MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2011
(Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg)
kwaliteitstoeslag

Bedrijf

Milcobel
Alois Müller
Humana Milchunion eG
Nordmilch
Arla Foods
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Bongrain CLE (Basse Normandie)
Danone (Pas de Calais)
Lactalis (Pays de la Loire)
Sodiaal
Dairy Crest (Davidstow)
First Milk
Glanbia
Kerry
Granarolo (Noord)
DOC Kaas
FrieslandCampina

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

0,73
0,51

kwantumtoeslag

seizoenstoeslag

MELKPRIJS
deze maand

meest recente
nabetaling

Voortschr. gem.
laatste 12
maanden (4)

34,80
35,36
34,02
34,17
34,79
40,59
35,30
35,83
35,27
35,26
29,27
26,82
33,93
33,82
40,18
35,11
34,22

0,42

34,46

0,23
-0,15

33,69
32,31

0,00
3,55

32,83
36,08

3,59
geen

43,45
33,24

geen
geen

33,95
33,39

geen
0,00

33,15
30,47

0,00
0,00

27,16
32,23

geen
geen

31,48
38,06

2,64
1,84

35,91
36,15

1,37

0,15
0,69
2,14
0,74

-1,94

0,58
0,55

1,15
0,05
0,05

0,33
2,05

3,42
0,34
0,75

-2,46

-2,30

Fonterra (5)
Verenigde Staten (3)

34,00

34,63

GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)

NZ
US

0,15

30,42
33,08

0,00

33,06

geen

29,72

Voetnoten:
(1) Alle bedragen excl. BTW uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen.
Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml.
(2) Rekenkundig gemiddelde.
(3) Gebaseerd op USDA publicatie, gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml.
(4) Inclusief de meest recente nabetaling.
(5) Gebaseerd op de seizoensverwachting, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.
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OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2011

MELKPRIJZEN
De berekende voorschotprijzen komen in juni 2011 gemiddeld uit op € 34,63. Dit is een stijging
van 13,2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (+€ 4,04).
Voor de meeste ondernemingen is de berekende melkprijs de hoogste ooit in juni, althans, sinds
de start van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking.
Wanneer we de huidige berekende melkprijs met mei 2011 vergelijken, dan is deze met € 0,98
gestegen. Alle melkprijzen zijn ten opzichte van de vorige maand gestegen of gelijk gebleven.
De melkprijzen van alle Franse ondernemingen zijn in de maand juni het meest gestegen. Dit
komt mede door seizoensmatige verrekeningen. Stijgingen varieerden van € + 2,48 tot € + 4,13.
Glanbia heeft de melkprijs met € 1,00 verhoogd. Kerry heeft vanaf april 2011 met terugwerkende
kracht de eiwit en vetprijzen verhoogd. Hiermee stijgt de melkprijs vanaf april 2011 met € 1,00 tot
€ 33,82.
De Class III melkprijs in de Verenigde Staten bereikte met $ 19,11 in juni het hoogste gemiddelde
van alle juni berekeningen. Omgerekend in Euro's komt de melkprijs uit op € 33,08. In juli zal de
Class III prijs tot een nieuw record ooit stijgen.
Toelichting melkprijzen juni 2011
Milcobel
De berekende melkprijs van de Belgische onderneming Milcobel is in juni met € 0,52 gestegen en
komt uit op € 34,80.
Duitsland
De berekende melkprijs van het Duitse Alois Müller is over de maand juni gelijk gebleven op
€35,36.
Ook de ondernemingen Humana Milchunion en Nordmilch hebben hun basisprijzen over de
maand juni gelijk gehouden.
Scandinavië
De berekende melkprijs voor de Zweeds/Deense zuivelonderneming Arla Foods komt in juni uit op
€ 34,79.

Frankrijk
De melkprijzen van alle Franse ondernemingen zijn in de maand juni het meest gestegen. Dit
komt mede door seizoensmatige verrekeningen.

