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Nr. 42 van 15 oktober 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 13 oktober 2020 

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

HRW 2 (fob Gulf) 265,41 (▼) Australië (voer) 208,29 (▲) USYC 3 (Gulf) 211,23 (▲) 

Australië (APW)  257,33 (▲) Zwarte Zee (voer) 204,23 (<>) Argentinië  208,31 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 246,39 (▲) Argentinië (voer) 200,23 (<>) Brazilië 214,23 (▲) 

SRW (Gulf) 268,19 (▲) Australië (brouw) 214,31 (<>) Oekraïne  210,17 (▲) 

SW (PNW) 244,79 (▼) Sojabonen (VS)  441,34 (<>) Canada (haver) 240,12  (▲) 

Oekraïne (voer)  239,39  (▲) Sojabonen (Brazilië) 475,41 (▲) 1 Euro  $ 1,1802 (▲) 

Over het algemeen stijgende tarwenoteringen op de wereldmarkt door de minder optimale omstandigheden in verschillende 
productiegebieden. USDA verlaagde de productie voor de Verenigde Staten (VS) tot 49,7 m/ton (52,6 m/ton vorig jaar) met een 
mogelijke eindvoorraad van 24,0 m/ton (28,0 m/ton vorig jaar). De inzaai van wintertarwe in de VS verloopt voorspoedig en ligt 
boven het vijfjarig gemiddelde. De uitvoer vanuit de VS in het seizoen 2020/21 ligt met 14,5 m/ton inmiddels 8% boven vorig jaar. 
Sovecon verwacht dat, ondanks regen, zo’n 15% van de aankomende teelt wintertarwe vatbaar zal zijn voor winterschade. In 
Argentinië laten de eerste opbrengsten een matige kwaliteit zien, mede door vorstschade en eerdere droogte. Overigens is 
Argentinië het eerste land dat de commerciële teelt van GMO-tarwe, beter bestand tegen droogte, heeft goedgekeurd. Jordanië 
kocht 60.000 maaltarwe ($272 c&f), OAIC (Algerije) verzekerde zich van 510.000 ton maaltarwe ($263,50 c&f) en TCP (Pakistan) 
kocht 330.000 maaltarwe ($278,50 c&f) en opende nog een inschrijving voor de levering van 300.000 ton. Stabiele gerst-
noteringen op de wereldmarkt. In Canada is dankzij warm en droog weer het grootste deel van het areaal geoogst. In Argentinië 
blijven er zorgen vanwege mogelijke vorstschade. Iran is in de markt voor levering van 200.000 ton voergerst. De maïsnoteringen 
stegen verder naar het hoogste niveau sinds juni 2014, mede door positieve productiegegevens van ethanol, een grote exportvraag 
en een verlaging van de oogstverwachtingen door USDA. Door een kleiner dan verwacht areaal is de opbrengst voor het seizoen 
2020/21 met 4,5 m/ton verlaagd tot 373,9 m/ton (maar nog altijd ruim boven vorig jaar (346,0 m/ton). Mede door een neerwaartse 
bijstelling van de consumptie en een afnemend gebruik in de industrie kan de eindvoorraad uitkomen op 55,0 m/ton (50,7 m/ton 
vorig seizoen). Voor Brazilië verwacht CONAB een totale oogst van 105,2 m/ton (102,5 m/ton vorig jaar) en een totale uitvoer van 
35,0 m/ton. Voor Oekraïne werden de oogstverwachtingen met 2,8 m/ton verlaagd tot 32,5 m/ton, terwijl China blijft uitgaan van 
een productie van 264,7 m/ton. Stijgende sojabonennoteringen in met name Zuid-Amerika dankzij o.m. een stevige exportvraag 
en zorgen over de droogte in Brazilië en ondanks winstnemingen en positieve weersvoorspellingen (regen) voor de belangrijkste 
productiegebieden in Brazilië. USDA verwacht voor de VS voor het seizoen 2020/21 een productie van 116,2 m/ton (96,7 m/ton 
vorig jaar) en een totale uitvoer van 59,9 m/ton (45,6 m/ton vorig jaar). CONAB verwacht voor Brazilië voor het seizoen 2020/21 
een recordoogst van 133,7 m/ton (124,8 m/ton vorig jaar) door een 3% groter areaal. Inzaai in Argentinië verloopt bijzonder 
langzaam. China verwacht van de oogst van het seizoen 2019/20 in totaal 97,7 m/ton te zullen importeren (82,6 m./ton vorig jaar). 
Een gemengd beeld bij de rijstnoteringen met o.m. een daling in Thailand en een stijging in Vietnam en Pakistan. De noteringen in 
Vietnam stegen vooral door de verwachting dat de vraag uit o.m. de Filipijnen, Maleisië, Cuba en landen in Afrika zou toenemen. In 
India werd de daling als gevolg van een goede oogst gecompenseerd door overheidsaankopen van paddy (4,3 m/ton) en een sterke 
export in het seizoen 2020/21 van 6,0 m/ton (+57% t.o.v. vorig jaar). USDA verlaagde de productie in de VS tot 7,2 m/ton (5,9 
m/ton vorig jaar). Een daling van de vrachtkosten t.o.v. vorige week bij een daling van de olieprijs tot $ 42,28 per vat (- $ 0,90) en 
iets zwakkere euro  (€ 1,00  $ 1,1706). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 12 OKTOBER 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 196,50 (▲) Brussel (voer) 183,00 (▲) Brussel 194,00 (▲) 

