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Nr. 30 van 28 juli 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 26 juli 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 385,31 (▲) Australië (voer) 342,79 (▼) USYC 3 (Gulf) 302,23 (▼) 

Australië (APW)  407,42 (▼) Zwarte Zee (voer) 310,51 (▼) Argentinië  269,31 (<>) 

Rusland (maaltarwe) 365,37  (▼) Argentinië (voer) 340,09 (▼) Brazilië 270,06 (▲) 

SRW (Gulf) 336,39 (▼) Australië (brouw) 359,42 (▼) Oekraïne  g.n.  

SW (PNW) 372,11 (▼) Sojabonen (VS)  622,11 (▲) Canada (haver) 360,66  (▼) 

Oekraïne (voer)  g.n.  Sojabonen (Brazilië) 610,17 (▲) 1 Euro  $ 1,0111 (▼) 

Dalende tarwenoteringen door m.n. de vooruitzichten dat de uitvoer van tarwe uit Oekraïne weer op gang zou kunnen komen. 
Kort na het sluiten van de overeenkomst vervloog de euforische stemming alweer door de raketaanvallen van Rusland op de haven 
van Odessa. Ook de weersvooruitzichten voor de VS, heet en droog, en geruchten dat de kwaliteit van de Russische tarwe wel eens 
zou kunnen tegenvallen, deden de rest. Ondanks de wat mindere vooruitzichten verhoogde SovEcon voor Rusland de verwachtingen 
voor het seizoen 2022/23 met 1,7 m/ton tot een recordoogst van 90,9 m/ton (76,0 m/ton vorig jaar), m.n. dankzij een hogere 
opbrengst per hectare. In de EU was er nog steeds sprake van steun voor de noteringen door de aanhoudend hoge internationale 
vraag uit o.m. China. Oekraïne gaat er op basis van de overeenkomst, ondanks de recente aanvallen, nog steeds van uit dat er 
maandelijks uiteindelijk 3,5 m/ton tarwe via de havens kan worden verscheept. AAFC verhoogde voor Canada de totale tarweoogst 
voor het seizoen 2022/23 tot 33,7 m/ton (21,7 m/ton vorig jaar). Zie pagina 2 voor nieuws over inschrijvingen. Dalende gerstno-
teringen door ontwikkelingen bij tarwe en de overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland. AAFC verlaagde voor Canada de productie 
met 0,2 m/ton tot 9,1 m/ton (vorig jaar 6,9 m/ton). Argentinië gaat voor het seizoen 2022/23 uit van een totaal areaal van 1,8 
m/ha (vorig jaar 1,6 m/ha). In de EU hogere noteringen door aankomende verschepingen naar landen in het Midden- en Verre Oos-
ten. Aanvankelijk lagere maïsnoteringen door het sluiten van de overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland en betere weersom-
standigheden, maar de toenemende zorgen over de uitwerking van de overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne en de vooruitzich-
ten voor toch weer minder gunstig weer in de Corn Belt deden het tij weer keren. Het sentiment in Brazilië werd vooral bepaald door 
de sterke internationale vraag en geruchten dat de uitvoer naar China wel eens eerder op gang kan komen dan eerder verwacht. 
Overigens verlopen de oogstwerkzaamheden voortvarend. Voor Argentinië werd de verwachte opbrengst in het seizoen 2021/22 iets 
verhoogd naar 58,0 m/ton (vorig jaar 60,5 m/ton). In Europa wordt gevreesd voor de gevolgen van het hete en droge weer waar-
door MARS de opbrengst verlaagde naar 7,3 ton/ha. Hogere sojabonennoteringen na een aanvankelijke daling door voorspellin-
gen voor gunstigere weersomstandigheden, valutaire ontwikkelingen en dalingen bij tarwe en maïs. Door geruchten over een toe-
nemende interesse vanuit China en voorspellingen dat de hitte en droogte terugkeren naar het Middenwesten van de VS veranderde 
het sentiment. Ook de stijgende noteringen voor sojaschroot, als gevolg van de vraag of er door de toenemende economische pro-
blemen in Argentinië nog wel voldoende sojaschroot beschikbaar zal zijn, deden een duit in het zakje. De lokale analist, Safras & 
Mercado, voorspelt voor het seizoen 2022/23 voor Brazilië een forse stijging van de export naar 91,5 m/ton (+ 19% t.o.v. vorig 
jaar) en een stijging van de export van sojaschroot naar 18,7 m/ton (+3% t.o.v. vorig jaar). Lagere rijstnoteringen door een 
zwakke internationale vraag uit onder meer West-Afrika, valutaire ontwikkelingen en de aankomende oogst (Vietnam). Enig tegen-
wicht kwam van de gevolgen van het weer in Bangladesh (droogte) en de aanhoudende vraag naar 100% breukrijst vanuit de vee-
voederindustrie. Lagere vrachtkosten t.o.v. vorige week (Baltic Dry Index –124 naar 2.007), bij een stijging van de olieprijs tot 
$106,08 per vat (+$2,50 t.o.v. vorige week) en een zwakkere euro (€ 1,00  $ 1,0157).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 25 JULI 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 340,00 (▼) Brussel (voer) 300,00 (<>) Brussel 350,00 (<>) 

