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Nr. 41 van 10 oktober 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 8 oktober 2019 

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

HRW 2 (fob Gulf) 210,75 (▲) Australië (voer) 228,45 (▲) USYC 3 (Gulf) 171,70 (▲) 

Australië (APW)  244,50 (▼) Zwarte Zee (voer) 180,40 (▲) Argentinië  155,60 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 195,80 (▲) Argentinië (voer) 170,10 (<>) Brazilië 171,60 (▲) 

SRW (Gulf) 219,15 (▲) Australië (brouw) 240,35 (▲) Oekraïne  165,20 (▲) 

SW (PNW) 232,15 (▲) Sojabonen (VS)  353,40 (<>) Canada (haver) 249,25 (▲) 

Oekraïne (voer)  188,45 (▲) Sojabonen (Bra) 369,10 (▼) 1 Euro  $ 1,0979 (▲) 

Wederom stijgende tarwenoteringen op de internationale markten door de aanhoudende vertraging van de oogstwerkzaamheden 
in Noord-Amerika. In de VS en Canada wordt nog maar weinig vooruitgang geboekt en de verwachte sneeuwstormen zullen niet 
bijdragen aan een verbetering van de omstandigheden. Ook de onzekere oogstvooruitzichten voor Australië en Argentinië droegen 
bij aan de recente stijging. Voor deze landen zijn de meest recente voorspellingen inmiddels met 1 tot 2 m/ton verlaagd, terwijl 
voor Argentinië ook de kwaliteit naar beneden is bijgesteld. Enig tegenwicht kwam van de aankoop door GASC uit Egypte van 
60.000 ton maaltarwe tegen $212 c&f en het bericht dat Marokko de verlaging van de invoerrechten voor 576.000 maaltarwe heeft 
goedgekeurd. De recente inschrijving voor levering van maaltarwe aan Egypte wordt vooral ingevuld door Rusland (180.000 ton) en 
Oekraïne (115.000 ton). In het huidige seizoen is vanuit Oekraïne al twee keer zoveel uitgevoerd t.o.v. het vorige seizoen. Jordanië 
kocht 60.000 ton maaltarwe tegen $230 c&f. Iets hogere gerstnoteringen op de internationale markten. International Grains 
Council (IGC) verwacht voor het seizoen 2019/20 een wereldgerstoogst van 154,6 m/ton en dat is 14,1 m/ton meer dan de oogst 
van het seizoen 2018/19. Grootste producent is de Europese Unie met 62,3 m/ton gevolgd door Rusland met 19,8 m/ton, Canada 
met 10,0 m/ton, Australië met 9,2 m/ton en Oekraïne met 9,0 m/ton. Bij een geraamd verbruik van 150,2 m/ton zal de 
theoretische wereldvoorraad gerst met 4,4 m/ton stijgen op 30 juni 2020 tot 29,0 m/ton. Verdere stijging van de maïsnoteringen 
op de internationale markten onder meer door voorspellingen voor een stevige winterstorm in het noorden van de Corn Belt terwijl 
krap 60% van de maïs volgroeid is. Dit zou kunnen leiden tot vorstschade enerzijds en logistieke problemen anderzijds. Dankzij 
ruim 560.000 ton kwam de totale uitvoer uit de VS in het seizoen uit op 9,7 m/ton, hetgeen ongeveer de helft is hetgeen vorig 
seizoen werd uitgevoerd. Verder weinig reactie op berichten waaruit blijkt dat in 2020 vijftien miljard gallons ethanol moet worden 
bijgemengd in brandstof. Inzaai in Brazilië en Argentinië verloopt verschillend. Soms is het te droog, soms te nat en soms precies 
goed. Stabiele tot iets lagere sojabonennoteringen ondanks de recente interesse vanuit China, achterblijvende oogst in de VS en 
een lichte afwaardering van de conditie van de sojabonen in de VS. IGC heeft de wereldsojabonenoogst, voor het seizoen 2019/20, 
met 700.000 ton opnieuw negatief aangepast tot 342,4 m/ton (vorig seizoen 363,1 m/ton). Voor de Verenigde Staten wordt een 
oogst verwacht van 98,9 m/ton en dat was vorig seizoen nog 123,7 m/ton. Voor Brazilië wordt een recordoogst verwacht van 121,5 
m/ton (vorig seizoen 116,0 m/ton). Grootste sojabonenexporteur zal Brazilië zijn met 69,9 m/ton gevolgd door de Verenigde Staten 
met 48,6 m/ton en Argentinië met 8,7 m/ton. Mede als gevolg van de slechte oogst in de Verenigde Staten zal de theoretische 
voorraad dalen tot 10,2 m/ton tot 17,0 m/ton. Grootste importeur is China met 85,5 m/ton gevolgd door de Europese Unie met 15,8 
m/ton. Stabiele tot iets lagere rijstnoteringen met alleen in Vietnam een forse stijging. Verder weinig handelsactiviteiten. Forse 
stijging van de vrachtkosten, bij een stijging van de olieprijs tot $ 59,18 per vat (+ $ 1,50) en een iets hogere euro (€1,00  $ 
1,1007). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 8 OKTOBER 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 172,50 (▲) Brussel (voer) 165,00 (▲) Brussel g.n. 

