
 
 
 

 

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-
producten/marktinformatie/granen). Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Peter van Dijk tel. 06 2249 1868 of peter.vandijk@rvo.nl. 
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Nr. 36 van 9 september 2021 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 7 september 2021 

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

HRW 2 (fob Gulf) 332,20 (▲) Australië (voer) 254,48 (<>) USYC 3 (Gulf) 270,30 (▲) 

Australië (APW)  306,31 (<>) Zwarte Zee (voer) 260,27 (<>) Argentinië  233,26 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 305,35 (▲) Argentinië (voer) 265,47 (<>) Brazilië 253,03 (▼) 

SRW (Gulf) 309,33 (▲) Australië (brouw) 262,43 (<>) Oekraïne  265,19 (<>) 

SW (PNW) 450,29 (▲) Sojabonen (VS)  535,18 (▲) Canada (haver)                    g.n.   

Oekraïne (voer)  283,42  (▲) Sojabonen (Brazilië) 551,38 (▲) 1 Euro  $ 1,1865  (▲) 

Stijgende tarwenoteringen op de wereldmarkt werden ondersteund o.a. door de koopinteresse, ondanks de verwachting dat de 
wereldvoorraden zullen afnemen. In Rusland wijzen de oogstgegevens op een matige opbrengst (72,0-75,0 m/ton), terwijl de 
uitvoer afgelopen week met 1,7 m/ton aan verplichtingen goed verlopen is. Het totaal aan cumulatieve verplichtingen kwam uit op 
7,9 m/ton. In de VS werd de termijnmarkt ondersteund door de gunstige exportvooruitzichten als gevolg van de beperkte voorraden 
bij concurrenten. Door gunstige regenval is het inzaaien van de oogst voor seizoen 2022/23 voor 5% voltooid. In delen van Europa 
en het Zwarte Zeegebied zorgt juist de droogte voor een beperkte inzaai. In Australië is de productieprognose met 4,8 miljoen 
gestegen tot 32,6 m/ton, één van de hoogste opbrengsten ooit. BAGE (Argentinië) heeft als gevolg van de gunstige regenval de 
gewaskwaliteit vastgesteld op 31% en de productieprognose op 19,0 m/ton. Algerije kocht 0,5 m/ton maaltarwe en Turkije kocht 
300.000 ton tarwe tegen $328-$341 c&f en verlaagde de invoerrechten tot eind 2021 naar nul. Ondanks ontwikkelingen op de 
wereldmarkt bleven de gerstnoteringen nagenoeg gelijk. China heeft de afgelopen weken meerdere zendingen voergerst (ca. 
400.000 ton) uit Oekraïne geannuleerd als gevolg van een zwakkere lokale vraag van de voerindustrie en een grotere binnenlandse 
opbrengst van mais. De productieprognose voor seizoen 2021/22 in Australië is verhoogd met 2,1 m/ton naar 12,5 m/ton. Turkije 
kocht 245.000 ton gerst tegen $291-$307 c&f en Jordanië 60.000 ton tegen $317 c&f. Jordanië is tevens op zoek naar 120.000 ton, 
terwijl Algerije op de markt is voor zendingen in oktober. Sterk dalende maïsnoteringen o.m. door de naderende oogst in de VS en 
de exportverstoring als gevolg van stormschade door orkaan Ida. Verdere prijsdaling werd gedempt door de solide export van de 
nieuwe oogst. In seizoen 2020/21 is de VS voor 20,4 miljoen aan uitvoerverplichtingen aangegaan (+30% t.o.v. vorig jaar). De 
gewaskwaliteit is vastgesteld op 59%. Het komende USDA WASDE rapport bevat de bijwerkte areaal gegevens, tevens hebben 
particuliere analisten hun productieprognose voor seizoen 2021/22 opgehoogd tot 381-383 m/ton (374,7 miljoen USDA prognose). 
In Brazilië heeft een lokale consultant de productieprognose van de tweede oogst (Safrinha) vastgesteld op 81,9 m/ton (4,8 m/ton 
lager dan CONAB). De inzaai van de eerste oogst voor seizoen 2021/22 is voor 10% voltooid. Licht dalende sojabonennoteringen 
o.m. door de zwakke koopinteresse i.c.m. de impact van orkaan Ida en de verschuiving van een gedeelte van de internationale 
vraag naar Brazilië. Hoewel de termijnnoteringen afgelopen weekend stegen als gevolg van sterke aangrenzende markten en een 
stijgende vraag uit China, eindigde het eind van de week toch met een daling door het gunstige oogst weer. De gewasconditie in de 
VS is licht verbeterd en is vastgesteld op 57%. De totale Chinese invoer van sojabonen in augustus bedroeg 9,5 m/ton, een lichte 
daling t.o.v. vorig jaar. Nagenoeg onveranderde rijstnoteringen door weinig nieuwe ontwikkelingen. In Thailand een lichte daling 
van de 5% gebroken rijst m.n. door het verkopen van de oude voorraden, hoge vrachtprijzen en containertekorten. De COVID-19 
maatregelen zorgen m.n. in Vietnam voor een beperkte handelsactiviteit, terwijl in India de prijzen werden ondersteund door een 
grote vraag uit West-Afrika. Een daling van de vrachtkosten (Baltic Dry Index - 122 punten t.o.v. vorige week), bij een daling van 
de olieprijs tot $ 72,74 per vat (-$0,68) en een iets zwakkere euro (€ 1,00  $ 1,1809).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 6 SEPTEMBER 2021– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 253,50 (▼) Brussel (voer) 235,00 (<>) Brussel g.n. 

