
 

 

FTC-Index Conference peer  
WAT ?  

De FTC index wordt berekend op basis van volgende prijsnoteringen van de Conference peer van de Belgische 

Fruitveiling (BFV) te Sint-Truiden en de Veiling Belorta te Borgloon. 

BFV : maat 50 tot 70, Kwaliteit : A3++, Verpakking : met dekvel, Bestemming : export  /  Belorta : maat 50 tot 70, 

Kwaliteit : GG A3++, DVEX 

Om de FTC-index van elke maand te berekenen, worden de gemiddelde respectievelijke BFV en Belorta prijzen 

van elke week (dinsdag en donderdag) berekend. Beide veilingen hebben een gelijk gewicht in de FTC index. De 

index noteert enkel in de maanden september tot en met mei van een betrokken seizoen. 

Formule: 

10% x prijs 50 + 20% prijs 55 + 35% prijs 60 + 25% prijs 65 + 10% prijs 70 

 

Grafiek: FTC Index Conference peer per maand van de afgelopen 4 seizoenen (telkens van september tot en met mei. 

Om de FTC-index van elke maand te berekenen, wordt het gemiddelde berekend van alle respectievelijke 

dagindexen van BFV en Belorta van die maand. Indien in één bepaalde dag of dagen op beide veilingen geen 

klokprijzen bekend zijn, dan wordt als dagnotering de eerstbekende vorige notering genomen van dezelfde maat. 

 
DO EL  VAN DE FTC INDEX   

De FTC index heeft tot doel het sentiment of prijsniveau van de markt van Conference peer te kunnen meten. 

Een hoge index betekent een positief sentiment of relatief hoge prijs. Een lage index een negatief sentiment of 

een relatief lage prijs. Omdat de FTC-Index berekend wordt op basis van de openbare prijsnoteringen van de 



 

 

veilingklok, wordt de index gebruikt om zich in de dekken tegen de prijsvolatiliteit en extreme prijzen van de 

fysieke markt van de Conference peer. 

MECHANISME VAN INDEKKING  

Het mechanisme van indekking wordt al eeuwen gebruikt om prijsrisico’s te managen. Vooraf wordt tussen 

Verkoper en Koper een bepaalde FTC-index overeengekomen. De Verkoper (FTC) is bereid aan die index te 

verkopen en de Koper is bereid om aan die index te kopen. Dat noemen we de “overeengekomen FTC-Index”. 

Na de overeengekomen periode, in dit geval quasi het volledige seizoen van Conference peer, van september tot 

en met mei, wordt de gemiddelde FTC-index berekend van de afgelopen seizoensmaanden. Dat noemen we de 

“berekende FTC-Index”. 

Het verschil tussen de overeengekomen Index en de berekende Index noemen we het Resultaat. 

Resultaat = Overeengekomen FTC-Index – Berekende FTC-Index 

• Resultaat > 0: de Koper betaalt het resultaat aan de Verkoper (FTC) 

• Resultaat < 0: de Verkoper (FTC) betaalt het resultaat aan de Koper 

De FTC rekent het resultaat op haar beurt af met de leden-fruittelers van de FTC. 

 
NOTERINGEN FTC - INDEX  

De FTC-Index Conference wordt gepubliceerd door de Fruit Trading Company, onderdeel van de Agro Trading 

Company. De actuele FTC-Index kan steeds bekeken worden op www.agrotradingcompany.be.   

De FTC-index wordt elke week bekend gemaakt en noteert steeds vanaf 1 februari van elk jaar voor het eerste 

daaropvolgende seizoen Conference peer, startend in september tot en met mei.  

Voorlopig wordt de FTC-Index elk seizoen afgerekend, maar in de toekomst zullen ook overeenkomsten en 

afrekeningen op maandbasis mogelijk zijn. 

 
WENST  U IN  T E  GAAN OP HET AANBOD?  

Indien u meer info wenst over de voorwaarden of u wenst in te gaan op het aanbod, stuur dan een mail naar 

ftc-index-conf@agrotradingcompany.be met vermelding van de hoeveelheid die u wenst af te dekken en uw 

bedrijfsgegevens: naam, bedrijf, adres, BTW-nummer.  

 
MEER INFO  

De FTC-Index is ontwikkeld door DLV, onderdeel van United Experts, voor de Agro Trading Company, een 
coöperatie van producenten van groenten en fruit en op initiatief van de Actiegroep Fruittelers.  
 

Agro Trading Company CVBA, Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen, Belgium 
info@agrotradingcompany.be – tel. +32 11 60 90 60 – BTWnr BE 0848.530.462 

 
United Experts (DLV), Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen, Belgium 

www.dlv.be – info@dlv.be  –  tel. +32 800 90 910 – BTWnr BE 0457.580.078 

http://www.agrotradingcompany.be/
mailto:ftc-index-conf@agrotradingcompany.be
mailto:info@agrotradingcompany.be
http://www.dlv.be/
mailto:info@dlv.be

