
Productdistributie

Op grond van artikel 32b Bgfo en artikel 10 van gedelegeerde richtlijn 2017/593 dient DCA-Finance 
B.V. over adequate procedures en maatregelen te beschikken die waarborgen dat de financiële 
instrumenten voldoen aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en de 
distributiestrategie aansluit bij de desbetreffende doelgroep. De dienstverlening van DCA-Finance 
B.V. bestaat uitsluitend uit het ontvangen en doorgeven dan wel uitvoeren van orders van cliënten in 
bepaalde soorten agrarische termijncontracten. Doordat de enige financiële instrumenten die door 
DCA-Finance B.V. gedistribueerd worden agrarische termijncontacten zijn, richt DCA-Finance B.V. 
zich op een vrij nauw afgebakende doelgroep. Dit betreft met name agrariërs en hieraan gerelateerde 
bedrijven en beroepsgroepen. De informatie in dit document dient in dit licht te worden gezien.

Producten
De producten die via DCA Finance B.V. kunnen worden gehandeld zijn aardappel futures, tarwe, maïs
en koolzaad futures en boter, melkpoeder en weipoeder futures.
De aardappel futures nemen het grootste aandeel van de handel van DCA Finance B.V. in.
De specificaties van genoemde contracten worden hieronder weergegeven.
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Prijseenheid Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Afwikkeling Cash 
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Fysieke 
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Fysieke 
levering

Fysieke 
levering

Cash Settlement Cash 
Settlement

Kosten per 
future

€25 €25 €25 €25 €25 €30

Uitgebreidere specificaties zijn terug te vinden op www.dca-finance.nl.

Doelgroep
Tot de doelgroep van DCA Finance B.V. (DCA) behoren agrariërs en zij die in de periferie van de 
agrarische sector, in de meest ruime zin van het woord, werkzaam zijn. Het gaat hierbij uitsluitend om 
niet-professionele beleggers. DCA accepteert geen klanten die buiten genoemde doelgroep vallen. Van
alle beleggers is een intakeformulier aanwezig waarbij inzichtelijk wordt gemaakt om welk type klant 
het gaat (persoonlijke informatie, beroep, vermogen, doelstelling van activiteiten op de agrarische 
termijnmarkt en algemene gegevens).
Periodiek wordt beleggers gevraagd een risico inventarisatielijst in te vullen, teneinde vast te kunnen 
stellen of aanpassing aan het gestelde doel nodig is en/of belegger behoefte heeft aan aanvullende 
informatie.

Type:
Er is geen verschil waar te nemen in het gedrag van genoemde doelgroep tussen handelen in 
aardappel of graan (tarwe, korrelmaïs en koolzaad) futures. Dat betekent dat de niet-
professionele belegger gericht is om zijn prijsrisico’s op agrarische producten af te dekken of 
dat hij tot doel heeft om te speculeren op de agrarische termijnmarkten. Niet alle beleggers 
zijn jaarlijks actief, maar laten het van de omstandigheden afhangen (bijv. areaalontwikkeling,
opbrengstverwachting en exportverwachting) wanneer men weer actief gaat worden.

Kennis & ervaring:
Genoemde doelgroep is veelal bekend met een aantal ins en outs van de termijnmarkt. Zij die 
nieuw zijn inzake het gebruik van de termijnmarkt, worden in het begin (in de meeste gevallen
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telefonisch) gecoacht. Jaarlijks worden er trainingen gegeven over het gebruik van de 
termijnmarkt, waar de doelgroep desgewenst aan kan deelnemen. Deze training is zo 
ingestoken dat men aan het einde van de training in staat is zelfstandig beslissingen te kunnen 
nemen. Voor eenieder is het mogelijk om het boekje: ‘Handelen op de termijnmarkt’ gratis te 
downloaden via de website www.dca-finance.nl. De meest ervaren beleggers kunnen bogen op
ruim 30 jaar handelservaring.

