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Nr. 13 van 1 april 2021 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 30 maart 2021 

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

HRW 2 (fob Gulf) 257,48 (▼) Australië (voer) 225,21 (▼) USYC 3 (Gulf) 245,59 (▼) 

Australië (APW)  264,19 (▼) Zwarte Zee (voer) 230,49 (▼) Argentinië  234,31 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 251,28 (▼) Argentinië (voer) 251,25 (▼) Brazilië 266,43 (▼) 

SRW (Gulf) 267,45 (▼) Australië (brouw) 233,19 (▼) Oekraïne  260,69 (▼) 

SW (PNW) 258,11 (▼) Sojabonen (VS)  528,79 (▼) Canada (haver)                      302,47  (▼) 

Oekraïne (voer)  248,31  (▼) Sojabonen (Brazilië) 495,31 (▼) 1 Euro  $ 1,1776  (▼) 

Forse daling van de tarwenoteringen dankzij de goede vooruitzichten voor het seizoen 2021/22 en de achterblijvende vraag naar 
oude oogst. In de VS dalende termijnnoteringen door gunstige regenval in de gebieden waar wintertarwe wordt verbouwd en trage 
export, hoewel in de week t/m 25 maart jl. met 343.600 ton 24% meer werd geëxporteerd dan het eerdere vierwekelijks  
gemiddelde, waardoor het totaal aan exportverplichtingen in het seizoen 2020/21 uitkomt op 24,9 m/ton (+1% t.o.v. vorig 
seizoen). De EU verwacht voor 2021/22 een opbrengst van 126,7 m/ton (+8,0%), een export van 30,0 m/ton (+11,0%) en een 
eindvoorraad van 12,9 m/ton (+36%). Russische tarwe blijft ondanks de ingestelde uitvoerbelasting concurrerend t.o.v. EU-tarwe 
en IKAR schat de productie in het seizoen 2021/22 voorlopig op 79,8 m/ton. Oekraïne verwacht in het seizoen 2020/21 in totaal17,0 
m/ton uit te voeren. Veevoederfabrikanten in Zuid-Korea kochten meerdere partijen tegen $268-$287 c&f, Thailand zoekt 504.000 
ton voertarwe, Ethiopië opende een inschrijving voor levering van 400.000 ton maaltarwe en ook Algerije is in de markt voor 
maaltarwe. Dalende gerstnoteringen o.m. door de gunstige omstandigheden voor het seizoen 2021/22. In Argentinië was regen 
gunstig voor de inzaai voor het nieuwe seizoen. Verder zijn er signalen dat Saoedi Arabië overweegt de invoer van gerst te beperken 
door overheidsvoorraden bij inschrijving te verkopen aan de particuliere sector. Jordanië kocht 60.000 ton voergerst tegen $153 
c&f. Eveneens dalende maïsnoteringen door de verwachtingen t.a.v. de voorraden en ingezaaide arealen in het aankomende 
rapport van USDA, de scherpe daling van de productie van ethanol en geruchten dat China voor maïs van nieuwe oogst het vizier op 
Oekraïne heeft gericht. Technische aankopen konden de daling niet voorkomen. Desondanks steeg de uitvoer van maïs uit de VS, 
mede dankzij eerdere grote verkopen aan China, tot 65,0 m/ton (+111,0% t.o.v. vorig jaar). In Argentinië, ondanks de zorgen over 
de gevolgen van de droogte voor de opbrengst per ha en de grote vraag vanuit Brazilië, toch ook lagere noteringen. In Brazilië is de 
inzaai van de twee oogst (safrinha) zo goed als voltooid. Zorgen over de Afrikaanse varkenspest leidden in China tot een daling van 
de noteringen met 3%. Zuid-Afrika verwacht een oogst van 15,9 m/ton. Dalende sojabonennoteringen ondanks de toenemende 
productie van plantaardige oliën en dankzij het feit dat de oogstwerkzaamheden in Brazilië eindelijk op stoom zijn gekomen, 
technische verkopen en de verwachting dat uit het USDA-rapport zal blijken dat het voor 2021/22 ingezaaide areaal  fors zal zijn 
toegenomen. Grote dalingen werden voorkomen door dalende noteringen van sojaolie door toename van voorraden palmolie en 
dalende vraag vanuit China en India. ANEC (Brazilië) verwacht in maart een totale export van 16,1 m/ton (de grootste hoeveelheid 
die ooit in een maand werd geëxporteerd) en BAGE (Argentinië) ziet in de verschillende regio’s sterk variërende opbrengsten. 
Stabiele tot lagere rijstnoteringen in m.n. Azië door een zwakke internationale vraag en valutaire ontwikkelingen. Grote dalingen 
werden voorkomen doordat handelaren terughoudend waren in de verwachting dat er later in het seizoen minder rijst beschikbaar 
zal zijn. Ook de recente verkopen door Vietnam aan Bangladesh en de verwachting dat de vraag vanuit andere Aziatische landen zal 
toenemen, droegen hieraan bij. Ook in India werd geprofiteerd van de vraag vanuit Bangladesh. Een daling van de vrachtkosten 
t.o.v. vorige week, bij een stijging van de olieprijs tot $ 63,94 per vat (+$ 1,44) en een zwakkere euro (€ 1,00  $ 1,1748). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 29 MAART 2021– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 225,00 (▼) Brussel (voer) 214,00 (▼) Brussel 239,00 (▼) 

