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Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! 
Bedrijven die valutatransacties doen in de contante (‘spot’) markt krijgen op het moment van 

afsluiten een koers van de bank waarvan het vaak niet duidelijk is of deze marktconform is en wat 

de marge is die in de koers is verwerkt. Er is vaak sprake van een informatieachterstand bij 

bedrijven wanneer ze met de bank valutatransacties afsluiten. Een verschil tussen 1,0750 en 1,0755 

lijkt niet groot maar kan u toch veel geld kosten. Besef dat geen twee klanten dezelfde koers krijgen 

en dat koersen onderhandelbaar zijn. 

 

Kennis van de markt en besef van de manier van handelen is daarom essentieel om 

valutatransacties goed uit te voeren. In dit artikel geven we u uitleg over de spotmarkt, 

verschillende manieren van handelen en concrete tips! 

 

De valutamarkt 
 

De valutamarkt behoort bij de grootste markten in de financiële wereld. Dagelijks worden er vele 

miljarden verhandeld. Hiervan vinden de meeste transacties plaats in de contante (spot) markt. 

 

Een valutakoers bestaat uit 2 onderdelen, de bied- en de laatkoers (bid & ask). Bij een valutapaar 

als EURUSD liggen de bied- en de laatkoers erg dicht bij elkaar, bijvoorbeeld 1,0750-1,0751. 

 

 
Bron: Bloomberg 

 

Er zit in dit geval 0,01 USD-cent (1 ‘pip’) verschil (de spread) tussen de prijs waarop banken - tot een 

bepaalde hoofdsom - EUR kopen (1.0750) en EUR verkopen (1.0751) tegen USD. De meeste 

bekende en vaak verhandelde valuta’s hebben een zeer liquide markt; een koers van een 

valutatransactie zou daarom dicht bij de bied- of laatprijs in de markt moeten liggen. 
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Dit gebeurt echter niet altijd; banken kunnen gemakkelijk marge inprijzen door de koers iets te 

verhogen of verlagen: 

 

Is het te kopen bedrag bijvoorbeeld EUR 10 miljoen, dan is de waarde van 1 pip USD 1,000. Het 

verschil tussen een afgegeven koers van 1,0750 en 1,0760 kan dus klein lijken, maar voor 

bovenstaande hoofdsom scheelt dit USD 10,000. Banken prijzen de marge in door zo laag mogelijk 

te kopen en zo hoog mogelijk te verkopen.  

 

Transacties kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Verschillen in transparantie, koers- 

en executiezekerheid zijn vaak niet voldoende duidelijk. In deze nieuwsbrief onderscheiden we 4 

verschillende soorten van handelen. Het is hierbij belangrijk aan te merken dat de namen veelal 

per bank verschillen en door elkaar worden gebruikt. Hierdoor is het aan te raden om bij 

communicatie met de bank naast de naam ook de werking van het gewenste product toe te laten 

lichten. 

 

1. Directe Spothandel 
 

Bij directe spothandel wordt de bank gebeld en gevraagd naar een prijs voor het desbetreffende 

valutapaar en hoofdsom. Dit vindt tegenwoordig ook vaak via handelssystemen van de bank 

plaats. De bank garandeert de wisselkoers voor de aangeven hoeveelheid. De koers beweegt snel 

en kan per seconde veranderen. Echter, nadat de deal overeen is gekomen, staat de koers vast en 

is het risico van een bewegende koers overgeheveld van de klant naar de bank.  

 

Bedrijven hebben vaak geen systemen die handelbare prijzen laten zien en zijn daardoor 

overgeleverd aan de koers die de bank per telefoon of via het systeem geeft. De bank zal ver van 

de marktkoers proberen te quoten om zodoende marge in te prijzen. 

 

Een quote kan op 2 manieren gevraagd worden: 

 

> Een ‘two-way quote’: De klant laat de bank niet weten of hij wil kopen of verkopen. Op deze 

manier moet de bank de spread prijsgeven. Als de bank niet weet wat u zult doen, zal 

bijvoorbeeld 1.0740-1.0760 worden gequote. Weet de bank echter wat u normaal gesproken 

doet, dan zal de bank proberen de spread naar die kant te bewegen om extra marge in te 

prijzen, bijvoorbeeld bij het kopen van EUR een quote van 1.0750-1.0770. Normaal gesproken 

wordt een two way quote alleen geaccepteerd voor klanten uit het hoogste segment. Banken 

vragen andere klanten een kant aan te geven:  

 

> Een ‘one-way quote’: De klant geeft de kant van de transactie aan en laat de bank dus weten 

of EUR wordt gekocht of verkocht. Omdat de bank zekerheid krijgt over de kant van de 

transactie, zou deze scherper kunnen quoten.  Echter, in de praktijk wordt dit vaak 

aangegrepen om extra marge in te prijzen. 



