
 
 
 

 

Weekbericht granen 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt deze gegevens onder voorbehoud van officiële publicaties en aan dit bericht kunnen geen 
rechten worden ontleend. Zie ook de site van RVO http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-
producten/marktinformatie/granen. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Fred Klein telefoon 06 22 45 87 79 of fred.klein@rvo.nl  

1 

 
 

 
                                                                                                                                  

Nr. 11 van 14 maart 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 12 maart 2019 

 
 Tarwe US $ ton fob Gerst - soja US $ ton fob Maïs - haver US $ ton fob  

HRW 2 (fob Gulf) 224,55 (▼) Australië (voer) 248,17 (▲) USYC 3 (Gulf) 170,15 (▼) 

Australië (APW)  263,90 (▼) Zwarte Zee (voer) 213,65 (<>) Argentinië  161,82 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 225,18 (▼) Argentinië (voer) 200,33 (<>) Brazilië 192,39 (▲) 

SRW (Gulf) 208,34 (▼) Australië (brouw) 252,61 (▲) Oekraïne  170,18 (▼) 

SW (PNW) 243,09 (▲) Sojabonen (VS)  350,19 (▼) Canada (haver) g.n.  

Oekraïne (voer)  213,87 (▼) Sojabonen (Bra) 342,07 (▼) 1 Euro  $ 1,1253 (▼) 

 
Aanvankelijk een verdere daling van de tarwenoteringen op de internationale markten maar de laatste dagen is er sprake van een 
stijging van de noteringen. Omstandigheden in de Verenigde Staten voor de wintergewassen zijn niet optimaal. Positief nieuws komt 
vanuit de exportmarkt met de afgelopen week een export van ruim 620.000 ton tarwe. Weinig schokkend nieuws in het WASDA-
rapport van 8 maart jl. De wereldtarweoogst voor het seizoen 2018/19 opnieuw negatief bijgesteld met 1,75 miljoen ton tot 733,0 
m/ton bij eveneens een verlaging van het verbruik met 5,14 m/ton tot 742,09 m/ton zodat de theoretische wereldvoorraad zal 
dalen met 3,0 m/ton tot 270,53 m/ton. Bij aanvang van het seizoen 2018/19 bedroeg de wereldtarwevoorraad 279,61 m/ton. USDA 
heeft de tarwe exportprognose voor de Europese Unie met 1,0 m/ton aangepast tot 23,0 m/ton (IGC 23,6 m/ton – Europese 
Commissie 19,0 m/ton). Syrië kocht 200.000 ton maaltarwe in het Zwarte Zeegebied voor $ 252,00 per ton c&f, Irak 50.000 ton 
maaltarwe in de Verenigde Staten en Canada voor ongeveer $ 300,00 per ton c&f, Algerije 450.000 ton maaltarwe voor $ 231,50 - 
$ 234,00 per ton c&f en Tunesië kocht 92.000 ton maaltarwe voor $ 235,00 - $ 242,98 per ton c&f. Oekraïne heeft in de periode 
van 1 juli tot en met 13 maart 2019 ruim 34,3 miljoen ton graan geëxporteerd (27,9 m/ton vorig seizoen) waarvan 12,8 m/ton 
tarwe en 17,6 m/ton mais. Analisten hebben de Oekraïense graanoogst voor het seizoen 2019/20 positief aangepast tot 70,6 m/ton 
(69,8 m/ton dit seizoen) waarvan 28,3 m/ton tarwe (24,6 m/ton dit seizoen), 8,8 m/ton gerst (7,3 m/ton dit seizoen) en 31,2 
m/ton mais (35,6 m/ton dit seizoen). Redelijk stabiele of iets hogere gerstnoteringen na een periode van forse prijsdalingen. 
Oogstverwachtingen voor het seizoen 2019/20 in zowel het Zwarte Zeegebied als voor de Europese Unie zijn goed. Tunesië kocht 
25.000 ton voergerst voor $ 198,00 per ton c&f en Syrië kocht 200.000 ton voergerst in het Zwarte Zeegebied. Ook de 
maïsnoteringen stegen met enkele dollars per ton de laatste dagen na aanvankelijk een daling in het begin van deze week. USDA 
heeft de wereldmaisoogst voor het seizoen 2018/19 positief aangepast met 1,56 m/ton tot 1.101,16 m/ton. Ook het verbruik werd 
positief aangepast met 3,15 m/ton tot 1.133,79 m/ton zodat de theoretische wereld maisvoorraad op 30 juni 2019 zal afnemen met 
32,63 ton tot 308,53 m/ton. Van die theoretische voorraad ligt, volgens het WASDE-rapport, 204,81 m/ton opgeslagen in China op 
30 juni 2019 en dat is dan en dat is 17,72 m/ton minder dan bij aanvang van dit seizoen. Iran kocht 200.000 ton mais in het Zwarte 
Zeegebied. Verdere daling van de sojabonennoteringen bij positieve oogstberichten uit Brazilië en Argentinië. USDA verwacht dat 
de Verenigde Staten dit seizoen, o.a. als gevolg van een 25% invoerheffing in China, slechts 51,0 m/ton sojabonen zal gaan 
exporteren en dat is 6,9 m/ton minder dan vorig seizoen. De sojabonenvoorraad in de Verenigde Staten zal stijgen met 12,57 m/ton 
tot 24,49 m/ton. Stabiele of iets hogere rijstnoteringen op de internationale markten bij weinig handelsactiviteiten en goede 
oogstvooruitzichten. Stabiele of iets lagere vrachtkosten bij een geringe stijging van de olieprijs tot $ 67,18 per vat (+ $ 0,79) en 
een iets sterkere euro (€1,00  $ 1,1306).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VÁN 12 MAART 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

