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Nr. 7 van 13 februari 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 11 februari 2020 

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

HRW 2 (fob Gulf) 230,30 (<>) Australië (voer) 221,25 (▲) USYC 3 (Gulf) 176,65 (▼) 

Australië (APW)  251,45 (▼) Zwarte Zee (voer) 194,45 (<>) Argentinië  181,50 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 222,10 (▼) Argentinië (voer) 180,05 (<>) Brazilië g.n.  

SRW (Gulf) 248,35 (▼) Australië (brouw) 232,40 (▼) Oekraïne  181,25 (▼) 

SW (PNW) 237,25 (▼) Sojabonen (VS)  349,35 (▲) Canada (haver) 248,10 (▼) 

Oekraïne (voer)  218,40 (▼) Sojabonen (Brazilië) 349,40 (▲) 1 Euro  $ 1,0924 (▼) 

Dalende tarwenoteringen door voldoende voorraden, goede vooruitzichten voor de oogst 2020/21 en de nodige onzekerheid over 
de gevolgen van (de verspreiding van) het coronavirus voor de wereldeconomie. Ook het op dinsdag verschenen WASDE-rapport 
van USDA bood weinig nieuwe inzichten. De verwachtingen voor de uitvoer uit de Verenigde Staten werden positief bijgesteld tot 
27,2 m/ton (25,5 m/ton vorig jaar) terwijl de verwachte eindvoorraad in de Verenigde Staten iets negatief werd bijgesteld tot 25,6 
m/ton (29,4 m/ton vorig jaar). Desondanks lijkt de wereldvoorraad aan het einde van het seizoen nog altijd op recordhoogte uit te 
komen. Ook de lagere prijzen in het kader van de inschrijving die door Egypte (GASC) werd gehouden voor levering van 180.000 
ton maaltarwe droegen niet bij aan een verbetering van het sentiment. De uitvoer uit de EU bleef robuust en is met 18,5 m/ton 
inmiddels 62% hoger dan vorig jaar. De Russische consultant IKAR verwacht voor het seizoen 2019/20 een totale tarwe-export van 
32,0 m/ton (-3,0 m/ton). Algerije schijnt 660.000 ton maaltarwe te hebben gekocht (tegen $238,00/ton c&f), Jordanië verzekerde 
zich van 60.000 ton maaltarwe (tegen $224,00 c&f) en Turkije opende een inschrijving voor levering van 250.000 ton maaltarwe en 
50.000 ton durum tarwe. Stabiele tot licht lagere gerstnoteringen in Europa en dalende noteringen in Australië bij verder weinig 
nieuws. De uitvoer uit de EU is in het seizoen 2019/20 met 6,0 m/ton inmiddels 26% hoger dan vorig jaar, terwijl verscheping uit 
Rusland met 2,3 m/ton inmiddels ruim 30% achterblijft bij vorig jaar. Jordanië is in de markt voor levering van 120.000 ton 
voergerst. Lichte daling van de maïsnoteringen op de wereldmarkt, dankzij onzekere vooruitzichten voor de wereldhandel 
vanwege het coronavirus en de sterkere dollar en ondanks positief nieuws over de productie en uitvoer van ethanol. Het WASDE 
rapport bevatte ook geen spectaculaire nieuwe inzichten. De verwachte daling tot 43,8 m/ton (52,5 m/ton vorig jaar) van de uitvoer 
uit de Verenigde Staten (laagste niveau van de laatste zeven jaar), werd gecompenseerd door het toegenomen gebruik voor de 
productie van ethanol tot 313,6 m/ton (+ 3,10 m/ton). In het noorden van Argentinië is de inzaai gereed, terwijl het zuiden nog 
altijd met droogte te kampen heeft. Conab verwacht voor Brazilië een recordoogst van 100,5 m/ton, waarvan 73,3 m/ton tweede 
oogst (safrihna). Het verwachte interne gebruik is verhoogd tot 70,5 m/ton. Lichte stijging van de sojabonennoteringen op de 
wereldmarkt door o.m. de geruchten over nieuwe verkopen aan China en de tot 49,7 m/ton gestegen verschepingen vanuit de 
Verenigde Staten (+2,7 m/ton t.o.v. vorig jaar), hetgeen naar verwachting zal leiden tot een eindvoorraad van 11,6 m/ton (-50%). 
Dankzij de vooruitzichten voor een recordoogst in Brazilië (Conab verwacht 123,2 m/ton) bleven de effecten van het positieve 
nieuws beperkt. Ondanks de huidige problemen verwacht China in het seizoen 2019/20 toch zo’n 87,7 m/ton in te voeren (+6% 
t.o.v. vorig jaar). Stabiele rijstnoteringen in India en de Verenigde Staten en stijgende noteringen in Thailand, Pakistan en 
Vietnam, vooral door de toenemende vraag vanuit andere Aziatische landen. De uitvoer uit Thailand is met 7,6 m/ton ruim 30% 
lager dan vorig jaar. Voor India wordt met 27,5 m/ton een 20% hogere voorraad verwacht. Geringe stijging van de vrachtkosten bij 
een kleine stijging van de olieprijs tot $ 56,56 per vat (+ $1,36 per vat) en een iets zwakkere euro (€1,00  $ 1,0843). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 11 FEBRUARI 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 197,00 (▼) Brussel (voer) 169,00 (▼) Brussel 188,00 (<>) 

