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Nr. 45 van 7 november 2019 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 5 november 2019 

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

HRW 2 (fob Gulf) 218,75 (▲) Australië (voer) 210,10 (▼) USYC 3 (Gulf) 174,50 (▼) 

Australië (APW)  239,30 (<>) Zwarte Zee (voer) 186,15 (<>) Argentinië  165,25 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 209,45 (▼) Argentinië (voer) 175,10 (<>) Brazilië 172,75 (<>) 

SRW (Gulf) 228,15 (▲) Australië (brouw) 226,15 (<>) Oekraïne  166,20 (▲) 

SW (PNW) 233,25 (<>) Sojabonen (VS)  360,30 (<>) Canada (haver) 267,30 (▲) 

Oekraïne (voer)  198,30 (▼) Sojabonen (Bra) 374,65 (▼) 1 Euro  $ 1,1169 (▲) 

Stabiele tarwenoteringen op de wereldmarkten bij relatief weinig richtinggevend nieuws. Enige steun kwam wel van de nog altijd 
onzekere vooruitzichten voor de oogst op het zuidelijk halfrond, ondanks recente regenval in Argentinië (conditie van het gewas 
afgewaardeerd) en dankzij recente regenval in Australië (zorgt voor problemen bij de oogstwerkzaamheden). Voor Australië wordt 
nu een opbrengst van 15,5 m/ton (tegen 17,3 m/ton vorig seizoen). Inzaai van wintertarwe in de Verenigde Staten ligt met 89% 
ingezaaid boven het vijfjarige gemiddelde, hoewel de totaal ingezaaide oppervlakte in ruim honderd jaar niet zo klein is geweest. 
Egypte (GASC) kocht 120.000 ton maaltarwe in Frankrijk tegen $ 232,00 per ton c&f en 55.000 ton in Rusland tegen $ 235,00 per 
ton c&f en dat is ongeveer $2,00 -$3,00 per ton minder dan de vorige aankoop. Filipijnse voederfabrikanten kochten 35.000 ton 
tarwe tegen $255-$256 in (vermoedelijk) Australië. Export uit de Verenigde Staten verloopt, in vergelijking tot het vorig seizoen, 
redelijk goed. Tot op heden werd dit seizoen in totaal 14,6 m/ton geëxporteerd en dat is ongeveer 11% meer dan in dezelfde 
periode vorig seizoen, terwijl de uitvoer uit Rusland met 15,2 m/ton ongeveer 13% lager is dan vorig seizoen. Stabiele 
gerstnoteringen in het Zwarte Zeegebied en licht dalende noteringen in Australië, ondanks lokale vraag van voederfabrikanten en 
de onzekerheid over anti-dumping maatregelen in China. Met 89% liggen de oogstwerkzaamheden in Canada (Alberta) nog ruim 
achter bij vorig jaar ron dezelfde tijd (96% geoogst). Eind oktober lag de uitvoer van gerst uit Oekraïne in het seizoen 2019/20 met 
3,2 m/ton ruim boven het vorige seizoen (+0,5 m/ton), terwijl de uitvoer uit Rusland 32% lager ligt. Daling van de 
maïsnoteringen in de Verenigde Staten bij stabiele noteringen in Brazilië en stijgende noteringen in Argentinië. Met 52% geoogst 
liggen de werkzaamheden ruim achter bij vorig seizoen met de meeste vertraging in de belangrijke staten Iowa en Minnesota. Voor 
het seizoen 2019/20 wordt een oogst van ongeveer 350,0 m/ton verwacht en een eindvoorraad van 70,0 m/ton, mogelijk de 
hoogste eindvoorraad sinds het seizoen 1987/88. Voor het seizoen 2020/21 verwacht USDA echter een recordoogst van bijna 395,0 
m/ton, onder meer dankzij een 5% groter areaal (38,3 m/ha). De oogst in Argentinië verloopt moeizaam en voor China wordt een 
opbrengst verwacht van 257,4 m/ton bij een gebruik van 277,9 m/ton. Min of meer stabiele tot iets hogere sojabonennoteringen 
bij geringe handelsactiviteiten, onder meer dankzij de positieve geluiden over de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en 
China. Enige tegendruk kwam van signalen dat de inzaai in Brazilië iets voor ligt op het gemiddelde en de recordoogst met 121.8 
m/ton nog hoger lijkt uit te vallen. Afgelopen week is de uitvoer van sojabonen uit Brazilië naar China iets teruggelopen, waardoor 
het totaal in de maand oktober is uitgekomen op ongeveer 4,9 m/ton, een afname met 6% ten opzichte van vorig jaar. Stabiele 
rijstnoteringen bij weinig handelsactiviteiten in afwachting van de nieuwe oogst in Thailand en India. Alleen in Pakistan was sprake 
van een daling omdat de nieuwe oogst beschikbaar kwam. De vraag vanuit West-Afrika is nog steeds matig, mede vanwege de 
sluiting van de grenzen door Nigeria. Verdere, vrij forse, daling van de vrachtkosten bij een hogere olieprijs van $ 62,39 per vat (+ 
$ 2,49 per vat) en een lagere euro (€1,00  $ 1,1050). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 5 NOVEMBER 2019– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 180,00 (▲) Brussel (voer) 168,00 (▼) Brussel 184,00 (<>) 

Rouen panifiable (maal) 177,79 (▼) Hamburg (voer) 163,50 (▼) Leon  176,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 162,35 (▲) Valladolid (voer) 183,00 (<>) Bordeaux 163,72 (▲) 

