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Nr. 19 van 9 mei 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 7 mei 2019 

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

HRW 2 (fob Gulf) 202,19 (▲) Australië (voer) 239,66 (▼) USYC 3 (Gulf) 167,56 (▲) 

Australië (APW)  238,90 (▼) Zwarte Zee (voer) 186,11 (▼) Argentinië  158,67 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 206,94 (▼) Argentinië (voer) 180,34 (<>) Brazilië 162,15 (▲) 

SRW (Gulf) 193,21 (▲) Australië (brouw) 2455, (▼) Oekraïne  169,33 (<>) 

SW (PNW) 226,71 (▲) Sojabonen (VS)  320,81 (▼) Canada (haver) 260,44 (<>) 

Oekraïne (voer)  190,34 (▼) Sojabonen (Bra) 322,55 (<>) 1 Euro  $ 1,1201 (▼) 

Veelal een daling van de tarwenoteringen in de Europese Unie, Australië en het Zwarte Zeegebied bij een stijgingen met enkele 
dollars per ton in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada. Veel neerslag in de Verenigde Staten en dat baart zorgen over de 
kwaliteit van de tarwe en vertraging van de inzaai van de voorjaarstarwe (slechts 22% ingezaaid – vijfjaarlijks inzaaigemiddelde 
49%). Omstandigheden in de landen van het Zwarte Zeegebied en de Europese Unie zijn goed ofwel er wordt een goede tarweoogst 
verwacht en dat zorgt voor prijsdruk. Eerste Chinese tarweoogstprognose van CNGOIC voor het seizoen 2019/20 gaat uit van een 
oogst van 132,0 m/ton (131,4 m/ton dit seizoen) bij een invoer van 3,5 m/ton (2,8 m/ton dit seizoen). Geraamde maisoogst 
bedraagt 255,6 m/ton (257,3 m/ton dit seizoen) bij een invoer van 4,0 m/ton (3,5 m/ton dit seizoen). Russische graanvoorraad op 
1 april 2019 bedroeg 23,5 m/ton en dat is 6,8 m/ton minder dan op 1 april 2019. De tarwevoorraad bedroeg 13,9 m/ton en dat is 
4,6 m/ton minder dan een jaar eerder. Oekraïne heeft in de periode van 1 juli 2018 tot en met 3 mei 2019 42,4 m/ton graan 
uitgevoerd en dat is 20% meer dan in dezelfde periode vorig seizoen. De tarwe uitvoer bedroeg 14,3 m/ton en dat is 770.000 ton 
minder. De maisuitvoer bedroeg 23,9 m/ton en dat is 9,6 m/ton meer. De Europese Unie importeerde in de periode van 1 juli 2018 
tot en met 5 mei 2019 bijna 13,0 m/ton mais uit Oekraïne en dat is een stijging met bijna 95% in vergelijking tot dezelfde periode 
een jaar eerder. Zuid-Korea kocht 130.000 ton voertarwe voor $ 204,50 per ton c&f; levering oktober/november. Jordanië heeft een 
tender geopend voor de invoer van 120.000 ton maaltarwe. Opnieuw een daling van de gerstnoteringen op de internationale 
markten en dat is voornamelijk het gevolg van de goede oogstvooruitzichten bij een afnemende vraag vanuit China. In het seizoen 
2017/18 werd door China 8,7 m/ton gerst ingevoerd; voor 2019/20 wordt een invoer verwacht van 4,0 m/ton. Saoedi-Arabië heeft 
840.000 ton voergerst gekocht voor $ & 189,99 - $ 198,41 per ton voor levering in de periode van 1 juli tot en met 15 augustus 
2019. Stabiele of iets hogere maisnoteringen op de wereldmarkten en dat is mede het gevolg van de vertraagde inzaai in de 
Verenigde Staten als gevolg van de slechte weersomstandigheden.  Braziliaanse maisoogst seizoen 2018/19 positief aangepast tot 
een recordoogst van 99,2 m/ton (94,0 m/ton vorig seizoen) en ook voor Argentinië wordt een recordoogst verwacht van 48,0 m/ton 
(31,7 m/ton vorig seizoen). Zambia zal vermoedelijk, als gevolg van een neerslag te kort, 16% minder mais gaan oogsten 
(ongeveer 2,0 m/ton) en dat is voldoende voor de interne consumptie.  Net als voor de sojanoteringen zorgt het oplaaiende 
handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten voor de nodige spanningen en dat drukt de prijzen. Forse daling van de 
sojabonennoteringen door het handelsconflict en de goede oogstvooruitzichten.  Chinese sojabonen oogstseizoen 2019/20 wordt 
geraamd op 16,8 m/ton (16,0 m/ton dit seizoen) bij een verbruik van 106,5 m/ton (102,3 m/ton dit seizoen). De invoer wordt 
geraamd op 89,0 m/ton (87,0 m/ton dit seizoen).  Wisselend beeld op de rijstmarkt bij een verdere daling van de rijstnoteringen 
in Thailand ondanks een tekort aan neerslag bij een geringe stijging in bijvoorbeeld Pakistan en Vietnam. Lagere vrachtkosten bij 
een geringe stijging van de olieprijs tot $ 70,41 per vat ($ 0,05 per vat) en een iets sterkere euro (€1,00  $ 1,1190).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VÁN 7 MEI 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 188,00 (▼) Brussel (voer) 174,00 (▼) Brussel 176,00 (▼) 

