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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

M Het begrip ‘markt’ is niet eenduidig; er zijn
    verschillende markten, waaronder:
    F concrete markt
    F abstracte markt
    F markt volgens marketing

M Niet te verwarren met ‘marktvorm’:
    F het geheel van omstandigheden waaronder 
        de concurrentie tussen aanbieders plaats-
        vindt (waaronder: monopolie, oligopolie,
        monopolistische concurrentie en volkomen
        concurrentie)
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

M�Concrete markt (technische markt): 
    F de markt in concrete zin: een bepaalde plaats
        waar vragers en aanbieders met elkaar daad-
        werkelijk in contact (kunnen) treden, zoals:
        G winkels, straatmarkten (Albert Cuijp, e.d.)
        G veilingen (AGF, bloemen, O.G, enz.)
        G beurzen:  
            ! ‘oneigenlijk’ (op basis van monsters)
                zoals graanbeurs
            ! ‘eigenlijk’ (op basis van vastgestelde
                hoeveelheden van zekere kwaliteit) 
                zoals effectenbeurs.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

M�Concrete markt (technische markt): 
    F veilingtechnieken:
        G veiling bij opbod: vanaf een lage prijs wordt
            door bieders steeds hoger geboden, totdat
            één bieder overblijft (bv. eBay);
        G veiling bij afslag: vanaf (zeer) hoge prijs
            worden steeds iets lagere prijzen genoemd,
            tot een bieder ‘mijn’ aangeeft  (bv.  zoals bij
            veilingklok Aalsmeer);
        G veiling bij opbod en afslag: eerst wordt
            veiling bij opbod toegepast en vervolgens
            wordt afgemijnd (m.n. bij huizenveilingen).
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

M Abstracte markt:
    F de markt in economische zin: de samenkomst
        van vraag en aanbod, waarbij de marktprijs
        tot stand komt
    F Hierbij is het niet noodzakelijk dat de
        goederen op één plaats aanwezig zijn, of dat
        de vragers en aanbieders elkaar daadwerke-
        lijk ontmoeten.  
        Voorbeelden: kapitaalmarkt, vrachtenmarkt,
        valutamarkt, oliemarkt, huizenmarkt.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

M De markt volgens marketing:
    F het geheel van vragende partijen naar
        bepaalde producten / diensten of naar een
        bepaald product / bepaalde dienst.

    F Vanuit marketing bekeken geldt: ‘markets 
        are people’.  Het betreft hier dus markten van
        mensenmassa’s, zoals de markt van eigen
        woningbezitters, de markt van autobezitters,
        de jongerenmarkt, de seniorenmarkt, enz. 
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

Opgave 1: 
In de periode 2016-2017 steeg het marktaandeel
(volume) van Geineken bier in de markt van
importbieren in de VS van 20% naar 22%. 
In deze periode nam de afzet van Geineken in de
VS af van 2,25 hectoliter bier naar 2,15 hectoliter.
Hoeveel bedroeg in deze periode de relatieve (%)
verandering van de hoeveelheid importbier (alle
importmerken) in de VS?
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘markt’

Opgave 1 / oplossing:   -13,13%
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M De vraag volgens marketing:
    F het totaal aan producten / diensten dat op 
        een zekere markt, op een zeker moment (of
        gedurende een zekere periode) wordt
        gevraagd ;

    F ook: de behoefte en het verlangen van een
        groep afnemers naar specifieke producten,
        diensten of merken, dit alles resulterend in 
        de wens en de mogelijkheid die producten,
        diensten of merken te kopen.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:
    F generieke vraag: de vraag naar producten of
        diensten die gericht zijn op het bevredigen 
        van een bepaalde behoefte (bijv. de vraag
        naar vervoer, onderwijs, vermaak, enz.);

    F primaire (ook wel: autonome of totale)vraag:
        de vraag van de finale afnemer naar een
        bepaalde productsoort.  Wanneer hier finale
        afnemer = consument, dan spreken we van
        finale vraag (bijv.  de vraag naar koelkasten 
        of personenauto’s in zekere periode).
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:               (vervolg)

    F secundaire vraag: de vraag van de finale
        afnemer naar een bepaald type product of
        merk (bijv.  de vraag naar sportauto’s (evt.:
        van het merk Ferrari);

