
Prijsnoteringen Beko Groothandel

5-4-2018

€ 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 10 € 10,75
wit week 14 € 8,73
verschil - € 2,02

bruin week 10 € 10,75
bruin week 14 € 8,85
verschil - € 1,90

MATIF per 1000 kg +1,5%
week 10 € 164,25
week 14 € 166,75
verschil + € 2,50

5-4-2018

DOLLAR t.o.v. Euro -0,9%
week 10 € 1,2410
week 14 € 1,2304
verschil - € 0,0106

5-4-2018

€ 1,00

€ 1,05

€ 1,10

€ 1,15

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,30

€ 1,35

€ 1,40

€ 1,45

Dollarkoers t.o.v. EURO 

5-4-2018

€ 2,20 

€ 2,70 

€ 3,20 

€ 3,70 

€ 4,20 

€ 4,70 

€ 5,20 

€ 5,70 

€ 6,20 

€ 6,70 

€ 7,20 

Boternotering
(€ per kg)

+1,0%BOTER per kg

week 10 € 4,80
week 14 € 4,85
verschil + € 0,05

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie maart € 670,00
palmolie april € 680,00
verschil  + € 10,00

sojaolie maart € 730,00
sojaolie april € 710,00 
verschil  - € 20,00

raapolie maart € 760,00
raapolie april € 720,00
verschil   - € 40,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 10 € 2,62
26% vet wk 14 € 2,54
verschil - € 0,08

1% vet wk 10 € 1,32
1% vet wk 14 € 1,27
verschil - € 0,05

5-4-2018

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

€ 4,20

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+20,0%CACAO per 1000 kg

maart € 1750,00
april € 2100,00 
verschil  + € 350,00

€1 100 
€1 300 
€1 500 
€1 700 
€1 900 
€2 100 
€2 300 
€2 500 
€2 700 
€2 900 
€3 100 
€3 300 
€3 500 

Valid from 01/01/2004 until 29/03/2018

LONDON COCOA - 2nd position
in eur/ton

2,8%MELK per 100 ltr

maart € 35,50
april € 34,50
verschil -  € 1,00

€ 22,50

€ 25,00

€ 27,50

€ 30,00

€ 32,50

€ 35,00

€ 37,50

€ 40,00

€ 42,50

€ 45,00

€ 47,50

Melkprijs
(€ per 100 ltr)

april

2018

GRANEN
De Franse tarwemarkt reageert op de aankon-
diging van een langdurige Franse treinstaking. 
Hierdoor kan de aanvoer van granen vanuit 
het binnenland naar de silo’s, aan het water, in 
gevaar komen. Dit in combinatie met berichten 
van het Analist International Grains Council dat 
de conditie van de Franse wintertarwe onder 
het vijfjaarsgemiddelde ligt, zou kunnen leiden 
tot duurdere prijzen op de tarwemarkt. Over 
geheel Europa gezien blijven de prijzen rede-
lijk stabiel. Er is wat prijsdruk wegens berichten 
vanuit Argentinië over de mindere oogst soja. 

De winter in Europa daarentegen was “nor-
maal” waardoor verhalen over winterschade 
weinig effect zullen hebben. De eindvoor-
raad tarwe is door de lage export nog enorm 
hoog. Dat heeft nog steeds een prijsdrukkend 
effect en dat zal zo blijven tot nieuwe oogst.

ZUIVEL
De botermarkt is “in afwachting” van ont-
wikkeling na de Paasdagen. Er worden 
geen pieken, maar zeker ook geen dalin-
gen verwacht in de boterprijzen. De prijzen 
voor magere melkpoeder liggen al sinds 

oktober 2017 onder Interventie-niveau 
en blijven nog steeds dalen. De prijs op 
volle melkpoeder steeg in maart onder in-
vloed van toenemende vraag.  Echter het 
aanbod overstijgt momenteel de vraag, 
waardoor de prijzen nu weer dalen. De 
verwachting is nog wel dat de vraag zal 
aantrekken. Niet alle ijsbereiders hebben 
melkpoeder ingedekt voor dit seizoen. 

OLIE
De verslechterde oogstomstandigheden in 
Argentinië hebben de sojaolie prijzen uit-

eindelijk wel doen stijgen, maar niet zoveel 
als verwacht. In de VS wordt er minder soja 
aangeplant en China heeft aangekondigd 
invoerrechten van 25% te willen doorvoe-
ren als reactie op het beleid van Trump. 
Ondanks de mindere aanplant in de VS kan 
de Chinese invoermaatregel toch de so-
japrijzen doen laten zaken over 2018. Over 
raapolie in Europa is alleen te melden dat 
de oogst 2 tot 3 weken later op gang komt 
door de koude maand maart.


