
Prijsnoteringen Beko Groothandel

6-6-2018

€ 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 18 € 6,27
wit week 23 € 5,91
verschil - € 0,36

bruin week 18 € 6,55
bruin week 23 € 6,09
verschil - € 0,46

MATIF per 1000 kg +4,2%
week 18 € 172,00
week 23 € 179,25
verschil + € 7,25

6-6-2018

DOLLAR t.o.v. Euro -2,3%
week 18 € 1,1955
week 23 € 1,1686
verschil - € 0,0269

6-6-2018

€ 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 

6-6-2018

€ 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)

+5,5%BOTER per kg

week 18 € 5,80
week 23 € 6,12
verschil + € 0,32

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie mei € 650,00
palmolie juni € 680,00
verschil  + € 30,00

sojaolie mei € 710,00
sojaolie juni € 700,00 
verschil -  € 10,00

raapolie mei € 730,00
raapolie juni € 780,00
verschil   + € 50,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 18 € 2,68
26% vet wk 23 € 2,82
verschil + € 0,14

1% vet wk 18 € 1,43
1% vet wk 23 € 1,59
verschil + € 0,16

6-6-2018

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

€ 4,20

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+0,5%CACAO per 1000 kg

mei € 2140,00
juni € 2150,00 
verschil  + € 10,00

€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 25/05/2018

LONDON COCOA - 2nd position
in eur/ton

+0,7%MELK per 100 ltr

mei € 34,00
juni € 34,25
verschil + € 0,25

€ 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)

juni

2018

GRANEN
We hebben over de afgelopen jaren gezien 
dat de matif in kwartaal 2 steeds zijn hoogste 
punt bereikt om vervolgens in kwartaal 3 weer 
terug te zakken naar een laagste niveau. Dit is 
enerzijds het gevolg van berichten over het 
weer (hitte, uitblijven van regen of juist te veel 
regen) tijdens de kritieke groei van de tarwe-
planten, maar ook anderzijds dat speculatieve 
fondsen zoals pensioenfondsen deze periode 
gebruiken om met minimale verliezen hun po-
sities proberen te verkopen.

De laatste weerberichten komen met name 
uit Amerika waar het hete en droge weer on-
rust veroorzaakte op de (wereld)markt. Een 
tarweplant kan prima tegen droogte, maar als 
dit heel lang duurt heeft het uiteindelijk toch 
invloed op de opbrengst per hectare. Er wordt 
de komende dagen toch weer regen verwacht, 
dus de markt zal ook daar weer positief op re-
ageren. Met andere woorden: er zit nog veel 
sentiment in de markt en dan is het beter “stil 
te blijven zitten”….

ZUIVEL
De Nederlandse melkaanvoer is tot en met 
april 2018 nog steeds licht dalend (-1,7%). 
Europees gezien is de totale melkaanvoer 
over de eerste 4 maanden licht gestegen 
met +1%.
Buiten Europa is er nog grotendeels sprake 
van groei. De export naar Europa vanuit 
met name Argentinië, Australië en de Ver-
enigde Staten is flink toegenomen.
Sinds Pasen is de boternotering flink geste-
gen. Eind mei is de grens van € 600,-- per 

100 kg wederom doorbroken. Deze stijging 
werd veroorzaakt door de grote vraag en 
een relatief lage beschikbaarheid van boter 
als gevolg van beperkte productie en lage 
voorraadniveaus. Tegelijk lijkt het diepte-
punt in de markt voor (mager) mekpoeder 
ook gepasseerd te zijn. Dat komt door de 
tegenvallende melkproductie in NL over de 
maanden februari en maart en doordat de 
export van melkpoeder is aangetrokken.


