
 
 
 

 

Weekbericht granen 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verstrekt deze gegevens onder voorbehoud van officiële publicaties en aan dit bericht kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend. Zie ook de site van RVO.nl (http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten-dieren-
producten/marktinformatie/granen). Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Peter van Dijk tel. 06 2249 1868 of peter.vandijk@rvo.nl. 

1 

 
 

 
 

Nr. 26 van 25 juni 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 23 juni 2020 

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

HRW 2 (fob Gulf) 213,19 (▲) Australië (voer) 189,27 (▲) USYC 3 (Gulf) 162,38 (▲) 

Australië (APW)  219,11 (▲) Zwarte Zee (voer) 176,21 (▲) Argentinië  147,07 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 202,39 (▼) Argentinië (voer) 175,12 (<>) Brazilië 160,23 (<>) 

SRW (Gulf) 206,21 (▼) Australië (brouw) 201,51 (▲) Oekraïne  180,19 (▼) 

SW (PNW) 225,47 (▼) Sojabonen (VS)  356,19 (▲) Canada (haver) 269,30 (<>) 

Oekraïne (voer)  188,57 (▼) Sojabonen (Brazilië) 369,21 (▼) 1 Euro  $ 1,1249 (▼) 

Iets lagere tarwenoteringen op de wereldmarkt door de gebruikelijke seizoensinvloeden, waarbij zorgen over de oogst in de EU en 
het Zwarte Zeegebied voor enige steun zorgde. Ook in Oekraïne zijn de omstandigheden niet ideaal, met droogte in bepaalde regio’s 
en nat en koud weer in andere regio’s. In Rusland kan men het niet eens worden over de oogstvooruitzichten. IKAR gaat uit van 
79,5 m/ton, terwijl het Russische ministerie van landbouw uitgaat van 75,0 m/ton. In de Verenigde Staten (VS) ondervonden de 
noteringen van zomertarwe de nodige steun van geruchten dat China wellicht tarwe in de VS zou kopen en het ongunstige weer in 
Canada. Australië zal wellicht meer voergranen kunnen uitvoeren. Egypte kocht 120.000 ton maaltarwe in Rusland en 60.000 ton in 
Oekraïne ($ 219,00 c&f) en 60.000 ton in Roemenië ($216,00 c&f). Tunesië heeft zich verzekerd van 159.000 ton maaltarwe 
($212,00-$217,00 c&f) en voerfabrikanten in Thailand schijnen tot 60.000 ton te hebben gekocht ($216,00 c&f). Licht stijgende 
gerstnoteringen op de wereldmarkt. In Argentinië wordt rekening gehouden met een hogere voorraad aan het einde van het 
seizoen 2019/20 en neemt het areaal iets af (-2% tot 1,3 m/ha). Zware regenval in de Canadese provincie Alberta zou uiteindelijk 
kunnen leiden tot een kleiner dan verwacht areaal. Tunesië kocht 50.000 ton voergerst tegen $ 196,00 c&f. Een wisselend beeld bij 
de maïsnoteringen op de wereldmarkt, waarbij de positieve gevolgen van een stevige vraag vanuit de VS zelf en geruchten over 
Chinese interesse om ethanol aan te kopen weer teniet werd gedaan door de verbeterende omstandigheden voor de oogst in de VS, 
waardoor fondsen hun posities afbouwden. Voor Brazilië gaat Conab nog altijd uit van een oogst van 100,0 m/ton, maar een lokale 
analist heeft de verwachtingen bijgesteld naar een mogelijke oogst van 108,0 m/ton. Verder lijkt Brazilië tot eind 2020 al voor zo’n 
28,0 m/ton aan exportverplichtingen te zijn aangegaan. Argentinië voerde in juni inmiddels 3,5 m/ton uit en China verkocht in het 
huidige seizoen inmiddels zo’n 16,0 m/ton uit de voorraden, terwijl de invoer in mei 15% lager was dan in mei 2019. Stijgende 
sojabonennoteringen in de VS en Argentinië bij dalende noteringen in Brazilië bij weinig fysieke handel. De positieve gevolgen 
van recente verkopen aan China werden teniet gedaan door zorgen over de toekomstige vraag naar sojabonen, onder meer door 
recente grote aankopen en de sterk gestegen vrachtkosten. Daarnaast zijn er geluiden dat Chinese kopers zich er recent van willen 
verzekeren dat partijen sojabonen uit onder meer de VS en Brazilië vrij zijn van het corona-virus. Ook de vooruitzichten voor de 
oogst 2020/21 in de VS droegen niet bij aan een verbetering van het sentiment. ANEC in Brazilië verwacht voor juni in totaal zo’n 
12,6 m/ton te verschepen (+50% t.o.v. vorig jaar juni). Overigens is de recente interesse om aan te kopen als sneeuw voor de zon 
verdwenen en zijn boeren vanwege de huidige valutaire ontwikkelingen steeds terughoudender hun oogst (oud en nieuw) te 
verkopen. Stijgende rijstnoteringen in Thailand, met name door een stijgende vraag van Afrikaanse importeurs en door Maleisië 
en landen in het nabije oosten, en India en dalende noteringen in Vietnam en Pakistan door afnemende interesse door toegenomen 
beschikbaarheid van paddy rijst van de nieuwe oogst. Een verdere forse stijging van de vrachtkosten, zowel voor panamax als 
Capesize vessels, bij een daling van de olieprijs tot $ 40,97 per vat (- $ 1,67) en een iets sterkere euro  (€ 1,00  $ 1,1226).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 22 JUNI 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 188,50 (▼) Brussel (voer) 167,00 (▼) Brussel 188,00 (<>) 

