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Nr. 27 van 2 juli 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 30 juni 2020 

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

HRW 2 (fob Gulf) 215,41 (▲) Australië (voer) 187,15 (▼) USYC 3 (Gulf) 168,29 (▲) 

Australië (APW)  217,23 (▼) Zwarte Zee (voer) 175,19 (▼) Argentinië  155,21 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 198,09 (▼) Argentinië (voer) 175,12 (<>) Brazilië 165,19 (▲) 

SRW (Gulf) 209,21 (▲) Australië (brouw) 198,39 (▼) Oekraïne  182,18 (▲) 

SW (PNW) 223,33 (▼) Sojabonen (VS)  357,21 (▲) Canada (haver) 268,23 (▼) 

Oekraïne (voer)  186,39 (▼) Sojabonen (Brazilië) 366,09 (▼) 1 Euro  $ 1,1246 (▼) 

Een gemengd beeld bij de tarwenoteringen op de wereldmarkt die negatief werd beïnvloed door de ruime beschikbaarheid, matige 
vraag en de gebruikelijke seizoensinvloeden en positief door de niet ideale omstandigheden in het Zwarte Zeegebied en Europa en 
de eerste teleurstellende opbrengstcijfers. Voor Oekraïne verwacht UGA met 26,5 m/ton een lagere oogst (t.o.v. 28,3 m/ton) en een 
mogelijke uitvoer van 18,0 m/ton (ondanks het voorstel van de overheid om voor het seizoen 2020/21 de export te beperken tot 
17,2 m/ton). USDA verwacht een eindvoorraad van 28,4 m/ton (29,4 m/ton vorig jaar) en een iets lager ingezaaid areaal (-2% tot 
17,9 m/ha). In Canada is het areaal zomertarwe met 5% afgenomen, terwijl het areaal durum tarwe met 16% is toegenomen. 
Algerije kocht 240.000 ton maaltarwe ($218 c&f) en veevoederfabrikanten uit Zuid-Korea 60.000 ton voertarwe ($216 c&f). Verder 
is Thailand op zoek naar 237.000 ton voertarwe. Over het algemeen licht dalende gerstnoteringen op de wereldmarkt bij beperkte 
handelsactiviteiten. De aankondiging dat China bij invoer van gerst een aanvullend invoerrecht van 3% wil opleggen, had nauwelijks 
invloed op de markt. In Alberta, Canada, staat de gerst er op 3,0 m/ha (+1% t.o.v. vorig jaar) goed bij, hoewel het in bepaalde 
delen nog wel droog is. Thailand is in de markt voor aankoop van 35.000 ton voergerst uit Australië. Stijgende maïsnoteringen op 
de wereldmarkt dankzij productiegegevens van ethanol. Al te grote stijgingen werden getemperd door gunstig weer in de Verenigde 
Staten (VS), de matige overzeese vraag en toenemende zorgen over de gevolgen van het almaar toenemende aantal besmettingen 
met het coronavirus in de VS. USDA heeft de ingezaaide oppervlakte met 2,0 m/ha neerwaarts bijgesteld naar 37,2 m/ha (vorig jaar 
36,3 m/ha). De voorraad per 1 juni jl. blijkt met 132,7 m/ton echter groter dan eerder geschat (+0,6 m/ton). De oogst in Brazilië 
verloopt volgens planning, m.u.v. de regio Parana waar de vochtige omstandigheden de oogstwerkzaamheden hinderen. Ook in 
Argentinië ligt de oogst op schema en verschepingen bereikten in juni een recordomvang (3,8 m/ton). Zuid-Afrika wacht een 
recordoogst van 15,5 m/ton (vorig jaar 11,3 m/ton). Ondanks dat dit seizoen inmiddels 20,0 m/ton uit Chinese staatsvoorraden is 
verkocht, bleven de noteringen daar hoog. Stijgende sojabonennoteringen in de VS en Argentinië bij dalende noteringen in 
Brazilië. In de VS werd de dalende tendens als gevolg van het gunstige weer in het Middenwesten, dalende olieprijzen en aandelen 
en zorgen over de gevolgen van COVID-19 weer volledig teniet gedaan door de verwachtingen van USDA voor het seizoen 2020/21. 
Men schat een lager dan verwacht areaal (33,9 m/ha), maar nog altijd 10% groter dan vorig jaar. Daarnaast bleek de voorraad per 
1 juni met 37,2 m/ton zo’n 20% lager dan vorig jaar. Verschepingen in juni vanuit Brazilië worden door ANEC geschat op 11,9 
m/ton waardoor het totaal in de periode februari 2020 tot januari 2021 kan uitkomen op 58,6 m/ton. Stabiele rijstnoteringen in 
India en de VS en dalende noteringen in Thailand, Vietnam en Pakistan vooral dankzij stevige concurrentie en voldoende 
beschikbaarheid van paddy rijst. In India is inmiddels 3,8 m/ha dankzij de gunstige moesson aangeplant en naar het zich op basis 
van de voorraadgegevens per 1 juni laat aanzien, zullen er in ieder geval geen tekorten ontstaan. Een verdere forse stijging van de 
vrachtkosten, bij een stijging van de olieprijs tot $ 42,35 per vat (+ $ 1,38) en een iets sterkere euro  (€ 1,00  $ 1,1235).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 29 JUNI 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 187,00 (▼) Brussel (voer) 170,00 (▲) Brussel 188,00 (<>) 

