
Prijsnoteringen Beko Groothandel

2-1-2019

€ 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 49 € 7,35
wit week 01 € 7,24
verschil - € 0,11

bruin week 49 € 7,83
bruin week 01 € 7,77
verschil - € 0,06

MATIF per 1000 kg +1,8%
week 49 € 199,75
week 01 € 203,25
verschil + € 3,50

2-1-2019

DOLLAR t.o.v. Euro +1,0%
week 49 € 1,1342
week 01 € 1,1450
verschil + € 0,0108

2-1-2019

€ 1,00
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€ 1,10

€ 1,15

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,30

Dollarkoers t.o.v. EURO 

2-1-2019

€ 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)

-0,5%BOTER per kg

week 49 € 4,16
week 01 € 4,14
verschil - € 0,02
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Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie december € 515,00
palmolie januari € 525.00
verschil + € 10,00

sojaolie december € 685,00
sojaolie januari € 650,00 
verschil - € 35,00

raapolie december € 810,00
raapolie januari € 795,00
verschil   - € 15,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 49 € 2,67
26% vet wk 01 € 2,73
verschil + € 0,06

1% vet wk 49 € 1,66
1% vet wk 01 € 1,79
verschil + € 0,13

2-1-2019

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+3,8%CACAO per 1000 kg

december € 1850,00
januari € 1920,00 
verschil + € 70,00

-2,7%MELK per 100 ltr

december € 37,25
januari € 36,25
verschil - € 1,00
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Melkprijs
(€ per 100 ltr)

januari

2019

GRANEN
Ondanks een kleine stijging van de Matif 
tot € 205,-- is de tarwemarkt nog steeds 
zeer stabiel. Er zijn (nog) geen factoren die 
de tarweprijzen wezenlijk kan doen laten 
veranderen. 
Handelsoorlog USA vs China, Russische 
export, de tarweoogst op het zuidelijk half-
rond, de weer(winter-)condities, laag water; 
alles is al een keer de revue gepasseerd, 
maar de markt “schrikt” er niet meer van.
Er is door de droogte wel minder tarwe 
beschikbaar in de EU voor de export, maar 
zolang het volume in de export niet uit-

zonderlijk groeit, is er voldoende tarwe be-
schikbaar om de nieuwe oogst te halen. Zo-
lang de winter “normaal” blijft, zijn er direct 
geen redenen te verzinnen dat de prijzen 
ineens zouden moeten stijgen.  

ZUIVEL
Na maanden van heen en weer stuite-
ren, staat de boternotering al voor 4 
weken achtereen op dezelfde prijs: 
€ 4,14 per kg. Dat is heden ten dage toch 
wel uniek te noemen.
De melkgarantieprijs is daarentegen wel 
weer met een euro gezakt tot € 36,25. 

Nu is januari voor de melk altijd al een 
mindere maand geweest. Toch is deze 
€ 36,25 historisch gezien een redelijke 
prijs. De laatste keer dat de melkga-
rantieprijs onder de € 30,-- uitkwam 
was over de periode augustus 2015 tot 
oktober 2016. Het lijkt erop dat de zui-
velmarkt de turbulente periode achter 
zich laat.

OLIE
De plantaardige oliemarkt is al een flink 
aantal weken in de “greep” van de USA/
China handelsoorlog. Toch komt er nu 

beweging in tijdens de onlangs overeen-
gekomen “handelswapenstilstand”. Chi-
na heeft medio december 2 miljoen ton 
Amerikaanse sojabonen gekocht. 
De sojaprijs zakt desondanks tot een 
historische lage prijs van € 650,-- sinds 
1 januari 2009.
De markt voor raapolie blijft wat meer 
onvoorspelbaar en is -net als de tarwe- 
afhankelijk hoe het winterweer gaat 
worden.


