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Jacqueline Wijbenga  Algemeen

Prijsrisico indekken  
op termijnmarkt

“Als je als bedrijf niets doet aan het indekken van prijsrisico’s, ben je eigenlijk 

 speculant.” Voor het indekken van prijsrisico’s moeten diervoederbedrijven daarom 

actief zijn op termijnmarkten, zelf of via derden, vindt Chuck Bohm van  

ED & F Man Capital Markets. 

ductie, stelt Bohm. “Het zijn industrieën 
die werken met ‘levende’ producten, 
waarbij de continue levering een vereiste 
is en de marges meestal niet groot zijn. 
Juist vanwege deze karakteristieken is 
het belangrijk goed inzicht te hebben in 
de risico’s en waar nodig en mogelijk 
maatregelen te nemen om die risico’s te 
beperken.” 

Een van de mogelijkheden om prijsri-
sico’s in te dekken, is handelen op de 
termijnmarkt. Volgens Bohm is dat zeker 
voor bedrijven in de voedingsmiddelen-
keten een noodzaak. “Als je in deze 
sector niets doet om je prijsrisico’s in te 
dekken, ben je aan het speculeren. Dat 
is prima als je eigenaar van het kapitaal 
bent, maar in bijvoorbeeld de diervoe-
dersector ben je verantwoordelijk voor 
het kapitaal van de boeren die aan je 
leveren of van je afnemen. Je hebt de 
zorg voor het inkomen van derden en 
daarin ligt een enorme verantwoordelijk-
heid.” 
Wel heeft Bohm er begrip voor dat niet 
ieder bedrijf de expertise in huis heeft 
om zelf actief te zijn op de termijnmarkt. 
“Neem in dat geval een expert in de arm. 
Er zijn genoeg bedrijven die gespeciali-
seerd zijn in de termijnhandel en namens 
de klant kunnen opereren.” Dat is ook de 

ED & F Man Capital Markets ondersteunt 
en adviseert wereldwijd bedrijven bij het 
indekken van prijsrisico’s, onder andere 
op de grondstoffentermijnmarkt. Senior 
vice president Chuck Bohm was onlangs 
in Nederland. Hij was een van de 
gastsprekers tijden de basistraining 
Commodity Risk Management (zie 

>>

kader) georganiseerd door Agri Food 
Academy in samenwerking met profes-
sor Joost Pennings (Wageningen 
University). 

Verantwoordelijkheid
Het beheersen van prijsrisico’s is van 
groot belang in de voedsel- en voerpro-

Een van de mogelijkheden om prijsrisico’s in te dekken, is handelen op de termijnmarkt.

Chuck Bohm van ED&F Man bepleit actieve houding ondernemers
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Commodity Risk management
De Agri Food Academy van Gerrianne Jansen biedt in samenwerking met hoogleraar 
Joost Pennings de training Commodity Risk Management aan voor de food en feed 
sector. De training bestaat uit vier delen: een introductietraining (twee dagen), een 
basistraining (twee dagen), een workshop Hedging (één dag) en een masterclass (één 
dag). De introductie- en basistraining en de workshop vonden eind 2018 en begin 
2019 plaats. De masterclass wordt georganiseerd op 5 april. De trainingen gaan in op 
de werking van termijnmarkten en zijn als geheel, maar ook los van elkaar te volgen. 
Een nieuwe trainingcyclus start in het najaar van 2019. Informatie: www.agrifoodaca-
demy.nl

service die ED & F Man biedt aan 
klanten. Het bedrijf is zowel in Europa 
(Verenigd Koninkrijk) als de Verenigde 
Staten gevestigd en vertegenwoordigd 
handelaren, banken, pensioenfondsen, 
bedrijven, investeerders, verzekerings-
maatschappijen en speculanten op de 
diverse handelsplatformen. 