Barcelona (maal) 370,00 (▼) Hamburg (voer) 290,00 (▼) Leon  350,80 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 335,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 337,02 (▲) Wexford (voer) 340,00 (▼) Bologna 374,00 (▲) 

Brussel (voer) 380,00 (<>) Bologna (voer) 325,50 (<>) Transdanubia 269,16 (▼) 

Hamburg (voer) 330,00 (▼) Rotterdam (voer) 312,00 (▼) Rotterdam 370,00 (▲) 

Wexford (voer) 350,00 (▼) Lissabon (voer) 340,00 (<>) Banat 227,45 (▼) 

Vilnius (voer) 309,67 (▼) Naantali (voer) 287,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) g.n.  

Rotterdam (voer) 335,50 (▼) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 332,56 (▲) Naantali (brouw) 352,50 (<>) Haver – Brussel g.n. 
Lagere spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland door dalende termijnnoteringen. Ook lagere spotnoteringen voor gerst. 
Weinig handelsactiviteit in afwachting van de ontwikkelingen in Oekraïne. In Parijs daalde de termijnnotering september 2022 voor 
maaltarwe met €1,75 naar €345,25. De termijnnotering december 2022 daalde met €1,25 naar €331,25. Voor maïs steeg de ter-
mijnnotering augustus 2022 met €17,00 naar €350,00 en de termijnnotering november 2022 met €7,25 naar €325,50.  
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product t/m vorige week 
*)

deze week totaal
t/m vorige 
week *)

deze week totaal

zachte tarwe 511.231 892.943 1.404.174 65.371 74.555 139.926

bloem (tarwe 
equiv.)

12.990 13.161 26.151 5.118 6.882 12.000

harde tarwe 12.041 5.047 17.088 269 1.919 2.188

gerst 195.687 84.364 280.051 16.128 49.668 65.796

mout (gerst 
equiv.)

60.724 61.990 122.714 535 849 1.384

mais 40.880 30.930 71.810 348.197 663.198 1.011.395

totaal 833.553 1.088.435 1.921.988 435.618 797.071 1.232.689

fysiek uit- en invoer graan seizoen 2022/2023 in tonnen

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 24 juli 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

*) Periode 1 t/m 10 juli 2022 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 11 tot en met 24 juli 2022 werd in totaal 1.088.435 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 24 juli 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 892.943 ton zachte tarwe en 146.354 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
797.071 ton graan ingevoerd, waarvan 74.556 ton zachte tarwe, 50.517 ton gerst (inclusief mout) en 663.198 ton maïs. De Europe-
se Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 689.2992 ton graan 
(zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 1.129 m/ton).  
 
Nieuws over inschrijvingen en directe aankopen 
Recent verzekerde Egypte (GASC) zich via handelaren van 760.000 ton tarwe tegen $402-$405 c&f voor levering in de periode augus-
tus/november en van 440.000 ton tegen $416 c&f voor levering in de periode september/oktober. Tevens werd 63.000 ton tegen $420 
c&f uit de markt gehaald. Jordanië kocht 120.000 ton tegen $427,50 c&f voor levering in de periode oktober/november. Pakistan kocht 
300.000 ton tegen 404,90 c&f 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

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

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

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

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 2.285.665,0 2 0,0 2.266.769,1

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 0,0 125.998,0

969/2006 09.4131 maïs 276.440,0 3 0,0 276.440,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 0,0 794.485,0

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 0,0 287.331,0

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

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

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

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2022. (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 tm 7 juli 2022 - certificaten geldig vanaf 1 augustus 2022)

** alle "derde landen"

 

product t/m vorige week 
*)

deze week totaal
t/m vorige 

week *)
deze week totaal

zachte tarwe 363.944 1.040.230 1.404.174 65.156 74.770 139.926

bloem (tarwe 
equiv.)

11.291 14.860 26.151 4.922 7.078 12.000

harde tarwe 12.041 5.047 17.088 269 1.919 2.188

gerst 195.687 84.364 280.051 16.099 49.697 65.796

mout (gerst 
equiv.)

52.916 69.798 122.714 535 849 1.384

mais 35.426 36.384 71.810 348.170 663.225 1.011.395

totaal 671.305 1.250.683 1.921.988 435.151 797.538 1.232.689

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2022/2023 in tonnen 

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 24 juli 2022)

uitvoer invoer

 


