MELKPRIJSVERGELIJKING maart 2018
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
Hochwald Milch eG
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)
Royal A-ware
FrieslandCampina
GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)

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

Emmi
Fonterra 3)
Verenigde Staten klasse III 4)

CH
NZ
US

0,73
0,51
0,76
0,85

0,75
0,61
0,15
0,76

1,18
0,24
0,58
0,11
0,39

1,15
0,50

0,33

3,42

3,00
0,14

-3,34

MELKPRIJS
deze maand

voortschr. gem.
laatste 12 mnd. 1)

meest recente
nabetaling

29,94
31,13
30,79
33,67
30,69
37,33
33,15
34,56
32,69
33,65
32,72
34,25
32,98
33,89
40,71
33,86
34,85
33,58

34,03
35,38
35,52
34,76
34,68
36,28
34,09
35,05
33,61
34,43
32,56
34,52
34,51
34,70
40,20
37,39
37,49
35,25

0,47

44,92
30,62
29,35

48,72
31,15
33,71

0,10
1,28
0,92

0,19

1,27

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 maart 2018 uit op gemiddeld € 33,58 per 100 kg
standaardmelk. Een daling van € 0,93 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van maart
2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 0,32 ofwel 1,0 % hoger.
Bijna alle zuivelondernemingen hebben in maart de melkprijs verlaagd. Van enkele
zuivelondernemingen is de melkprijs gelijk gebleven.
De Ierse zuivelondernemingen hebben de melkprijzen met zo’n € 2 per 100 kg verlaagd, maar
tegelijkertijd extra betalingen gedaan van c.a. € 1,5-2,0 per 100 kg om hun melkveehouders te
steunen om de gevolgen van de extreem slechte weersomstandigheden te kunnen opvangen.
Het Duitse Hochwald en Arla hebben de melkprijzen het meest verlaagd met respectievelijk € 3,0 en
€ 2,5 per 100 kg. . Ook de berekende melkprijs van Glanbia is fors gedaald, maar dat komt doordat
de melkprijs in februari inclusief een hoge seizoenstoeslag was. Ook de Franse melkprijzen zijn in
maart gedaald en voor april zijn verdere prijsverlagingen aangekondigd. Ook Dairy Crest ,
Royal A-ware , FrieslandCampina en Arla hebben voor april prijsverlagingen aangekondigd van
respectievelijk € 1,5 , 1,0 , 1,0 en 0,2 per 100 kg. De melkprijs van DMK blijft in april ongewijzigd.
De Arla melkprijs blijft in mei ongewijzigd, terwijl Dairy Crest en FrieslandCampina prijsverlagingen
hebben aangekondigd van € 1,6 respectievelijk 0,5 per 100 kg.
Prijswijzigingen maart 2018 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:
Milcobel: +0,1
De berekende melkprijs is iets gestegen, omdat in de februari melkprijs eenmalig kosten zijn
ingehouden als bijdrage voor het IKM kwaliteitssysteem.
Muller: ongewijzigd
DMK: ongewijzigd, april ongewijzigd
Hochwald eG: -3,0
Arla: -2,5 , april -0,2 en mei ongewijzigd
Valio: ongewijzigd
Vanaf januari 2018 is de berekende melkprijs verhoogd met € 0,97 per 100 kg (1 cent per liter). Deze
bonus ontvangen melkveehouders voor deelname aan een diergezondheidsprogramma en
registratie. Over 2017 is een nabetaling uitgekeerd van € 0,92 per 100 kg (0,95 cent per liter).
De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.
Savencia: -1,0 , april -0,5 en mei ongewijzigd
Danone (A-prijs): -0,4
Lactalis: -1,1 en april -1,0
Sodiaal (A-prijs): -1,0
Dairy Crest: -0,8 (–0,75 pence per liter), april – 1,4 (– 1,25 ppl) en mei -1,1 (-1 ppl)
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Dairygold: -0,1.
Tegelijkertijd met een verlaging van de basisprijs van 2 cent per liter (met 3,3% eiwit, 3,6% vet) is in
maart een extra uitkering gedaan van 2 cent per liter als steun voor de gevolgen van de extreme
weersomstandigheden. De berekende melkprijs is toch iets gedaald, doordat de melkprijsverlaging is
verwerkt in lagere vet- en eiwitprijzen.
Glanbia Ingredients Ireland: -3,1
Tegelijkertijd met een verlaging van de basisprijs van 3 cent per liter is in maart een extra uitkering
gedaan van 3 cent per liter (beide bedragen incl. BTW) mede vanwege de gevolgen van de extreme
weersomstandigheden. Dat de berekende melkprijs is gedaald ten opzichte van februari, komt door
het vervallen van de seizoenstoeslag.
In februari was ook een toeslag uitgekeerd vanwege de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden
van 1 cent per liter. Deze toeslag is alsnog verwerkt in de berekende melkprijs van februari.
Kerry: -1,4
Ook Kerry heeft de basisprijs verlaagd (met 2 cent per liter), maar melkveehouders hebben met de
melkgeldafrekening van maart een extra uitkering ontvangen van 1,5 cent per liter voor de in januari
t/m maart geleverde hoeveelheid melk. Deze toeslag van € 1,42 100 kg is verwerkt in de berekende
melkprijzen van januari tot en met maart.
Granarolo: voorlopig ongewijzigd
Royal A-ware: -0,5 en april -1,0
FrieslandCampina: -0,2 , april -1,0 en mei -0,5.
De nabetaling over de in 2017 geleverde melk is gecorrigeerd van € 1,29 naar € 1,27 per 100 kg.
GEMIDDELD: -0,93
Het eerder gepubliceerde gemiddelde van februari is met 0,12 verhoogd, zie opmerking bij Valio,
Glanbia en Kerry.
Emmi: -0,6 als gevolg van de daling van de Zwitserse Frank ten opzichte van de euro.
Over 2016 is een nabetaling uitgekeerd van omgerekend € 1,71 per 100 kg.
Fonterra: -0,2 als gevolg van de daling van de NZ- dollar ten opzichte van de euro
USA: +1,7
Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van $ 13,40 in februari naar
$ 14,22 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in maart.
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MARKTSITUATIE
(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org )
Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)
2/5/2018
Verse boter in 25 kg cartons
580
Vol melkpoeder
268
Mager melkpoeder extra kwaliteit
143
Weipoeder
65

