
Prijsnoteringen Beko Groothandel

MATIF per 1000 kg -0.9%
week 18 € 169,25
week 23 € 167,75
verschil  - € 1,50

7-6-2017

DOLLAR t.o.v. Euro +3.0%
week 18 € 1,0920
week 23 € 1,1250
verschil + € 0,0330

7-6-2017
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Dollarkoers t.o.v. EURO  
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Boternotering 
 (€ per kg) 

+20%BOTER per kg

week 18 € 4,54
week 23 € 5,45
verschil + € 0,91
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Noteringen Plantaardige Olien 
 (€ per 1000 kg) 

Palm Soja Raap 

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie mei € 780,00
palmolie juni € 785,00
verschil + € 5,00

sojaolie mei € 790,00
sojaolie juni € 795,00 
verschil  + € 5,00

raapolie mei € 850,00
raapolie juni € 830,00
verschil  - € 20,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 18 € 2,73
26% vet wk 23 € 2,98
verschil + € 0,25

1% vet wk 18 € 1,75
1% vet wk 23 € 1,98
verschil + € 0,23

7-6-2017
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Melkpoeder 26% en 1% 
 (€ per kg) 

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1% 

7-6-2017

€ 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 18 € 6,82
wit week 23 € 7,19
verschil + € 0,37

bruin week 18 € 7,46
bruin week 23 € 8,03
verschil + € 0,57

-2.9%CACAO per 1000 kg

mei 2017 € 1.750,00
juni 2017 € 1.700,00 
verschil - € 50,00
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Valid from 01/01/2004 until 02/06/2017 

LONDON COCOA - 2nd position 
in gbp/ton 

+2.1%MELK per 100 ltr

mei 2017 € 36,00
juni 2017 € 36,75
verschil  + € 0,75
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Melkprijs 
(€ per 100 ltr) 

juni
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GRANEN
Ten opzichte van bericht Mei 2017 is er weinig 
verandering. Het weer in Europa is nog steeds 
zeer gunstig voor een goede oogst. Dat geldt ook 
voor Frankrijk en Oost-Europa. Als het strengere 
bemestingsbeleid niet door elke Duitse teler is 
gevolgd, zouden de prijzen (premies) op de hoog 
eiwit tarwes zelfs nog wel kunnen zakken.

Er wordt momenteel weinig verhandeld in af-
wachting van de nieuwe oogst. Er moet nog 
wel rekening worden gehouden met eventu-
ele schade na de periode van extreme kou in 
Noord-Amerika/Canada. De markt daar blijft 
“nerveus”. Tot op heden reageert de matif nog 
niet op de CBOT, maar als daar verandering in 
komt, zullen de tarweprijzen alleen maar stijgen. 

ZUIVEL
De boterprijs blijft flink onder druk staan.  
Na het wegvallen van de melkquotum, kwam de 
overheid met het fosfaatreductieplan wat ervoor 
zorgde dat het aantal melkkoeien in NL weer fors 
daalde. 

Niet alleen in NL is de productie van melk ge-
daald. In Duitsland wordt er ruim 4% minder 
melk gewonnen, in Frankrijk 3,2% en in de UK 
zelfs 5,1%

Toch is dit niet de hoofdreden waarom de bo-
terprijzen blijven stijgen. De vraag naar melkvet 
is sinds medio 2016 gestegen met name vanuit 
Azie, China. In China kan de inlandse melk- 
productie de vraag niet aan. De productie is  

 
zelfs  gedaald met 4% terwijl de consumptie in  
China jaarlijks stijgt met 2 tot 5%. De totale  
import 2017 van China zal naar verwachting 
stijgen met 20%. Doordat de melkvet-/boter-
voorraden in Azie zo laag zijn, raakt de markt 
overspannen.

De Europese botervoorraden zijn ook sterk gere-
duceerd. Dat zorgt ook voor opwaartse prijsdruk. 
Daar komt nog bij dat volgens de zuivelhandel er 
een wereldwijde omslag is waar te nemen in het 
consumptiepatroon. (Boter)vet was lange tijd uit 
de gratie bij de consument. Momenteel beleeft 
botervet wereldwijd een ware revival; verse 
roomboter, volle Griekse Yoghurt, Skyr, het màg  
weer. De leeggevallen plek in het verdomhoekje  

 
wordt nu meer en meer ingenomen door kool- 
hydraten en suikers. Ondanks de hoge prijs blijft 
de levensmiddelenindustrie boter aankopen; 
bedrijven willen produceren wat de markt vraagt 
en vervangen steeds vaker plantaardig vet door 
melkvet.

APPELS
Doordat het op een laat moment in het jaar 
nog gevroren heeft (met name in Polen waar de 
meeste appels geteeld worden), heeft dit veel 
schade aangebracht aan de bloesem van de  
appelbomen. Hierdoor is de verwachting dat 
40% van de oogst zal mislukken.


