
Prijsnoteringen Beko Groothandel

8-11-2018

€ 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 40 € 6,11
wit week 45 € 6,54
verschil + € 0,43

bruin week 40 € 6,70
bruin week 45 € 7,13
verschil + € 0,43

MATIF per 1000 kg -0,2%
week 40 € 202,00
week 45 € 201,50
verschil - € 0,50

8-11-2018

DOLLAR t.o.v. Euro -1,0%
week 40 € 1,1547
week 45 € 1,1431
verschil - € 0,0116

8-11-2018

€ 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 

8-11-2018

€ 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)

-14,0%BOTER per kg

week 40 € 5,00
week 45 € 4,30
verschil - € 0,70

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie oktober € 570,00
palmolie november € 570,00
verschil   € 0,00

sojaolie oktober € 690,00
sojaolie november € 680,00 
verschil - € 10,00

raapolie oktober € 805,00
raapolie november € 825,00
verschil   + € 20,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 40 € 2,70
26% vet wk 45 € 2,65
verschil - € 0,05

1% vet wk 40 € 1,53
1% vet wk 45 € 1,59
verschil + € 0,06

8-11-2018

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+6,0%CACAO per 1000 kg

oktober € 1820,00
november € 1930,00 
verschil  + € 110,00

€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 31/10/2018

LONDON COCOA - 2nd position
in eur/ton

-2,0%MELK per 100 ltr

oktober € 38,00
november € 37,25
verschil - € 0,75

€ 22,50

€ 25,00

€ 27,50

€ 30,00

€ 32,50

€ 35,00

€ 37,50

€ 40,00

€ 42,50

€ 45,00
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

november

2018

GRANEN
Zoals vorige maand ook al werd gemeld, 
is de tarwemarkt zeer stabiel; de matif 
schommelt al een flink aantal weken rond 
en net boven de € 200,--.
Er komt wat meer druk op de prijs nu de 
emotie rondom de droogte is afgenomen. 
De tarwe export loopt ook in oktober nog 
steeds flink achter ten opzichte van vorig 
jaar. Omdat de (feed)tarweprijzen hoog 
zijn ten opzichte van de mais, mengt de 
feed-producent steeds meer mais in. Hier-
door zal het volume beschikbare tarwe 

alleen nog maar groter worden.
Het inzaaien van de wintertarwe is ondanks 
de droogte op schema. Alleen in Oost-
Europa loopt de inzaai enkele weken achter 
in verband met de droogte. 
Op lange termijn lijkt het erop dat de 
tarweprijs verder zou moeten dalen tenzij 
de winter roet in eten gaat gooien.

ZUIVEL
De boternotering is � ink door gedaald 
tot aan € 4,30. Deze prijs wordt nu al voor 

de derde achtereenvolgende week geno-
teerd. De Duitse boternotering daalde ook, 
maar niet zo snel. Nu de NL notering “is 
gestabiliseerd” op de € 4,30, loopt ook de 
Duitse notering naar dit niveau. 
Ondanks toch weer een iets verlaagde 
melkaanbod in Nederland, is de verwach-
ting dat de boternotering rond dit niveau 
zal blijven. De berg magere melkpoeder 
in de EU blijft groeien en is ook de rem op 
extra productie boter.

OLIE
De plantaardige oliemarkt is in de 
“greep” van de USA/China handelsoorlog. 
Daarnaast is de Dollar is � ink in beweging, 
wordt er op korte termijn weinig gekocht 
en blijft de raapolie-prijs in Europa hoog. 
Dit zijn allemaal elementen die ervoor 
zorgen dat de olieprijzen in een impasse 
blijven. Op korte termijn zal er weinig ver-
anderen. Op lange termijn daarentegen zal 
er rekening mee moeten worden gehou-
den met een markt die � ink kan oplopen 
door een toename van de vraag.