Barcelona (maal) 196,00 (<>) Hamburg (voer) 157,25 (▼) Leon  170,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 187,14 (▼) Valladolid (voer) 151,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal)  g.n. Wexford (voer) 171.00 (<>) Bologna 183,00 (▲) 

Brussel (voer) 194,00 (▼) Bologna (voer) g.n. Transdanubia 142,65 (▼) 

Hamburg (voer) 188,50 (▼) Rotterdam (voer) 169,00 (▼) Rotterdam 186,00 (▼) 

Wexford (voer) 200.00 (<>) Lissabon (voer) g.n. Banat g.n. 

Vilnius (voer) g.n. Naantali (voer) 127,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 156,00 (▼) 

Rotterdam (voer) 184,00 (▼) Mannheim (brouw) 178,00 (▼)  Zachodni (voer) 140,10 (▲) 

Muntenia (voer) g.n. Naantali (brouw) 140,00 (<>) Haver - Brussel 189,00 (<>) 
Dalende spotnoteringen voor (maal)tarwe en gerst in Frankrijk en Duitsland door o.m. de beperkte vraag naar nieuwe oogst. Verder 
lijkt o.b.v. de eerste oogstgegevens de kwaliteit van wintergraan over het algemeen goed. In Parijs daalde de termijnnotering 
september voor maaltarwe met € 1,50 naar € 178,00. De termijnnotering december daalde met € 1,50 naar € 180,50. Voor maïs 
daalde de termijnnotering augustus met € 0,25 naar € 165,75 terwijl de termijnnotering november met  € 0,25 steeg tot € 161,25.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 33.192.409 37.760 33.230.169 2.006.775 489 2.007.264

bloem (tarwe 
equiv.)

539.355 4.153 543.508 28.299 200 28.499

harde tarwe 968.036 0 968.036 2.067.201 3.059 2.070.260

gerst 7.074.572 235 7.074.807 579.838 0 579.838

mout (gerst 
equiv.)

2.526.674 9.485 2.536.159 13.339 0 13.339

mais 4.845.352 638 4.845.990 18.919.001 150.809 19.069.810

totaal 49.146.398 52.271 49.198.669 23.614.453 154.557 23.769.010

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 21 juni 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 14 juni tot en met 21 juni 2020 werd in totaal 52.271 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 21 juni 
2020 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 37.760 ton zachte tarwe. In dezelfde periode werd 154.557 ton graan ingevoerd, 
waarvan 150.809 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto 
exporteur van 25,43 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 2,69 miljoen ton).  
 
In het gisteren verschenen rapport gaat International Grains Council (IGC) voor het seizoen 2019/20 uit van een totale graanproductie 
van 2.175 m/ton, waarvan 761,9 m/ton tarwe en 1.116,9 m/ton maïs. Uitgaande van een totale consumptie van 2.181 m/ton resteert 
aan het einde van het seizoen een wereldvoorraad graan van 615 m/ton. Voor het seizoen 2020/21 voorziet IGC een verdere stijging 
van de productie tot 2.237 m/ton, waarvan 767,6 m/ton tarwe en 1.171,6 m/ton maïs. Uitgaande van een consumptie van 2.218 m/ton 
kan de wereldvoorraad graan aan het einde van het seizoen 2020/21 uitkomen op 635 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 99.702

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 1.185.800 2 0 1.169.271

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 312 118.344

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 307.105

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 8.000 672.412

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 330.000 1 0 292.660

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

2017/2200 (Oekraïne) 09.4277 tarwe+ 65.000 1 46 58.954

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

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 0 299.073

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2020.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2020. 

(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 19 juni 2020)

(4) officieus  

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 33.063.609 166.560 33.230.169 1.991.207 16.057 2.007.264

bloem (tarwe 
equiv.)

537.298 6.210 543.508 27.969 530 28.499

harde tarwe 966.587 1.449 968.036 2.010.863 59.397 2.070.260

gerst 7.074.489 318 7.074.807 579.838 0 579.838

mout (gerst 
equiv.)

2.519.610 16.549 2.536.159 13.338 1 13.339

mais 4.843.782 2.208 4.845.990 18.907.808 162.002 19.069.810

totaal 49.005.375 193.294 49.198.669 23.531.023 237.987 23.769.010

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 21 juni 2020)

uitvoer invoer

 