Uitgaande van de A – prijs is de berekende melkprijs voor Sodiaal in juni met € 3,28 gestegen en
komt uit op € 35,26.
De berekende melkprijs voor Lactalis is met € 4,13 gestegen tot € 35,27.
De berekende melkprijzen van de ondernemingen Danone en Bongrain komen uit op
respectievelijk € 35,83 en € 35,30.
Verenigd Koninkrijk
De berekende melkprijs voor Dairy Crest is in juni gelijk gebleven, maar door een koerswijziging
van de Britse Pond komt de melkprijs iets lager uit op € 29,27.
De melkprijs van First Milk komt uit op € 26,82.
Ierland
Glanbia heeft de melkprijs met € 1,00 verhoogd. Hiermee komt de berekende melkprijs uit op €
33,93 per 100 kg.
Kerry heeft vanaf april 2011 met terugwerkende kracht de eiwit en vetprijzen verhoogd. Hiermee
stijgt de melkprijs vanaf april 2011 met € 1,00 tot € 33,82.

Nederland
DOC Kaas heeft in juni de voorschotprijs gelijk gehouden op € 35,11. De onderneming heeft
aangekondigd de voorschotprijs in juli wederom gelijk te houden.
De berekende melkprijs van FrieslandCampina komt uit op € 34,22. In juli en augustus zullen de
melkveehouders meer melkgeld ontvangen als gevolg van het vervallen van de zomerheffing.
Granarolo
De berekende melkprijs van het Italiaanse Granarolo is gelijk gebleven en komt in juni uit op €
40,18.
Fonterra
Uitgaande van een gemiddelde openingsprijs van NZD 7,07 per kg vet en eiwit is voor Fonterra
een melkprijs berekend van € 30,42 per 100 kg standaardmelk.
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten is de Class III melkprijs gestegen met $ 2,60 ten opzichte van mei 2011. In
juni kwam de Class III prijs uit op $19,11, het hoogste gemiddelde van alle juni berekeningen.
In Euro’s uitgedrukt komt de berekende melkprijs voor deze maand uit op € 33,08 per 100 kg
standaard melk. In juli zal de Class III prijs tot een nieuw record ooit stijgen.

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland

Boter
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
Weipoeder
Gouda kaas

1 januari
2011

12 augustus
2011

index

trend

360
288
227
80
± 320

400
285
222
75
± 335

111,1
99,0
97,8
93,8
104,7

↓
↓
↓
→
↓

In Nederland is in de periode jan. t./m mei 2011 ruim 4,80 miljard kg melk afgeleverd aan
fabrieken. Dat is ca 0,3% minder dan in dezelfde hoeveelheid dan in de overeenkomstige periode
van 2010. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,46% en was
daarmee iets lager dan in 2010. Ook het eiwitgehalte was met 3,51% iets lager. Eerste indicaties
voor de maanden juni/juli laten gezien de verbeterde weersomstandigheden een lichte stijging van
de melkaanvoer vermoeden.
Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties in de periode jan. t./m mei 2011 in
de EU-27 ca 2,4% hoger dan de hoeveelheid afgeleverde melk dan in de overeenkomstige
periode van 2010.
Na het droge voorjaarsweer is in juni/juli een normalisatie van het aanvoerpatroon opgetreden.
De markt verkeert de laatste weken in een vrij matte en ongeïnspireerde stemming, mede
ingegeven door de afwezigheid van diverse marktpartijen in verband met de zomer vakanties. Ook
onzekerheid omtrent een duidelijke marktrichting hielden veel partijen aan de zijlijn. De
handelsactiviteiten blijven daardoor aan de magere kant. Daarnaast speelde ook onrust op de
financiële en valutamarkten met een sterk schommelende koers van de dollar de export parten.
Handelaren vinden de markt nog steeds moeilijk in te schatten en opereren dan ook aan de
voorzichtige kant. Bij dunne handel zakten de prijzen de laatste weken dan ook langzaam weg.
Over het algemeen is de vraag wat getemperd en blijven de meeste kopers een meer
afwachtende houding aannemen. Daar de voorraadpositie bij producenten niet al te groot is,
voelen ook verkopende partijen weinig druk om te verkopen.
De opwaartse tendens aan het einde van het tweede kwartaal in de botermarkt is inmiddels tot
stilstaan gebracht. Sinds een aantal weken zijn de prijzen langzaam aan het dalen.
Dit valt voor een deel te verklaren uit de verschuiving in de productmix van kaas naar boter en
melkpoeder. Als gevolg van een verminderde vraag uit Rusland is m.n. de export van kaas naar
Rusland sinds kort teruggevallen; hierdoor dreigen de voorraden op te lopen en zijn de
kaasprijzen in relatief korte tijd onder toenemende druk gekomen. Dit heeft kaasproducenten ertoe
aangezet minder melk richting kaasbak te dirigeren.
Deze overtollige melk wordt met name aangewend voor de productie van mager melkpoeder en
boter. Echter, ook de goede melkaanvoer en niet al te grote vraag zijn bepalende factoren.