Barcelona (maal) 220,00 (▼) Hamburg (voer) 171,00 (▼) Leon  182,60 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 173,84 (▲) Valladolid (voer) 182,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 192,38 (▼) Wexford (voer) 172,00 Bologna 176,00 (<>) 

Brussel (voer) 191,00 (▼) Bologna (voer) 181,50 (<>) Transdanubia 139,04 (▼) 

Hamburg (voer) 194,00 (▼) Rotterdam (voer) 177,00 (▲) Rotterdam 187,00 (▼) 

Wexford (voer) 193,00 Lissabon (voer) 196,00 (▼) Banat 154,38 

Vilnius (voer) 170,99 (▼) Naantali (voer) 135,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 168,00 (<>) 

Rotterdam (voer) 198,00 (▲) Mannheim (brouw) 190,00 (▼) Zachodni (voer) 140,86 (▲) 

Muntenia (voer) 183,61 (▲) Naantali (brouw) 152,00 (<>) Haver - Brussel 189,00 (<>) 
De zwakkere euro verbeterde het sentiment en werd het vooruitzicht voor uitvoer van maaltarwe voor de vijfde maand op rij  
verhoogd. Dankzij hogere voorraden daalden de noteringen voor gerst. De termijnnotering maaltarwe in Parijs (levering maart) 
bleef gelijk op € 193,00 per ton en steeg voor levering in mei met € 0,25 per ton tot € 191,50 per ton. De termijnnotering maïs 
(levering maart) steeg met € 0,75 per ton tot € 168,50 per ton, maar daalde voor levering in juni met € 0,25 tot € 172,25 per ton.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 17.333.669 208.306 17.541.975 1.465.161 1.372 1.466.533

bloem (tarwe 
equiv.)

334.842 7.828 342.670 15.633 249 15.882

harde tarwe 498.105 4 498.109 1.303.629 2.075 1.305.704

gerst 4.468.846 1.182 4.470.028 507.912 714 508.626

mout (gerst 
equiv.)

1.469.865 14.693 1.484.558 11.360 0 11.360

maïs 2.798.546 7.315 2.805.861 13.122.550 273.278 13.395.828

totaal 26.903.873 239.328 27.143.201 16.426.245 277.688 16.703.933

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 9 februari 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere perioden)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 2 tot en met 9 februari 2020 werd in totaal 239.328 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 9 februari 
2020 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 208.306 ton zachte tarwe. In dezelfde periode werd 277.688 ton graan ingevoerd, 
waarvan 273.278 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto 
exporteur van 10,4 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto importeur van 1,7 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 99.900

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 592.900 2 0 582.356

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 400 128.277

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 307.105

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 27 136.003

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 21 902.323

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 330.000 1 0 328.216

2015/2081 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 600.000 1 0 600.000

2017/2200 (Oekraïne) 09.4277 tarwe+ 65.000 1 0 65.000

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

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 0 310.273

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2020.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-03-2020. 

(3) beschikbare hoeveelheden tot en met 30-06-2020.

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 7 februari 2020)

(4) officieus  

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 16.355.314 1.186.661 17.541.975 1.455.596 10.937 1.466.533

bloem (tarwe 
equiv.)

331.798 10.872 342.670 15.602 280 15.882

harde tarwe 496.976 1.133 498.109 1.218.640 87.064 1.305.704

gerst 4.336.493 133.535 4.470.028 507.900 726 508.626

mout (gerst 
equiv.)

1.450.685 33.873 1.484.558 8.284 3.076 11.360

maïs 2.689.207 116.654 2.805.861 13.022.555 373.273 13.395.828

totaal 25.660.473 1.482.728 27.143.201 16.228.577 475.356 16.703.933

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 9 februari 2020)

uitvoer invoer

 


