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A 

ARBITRAGE: het gelijktijdig kopen en verkopen van termijncontracten om gebruik te maken van 

prijsverschillen. Profiteren van prijsverschillen.  
 

ASK PRICE: de vraagprijs, ook wel genoemd “the offer”. Geeft de bereidheid aan om een 

termijncontract of optie op een termijncontract te verkopen voor een bepaalde prijs. 

B 

BASIS: (Prijs in de spotmarkt) minus (Prijs in de termijnmarkt).  

 

BASIS RISK: Het basisrisico. De onzekerheid dat het verschil in spotprijs en termijnmarktprijs bij 

afloop van termijncontract niet is zoals verwacht.  
 

BACKWARDATION: Het tegenovergestelde van een “contango” market. Een markt is in 

backwardation als de termijncontractprijzen van opvolgende maanden lager zijn dan de prijs van de 
dichtstbijzijnde contractmaand. Ook wel een “inverted market” genoemd.  
 

BEAR MARKET: Een markt waarin koersen/prijzen een dalende trend laten zien.  

 

BID PRICE: De biedprijs. De prijs waartegen een koper bereid is een bepaald volume aan 

termijncontracten of opties op termijncontracten te kopen. De biedprijs is het maximum waartegen 
een koper bereid is te kopen.  
 

BULL MARKET: Een markt waarbij koersen/prijzen een stijgende trend laten zien. 

C 

CALL OPTION: Call optie. Een contract tussen koper en verkoper waarbij de koper een premie 

betaalt, en het recht (maar niet de verplichting) koopt om een specifiek termijncontract te kopen 
voor de afgesproken “strike price” op of voor de expiratiedatum.  
 

CASH FLOW: De kasstroom. Bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen. De 

netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode. 
Als de uitgaven de ontvangsten overtreffen, wordt van een negatieve kasstroom gesproken. Zijn de 
ontvangsten groter dan de uitgaven, dan is er een positieve kasstroom. Hoewel het woord "kas" 
suggereert dat de kasstroom slechts chartaal geld betreft, omvat de kasstroom ook giraal geld waar 
een onderneming over kan beschikken.  
 

CASH SETTLEMENT: Een afwikkelmethode bij termijncontracten en opties op 

termijncontracten waarbij, bij expiratie van contract of uitoefening van optie, de koper niet de 
onderliggende positie krijgt overgeheveld. In plaats daarvan wordt er cash afgerekend naar rato van 
de koers van het contract ten tijde van afloop.  
 

C.B.O.T.: Chicago Board of Trade. 
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CLEARING HOUSE: Is de tegenpartij van de koper van iedere “short” en verkoper van iedere 

“long” en heeft dus netto geen positie. De clearing house wikkelt termijncontract transacties af.  

CLOSING PRICE: De laatste koers van het termijncontract op het einde van de handelsdag.  

 

C.M.E.: Chicago Mercantile Exchange.  

 

COMMERCIAL TRADER: Commerciële handelaar, actief op de termijnmarkt maar 

tegelijkertijd ook actief in de fysieke spotmarkt. Deze handelaar gebruikt de termijnmarkt 
grotendeels ten behoeve van risicomanagement, niet noodzakelijk vanuit winstoogmerk.  
 

COMMITMENTS OF TRADERS REPORT (C.O.T.): rapport uitgegeven door de 

C.F.T.C. waarin grote handelaren op de termijnmarkt hun posities moeten melden vanwege 
markttransparantie.  
 

COMMODITY: Een bulkgoed, massa geproduceerd ongespecialiseerd product. Meestal een 

vervangbaar goed als grondstoffen en agrarische producten. Bijvoorbeeld: olie en granen.  
 

COMMODITY FUTURES AND OPTIONS TRADING COMMISSION 
(C.F.T.C.): Financieel toezichtsorgaan van de Amerikaanse overheid. Beurswaakhond.  

 

CONVENIENCE YIELD: Pakhuizen en verwerkers zijn bereid goederen op te slaan tegen een 

negatieve vergoeding omdat zij dan direct toegang hebben tot het goed.  
 

