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Optimisme troef op de varkensmarkt. De Duitse VEZG-notering steeg de afgelopen 
weken met 12 cent. En op de volgende pagina kan u lezen dat de VEZG-prijs morgen 
mogelijk opnieuw stijgt met 7 cent. En ook op de termijnmarkt wordt deze opwaart-
se trend doorgetrokken voor de komende maanden. Op het maart– en het april 
contract werd gehandeld aan 1,45 en 1,44 EUR/kg. Voor het mei-contract was dit 
1,48 EUR/kg en het juni-contract zelfs op 1,50 EUR/kg.  

Deze noteringen geven eindelijk zicht op een kostendekkende voedermarge. Inne-
men van verkoop-posities op de termijnmarkt zou dus een voldoende voedermarge 
garanderen. Dit echter op voorwaarde dat u gelijktijdig uw voederprijs zou vastleg-
gen, hetzij via uw voederfirma, hetzij via de termijnmarkt.  

Alhoewel de daling van slachtaantallen en –gewichten deze prijstrend bevestigen, 
bevinden deze slachtaantallen en -gewichten zich nog op een relatief hoog niveau. 
Het lijkt er dus op dat de stijgende spotnoteringen een voorschot nemen op de toe-
komst. Reden te meer om een gedeeltelijke indekking te overwegen. 

• 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 17 februari 2015 
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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 1,51 EUR/kg (met een prijsspanne van 1,50 tot 1,53 EUR/kg).  

Indien we uitgaan van een verwachte spread van 4 cent met de Vereinigungspreis wordt aldus uitzicht geboden op een VEZG-notering van 
1,47 EUR/kg. Dit zou een stijging met 7 eurocent per kg betekenen tegenover de Vereinigungspreis van vorige week. Het aantal effectief ver-
handelde varkens bedroeg 66,9% van het aangeboden aantal.  

In de figuur hiernaast ziet u dat normaal 
gezien de Europese termijnmarkt-notering 
steeds boven de Amerikaanse futures-
notering ligt. Dit was echter sinds februari 
2014 net omgekeerd.  
Vandaag is de spread tussen de Ameri-
kaanse en de Europese varkensprijs echter 
opnieuw positief.  
 

 

 

In de figuur hieronder vindt u enkele noteringen voor varkensprijzen: Danis, Westvlees, VION, Tönnies en de 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 noteringen. 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.  

 

Monitoring van de verschillende noteringen 

Internet Schweinebörse van vandaag (03-02-2015) 

Spread met de Amerikaanse varkensprijs ? 



Iedere maand publiceren het Belgische BEMEFA en het Nederlandse 

LEI hun spot-noteringen van varkensvoeder voor de voorbije maand

(en). MijnVoer.nl publiceert iedere week zijn “referentieprijs”. 

In de figuur hierlangs worden de BEMEFA-prijs voor vleesvarkens-

meel en de LEI-notering voor vleesvarkensbrok weergegeven, net als 

de MijnVoer-referentieprijs voor “VLV Groei”. 

De BEMEFA-notering kan u raadplegen op de (vernieuwde) website 

van de Vlaamse overheid. De prijzen van het LEI kan u raadplegen 

door hier te klikken.  En voor de prijzen van MijnVoer kan u terecht 

op hun website: www.mijnvoer.nl. 

 

 

Indien we de spotnoteringen vergelijken met de MAS-Index wordt duidelijk dat de grootste stijging van de voederprijzen voorlopig achter de 

rug is. De MAS-Index (dag-notering) is de afgelopen 2 weken opnieuw gestegen tot ± 239 EUR/ton, of een stijging met 7 EUR/ton. De voort-

schrijdende MAS-Index (rode, gestreepte lijn) noteert momenteel op ± 234 EUR/ton, maar is nog steeds stijgende, alhoewel de stijging wordt 

afgevlakt. De stijging van de dag-notering geeft echter aan dat de trend stijgend is.   

Op basis van de futures-contracten in de verdere toekomst (rode bolletjes-lijn) kan u zien dat de MAS-Index eind 2015 op een iets hoger ni-

veau noteert als de actuele MAS-Index (dag-notering). 
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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
http://www.mijnvoer.nl/


De Duitse markt is vooralsnog leidend voor 

de prijsvorming in België en Nederland. 

Daarom is het zinvol om te kijken naar de 

slachtaantallen in Duitsland. 

De figuur hiernaast geeft de cumul van het 

aantal slachtingen voor 2015. De onderste 

rode (stippel)lijn is het minimum van de 

afgelopen 6 jaren, de bovenste rode lijn het 

maximum. Zo zie je dat voor 2015 het gecu-

muleerd aantal slachtingen zich op een bo-

ven-gemiddeld niveau bevindt. 

In onderstaande figuur ziet u mooi het cycli-

sche verloop van het slachtgewicht. De eer-

ste weken van het jaar worden getypeerd 

door hoge slachtgewichten (uitgezonderd 

2012, waar we dan ook relatief hoge voe-

dermarges zagen). Voor de periode vanaf 

week 5 tot week 22 (einde mei) zien we over het algemeen vrij stabiele slachtgewichten, variërend tussen 95,50 en 95,90 kg. Vanaf week 23  

beginnen de slachtgewichten te dalen, tot op een dieptepunt, dat zich situeert tussen week 30 en 32 (eind juli/begin augustus). Vanaf dan 

beginnen de slachtgewichten opnieuw te stijgen. Voor 2014 zien we duidelijk dat de slachtgewichten ongewoon snel en sterk stegen vanaf 

week 31.  
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Slachtaantallen en slachtgewichten in Duitsland 


