
Prijsnoteringen Beko Groothandel

5-7-2017

€ 4,50 

€ 5,50 

€ 6,50 

€ 7,50 

€ 8,50 

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 27 € 6,36
wit week 32 € 6,60
verschil + € 0,24

bruin week 27 € 7,17
bruin week 32 € 7,31
verschil +€ 0,14

MATIF per 1000 kg -7,8%
week 27 € 179,75
week 32 € 165,75
verschil  - € 14,00

14-8-2017

DOLLAR t.o.v. Euro +3.4%
week 27 € 1,1350
week 32 € 1,1740
verschil + € 0,0390

14-8-2017

€ 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  

14-8-2017

 € 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) 

+5,9%BOTER per kg

week 27 € 6,14
week 32 € 6,50
verschil +  €       0,36

€ 500 

€ 600 

€ 700 

€ 800 

€ 900 

€ 1.000 

Noteringen Plantaardige Olien 
 (€ per 1000 kg) 

Palm Soja Raap 

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie juli € 700,00
palmolie augustus € 650,00
verschil - € 50,00

sojaolie juli € 790,00
sojaolie augustus € 770,00 
verschil  - € 20,00

raapolie juli € 830,00
raapolie augustus € 810,00
verschil   - € 20,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 27 € 2,94
26% vet wk 32 € 3,10
verschil + € 0,16

1% vet wk 27 € 1,85
1% vet wk 32 € 1,74
verschil - € 0,11

14-8-2017

€ 1,50 

€ 2,00 

€ 2,50 

€ 3,00 

€ 3,50 

€ 4,00 

Melkpoeder 26% en 1% 
 (€ per kg) 

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1% 

+4,7%CACAO per 1000 kg

juli € 1.700,00
augustus € 1780,00 
verschil  + € 80,00

6294 August 6436
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Valid from 01/01/2004 until 11/08/2017 

LONDON COCOA - 2nd position 
in gbp/ton 

+3.4%MELK per 100 ltr

juli € 37,25
augustus € 38,50
verschil  + € 1,25

€ 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) 

augustus

2017

GRANEN
De oogst is nog in volle gang. In Frankrijk 
en in midden-/zuid-Duitsland is al wel het 
meeste geoogst. Grote velden in Noord 
Duitsland moeten nog geoogst worden. Ei-
wit-kwalititeiten lijken redelijk goed te zijn. 
Er is wel zorg over het hectolitergewicht in 
met name Duitsland. Het hectolitergewicht 
is het gewicht van een hectoliter (100 liter) 
product. Een laag hectolitergewicht staat 
gelijk aan een kleine graankorrel. Kleine 
korrels hebben invloed op het maalren-
dement. Het hectolitergewicht wordt be-
invloed door het aandeel vezels om de 
korrels,  het ras, de groeiomstandigheden 

en het vochtgehalte van het product. De 
tarwekorrels lijken in Duitsland dus wat 
kleiner te zijn dan “normaal”, met als ge-
volg dat er minder opbrengst aan tarwe 
genoteerd zal worden. Toch zakt de matif 
gestaag. Dat komt doordat de laatste we-
ken de weersomstandigheden toch flink 
gunstiger is geworden voor de mais en 
soja, de tarweproductie in Rusland, Oekrai-
ne en Turkije flink boven verwachting is uit-
gekomen en dat er over oogst 2016/2017 
minder geëxporteerd is buiten de EU. De 
premies op de baktarwe blijven onveran-
derd hoog.

ZUIVEL
Ondanks de hoge prijs blijft de vraag naar 
boter goed. De Europese botervoorraden 
zijn in het afgelopen jaar nagenoeg ver-
dwenen. Vorig jaar was er nog 91.000 ton 
in opslag; op dit moment is de voorraad 
slechts 1.300 ton. De voorraad mager melk-
poeder, aangelegd in 2015 en 2016 om de 
melkprijs te ondersteunen, is momenteel 
het hoogste van de afgelopen twee decen-
nia. Sinds december vorig jaar is er zo’n 140 
ton verkocht, maar er zit nog 358.000 ton 
in opslag. Zolang de vraag naar boter hoog 
blijft, zal de boterprijs niet gaan zakken.

OLIE
De meeste raapolie raffinaderijen liggen 
stil in verband met groot onderhoud aan 
de fabriek ter voorbereiding op de nieuwe 
oogst. Op dit moment is er weinig raapolie 
meer te verkrijgen in de markt. De oogst is 
inmiddels goed op weg in grote delen van 
Zuid-Duitsland en Frankrijk, evenals in het 
Zwarte Zee gebied.
De opbrengsten lijken goed te zijn. De ver-
wachting tot dusver is dat de prijzen stabiel 
zullen blijven.


