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Nr. 32 van 11 augustus 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 9 augustus 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 374,26 (▲) Australië (voer) 335,64 (▼) USYC 3 (Gulf) 299,18 (▲) 

Australië (APW)  390,06 (▼) Zwarte Zee (voer) 308,66 (▼) Argentinië  274,33 (▲) 

Rusland (maaltarwe) 349,72  (▼) Argentinië (voer) 340,09 (<>) Brazilië 290,11 (▲) 

SRW (Gulf) 333,07 (▲) Australië (brouw) 351,24 (▼) Oekraïne  g.n.  

SW (PNW) 362,46 (▼) Sojabonen (VS)  625,29 (▼) Canada (haver) g.n.  

Oekraïne (voer)  g.n.  Sojabonen (Brazilië) 625,37 (▲) 1 Euro  $ 1,0234 (▼) 

Een gemengd beeld bij de tarwenoteringen waarbij deze enerzijds stegen door de toenemende internationale vraag, maar ander-
zijds daalden door de vooruitzichten dat vanuit het Zwarte Zeegebied (nog) meer tarwe beschikbaar zal komen. Zo verwacht Oekra-
ine in de nabije toekomst de maandelijks uit te voeren hoeveelheid te kunnen opvoeren naar 3,5 m/ton (1,0 m/ton in augustus 
2022) en stevent Rusland, althans volgens een lokale analist, voor het seizoen 2022/23 af op een recordoogst van 95,0 m/ton. De 
Russian Grain Union gaat echter uit van zo’n 84,0 m/ton, o.m. omdat het door de boycot steeds lastiger wordt machines goed te 
onderhouden. Ook in de VS ziet het er goed uit en staat bijna 2/3 van de zomertarwe er goed bij. Wel blijft de uitvoer vanuit de VS 
in het seizoen 2022/23, met vooralsnog voor 8,2 m/ton aan aangegane verplichtingen, iets (2%) achter bij vorig seizoen. Dankzij 
recente regen lijkt de situatie in Argentinië, waar de inzaai nagenoeg gereed is, gunstig uit te pakken voor de ontwikkeling van de 
tarwe. Frankrijk verwacht een oogst van zo’n 33,9 m/ton (vorig jaar 35,4 m/ton). Lagere gerstnoteringen met alleen in de EU een 
beperkte stijging. Frankrijk verwacht voor het seizoen 202/23 een oogst van 11,4 m/ton (11,5 m/ton vorig jaar). Hoewel de oogst 
in Rusland langzaam op gang komt (pas 1,5 m/ha geoogst tegen 3,9 m/ha vorig jaar rond deze tijd), verwacht IKAR, mede door 
een hogere opbrengst/ha (4,5 ton/ha tegen 3,4 ton/ha vorig jaar) een opbrengst van 21,5 m/ton (vorig jaar 17,6 m/ton). Hogere 
maïsnoteringen door de toenemende zorgen over de gevolgen van het hete en droge weer in het westen van de Corn Belt. Enige 
steun van recente verkopen aan Italië en China, maar verder weinig activiteiten in afwachting van het WASDE-rapport van USDA 
van 12 augustus. Het is inmiddels wel duidelijk dat de kwaliteit van de maïs in de VS er door de weersomstandigheden niet beter op 
wordt. De verscheping van maïs uit Oekraïne komt langzaam op gang en inmiddels heeft een aantal schepen de havens verlaten 
met als bestemming o.m. Turkije, Zuid-Korea en het VK. Frankrijk verwacht voor het seizoen 2022/23 met 12,4 m/ton een (aan-
zienlijk) lagere oogst (vorig jaar 15,2 m/ton). Hogere sojabonennoteringen in Zuid-Amerika en iets lagere noteringen in de VS. 
Steun kwam vooral van de afnemende voorraden van de oude oogst, een sterke toename van het binnenlands verbruik, goede ex-
port en stijgende prijzen van maïs en van producten o.b.v. van sojabonen. Verder werden, vooruitlopend op het nieuwe WASDE-
rapport, posities ingenomen. Op de achtergrond spelen de toenemende spanningen tussen de VS en China wel een rol, maar dat 
weerhoudt China er niet van om sojabonen te kopen. De teller voor het seizoen 2022/23 staat inmiddels op 15,3 m/ton (+44% 
t.o.v. vorig jaar). In Zuid-Amerika weinig handelsactiviteit omdat door de stijgende reaal de boeren minder willen verkopen. Voor 
Brazilië wordt voor het seizoen 2021/22 een totale oogst verwacht van 126.6 m/ton (138,9 m/ton vorig jaar). CNGOIC verwacht 
voor China voor het seizoen 202/23 een oogst van 19,7 m/ton (vorig jaar 16,4 m/ton. Hogere rijstnoteringen in Thailand door een 
goede binnenlandse vraag, valutaire ontwikkelingen en recente verkopen aan Irak en landen ten zuiden van de Sahara, stabiele 
noteringen in India, ondanks de matige voortgang van de inzaai van de kharif-rijst voor het seizoen 2022/23 en verkopen aan Ban-
gladesh en lagere noteringen in Vietnam. Lagere vrachtkosten t.o.v. vorige week (Baltic Dry Index –139 naar 1.592), bij een daling 
van de olieprijs tot $92,96 per vat (-$2,25 t.o.v. vorige week) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $ 1,0353).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 8 AUGUSTUS 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) g.n. Brussel (voer) 266,63 (▼) Brussel g.n. 

