
 
 
 

 

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. 8 van 23 februari 2023 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 21 februari 2023 

 
Tarwe Gerst - soja Maïs - haver

HRW 2 (fob Gulf) 404,49 (▼) Australië (voer) 281,13 (▼) USYC 3 (Gulf) 301,29 (▼)

Australië (APW) 348,10 (▼) Zwarte Zee (voer) 268,26 (▼) Argentinië 316,60 (▲)

Rusland (maaltarwe) 303,25 (▼) Argentinië (voer) 320,30 (▼) Brazilië 311,50 (▼)

SRW (Gulf) 325,40 (▼) Australië (brouw) 351,18 (▼) Oekraïne 262,39 (▼)

SW (PNW) 329,50 (▼) Sojabonen (VS) 606,83 (▲) Canada (haver) 303,19 (▼)

Oekraïne (voer) 270,56 (<>) Sojabonen (Brazilië) 569,46 (▲) 1 Euro  $1,0657 (▼)

US $ ton fob US $ ton fob US $ ton fob 

 
Dalende tarwenoteringen o.a. door zorgen over de sterke concurrentie van leveringen uit het Zwarte Zeegebied, de onzekerheden 
m.b.t. de evt. verlenging van de zeescheepvaartovereenkomst van Oekraïne in maart en de gevolgen van de sterke dollarkoers op 
het Amerikaanse concurrentievermogen in de export. In Rusland daalde de noteringen ondanks de gunstige weersomstandigheden. 
Rusagrotrans (spoorwegbeheerder) heeft de exportverplichtingen voor seizoen 2022/23 (t/m eind februari) vastgesteld op 32,3 
m/ton en voor het volledige seizoen op 46,0 m/ton. Tevens werd de productieprognose voor seizoen 2023/24 verlaagd met 1,8 
m/ton en vastgesteld op 79,9 m/ton o.a. als gevolg van een lager ingezaaid areaal. De exportbeperkingen in de havens van Oekra-
ine zorgen voor een beperkte aanwas van nieuwe oogst. Desondanks bleven de noteringen gemiddeld. De totale exportverplichting 
voor seizoen 2023/24 is verlaagd met 7,0 m/ton naar 10,7 m/ton. Dalende gerstnoteringen als gevolg van beperkte handelsactivi-
teit. Verliezen in Europa waren voornamelijk gekoppeld aan de dalende noteringen terwijl de dalingen op het zuidelijk halfrond 
voornamelijk seizoensgebonden waren. De kwaliteit van de Franse winteroogst voor seizoen 2023/24 werd vastgesteld op 92,0% en 
de inzaai van de voorjaarsoogst is voor 26,0% voltooid. MARS meldt dat, als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden, de 
productieprognose voor het wintergewas voor seizoen 2023/24 in Noord-Afrika lager zal zijn dan verwacht. Stabiele maïsnoterin-
gen door m.n. verslechterende oogstvooruitzichten voor Argentinië en ontwikkelingen op aangrenzende markten. De USDA weke-
lijkse exportverplichting bedroeg 1,0 m/ton en komt in de periode sep/aug in totaal op 27,8 m/ton uit (-40% t.o.v. vorig jaar). In 
Brazilië is het dorsen van de eerste oogst van seizoen 2022/23 voor 14,0% voltooid en de tweede oogst (safrinha) is voor 33,0% 
voltooid. In Argentinië heeft BAGE als gevolg van de slechte weersomstandigheden de gewaskwaliteit verlaagd en op 55,0% vastge-
steld. De weersvooruitzichten geven nog geen zicht op verbetering. Verder lagere maar gemiddelde noteringen in het Zwarte Zee-
gebied. Oekraïne meldt dat de onderhandelingen voor de uitbreiding van het Black Sea Grain Initiative binnenkort van start zullen 
gaan. Licht stijgende sojabonennoteringen in de VS door de toenemende zorgen over de oogstvooruitzichten in Argentinië, waar 
door het aanhoudende hete en droge weer de mogelijke opbrengst onder druk blijft staan, door stijgingen bij van sojabonen afgelei-
de producten en door stijgende energieprijzen. De verwachte hoge opbrengst in Brazilië en gunstige exportprognose zorgde voor 
enig tegenwicht. In Brazilië is het dorsen van de oogst voor 25,0% voltooid (33,0% t.o.v. vorig jaar) en is de kwaliteit van de oogst 
goed. Een lokale consultant heeft de productieprognose voor seizoen 2022/23 met 2,0 m/ton verlaagd naar 150,9 m/ton. Lagere 
rijstnoteringen bij beperkte handelsactiviteiten, valutaire ontwikkelingen en de komst van nieuwe oogst. Ook de vooruitzichten 
voor een grotere beschikbaarheid in Thailand droeg hieraan bij, terwijl in Vietnam de beperkte vraag en de krappe voorraden elkaar 
in evenwicht hielden. T.o.v. vorige week hogere vrachtkosten (Baltic Dry Index +133 naar 674 punten), een daling van de olieprijs 
tot $82,90 per vat (-$2,20) en een iets zwakkere euro (€ 1,00  $1,0590).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 20 FEBRUARI 2023– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) g.n. Brussel (voer) 248,20 (▲) Brussel 285,20 (▲)

