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Nr. 19 van 12 mei 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 10 mei 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 506,19 (▲) Australië (voer) 361,52 (▲) USYC 3 (Gulf) 351,34 (▼) 

Australië (APW)  415,17 (▲) Zwarte Zee (voer) 385,11 (<>) Argentinië  308,21 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 395,11  (<>) Argentinië (voer) 370,22 (▲) Brazilië 323,14 (▼) 

SRW (Gulf) 442,18 (▲) Australië (brouw) 370,16 (▲) Oekraïne  g.n.  

SW (PNW) 451,37 (▼) Sojabonen (VS)  647,31 (▼) Canada (haver) 504,31  (▼) 

Oekraïne (voer)  g.n.  Sojabonen (Brazilië) 642,49 (▼) 1 Euro  $ 1,0529 (▲) 

Hogere tarwenoteringen door de situatie in Oekraïne en de voor inzaai en verdere ontwikkeling ongunstige omstandigheden in een 
aantal belangrijke, producerende landen. Dankzij enige regen verbeterden de omstandigheden voor HRW in verschillende staten van 
de VS. In Canada zorgde het weer (koud en nat) voor een vertraging van de oogstwerkzaamheden. Volgens een eerste officiële 
inventarisatie lag eind maart de totale tarwevoorraad in Canada met 10,1 m/ton, waarvan 1,5 m/ton durum, zo’n 39% onder het 
niveau van vorig jaar. Oekraïne exporteerde in het huidige seizoen 18,5 m/ton en de overheid is voornemens de faciliteiten voor 
export aan de grenzen met de EU zodanig te verbeteren dat de capaciteit met 50% zal stijgen. SovEcon verwacht dat Rusland in het 
seizoen 2021/22 in totaal 34,1 m/ton zal exporteren (39,1 m/ton vorig jaar). Vanwege de hittegolf heeft India de oogstverwachting 
met 6,3 m/ton verlaagd naar 105,0 m/ton (109,6 m/ton vorig jaar). Geruchten dat India zou overwegen de export te beperken 
werden weersproken door lokale functionarissen, die stelden dat er voldoende aanbod is. Iran en Pakistan moeten mogelijk meer 
importeren om in de behoeften te voorzien, terwijl Egypte de eigen productie wil opvoeren tot zo’n 65% van het binnenlands ver-
bruik. Hogere gerstnoteringen bij nog altijd beperkte activiteiten. Wel nemen de zorgen over de gevolgen van de droogte in het 
noorden van Europa toe. Inzaai in Canada voor het seizoen 2022/23 verloopt langzamer dan vorig jaar en in de belangrijkste pro-
vincies (Alberta en Saskatchewan) blijft het bodemvochtgehalte onder het gemiddelde. Tunesië kocht 75.000 ton voergerst tegen 
433-$438 c&f. Lagere maïsnoteringen vooral dankzij de vooruitzichten op droger en warmer weer in de VS hetgeen gunstig is voor 
de inzaai en ondanks de zorgen over de gevolgen van de droogte op de Braziliaanse tweede (safrinha) oogst. Desondanks gaan de 
meeste analisten nog altijd uit van een aanzienlijk grotere opbrengst dan vorig jaar (87,1 m/ton. AgRural houdt het op 112,2 m/ton, 
Datagro op 118,7 m/ton en Safras & Meracdo op 118,1 m/ton. In het zuiden van Argentinië worden de oogstwerkzaamheden hier en 
daar gehinderd door regen terwijl elders in Argentinië boeren voorrang geven aan de oogst van sojabonen. In het door Oekraïne 
gecontroleerde gebied is inmiddels 2,0 m/ha ingezaaid (2,4 m/ha vorig jaar). Lagere sojabonennoteringen waarbij de invloed van 
winstnemingen, de negatieve ontwikkelingen bij plantaardige oliën en de minder gunstige weersvooruitzichten voor de VS, waardoor 
de inzaai in de VS ver achterblijft bij voorgaande jaren, ruimschoots opwogen tegen de toenemende interesse van landen om soja-
bonen in importeren. Mede door verkopen aan China is de VS voor het seizoen 2022/23 al voor 11,1 m/ton aan verplichtingen aan-
gegaan (ongeveer 65% meer dan vorig jaar rond deze tijd). Mede dankzij zware regenval in Rio Grande do Sul wordt voor Brazilië 
voor het seizoen 2021/22 uitgegaan van een productie van 122,0 m/ton (138,2 m/ton vorig jaar). CNGOIC verwacht voor China in 
het seizoen 2022/23 een productie van 19,7 m/ton. Hogere rijstnoteringen met alleen in India dalende noteringen omdat de vraag 
vanuit West-Afrikaanse landen afneemt vanwege de hoge vrachtkosten. In Thailand en Vietnam daarentegen stijgende noteringen 
door recente verkopen aan Irak, respectievelijk sterke koopinteresse vanuit de Filipijnen. De vraag vanuit de veevoederindustrie 
naar 100% breukrijst blijft onverminderd hoog. Hogere vrachtkosten (Baltic Dry Index +567 punten t.o.v. vorige week), bij een 
daling van de olieprijs tot $ 108,36 per vat (-$ 2,76 t.o.v. vorige week) en een zwakkere euro (€ 1,00  $ 1,0405).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 9 MEI 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 406,50 (▼) Brussel (voer) 375,00 (▼) Brussel 378,00 (▲) 