Termijnmarkt
De handel op de termijnmarkt is gericht 
op het overdragen van een prijsrisico van 
een product. Dat kan worden gedaan 
met futures (een termijncontract voor het 
daadwerkelijk verkopen van een product) 
of opties (het recht, maar niet de plicht 
om een product te kopen of verkopen).  
Voor een actieve termijnmarkt zijn zowel 

eigenaren van het fysieke product 
(hedgers) als speculanten nodig, stelt 
Bohm. “Een speculant hoeft het contract 
of het product helemaal niet te snappen. 
Hij is alleen geïnteresseerd in het 
handelsproces en de prijsbewegingen 
om op basis daarvan zijn moment te 
kiezen om in of uit de betreffende handel 
te stappen. Doordat speculanten kort op 
de bal spelen, kunnen ze snel geld 
verdienen of verliezen. Dat is hun sport”, 
legt Bohm uit.

Een hedger is eigenaar van het daad-
werkelijk te verhandelen product of heeft 
het product in de toekomst nodig. Hij is 
op zoek naar die prijs voor het product 
die ervoor zorgt dat er voldoende marge 

wordt gerealiseerd. Vanzelfsprekend 
streeft een verkoper naar een zo hoog 
mogelijke verkoopprijs. “Dat betekent 
dat je  goed moet weten hoe de 
kostprijs van je product tot stand komt. 
Op basis daarvan kun je bepalen wat de 
minimale prijs moet zijn om over te gaan 
tot verkoop”, aldus Renato Dias, hoofd 
business development OTC products bij 
ED & F Man.
In tegenstelling tot een speculant die op 
basis van het moment beslist te 
handelen, zal een hedger ervoor kiezen 
zijn product vast te zetten op een 
bepaalde prijs in de tijd. Dat is de prijs 
waarvoor het product op termijn wordt 
verkocht, ongeacht wat de termijnmarkt 
op dat moment noteert. “Als je die 
verkoopprijs hebt gebaseerd op je 
kostprijs met daarop een marge, weet je 
dat je product winstgevend zal zijn. Je 
prijsrisico is daarmee dus ingedekt”, 
aldus Dias. 
Als op het moment van het vrijvallen van 
het handelscontract de prijs op de 
termijnmarkt hoger is, dan heeft de 
verkoper daarvan geen voordeel. 
Noteert de termijnmarkt op het moment 
van verkoop echter lager, dan verliest de 
verkoper ook geen marge. “Op die 
manier is een future, het termijncontract, 
dus een overdracht van het prijsrisico.” 

Chuck Bohm: “Een markt beweegt altijd in de richting van wat een product waard is.” 
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Future of optie
Op handelsplatformen zoals de termijnmarkt wordt gehandeld in futures en opties. 
Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich 
verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product te 
verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Met het kopen van een future (termijn-
contract) kan het risico worden afgedekt. “Bestaande relaties in de fysieke makt veran-
deren hierdoor niet. De termijnmarkt completeert de fysieke markt”, aldus hoogleraar 
Joost Pennings (Wageningen UR).
Een standaard termijncontract vertegenwoordigd een bepaalde hoeveelheid fysiek 
product; die hoeveelheid verschilt per product. De meeste futures worden tegen-
woordig elektronisch verhandeld. Belangrijke markten voor de handel in grondstoffen 
zijn de Chicago Board of Trade in Chicago, de Intercontinental Exchange in London, de 
EEX in Leipzig en de Matiff in Parijs. 

Een optie is een recht, maar niet de plicht om binnen een afgesproken periode een 
bepaald product te kopen of te verkopen voor een vastgestelde prijs (de zogenoemde 
uitoefenprijs). Wie een koopoptie neemt verzekert zich voor een korte periode van de 
mogelijkheid om te kopen of verkopen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een call- en een putoptie. Bij een calloptie krijgt 
de koper het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde 
periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. De koper van de calloptie 
verzekert zich dat hij 
niet meer betaald dan 
de uitoefenprijs en kan 
nog steeds profiteren 
als de prijs daalt.  
De koper van een 
putoptie heeft een 
recht gekocht om een 
onderliggende waarde 
tegen een afgesproken 
prijs te verkopen. De 
koper van de putoptie 
verzekert zich dat hij 
minimaal de uitoefen-
prijs krijgt en kan nog 
steeds profiteren als de 
prijs stijgt. 

