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Economie & Bedrijven

Tijdens de VMT-bijeenkomst over grond-
stofprijzen op 9 februari in Maarssen 
ging het over marktrisico’s en hoe die te 
beheersen. Het is immers zaak de winst-
marge te borgen, want aan afnemers – 
veelal de retail – zijn wisselende, hogere 
grondstofprijzen niet door te berekenen. 
Dat vraagt om kennis.

Fundamentele marktanalyse
“Allereerst is het essentieel om te weten 
hoe het in een bepaalde grondstofmarkt 
werkt. Ken de ‘fundamentals’. Dat zijn 
zaken als wie de grote producerende lan-

den zijn, of een andere regio ook kan 
leveren, vervangende producten, sei-
zoenseffecten enzovoorts”, vertelt Manu 
Matthyssens. Matthyssens is managing 
partner bij Solvint, een in inkoop en sup-
ply chain management gespecialiseerde 
organisatie. Samen met collega Bas Bec-
kers verzorgde hij een masterclass. 

Hazelnoten en tomaten
Matthyssens illustreerde hoe belangrijk 
een fundamentele analyse van een 
grondstofmarkt is. “Weet dat tachtig pro-
cent van de hazelnoten uit Turkije komt. 

In een verkiezingsjaar koopt de regering 
enorme partijen op om de prijs omhoog 
te drijven. Zo wint de zittende partij de 
stemmen van de boeren.”

Natief zetmeel
Een fundamentele analyse van de markt 
voor natief zetmeel werd gemaakt door 
Paul Rosenberg, commercieel directeur 
Meelunie. Meelunie verhandelt jaarlijks 
300.000 ton agrarische halffabrikaten. 
Rosenberg liet zien hoe wereldwijde pro-
ductie en handel compleet verschillende 
plaatjes opleveren. Zo zijn tapioca- en 
maïszetmeel veruit het grootst als het om 
de wereldwijde productie en handel gaat. 
Aardappel- en tarwezetmeel zijn wat pro-
ductie betreft relatief klein, maar in de 
internationale handel in natief zetmeel 
zijn ze toch een belangrijke factor.
Rosenberg vertelde dat de prijsontwikke-
ling van de verschillende natieve zetme-
len sterk aan elkaar is gerelateerd: “Ter-
wijl er geen correlatie is als het gaat om 
waar ze verbouwd worden, wisselkoer-
sen, economische trends of seizoensma-
tigheid.”  
Factoren die wel de prijs beïnvloeden zijn 
er legio, zoals het weer, maar ook 
gebruik van bio-ethanol, de kosten van 
water of transport en bovenal de hoeveel-
heden die China nodig heeft. “Bedenk 
dan ook nog dat de prijzen van natief zet-
meel indicatief zijn voor vele andere 
agrarische halffabrikaten”, onderstreep-
te Rosenberg de marktcomplexiteit.

De prijzen van grondstoffen 

zullen blijven schommelen en 

de fluctuaties worden alleen 

maar groter. 

Voedingsmiddelenbedrijven 

moeten om hun marge te 

beschermen Market Risk 

Management invoeren.

Marktrisico grondstofprijzen 
beheersbaar

Het is voor elk  
voedingsmiddelen-
bedrijf noodzakelijk 
om kennis op te 
bouwen over de 
belangrijkste  
grondstofmarkten.

Top 10 producerende en top 10 importerende landen van natief zetmeel. China is de grootste 
producent én grootste importeur. Bron: Meelunie

Zuid-Korea
Vietnam

India
Japan

Brazilië
Indonesië

VS
EU

Thailand
China

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tapiocazetmeel maïszetmeel aardappelzetmeel tarwezetmeel overige zetmelen

Singapore
Rusland

Zuid-Korea
Filipijnen

VS
Japan

Maleisië
Indonesië

Taiwan
China

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
x 1.000 ton

Import

Productie

miljoen ton

_VMT0512_KC   14 22-02-2012   16:10:04



vmt | 2 maart 2012 | nr 5 15

Palmolie
Een andere commodity is palmolie. 
Wereldwijd groeit de vraag naar 75 mil-
joen ton per jaar in 2050. Een issue dat in 
de westerse wereld speelt, is verduurza-
ming. Voor RSPO gecertificeerde duurza-
me palmolie bestaan nu drie supply 
chains: Book & Claim, Mass Balance en 
Segregated, waarbij in de laatste twee 
modellen gecertificeerde duurzame 
palmolie in een deel of de gehele keten 
fysiek gescheiden wordt gehouden. Daar 
hangt een prijskaartje aan. Hidde van 
Kersen, Sustainability Director bij IOI 
Loders Croklaan, vertelde dat die prijs 
afneemt naarmate de volumes duurzame 
palmolie toenemen. Nu is circa 11% van 
de wereldpalmolieproductie duurzaam. 
Of binnenkort de gehele wereldproductie 
van palmolie zal overgaan op duurzaam, 
wordt vooral bepaald door landen als 
China en India. “De volumes die China 
en India afnemen zijn dermate groot, dat 
als deze landen voor duurzaam kiezen, 
het voor alle producenten duidelijk is dat 
duurzaam de nieuwe norm is. Maar ook 
voor Europa geldt dat toename van de 
vraag de prijs zal drukken: duurzaam als 
norm betekent dat de twee stromen olie 
– duurzaam en conventioneel – niet  
meer gescheiden hoeven te worden 
gehouden.”
Ook Rosenberg benoemde de impact van 
China. “China heeft zo’n groot effect op 
de prijs van natief zetmeel, dat dit land in 
feite bepaalt wat wij betalen.” De vraag 
in Azië – en met name China – stijgt sterk 
en zal blijven stijgen. Ondanks dat China 
zelf de grootste producent van zetmeel 
ter wereld is, wordt het land steeds 

afhankelijker van import waardoor er 
minder beschikbaar is voor de rest van de 
wereld. “De prijs gaat hoe dan ook 
omhoog.” 

