
Prijsnoteringen Beko Groothandel

10-5-2019

€ 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 14 € 7,40
wit week 19 € 6,29
verschil - € 1,11

bruin week 14 € 7,61
bruin week 19 € 6,77
verschil - € 0,84

MATIF per 1000 kg -8,9%
week 14 € 188,75
week 19 € 172,00
verschil - € 16,75

10-5-2019

DOLLAR t.o.v. Euro -0,4%
week 14 € 1,1237
week 19 € 1,1195
verschil - € 0,0042

10-5-2019

€ 1,00

€ 1,05

€ 1,10

€ 1,15

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,30

Dollarkoers t.o.v. EURO 

10-5-2019

€ 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 14 € 4,12
week 19 € 4,14
verschil + € 0,02

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

Noteringen Plantaardige Olien
(€ per 1000 kg)

Palm Soja Raap

OLIE plantaardig per 1000 ltr

palmolie april € 580,00
palmolie mei € 570,00
verschil  - € 10,00

sojaolie april € 660,00
sojaolie mei € 650,00 
verschil - € 10,00

raapolie april € 790,00
raapolie mei € 800,00
verschil   + € 10,00

MELKPOEDER per kg

26% vet wk 14 € 3,05
26% vet wk 19 € 3,03
verschil - € 0,02

1% vet wk 14 € 1,92
1% vet wk 19 € 2,00
verschil + € 0,08

10-5-2019

€ 1,20

€ 1,70

€ 2,20

€ 2,70

€ 3,20

€ 3,70

Melkpoeder 26% en 1%
(€ per kg)

Melkpoeder 26% Melkpoeder 1%

+2,6%CACAO per 1000 kg

april € 1900,00
mei € 1950,00 
verschil + € 50,00

-2,1%MELK per 100 ltr

april € 36,00
mei € 35,25
verschil - € 0,75

€ 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)

mei

2019

GRANEN
De komende weken zijn cruciaal voor 
de ontwikkeling van de tarwe en de
tarweprijzen. De tarwe heeft de winter 
redelijk goed doorstaan. De droogte kan 
nog wel steeds een spelbreker zijn. Des-
ondanks is de oogstverwachting voor 
oogst 2019 nog steeds goed te noemen.
Deze goede oogstverwachting zorgt er-
voor dat de druk op de tarweprijs nog wat
verder toeneemt. De tarweprijzen zijn wat ver-
der gezakt. Zolang het weer nog gunstig blijft, 
zal de tarweprijs in ieder geval niet stijgen. 

Eigenlijk is voor 2019 een bovengemid-
delde oogst noodzakelijk omdat de eind-
standen van oogst 2018 relatief laag zijn 
ondanks de lage exportcijfers.

ZUIVEL
Na de “historische” extreme prijsmutaties 
van de vet en eiwitprijzen over 2017 en 
2018 is in 2019 het verschil steeds kleiner 
aan het worden.
De boternotering staat sinds 10 april op 
€414,-- en op dit niveau staat de notering 
nog steeds. De voorraden schijnen redelijk 

hoog te zijn. De verwachting is dan ook de 
notering toch nog wel iets zal dalen de ko-
mende weken.
Het melkaanbod vlakt wat af ten op-
zichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Net als in Nederland, dalen de 
melkprijzen over geheel Europa iets.

OLIE
Wereldwijd is er een ruim aanbod aan 
sojabonen en de productie blijft -in name 
Zuid-Amerika- alleen maar groeien. On-
danks een stijgende vraag in Europa naar 

Soja-olie voor de biodiesel, blijft de so-
ja-olieprijs zakken. Dit komt ook nog steeds 
doordat de handelsbesprekingen tussen de 
VS en China muurvast zitten. 
De raapolie is nog wel steeds een stuk 
duurder dan palm- en soja-olie. De oogst-
verwachting is met 15% naar beneden bij-
gesteld door de (te) droge winter en voor-
jaar. Het zou de komende 3 weken flink 
moeten regenen om de oogstverwachting 
niet nog lager te laten uitkomen voor 2019.