Ook de melkpoeder markt heeft de laatste weken met prijsdruk te kampen. Er is sprake van
toenemende aanbodsdruk,terwijl de vraag vooralsnog geen gelijke tred houdt. De ONIL tender in
Algerije werd overeenkomstig de marktverwachting toegewezen,waardoor hiervan geen extra
impuls uitging.
Ook internationaal is de positieve ondertoon op de zuivelmarkt aan het verzwakken en wordt
rekening gehouden met een markt,die op zoek is naar een nieuw en lager evenwichtsniveau.
De laatste maand zijn de prijzen van zuivel commodities scherp gecorrigeerd. Kopers zijn
terughoudend in het aangaan van grote contracten mede als gevolg van de dalende
prijzen,waarbij zij tevens hun blik richten op een mogelijke verdere stijging van de melkproductie in
Oceanië nu daar het productie seizoen dichterbij komt. Dit werd ook weerspiegeld in de resultaten
van de laatste Global Dairy Trade tenders van Fonterra. Sinds half juni zijn de prijzen op deze
veiling aan het dalen. De gemiddelde prijs van alle producten die daar worden verkocht wordt is
half augustus ca 23% lager dan begin maart van dit jaar.
Verder bestaat internationaal de vrees dat de economische vooruitzichten mogelijk aan het
verslechteren zijn,hetgeen kan resulteren in meer prijsvolatiliteit.
Nieuw Zeeland
In het seizoen 2010/11 ( lopende t/m mei 2011)steeg de productie ten opzichte van het vorige
seizoen met 5,2%,uitgedrukt in melkdroge stof. Vanaf juni 2010 t/m mei 2011 werd er in totaal
1,513 miljard kg melkdroge stof aangevoerd voor verwerking.
Gunstige weersomstandigheden gedurende de laatste 2 maanden zorgden voor een sterk einde
van het lopende productie seizoen.
Melkproductie in Nieuw Zeeland bevindt zich momenteel op het laagste niveau van het seizoen. In
juni en juli wordt gemiddeld genomen minder dan 2% van de totale jaarproductie gerealiseerd.
Gunstige weersomstandigheden gedurende de laatste maanden zorgden voor
een sterk einde van het lopende productie seizoen.
Recente verwachtingen gaan ervan uit dat de productie ook voor het nieuwe lopende seizoen met
nog eens 5% zal toenemen.
Melkkoeien zijn over het algemeen in goede conditie en de grasgroei wordt tot nu toe als erg goed
beschouwd.
De melkproductie in Australië ligt voor de periode juli t/m mei 2011 ca 0,9% hoger dan het vorige
seizoen.
Voor het gehele seizoen (juli`2010 t/m juni 2011) wordt rekening gehouden met een plus van
ca1%.
Zowel het gunstige weer met goede grasgroei als de hoge melkprijzen aan het begin van het
nieuwe seizoen zijn factoren die de melkproductie in Nieuw Zeeland en Australië verder kunnen
aanmoedigen.
Verenigde Staten
De USA melkproductie blijft toenemen,zij het dat de mate van groei aan het afnemen is. Recente
cijfers geven aan dat de productie in juni jl. 1,1% hoger was dan een jaar geleden
Dit was het laagste groei percentage sinds 15 maanden. Desondanks wordt voor 2011 een
productie geschat van ca 195.5 billion pounds (= ± 88,6 miljoen ton ); dit is 1,4% meer dan in
2010.
De seizoenspiek in de aanvoer(mei) is inmiddels voorbij. Vanaf nu valt de melkproductie per koe
terug om in november zijn dieptepunt weer te bereiken. Het aantal melkkoeien blijft onderwijl
stijgen, in juni met 10.000 stuks oftewel bijna 1% meer dan een jaar geleden.

Op dit moment is er in grote delen van de USA sprake van extreme hitte. Als dit enige tijd
aanhoudt ,kan dit de productie nadelig beïnvloeden.
Als gevolg van de relatief wat lagere toename van de melkproductie en de zeerr goede
zuivelexport weten de prijzen zich nochtans goed boven het niveau van een jaar geleden te
handhaven.
De binnenlandse afzet van kaas en boter hebben zich ook gunstig ontwikkeld,terwijl daarentegen
de afzet van consumptie melk blijft dalen.