CONTANGO MARKET: Een markt is “in contango” als de prijzen voor de termijncontracten in 

de opvolgende maanden hoger zijn dan de dichtstbijzijnde contractmaand.  
 

CORN: Maïs.  

 

COST OF CARRY: Voor fysieke bulkgoederen zoals granen en metalen, de kosten van opslag, 

verzekering en andere financiële kosten die gemaakt worden door bewaren van de goederen  
 

COVERED CALL: De situatie dat een verkochte (geschreven) call optie tegelijkertijd gedekt 

wordt door een aangekocht long positie op de termijnmarkt. In dit geval zijn de termijncontracten 
die u eventueel verplicht bent om te verkopen aan de koper van de call positie bij expiratie of eerder, 
al in uw bezit en is het risico dus gelimiteerd tot de totale waarde van de long positie. Zie ook “Naked 
Position”.  
 

CROP (MARKETING) YEAR: De tijd tussen twee oogsten.  

 

CROSS HEDGING: Hedging waarbij het onderliggende goed van het termijncontract niet 

hetzelfde is als het goed in de fysieke markt. Bijvoorbeeld, een combinatie van boter en melkpoeder 
termijncontracten gebruiken om risico af te dekken als melkveehouder; een combinatie (in een 
bepaalde verhouding) van tarwe, maïs, soja termijncontracten gebruiken om het voerrisico af te 
dekken in de varkenshouderij.  
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CURRENCY RISK: Het valutarisico. 

D 

DAIRY: Melk en melkproducten.  

 

DAY TRADING: Een handelaar die enkel posities opent tijdens één enkele handelsdag en deze 

ook weer sluit voordat de markt sluit. Deze handelaar loopt de beursvloer af zonder open posities en 
weet precies wat hij of zij die dag verdient of verloren heeft. De handelaar heeft geen “overnight” 
posities zoals dat heet.  
 

DELIVERY (DAY/MONTH/YEAR): De afleverspecificaties zoals beschreven in de 

specificaties van het termijncontract. 

E 

ENDING STOCKS: De hoeveelheid van een “storable” commodity, die kan opgeslagen worden, 

die overblijft op het einde van het jaar.  
 

EUROPEAN STYLE OPTION: Europese stijl optie. Een type optiecontract dat alleen maar op 

de expiratiedatum kan uitgevoerd worden. Dit in tegenstelling tot de optie in Amerikaanse stijl die op 
eender welk moment op en voor de expiratiedatum kan uitgevoerd worden. De meeste opties zijn 
Europese stijl.  
 

EXCERCISE PRICE of STRIKE PRICE: De prijs aan welke het onderliggende 

termijncontract van een optie wordt verhandeld bij de uitvoering van deze optie.  
 

EXPIRATION: De laatste handelsdag van een termijncontract. Ook de laatste dag dat een optie 

uitgevoerd (geruild met het onderliggende termijncontract) of verhandeld mag worden. 

F 

FEED RATIO: De verhouding tussen de voerkosten en de nominale waarde van het vee.  

 

FOREIGN EXCHANGE MARKET (FX): De markt waar valuta verhandeld worden.  

 

FULL CARRYING CHARGE MARKET: Een termijnmarkt waar het prijsverschil tussen de 

contractmaanden niet meer en minder is dan de totale kosten van verzekering, opslag en rente (cost 
of carry).  
 

FUNDAMENTAL ANALYSIS: Het nader bestuderen van de factoren die vraag en aanbod 

beïnvloeden.  
 

FUTURES CONTRACT: Een wettelijk bindende overeenkomst (termijncontract) om op een 

afgesproken datum, een afgesproken hoeveelheid van een bulkgoed te kopen of te verkopen. 
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G 

GLOBEX: Het digitale handelsplatform dat gebruikt wordt door C.M.E. en C.B.O.T.  

 

GRADES: De kwaliteitsspecificatie die gebruikt wordt in een termijncontractspecificatie.  

