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IClick, ook iets voor jou?
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Risicobeheersing gewenst

mate parallel verlopen: stijgt de grondstofprijs, dan volgt daarop een stijging van
de veevoederprijs en omgekeerd. We
kregen van varkens- en pluimveeklanten
met een grote veevoederafname de vraag
naar een werkbaar systeem van risicobeheersing. We hebben bij de dienst Aankoop van Aveve Veevoeding de nodige
expertise. We willen die graag beschikbaar maken voor onze klanten.”
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Daar waar het voordien vooral de soja was
die behoorlijk in prijs fluctueerde, zien we
vanaf 2007 dat ook de graanprijzen binnen
veel ruimere grenzen bewegen (zie figuur
1). Deze prijsvolatiliteit van de grondstoffen is vooral lastig voor de intensieve
veehouderij, want zij hebben juist behoefte aan voorspelbare prijzen voor hun
veevoeders.
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Sinds de liberalisering van de Europese graanmarkt worden de grondstoffenmarkten steeds meer beïnvloed door de mondiale markt, met erg volatiele prijzen tot
gevolg. Om deze volatiliteit meer te beheersen, ontwikkelde Aveve de webtoepassing
iClick. – Anne Vandenbosch

IClick
IClick werd einde maart geïntroduceerd
voor geïnteresseerde varkens- en pluimveeklanten door middel van 2 infosessies.
Hoe werkt het? Luc de Hoon, controller
Aveve Veevoeding: “Via het principe van
termijncontracten kunnen grotere vee-
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Op de vraag van haar klanten om die
prijsvolatiliteit meer te beheersen, ontwikkelde Aveve de nieuwe webtoepassing
iClick. Patrick Boone, directeur Risk
management Groep Aveve, geeft uitleg:
“Het is logisch dat de prijzen van veevoeders en van hun grondstoffen in hoge
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Figuur 1 Evolutie van de tarwe- en sojaprijzen tussen 2002 en 2013 – Bron: Aveve Veevoeding
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voederklanten met de toepassing iClick
een referentie-index van grondstoffen op
termijn vastleggen. Het project is laagdrempelig. De boer hoeft zelf geen
waarborg te storten op de termijnbeurs,
maar kan wel de prijs van het grondstoffenpakket voor de komende maanden
vastleggen. Aveve Veevoeding wil hierin

Via termijncontracten
kunnen grotere
veevoederklanten met
iClick een referentie-index
van grondstoffen vastleggen.
voor haar klanten faciliterend optreden.
Omwille van de eenvoud, kozen we voor
een vast grondstoffenpakket, namelijk
75% tarwe en 25% sojaschroot. Tarwe en
sojaschroot zijn immers dé trendsetters
in het globale grondstoffengebeuren.
Hoge prijzen voor een ‘spilgewas’, zoals
bijvoorbeeld graan, gaan vaak gepaard
met een goede prijsvorming van andere
gewassen.”

De referentie-index?
De prijsevolutie van deze 2 grondstoffen is
bijzonder transparant; beiden worden
varkens | pluimvee • 9

Meer detail
Uiteindelijk wordt niet de voederprijs
bepaald, maar gaat het om een index. Het
is een combinatie van 75% tarwe (genoteerd op ‘Matif’) en 25% sojaschroot. De
sojaprijs wordt bepaald op de beurs van
Chicago en is uitgedrukt in dollar (USD)
per short ton. Deze notering wordt dus

Dagelijks wordt via de website de prijsstelling aangepast. Dit betekent dat er
elke dag een nieuwe prijs – onder de vorm
van de index – ter beschikking komt voor
de levering van ‘voeder’ op een toekomstig tijdstip (zie figuur 2). Bovendien kan
de klant grafisch prijshistorieken opvragen, zijn eerdere contracten raadplegen
enzovoort.
Wie wil intekenen, kan inloggen via de
website, de diverse keuzeschermen
doorlopen en uiteindelijk via de elektronische handtekening het contract afsluiten.
Ter bevestiging krijgt de klant nog een
contract per e-mail.
De nieuwe toepassing is tot stand gekomen door intense samenwerking tussen
de verschillende betrokken afdelingen
(Aankoop, Verkoop, Administratie en IT)
binnen Aveve Veevoeding en dit in samenwerking met een externe IT-partner. De
nieuwe webtoepassing is geïmplementeerd in de vernieuwde agrarische website
van Aveve - www.aveveagrarisch.be
- achter de klanten-login. Zo kan de klant
die dit wenst op een bijzonder eigentijdse
manier zelf zijn prijsrisico beheersen of
zelf beslissen wanneer hij een deel van
zijn kostprijs zal vastleggen. Aveve Veevoeding wil hierbij faciliterend optreden
voor haar klanten. n
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Figuur 2 Weergave van het iClick-scherm op de website (tendens ▲ stijgend, ▼ dalend) - Bron:
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Eén index

Alles online

en

iClick van 9/04/2013
Afnamemaand

Om klanten te beschermen is 60% van
een gemiddelde jaarafname de maximale
hoeveelheid die op deze manier contractueel vastgelegd kan worden. Wie wil
instappen op iClick moet zich evenwel
voor minimaal 25 ton per maand engageren en dit voor minstens 3 opeenvolgende
maanden. Men kan maximaal 8 maanden
ver gaan. Dit betekent dat men bijvoorbeeld in april tot uiterlijk december kan
intekenen op iClick. Daarbij gebeurt de
financiële verrekening maandelijks op de
vervaldag.
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voeder. Verder blijft de kwaliteit van het
eigenlijke voeder buiten de discussie. Zo
moet ook de vaste samenstelling van het
voeder niet worden vastgehouden; de
techniciteit van het voeder komt met
andere woorden niet in het gedrang.”
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genoteerd op een termijnbeurs. Voor
tarwe is de termijnbeurs ‘Matif’ (deel van
Euronext) in Parijs van toepassing en voor
sojaschroot is de beurs van Chicago ‘CME’
de referentie.
Op basis van deze beschikbare publieke
info wordt dagelijks die index berekend.
Juist wegens de sterke parallelle prijs
evolutie tussen voeders en grondstoffen,
geeft dit de klant de mogelijkheid zijn
toekomstige voederprijs reeds deels vast
te leggen, en dit op het ogenblik dat hij
verkiest. Het resultaat van deze beslissing
komt in plus of min van zijn eigenlijke voederfactuur.

vermenigvuldigd met de omrekenings
factor naar metrieke tonnen en verder
omgerekend met de waarde van de USD
om tot een prijs te komen in euro per ton.
Het volume dat vastgelegd wordt via de
index moet worden afgenomen als
voeder en kan dus ook niet voortijdig
worden geliquideerd.
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De keuze voor één typeformule of index is
welbewust gemaakt. “We willen hiermee
de klant een grote flexibiliteit bieden. Hij
kan eventueel gedurende afgesproken
periodes wisselen tussen de diverse
voeders per diergroep, hij is dus niet
gebonden aan één specifiek ‘fysiek’
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