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Nr. 24 van 13 juni 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

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

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

HRW 2 (fob Gulf) 225,99 (▲) Australië (voer) 245,78 (▼) USYC 3 (Gulf) 197,45 (▲) 

Australië (APW)  249,37 (▼) Zwarte Zee (voer) 170,34 (▼) Argentinië  180,09 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 196,71 (▼) Argentinië (voer) 180,34 (<>) Brazilië 179,45 (▲) 

SRW (Gulf) 230,41 (▲) Australië (brouw) 249,66 (▼) Oekraïne  180,80 (<>) 

SW (PNW) 238,14 (▲) Sojabonen (VS)  346,44 (▼) Canada (haver) g.n.  

Oekraïne (voer)  179,63 (▼) Sojabonen (Bra) 365,11 (▼) 1 Euro  $ 1,1325 (▲) 

Wisselend beeld op de internationale granenmarkt bij veelal een stijging van de tarwenoteringen in de Verenigde Staten en 
Canada terwijl in de overige tarwe producerende landen zoals Rusland, Oekraïne, Argentinië en de Europese Unie de noteringen iets 
daalden. Het juni WASDE-rapport van het Ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten gaat uit van een wereldtarweproductie 
van 780,8 m/ton wat 3,3 m/ton meer is dan de mei prognose.  Het wereldtarweverbruik werd positief met 3,6 m/ton aangepast tot 
763,1 m/ton bij een theoretische eindvoorraad van 294,3 m/ton wat voldoende is voor ruim 20 weken wereldtarwegebruik. Voor 
Rusland, Oekraïne en India werd de tarweoogstverwachting positief aangepast met ruim 1 m/ton tot respectievelijk 78,0 m/ton, 
30,0 m/ton en 101,2 m/ton. Grootste tarweproducent is de Europese Unie met 153,8 m/ton gevolgd door China met 132,0 m/ton.  
Van de theoretische eindvoorraad van 294,3 m/ton ligt 146,2 m/ton (49,7%) opgeslagen in China. SovCom heeft als gevolg van de 
hoge temperaturen en een tekort aan neerslag in delen van Rusland, de tarweoogstprognose negatief bijgesteld met 400.000 ton 
tot 82,2 m/ton. Egypte kocht 120.000 ton maaltarwe waarvan 60.000 ton in Rusland voor $ 197,49 per ton fob en 60.000 ton in de 
Europese Unie (Roemenië) voor $ 196,90 per ton fob.  Geringe daling van de gerstnoteringen op de wereldmarkt bij weinig 
handelsactiviteiten. Oogsten van de wintergerst in Oekraïne en Rusland is begonnen bij inzaai onder redelijk gunstige 
omstandigheden in Canada en Argentinië.  Gerstoogstprognose voor Australië, seizoen 2019/20 positief aangepast met 400.000 ton 
tot 9,2 m/ton en dat is ruim 1,0 m/ton meer dan het vorig seizoen (was een erg slecht jaar). Verdere stijging van de 
maïsnoteringen en dat is voornamelijk het gevolg van de fors lagere oogstprognose voor de Verenigde Staten. Het juni WASDE-
rapport gaat uit van een forse daling van de wereldmaisoogst van 1.099,2 m/ton en dat is 34,6 m/ton minder dan de mei prognose. 
Voornaamste negatieve aanpassing komt van de Verenigde Staten met een aanpassing met 34,3 m/ton tot 347,5 m/ton met als 
oorzaak de slechte weersomstandigheden.   Het verbruik zal met 11,0 m/ton afnemen tot 1.034,05 m/ton bij een daling van de 
theoretische voorraad met 24,2 m/ton tot 314,7 m/ton en dat is voldoende voor 13,3 weken wereldmaisverbruik. Van de 
theoretische maisvoorraad ligt 191,8 m/ton (66,0%) opgeslagen in China. Geringe stijging van de sojabonennoteringen op de 
wereldmarkt. Oogstgegevens seizoen 2019/20 uit het WASDE-rapport nauwelijks aangepast (min 270.000 ton tot 355,4 m/ton) bij 
een forse stijging van de sojabonenvoorraden in de Verenigde Staten en dat is het gevolg van het Chinees-Amerikaans 
handelsconflict (invoerheffing van 25% in China op sojabonen uit de Verenigde Staten). De theoretische voorraad in de Verenigde 
Staten zal volgens het WASDE-rapport stijgen tot 28,5 m/ton op 30 juni 2020 en dat was 8,2 m/ton op 1 juni 2017.  De uitbraak 
van varkenspest in China en Vietnam zorgt voor een toename van de Europese export van varkensvlees bij een afname van de 
invoer van o.a. sojabonen Veelal stabiele of iets hogere rijstnoteringen op de internationale markten bij een negatieve aanpassing 
van de rijstoogst in de Verenigde Staten tot 6,3 m/ton (7,1 m/ton dit seizoen). Dalende vrachtkosten bij een stijging van de olieprijs 
tot $ 61,88 per vat (+ $ 0,91 per vat) en een iets sterkere euro (€1,00  $ 1,127215). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 11 JUNI 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 183,50 (▲) Brussel (voer) 168,00 (▼) Brussel 185,00 (▲) 

