
 
 
 

 

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-
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Nr. 47 van 20 november 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 17 november 2020 

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

HRW 2 (fob Gulf) 275,23 (▼) Australië (voer) 215,38 (▲) USYC 3 (Gulf) 226,25 (▲) 

Australië (APW)  255,00 (<>) Zwarte Zee (voer) 212,08 (<>) Argentinië  227,33 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 254,50 (▼) Argentinië (voer) 230,15 (<>) Brazilië 234,25 (▼) 

SRW (Gulf) 268,15 (▼) Australië (brouw) 225,40 (▲) Oekraïne  235,45 (▼) 

SW (PNW) 255,70 (▼) Sojabonen (VS)  482,60 (▲) Canada (haver) 260,43  (▲) 

Oekraïne (voer)  249,25  (▼) Sojabonen (Brazilië) 524,56 (<>) 1 Euro  $ 1,1843  (▲) 

Wereldwijd gemengde tarwenoteringen door zorgen over een ongunstige start van het nieuwe oogstseizoen op het noordelijk 
halfrond en door een lichte stijging van de exportverkopen in de VS, Rusland en Australië. In de VS liggen de wekelijke exportcijfers 
met 300.500 zo’n 50% onder het gemiddelde van de afgelopen 4½ week. Het totaal  komt hiermee uit op 17,0 m/ton en dat is een 
stijging (+12%) op jaarbasis. Rusland lijkt voor de periode 15 februari tot en met 20 juni 2021 bij uitvoer naar landen buiten de 
Euraziatische Economische Zone een exportquotum in te stellen van 15 m/ton voor de belangrijkste granen. SovEcon consultants 
voorziet voor november een exportstijging (+4,4 m/ton), Hierdoor ligt de cumulatieve uitvoer zon’n 11% boven vorig jaar, 
waardoor het record uit 2017/2018  in zicht komt. Op het zuidelijke halfrond tegengestelde ontwikkelingen. Door aanhoudende 
droogte heeft Argentinië de productieprognose met 0,3 m/ton verlaagd naar 16,7 m/ton en heeft Australië (GIWA) juist de 
productieprognose met 0,5 m/ton verhoogd naar 7,9 m/ton door verbeterde oogstresultaten en een sterke vraag uit Azië en Afrika. 
Algerije kocht 600.000 ton maaltarwe ($275 c&f) en Turkije 550.000 ton ($269-$278). Pakistan is op de markt voor 400.000 ton 
maaltarwe en Thailand is op zoek naar 162.000 voertarwe. Overwegend stijgende gerstnoteringen in Europa (Frankrijk) en 
Australië door verkopen aan Qatar en Saoedi-Arabië. In Oekraïne is het inzaaien voor het winterseizoen 21/22 bijna voltooid. 
Onofficiële cijfers suggereren dat de totale uitvoer in het seizoen 2020/21 (eind oktober 3,4 m/ton) gelijk is aan 80% van het 
exportoverschot. Hiervan ging 2,3 miljoen naar China. Saudi-Arabië kocht 730.000 ton vorgerst ($234,83 c&f), Iran is op zoek naar 
60.000 ton en Turkije vanaf 24 november naar 155.000 ton. Licht stijgende maïsnoteringen dankzij zorgen over het effect van La 
Niña in Zuid-Amerika en ondanks winstnemingen. De export uit VS daalde afgelopen week scherp tot 1,0 m/ton (2,6 m/ton een 
week eerder), maar ligt nog steeds 34,2 m (+174%) boven dezelfde periode in 2019. De vraag uit o.a. China blijft stijgen. In de VS 
is de oogst voor 95% voltooid (87% gemiddeld), in Argentinië 43% en in Brazilië 73%. Argentinië constateerde, ondanks de recente 
regen een onevenwichtige ontwikkeling van het gewas. In Brazilië stegen de prijzen met 39%, i.t.t. de gebruikelijke stijging van 
15% begin november. Een stijging van de sojabonennoteringen door krappere financiële vooruitzichten in de VS en een sterke 
internationale vraag (+3%). De stijging werd versterkt door een hogere productie, technische verkopen en zorgen over de impact 
van de aanhoudende droogte op het zuidelijk halfrond. Volgens Ag.Rural (Brazilië) is het inzaaien van nieuwe gewassen voor 70% 
voltooid. Inzaai in de Mato Grosso regio is voor  94% voltooid, maar telers overwegen delen van het areaal opnieuw in te zaaien. 
BAGE (Argentinië) meldt dat ook dat inzaai van de nieuwe gewassen, op enkele droge akkers na, goed verloopt. Aanhoudende 
stijging van de rijstnoteringen in Thailand en Vietnam door valutaschommelingen en een sterke vraag uit o.a. China, ondanks de 
nieuwe oogst en beperkte beschikbaarheid in Vietnam. Door de afgenomen internationale vraag daalden de verkopen in de VS met 
1,3 m/ton (-24%) terwijl ook de prijzen in India daalden. Bangladesh opent eind november een inschrijving voor 300.000 ton. Een 
lichte daling van de vrachtkosten t.o.v. vorige week bij een stijging van de olieprijs tot $ 44,23 per vat (+$ 1,20) en nagenoeg even 
sterke euro (€ 1,00  $ 1,1840). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 16 NOVEMBER 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 211,00 (▲) Brussel (voer) 199,00 (▲) Brussel 208,00 (▲) 

