
Prijsnoteringen Beko Groothandel

8-4-2019

€ 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 10 € 7,16
wit week 14 € 7,40
verschil + € 0,24

bruin week 10 € 7,35
bruin week 14 € 7,61
verschil + € 0,26

MATIF per 1000 kg +0,3%
week 10 € 188,25
week 14 € 188,75
verschil + € 0,50

8-4-2019

DOLLAR t.o.v. Euro -0,6%
week 10 € 1,1301
week 14 € 1,1237
verschil - € 0,0064

8-4-2019

€ 1,00

€ 1,05

€ 1,10

€ 1,15

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,30

Dollarkoers t.o.v. EURO 

8-4-2019

€ 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)

+1,2%BOTER per kg

week 10 € 4,07
week 14 € 4,12
verschil + € 0,05

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie maart € 600,00
palmolie april € 580,00
verschil  - € 20,00

sojaolie maart € 690,00
sojaolie april € 660,00 
verschil - € 30,00

raapolie maart € 795,00
raapolie april € 790,00
verschil - € 5,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 10 € 3,00
26% vet wk 14 € 3,05
verschil + € 0,05

1% vet wk 10 € 1,97
1% vet wk 14 € 1,92
verschil - € 0,05

8-4-2019

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

-6,9%CACAO per 1000 kg

maart € 2040,00
april € 1900,00 
verschil - € 140,00

1,4%MELK per 100 ltr

maart € 36,50
april € 36,00
verschil - € 0,50

€ 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

2019

GRANEN
Tot op vandaag lijkt de winter geen schade 
te hebben aangebracht aan de tarwevelden 
in de EU. Er is genoeg regen gevallen en de 
ontwikkeling van de planten gaat prima. In 
de regio Rusland/Zwarte zee wordt zelfs nu al 
gesproken over een potentieel record oogst, 
net als in 2017. Hoe anders is het in de VS. Daar 
vliegen de tarwe-, mais- en sojaprijzen op en 
neer door berichten over veel lagere inzaaiing 
van de zomertarwe (bijna 4,5% minder), over 
schade aan de gewassen door onder andere 
overstromingen, de extreme winterkou en over 

naar boven bijgestelde voorraden.  In Europa is 
de nieuwe tarweoogstprijs nog steeds “stabiel” 
te noemen. Als ook in Duitsland en Frankrijk 
een record-oogst wordt verwacht, dan zal de 
prijs verder onder druk komen. Maar daarover 
speculeren is het begin april nog te vroeg voor. 

ZUIVEL
Ondanks dat we op de drempel staan naar 
Pasen is de vraag naar boter nog steeds 
stukken minder dan vorig jaar en blijft de 
boterprijs nog redelijk stabiel te noemen. 
Er zijn geen fundamenten die de boterno-

tering flink zal laten pieken of dalen. Alles 
lijkt nu toch echt in rustig vaarwater te zijn 
gekomen, na 2 turbulente jaren.
De melkgarantieprijs is € 0,50 gezakt. Het 
aanbod melk zal de komende maanden wel 
weer flink stijgen doordat de koeien de wei 
in mogen. De prijs voor volle melkpoeder 
stijgt, maar dat is merendeels toe te schrij-
ven aan de gestegen vraag naar volle melk-
poeder door de ijsindustrie.   

OLIE
De plantaardige oliemarkt is al maanden 

in de ban van de  handelsbesprekingen 
tussen China en de VS. Volgens de laatste
berichten komen er wat positieve geluiden 
uit deze onderhandeling, maar het gaat 
langzaam en de markt wacht geduldig af. 
De palm- en sojaolieprijzen blijven histo-
risch laag. De prijs van de raapolie begint 
weer te zakken, maar het prijsniveau is 
eigenlijk over afgelopen 12 maanden niet 
veel afgeweken van de €800,--/mt grens.
De koolzaad begint te bloeien, de oogst zal 
binnenkort beginnen en dan zal er wellicht 
een kleine prijsdip kunnen ontstaan.


