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Zenuwachtigheid troef op de termijnmarkten voor granen en oliehoudende zaden. 
De eindvoorraden 2014/2015 worden als voldoende ruim aanzien. Tóch werken de 
factoren “speculatie” en “Poetin” voldoende verstorend. Tezamen met enkele nega-
tieve vooruitzichten voor de oogst 2015.  

Feit blijft dat de tarwe-notering op Matif de afgelopen 3 maanden gestegen is met 
40 EUR per ton, waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de grondstoffen-
markten grillig zijn en blijven.   

Op de varkenstermijnmarkt blijven de biedingen steken op 1,29 à 1,30 EUR/kg. Deze 
biedingen zijn vooralsnog onvoldoende om een kostendekkende voedermarge te 
kunnen realiseren. Voor een vleesvarkensbedrijf geeft dit in maart een voedermar-
ge van amper 17,50 EUR per afgeleverd vleesvarken.  En dit is gerekend met een erg 
goedkope big …   

Wat ons meteen brengt bij de zeugenhouders. De malaise snijdt hier momenteel 
zeer diep. De verwachte stijging van de varkensprijs tot minstens 1,40 EUR/kg 
(geslacht) moet ook enig stijgingspotentieel opleveren voor de biggenprijs. 

• 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 16 december 

⓭ 

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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De Internet Schweinebörse noteerde vandaag op 1,35 EUR/kg. Dit is onveranderd 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 1,31 EUR/kg. Dit zou een daling met 1 eurocent per kg betekenen tegenover de Vereinigungspreis van vorige week. Het aantal 
effectief verhandelde varkens bedroeg 96,3% van het aangeboden aantal. 

Omwille van de feestdagen zal de eerstvolgende Internet Schweinebörse pas plaatsvinden op dinsdag 6 januari om 14.00h.  

Als we kijken naar de voorbije jaren zien we dat een stijging van de varkensprijs (vereinigungspreis) meestal plaatsvindt in de 
periode van week 4 tot week 7. Zo steeg de VEZG-prijs (= notering geslacht) in 2010 in week 6 (+4 CENT). Voor 2011 was dit 
week 7 (+7 CENT) indien we even abstractie maken van de Duitse dioxinecrisis. In 2012 was dit week 4 (+9 CENT), in 2013 
week 7 (+3 CENT) en in 2014 week 4 (+3 CENT). 

Als we echter kijken naar 2010 zien we dat van een echt prijsherstel pas sprake was vanaf week 18. Verschil met nu is dat de 
voederprijzen in 2009 gedurende een langere periode op een laag niveau noteerden. Het zal ons inziens dus afhangen van de 
notering van de voedergrondstoffen óf en wanneer de varkensprijs zich herstelt. Indien de voederprijs verder stijgt, zal ook 
een prijsstijging van varkensvlees niet lang op zich laten wachten. Op die manier kan, bij normale marktomstandigheden, de 
varkensprijs met minstens 5 à 8 cent per kg (geslacht) stijgen de komende weken.  Misschien wel sneller dan gedacht ... 

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 spotprij-
zen op de fysieke markt. Uit onderstaande figuur blijkt dat de termijnmarkt-index perfect meebeweegt met de belangrijkste noteringen. 
Hieruit volgt dat de termijnmarkt perfect bruikbaar is om het varkensprijs-risico te hedgen.  Daarnaast kan u ook de mutaties van de ver-
schillende noteringen met elkaar vergelijken.  

Monitoring van de verschillende noteringen 

Internet Schweinebörse van vandaag (16-12-2014) 

Wanneer zal de varkensprijs opnieuw stijgen ? 
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Iedere maand publiceren het Belgische BEMEFA en het Nederlandse LEI hun spot-noteringen van varkensvoeder voor de voorbije maand(en).  

In de figuur hierlangs worden de 

BEMEFA-prijs voor vleesvarkens-

meel en de LEI-notering voor 

vleesvarkensbrok weergegeven. 

De BEMEFA-notering kan u raad-

plegen op de (vernieuwde) web-

site van de Vlaamse overheid.  

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 dieptepunt noteren. Zenuwachtigheid 

op de grondstoffenmarkten zorgt voor een stijging van de noteringen. 

Het WASDE-rapport van 10 december dat gepubliceerd werd door het Amerikaans Ministerie van landbouw bevestigde nochtans de ruime 

beschikbaarheid van soja 

en maïs. En ook voor tar-

we werd de balans in po-

sitieve zin bijgesteld. 

Zowel de termijnmarkt als 

in Chicago als in Parijs  

zetten hun stijgende 

trend echter voort. 

Feit is dat de stijgende 

noteringen voor grond-

stoffen een weerslag zul-

len hebben op de voeder-

prijzen. 

 

 

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

