
 
 
 

 

Weekbericht granen 
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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. 31 van 4 augustus 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 2 augustus 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 370,11 (▼) Australië (voer) 342,79 (<>) USYC 3 (Gulf) 296,03 (▼) 

Australië (APW)  396,21 (▼) Zwarte Zee (voer) 310,51 (<>) Argentinië  267,18 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 358,87  (▼) Argentinië (voer) 340,09 (<>) Brazilië 278,26 (▲) 

SRW (Gulf) 325,22 (▼) Australië (brouw) 357,39 (▼) Oekraïne  g.n.  

SW (PNW) 374,31 (▲) Sojabonen (VS)  628,14 (▲) Canada (haver) g.n.  

Oekraïne (voer)  g.n.  Sojabonen (Brazilië) 608,22 (▼) 1 Euro  $ 1,0237 (▲) 

Dalende tarwenoteringen door o.m. de oplopende spanningen tussen de VS en China en de vooruitzichten dat de uitvoer van o.m. 
tarwe uit Oekraïne de komende tijd kan toenemen, nu een eerste schip met 26.000 ton maïs de haven van Odessa heeft (kunnen) 
verlaten. Het is overigens nog maar de vraag of de verscheping via Odessa echt goed op gang komt, omdat er nog wel wat vragen 
zijn over de verzekering van de transporten en de beschikbaarheid van (voldoende) bemanningsleden. Er zal echter wel wat moeten 
gebeuren omdat de nieuwe oogst eraan komt. Inmiddels gaan de officiële voorspellingen uit van een totale oogst van zo’n 20,0 
m/ton (33,0 m/ton vorig jaar). In de VS lijkt de gemiddelde opbrengst/ha met 3,3 ton/ha het vijfjarig gemiddelde (is 2,6 ton/ha) 
ruim te overschrijden. Aanvankelijk profiteerde de EU van de lagere prijzen en werd tarwe verkocht aan o.a. Algerije, Pakistan, 
Jordanië en Zuid-Korea. Door de extreme weersomstandigheden is de oogstverwachting voor het seizoen 2022/23 echter verder 
verlaagd tot 123,9 m/ton (130,1 m/ton vorig jaar), met hogere prijzen tot gevolg. Stabiel gerstnoteringen bij nauwelijks handels-
activiteiten. Overigens ziet het er wel naar uit dat vanuit Frankrijk ladingen gerst verscheept zullen worden naar Iran, Saoedi Arabië 
en Tunesië. De productie in de EU voor het seizoen 2022/23 is licht neerwaarts bijgesteld naar 51,5 m/ton (52,0 m/ton vorig jaar). 
De vooruitzichten voor Canada lijken gunstig uit te pakken voor (de gemiddelde opbrengst/ha van) zomergerst. Jordanië is weer in 
de markt voor levering van voergerst. De aanvankelijke stijging van de maïsnoteringen door de vooruitzichten voor heet en droog 
weer in de maand augustus en een stevige binnenlandse vraag werd volledig teniet gedaan door de spanningen tussen de VS en 
China en de mogelijke toename van de uitvoer uit Oekraïne, waar nog eens achttien schepen liggen te wachten. Overigens werd in 
de maand juli in totaal 1,1 m/ton maïs (0,9 m/ton in juli 2021) uit Oekraïne uitgevoerd via naburige landen. De EU heeft de officiële 
oogstverwachting inmiddels met 5,9 m/ton verlaagd naar 65,8 m/ton (72,7 m/ton vorig jaar) dankzij het hete en droge weer in 
o.m. Hongarije. Aangezien de vooruitzichten nog steeds niet geweldig zijn, ligt een verdere verlaging op de loer. Hogere sojabo-
nennoteringen in de VS door de afnemende beschikbaarheid van sojabonen van de oude oogst, de weersvooruitzichten die duiden 
op hete en droge omstandigheden in het Middenwesten, stijgende prijzen voor sojaolie en sojaschroot en het afdekken van shortpo-
sities. Al te grote stijgingen werden getemperd door winstnemingen, de laatste weersvoorspellingen en tegenvallende uitvoercijfers. 
In Brazilië daalden de noteringen iets door het trage uitvoertempo (in het seizoen 2022/23 lijkt de uitvoer uit te komen op 58,4 
m/ton tegen zo’n 70,0 m/ton vorig seizoen). StoneX gaat voor het seizoen 2022/23 uit van een totale oogst van 152,6 m/ton 
(+20% t.o.v. vorig jaar), o.m. door een uitbereiding van het areaal met 4% en een hogere opbrengst/ha, en een uitvoer van 100,0 
m/ton (+30% t.o.v. vorig jaar).  Paraguay verwacht een totale oogst van 10,0 m/ton (4,5 m/ton vorig jaar). Over het algemeen 
dalende rijstnoteringen door tegenvallende interesse uit landen in West-Afrika (India) en de Filipijnen (Vietnam), valutaire ontwik-
kelingen en de aankomende oogst (Vietnam). Alleen in Thailand iets hogere noteringen door de waardedaling van de baht waardoor 
de interesse in Thaise rijst toenam. Lagere vrachtkosten t.o.v. vorige week (Baltic Dry Index –276 naar 1.731), bij een daling van 
de olieprijs tot $95,21 per vat (-$10,87 t.o.v. vorige week) en een iets hogere euro (€ 1,00  $ 1,0198).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 1 AUGUSTUS 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) g.n. Brussel (voer) 267,80 (▼) Brussel g.n. 