Barcelona (maal) 403,00 (▼) Hamburg (voer) 380,00 (▼) Leon  361,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 363,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 345,99 (▼) Wexford (voer) g.n. Bologna g.n. 

Brussel (voer) 382,00 (▼) Bologna (voer) g.n. Transdanubia 305,99 (▲) 

Hamburg (voer) 402,00 (▼) Rotterdam (voer) 373,00 (▼) Rotterdam 375,00 (▲) 

Wexford (voer) g.n. Lissabon (voer) 400,00 Banat 276,27 (▼) 

Vilnius (voer) 343,49 (▲) Naantali (voer) g.n. Rogge - Hamburg (maal) 409,00 

Rotterdam (voer) 394,50 (<>) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 335,08 (▲) Naantali (brouw) g.n. Haver – Brussel g.n. 
Hogere spotnoteringen in de EU door zorgen over de gevolgen van de droogte op het seizoen 2022/23 en de ongunstige weersom-
standigheden in de VS. Mogelijke regen in delen van Frankrijk volgende week zorgde voor wat tegenwicht. In Parijs steeg de ter-
mijnnotering september 2022 voor maaltarwe met €12,12 naar €407,75. De termijnnotering december 2022 bedroeg €401,25. Voor 
maïs steeg de termijnnotering juni 2022 met €1,00 naar €359,50 en de termijnnotering augustus 2022 met €2,75 naar €360,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 22.532.080 238.458 22.770.538 2.070.655 15.868 2.086.523

bloem (tarwe 
equiv.)

458.503 10.370 468.873 206.709 3.576 210.285

harde tarwe 840.830 15.222 856.052 1.128.395 704 1.129.099

gerst 6.691.792 2.676 6.694.468 778.063 4.586 782.649

mout (gerst 
equiv.)

2.540.010 32.075 2.572.085 21.895 651 22.546

mais 4.923.421 18.049 4.941.470 13.450.339 427.647 13.877.986

totaal 37.986.636 316.850 38.303.486 17.656.056 453.032 18.109.088

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

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 8 mei 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 2 tot en met 8 mei 2022 werd in totaal 316.850 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 8 mei maar 
nog niet eerder verwerkt, waarvan 238.458 ton zachte tarwe en 34.751 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 453.032 
ton graan ingevoerd, waarvan 427.647 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2021/2022, op basis van gegevens uit het doua-
nesysteem, een netto exporteur van 20,194 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 18,151 m/ton).  
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening quotanummer product hoeveelheid (ton) deze maand 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 1.100,0 1.131.246,4

2020/761 (derde landen) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 0,0 125.998,0

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 20.530,0 796.485,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 12.000,0 287.331,0

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 1 tm 7 april 2022 - certificaten geldig vanaf 1 mei 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 21.950.935 819.603 22.770.538 2.069.235 17.288 2.086.523

bloem (tarwe 
equiv.)

456.844 12.029 468.873 205.203 5.082 210.285

harde tarwe 840.734 15.318 856.052 1.128.395 704 1.129.099

gerst 6.444.837 249.631 6.694.468 774.492 8.157 782.649

mout (gerst 
equiv.)

2.519.615 52.470 2.572.085 21.865 681 22.546

mais 4.903.335 38.135 4.941.470 13.434.454 443.532 13.877.986

totaal 37.116.300 1.187.186 38.303.486 17.633.644 475.444 18.109.088

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

(vanaf 1 juli 2021 tot en met 8 mei 2022)

uitvoer invoer

 