Financiële situatie:
Iedere deelnemer wordt gewezen op de risico’s die het handelen in futures met zich 
meebrengt. Dat gebeurt in de trainingen, bij het aannemen van de orders en bij het openen van 
een rekening. Mocht de door de belegger ingenomen positie leiden tot een negatief rendement,
dan kan ook de bestedingsruimte op de BinckBank rekening van de belegger negatief worden. 
In dat geval is er dagelijks contact met de belegger inzake de te ondernemen acties (bijstorten 
of positie terugdraaien).

Risicotolerantie:
Beleggers lopen verschillende risico’s.
Een koper op de termijnmarkt loopt minder risico dan een verkoper, omdat alleen de waarde 
van het contract kan worden verloren, de verdiensten zijn echter onbeperkt.
Een verkoper heeft beperkte winstmogelijkheden, terwijl de verliezen onbeperkt zijn.
Verder speelt het karakter van de belegger een rol in de wijze waarop wordt gehandeld.
Een defensief ingestelde belegger zal een klein risico willen lopen op koersverliezen en zal 
daardoor genoegen moeten nemen met een kleinere kans op een hoger rendement.
Een offensief ingestelde belegger zal naast een grotere kans op een hoger rendement ook een 
grotere kans lopen op verliezen.

Anders gezegd: een risicomijdende belegger moet zich realiseren dat hij op de lange duur ook 
een rendement-mijdende belegger is.

Doelstellingen van de belegger:
De doelstelling die beleggers nastreven om te handelen in agri futures is primair erop gericht 
om prijsrisco’s in te dekken (hedging). Speculanten hebben als primair doel om cashflow te 
genereren en zijn minder met prijsrisico’s bezig. Beleggers kunnen zowel speculatief als 
indekkend handelen op de termijnmarkt.
De beleggingen spelen zich veelal af binnen het teeltseizoen.
Voor aardappelen is dat de periode maart tot en met april in het daarop volgende jaar.
Voor graan gerelateerde futures is dat de periode november tot en met mei in het tweede jaar 
daarop volgende jaar.
Voor melk gerelateerde futures loopt de beleggershorizon veelal op met het kalenderjaar.  

Negatieve doelgroep
Voor alle soorten financiële instrumenten waarin cliënten via DCA-Finance B.V. kunnen beleggen 
bestaat de zogenoemde negatieve doelgroep uit alle natuurlijke personen en rechtspersonen die geen 
agrariër zijn dan wel niet werkzaam of opererend zijn in de agrarische of daaraan gerelateerde sector 
alsmede geen of weinig affiniteit hebben met de agrarische sector en de achterliggende producten 
waarop de agrarische termijncontracten betrekking hebben. Indien dergelijke personen cliënt zouden 
willen worden van DCA-Finance B.V., dan wordt, op basis van informatie zoals door de cliënt 
ingevuld op het inschrijfformulier, door DCA-Finance B.V. vastgesteld dat de betreffende persoon 
niet binnen de doelgroep valt. In principe zullen deze personen dan niet door DCA-Finance B.V. 
worden geaccepteerd. Hierdoor is gewaarborgd dat de financiële instrumenten waarin cliënten via 
DCA-Finance B.V. kunnen beleggen niet gedistribueerd worden buiten de doelgroep waarop DCA-
Finance B.V. zich richt.
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Klantinformatie
DCA Finance B.V. geeft geen adviezen aan klanten over de via DCA Finance B.V. te verhandelen 
futures.
De klanten van DCA Finance B.V. nemen zelf hun beslissingen om en hoe te handelen (execution 
only).
Het uitvoeren van de orders wordt gedaan nadat klanten telefonisch de opdracht hiervoor aan de 
medewerkers van DCA Finance B.V. hebben verstrekt.
Alle telefoongesprekken worden getapet en 5 jaar bewaard.
De medewerkers van DCA Finance B.V. zijn voldoende geschoold en ervaren om de klanten de 
reikwijdte en werking van de aangeboden producten uit te leggen.
Voor klanten die dat wensen worden in de wintermaanden trainingen gegeven.
Verder is op www.dca-finance.nl gratis het boek ‘Handelen op de termijnmarkt’ te downloaden.
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