 

GRANTOR: De verkoper (schrijver) van een optie. 

H 

HEDGING: Het innemen van een positie op de termijnmarkt tegenovergesteld van een positie in 

de spotmarkt om het risico op financieel verlies bij een prijsverandering te minimaliseren.  
 

HEDGE RATIO (H.R.): De verhouding van de waarde van termijncontracten tot de waarde van 

het af te dekken goed in de spotmarkt. Het aantal contracten in de termijnmarkt dat nodig is om het 

risico in de spotmarkt optimaal af te dekken. 

 

HEDGING EFFECTIVENES (H.E.): Hedging effectiviteit. De mate waarin het spot prijsrisico 

wordt gereduceerd (in %) middels hedging. 

I 

INDEX: Een indicator die representatief is voor een hele markt of marktsegment, meestal 

berekenddoor een gewogen gemiddelde van de som van een lijst van verschillende producten in die 

markt.  

 

INTERCOMMODITY SPREAD: Een spreiding van termijncontractposities waarbij de long 

en short positie in twee verschillende goederen-markten zijn, maar deze wel gerelateerd zijn aan 
elkaar. Wordt ook een “Intermarket Spread” genoemd.  
 

INTERDELIVERY SPREAD: Aankoop van termijncontract voor een bepaalde contractmaand 

en tegelijkertijd verkoop van eenzelfde termijncontract voor een andere contractmaand. Wordt ook 
een “Intracommodity Spread” genoemd.  
 

IN-THE-MONEY: Een call optie met een strike price die lager ligt dan, of een put optie met een 

strike price die hoger ligt dan, de huidige koers van het onderliggende termijncontract. Iemand die 
zijn optie op een termijncontract uitoefent zal dat ook alleen maar doen als deze optie in-the-money 
is.  
 

INVERTED MARKET: Een termijnmarkt waarbij de prijs van het termijncontract dat het verst 

in de toekomst ligt lager is dan van die die minder ver in de toekomst ligt. 

J 
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K 

 

L 

LIQUIDATE: Een positie sluiten. Een termijncontract of optie terugkopen of verkopen zodat de 

netto positie nul is.  
 

LIQUIDITY: De marktconditie waarin de mogelijkheid bestaat om te kopen danwel te verkopen 

zonder dat de evenwichtsprijs verstoord wordt door deze aankoop danwel verkoop. In een liquide 
markt zijn speculanten aanwezig die de koop of verkoop positie op zich nemen zodat er snel en 
efficiënt gehandeld kan worden zonder dat deze orders al te grote invloed op het prijsniveau hebben.  
 

LIVESTOCK: Vee. 

 

LONG POSITION: Koop positie in termijnmarkt. Tegenovergestelde van Short.  

 

LONG HEDGE: Het kopen van termijncontracten om te beschermen tegen het risico van 

stijgende prijzen van commodity’s in de spotmarkt die aangekocht worden in de toekomst. 

M 

MARGIN: Borgstelling die de koper of verkoper van een termijncontract moet deponeren om een 

positie aan te gaan. Dit is een percentage van de totale waarde van het contract. Iedere dag rekent 
het clearing house af aan de hand van de slotkoers van die handelsdag.  
 

MARGIN CALL: Een oproep van het clearing house om de marge aan te vullen tot het minimale 

margeniveau indien deze hieronder gedoken is. Indien dit niet gebeurd wordt de positie automatisch 
afgebouwd totdat het margeniveau (maintenance margin) weer bereikt is.  
 

MAINTENANCE MARGIN: de minimale borgstelling die moet worden aangehouden 

voordat er een margin call wordt verzonden naar de houder van de positie.  
 

MATURITY / EXPIRATION: Datum/afloopmaand van termijncontract. 

 

N 

NAKED OPTIONS POSITION: Een open optie positie, die niet wordt gedekt door eigendom 

van het onderliggende contract (in geval van call), in tegenstelling tot een “covered call” waarbij het 
onderliggende termijncontract wel in eigendom is.  
 