    F selectieve (ook wel: relatieve of specifieke)
        vraag: betreft het marktaandeel, nl.  de ver-
        houding tussen secundaire en primaire vraag
        (uitgedrukt in een % van de primaire vraag,
        bijv.  de vraag naar Ferrari’s in 2006 was 5%
        van de primaire vraag (naar personenauto’s).
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:               (vervolg)

    F finale vraag: de vraag naar een bepaald
        consumentenproduct ( bijv. sportauto’s);
    F afgeleide vraag: de vraag naar (industriële)
        producten door organisaties (producenten) 
        die ontstaat als gevolg van de vraag door
        finale afnemers of consumenten naar een
        bepaald product / dienst.
        Bijv.  de vraag van Ferrari naar motoronder-
        delen / -elektronica.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:               (vervolg)

    F uitbreidingsvraag: de som van initiële vraag 
        en additionele vraag naar een bepaald 
        product of merk in de loop der tijd of in een
        zekere periode;
        G initiële vraag: de vraag door niet-bezitters
            /-gebruikers die voor de eerste keer tot
            aanschaf overgaan;
        G�additionele vraag: de vraag door bezitters /
            gebruikers die tot een extra aanschaf over-
            gaan (niet ter vervanging).
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:               (vervolg)

    F vervangingsvraag: de vraag van huidige
        bezitters / gebruikers van een bepaald 
        product naar een vervangend exemplaar,
        omdat het oude exemplaar buiten gebruik is 
        of wordt gesteld.
        Onderscheiden wordt:
        G replacement-vraag, betreffende (duur-
            zame) gebruiksgoederen;
        G herhalingsvraag, betreffende verbruiks-
            artikelen (niet duurzame gebruiks-
            goederen).
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

M Belangrijkste marketing-vragen:                (vervolg)

    F actuele (ook wel: effectieve) vraag: de vraag
        van consumenten die op een zeker moment 
        (of in een zekere periode) daadwerkelijk tot
        aankoop van een bepaald product of merk is
        overgegaan;

    F potentiële vraag: de maximale vraag die in
        een zekere periode kan worden uitgeoefend
        door alle afnemers die voor het product in
        aanmerking komen, minus de actuele
        (effectieve) vraag in die periode.           figuur >>
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

Opgave 2:
In 2016 bedroeg de initiële aankoopmarkt van
digitale camera’s 80% van de totale markt.
Fabrikant Simsam had 50% van de initiële markt
in handen, en 25% van de vervangingsmarkt.
Er vonden in 2016 geen additionele aankopen
plaats. 

Hoe groot was in 2016 het marktaandeel van
Simsam in de markt van digitale camera’s?



19

MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Het begrip ‘vraag’

Opgave 2 / oplossing:    45%
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Penetratiegraad

M Penetratiegraad: 
    F geeft de relatie weer tussen marktpotentieel
        en de effectieve vraag;
    F kan zowel personen als huishoudens 
        betreffen;
    F kengetal betreffende de verhouding afnemers
        / potentiële markt, m.b.t. de aankoop (of in
        bezit hebben) van tenminste één verbruiks-
        artikel (of gebruiksgoed) in zekere periode.
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Penetratiegraad

Opgave 3:
In 2016 waren er in Noorwegen 6,2 miljoen
huishoudens. In dat jaar bleken 5,58 miljoen tv’s
onder deze huishoudens in bezit te zijn.
Onder de tv-bezittende huishoudens bleek dat:

80% van deze huishoudens 1 tv in bezit had;
15% van deze huishoudens 2 tv’s in bezit had, en
5%   van deze huishoudens 3 tv’s in bezit had.

Bereken de penetratiegraad van tv’s onder Noorse
huishoudens in 2016.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Penetratiegraad

Opgave 3 / oplossing:    72%
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Cumulatieve penetratiegraad

M Cumulatieve penetratiegraad: 
    F geeft nog aanwezige ruimte aan in de markt
    F kengetal betreffende de verhouding afnemers
        / potentiële markt, m.b.t. het ooit hebben
        gekocht van een verbruiksartikel (of 
        gebruiksgoed) vanaf de introductie daarvan
    F aantal afnemers ooit hoeft niet hetzelfde
        aantal te zijn van bezitters / gebruikers nu!
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Marktaandeel

M Marktaandeelberekening: 
    F het begrip penetratiegraad geeft slechts be-
        perkt inzicht in de positie van een organisatie
        in de markt;
    F het berekenen van het marktaandeel geeft
        vaak meer houvast:
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Marktaandeel

