
 
 
 

 

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. 2 van 13 januari 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 11 januari 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 374,32 (▲) Australië (voer) 267,26 (▲) USYC 3 (Gulf) 280,29 (▼) 

Australië (APW)  345,03 (▼) Zwarte Zee (voer) 293,01 (▼) Argentinië  270,27 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 334,29 (<>) Argentinië (voer) 298,08 (▼) Brazilië 282,21 (▼) 

SRW (Gulf) 334,31 (▲) Australië (brouw) 295,63 (▲) Oekraïne  277,31 (▲) 

SW (PNW) 434,09 (<>) Sojabonen (VS)  554,59 (▲) Canada (haver)                      618,24              (▲) 

Oekraïne (voer)  315,47 (▼) Sojabonen (Brazilië) 543,34 (▲) 1 Euro  $ 1,1360  (▲) 

Aanvankelijk dalende tarwenoteringen door vooruitzichten voor een hoge opbrengst op het zuidelijk halfrond. Dankzij toenemende 
interesse bij importerende landen, en vooruitlopend op het rapport van USDA, veerden de noteringen recent weer iets op, omdat de 
markt ervan uitgaat dat de voorraad per 1 december 2021 de laagste is sinds 2007. Ook de droge omstandigheden in delen van de 
Great Plains zorgden, ondanks dat het ingezaaide areaal wintertarwe sinds 2006 niet zo groot was, voor een lichte stijging van de 
noteringen, evenals logistieke uitdagingen op het spoor. Met de oogst zo goed als afgerond verwacht BAGE voor Argentinië een 
oogst van 21,8 m/ton (17,6 m/ton vorig jaar). Prijzen in Rusland wijzigden niet omdat er nog niet al teveel activiteiten werden ont-
plooid na de feestdagen. In Oekraïne enige steun door een sneller tempo van verscheping, maar desondanks is er in het seizoen 
2021/22 tot op heden zo’n 25% minder verscheept dan vorig jaar. Zie pagina 2 voor nieuws over inschrijvingen. Stabiele tot lagere 
gerstnoteringen, met alleen in Australië een stijging, maar verder weinig handelsactiviteiten. Nu in Argentinië dankzij het droge en 
warme weer de oogst nagenoeg is afgerond, lijkt deze groter dan vorig jaar. De officiële bevestiging hiervan laat echter nog op zich 
wachten. Ook in Australië lijkt de oogst op een oor na gevild. Mogelijk ontstaan wat logistieke uitdagingen omdat het aantal slots 
voor verscheping beperkt is. Een gemengd beeld bij de maïsnoteringen dankzij teleurstellende exportverkopen in de VS en het 
innemen van posities. De aanhoudende zorgen over Zuid-Amerika (door droogte ontstane schade aan maïs voor de eerste oogst in 
Rio Grande do Sul en Parana) zorgden voor enig tegenwicht. Uitvoer uit de VS blijft dit seizoen met 41,0 m/ton zo’n 7% achter bij 
vorig seizoen. CONAB heeft de verwachtingen voor Brazilië voor het seizoen 2021/22 met 4,3 m/ton verlaagd tot 112,9 m/ton. Nog 
altijd wel meer dan het vorige seizoen (87,0 m/ton). Inzaai in Argentinië ligt weliswaar op schema, maar wordt ook gehinderd door 
aanhoudend hoge temperaturen en een gebrek aan regen (in m.n. Santa Fe, Entre Rios en Cordoba). China heeft voor het seizoen 
2021/22 het verwachte verbruik met 3,0 m/ton verlaagd tot 287,7 m/ton (vorige seizoen 282,2 m/ton). Stijgende sojabonennote-
ringen vooral door de aanhoudende problemen in Zuid-Amerika, m.n. in Brazilië, en ondanks dat handelaren vooruitlopend op het 
WASDE-rapport van USDA posities innamen. CONAB verlaagde de oogstverwachtingen voor Brazilië met 2,3 m/ton tot 140,5 m/ton 
(137,3 m/ton vorig jaar), bij een uitvoer van 89,3 m/ton en een binnenlands verbruik van 52,7 m/ton. De Soybean & Corn Advisor 
Inc. gaat met 135,0 m/ton echter uit van een lagere opbrengst. China verwacht in het seizoen 2021/22 nog steeds zo’n 102,0 
m/ton te zullen importeren (99,8 m/ton vorig jaar) bij een binnenlands verbruik van 118,1 m/ton (vorig jaar 113,3 m/ton). Stijgen-
de rijstnoteringen door toenemende handelsactiviteiten na de feestdagen. In Thailand stegen de noteringen onder invloed van de 
binnenlandse vraag naar goede kwaliteit rijst vanwege de viering van het Chinese Nieuwjaar en het feit dat handelaren rijst moeten 
kopen om aan hun verplichtingen te voldoen. In India ondervonden de noteringen de nodige steun van overheidsaankopen en de 
verwachting dat importerende landen nieuwe orders zullen plaatsen. Alleen in Vietnam dalende noteringen omdat handelaren voor-
raden afbouwen in afwachting van de nieuwe oogst. Een daling van de vrachtkosten (Baltic Dry Index - 262 punten t.o.v. vorige 
week), bij een stijging van de olieprijs tot $ 84,76 per vat (+ $ 2,78) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $ 1,1470).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 10 JANUARI 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 287,50 (▼) Brussel (voer) 269,00 (▼) Brussel 267,00 (▲) 

Barcelona (maal) 322,00 (▼) Hamburg (voer) 261,00 (▼) Leon  276,80 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 293,00 (▲) Bordeaux 254,51 

Muntenia (maal) 269,89 (▲) Wexford (voer) 296,00 (<>) Bologna g.n. 