Barcelona (maal) 378,00 (▼) Hamburg (voer) 295,50 (▲) Leon  338,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 334,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 343,37 (▲) Wexford (voer) 320,00 (▼) Bologna 384,00 (<>) 

Brussel (voer) 287,38 (▼) Bologna (voer) 330,50 (▲) Transdanubia 292,25 (▼) 

Hamburg (voer) 335,00 (▼) Rotterdam (voer) 313,00 (▼) Rotterdam 357,00 (▲) 

Wexford (voer) 330,00 (▼) Lissabon (voer) 340,00 (<>) Banat 246,57 (▼) 

Vilnius (voer) 281,66 (▲) Naantali (voer) 287,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 293,50  

Rotterdam (voer) 339,00 (▲) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 334,85 (▲) Naantali (brouw) 350,00 (▼) Haver – Brussel g.n. 
In afwachting van het WASDE-rapport van USDA nagenoeg geen beweging bij de spotprijzen voor maaltarwe en gerst in de EU, 
terwijl de handelsactiviteiten voor deze tijd van het jaar ook op een laag pitje staan. In Parijs steeg de termijnnotering september 
2022 voor maaltarwe met €1,25 naar €340,00. De termijnnotering december 2022 steeg met €4,25 naar €329,00. Voor maïs steeg 
de termijnnotering november 2022 met €10,00 naar €333,00. De termijnnotering maart 2023 bedroeg € 329,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 2.196.395 292.718 2.489.113 207.156 57.211 264.367

bloem (tarwe 
equiv.)

41.037 8.598 49.635 18.651 2.398 21.049

harde tarwe 25.712 3.254 28.966 2.773 6.898 9.671

gerst 929.181 19.213 948.394 142.576 65.036 207.612

mout (gerst 
equiv.)

196.896 49.509 246.405 1.998 843 2.841

mais 139.882 2.081 141.963 1.620.028 366.657 1.986.685

totaal 3.529.103 375.373 3.904.476 1.993.182 499.043 2.492.225

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 7 augustus 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 1 tot en met 7 augustus 2022 werd in totaal 375.373 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 7 augus-
tus maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 292.718 ton zachte tarwe en 68.722 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
499.043 ton graan ingevoerd, waarvan 57.211 ton zachte tarwe, 65.879 ton gerst (inclusief mout) en 366.657 ton maïs. De Europe-
se Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 1,412 m/ton graan (zelf-
de periode vorig seizoen een netto exporteur van 2,875 m/ton).  
 
Nieuws over inschrijvingen 
Zachte tarwe 
Tunesië kocht 125.000 ton tegen $390-$393 c&f voor levering in de periode augustus-oktober en Iran kocht 180.000 tot 240.000 ton 
maaltarwe tegen $446-$448 c&f in Rusland voor levering in de periode september/oktober. Verder is Iran nog in de markt voor aankoop 
van nog eens 60.000 ton en openen de Filipijnen een inschrijving voor levering van 120.000 ton. 
Gerst 
Jordanië kocht 60.000 ton voergerst tegen $336 c&f voor levering in januari en Tunesië 50.000 ton tegen $349-$350 c&f voor levering 
in de periode augustus/oktober. De Filipijnen zijn weer in de markt voor levering in de periode oktober-januari van 120.000 voergerst. 

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 1.770.467 718.646 2.489.113 210.050 54.317 264.367

bloem (tarwe 
equiv.)

40.375 9.260 49.635 16.131 4.918 21.049

harde tarwe 21.212 7.754 28.966 2.773 6.898 9.671

gerst 585.013 363.381 948.394 142.453 65.159 207.612

mout (gerst 
equiv.)

164.421 81.984 246.405 1.968 873 2.841

mais 128.903 13.060 141.963 1.621.985 364.700 1.986.685

totaal 2.710.391 1.194.085 3.904.476 1.995.360 496.865 2.492.225

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 7 augustus 2022)

uitvoer invoer

 