Barcelona (maal) 218,00 (▲) Hamburg (voer) 175,50 (▲) Leon  184,40 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 171,63 (▲) Valladolid (voer 162,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 180,82 (▼) Wexford (voer) 180,00 (▲) Bologna 179,00 (▲) 

Brussel (voer) 203,00 (▲) Bologna (voer) 174,50 (▲) Transdanubia 142,22 (▲) 

Hamburg (voer) 191,50 (▲) Rotterdam (voer) 186,00 (▲) Rotterdam 204,50 (▲) 

Wexford (voer) 205,00 (▲) Lissabon (voer) 190,00 (<>) Banat 132,70 (▲) 

Vilnius (voer) 154,44 (▲) Naantali (voer) 132,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 160,00 (<>) 

Rotterdam (voer) 208,00 (▲) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) 128,73 (▲) 

Muntenia (voer) 181,85 (▲) Naantali (brouw) 145,00 (<>) Haver - Brussel 189,00 (<>) 
Stijgende spotnoteringen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland door geruchten dat de door Algerije geopende inschrijving vooral 
vanuit de EU wordt ingevuld. Gerstnoteringen stegen door de vraag uit China. In Parijs steeg de termijnnotering december voor 
maaltarwe met € 5,50 naar € 204,50. De termijnnotering maart 2021 steeg met € 5,00 naar € 203,25. Voor maïs steeg de 
termijnnotering november met € 7,00 naar € 182,25 terwijl de termijnnotering januari 2021 met € 7,75 steeg tot € 184,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 5.494.356 235.467 5.729.823 874.787 16.436 891.223

bloem (tarwe 
equiv.)

107.407 4.073 111.480 7.753 121 7.874

harde tarwe 54.889 0 54.889 799.483 5.817 805.300

gerst 2.254.025 75 2.254.100 47.219 1 47.220

mout (gerst 
equiv.)

686.441 19.320 705.761 3.438 0 3.438

mais 364.708 2.353 367.061 4.468.933 232.439 4.701.372

totaal 8.961.826 261.288 9.223.114 6.201.613 254.814 6.456.427

fysiek uit- en invoer graan seizoen 2020/2021 in tonnen

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 11 oktober 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 5 tot en met 11 oktober 2020 werd in totaal 261.288 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 11 oktober 
2020 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 235.467 ton zachte tarwe en 19.395 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
254.814 ton graan ingevoerd, waarvan 16.436 ton zachte tarwe en 232.439 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 
2020/2021, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 2,767 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen 
een netto exporteur van 4,886 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 99.652

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 1.778.700 2 0 2.336.317

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 306 115.436

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 305.155

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 350 290.186

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 330.000 1 0 274.260

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 0 282.773

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

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

(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 9 oktober 2020)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 4.365.988 1.363.835 5.729.823 756.295 134.928 891.223

bloem (tarwe 
equiv.)

92.886 18.594 111.480 6.799 1.075 7.874

harde tarwe 40.830 14.059 54.889 673.214 132.086 805.300

gerst 1.864.153 389.947 2.254.100 46.951 269 47.220

mout (gerst 
equiv.)

480.369 225.392 705.761 3.437 1 3.438

mais 144.426 222.635 367.061 4.084.968 616.404 4.701.372

totaal 6.988.652 2.234.462 9.223.114 5.571.664 884.763 6.456.427

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2020/2021 in tonnen 

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 11 oktober 2020)

uitvoer invoer

 


