MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2015
Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml

toeslagen/kortingen
kwaliteit kwantum seizoen

Bedrijf
Milcobel
Müller(Leppersdorf)
DMK
Arla Foods DK
Hämeenlinnan O.
Bongrain (Basse Normandie)
Danone (Pas de Calais)
Lactalis (Pays de la Loire)
Sodiaal (Pas de Calais)
Dairy Crest (Davidstow)
First Milk (compositional)
Glanbia
Kerry Agribusiness
Granarolo (Noord)
DOC Cheese
FrieslandCampina
GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)

BE
DE
DE
DK
FI
FR
FR
FR
FR
UK
UK
IE
IE
IT
NL
NL

Emmi
Fonterra 3)
Verenigde Staten klasse III 4)

CH
NZ
US

0,73
0,51

1,37
0,61
0,15

0,83
1,18

0,58
0,14
2,06

0,41
1,37

1,15
0,03
0,05

3,42
0,34
0,75
3,24

0,17

2,75

MELKPRIJS
deze maand

voortschr. gem.
laatste 12 mnd. 1)

26,39
27,86
26,18
28,55
37,79
30,70
28,19
31,14
32,32
36,31
28,40
23,99
25,56
38,29
25,18
28,93
29,74

28,26
28,46
27,78
29,40
38,32
32,85
33,07
32,26
33,33
34,80
28,11
26,53
28,12
39,37
26,47
29,85
31,06