Rouen panifiable (maal) g.n. Hamburg (voer)  160,00 (▲) Leon  174,40 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 156,56 Valladolid (voer) 181,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 154,97 (▲) Rouen (voer) g.n. Bologna 172,00 (<>) 

Brussel (voer) 171,00 (▲) Bologna (voer) 169,50 (<>) Transdanubia 130,42 (▼) 

Hamburg (voer) 171,50 (▲) Rotterdam (voer) 172,00 (▲) Rotterdam 175,50 (▼) 

Wexford (voer) 183,00 (▲) Lissabon (voer) 177,00 (▲) Banat 120,41 (▼) 

Vilnius (voer) 143,05 (▲) Naantali (voer) 120,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 160,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 181,50 (▲) Mannheim (brouw) 201,00 (▼) Zachodni (voer) 129,79 

Muntenia  (voer) 147,26 Naantali (brouw) 145,50 (<>) Haver - Brussel 173,00 (<>) 
Licht stijgende spotnoteringen voor met name maaltarwe dankzij hogere termijnnoteringen en min of meer stabiele spotnoteringen 
voor gerst en maïs. De termijnnotering maaltarwe in Parijs voor levering in december steeg met € 2,50 tot € 177,00 per ton en voor 
levering in maart 2020 tot € 180,50 per ton (+ € 2,25). De termijnnotering maïs voor levering in november daalde met € 0,75 tot € 
163,50 per ton en voor levering in januari tot € 169,25 per ton (- € 0,50).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 6.253.908 391.730 6.645.638 798.466 38.395 836.861

bloem (tarwe 
equiv.)

135.180 9.593 144.773 6.593 820 7.413

harde tarwe 122.039 11.789 133.828 340.717 30.175 370.892

gerst 1.826.293 202.415 2.028.708 457.395 28.792 486.187

mout (gerst 
equiv.)

592.530 26.262 618.792 2.472 34 2.506

mais 395.552 27.168 422.720 4.968.543 501.041 5.469.584

totaal 9.325.502 668.957 9.994.459 6.574.186 599.257 7.173.443

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

(vanaf 1 juli tot en met 6 oktober 2019 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 30 september tot en met 6 oktober 2019 werd in totaal 668.957 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 
30 september 2019 maar nog niet verwerkt, waarvan 391.730 ton zachte tarwe en 202.415 ton gerst. In dezelfde periode werd 599.257 
ton graan ingevoerd, waarvan 501.041 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto exporteur van 2,8 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 2,0 m/ton).  
 
Uit de aangepaste eiwitbalans van de Commissie blijkt dat de invoer van koolzaad in het seizoen 2019/20, in vergelijking tot 2018/19, 
met bijna 1,3 m/ton zal toenemen tot 5,5 m/ton. Ook de invoer van sojameel zal toenemen met 670.000 ton tot 18,7 m/ton bij een 
toename van de invoer van palmolie met 250.000 ton tot 7,1 m/ton.  
 
IGC verwacht, voor het seizoen 2019/20,  een wereldrijstproductie van 500,0 m/ton. Grootste rijstproducent van de wereld is China met 
147,4 m/ton gevolgd door India met 115,5 m/ton, Indonesië met 37,8 m/ton en Bangladesh met 35,3 m/ton. De theoretische 
wereldrijstvoorraad bedraagt 177,8 m/ton waarvan 63,0 m/ton ligt opgeslagen in China.  
 
 
 

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 2.371.600 3 324 2.160.253

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 31-12-2019. (4) officieus

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 4 oktober 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 6.634.593 11.045 6.645.638 829.788 7.073 836.861

bloem (tarwe 
equiv.)

136.300 8.473 144.773 6.705 708 7.413

harde tarwe 133.828 0 133.828 362.832 8.060 370.892

gerst 2.028.384 324 2.028.708 484.584 1.603 486.187

mout (gerst 
equiv.)

608.974 9.818 618.792 2.472 34 2.506

mais 420.720 2.000 422.720 4.996.495 473.089 5.469.584

totaal 9.962.799 31.660 9.994.459 6.682.876 490.567 7.173.443

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

(vanaf 1 juli tot en met 6 oktober 2019)

uitvoer invoer

 