Barcelona (maal) 265,00 (▼) Hamburg (voer) 222,50 (▲) Leon  273,20 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 231,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 218,29 (▲) Wexford (voer) 240,00 (▼) Bologna 260,00 (▼) 

Brussel (voer) 230,00 (<>) Bologna (voer) 238,00 (▲) Transdanubia 208,71 (▼) 

Hamburg (voer) 246,00 (<>) Rotterdam (voer) 234,00 (<>) Rotterdam 261,50 (<>) 

Wexford (voer) 250,00 (▼) Lissabon (voer) 240,00 (<>) Banat 236,49 (▲) 

Vilnius (voer) 174,09 (▼) Naantali (voer) 206,00 (▲) Rogge - Hamburg (maal) 219,50 (▲) 

Rotterdam (voer) 243,50 (<>) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 187,80 (▼) Naantali (brouw) 230,00 (▲) Haver – Brussel g.n. 
Een over het algemeen lichte daling van de spotnoteringen voor maaltarwe en gerst in Frankrijk en Duitsland, mede door het lage 
handelsvolume euro en dalende termijncontracten. In Parijs daalde termijnnotering september 2021 voor maaltarwe met €9,75 naar 
€238,00. De termijnnotering december 2021 daalde met €4,25 naar €239,25. Voor maïs daalde de termijnnotering november 2021 
met €1,75 naar €213,50, terwijl de termijnnotering januari 2022 met €4,50 daalde naar €214,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 4.143.179 516.426 4.659.605 336.703 68.278 404.981

bloem (tarwe 
equiv.)

82.971 7.437 90.408 10.435 890 11.325

harde tarwe 65.528 22.349 87.877 240.024 20.334 260.358

gerst 2.180.206 2.672 2.182.878 143.168 22.708 165.876

mout (gerst 
equiv.)

371.378 55.569 426.947 6.500 322 6.822

mais 190.617 1.803 192.420 2.485.327 419.379 2.904.706

totaal 7.033.879 606.256 7.640.135 3.222.157 531.911 3.754.068

fysiek uit- en invoer graan seizoen 2021/2022 in tonnen

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 5 september 2021 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 1 juli tot en met 5 september 2021 werd in totaal 606.256 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 5 
september maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 516.426 ton zachte tarwe en 2.672 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode 
werd 531.911 ton graan ingevoerd, waarvan 68.278 ton zachte tarwe en 419.379 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 
2021/2022, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 3,886 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen 
een netto exporteur van 1,527 m/ton).  
 
 
 
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

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

2020/761 (VS) 09.4123 tarwe 571.943,0 1 0 571.943,0

2020/761 (Canada) 09.4124 tarwe 100.000,0 1 0 100.000,0

2020/761 (derde landen) * 09.4125 tarwe 2.285.665,0 2 220 2.240.868,0

2020/761 (derde landen) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 0 110.733,0

2020/761 (derde landen) ** 09.4131 maïs 276.440,0 3 0 276.440,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 105.982 704.226,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 3.300 330.315,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 650.000,0 1 0 169.980,0

* derde landen m.u.v. VS, Canada en het VK

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

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2021. (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 tm 7 augustus 2021 - certificaten geldig vanaf 1 september 2021)

** derde landen m.u.v. het VK

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 3.677.778 981.827 4.659.605 264.770 140.211 404.981

bloem (tarwe 
equiv.)

73.402 17.006 90.408 10.248 1.077 11.325

harde tarwe 62.213 25.664 87.877 234.663 25.695 260.358

gerst 2.115.317 67.561 2.182.878 143.140 22.736 165.876

mout (gerst 
equiv.)

357.893 69.054 426.947 6.328 494 6.822

mais 190.191 2.229 192.420 2.436.071 468.635 2.904.706

totaal 6.476.794 1.163.341 7.640.135 3.095.220 658.848 3.754.068

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2021/2022 in tonnen 

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 5 september 2021)

uitvoer invoer

 


