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Nr. 40 van 3 oktober 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 1 oktober 2019 

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

HRW 2 (fob Gulf) 208,85 (▲) Australië (voer) 226,40 (▼) USYC 3 (Gulf) 170,75 (▲) 

Australië (APW)  246,55 (▼) Zwarte Zee (voer) 179,35 (▲) Argentinië  157,65 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 192,90 (▲) Argentinië (voer) 170,10 (<>) Brazilië 169,80 (▲) 

SRW (Gulf) 218,10 (▲) Australië (brouw) 235,55 (▼) Oekraïne  163,15 (▲) 

SW (PNW) 228,15 (▼) Sojabonen (VS)  353,40 (▲) Canada (haver) 239,25 (▼) 

Oekraïne (voer)  187,30 (▲) Sojabonen (Bra) 370,15 (▲) 1 Euro  $ 1,0902 (▲) 

Veelal stijgende tarwenoteringen op de internationale markten, vooral door een vertraging van de oogstwerkzaamheden in Noord-
Amerika. In de VS is inmiddels wel 90% van de zomertarwe “binnen” (ongeveer 10% onder het vijfjaarlijkse gemiddelde), maar in 
Canada ligt men nog ver achter bij voorgaande jaren, terwijl inmiddels ook al de eerste sneeuwval wordt voorspeld. Daarnaast 
zorgde de neerwaarts bijgestelde oogstvooruitzichten voor Australië en Argentinië en een sterke vraag aan de exportkant voor enige 
opwaartse druk op de noteringen. Ook het feit dat een lagere opbrengst voor SRW wordt verwacht dan eerder in het WASDE rapport 
voorspeld, droeg bij aan een stijging van de noteringen. In Argentinië wijzen door private partijen gedane voorspellingen op een 
lagere oogst (minder dan 20 m/ton), terwijl de conditie van het gewas er, door een combinatie van droogte en vorst, ook niet op 
vooruit lijkt te gaat. In Rusland stijgen de prijzen door een verkrapping van de exportmogelijkheden en de terughoudendheid bij de 
boeren om tarwe te verkopen. Over het algemeen stijgende gerstnoteringen op de internationale markten met alleen in Australië 
een daling. In Canada zijn de oogstwerkzaamheden weer voortvarend opgepakt dankzij droger en warmer weer. Daardoor liggen de 
werkzaamheden in Alberta inmiddels weer op schema, maar in Saskatchewan blijft men nog ruim achter bij vorig jaar. Saoedi 
Arabië kocht 1,0 m/ton voergerst uit verschillende landen tegen $ 210 c&f, Turkije (TMO) kocht 200.000 ton tegen een gemiddelde 
prijs van $202 c&f en Qatar is op zoek naar 100.000 ton. Verdere stijging van de maïsnoteringen op de internationale markten 
dankzij lager dan verwachte voorraden in de USA (met 53,7 m/ton is deze 8,4 m/ton lager dan eerder in het WASDE rapport 
vermeld) en minder gunstig weer tijdens de uitvoering van de oogstwerkzaamheden (hevige regenval). Enig tegenwicht kwam voor 
rekening van een afzwakkende vraag aan de exportzijde, waarbij afgelopen week vooral werd uitgevoerd naar Mexico en Japan. 
Gunstig weer in het zuiden van Brazilië hetgeen positief lijkt uit te pakken voor de inzaai voor de nieuwe oogst. Brazilië voerde in 
september 6,5 m/ton uit, ruim onder de recorduitvoer in een vorige maand, maar nog altijd het dubbele van de uitvoer vorig jaar. 
China verkocht 100.000 ton uit de staatsvoorraden (slechts 3% van de gevraagde/geboden hoeveelheid). Hogere 
sojabonennoteringen ondanks lager dan verwachte aankopen door China en positieve signalen over het weer in Brazilië (positief 
voor de inzaai). Nieuws dat Chinese bedrijven 600.000 ton in de USA hebben gekocht deed de prijzen weer opveren. Voor het einde 
van het huidige seizoen wordt in de USA een voorraad voorzien van 24,8 m/ton (vorig jaar 11,9 m/ton). De noteringen in Brazilië 
stegen dankzij beperktere beschikbaarheid van sojabonen en aanvankelijke zorgen over de nieuwe inzaai voor het komende 
seizoen. Brazilië voerde in september 4,4 m/ton uit, waardoor de totale uitvoer in de periode februari-januari uitkomt op 59,2 m/ton 
(vorig seizoen 67,4 m/ton). Stabiele tot licht dalende rijstnoteringen bij weinig handelsactiviteiten en positieve 
oogstvooruitzichten. In India is de aanplant (op 38,2 miljoen ha) zo goed als gereed, maar laat de vraag vanuit Afrika te wensen 
over. Verdere daling van de vrachtkosten, bij een daling van de olieprijs tot $ 57,68 per vat (- $ 3,74) en een iets hogere euro 
(€1,00  $ 1,0962). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 1 OKTOBER 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 169,00 (<>) Brussel (voer) 161,00 (<>) Brussel g.n. 