Zachte tarwe  €/ton Gerst €/ton Maïs €/ton 

Hamburg (maal) 194,00 (▼) Antwerpen (voer) g.n. Brussel 178,00 (▼) 

Rouen panifiable (maal) 188,51 (▼) Hamburg (voer) 173,00 (▲) Leon  178,20 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 194,83 (▲) Valladolid (voer) 175,00 (▼) Bordeaux 169,30 

Banat (maal) g.n. Rouen (voer) 168,44 (▲) Bologna 179,00 (<>) 

Antwerpen (voer) g.n. Bologna (voer) 215,50 (▼) Transdanubia 150,71 (▲) 

Hamburg (voer) 192,50 (▼) Rotterdam (voer) 180,50 (▼) Rotterdam 176,00 (▲) 

Vilnius (voer) 194,92 (▲) Naantali (voer) 160,00 (▼) Constanta 163,94 (▼) 

Transdanubia (voer) g.n. Mannheim (brouw) 223,00 (▼) Rogge - Hamburg (maal) 193,50 (▼) 

Rotterdam (voer) 191,00 (▼) Zachodni (brouw) 204,55 (▲) Zachodni (voer) 167,31 (▼) 

Zachodni (voer) 199,16 (▼) Naantali (brouw) g.n. Haver - Antwerpen g.n. 
Eenzelfde beeld als op de wereldmarkt; aanvankelijk een daling van de meeste spotnoteringen bij een stijging met enkele euro’s per 
ton de laatste dagen. Termijnnotering tarwe in Parijs voor levering in mei steeg met € 3,50 tot € 188,00 per ton bij een september 
notering van € 178,50 per ton (+ € 3,50 per ton).  De maïstermijnnotering levering juni steeg met € 0,50 tot € 171,00 per ton bij 
een augustusnotering van € 174,50 per ton (+ € 0,75 per ton).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 11.683.784 847.618 12.531.402 3.352.333 49.513 3.401.846

bloem (tarwe 
equiv.)

334.031 10.621 344.652 26.265 789 27.054

harde tarwe 469.409 30.989 500.398 752.213 91 752.304

gerst 3.043.050 136.481 3.179.531 118.254 51 118.305

mout (gerst 
equiv.)

1.825.722 36.575 1.862.297 7.617 1 7.618

mais 1.386.306 142.288 1.528.594 16.589.913 567.782 17.157.695

totaal 18.742.302 1.204.572 19.946.874 20.846.595 618.227 21.464.822

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2018/2019 in tonnen 

(vanaf 1 juli tot en met 10 maart 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 4 tot en met 10 maart 2019 werd 1.204.572 ton graan uitgevoerd (inclusief aangifte voor 4 maart maar nog niet 
eerder verwerkt), waarvan 847.618 ton zachte tarwe, 136.481 ton gerst en 142.288 ton mais. In dezelfde periode werd 618.227 ton 
graan ingevoerd waarvan 567.782 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2018/2019, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto-importeur van 1,5 miljoen ton graan (in dezelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 5,6 
miljoen ton).  
 
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening quotanummer product hoeveelheid (ton) deze week nog beschikbaar (4)

1067/2008 (sub I VS) 09.4123 tarwe 572.000 1 0 572.000

1067/2008 (sub II Canada) 09.4124 tarwe 100.000 1 0 100.000

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 594.597 2 300 508.410

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 122.790 1 0 121.950

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 306.955

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 134.791

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 980.000 1 11 312.704

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 310.000 1 0 309.912

2015/2081 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 550.000 1 0 0

2017/2200 (Oekraïne) 09.4277 tarwe+ 65.000 1 0 14.742

2017/2200 (Oekraïne) 09.4278 maïs+ 625.000 1 0 0

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 0 323.851

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2019.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-03-2019. 

(3) beschikbare hoeveelheden tot en met 30-06-2019. (4) officieus

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 8 maart 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 12.262.915 268.487 12.531.402 3.391.210 10.636 3.401.846

bloem (tarwe 
equiv.)

335.915 8.737 344.652 26.428 626 27.054

harde tarwe 500.270 128 500.398 752.281 23 752.304

gerst 3.150.056 29.475 3.179.531 118.256 49 118.305

mout (gerst 
equiv.)

1.849.278 13.019 1.862.297 7.617 1 7.618

mais 1.519.229 9.365 1.528.594 16.698.815 458.880 17.157.695

totaal 19.617.663 329.211 19.946.874 20.994.607 470.215 21.464.822

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2018/2019 in tonnen 

(vanaf 1 juli tot en met 10 maart 2019)

uitvoer invoer

 