Rouen panifiable (maal) g.n. Hamburg (voer) 169,00 (▼) Leon  176,40 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 192,26 (▼) Valladolid (voer) 180,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Banat 157,58 (▼) Rouen (voer) g.n. Bologna 177,00 (<>) 

Brussel (voer) 188,00 (▲) Bologna (voer) 213,50 (<>) Transdanubia 140,50 (▼) 

Hamburg (voer) 187,50 (▼) Rotterdam (voer) 178,50 (▼) Rotterdam 175,50 (▼) 

Wexford (voer) 206,00 (▼) Wenen (voer) g.n. Banat 152,52 (▲) 

Vilnius (voer) 176,88 (▲) Naantali (voer) 148,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 189,50 (▲) 

Rotterdam (voer) 192,50 (▼) Mannheim (brouw) 213,00 (▼) Zachodni (voer) 168,45 (▼) 

Zachodni (voer) 190,64 (▼) Naantali  (brouw) 160,00 (<>) Haver - Brussel 190,00 (<>) 
Veelal stabiele of iets lagere graanspotnoteringen op de Europese markten bij goede oogstvooruitzichten. De termijnnotering tarwe 
in Parijs voor levering in september daalde met € 0,50 per ton tot € 170,75 per ton bij een december notering van € 174,50 per ton 
(-/- € 0,75 per ton).  De maïs termijnnotering levering juni daalde met € 2,00 tot € 165,25 per ton bij een augustusnotering van     
€ 169,75 per ton (- € 1,75 per ton).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 16.911.146 164.261 17.075.407 3.706.933 8.629 3.715.562

bloem (tarwe 
equiv.)

412.361 7.556 419.917 32.775 342 33.117

harde tarwe 611.407 3.767 615.174 880.922 9.093 890.015

gerst 3.834.119 1.068 3.835.187 123.466 74 123.540

mout (gerst 
equiv.)

2.273.188 39.545 2.312.733 8.094 0 8.094

mais 2.021.419 89.335 2.110.754 20.104.046 392.145 20.496.191

totaal 26.063.640 305.532 26.369.172 24.856.236 410.283 25.266.519

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

(vanaf 1 juli tot en met 5 mei 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 29 april tot en met 5 mei 2019 werd 305.532 ton graan uitgevoerd (inclusief aangifte voor 29 april maar nog niet 
eerder verwerkt), waarvan 164.261 ton zachte tarwe en 89.335 ton mais. In dezelfde periode werd 410.283 ton graan ingevoerd 
waarvan 392.145 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2018/2019, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto-
exporteur van 1,1 m/ton graan (in dezelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 8,0 miljoen ton).   
 
De Europese invoer van sojabonen is in de periode van 1 juli 2018 tot en met 5 mei 2019, in vergelijking tot dezelfde periode vorig 
seizoen, toegenomen met ruim 1 m/ton tot 12,4 ton. De Verenigde Staten is met 68,2% de grootste leverancier gevolgd door Brazilië 
met 25,4% en Oekraïne met 2,3%. Nederland is de grootste importeur met 26,2% van de ingevoerde hoeveelheid gevolgd door Spanje 
met 20,0%, Duitsland met 16,3% en Italië met 10,8%. De invoer van sojameel nam met 1,4 m/ton af tot 14,5 ton. Brazilië is met 
41,0% de grootste leverancier van sojameel gevolgd door Argentinië met 39,2% en de Verenigde Staten net 5,7%. Nederland is de 
grootste importeur met 14,7% van de ingevoerde hoeveelheid gevolgd door Polen met 13,1%, Spanje met 12,6%, Frankrijk met 12,2% 
en Italië met 10,6%.   
  
Uit de laatste informatie van de Europese Commissie blijkt dat het Europees koolzaadareaal voor het seizoen 2019/20 zal 
afnemen met 902.000 hectare zal afnemen tot 6,025 miljoen hectare. In Duitsland neemt het areaal af met 307.000 hectare tot 
921.000 hectare, in Frankrijk met 272.000 hectare tot 1,344 miljoen hectare en in Roemenië met 145.000 hectare tot 487.000 hectare. 
Voornaamste reden voor die forse afname zijn de slechte weersomstandigheden tijdens de inzaai.  
 
 
 

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 1.185.800 3 15.825 1.051.650

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 0 126.699

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 305.905

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 20 134.750

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 980.000 1 5.000 298.151

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 14.589

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 3 mei 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 16.972.344 103.063 17.075.407 3.713.913 1.649 3.715.562

bloem (tarwe 
equiv.)

413.690 6.227 419.917 32.896 221 33.117

harde tarwe 615.073 101 615.174 881.199 8.816 890.015

gerst 3.834.817 370 3.835.187 123.540 0 123.540

mout (gerst 
equiv.)

2.294.484 18.249 2.312.733 8.067 27 8.094

mais 2.076.274 34.480 2.110.754 20.135.757 360.434 20.496.191

totaal 26.206.682 162.490 26.369.172 24.895.372 371.147 25.266.519

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

(vanaf 1 juli tot en met 5 mei 2019)

uitvoer invoer

 