Brussel (voer) 273,00 (▼) Bologna (voer) g.n. Transdanubia 250,95 (▼) 

Hamburg (voer) 284,00 (▼) Rotterdam (voer) 272,00 (▲) Rotterdam 276,50 (▲) 

Wexford (voer) 300,00 (<>) Lissabon (voer) 302,00 (▲) Banat 184,58 (▼) 

Vilnius (voer) 227,98 (▲) Naantali (voer) 273,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 272,50 (▼) 

Rotterdam (voer) 287,00 (<>) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 238,56 (▼)  Naantali (brouw) 310,00 (<>) Haver – Brussel g.n. 
De spotnoteringen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland stonden onder druk door een daling van de termijnnoteringen in de EU 
en de VS, na publicatie van het WASDE-rapport, met volgens handelaren weinig opbeurend nieuws. In Parijs daalde de termijnnote-
ring maart 2022 voor maaltarwe met €7,50 naar €265,75. De termijnnotering mei 2022 daalde met €7,75 naar €263,75. Voor maïs 
daalde de termijnnotering maart 2022 met €4,75 naar €238,50. De termijnnotering juni 2022 daalde met €4,75 naar €241,25.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 15.089.290 15.836 15.105.126 1.387.456 32.928 1.420.384

bloem (tarwe 
equiv.)

264.834 5.192 270.026 116.789 2.922 119.711

harde tarwe 345.205 25 345.230 818.162 7.957 826.119

gerst 4.858.699 1.768 4.860.467 474.605 18.213 492.818

mout (gerst 
equiv.)

1.459.741 15.066 1.474.807 14.266 24 14.290

mais 3.048.568 15.990 3.064.558 7.335.341 387.503 7.722.844

totaal 25.066.337 53.877 25.120.214 10.146.619 449.547 10.596.166

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

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 9 januari 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 3 tot en met 9 januari 2022 werd in totaal 53.877 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 9 januari 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 15.836 ton zachte tarwe, 16.834 ton gerst (inclusief mout) en 15.990 ton maïs. In dezelfde 
periode werd 449.547 ton graan ingevoerd, waarvan 32.928 ton zachte tarwe en 387.503 ton maïs. De Europese Unie is in het sei-
zoen 2021/2022, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 14,522 m/ton graan (zelfde periode vorig 
seizoen een netto exporteur van 8,840 m/ton).  
 
Nieuws over inschrijvingen 
Tarwe 
Tunesië kocht recent 125.000 ton maaltarwe tegen $366-$370 c&f en 75.000 ton durum tarwe tegen $694-$704 c&f in verschillende 
landen van oorsprong en Zuid-Korea kocht 55.000 ton voertarwe tegen $334 in vermoedelijk Australië. Verder hebben voor levering in 
februari/maart Turkije (TMO), Iran (GTC) en Algerije (OAIC) inschrijvingen geopend voor respectievelijk 335.000 ton maaltarwe, 60.000 
ton maaltarwe en 50.000 ton maaltarwe. De geldigheidsduur van de offertes in het kader van de door Irak geopende inschrijving voor 
levering van 50.000 ton maaltarwe werd verlengd t/m 13 januari 2022 
Gerst 
Tunesië kocht 75.000 ton voergerst voor levering in februari/maart tegen $344-$346 c&f. 
 
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

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

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

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

2020/761 (derde landen) * 09.4125 tarwe 1.142.832,5 2 2.524,0 1.140.308,5

2020/761 (derde landen) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 92,0 129.485,0

2020/761 (derde landen) ** 09.4131 maïs 138.220,0 3 0,0 138.220,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 69.597,0 930.403,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 19.570,0 330.430,0

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

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

(1) beschikbare hoeveelheden tot en met 31-12-2022.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2022. 

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2022. (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 23 tm 30 november 2021 - certificaten geldig vanaf 1 januari 2022)

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

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 14.012.045 1.093.081 15.105.126 1.382.400 37.984 1.420.384

bloem (tarwe 
equiv.)

257.735 12.291 270.026 110.162 9.549 119.711

harde tarwe 334.736 10.494 345.230 818.160 7.959 826.119

gerst 4.516.763 343.704 4.860.467 474.162 18.656 492.818

mout (gerst 
equiv.)

1.362.557 112.250 1.474.807 14.152 138 14.290

mais 2.873.272 191.286 3.064.558 7.333.343 389.501 7.722.844

totaal 23.357.108 1.763.106 25.120.214 10.132.379 463.787 10.596.166

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

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 2 januari 2022)

uitvoer invoer

 