Rouen panifiable (maal) 162,61 Hamburg (voer) 165,00 (▲) Leon  174,40 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer) 179,00 (<>) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 150,51 (▲) Rouen (voer) 151,86 Bologna 172,00 (▼) 

Brussel (voer) 167,00 (<>) Bologna (voer) 169,50 (<>) Transdanubia 131,55 (▲) 

Hamburg (voer) 168,00 (▲) Rotterdam (voer) 170,00 (▲) Rotterdam 178,00 (▲) 

Wexford (voer) 174,00 (▼) Lissabon (voer) 174,50 (▼) Banat 122,02 (▲) 

Vilnius (voer) 138,90 (▼) Naantali (voer) 120,00 (▼) Rogge - Hamburg (maal) 155,50 

Rotterdam (voer) 179,50 (▲) Mannheim (brouw) 202,00 (▲) Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia  (voer) g.n. Naantali (brouw) 145,50 (<>) Haver - Brussel 173,00 (<>) 
Stabiele tot licht stijgende spotnoteringen voor maaltarwe, gerst en maïs, vooral door de verwachting dat de komende periode de 
vraag vanuit derde landen naar EU-graan zal toenemen. De termijnnotering maaltarwe in Parijs voor levering in december steeg 
met € 2,00 tot € 174,50 per ton en voor levering in maart 2020 tot € 178,25 per ton (+ € 1,75). De termijnnotering maïs voor 
levering in november steeg met € 1,25 tot € 164,25 per ton en voor levering in januari tot € 169,75 per ton (+ € 1,75).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 5.646.898 607.010 6.253.908 776.202 22.264 798.466

bloem (tarwe 
equiv.)

123.482 11.698 135.180 6.200 393 6.593

harde tarwe 115.138 6.901 122.039 328.837 11.880 340.717

gerst 1.789.876 36.417 1.826.293 450.616 6.779 457.395

mout (gerst 
equiv.)

521.242 71.288 592.530 2.379 93 2.472

mais 287.581 107.971 395.552 4.802.501 166.042 4.968.543

totaal 8.484.217 841.285 9.325.502 6.366.735 207.451 6.574.186

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2019/2020 in tonnen 

(vanaf 1 juli tot en met 29 september 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 23 tot en met 29 september 2019 werd in totaal 841.285 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 23 
september 2019 maar nog niet verwerkt, waarvan 607.010 ton zachte tarwe en 107.971 ton maís. In dezelfde periode werd 207.451 
ton graan ingevoerd, waarvan 166.042 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto exporteur van 2,7 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 2,2 m/ton).  
 
De regering in Thailand heeft voor het seizoen 2019/20 een minimumprijs (interventieprijs) voor rijst vastgesteld. Afhankelijk van de 
variëteit bedraagt die minimumprijs € 325,00 tot € 445,00 per ton rijst.  
 
Uit de laatste oogstprognose van de Commissie blijkt dat de koolzaadoogst voor het seizoen 2019/20 in de Europese Unie aanzienlijk 
lager is dan in het seizoen 2018/19. De laatste prognose gaat uit van een oogst van 16,9 m/ton en dat is ruim 3,1 m/ton minder. Vooral 
in Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt aanzienlijk minder geoogst en dat is het gevolg van een forse daling van de 
arealen in eerder genoemde lidstaten.   
 
 

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 99.957

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 1.778.700 3 555 1.567.667

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 0 119.429

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 305.905

969/2006 09.4131 maïs 138.994 1 0 158.831

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

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 310.000 1 0 60.920

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 0 114.251

* 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 30-09-2019. (4) officieus

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 27 september 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 6.036.885 217.023 6.253.908 794.942 3.524 798.466

bloem (tarwe 
equiv.)

125.108 10.072 135.180 6.245 348 6.593

harde tarwe 121.835 204 122.039 339.097 1.620 340.717

gerst 1.823.216 3.077 1.826.293 456.839 556 457.395

mout (gerst 
equiv.)

553.833 38.697 592.530 2.379 93 2.472

mais 374.103 21.449 395.552 4.793.554 174.989 4.968.543

totaal 9.034.980 290.522 9.325.502 6.393.056 181.130 6.574.186

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2019/2020 in tonnen 

(vanaf 1 juli tot en met 29 september 2019)

uitvoer invoer

 


