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De LEI-noteringen voor varkensvoeder lieten over november opnieuw een daling 

zien. De (vertraagde) MAS-Index bedraagt vandaag ± 220 EUR/ton en noteert op 

haar (voorlopig) dieptepunt. Door de stijging van de grondstof-noteringen zal de 

(vertraagde) MAS-Index de komende weken stijgen.   

Op de varkenstermijnmarkt blijft de notering voor december (referentieweek 50) 

steken op 1,35 EUR/kg. Voor januari, februari en maart noteert de termijnmarkt 

rond 1,31 EUR/kg. Op de maand april werd de afgelopen dagen gehandeld op een 

notering van 1,345 EUR/kg. Vandaag werd echter een bieding ingelegd aan 1,29 

EUR/kg, en dit voor maart en april. De Settle-prijzen op de varkenstermijnmarkt zijn 

vooralsnog onvoldoende om een kostendekkende voedermarge te kunnen realise-

ren. Voor een vleesvarkensbedrijf geeft dit in februari een voedermarge van amper 

21 EUR per afgeleverd vleesvarken.  En dit is dan nog gerekend met een erg goedko-

pe big, en een voederprijs op haar dieptepunt  ...   

• 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 2 december 

⓬ 

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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In een persmededeling werd gisteren aangekondigd dat vanaf 8 mei 2014 de agrarische Eurex-futures zullen noteren op de EEX-termijnmarkt. 

De EEX-termijnmarkt is de European Energy Exchange.  

In de mededeling wordt bevestigd dat de EEX een langetermijn-engagement aangaat inzake agrarische futures en dat ze het futures-aanbod 

wenst uit te breiden in nauwe samenwerking met de agrarische sector en de voedingsindustrie. 

De Internet Schweinebörse noteerde vandaag op 1,34 EUR/kg. Dit is een daling met –4 EUROCENT ten opzichte van de Schweinebörse van 

vorige week dinsdag.  

Indien we uitgaan van een verwachte spread van 4 cent met de Vereinigungspreis wordt aldus uitzicht geboden op een VEZG-notering van 

1,30 EUR/kg. Dit zou een daling met 6 eurocent per kg betekenen tegenover de Vereinigungspreis van vorige week. 

Het aantal effectief verhandelde varkens bedroeg 65% van de het aangeboden aantal. 

In de figuur hieronder vindt u enkele noteringen voor varkensprijzen: Danis, Westvlees, VION, Tönnies en VEZG-notering (vereinigungspreis). 

Daarnaast wordt eveneens de Internet Schweinebörse en de Eurex Hog-Index (= termijnmarkt) weergegeven. 

In eerste instantie kan u aan de hand van deze figuur monitoren hoe de termijnmarkt (Eurex Hog-Index) zich gedraagt in vergelijking met de 

spotprijzen op de fysieke markt. Uit onderstaande figuur blijkt dat de termijnmarkt-index perfect meebeweegt met de belangrijkste noterin-

gen. Hieruit volgt dat de termijnmarkt perfect bruikbaar is om het varkensprijs-risico te hedgen.   

Daarnaast kan u ook de mutaties van de verschillende noteringen met elkaar vergelijken.  

Agrarische Termijnmarkt verhuist van Frankfurt naar Leipzig 

Monitoring van de verschillende noteringen 

Internet Schweinebörse van vandaag (02-12-2014) 

https://www.eex.com/en/about/newsroom/news-detail/eex-takes-over-trading-of-agricultural-derivatives-products-from-eurex---migration-of-open-positions-planned-in-may-2015/81436
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Iedere maand publiceren het Belgische BEMEFA en het Nederlandse LEI hun spot-noteringen van varkensvoeder voor de voorbije maand(en).  

Gisteren publiceerde het LEI 

haar notering voor november 

2014. 

Varkensvleesvoeder daalde met 

3 EUR per ton. Andere varkens-

voeders daalden met 4,5 EUR 

per ton. 

In de figuur hierlangs worden 

de BEMEFA-prijs voor vleesvar-

kensmeel en de LEI-notering 

voor vleesvarkensbrok weerge-

geven. 

De BEMEFA-notering kan u 

raadplegen op de (vernieuwde) 

website van de Vlaamse over-

heid.  

De prijzen van het LEI kan u 

raadplegen door hier te klikken.   

Indien we de spotnoteringen vergelijken met de MAS-Index wordt duidelijk dat de voederprijzen op een (voorlopig) dieptepunt noteren. De 

daling die de LEI-notering nog laat optekenen voor november is vermoedelijk voorlopig de laatste daling. Zenuwachtigheid op de grond-

stoffenmarkten zorgt voor een stijging van de noteringen, voornamelijk omwille van lage temperaturen in een aantal belangrijke productiege-

bieden. Deze stijging werd de afgelopen dagen nog geaccentueerd door het bericht dat Rusland de export van Russisch graan wil verstrengen 

(bemoeilijken), om zo de bin-

nenlandse consumptie veilig te 

stellen en de inflatie te rem-

men.  

Feit is dat de stijgende noterin-

gen voor grondstoffen binnen 

afzienbare tijd een weerslag 

zullen hebben op de voederprij-

zen. 

Op 10 december publiceert het 

Amerikaans Ministerie van 

landbouw opnieuw haar maan-

delijks WASDE-rapport. Ook 

hier zal opnieuw met de nodige 

aandacht gekeken worden naar 

de vooruitzichten voor produc-

tie, consumptie en voorraden.   

 

 

Spotnoteringen vleesvarkens-voeder 

Spotnoteringen in vergelijking met de MAS-Index 

http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/marktinfo-prijzen-pacht/marktinformatie-varkenssector
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/marktinfo-prijzen-pacht/marktinformatie-varkenssector
http://www3.lei.wur.nl/binternet_asp/Index.aspx?Database=Prijzen