Barcelona (maal) 226,00 (<>) Hamburg (voer) 181,50 (▲) Leon  204,80 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 184,38 Valladolid (voer 169,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 200,73 (▼) Wexford (voer) 190,00 (▲) Bologna 195,00 (<>) 

Brussel (voer) 209,00 (▲) Bologna (voer) 189,50 (▲) Transdanubia 158,75 (▼) 

Hamburg (voer) 202,50 (▲) Rotterdam (voer) 194,00 (▲) Rotterdam 215,00 (▲) 

Wexford (voer) 210,00 (▼) Lissabon (voer) 205,00  Banat 153,79 (▲) 

Vilnius (voer) 166,52 (▲) Naantali (voer) 132,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 168,50 (▲) 

Rotterdam (voer) 216,00 (▲) Mannheim (brouw) 194,00 (<>) Zachodni (voer) 136,39  

Muntenia (voer) 195,57 (▼) Naantali (brouw) 152,00 (<>) Haver – Brussel 189,00 (<>) 
Dalende spotnoteringen voor maaltarwe in Europa door lagere termijnnoteringen. De verliezen werden opgevangen door een trage 
afzet en stijgende buitenlandse vraag. De spotnoteringen voor gerst stegen. In Parijs steeg de termijnnotering december voor 
maaltarwe met € 2,50 naar € 211,75. De termijnnotering maart 2021 steeg met € 0,50 naar € 210,00. Voor maïs steeg de 
termijnnotering januari 2021 met € 2,50 naar € 193,25 terwijl de termijnnotering maart met € 2,25 steeg tot € 192,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 8.135.147 367.546 8.502.693 1.130.210 7.235 1.137.445

bloem (tarwe 
equiv.)

148.078 4.593 152.671 10.355 327 10.682

harde tarwe 74.115 166 74.281 1.041.036 3.971 1.045.007

gerst 2.997.464 4.305 3.001.769 63.015 1.292 64.307

mout (gerst 
equiv.)

963.132 28.669 991.801 3.460 0 3.460

mais 603.986 3.475 607.461 6.008.753 385.150 6.393.903

totaal 12.921.922 408.754 13.330.676 8.256.829 397.975 8.654.804

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 15 november 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 8 november tot en met 15 november 2020 werd in totaal 408.745 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en 
met 8 november 2020 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 367.546 ton zachte tarwe en 28.669 ton gerst (inclusief mout). In 
dezelfde periode werd 397.975 ton graan ingevoerd, waarvan 7.235 ton zachte tarwe en 385.150 ton maïs. De Europese Unie is in 
het seizoen 2020/2021, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 5,265 m/ton graan (zelfde periode 
vorig seizoen een netto exporteur van 7,274 m/ton).  
 
Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat de in- en uitvoergegevens door technische problemen zijn bijgewerkt tot en met 12 
november 2020. 

STATISTISCHE INFORMATIE 

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

1067/2008 (sub I VS) 09.4123 tarwe 572.000 1 301 571.699

1067/2008 (sub II Canada) 09.4124 tarwe 100.000 1 0 99.652

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 2.378.387 2 0 2.326.919

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 250 111.834

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 300 304.655

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 195 224.973

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 1.108 58.953

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 13 november 2020)

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 7.843.233 659.460 8.502.693 1.109.622 27.823 1.137.445

bloem (tarwe 
equiv.)

145.210 7.461 152.671 10.094 588 10.682

harde tarwe 68.120 6.161 74.281 1.016.150 28.857 1.045.007

gerst 2.896.926 104.843 3.001.769 61.744 2.563 64.307

mout (gerst 
equiv.)

931.071 60.730 991.801 3.460 0 3.460

mais 569.534 37.927 607.461 5.864.360 529.543 6.393.903

totaal 12.454.094 876.582 13.330.676 8.065.430 589.374 8.654.804

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 15 november 2020)

uitvoer invoer

 


