
Prijsnoteringen Beko Groothandel

7-2-2018
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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 01 € 11,28
wit week 06 € 10,63
verschil - € 0,65

bruin week 01 € 11,89
bruin week 06 € 10,68
verschil - € 1,21

MATIF per 1000 kg +1,1%
week 01 € 160,00
week 06 € 161,75
verschil + € 1,75

7-2-2018

DOLLAR t.o.v. Euro +3,0%
week 01 € 1,2013
week 06 € 1,2378
verschil + € 0,0365

7-2-2018
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Dollarkoers t.o.v. EURO 

7-2-2018
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Boternotering
(€ per kg)

+2,7%BOTER per kg

week 01 € 4,10
week 06 € 4,21
verschil + € 0,11
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Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie januari € 710,00
palmolie februari € 660,00
verschil  - € 50,00

sojaolie januari € 780,00
sojaolie februari € 720,00 
verschil  - € -60,00

raapolie januari € 820,00
raapolie februari € 740,00
verschil   - € 80,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 01 € 2,42
26% vet wk 06 € 2,56
verschil + € 0,14

1% vet wk 01 € 1,39
1% vet wk 06 € 1,36
verschil - € 0,03

7-2-2018

€ 1,30
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€ 2,30
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Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+4,4%CACAO per 1000 kg

januari € 1600,00
februari € 1670,00 
verschil  + € 70,00
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 €2 300  
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 €3 100  
 €3 300  
 €3 500  

Valid from 01/01/2004 until 02/02/2018 
 

LONDON COCOA - 2nd position 
in eur/ton 

-4,7%MELK per 100 ltr

januari € 37,50
februari € 35,75
verschil -  € 1,75
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

februari

2018

GRANEN
De tarwemarkt is “nog” betrekkelijk rustig. 
De winter zet nog niet echt door m.u.v. de al-
penlanden. In met name (Noord) Duitsland 
is enorm veel regen gevallen. Hierdoor is de 
bemesting problematisch te noemen. Door 
de strengere bemestingswetgeving in Duits-
land mag er niet meer bijgemest worden. De 
verwachting is dan ook dat de opbrengst van 
oogst 2018 van hoogeiwit tarwe sterk onder 
het gemiddelde zal uitkomen.  
De matif is wat aan schommelingen onder-
hevig geweest onder invloed van de Dollar 

en berichten uit de VS over verslechterde con-
dities van de Amerikaanse wintertarwes. De 
premies op de Matif zijn echter niet gezakt, 
maar zelfs nog gestegen. Veel laag eiwit bak-
tarwe verdwijnt naar de feed. De feedmarkt 
bepaalt momenteel de tarweprijzen. Dat heeft 
na verloop van tijd grotere gevolgen voor de 
premies op de hogere eitwit baktarwe, want 
het aanbod zal steeds kleiner worden terwijl 
de vraag gelijk blijft. Aanbieders van deze tar-
wes blijven dan ook zo lang mogelijk op hun 
voorraad zitten in de hoop dat de prijzen blijven 
stijgen. Ze hoeven ook niet te verkopen want 

de Europese export van tarwe is 19% minder 
ten opzichte van vorig oogstjaar. Met ande-
re woorden: er is genoeg tarwe om een paar
extra maanden te wachten.

ZUIVEL
De melkgarantieprijs is ook in februari weer 
flink gezakt. Desondanks is de boternotering 
weer gestegen, dat lijkt te komen door meer 
vraag naar boter in verband met Pasen. Ook 
de vraag naar volle melkpoeder stijgt onder 
invloed van de ijsbereiders die nu aan het 
indekken zijn voor het komende seizoen.

OLIE
Er is in Zuid-Amerika (Argentinie) vol-
doende regen gevallen om de opwaartse 
prijsemoties om te buigen naar fysieke 
prijsverlagingen in met name soja. Tel 
daarbij de sterkere Euro (of zwakkere 
Dollar) op, dan is de import van soja- en 
raapolie ineens een stuk interessan-
ter geworden door lagere prijzen. Pal-
molie volgt vooralsnog de soja- en raap-
oliemarkt en is ook aardig in prijs gezakt.


