
Prijsnoteringen Beko Groothandel

6-6-2019

€ 4,50

€ 5,50

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 10,50

€ 11,50

€ 12,50

notering scharrel 2.0 eieren bruin & wit 62/63 gram
(prijs per 100 stuks)

Scharrel bruin Scharrel wit

EIEREN 62/63 NOP per 100 st.

wit week 19 € 6,29
wit week 23 € 6,18
verschil - € 0,11

bruin week 19 € 6,77
bruin week 23 € 6,76
verschil - € 0,01

MATIF per 1000 kg +4,2%
week 19 € 172,00
week 23 € 179,25
verschil + € 7,25

6-6-2019

DOLLAR t.o.v. Euro +0,3%
week 19 € 1,1195
week 23 € 1,1227
verschil + € 0,0032

6-6-2019
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Dollarkoers t.o.v. EURO 

6-6-2019
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€ 3,20 
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€ 4,70 
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€ 5,70 

€ 6,20 

€ 6,70 

€ 7,20 

Boternotering
(€ per kg)

-6,0%BOTER per kg

week 19 € 4,14
week 23 € 3,89
verschil - € 0,25
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Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie mei € 570,00
palmolie juni € 570,00
verschil € 0,00

sojaolie mei € 650,00
sojaolie juni € 670,00 
verschil + € 20,00

raapolie mei € 800,00
raapolie juni € 805,00
verschil   + € 5,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 19 € 3,03
26% vet wk 23 € 2,95
verschil - € 0,08

1% vet wk 19 € 2,00
1% vet wk 23 € 2,12
verschil + € 0,12

6-6-2019

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+2,6%CACAO per 1000 kg

mei € 1950,00
juni € 2000,00 
verschil + € 50,00

+1,4%MELK per 100 ltr

mei € 35,25
juni € 35,75
verschil + € 0,50
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

juni

2019

GRANEN
Bijna “traditioneel” stijgen de prijzen in de Ver-
enigde Staten van de mais, en daarmee ook de 
tarwe, in de maanden juni en juli. Dat komt door 
de jaarlijks terugkerende emoties ten aanzien van 
de weersverwachtingen (te koud en te droog) en 
door de fondsen die gedwongen zijn flink bij te 
kopen om hun (short)posities aan te vullen. Bijna 
traditioneel volgt de Europese markt deze trend, 
al is het dit jaar minder heftig dan voorgaande 
jaren. In Europa zijn de inschattingen voor een 
goede oogst nog steeds zeer positief. Daarnaast 
worden de eindvoorraden oude oogst hoger 

ingeschat dan verwacht. Deze kenmerken blij-
ven druk houden op de tarweprijzen in de EU. 
Natuurlijk kan het weer ook hierin nog steeds 
een spelbreker zijn. Het is nog steeds te droog.  

ZUIVEL
Na een periode van 5 weken zien we nog 
steeds stabiele boterprijzen. De botermarkt 
is onderuitgegaan en zelfs door de barrière 
van € 4,--/kg gezakt. Een gouden regel met 
snelle prijswijzigingen (naar beneden, maar 
ook naar boven) is dat dit nooit voor een lan-
ge termijn is. Al te vaak komt er na zo’n dal of 

piek weer een herstel- of correctiemoment. 
Dit zou snel kunnen gebeuren nu de grootste 
piek aan melkproductie inmiddels achter ons 
ligt en de EU-boter nu ineens zeer aantrek-
kelijk is voor de wereldmarkt. Hierdoor zou 
de vraag snel kunnen stijgen en daarmee 
dus ook de prijs. Een kanttekening is dan 
nog wel dat de voorraad boter in de EU altijd 
nog hoger ligt dan het historisch gemiddelde.

OLIE
De marktsituatie voor soja is over de afgelo-
pen 4 weken onveranderd. De parameters 

zoals de handelsbesprekingen, groeiende 
vraag naar biodiesel, stijgend aanbod en 
productie zijn nog steeds van invloed op de 
prijs, maar geen enkele parameter heeft nog 
zo’n grote invloed dat de sojaprijs wezenlijk 
veranderd.  Ook het prijsniveau van raapolie 
is vlak te noemen; geen pieken en dalen. Het 
weer blijft een onzekere rol spelen voor wat 
betreft de aanhoudende droogte in West-Eu-
ropa. Aan de andere kant worden er in de 
Baltische staten en Oekraïne grote oogsten 
verwacht. Deze 2 factoren houden de raap-
olie-prijzen redelijk constant.