M Marktaandeelformule Parfitt & Collins (1968): 
    F voor het in een vroeg stadium na product-
        introductie  inschatten van het uiteindelijk te
        behalen marktaandeel: MA = CP x HA x VI
        waarbij: 
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De vraagcurve

M De vraagcurve:
    F grafische weergave van verschillende hoeveel-
        heden van een product / productgroep, die bij
        verschillende prijzen op een bepaald moment
        op een bepaalde markt door een zekere groep
        afnemers gevraagd (kunnen) worden.
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

De vraag’curve’
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

De aanbodcurve

M De aanbodcurve:
    F grafische weergave van hoeveelheden van 
        een product / productgroep, die op een
        bepaald moment door de gezamenlijke
        aanbieders bij verschillende prijzen
        aangeboden (kunnen) worden;
    F naar mate prijs interessanter wordt voor
        producenten, zal meer aanbod (door meer
        producenten) ontstaan.
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De aanbod’curve’
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Ontmoeting van vraag en aanbod
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Vraag, aanbod en prijs in praktijk

� Varkenscyclus (pork cycle of cobweb model):
    economisch verschijnsel waarbij het aanbod van
    een bepaald product of bepaalde dienst te groot
    wordt na een periode van tekort, en te klein na
    een periode van overschot.
    Zo zullen varkensfokkers bij 
    stijgende varkensvleesprijs, 
    méér varkens gaan fokken, 
    hetgeen lange tijd duurt.

    
                                                                                  >>
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Vraag, aanbod en prijs in praktijk

� Varkenscyclus:
    Tegen de tijd dat meer aanbod van varkensvlees
    ontstaat, zien de fokkers de prijs flink kelderen,
    en beginnen hun productie te verminderen. 
    Doordat er daarna te weinig aanbod ontstaat,
    gaat de prijs weer omhoog en begint dit proces
    van voren af aan.
    Dit verschijnsel doet zich o.m. voor op de 
    markten van koffie, rubber en cacao, en ook in
    de onderwijsmarkt en de arbeidsmarkt. Ook
    gebeurt dit vaak in ontwikkelingslanden met
    maar één of enkele landbouwproducten.
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Marktvormen

M Verloop vraag- / aanbodcurve en marktvorm:
    F het verloop van vraag- en aanbodcurve wordt
        in belangrijke mate bepaald door de markt-
        vorm; deze heeft vooral betrekking op: aard
        van product, aantal vragers en aantal
        aanbieders;
    F naast vraag- en aanbodcurve speelt ook de
        afzetcurve een belangrijke rol bij de analyse
        van marktvormen;
    F afzetcurve: grafische weergave van de hoe-
        veelheden die een individuele aanbieder kan
        afzetten bij uiteenlopende prijzen
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Marktvormen

M Belangrijkste marktvormen:
    F monopolie
   (F monopsonie)
    F oligopolie (homogeen, heterogeen)
    F monopolistische concurrentie
    F volkomen concurrentie
   (F polyopsonie)

                                             ...polie >> aantal aanbieders
                                                         ...psonie >> aantal vragers
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MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Marktvormen

M Monopolie:
    F marktvorm waarbij slechts één aanbieder van
        een bepaald product in de markt is;
    F natuurlijk monopolie: één aanbieder heeft het
        gehele aanbod van een bepaald product in
        handen (bijv. rare earth elements);
    F wettelijk (of overheids-)monopolie: 
        gebaseerd op wettelijke regeling of verleen-
        de overheidsconcessies (Rijksmunt, div.
        overheidsdiensten);
    F economisch (of feitelijk)monopolie: gebaseerd
        op marktsituatie, kennisvoorsprong, patenten.
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Marktvormen

M Oligopolie:
    F marktvorm waarbij een beperkt aantal
        concurrerende aanbieders van een bepaald
        product of varianten het grootste deel van 
        de markt beheersen.
    F Veelal wordt uitgegaan van een oligopolie
        wanneer de ‘C-4 index’ (de concentratiegraad,
        ofwel gezamenlijk marktaandeel, van de 4
        grootste aanbieders) > 70% bedraagt.

