
Prijsnoteringen Beko Groothandel

1-2-2019

€ 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 01 € 7,24
wit week 05 € 6,73
verschil - € 0,51

bruin week 01 € 7,77
bruin week 05 € 6,98
verschil - € 0,79

MATIF per 1000 kg +0,9%
week 01 € 203,25
week 05 € 205,00
verschil + € 1,75

1-2-2019

DOLLAR t.o.v. Euro -0,1%
week 01 € 1,1450
week 05 € 1,1440
verschil - € 0,0010

1-2-2019

€ 1,00

€ 1,05

€ 1,10

€ 1,15

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,30

Dollarkoers t.o.v. EURO 

1-2-2019

€ 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)

+6,0%BOTER per kg

week 01 € 4,14
week 05 € 4,39
verschil + € 0,25

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800
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Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie januari € 525,00
palmolie februari € 590,00
verschil + € 65,00

sojaolie januari € 650,00
sojaolie februari € 700,00 
verschil + € 50,00

raapolie januari € 795,00
raapolie februari € 850,00
verschil   + € 55,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 01 € 2,73
26% vet wk 05 € 2,87
verschil + € 0,14

1% vet wk 01 € 1,79
1% vet wk 05 € 1,95
verschil + € 0,16

1-2-2019

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

-1,6%CACAO per 1000 kg

januari € 1920,00
februari € 1890,00 
verschil - € 30,00
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Valid from 01/01/2004 until 25/01/2019

LONDON COCOA - 2nd position
in eur/ton

+0,7%MELK per 100 ltr

januari € 36,25
februari € 36,50
verschil + € 0,25

€ 22,50

€ 25,00

€ 27,50

€ 30,00

€ 32,50

€ 35,00
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€ 40,00
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

februari

2019

GRANEN
De Matif blijft redelijk stabiel tussen € 203 en 
€ 206 schommelen. De winter in de EU is “mild” 
voor de tarwe. Er ligt overal voldoende sneeuw 
om de tarwe te beschermen. Aan de andere 
kant is er in Europa ook nog nergens extreme 
kou voorgekomen. Dat is wel anders in het La-
ke-district van Noord-Amerika. Daar worden 
temperaturen ver onder de -30 graden geme-
ten. Het is afwachten of de gewassen dit goed 
zullen doorstaan
De EU-export van tarwe wordt elke week min-
der ten opzichte van vorig jaar (de index staat 
op -26%!). Dit, in combinatie dat er in Frankrijk 

3,5% meer tarwe is ingezaaid, zou op langere 
termijn naar alle waarschijnlijkheid de tarwe-
prijs onder druk moeten zetten. Voorlopig is 
zowel de vraag naar als het aanbod van EU-tar-
we zo hoog, dat de tarweprijzen nu nog relatief 
stabiel blijven. Het prijsverschil tussen huidige 
oogst 2018 en (op de Matif ) nieuwe oogst 2019 
is € 20,00. Dat is een flink verschil. 
ZUIVEL
De melkgarantieprijs is met een kwartje 
gestegen naar € 36,50/100 ltr. Een mar-
ginale prijsaanpassing. De boternotering 
daarentegen is weer met een sprongetje 
gestegen met 6% naar € 4,39. Er verdwijnt 

veel boter de vrieshuizen in als winter-
boter. De vraag naar boter overstijgt het 
aanbod. Toch verwacht men niet dat de 
boterprijs veel verder door zal stijgen.
OLIE
De plantaardige oliemarkt is over afgelopen 
weken nerveus geworden. Dat komt mede 
doordat er tot nu toe weinig verbeteringen 
in de handelsbesprekingen tussen China 
en de VS te zien zijn. Maar ook doordat 
er geen USDA-rapporten meer zijn uitge-
geven door de sluiting van de overheid 
in de VS. De prijzen stijgen fors. Dat komt 
overigens niet alleen door de nervositeit, 

maar ook door de toegenomen vraag naar 
biodiesel voor wat betreft de raapolie. 
EIEREN
Nadat de gebruikelijke prijsdaling na Kerst 
heeft plaatsgevonden, begint nu toch al-
weer de stijging. Maar ondanks dat Pasen 
laat is dit jaar, zien de eierhandelaren de 
vraag naar eieren al wel groeien. Met name 
de industrie voor o.a. sausen en de kokerij-
en (voor de gekookte, gepelde eieren) zijn 
bezig om voorraden aan te leggen om voor 
Pasen gereed te zijn.  Het aanbod aan eie-
ren is voldoende, die dan ook goed de weg 
naar de markt weet te vinden.


