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ABREVIATURES

AFMA: Agricultural Futures Markets Amsterdam

ARMA: Models Autorregressius-Mitjanes mòbils

ARIMA: Models Autorregressius-Integrats-Mitjanes mòbils

BCE: Budapest Commodity Exchange

BFE: Baltic Futures Market

BM&P: Bolsa de Mercadorias i Futuros

BOE: Boletín Oficial del Estado

CBOT: Chicago Board of Trade

CE: Comunitat Europea

CEC: Commodigy Exchange Center

CEE: Comunitat Econòmica Europea

CEV: Model de Cox d'Elasticitat Constant de la Variància

CME:  Chicago Mercantile Exchange

COMEX: Commodity Exchange Inc.

DARP: Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca

EU: Unió Europea

EUA: Estats Units d'Amèrica

EUROP: Sistema europeu de classificació de canals

FC&M: Mercado de Futuros sobre Cítricos

FIFO: First In, Firs Out

LCE: London Futures Commodity Exchange

LIFE: London International Financial Futures and Options Exchange

MACE : MidAmerica Commodity Exchange

MAPA: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

MEFF-RF: Mercado de Futuros Financieros, Renta Fija

MEFF-RV: Mercado de Futuros Financieros, Renta Variable

MEFFSA: Mercado de Futuros Financieros, S.A

MERFOX:  Mercado de Futuros de Hacienda

MGE: Minneapolis Grain Exchange

MOFEX: Mercado de Opciones de Madrid

NLKKAS: N.V Nederlandse Liquidatiekas
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NYCE: New York Cotton Exchange

NYCSE: New York Coffe and Sugar Exchange

NYMEX: New York Mercantile Exchange

OCM: Organització Comuna de Mercats

PAC: Política Agrària Comunitària

PPC: Pesta Porquina Clàssica

SAT: Societat Agrària de Transformació

SFE: Sydney Futures  Exchange

SPAN: Standard Portfolio Analysis of Risk (Sistema d'anàlisi de riscos per determinar

les garanties en funció de les posicions de mercat)

USDA: United States Department of Agricultural


