MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 2017
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
Valio
Savencia (Basse Normandië)
Danone (Pas de Calais)
Lactalis (Pays de la Loire)
Sodiaal (Pas de Calais)
Dairy Crest (Davidstow)
Dairygold
Glanbia
Kerry Agribusiness
Granarolo (Noord)
FrieslandCampina
GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)
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FR
FR
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Emmi
Fonterra 3)
Verenigde Staten klasse III 4)

CH
NZ
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0,51
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0,61
0,15
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1,18
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-3,66

voortschr. gem.
laatste 12 mnd. 1)

meest recente
nabetaling

34,01
31,82
31,33
34,83
35,10
33,16
32,83
32,81
33,49
33,59
31,58
33,11
31,06
38,77
34,05
33,44

27,73
26,89
25,03
28,01
34,64
30,38
31,66
29,96
30,63
26,99
24,88
23,37
25,16
36,91
28,36
28,71

0,47

1,25
0,78

3,34

43,70
47,15
33,53
30,34
0,17
39,77
35,26
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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MELKPRIJS
deze maand

MELKPRIJZEN
De berekende voorschotmelkprijzen komen in februari 2017 uit op gemiddeld € 33,44 per 100 kg
standaardmelk. Een stijging van € 0,34 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van januari
2016 ligt de gemiddelde melkprijs € 4,23 ofwel 14,5 % hoger.
De meeste zuivelondernemingen hebben de melkprijzen in februari gelijk gehouden of (iets)
verhoogd ten opzichte van januari. Grootste stijger was het Britse Dairy Crest met een toename van
€ 2,6 euro per 100 kg (2 pence per liter). Ook de berekende melkprijs van het Ierse Glanbia lag in
februari fors hoger, maar dat kwam volledig door de seizoenstoeslag van € 2,23 in deze maand. De
melkprijzen van Arla en FrieslandCampina stegen met respectievelijk + € 1,0 en € 0,5. Beide
coöperaties hebben ook voor maart nog prijsverhogingen aangekondigd (Arla + € 0,5,
FrieslandCampina + € 1,0), maar in april stijgen beide prijzen niet meer. De melkprijs van
FrieslandCampina blijft nog gelijk, maar Arla heeft voor die maand een prijsverlaging aangekondigd
van € 1,2. Milcobel heeft net als in januari ook in februari de melkprijs met € 1,0 verlaagd.
De berekende melkprijs van het Italiaanse Granarolo is vanaf januari verhoogd met € 2,43 naar €
38,77.
Op basis van de gepubliceerde financiële resultaten zijn de nabetalingen van Arla en
FrieslandCampina over 2016 berekend op € 1,25 respectievelijk € 3,34 per 100 kg. Inclusief deze
nabetalingen komen de definitieve melkprijzen van beide zuivelondernemingen voorlopig uit op
€ 28,28 respectievelijk € 30,85 per 100 kg ofwel minus 7,3 % en minus 7,1% ten opzichte van 2015.
De melkprijs van het Zwitserse Emmi is fors gedaald, maar dit komt voor het grootste deel door de
seizoensheffing van omgerekend € 3,8 per 100 kg melk. Daarnaast is de gemiddelde melkprijs
gedaald vooral door een hoger aandeel C- melk.
Fonterra heeft onlangs haar verwachte prognose voor de melkprijs voor dit seizoen niet gewijzigd,
maar de verwachte dividend uitkering wel iets verlaagd. Uitgaande van een totale melkprijs inclusief
dividend van 6,50 NZD per kg vet en eiwit (was 6,55) is de berekende melkprijs met € 0,3 gedaald
naar € 33,53 per 100 kg. Overigens ligt de berekende melkprijs van Fonterra nog steeds boven het
gemiddelde van de Europese zuivelondernemingen.
Prijswijzigingen februari 2017 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:
Milcobel: -1,0
Muller: ongewijzigd.
DMK: ongewijzigd en in maart ongewijzigd.
Arla: + 1,0 , maart +0,5 en april – 1,2.
De voorlopige nabetaling over 2016 is 4,61% van de basiswaarde van de geleverde melk ofwel € 1,25
(2015: 1,37) per 100 kg. Inclusief deze nabetaling komt de definitieve melkprijs 2016 uit op € 28,28
per 100 kg en ligt daarmee 7,3% onder het niveau van 2015 (€ 30,50 per 100 kg).
Valio: ongewijzigd
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.
Savencia: -0,5 en maart -0,5.
Danone (A-prijs): +0,2
Lactalis: ongewijzigd
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Sodiaal (A-prijs): ongewijzigd
Dairy Crest: + € 2,3 (2 pence per liter). Tot en met mei blijft de melkprijs ongewijzigd.
Dairygold: ongewijzigd
Glanbia Ingredients Ireland: +2,2. De prijsstijging komt volledig door een berekende seizoenstoeslag
van € 2,23.
Kerry: ongewijzigd. De berekende melkprijs van januari is gecorrigeerd van € 31,08 naar € 31,06 per
100 kg.
Granarolo: ongewijzigd. De melkprijs van januari is met terugwerkende kracht verhoogd met € 2,43
naar € 38,77 per 100 kg.
FrieslandCampina: + 0,5, maart + 1,0 en april ongewijzigd.
Op basis van de gepubliceerde jaarresultaten is de nabetaling over 2016 ingeschat op € 3,34 per 100
kg (2015:3,49). Hiermee komt de definitieve melkprijs 2016 voorlopig uit op € 30,85 ofwel een daling
van 7,1 % ten opzichte van 2015 (€ 33,22).
Gemiddeld: + 0,34.
De melkprijs van januari is – zie opmerkingen hiervoor – gecorrigeerd van
€ 32.94 naar € 33.10 per 100 kg.
Emmi:- 5,5 als gevolg van de seizoensheffing (-3,8) en een daling gemiddelde melkprijs.
Fonterra: -0,3 als gevolg van een iets lagere verwachte dividend uitkering.
USA: ongewijzigd. Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs iets gestegen van $
16,77 in januari naar $ 16,88 per hundredweight (45,36 kg) in februari.
MARKTSITUATIE
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)
(Bron: ZuivelNL)
5/4/2017
Verse boter, in EEG-doos
442
Vol melkpoeder
262
Mager melkpoeder
171
Weipoeder
85

1/3/2017
410
287
188
88

gemiddelde 2016
325
225
180
64

De EU melkaanvoer bleef in januari met ruim 2% achter. Sinds juni 2016 is al sprake van krimp. De
grootste dalingen worden gemeten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in
Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland) en Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië en Uruguay) is al
geruime tijd sprake van een forse afname van de melkproductie, wat voornamelijk valt toe te
schrijven aan de ongunstige weersomstandigheden en de lage melkprijzen in het grootste deel van
2016. De VS zijn nog altijd het enige exportland van betekenis met een beduidende toename in de
melkproductie. In zowel januari als februari (gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) werd daar
een groei van ruim 2% gerealiseerd.
Sinds het begin van 2017 is de zuivelmarkt onder druk komen te staan. Dit geldt hoofdzakelijk voor
eiwit gerelateerde producten als melkpoeder. Zowel de noteringen van vol als mager melkpoeder
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hebben in de afgelopen maanden een continu neerwaartse beweging laten zien. Dit is voornamelijk
het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt. De prijs
voor mager melkpoeder bevindt zich momenteel rond het interventieprijsniveau. De boternotering
beweegt zich onverminderd op een hoog niveau. Na een kortstondige periode van daling is deze
sinds half februari weer gaan stijgen
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