Volatiliteit
De op- en neergaande bewegingen op 
de termijnmarkt worden voor een deel 
veroorzaakt door de economische 
wetmatigheden van vraag en aanbod, 
maar daarnaast in belangrijke mate 
bepaald door de aanwezigheid van 
speculanten. “Speculanten creëren 
liquiditeit”, aldus Bohm. Speculanten 
proberen in de ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkten trends te ontdek-
ken en bewegingen te voorspellen. Op 
basis daarvan zijn zij actief. De ervaring 
van Bohm en zijn collega’s is echter dat 
er geen voorspellende waarde uitgaat 
van de grondstoffenmarkt als zodanig. 
“Uiteindelijk bepaalt het fysieke product 
de prijs. De futures, die het fysieke 
product vertegenwoordigen, bepalen de 
echte waarde.”

Het verschil tussen winst maken of 
verlies draaien op de grondstoffenmarkt 
is klein. Waar het volgens Bohm op 
aankomt, is ervoor zorgen dat je altijd 
oog houdt voor het product. “Een markt 
beweegt altijd in de richting van wat een 
product waard is. Je kunt nooit iets 
verkopen voor meer dan wat de markt 
het waard vindt.” 
Het innemen van posities op de termijn-
markt is niet geheel zonder risico, erkent 
Bohm. “Maar die risico’s zijn te overzien 
als je eigenaar bent van het product en 
alle kennis in huis hebt over dat product. 
Dat geeft je een voorsprong.” 

Variabelen
Zowel voor inkopers als verkopers geldt 
dat het belangrijk is om de kostprijs van 
de productie goed in beeld te hebben, 
en de diverse variabelen in kaart te 
hebben. Op basis van die kennis kunnen 
beslissingen worden genomen over de 
hoeveelheid te kopen of verkopen 
goederen, de termijn waarop wordt 
gekocht of verkocht en tegen welke 
prijs. Dias adviseert om daarbij zowel 
terug als vooruit te kijken. “Kijk naar de 
prijsontwikkeling van je product het 
afgelopen jaar en de verwachting voor 
het komende jaar. Stel een begroting op 
en bepaal op basis daarvan voor welke 
prijs je winst kunt maken. Die prijs is 
voor het innemen van je posities op de 
termijnmarkt. Die strategie werkt voor 
zowel inkoper als verkoper.” 

Verantwoord
Bohm en Dias erkennen dat dit eenvou-
diger klinkt dan het in werkelijkheid soms 
uitpakt. Ook hier geldt dat ervaringen uit 
het verleden geen garanties bieden voor 

de toekomst. “Wil je het maximale halen 
uit handelen op de termijnmarkt, dan 
heb je zeker meer nodig dan alleen een 
prijsberekening en een begroting. Gevoel 
bij de markt van het product waarin je 
handelt, is onmisbaar. Maar dat inzicht 
kun je opbouwen door actief de markt te 
volgen, lokaal en internationaal. Oog 
hebben voor vraag en aanbod, productie 
en consumptiepatronen, maar ook 
geopolitieke verschuivingen, dat alles 
draagt bij aan het steeds beter begrijpen 
van ontwikkelingen op de termijnmark-
ten.” 
Diegenen die niet zelf willen of kunnen 
handelen, kunnen een beroep doen op 
een van de makelaarskantoren die hierin 
zijn gespecialiseerd. Ook is het mogelijk 
om via die kantoren bijvoorbeeld 
maatwerk-contracten af te sluiten, als de 

standaard termijncontracten niet voldoen 
aan de gewenste hoeveelheden, 
termijnen of specificaties. 

Niets doen en de prijsrisico’s op de 
termijnmarkt niet indekken is voor de 
diervoederindustrie volgens Bohm 
spelen met vuur. “Als diervoedersector 
heb je een grote verantwoordelijkheid, 
omdat je zowel bijdraagt aan het 
inkomen van de grondstofproducent als 
de marges bepaalt in de veehouderij, het 
afzetkanaal van je voer. Daarmee mag je 
niet speculeren en dus moet je  verant-
woording nemen en prijsrisico’s afdek-
ken. Termijncontracten zijn nodig om 
winstgevendheid aan aanbod- en 
vraagzijde te garanderen én als diervoe-
derbedrijf zelf voldoende marge te 
maken”, besluit Bohm. 
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