Barcelona (maal) 195,00 (▼) Hamburg (voer) 159,00 (▲) Leon  168,00 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 184,30 (▼) Valladolid (voer) 150,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 153,46 Wexford (voer) 171.00 (<>) Bologna 184,00 (▲) 

Brussel (voer) 194,00 (<>) Bologna (voer) 159,50 Transdanubia 134,56 (▼) 

Hamburg (voer) 187,00 (▼) Rotterdam (voer) 170,00 (▲) Rotterdam 186,50 (▲) 

Wexford (voer) 198.00 (▼) Lissabon (voer) 173,00 Banat 114,59 

Vilnius (voer) 173,78 Naantali (voer) 127,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 157,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 184,50 (▲) Mannheim (brouw) 177,00 (▼)  Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) g.n. Naantali (brouw) 140,00 (<>) Haver - Brussel 189,00 (<>) 
Dalende spotnoteringen voor (maal)tarwe met recent in Frankrijk en Duitsland een lichte stijging. Recente regenval in Duitsland lijkt 
gunstig uit te pakken op de gewassen. In Parijs steeg de termijnnotering september voor maaltarwe met € 2,75 naar € 180,75. De 
termijnnotering december steeg met € 2,00 naar € 182,50. Voor maïs daalde de termijnnotering augustus met € 2,75 naar € 168,50 
terwijl de termijnnotering november met  € 2,25 steeg tot € 163,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 33.363.676 69.271 33.432.947 2.017.518 9.535 2.027.053

bloem (tarwe 
equiv.)

547.793 7.381 555.174 28.669 362 29.031

harde tarwe 969.099 27 969.126 2.106.619 50.271 2.156.890

gerst 7.079.233 59.398 7.138.631 579.840 1 579.841

mout (gerst 
equiv.)

2.555.104 18.734 2.573.838 13.406 0 13.406

mais 4.910.554 2.696 4.913.250 19.216.474 246.301 19.462.775

totaal 49.425.459 157.507 49.582.966 23.962.526 306.470 24.268.996

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 28 juni 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 21 juni tot en met 28 juni 2020 werd in totaal 157.507 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 28 juni 
2020 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 69.271 ton zachte tarwe en 78.132. In dezelfde periode werd 306.470 ton graan 
ingevoerd, waarvan 50.271 ton durum tarwe en 246.301 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van 
gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 25,31 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 
2,67 miljoen 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 1.778.700 2 0 1.762.256

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 208 118.136

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 307.105

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 138.994

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 1.751 670.661

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 0 58.954

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

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 3.100 295.793

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheden tot en met 31-12-2020.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-09-2020. 

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2020. (4) officieus

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 26 juni 2020)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 33.230.169 202.778 33.432.947 2.007.264 19.789 2.027.053

bloem (tarwe 
equiv.)

543.508 11.666 555.174 28.499 532 29.031

harde tarwe 968.036 1.090 969.126 2.070.260 86.630 2.156.890

gerst 7.074.807 63.824 7.138.631 579.838 3 579.841

mout (gerst 
equiv.)

2.536.159 37.679 2.573.838 13.339 67 13.406

mais 4.845.990 67.260 4.913.250 19.069.810 392.965 19.462.775

totaal 49.198.669 384.297 49.582.966 23.769.010 499.986 24.268.996

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

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 28 juni 2020)

uitvoer invoer

 


