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Nr. 23 van 6 juni 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 4 juni 2019 

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

HRW 2 (fob Gulf) 227,40 (▲) Australië (voer) 251,80 (▲) USYC 3 (Gulf) 195,95 (▲) 

Australië (APW)  255,15 (▼) Zwarte Zee (voer) 176,45 (▲) Argentinië  176,45 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 208,75 (▼) Argentinië (voer) 180,34 (<>) Brazilië 176,43 (<>) 

SRW (Gulf) 225,25 (▲) Australië (brouw) 258,75 (▲) Oekraïne  180,80 (▲) 

SW (PNW) 235,80 (▲) Sojabonen (VS)  347,70 (▲) Canada (haver) 263,35 (▲) 

Oekraïne (voer)  187,55 (<>) Sojabonen (Bra) 366,75 (▲) 1 Euro  $ 1,1262 (▲) 

Tamelijk stabiele tarwenoteringen in de Verenigde Staten en Oekraïne en stijgende noteringen in o.a. Argentinië. Wat betreft de 
marktontwikkelingen lijken vooral de minder ideale oogstomstandigheden in belangrijke productieregio’s als de VS, Canada, 
Australië en Rusland bepalend voor de richting. Hoewel de langdurig slechte (vochtige) weersomstandigheden een bedreiging blijven 
vormen voor de oogst van wintertarwe, lijkt er toch de nodige vooruitgang te bespeuren, vooral bij SRW. In de VS is de inzaai van 
zomertarwe voor 93% gerealiseerd en ook in Canada verloopt de inzaai voorspoedig (hoewel inmiddels wel wat regenbuien nodig 
zijn om een goede ontwikkeling van het gewas te stimuleren). Ondanks recente regen blijft de droogte in Australië problematisch en 
de verwachting is dat de oogst niet veel meer dan 18 miljoen ton zal bedragen. Ook in delen van Rusland blijft het (te) droog 
waardoor de opbrengst door lokale analisten neerwaarts is bijgesteld tot 82,6 miljoen ton bij een verwachte export van 37,7 miljoen 
ton. Voor India wordt een recordoogst verwacht van 101,2 miljoen ton. In Argentinië ligt de inzaai voor de oogst 2019/2020 op 
schema. Zuid-Koreaanse producenten van veevoeder kochten 60.000 ton voertarwe tegen US$ 216,00 per ton c&f. Stabiele tot licht 
stijgende gerstnoteringen in Argentinië respectievelijk Australië en de landen rond de Zwarte Zee. Voortdurende zorgen over (te) 
droge omstandigheden in Rusland zorgden voor steun onder de noteringen. De inzaai van zomergerst in Alberta, de belangrijkste 
productieregio van Canada, ligt op schema, maar ook hier geldt dat enig vocht welkom zou zijn om het zaad te laten ontkiemen. De 
aanhoudend slechte weersomstandigheden zorgden voor een verdere stijging van de maïsnoteringen in de VS en Oekraïne, terwijl 
de noteringen in Brazilië en Argentinië stabiliseerden. De laatste dagen daalden de noteringen evenwel weer iets door verbeterde 
weersomstandigheden in het Middenwesten van de VS en winstnemingen vanwege de moeizame handelsrelatie tussen de VS en 
Mexico. Berichten dat de VS de beperkingen voor benzine met 15% ethanol deze zomer opheft, werden positief onthaald. Verder 
ging het gerucht dat 1 miljoen ton maïs vanuit Zuid-Amerika verscheept is naar het zuidwesten van de VS. De door de VS 
aangegane exportverplichtingen liggen momenteel op 48,2 miljoen, hetgeen 11% minder is dan vorig jaar. Inzaai in de oostelijke 
helft van de “corn belt” verloopt moeizaam. De oogstwerkzaamheden in Argentinië verlopen ook traag vanwege het hoge 
vochtgehalte, maar de vooruitzichten voor Brazilië zijn goed. Stijging van de sojabonennoteringen op de internationale markten, 
waarbij de negatieve impact van het slechte weer in de Verenigde Staten ruimschoots opwoog tegen de onzekerheden m.b.t. de 
internationale handel. Inzaai in de VS (39% gereed) blijft vooralsnog sterk achter bij voorgaande jaren (86% vorig jaar). Brazilië 
verwacht dit seizoen in totaal 71,5 miljoen ton uit te voeren. De komende maanden zal minder naar China worden verscheept door 
een afnemende vraag vanwege de Afrikaanse varkenspest. Stabiele of iets hogere rijstnoteringen in Azië en dalende noteringen in 
de VS. De rijstoogst in India wordt geschat op 115,6 miljoen ton (112,8 miljoen ton vorig jaar). Stijgende vrachtkosten bij een forse 
daling van de olieprijs tot $ 60,93 per vat (- $ 6,71 per vat) en een iets sterkere euro (€1,00  $ 1,1263). 
 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 4 JUNI 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 183,00 (▲) Brussel (voer) 171,00 (▲) Brussel 184,00 (▲) 