Muntenia (maal) 166,21 (▲) Rouen (voer) 166,29 (▼) Bologna 172,00 (<>) 

Brussel (voer) 178,00 (▼) Bologna (voer) 171,50 (▲) Transdanubia 130,78 (▲) 

Hamburg (voer) 176,00 (▲) Rotterdam (voer) 173,00 (▼) Rotterdam 174,00 (<>) 

Wexford (voer) g.n. Lissabon (voer) 184,00 (▲) Banat 112,68 (▼) 

Vilnius (voer) 143,67 (▼) Naantali (voer) 120,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 161,00 (▼) 

Rotterdam (voer) 185,00 (▼) Mannheim (brouw) 199,50 (▲) Zachodni (voer) 133,00 (▲) 

Muntenia  (voer) 147,47 (▼) Naantali (brouw) 145,50 (<>) Haver - Brussel 177,00 (<>) 
Iets hogere spotnoteringen voor maaltarwe, lagere spotnoteringen voor voertarwe en voergerst en min if meer stabiele 
spotnoteringen voor maïs. De termijnnotering maaltarwe in Parijs (levering december) daalde met € 0,50 tot € 178,00 per ton en 
met € 0,50 tot € 180,50 per ton (levering maart 2020). De termijnnotering maïs (levering januari) daalde met € 2,00 tot € 164,25 
per ton en voor levering in maart tot € 168,00 per ton (- € 1,25).  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 8.547.069 293.471 8.840.540 911.577 10.840 922.417

bloem (tarwe 
equiv.)

189.791 7.442 197.233 8.922 180 9.102

harde tarwe 165.533 6.995 172.528 538.806 28.656 567.462

gerst 2.490.280 78.163 2.568.443 488.403 371 488.774

mout (gerst 
equiv.)

808.005 34.486 842.491 2.873 1 2.874

mais 1.057.722 117.822 1.175.544 6.454.240 301.434 6.755.674

totaal 13.258.400 538.379 13.796.779 8.404.821 341.482 8.746.303

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

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

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 28 oktober en met 3 november 2019 werd in totaal 538.379 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 28 
oktober 2019 maar nog niet verwerkt, waarvan 293.471 ton zachte tarwe, 78.173 ton gerst en 117.822 ton mais. In dezelfde periode 
werd 341.482 ton graan ingevoerd, waarvan 301.434 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van gegevens 
uit het douanesysteem, een netto exporteur van 5,1 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 1,8 m/ton).  
 
De Europese uitvoer van granen is, in vergelijking tot de uitvoer van dezelfde periode vorig seizoen, met ruim 44% toegenomen. 
De uitvoer van tarwe is met ruim 50% toegenomen tot 8,84 m/ton, de maïsuitvoer met bijna 90% tot 1,175 m/ton en gerstuitvoer met 
30,8% tot 2,568 m/ton. De invoer nam met 12,7% toe tot 8,746 m/ton bij een forse toename van de invoer van gerst met ruim 500% 
tot 488.774 ton (voornamelijk heffingsvrije invoer vanuit Oekraïne). De maïsinvoer steeg met ruim 18,6% tot 6,755 m/ton en ook de 
invoer van tarwe van hoge kwaliteit steeg en verdubbelde tot 567.400 ton. De invoer van zachte tarwe van lage/midden kwaliteit 
(voertarwe) nam daarentegen met 45% af tot 922.400 ton. 
 
In de periode van 1 juli tot en met 3 november 2019 werd 4,405 m/ton sojabonen ingevoerd en dat is iets meer dan in dezelfde 
periode vorig seizoen. Nederland is de grootste importeur met 1,268 m/ton gevolgd door Spanje met 938.277 ton, Duitsland met 
801.044 ton en Italië met 603.388 ton. De Verenigde Staten is hofleverancier met 45,8% van de ingevoerde hoeveelheid, gevolgd door 
Brazilië met 33,4%. De invoer van koolzaad steeg met 1,167 m/ton tot 2,688 m/ton. Nederland is de grootste importeur met 
727.811 ton gevolgd door Duitsland met 563.984 ton en Frankrijk met 438.721 ton. Oekraïne is veruit de grootste leverancier met 
78,9% gevolgd door Canada met 16,3 m/ton van de ingevoerde hoeveelheid koolzaad.  

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening quotanummer product hoeveelheid (ton) deze week nog beschikbaar (4)

1067/2008 (sub I VS) 09.4123 tarwe 572.000 1 0 571.898

1067/2008 (sub II Canada) 09.4124 tarwe 100.000 1 0 99.908

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 2.371.600 1 0 2.159.258

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 574 118.268

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 60.921

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 1 november 2019)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 8.673.751 166.789 8.840.540 920.616 1.801 922.417

bloem (tarwe 
equiv.)

191.479 5.754 197.233 8.985 117 9.102

harde tarwe 165.588 6.940 172.528 567.226 236 567.462

gerst 2.566.981 1.462 2.568.443 488.773 1 488.774

mout (gerst 
equiv.)

818.602 23.889 842.491 2.873 1 2.874

mais 1.171.111 4.433 1.175.544 6.497.776 257.898 6.755.674

totaal 13.587.512 209.267 13.796.779 8.486.249 260.054 8.746.303

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

(vanaf 1 juli tot en met 3 november 2019)

uitvoer invoer

 