51,06
23,68
36,80

51,39
23,13
35,95

meest recente
nabetaling

1,53
1,94

1,02
2,92

Bedragen in euro/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.
1) Exclusief de meest recente nabetaling
2) Rekenkundig gemiddelde
3) Gebaseerd op meest recente prognose
4) Gebaseerd op USDA aankondiging
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MELKPRIJZEN
De berekende voorschotmelkprijzen komen in november 2015 uit op gemiddeld € 29,74 per 100 kg
standaardmelk. Een daling van € 0,26 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van november
2014 is dit een daling van € 4,69 ofwel 13,6%.
In november hebben de Nederlandse en Duitse ondernemingen de melkprijzen verhoogd, waarvan
FrieslandCampina met 0,7 en DOC, Muller en DMK met 1,0 euro per 100 kg standaardmelk. De
Franse melkprijzen zijn – met uitzondering van Lactalis – in november gedaald met 0,8 tot bijna 2,0
euro per 100 kg. Deze melkprijsdalingen komen overeen met voorgaande jaren. De Franse
melkprijzen pieken in de zomer en dalen vervolgens de laatste maanden van het jaar vrij sterk.
De melkprijs van het Ierse Kerry is gedaald met 1,0 euro, terwijl ook de melkprijzen van de Britse
zuivelondernemingen Dairy Crest en First Milk zijn gedaald. Echter door de stijging van het Britse
pond ten opzichten van de euro is de berekende melkprijs uitgedrukt in euro’s minder (Dairy Crest)
of niet (First Milk) gedaald.
Nu de melkprijzen tot en met november en voor een aantal zuivelondernemingen ook van december
bekend zijn, kan een goede inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van de melkprijzen in
2015.
Gemiddeld zijn de melkprijzen in 2015 gedaald met zo’n 20% ten opzichte van vorig jaar. Hierbij
moet opgemerkt worden, dat het gaat om de maandelijkse voorschotmelkprijzen. Afhankelijk van
eventuele nabetalingen kunnen de definitieve melkprijzen hiervan afwijken. Uitgaande van een
daling van de definitieve melkprijs met 20% komt deze in 2015 te liggen tussen de € 31 en € 31,5.
Hiermee valt de melkprijs na het recordjaar 2014 terug naar één van de laagste niveaus sinds jaren.
Alleen in 2009 was de melkprijs nog (veel) lager met € 27,53 per 100 kg.
Opvallend is dat de daling van de melkprijzen voor ongeveer de helft van de bedrijven rond de 15%
ligt en voor de overige bedrijven allemaal rond de 25%. De melkprijzen van de Franse
zuivelondernemingen, het Finse Hameenlinnan Osuusmeijeri, het Italiaanse Granarolo en het Britse
Dairy Crest zijn grofweg met zo’n 15% gedaald. Bij de overige ondernemingen ligt het percentage
daling rond de 25%. De Britse melkprijsdalingen zijn – uitgedrukt in euro’s- beperkt door de stijging
van het Britse pond. Uitgedrukt in pence per liter zijn de melkprijzen van Dairy Crest en First Milk
met meer dan 20 respectievelijk 30% gedaald.
Uitgedrukt in nationale valuta is de melkprijs van het Zwitserse Emmi in 2015 ongeveer met 10%
gedaald. In Amerika (klasse III) en Nieuw Zeeland (Fonterra 2015/16 t.o.v. 2014/15) daalden de
melkprijzen het meest met 30 respectievelijk 40% ten opzichte van vorig jaar.
Prijswijzigingen november 2015 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:
Milcobel: ongewijzigd, melkprijs exclusief toeslag uit crisisfonds
Muller: +1,0
DMK: +1,0, december + 1,0
Arla: november en december ongewijzigd. Vanaf januari verandert de verhouding van de eiwit- en
vetprijs van 1,5 naar 1,6. Als gevolg hiervan neemt de berekende melkprijs voor standaardmelk iets
toe, namelijk + 0,1.
Hameenlinnan Osuusmeijeri: voorlopig ongewijzigd
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Bongrain: -1,7
Danone (A-prijs): - 1,9
Lactalis: ongewijzigd
Sodiaal (A-prijs): -0,8
Dairy Crest: -0,7. De prijsverlaging van 1,5 pence per liter (ppl) is uitgedrukt in euro’s beperkt door
de stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro. Vanaf december daalt de melkprijs met 0,6
pence per liter. In de maanden januari t/m februari zal de melkprijs niet worden verlaagd.
First Milk (A-prijs): +0,2. De daling van 0,58 pence per liter is teniet gedaan door de stijging van het
Britse pond. Voor december en (-0,43 ppl) en januari (-0,25 ppl) zijn verdere prijsverlagingen
aangekondigd.
Vanaf juli 2015 zijn de berekende melkprijzen van First Milk afgeleid van de door AHDB (Agriculture
& Horticulture Development Board, www.dairy.ahdb.org.uk ) gepubliceerde A – prijzen van First Milk
Haverfordwest contract. De berekende melkprijzen zijn inclusief de Tesco wintertoeslag van 1,54
(september) en 2,24 ppl (vanaf oktober). Als gevolg hiervan is de berekende melkprijs van oktober
gewijzigd van € 28,64 naar € 28,18 per 100 kg.
Glanbia: ongewijzigd, prijs exclusief uitkering door de coöperatie van 1 cent per liter.
Kerry: -1,0
Granarolo: ongewijzigd
DOC Kaas: +1,0
FrieslandCampina: + 0,7, december 0,2, januari 2016 – 0,7.
Gemiddeld: -0,26. De gemiddelde melkprijs oktober is gewijzigd van € 30,03 naar € 30,00 per 100 kg
als gevolg van aanpassing First Milk)
Emmi: voorlopig -3,4 als gevolg van vervallen seizoenstoeslag.
Fonterra: + 0,3 als gevolg van koers. In nationale valuta ongewijzigd.
USA: -1,6. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gedaald van $ 15,46 in oktober
naar $ 15,30 per hundredweight (45,36 kg) in november.
MARKTSITUATIE
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)
6/1/16
275
210
167
51

Verse boter, in EEG-doos
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
Weipoeder

2/12/15
292
220
169
50

7/1/2015
272
221
173
74

In diverse EU lidstaten zoals Ierland, Nederland, België, Denemarken en Duitsland wordt veel meer
melk geproduceerd. Buiten Europa lijkt de groei wat af te nemen. In Nieuw-Zeeland ligt de
melkproductie sinds de start van het nieuwe melkseizoen op een lager niveau dan vorig jaar. In de
VS is in de laatste maanden een vertraging in de groei van de melkplas waar te nemen.
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De opleving van de zuivelmarkt in september en oktober was van korte duur. Sinds november gingen
de prijzen daarom weer naar beneden. De terughoudendheid bij kopers zorgt ervoor dat het extra
aanbod, vooral uit de EU, niet volledig wordt geabsorbeerd door de markt. Hierdoor lopen
voorraden op. De komende tijd worden meer interventie-aankopen voor mager melkpoeder
verwacht.
De uitkomsten van de twee GDT veilingen in december waren over het algemeen positief, hoewel
het beeld per product verschilde. De boterprijs nam verder toe, reeds half november werd de
prijsstijging ingezet. In december herstelde de prijs van vol melkpoeder zich weer enigszins. De prijs
van mager melkpoeder liet begin december ook een toename zien, maar dit was van korte duur. Half
december werd weer een lagere veilingprijs genoteerd. De eerste GDT veiling in 2016 liet weer een
daling zien.
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