
Prijsnoteringen Beko Groothandel
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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 05 € 6,73
wit week 10 € 7,16
verschil + € 0,43

bruin week 05 € 6,98
bruin week 10 € 7,35
verschil + € 0,37

MATIF per 1000 kg -8,2%
week 05 € 205,00
week 10 € 188,25
verschil - € 16,75

7-3-2019

DOLLAR t.o.v. Euro -1,2%
week 05 € 1,1440
week 10 € 1,1301
verschil - € 0,0139

7-3-2019
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Dollarkoers t.o.v. EURO 
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Boternotering
(€ per kg)

-7,3%BOTER per kg

week 05 € 4,39
week 10 € 4,07
verschil - € 0,32
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Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie februari € 590,00
palmolie maart € 600,00
verschil + € 10,00

sojaolie februari € 720,00
sojaolie maart € 690,00 
verschil - € 10,00

raapolie februari € 850,00
raapolie maart € 795,00
verschil - € 55,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 05 € 2,87
26% vet wk 10 € 3,00
verschil + € 0,13

1% vet wk 05 € 1,95
1% vet wk 10 € 1,97
verschil + € 0,02

7-3-2019
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Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+7,9%CACAO per 1000 kg

februari € 1890,00
maart € 2040,00 
verschil + € 150,00
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Valid from 01/01/2004 until 22/02/2019

LONDON COCOA - 2nd position
in eur/ton

0,0%MELK per 100 ltr

februari € 36,50
maart € 36,50
verschil € 0,00
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

maart

2019

GRANEN
De Matif “dichtbij” (maart/mei) heeft zich gecor-
rigeerd aan het lage prijsniveau van de nieuwe 
oogst van september. Het verschil van € 20,-- is 
teruggebracht naar circa € 10,--. Over de gehele 
linie heeft de Matif een aardige val gemaakt. Dat 
komt voornamelijk doordat landbouwers mas-
saal zijn gaan verkopen. Het evenwicht tussen 
vraag en aanbod was lang in balans, maar omdat 
de nieuwe oogstprijzen bleven zakken, werden 
de landbouwers angstig en begonnen de tarwe 
te verkopen om te voorkomen dat zij geconfron-
teerd zouden worden met een te laag prijsniveau.

Er zijn signalen dat de export van tarwe de ko-
mende maanden tot nieuwe oogst toch zal stij-
gen. “Bijna traditioneel” dalen de tarweprijzen 
eigenlijk altijd over Q1, maar stijgen vervolgens 
weer in Q2 tot aan de nieuwe oogst. Dat wordt 
gelinkt aan een stukje onzekerheid (oogstont-
wikkeling) en speculatie. Tot op vandaag lijkt de 
winter geen schade te hebben aangebracht aan 
de tarwevelden in de EU.   

ZUIVEL
Noteerden we in januari nog een redelijke 
stijging van 6% op de boternotering, nu is 

het prijsniveau over de gehele maand fe-
bruari weer gedaald met ruim 7% tot vlak 
boven € 4,07/kg.
De vraag naar zuivelproducten is in februari 
geheel weggezakt, terwijl het aanbod con-
stant bleef. Echter valt Pasen laat dit jaar, is 
de melkgarantieprijs hetzelfde  gebleven en 
is de productie van winterboter ook nog tot 
eind maart gaande. Kortom; de kans dat de 
boterprijs weer omhoog gaat is groter dan 
dat deze door blijft dalen. Het is wachten op 
nieuwe impulsen aan inkoop- of verkoop-
zijde. 

OLIE
De plantaardige oliemarkt is over afgelopen 
maanden nog steeds nerveus. Er is nog steeds 
weinig/geen schot in de handelsbesprekingen 
tussen China en de VS. Het is eigenlijk een won-
der dat de prijzen over februari redelijk constant 
zijn gebleven na de prijsstijging in januari. Om in 
vaktermen te spreken: “de markt wacht op input 
om een richting te vinden...”. Blijkbaar is deze 
input niet gevonden in februari en de verwach-
ting is dat deze ook niet in maart gevonden zal 
worden. Historisch gezien zijn de plantaardige 
olieprijzen redelijk laag te noemen.


