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Part II De Benchmarks van DCA-Markets 

DCA-indicatieprijs mutaties varkensonderdelen©  

DCA-Markets B.V. rapporteert wekelijks een notering voor de mutaties van 

varkensvleesonderdelen. Hieronder worden de specificaties van deze referentieprijs 

omschreven. 

Omschrijving van het goed 

Prijsmutaties ten opzicht van die van vorige week van: 

• Hammen  

• Ribben  

• Nekken 

• Schouders 

• Middels 

• Buiken 

• Spek 

• Wangen 

• Levers 

• Lange haas 

• Kophaas 

• Magere metten 

Prijs 

Voor de mutaties geldt dat dit een verwachtingswaarde is van de mutaties van de prijzen 

waarop een contribuant in de lopende week, maandag tot en met zondag, handel kan 

doen in de onderdelen zoals in dit document gespecificeerd. 

Kwantiteit 

Minimaal een pallet. 
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Timing 

Afhalen binnen een week. 

Locatie 

Af Nederlandse slachterij. 

Unit 

Prijsmutaties in Eurocenten per kilogram afgerond op hele centen. 

Hoe wordt de prijsinput verzameld 

Prijsinput wordt verzameld op maandag. DCA-Markets benadert contribuanten die actief 

zijn in de markt en vraagt hen om hun definitieve prijsmutatie voor de lopende week, 

maandag tot en met vrijdag. Plus een eventuele toelichting bij die mutaties. 

De prijzen worden verwerkt in het DCA-Noteringen prijsrapporteringsysteem.  

Input analyse, bewerking en publicatie 

Het DCA-Noteringen prijsrapporteringsysteem berekent een gemiddelde mutatie uit de 

mutaties van contribuanten. Dit gaat volgens de volgende methode.  

Van alle contribuanten wordt een gemiddelde berekent.  

Als een prijsmutatie van een contribuant meer dan 0,10 Euro (tien Eurocent) afwijkt van 

de gemiddelde prijsmutatie van dat onderdeel dan wordt deze uit de range 

geëlimineerd en in de verdere berekeningen niet meegenomen. 

Hierna wordt een nieuwe gemiddelde prijsmutatie voor dat varkensvleesonderdeel 

berekend. 

Deze bedragen zijn de uiteindelijke prijsmutaties van die week en worden afgerond op 

hele eurocenten. Er wordt niet volume gewogen, contribuanten geven ook geen 
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volumes in. Het bereik van de prijsmutaties (hoogste prijsmutatie en laagste 

prijsmutatie) wordt bepaald na toepassing van bovenstaand eliminatie principe. 

De uiteindelijke prijsmutaties worden per varkensvleesonderdeel op maandag 

gepubliceerd. 

Dit gebeurd via sms en via de website van Boerenbusiness: 

www.boerenbusiness.nl/mutatie-varkensonderdelen 

Dit samen met het bereik van de prijsmutaties van die week en het daarbij behorende 

aantal waarnemingen die meetellen (na eliminatie van prijzen die te veel afwijken van 

het gemiddelde zoals hierboven omschreven). 

Als bovenstaande procedure om enige reden niet toegepast kan worden dan besluit de 

directie van DCA-Markets hoe de uiteindelijke benchmarkprijs in die week wordt 

bepaald of besluit zij voor die week geen benchmarkprijs op te maken en dit met 

onderbouwing te publiceren. 

 

http://www.boerenbusiness.nl/mutatie-varkensonderdelen