Rouen panifiable (maal) 188,23 (▲) Hamburg (voer) 170,00 (▲) Leon  180,80 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 180,90 (▼) Valladolid (voer) 182,00 (▼) Bayonne 173.09 (▼)  

Muntenia (maal) 181,21 (▼) Rouen (voer) 167,80  Bologna 180,00 (▲) 

Brussel (voer) 186,00 (▼) Bologna (voer) g.n. Transdanubia 142,15 (▲) 

Hamburg (voer) 182,00 (▼) Rotterdam (voer) 172,00 (▼) Rotterdam 183,00 (▼) 

Riga (voer) 150,00 (▼) Lissabon (voer) g.n. Banat 135.88 (▼) 

Vilnius (voer) 174,80 (▼) Naantali (voer) 140,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 182,50 (▼) 

Rotterdam (voer) 193,00 (▼) Mannheim (brouw) 209,50 (▼) Zachodni (voer) 167,51 (▼) 

Zachodni (voer) 182,52 (▼) Naantali (brouw) 160,00 (<>) Haver - Brussel 185,00 (▼) 
Veelal een daling van de tarwe- en gerstspotnoteringen bij stabiele of iets hogere maisspotnoteringen. De termijnnotering tarwe in 
Parijs voor levering in september steeg met € 1,50 per ton tot € 179,50 per ton bij een decembernotering van € 183,25 per ton (+ 
€ 2,00 per ton).  De maïstermijnnotering levering augustus steeg met € 2,25 tot € 176,75 per ton bij een novembernotering van € 
176,00 per ton (+ € 3,50).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 19.074.996 572.670 19.647.666 3.859.224 77.492 3.936.716

bloem (tarwe 
equiv.)

470.116 11.699 481.815 35.690 562 36.252

harde tarwe 672.791 9.736 682.527 1.015.947 48.869 1.064.816

gerst 4.168.554 23.214 4.191.768 124.855 76 124.931

mout (gerst 
equiv.)

2.538.141 95.246 2.633.387 9.398 1 9.399

mais 2.523.199 102.029 2.625.228 22.262.046 359.062 22.621.108

totaal 29.447.797 814.594 30.262.391 27.307.160 486.062 27.793.222

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

(vanaf 1 juli 2018 tot en met 9 juni 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 4 tot en met 10 juni 2019 werd 814.594 ton graan uitgevoerd (inclusief aangifte voor 4 juni maar nog niet eerder 
verwerkt), waarvan 572.670 ton zachte tarwe, 95.264 ton gerst in de vorm van mout en 102.029 ton mais. In dezelfde periode werd 
486.062 ton graan ingevoerd waarvan 359.062 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2018/2019, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto-exporteur van 2,5 m/ton graan (in dezelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 8,9 m/ton ton). 
 
Strategie Grains, een graananalistenbureau in Frankrijk, verwacht voor het seizoen 2019/20 een Europese tarwe export van 22,1 
m/ton en dat is 1,1 m/ton minder dan de exportprognose van de vorige maand. Voornaamste reden voor die mogelijke exportafname 
is de concurrentie vanuit Oekraïne en in mindere mate Rusland. Strategie Grains heeft de Europese tarweoogstprognose voor het 
seizoen 2019/20, als gevolg van een tekort aan neerslag in het midden en oosten van de Europese Unie, negatief aangepast met 1,1 
m/ton tot 142,8 m/ton en om dezelfde reden werd ook de Europese gerstoogstprognose negatief aangepast met 700.000 ton tot 59,6 
m/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 2.203 1.034.897

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 86 124.158

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 0 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 0 0

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

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 5.684 318.167

* 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 7 juni 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 19.523.206 124.460 19.647.666 3.868.229 68.487 3.936.716

bloem (tarwe 
equiv.)

471.703 10.112 481.815 35.748 504 36.252

harde tarwe 676.915 5.612 682.527 1.019.102 45.714 1.064.816

gerst 4.190.448 1.320 4.191.768 124.880 51 124.931

mout (gerst 
equiv.)

2.589.746 43.641 2.633.387 9.398 1 9.399

mais 2.578.103 47.125 2.625.228 22.292.404 328.704 22.621.108

totaal 30.030.121 232.270 30.262.391 27.349.761 443.461 27.793.222

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

(vanaf 1 juli 2018 tot en met 9 juni 2019)

uitvoer invoer

 