NATURAL HEDGE: mate waarin risico’s uitdoven in portfolio van bedrijf.  

 

NET PAYED PRICE (NPP): Uiteindelijk gerealiseerde prijs, kan verschillen van target price 

indien basis anders uitkomt dan verwacht.  
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NET POSITION: Het verschil tussen de hoeveelheid long en short termijncontracten in 

eenzelfde commodity.  
 

NON-COMMERCIAL TRADER: Handelaren op de termijnmarkt die niet actief zijn op de 

spotmarkt. Grote financiële instellingen zoals hedgefondsen, pensioenfondsen en banken die grote 
transacties en volumes uitvoeren zodat ze wel verplicht zijn om dit te melden bij de C.F.T.C.  
 

NON-STORABLE COMMODITY: een commodity waarbij doorschuiven naar een volgende 

maand na contractmaand niet mogelijk is omdat het dan niet meer aan dezelfde contractspecificaties 

voldoet. Bijvoorbeeld, levend vee. 

O 

OFFSETTING: Het opheffen en tegenstellen van de termijnmarktpositie, wordt ook wel “lifting a 

hedge” genoemd. Bijvoorbeeld voor een short hedger is dit, de termijncontracten die verkocht zijn 
terugkopen en een commodity verkopen in de spotmarkt. Voor een long hedger is dit de 
termijncontracten verkopen en de commodity aankopen in de spotmarkt.  
 

OPEN INTEREST: Het totaal aantal contracten dat nog niet is beëindigd in een bepaalde 

contractmaand; het aantal openstaande transacties. Wordt ook wel “Open Contracts” en “Open 
Commitments” genoemd. Elk openstaand contract heeft een koper en een verkoper, maar voor de 
berekening van open interest wordt maar één “kant” van het contract geteld.  
 

OPTION PREMIUM: De prijs die de koper van een optie betaalt, en die de verkoper (schrijver) 

van de optie ontvangt. Deze premie wordt ook bepaald op de beursvloer via een bied en laat 
marktwerking.  
 

ORDERBOOK: Het orderboek. Overzicht van openstaande bied- en laatkoersen, samen met het 

volume dat aangeboden wordt.  
 

OUT-OF-THE-MONEY: Letterlijk “uit het geld”. Deze term wordt gebruikt om een optie te 

beschrijven die geen intrinsieke waarde heeft. Dit betekent dat de uitoefenprijs van de optie hoger 

ligt dan de marktprijs voor het onderliggende contract in het geval van een call optie, en lager dan de 

marktprijs voor het onderliggende contract in het geval van een put optie. 

P 

POSITION MEASURES: positie meetinstrumenten. Bijvoorbeeld het C.O.T. rapport.  

 

POULTRY: Pluimvee  

 

PUT OPTION: Een contract dat de koper het recht (maar niet de verplichting) geeft om een 

termijncontract gedurende de looptijd van de optie, tegen een vooraf besproken prijs (de strike 

price) te verkopen. Hiervoor betaalt de koper een premie die aan de verkoper (de schrijver/writer) 

van de optie betaald wordt. 
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Q 

QUOTE: De huidige notering van de prijs van een termijncontract of optie. 

R 

REPORTABLE POSITION: Wanneer één of meerdere transacties een bepaalde orde van 

grootte bereikt met betrekking tot volume en waarde van het onderliggende goed, dan moet de 
handelaar zich identificeren. Dit wordt vervolgens gerapporteerd in het C.O.T. report.  
 

ROLLING HEDGE: Het “doorrollen” van de termijnmarkt positie naar de volgende of andere 

contractmaand in de aanloop naar expiratie.  
 

RISK ATTITUDE: Risicoattitude. Mate waarin u bereid bent om risico te nemen tegen bepaalde 

beloning.  
 

RISK PERCEPTION: Risicoperceptie. Uw inschatting van de kans dat het “risico” zich 

daadwerkelijk zal voordoen. 