28/3/2018
478
254
129
63

gemiddelde 2017
521
285
175
78

In de EU lijkt de melkaanvoer hinder te hebben ondervonden van de kou. Tot en met februari nam
het volume nog aanzienlijk toe. Sindsdien is er sprake van een wat tegenvallende melkaanvoer en
lijkt de periode van significante groei voorbij te zijn.
Buiten Europa is er nog grotendeels sprake van groei. In de maanden januari en februari nam de
melkaanvoer in de belangrijke zuivel exporterende landen Argentinië, Australië, Uruguay en de
Verenigde Staten toe. Wel leek het groeitempo in de Verenigde Staten in maart weer wat af te
nemen. Nieuw-Zeeland heeft als gevolg van ongunstige weersomstandigheden sinds december een
stap terug gedaan. Ook in de eerste drie maanden van 2018 daalde de melkaanvoer.
Na Pasen is de boternotering sterk gestegen. De notering lag eind april al weer dicht tegen het
niveau van € 600,- per 100 kg aan. De sterke stijging werd veroorzaakt door een goede vraag en een
relatief lage beschikbaarheid van boter als gevolg van beperkte productie en lage voorraadniveaus.
Het dieptepunt in de markt voor mager melkpoeder lijkt gepasseerd te zijn. Ondanks het vrijkomen
van een relatief grote hoeveelheid interventiepoeder heeft de notering eind april een forse stap
omhoog gemaakt. Dit lijkt een indicatie te zijn dat er momenteel weinig vers product beschikbaar is.
Bovendien loopt de export nog altijd goed, waardoor geproduceerd poeder makkelijk kan worden
weggezet. Hoewel er sprake is van een rustige markt, heeft ook de notering van vol melkpoeder in
april de weg omhoog gevonden. Met name het hogere prijsniveau van melkvet trekt de prijs
omhoog.
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