 

www.icc-consultants.nl  |  +31 (0)30 820 1220  |  november 2016  |  3 

Uit de Praktijk 

ICC Consultants 

In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van EURUSD in het afgelopen half jaar. Via de 

beschreven manier van handelen kan de prijs, afhankelijk van het moment, overal op de paarse 

lijn liggen. 

 

 
 

 

Kenmerken: 

 

> Executie: zeker indien afgegeven prijs geaccepteerd wordt  

> Prijs: onzeker tot het moment van afsluiten 

> Transparantie: medium 

 

Tips: 

 

> Zorg er voor dat u weet wat de marktprijs is als u contact met de bank opneemt.  

> Vergelijk, indien mogelijk, de quotes van verschillende banken met elkaar. 

> Spreek een vaste spread af. Ook de handelssystemen hebben een spread die per klant wordt 

ingesteld. In tegenstelling tot veel andere bedrijven waarbij loyaliteit wordt beloond, wordt bij 

banken vaak de spread verhoogd wanneer blijkt dat op een bepaalde spread altijd wordt 

gehandeld. Er is dan ook veel ruimte tot onderhandelen.  

> Check regelmatig of gemaakte afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld spread nog 

nagekomen worden.  
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2. Fixing order 
 

Door middel van een fixingorder garandeert de bank de prijs van een bepaalde fixing voor het 

afsluiten van een valutatransactie. Een fixing is een koers die door een bepaalde bron op één of 

meerdere momenten per dag wordt vastgesteld. Dit soort transacties wordt voornamelijk gebruikt 

door bedrijven die volledige transparantie willen hebben over de koers of bijvoorbeeld in een 

treasury statuut hebben opgenomen dat een soortgelijke benchmark moet worden gebruikt voor 

valutatransacties. 
 

Er zijn verschillende soorten fixings beschikbaar. Een veel gebruikte is bijvoorbeeld de ECB fixing 

die iedere werkdag om 14.15 uur wordt vastgesteld en rond 14.30 uur wordt gepubliceerd 

(http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). Bij fixingorders is de 

prijs dus transparant maar van te voren onzeker omdat de markt kan bewegen tussen het moment 

van het inleggen van de order en het moment van de fixing. De executie is helemaal zeker, door 

middel van het accepteren van een fixingorder garandeert de bank de executie. 
 

Onderstaand een recent overzicht van de dagelijkse ECB-fixings: 
 

 
Bron: ECB 

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Banken zijn prima in staat om een bepaalde fixing te garanderen. Het komt echt voor dat een vaste 

spread ten opzichte van de fixing wordt afgesproken. Ook worden veel valutatransacties 

afgerekend op interne fixings of noteringen. Dit zijn fixings die door de bank zelf dagelijks of 

wekelijks op een bepaald tijdstip worden vastgesteld. Deze fixings verschillen per bank en zijn over 

het algemeen erg slecht qua koers. 

 

Fixingorders zijn enige tijd geleden negatief in het nieuws geweest doordat de fixings beïnvloed 

kunnen worden door handelaren. Door, met kennis van grote orders, de koers te manipuleren, 

kunnen handelaren verdienen aan de eigen positie ten koste van de klant. 

 

Kenmerken: 

 

> Executie: zeker 

> Prijs: onzeker 

> Transparantie: hoog indien eventuele marge van te voren bekend is 

 

Tips: 

 

> Gebruik dit soort orders alleen als grote transparantie of het matchen van een benchmark 

noodzakelijk is. De markt kan erg beweeglijk zijn wanneer de koers wordt vastgesteld en kan 

dus tegen u in bewegen. 