S 

SENTIMENT: De stemming die heerst op een markt. De verwachting over de richting van deze 

trend kan de trend versterken of juist verzwakken.  
 

SETTLEMENT PRICE: De koers waarmee de handelsdag voor een bepaald termijncontract 

wordt afgesloten. Deze koers wordt gehanteerd bij het bepalen van de margin account.  
 

SHORT POSITION: Verkoop positie in termijnmarkt  

 

SHORT HEDGE: Het verkopen van termijncontracten om te beschermen tegen het risico van 

dalende prijzen van commodity’s in de spotmarkt die verkocht worden in de toekomst.  
 

SPECULATOR: Iemand die bereid is om marktrisico te accepteren om geld te verdienen met het 

kopen en verkopen van termijncontractposities.  
 

SPOT/CASH MARKT: De markt waar de cash transactie voor een fysieke verhandeling van 

commodity plaatsvindt.  
 

SPREAD: Het prijsverschil tussen twee contracten.  

 

SPREADING: Gelijktijdig het ene termijncontract kopen (go long) en een ander termijncontract 

verkopen (go short). Gebruik makend van een afwijkende prijsrelatie tussen twee termijncontracten 
van verschillende goederen of hetzelfde goed in verschillende maanden of verschillende 
termijnmarkten.  
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STORABLE COMMODITY: De fysieke levering van de goederen kan doorgeschoven worden 

van de ene leveringsmaand naar een verder weg gelegen leveringsmaand.  
 

STRIKE PRICE: Zie Exercise Price.  

 

SWAPS: een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van 

een andere partij. Deze twee componenten worden ook wel de "poten" (legs) van de transactie 

genoemd. De uitdrukking is afkomstig van het Engelse werkwoord "to swap" (ruilen, omwisselen). 

Swaps zijn derivaten, dat wil zeggen dat ze afgeleide producten zijn. 

T 

TARGET PRICE: De verwachte verkoop- of aankoopprijs. Voor termijncontracten is dit: 

Termijncontractprijs + Basis. Voor optie puts is dit: termijncontractprijs – premie + basis. Voor optie 
calls is dit: termijncontractprijs + premie + basis.  
 

TECHNICAL ANALYSIS: Analysemethode waarbij gebruik gemaakt wordt voor het ontdekken 

van patronen in prijsveranderingen, patronen in volume verhandelingen zonder te kijken naar 

onderliggende fundamentele markt factoren. 

U 
 

V 

VENDOR: Verkoper.  

 

VOLATILITY: De grootte van prijsbeweging in een markt over een bepaalde periode.  

 

VOLUME: Het aantal aan- en verkopen van een termijncontract gedurende een bepaalde 

periode. 

W 

WHEAT: Tarwe. Op de termijnmarkt wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten tarwe: Hard 

Red Winter (HRW) wordt op de Kansas Board of trade verhandeld, Soft Red Winter (SRW) wordt in 
Chicago op de CBOT verhandeld, en Hard Red Spring Wheat (HRS) op de MGEX ofwel de Minneapolis 
Grain Exchange.  
 

WORLD AGRICULTURAL SUPPLY & DEMAND ESTIMATE (WASDE): Dit 

rapport is een gebundelde samenvatting van voorgaande, huidige en voorspelde vraag en aanbod 

voor gewassen (wereld en Verenigde Staten) en vee (alleen Verenigde Staten). Dit rapport wordt 

uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Landbouw (United States Department of Agriculture 

/ USDA) en is deels gebaseerd op andere statistische rapporten uitgegeven door ditzelfde en andere 

ministeries. Het WASDE rapport geldt dan weer als raamwerk voor andere USDA rapporten. 



RISICOMANAGEMENT BEGRIPPENLIJST 

Pagina 12 van 12 
Versie: 7 oktober 2019 

X 
 

Y 
 

Z 

ZERO-SUM GAME: De winst van de ene speler op de markt is het verlies van de andere speler 

op de markt. Uiteindelijk is het verschil van de long en short posities nul en wordt er evenveel winst 

als verlies gemaakt. 

 


