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Nr. 13 van 18 februari 2021 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 16 februari 2021 

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

HRW 2 (fob Gulf) 291,35 (▼) Australië (voer) 239,38 (▲) USYC 3 (Gulf) 252,82 (▼) 

Australië (APW)  280,24 (▲) Zwarte Zee (voer) 243,52 (▼) Argentinië  244,21 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 280,68 (▼) Argentinië (voer) 245,25 (▲) Brazilië 277,50 (▼) 

SRW (Gulf) 289,35 (▲) Australië (brouw) 249,93 (▲) Oekraïne  259,60 (▼) 

SW (PNW) 299,60 (<>) Sojabonen (VS)  540,85 (▼) Canada (haver) 301,15  (<>) 

Oekraïne (voer)  276,30  (▼) Sojabonen (Brazilië) 519,31 (▼) 1 Euro  $ 1,2134  (▲) 

Een gemengd beeld bij de tarwenoteringen maar na het weekend oplopende noteringen door zorgen over de gewassen voor 
seizoen 21/22 in de VS, Europa en het Zwarte Zeegebied. In de VS stijgende termijnmarkten door o.a. extreme kou na een lange 
periode van droogte en te weinig sneeuw. De wekelijkse export vanuit de VS bedroeg  591.000 ton, zo’n 50% hoger dan het vier 
wekelijks gemiddelde, maar nog steeds 1% lager dan vorig seizoen. SovEcon (Rusland) verwacht voor februari een export van 2,9 
m/ton. Tevens verwacht men dat de Russische positie als ‘s werelds grootste tarwe-exporteur onder druk komt door de invoering 
van het permanente exportmechanisme. Argentinië heeft aangeven geen exportquota in te stellen of de uitvoerheffing te verhogen. 
ABARES gaat voor Australië uit van een productie van 33,3 m/ton (+120%). Algerije kocht 60.000 ton maaltarwe ($321 c&f), 
Jordanië 60.000 ton maaltarwe ($271 c&f) en de Filipijnen is op de markt voor 70.000 ton maaltarwe en 75.000 ton voertarwe. 
Stijgende gerstnoteringen ondanks een daling in het Zwarte Zeegebied. In Australië is de productieprognose voor seizoen 20/21 
vastgesteld op 13,1 m/ton door een hogere opbrengst in de belangrijkste productieregio’s. Algerije heeft een inschrijving voor 
50.000 ton voergerst geopend. Jordanië heeft een inschrijving voor 120.000 ton laten gaan en is op 23 februari opnieuw op de 
markt. Dalende maïsnoteringen in de VS na tien weken van stijging, o.m. door een verkorte handelsweek en feestdagen in Zuid-
Amerika. Dalende termijnnoteringen als gevolg van speculatieve verkopen voorafgaand aan de publicatie van het WASDE-rapport en 
door de mogelijk toenemende concurrentie van export uit Argentinië. De totale export van de VS in het seizoen 20/21 steeg tot 57,6 
m/ton (+142%). In Argentinië gaat de Rosario Grains Exchange voor 20/21 nu uit van een productie van 48,5 m/ton (+2,5 m/ton). 
In Brazilië is van de eerste oogst respectievelijk 39% (Rio Grande do Sul) en 21% (Parana) binnen. CONAB heeft de 
productieprognose voor seizoen 20/21 verhoogd (+3,2 m/ton) naar 105,5 m/ton. Dalende sojabonennoteringen door o.a. een 
verkorte handelsperiode, betere omstandigheden in Zuid-Amerika en winstnemingen. Al te grote verliezen werden opgevangen door 
de sterke lokale en internationale vraag. Het totaal van de aangegane verplichtingen voor export uit de VS in het seizoen 20/21 
steeg afgelopen week naar 59,5 m/ton (+80%). CONAB (Brazilië) verwacht voor Brazilië een iets hogere productie van 133,8 m/ton 
(+ 9,0 m/ton t.o.v. vorig jaar), ondanks dat door de vertraagde inzaai en zware regenval pas 9% van de oogst is voltooid. BAGE 
(Argentinië) heeft de gewaskwaliteit op 92% vastgesteld. Gemengd beeld bij de rijstnoteringen door verminderde handel rondom 
Chinees Nieuwjaar. In Thailand dalende noteringen voor witte en voorgekookte rijst door lagere lokale prijzen en pogingen van 
exporteurs kopers te trekken door lagere prijzen. Stijgende vraag naar 5% breukrijst en een mogelijke verlichting van de logistieke 
problemen in India door de eerste bulkzendingen via de exporthaven van Kakinada te verschepen. In de VS enerzijds dalende 
noteringen voor langkorrelige rijst door minimale exportverkopen en anderzijds stijgende noteringen voor halflangkorrelige rijst door 
verkopen aan Japen en zorgen over de droogte voor de inzaai van seizoen 21/22. Irak kocht 60.000 ton ($672 c&f).  
Een stijging van de vrachtkosten t.o.v. vorige week, bij een stijging van de olieprijs tot $ 64,74 per vat (+$ 3,71) en een iets 
zwakkere euro (€ 1,00  $ 1,2085). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 15 FEBRUARI 2021– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 232,00 (▲) Brussel (voer) 224,00 (▼) Brussel 235,00 (▲) 