Barcelona (maal) 257,00 (▲) Hamburg (voer) 198,00 (<>) Leon  242,60 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 207,17 (▲) Valladolid (voer 202,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 218,02 (▼) Wexford (voer) 215,00 (<>) Bologna 229,00 (▼) 

Brussel (voer) 228,00 (▼) Bologna (voer) 206,50 (▼) Transdanubia 190,73 (▼) 

Hamburg (voer) 223,00 (▼) Rotterdam (voer) 209,00 (▼) Rotterdam 243,00 (▼) 

Wexford (voer) 250,00 (<>) Lissabon (voer) 225,00 (<>) Banat 162,00 (▲) 

Vilnius (voer) 203,95 (▲) Naantali (voer) 163,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 197,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 226,00 (▼) Mannheim (brouw) 222,50 (<>) Zachodni (voer) 158,29 (▲) 

Muntenia (voer) 213,71 (▲) Naantali (brouw) 174,00 (<>) Haver – Brussel g.n. 
Lichte daling van de spotnoteringen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland vanwege onveranderde beperkte koopinteresse en 
lagere gerstnoteringen door de mogelijke verkoop van voorraden door Saoedi Arabië. In Parijs daalde de termijnnotering mei 2021 
voor maaltarwe met €3,50 naar €211,00. De termijnnotering september 2021 steeg met €2,25 naar €196,50. Voor maïs steeg de 
termijnnotering juni 2021 met €2,25 naar €214,75 terwijl de termijnnotering augustus 2021 met €0,25 daalde naar €211,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 19.597.970 194.573 19.792.543 1.634.957 9.786 1.644.743

bloem (tarwe 
equiv.)

322.984 9.276 332.260 22.983 1.069 24.052

harde tarwe 262.628 111 262.739 1.988.674 10.840 1.999.514

gerst 5.576.108 147.243 5.723.351 208.575 805 209.380

mout (gerst 
equiv.)

2.175.863 39.746 2.215.609 8.944 188 9.132

mais 1.822.717 14.376 1.837.093 11.485.228 160.947 11.646.175

totaal 29.758.270 405.325 30.163.595 15.349.361 183.635 15.532.996

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 28 maart 2021 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 22 maart tot en met 28 maart werd in totaal 405.325 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 28 
maart maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 194.573 ton zachte tarwe en 186.989 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode 
werd 183.635 ton graan ingevoerd, waarvan 160.947 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2020/2021, op basis van 
gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 14,631 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur 
van 19,116 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 8.242 1.124.557,2

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 1.850 120.565,4

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

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 446 870.101,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 5.200 339.950,0

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

* 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 maart 2021 - certificaten geldig vanaf 1 april 2021)

** alle "derde landen"

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 19.336.396 456.147 19.792.543 1.632.123 12.620 1.644.743

bloem (tarwe 
equiv.)

316.076 16.184 332.260 22.787 1.265 24.052

harde tarwe 262.412 327 262.739 1.987.299 12.215 1.999.514

gerst 5.514.897 208.454 5.723.351 204.554 4.826 209.380

mout (gerst 
equiv.)

2.154.586 61.023 2.215.609 8.914 218 9.132

mais 1.747.372 89.721 1.837.093 11.384.392 261.783 11.646.175

totaal 29.331.739 831.856 30.163.595 15.240.069 292.927 15.532.996

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

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 28 maart 2021)

uitvoer invoer

 