Technische analyse
Daarmee gaf Rosenberg de noodzaak 
aan om naast een fundamentele markt-
analyse ook een technische analyse te 
maken en de prijsontwikkeling te volgen. 
Matthyssens adviseerde om continu alle 
relevante indices bij te houden. “Maak de 
markt visueel, geef de trends aan en leer 
ervan.” Voedingsmiddelenbedrijven heb-
ben vaak met tientallen soorten grond-
stoffen te maken. Al deze markten volgen 
is ondoenlijk. Het gaat om die grondstof-
fen die zwaar doorwegen in de kostprijs. 
Dat kan ook plastic zijn als er veel ver-
pakkingsmateriaal wordt verbruikt. 
Meestal gaat het om drie tot zes grote 
grondstofstromen. “Bouw daarover ken-
nis op”, raadde de inkoopexpert aan. 

Goede relatie leverancier
Als het om kennisopbouw gaat, werd 
keer op keer het belang van een goede 
relatie met de leverancier benadrukt. 
“Onderschat dat niet. Hij heeft zo veel 
kennis van die markt. Je hoeft niet heel 
groot of klein te zijn om toegang te krij-
gen tot die kennis. Maar blijf je knijpen 
op de prijs, dan krijg je dat vertrouwen 
niet”, was de tip die de ervaringsdeskun-
dige gaf.

Market Risk Management
Binnen een bedrijf moet één persoon ver-
antwoordelijk zijn voor het bijeen bren-

gen van alle benodigde informatie. Maar 
besluiten nemen is geen zaak meer van 
alleen de afdeling Inkoop. Sales en Mar-
keting zijn nadrukkelijk betrokken. Zij 
moeten een voorspelling afgeven over de 
verkopen waarop het inkoopvolume 
wordt gebaseerd. Ook R&D kan hier een 
rol spelen. Welke consequenties heeft 
bijvoorbeeld een innovatie voor de 
inkoop van grondstoffen? De kennis van 
de financiële afdeling binnen een bedrijf 
is voor het inkoopproces onmisbaar. 
Finance kent de financiële producten (zie 
kader) en heeft een netwerk in de finan-
ciële wereld. “Het vraagt om Market Risk 
Management (MRM), uitgevoerd door 
verschillende disciplines”, vatte Matthys-
sens samen. “Als de kennis is verzameld, 
liggen de vragen voor: hoe hoog is mijn 

marge en welk risico wil ik nemen? Wan-
neer blijft de prijs binnen budget? Zijn er 
substituten te koop als de prijs te hoog 
wordt? Wat is de marktvoorspelling?” In 
veel bedrijven bestaat MRM nog niet. 
Nodig is het volgens Matthyssens wel: 
“Het is een illusie om als klein bedrijf de 
markt te willen verslaan, maar beter 
inschatten is zeker mogelijk.”

Congresverslag

Marktrisico grondstofprijzen 
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Carina Grijspaardt-Vink

‘De prijs van natief zetmeel 
gaat hoe dan ook omhoog’

(Soft)commodities, oogstproducten of daarvan afgeleide producten als agrarische 
halffabrikaten, kennen sterk wisselende dagprijzen. De stromen worden verhan-
deld op exchange markten, waartoe alleen grote partijen rechtstreeks toegang 
hebben. Het is echter wel mogelijk om het risico te verkleinen via financiële 
mechanismen, zogenoemde hedging technieken, die ook bekend zijn in de aan-
delenmarkten. Elk mechanisme kent een verschillend risico en bijbehorende risico-
premie. De drie bekendste zijn:
– Futures: zowel de op een bepaald moment af te nemen hoeveelheid grondstof 

als de prijs liggen vast. Je weet dus waar je aan toe bent. Maar de afgesproken 
prijs kan boven of onder de dan geldende marktprijs liggen. 

– Options: van een vastgelegde koop kan nog worden afgezien (bijv. als de 
marktprijs lager is). Het geeft prijszekerheid maar garandeert geen volume.

– Swaps: afnemer en leverancier (of een financiële instelling zoals een bank) 
delen het risico van prijsverhoging of -verlaging.

Voor veel inkopende ondernemingen zijn deze technieken nieuw maar in de toe-
komst wel noodzakelijk. Samenwerking met een leverancier, bank of andere 
financiële instelling is aan te raden, waarbij het volume wel groot genoeg dient te 
zijn om interessant te zijn voor zo’n partij.

Hedging technieken

De organisatie van Market Risk Management (MRM) 
betekent het instellen van een crossfunctioneel team. 
MRM is een businessfunctie, geen individuele inkoop-
functie. Bron: Solvint
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