Barcelona (maal) 245,00 (<>) Hamburg (voer) 203,00 (▼) Leon  223,00 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 207,08 (▼) Valladolid (voer 177,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 226,48 (▲) Wexford (voer) 220,00 (▲) Bologna 231,00 (▲) 

Brussel (voer) 229,00 (▲) Bologna (voer) 213,50 (<>) Transdanubia 194,34 (▲) 

Hamburg (voer) 228,50 (▲) Rotterdam (voer) 220,00 (▼) Rotterdam 236,00 (▼) 

Wexford (voer) 245,00 (<>) Lissabon (voer) 225,00 (▼) Banat 157,05 (▼) 

Vilnius (voer) g.n. Naantali (voer) 158,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 189,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 239,00 (▲) Mannheim (brouw) 213,50 (▲) Zachodni (voer) 155,68 (▲) 

Muntenia (voer) 207,00 (▼) Naantali (brouw) 170,00 (<>) Haver – Brussel g.n. 
Stijgende spotnoteringen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland door stijgende termijnmarkten en krappe binnenlandse 
voorraden door sterke vraag uit Algerije. Ondanks de nieuwe oogst stijgende gerstnoteringen. In Parijs steeg de termijnnotering 
maart 2021 voor maaltarwe met €10,00 naar €233,50. De termijnnotering mei 2021 steeg met €6,25 naar €224,25. Voor maïs 
steeg de termijnnotering maart 2021 met €5,25 naar €223,00 terwijl de termijnnotering juni 2021 met €4,00 steeg naar €216,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 16.049.635 195.646 16.245.281 1.480.909 9.915 1.490.824

bloem (tarwe 
equiv.)

262.655 7.281 269.936 19.050 333 19.383

harde tarwe 151.471 3.256 154.727 1.927.163 9.157 1.936.320

gerst 4.634.486 13.732 4.648.218 126.339 12.577 138.916

mout (gerst 
equiv.)

1.816.415 61.917 1.878.332 4.278 304 4.582

mais 1.422.587 16.603 1.439.190 9.999.613 133.062 10.132.675

totaal 24.337.249 298.435 24.635.684 13.557.352 165.348 13.722.700

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 14 februari 2021 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 7 februari tot en met 14 februari werd in totaal 298.435 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 31 
januari maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 195.646 ton zachte tarwe en 61.917 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode 
werd 165.348 ton graan ingevoerd, waarvan 9.915 ton zachte tarwe en 133.062 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 
2020/2021, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 10,913 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen 
een netto exporteur van 12,864 m/ton).  
 
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

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

1067/2008 (sub I VS) 09.4123 tarwe 571.943,0 1 0 571.943,0

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

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 1.142.832,5 2 9.046 1.133.764,2

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 0 129.577,0

969/2006 09.4131 maïs 134.607,0 3 0 134.607,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 29.919 919.009,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 4.850 345.150,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 650.000,0 1 40.000 170.000,0

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheden tot en met 31-12-2021.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2021. 

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2021. (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 tm 7 januari 2021 - certificaten geldig vanaf 1 februari 2021)

** alle "derde landen"

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 15.814.874 430.407 16.245.281 1.479.180 11.644 1.490.824

bloem (tarwe 
equiv.)

260.127 9.809 269.936 18.510 873 19.383

harde tarwe 151.339 3.388 154.727 1.927.120 9.200 1.936.320

gerst 4.429.181 219.037 4.648.218 122.048 16.868 138.916

mout (gerst 
equiv.)

1.787.348 90.984 1.878.332 4.273 309 4.582

mais 1.388.087 51.103 1.439.190 9.988.863 143.812 10.132.675

totaal 23.830.956 804.728 24.635.684 13.539.994 182.706 13.722.700

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 14 februari 2021)

uitvoer invoer

 