Barcelona (maal) 380,00 (▲) Hamburg (voer) 287,00 (▼) Leon  338,00 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 335,00 (<>) Bordeaux 350,16 

Muntenia (maal) 327,35 (▼) Wexford (voer) 340,00 (<>) Bologna 384,00 (▲) 

Brussel (voer) 293,33 (▼) Bologna (voer) 328,50 (▲) Transdanubia 294,49 (▲) 

Hamburg (voer) 336,00 (▲) Rotterdam (voer) 312,00 (<>) Rotterdam 350,00 (▼) 

Wexford (voer) 350,00 (<>) Lissabon (voer) 340,00 (<>) Banat 274,04 (▼) 

Vilnius (voer) 265,12 (▼) Naantali (voer) 287,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) g.n.  

Rotterdam (voer) 337,50 (▲) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 304,25 (▼) Naantali (brouw) 352,50 (<>) Haver – Brussel g.n. 
Lagere spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland door lagere termijnnoteringen, terwijl handelaren ook benieuwd zijn of 
de verschepingen vanuit Oekraïne goed op gang komen. De vraag naar gerst nam toe. In Parijs daalde de termijnnotering septem-
ber 2022 voor maaltarwe met €6,50 naar €338,75. De termijnnotering december 2022 daalde met €6,50 naar €324,75. Voor maïs 
daalde de termijnnotering augustus 2022 met €10,00 naar €340,00 en de termijnnotering november 2022 met €2,50 naar €323,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 1.680.523 89.944 1.770.467 150.383 59.667 210.050

bloem (tarwe 
equiv.)

30.626 9.749 40.375 12.436 3.695 16.131

harde tarwe 17.088 4.124 21.212 2.359 414 2.773

gerst 427.129 157.884 585.013 76.018 66.435 142.453

mout (gerst 
equiv.)

138.745 25.676 164.421 1.496 472 1.968

mais 100.478 28.425 128.903 1.094.211 527.774 1.621.985

totaal 2.394.589 315.802 2.710.391 1.336.903 658.457 1.995.360

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 25 tot en met 31 juli 2022 werd in totaal 315.802 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 31 juli maar 
nog niet eerder verwerkt, waarvan 89.944 ton zachte tarwe en 183.560 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 658.457 
ton graan ingevoerd, waarvan 59.667 ton zachte tarwe, 77.514517 ton gerst (inclusief mout) en 527.774 ton maïs. De Europese Unie 
is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 715.031 ton graan (zelfde perio-
de vorig seizoen een netto exporteur van 1,778 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 0,0 571.943,0

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 1.404.174 366.293 1.770.467 139.926 70.124 210.050

bloem (tarwe 
equiv.)

26.151 14.224 40.375 12.000 4.131 16.131

harde tarwe 17.088 4.124 21.212 2.188 585 2.773

gerst 280.051 304.962 585.013 65.796 76.657 142.453

mout (gerst 
equiv.)

122.714 41.707 164.421 1.384 584 1.968

mais 71.810 57.093 128.903 1.011.395 610.590 1.621.985

totaal 1.921.988 788.403 2.710.391 1.232.689 762.671 1.995.360

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022)

uitvoer invoer

 


