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De opwaartse correctie op de grondstoffen-termijnmarkten heeft er voor gezorgd 

dat de neerwaartse beweging van de MAS-Index is afgestopt. De stabilisering van de 

noteringen leidt momenteel tot een (vertraagde) MAS-Index van ± 220 EUR/ton.  

Op de varkenstermijnmarkt stegen de biedingen op de maand december de voor-

bije weken eventjes tot 1,37 EUR/kg terwijl de maand februari tot 1,331 EUR/kg 

omhoog kroop. Sindsdien positioneren de biedingen zich op een veilig niveau van 

1,35 EUR/kg voor december (= week 50) en 1,30 EUR/kg voor februari (= week 8).  

De biedingen op de varkenstermijnmarkt zijn vooralsnog onvoldoende om een kos-

tendekkende voedermarge te kunnen realiseren. De overeenkomstige voedermarge 

bedraagt voor de maanden december ‘14 en februari ‘15 respectievelijk 12,8 en 

20,5 EUR per afgeleverd vleesvarken.   

• Indien u deze Nieuwsbrief iedere 2 weken wenst te ontvangen, gelieve te klikken op: inschrijvingsformulier 
• U kan alle Nieuwsbrieven tevens raadplegen op de website van het Varkensloket: www.varkensloket.be 
• Op http://lv.vlaanderen.be vindt u gegevens over futures van varkensvlees en voeder-grondstoffen, tezamen met de MAS-Index voor 
 vleesvarkensvoeder en de spotnoteringen van BEMEFA en LEI. Elke vrijdagnamiddag worden deze gegevens geupdated. 

dinsdag 18 november 

⓫ 

http://www.flexmail.eu/f-2077d5022a3a762b
http://www.varkensloket.be/Varkensloket/Demoprojecten/Lopendedemoprojecten/Termijnmarkten/tabid/8870/language/nl-NL/Default.aspx
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1824
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Iedere maand publiceren het Belgische BEMEFA en het Nederlandse LEI hun spot-noteringen van varkensvoeder voor de voorbije maand.  

Voorbije week publiceerde BEMEFA de note-

ring voor oktober 2014. Tegelijk werden 

gecorrigeerde cijfers over 2014 gegeven. 

In de figuur hierlangs worden de oorspron-

kelijke noteringen voor vleesvarkensvoeder 

weergegeven met de blauwe lijn. De rode 

lijn geeft de gecorrigeerde cijfers weer zoals 

die begin november werden gepubliceerd. 

Voor augustus en september is het verschil 

aanzienlijk. 

Een reden voor deze correctie werd niet 

gepubliceerd. 

 

 

 

Het LEI publiceert iedere maand “agrarische prijzen”: http://www3.lei.wur.nl/binternet_asp/Index.aspx?Database=Prijzen 

Hier zijn ook data te vinden voor “Veevoedergrondstoffen”. Indien we volgende formulatie beschouwen: 

(28% maïs) + (25% tarwe) + (15% gerst) + (17% sojaschroot) + (5% palmpitschilfers) + (5% raapzaadschroot) + (3,5% bietenpulp) + (1,5% kern) 

Op basis van de prijzen voor LEI-grondstoffen kunnen we deze “formule” iedere maand uitrekenen. Dit geeft ons de rode lijn in onderstaande 

figuur. Tevens worden de BEMEFA– en de LEI-notering voor vleesvarkensvoeder weergegeven, alsook de vertraagde MAS-Index.   

Op basis van alle beschikbare marktdata kunnen we concluderen dat de prijzen voor voeder in de maand oktober op een voorlopig dieptepunt 

zijn beland. Na de maandenlange neergang verkeert “de markt” opnieuw in een stemming waarbij ieder nieuwsfeit aangegrepen wordt om de 

noteringen de hoogte in te jagen. Of het nu 

de afname van de soja-stocks is met 0,43%, 

of een koudegolf in de USA, of de toene-

mende politieke spanning in de Oekraïne, … 

Alles is momenteel goed om de zenuwach-

tigheid te laten toenemen ... 

… en dit terwijl 2014/2015 méér dan vol-
doende beschikbaarheid voor maïs en soja 
laat zien op basis van de huidige zwakke 
economische situatie. 

… en dit terwijl de olieprijzen noteren op 
hun laagste niveau sinds 2010. 

 

  

 

 

 

Spotnoteringen vleesvarkens-voeder 

Spotnoteringen LEI voor voeder-grondstoffen 

http://www3.lei.wur.nl/binternet_asp/Index.aspx?Database=Prijzen