> Het kan voorkomen dat een bank extra marge berekent omdat het lastig kan zijn te handelen 

op de exacte fixingkoers. Accepteer dit niet zomaar. Veelal hebben banken meerdere orders 

openstaan en kunnen tegengestelde orders tegen elkaar worden weggestreept. 

 

3. Limiet order 
 

Limiet orders zijn een manier om een vooraf bepaalde minimale of maximale koers aan te houden. 

Er kan grofweg  onderscheid worden gemaakt tussen 2 soorten. Limietorders kunnen voor 

onbepaalde tijd (GTC – Good Till Cancelled) of voor een specifieke tijd worden ingelegd. 

 

a. Take profit 

 

Een take-profit kan gebruikt worden wanneer u op een vooraf bepaald gunstig moment wilt 

handelen. Wilt u bijvoorbeeld EUR kopen als EURUSD 1,1000 handelt terwijl de markt op dat 

moment 1,1400 laat zien, dan kan dat via een take-profit order (zie onderstaande grafiek). Op 

deze manier wordt gegarandeerd dat EUR wordt gekocht wanneer 1,1000 in de markt handelt. 

Vaak koopt de bank de EUR pas wanneer een lagere koers wordt bereikt. Op deze manier 

wordt extra marge berekend. Een andere door de bank regelmatig toegepaste manier om 

extra geld te verdienen aan dit soort orders is als volgt: 
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1 De order wordt geheel uitgevoerd: EUR wordt op 1,1000 gekocht 

2 Als de koers vervolgens weer terug omhoog beweegt, wordt de klant gebeld en gezegd 

dat de order voor bijvoorbeeld de helft is uitgevoerd.  

3 De andere helft kan dan weer met winst door de bank tegen een hogere koers worden 

verkocht. 

 

b. Stop order 

 

Dit soort orders is een goed middel indien u een worst-case koers heeft en bijvoorbeeld EUR 

wil kopen wanneer deze koers wordt bereikt. Op deze manier wordt het risico vermeden van 

een nog slechtere koers. Wilt u bijvoorbeeld EUR kopen en USD verkopen wanneer de koers 

een zeker niveau (bijvoorbeeld 1,1500) behaalt en de markt op dat moment 1,1000 laat zien, 

dan kunt u een stop-loss order inleggen op 1,1500.  

 

Kenmerken: 

 

> Executie: onzeker 

> Prijs: zeker 

> Transparantie: medium 

 

Tips: 

 

> Hou de koers zelf goed in de gaten nadat een order is ingelegd 

> Laat u informeren over de liquiditeit in de markt om zo na te kunnen gaan of een order volledig 

uitgevoerd had kunnen worden 

 

4. At best order 
 

Dit ordertype geeft de bank de vrije hand om naar eigen inzicht een order te vullen. De handelaar 

kijkt, over een vooraf aangegeven tijdsrange, naar het beste moment om de transactie te doen. De 

transparantie is hierdoor laag en de prijs onzeker. Dit soort order(s) wordt hierdoor niet vaak 

toegepast. 

 

Kenmerken: 

 

> Executie: zeker 

> Prijs: onzeker 

> Transparantie: laag 
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Samenvattend 
 

In onderstaande tabel worden de voornaamste kenmerken van de bovenstaande manieren van 

handelen nogmaals weergegeven. 

 

 Executie Prijs Transparantie 

Directe Spothandel Zeker Onzeker Medium 

Fixing Order Zeker Onzeker Hoog 

Limiet Order Onzeker Zeker Medium 

At Best Order Zeker Onzeker Laag 

 

Het gros van de contante valutatransacties vindt plaats via directe spothandel. Dit is de snelste 

manier om zeker te zijn van executie. Maar zoals besproken in deze nieuwsbrief, zijn er andere 

manieren waarop in de markt gehandeld kan worden en kunnen deze manieren goed passen bij 

bijvoorbeeld het behalen van een rekenkoers, het voorkomen van het overschrijden van een worst-

case koers of het profiteren van gunstige bewegingen in de markt. Er moet echter gelet worden op 

de specifieke situaties bij iedere manier van handelen. Dit kunnen valkuilen worden bij 

onvoldoende kennis van de markt. ICC heeft deze kennis voor u beschikbaar. Wilt u een toelichting 

of uw werkwijze laten beoordelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

ICC Treasury Advies 

+31 (0)30 820 1220 

treasuryadvice@icc-consultants.nl 

 