    F Deze marktvorm kent een tweetal varianten:
        G homogeen oligopolie;
        G heterogeen oligopolie. 
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Marktvormen

M Oligopolie:
    F homogeen oligopolie: een beperkt aantal
        concurrenten biedt (vanuit afnemers gezien)
        volkomen identieke producten aan (bijv. de

          oliemarkt, de energiemarkt, de telefoniemarkt);
    F heterogeen oligopolie: een beperkt aantal
        concurrenten biedt elk (vanuit afnemers 
        gezien) een duidelijk verschillende variant 
        van een bepaald product aan (bijv.  scholen; bier).
    F Vanwege het weinige onderscheid in het
        aangeboden product, kan in een homogeen
        oligopolie prijsstarheid voorkomen.                >>
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Prijsstarheid bij oligopolisten

39

MARKT- & MARKETINGBEGRIPPEN

Marktvormen

M Monopolistische concurrentie:
    F marktvorm waarbij een groot aantal aan-
        bieders elk een verschillend maar gelijksoortig
        product op de markt brengt;
    F deze marktvorm wordt ook wel heterogeen
        polypolie genoemd;
    F bij deze marktvorm hebben de aanbieders 
        eigen klantenkringen of proberen die te 
        vormen (bijv. de detailhandel).  
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Marktvormen

M Volkomen concurrentie:
    F marktvorm waarbij een relatief groot aantal
        aanbieders een volkomen identiek product op
        de markt aanbiedt;
    F deze marktvorm wordt ook wel volledige
        mededinging genoemd, en ook: homogeen
        polypolie en ‘perfect competition’;
    F bij deze marktvorm kunnen de aanbieders 
        zich niet of nauwelijks in marketing-P’s 
        onderscheiden, en kunnen vaak alleen de
        aangeboden hoeveelheden aanpassen (zgn.
        hoeveelheids-aanpassers, zoals agrariërs).
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Markten en concurrentie

M Markten & concurrentiestrategieën:
    F op elk concurrentieniveau (behoeften-, generieke,

          productsoort-, merkconcurrentie) zijn aanbieders te
        onderscheiden in:
        G marktleiders
        G marktvechters
        G marktvolgers
        G markt’nichers’.
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Markten en concurrentie

M Marktleiders:
    F de organisatie in de markt met veelal het
        grootste marktaandeel;
    F kan ook de organisatie betreffen die in het
        algemeen anderen voorgaat bij het doorvoeren
        van prijsveranderingen of productvernieuw-
        ingen;
    F heeft veelal de hoogste distributiegraad en
        levert de meeste marketingcommunicatie-
        inspanningen (Coca-Cola, Shell, Nokia, Sony,
        McDonald’s, Marlboro, Nike).
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Markten en concurrentie

M Marktvechters:
    F de organisatie die wat betreft marktaandeel
        veelal tweede of derde is in de markt, en haar
        positie wil verbeteren door de marktleider 
        en/of andere aanbieders in de markt aan te
        vallen;
    F voorbeelden: Lexus t.o.v. Mercedes, Adidas
        t.o.v. Nike, Airbus t.o.v. Boeing (of inmiddels
        andersom).
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Markten en concurrentie

M Marktvolgers:
    F de organisatie die geen marktleider is en haar
        marktpositie (marktaandeel) wil verbeteren
        zonder de concurrentiestrijd met de markt-
        leider aan te gaan;
    F besteden relatief weinig aan productontwikke-
        ling of reclame, m.n. door gebrek aan finan-
        ciële middelen of aan management know-how;
    F voorbeelden: imitaties zoals TelePizza op basis
        van Domino’s, Ralcorp’s imitatie van Kellogg’s
        Corn Flakes.
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Markten en concurrentie

M Markt’nichers’:
    F de organisatie die zich richt op één specifiek
        segment in de markt en binnen dit segment
        zeer nauwkeurig inspeelt op afnemerswensen;
    F verdienen relatief beter dan andere markt-
        spelers (en behalen relatief hoge ROI’s), juist
        vanwege enorme kennis van markt en
        afnemers, waardoor daar beter op ingespeeld
        kan worden;
    F voorbeelden: RyanAir, Logitech, Nomatic reis-
        tassen, diverse PC/mobiel-games, home
        security producten, personal trainers, enz.
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Markten en concurrentie

M Uiteenlopende samenwerkingsverbanden :
    F samenwerking tussen concurrenten:

G gedeeltelijk:

G geheel:

O strategische alliantie
O joint venture
O netwerk
O kartel
O fusie of overname

F samenwerking tussen niet-concurrenten:
    G grootwinkelbedrijf (GWB)
    G inkoopcombinatie
    G vrijwillig filiaal bedrijf
    G franchising, licencing, e.d.
    G outsourcing  