Rouen panifiable (maal) g.n. Hamburg (voer) 168,00 (▲) Leon  178,80 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 182,24 (▼) Valladolid (voer) 184,00 (▲) Bordeaux g.n.  

Muntenia (maal) g.n. Rouen (voer) g.n. Bologna 179,00 (▲) 

Brussel (voer) 189,00 (▲) Bologna (voer) 215,50 (<>) Transdanubia 135,08 (▼) 

Hamburg (voer) 183,00 (▲) Rotterdam (voer) 178,00 (▼) Rotterdam 186,00 (▲) 

Wexford (voer) g.n. Lissabon (voer) 195,00 (▼) Banat 155,73 (▲) 

Vilnius (voer) 179,77 (▲) Naantali (voer) 140,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 185,00 (<>) 

Rotterdam (voer) 196,00 (▼) Mannheim (brouw) 211,00 (▲) Zachodni (voer) 168,02 (▲) 

Zachodni (voer) 182,56 (▼) Naantali (brouw) 160,00 (<>) Haver - Brussel 188,00 (<>) 
Overwegend stijgende noteringen voor zachte tarwe, gerst en maïs vooral vanwege het weer in de VS en terughoudendheid van 
boeren in de EU om de oogst te verkopen. De termijnnotering tarwe in Parijs voor levering in september daalde met € 4,50 per ton 
tot € 178,00 per ton bij een decembernotering van € 181,25 per ton (- € 4,75).  De maïstermijnnotering levering augustus steeg 
met € 9,50 tot € 174,50 per ton bij een novembernotering van € 172,50 per ton (+ € 0,50) en een januarinotering van € 175,75.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 18.440.879 634.117 19.074.996 3.775.234 83.990 3.859.224

bloem (tarwe 
equiv.)

451.809 18.307 470.116 35.066 624 35.690

harde tarwe 658.322 14.469 672.791 934.737 81.210 1.015.947

gerst 3.998.576 169.978 4.168.554 123.774 1.081 124.855

mout (gerst 
equiv.)

2.478.437 59.704 2.538.141 8.095 1.303 9.398

mais 2.410.862 112.337 2.523.199 21.635.790 626.256 22.262.046

totaal 28.438.885 1.008.912 29.447.797 26.512.696 794.464 27.307.160

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

(vanaf 1 juli 2018 tot en met 3 juni 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 27 mei tot en met 3 juni 2019 werd 1.008.912 ton graan uitgevoerd (inclusief aangifte voor 27 mei maar nog niet 
eerder verwerkt), waarvan 634.117 ton zachte tarwe, 169.978 ton gerst en 112.337 ton mais. In dezelfde periode werd 784.464 ton 
graan ingevoerd waarvan 626.256 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2018/2019, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto-exporteur van 2,15 m/ton graan (in dezelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 8,56 m/ton 
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 1.185.800 3 7.531 1.037.100

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 787 124.244

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 305.905

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 24.750

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 980.000 1 280.347 0

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 13.338 0

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 31 mei 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 18.932.058 142.938 19.074.996 3.816.779 42.445 3.859.224

bloem (tarwe 
equiv.)

460.268 9.848 470.116 35.335 355 35.690

harde tarwe 669.301 3.490 672.791 1.011.931 4.016 1.015.947

gerst 4.107.511 61.043 4.168.554 123.803 1.052 124.855

mout (gerst 
equiv.)

2.514.222 23.919 2.538.141 9.380 18 9.398

mais 2.500.700 22.499 2.523.199 21.861.538 400.508 22.262.046

totaal 29.184.060 263.737 29.447.797 26.858.766 448.394 27.307.160

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

(vanaf 1 juli 2018 tot en met 3 juni 2019)

uitvoer invoer

 