Barcelona (maal) 340,00 (▲) Hamburg (voer) g.n. Leon 309,60 (▲)

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer) 308,00 (▲) Bordeaux 309,51 (▲)

Muntenia (maal) 270,90 (▲) Wexford (voer) 285,00 (<>) Bologna 311,00 (<>)

Brussel (voer) 259,80 (▲) Bologna (voer) 282,50 (<>) Transdanubia 224,29 (▼)

Hamburg (voer) g.n. Rotterdam (voer) - week 8 276,50 (▼) Rotterdam - week 8 308,50 (▼)

Wexford (voer) 305,00 (<>) Lissabon (voer) 306,00 (▲) Banat 260,30 (▲)

Vilnius (voer) 261,90 (▲) Naantali (voer) 219,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) g.n.

Rotterdam (voer) - week 8 303,00 (▼) Mannheim (brouw) 330,00 (▼) Vilnius (voer) g.n.

Muntenia (voer) 245,83 (▼) Naantali (brouw) g.n. Haver – Vaasa 235,00 (▼)  
Lagere spotnoteringen voor tarwe in Frankrijk en Duitsland door dalende termijnmarkten en beperkte handelsactiviteit. Daarnaast 
onzekerheid over het Black Sea Grain Initiative i.c.m. sterke Russische concurrentie bij inschrijvingen. In Parijs daalde de termijnno-
tering maart 2023 voor maaltarwe met €9,25 naar €284,75 en de termijnnotering mei 2023 met €7,25 naar €283,75. Voor maïs 
steeg de termijnnotering maart 2023 met €1,50 naar €295,25 en daalde de termijnnotering juni 2023 met €6,50 naar €284,25.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 18.879.145 166.622 19.045.767 4.968.342 192.124 5.160.466

bloem (tarwe 
equiv.)

268.387 5.826 274.213 189.050 5.191 194.241

harde tarwe 539.463 132 539.595 531.856 468 532.324

gerst 3.154.671 4.059 3.158.730 1.408.812 20.736 1.429.548

mout (gerst 
equiv.)

1.760.277 29.156 1.789.433 18.038 522 18.560

mais 948.369 23.181 971.550 16.462.768 230.067 16.692.835

totaal 25.550.312 228.976 25.779.288 23.578.866 449.108 24.027.974

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 5 februari 2023 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 29 t/m 5 februari 2023 werd in totaal 228.976 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 5 februari 2023 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 166.662 ton zachte tarwe en 29.156 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
449.108 ton graan ingevoerd, waarvan 192.124 ton zachte tarwe, 522 ton gerst (inclusief mout) en 230.067 ton maïs. De Europese 
Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 1,751 m/ton graan (zelfde 
periode vorig seizoen een netto exporteur van 16,096 m/ton)*.  
 
*) Wegens een aanhoudende technische storing bij de Europese Commissie zijn er nog geen nieuwe gegevens beschikbaar.  
 
Inschrijvingen  
 
Tarwe  
Tunesië kocht 100.000 ton maaltarwe voor $338-US$339 c&f met verzending in maart. Egypte (GASC) heeft een inschrijving geopend 
voor verzending in april. Irak heeft een inschrijving geopend voor 200.000 ton maaltarwe uit de VS, Canada en Australië met verzending 
in april. Tot slot is Turkije op 28 februari op zoek naar 790.000 ton tarwe met verzending in maart t/m mei.    
 
Gerst  
Tunesië kocht 75.000 ton voergerst van optionele oorsprong voor $298- $303 c&f. Verzending in maart.  

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  *) 09.4125 tarwe 1.142.832,5 2 9.932,5 1.132.900,0

2020/761 **) 09.4133 tarwe 129.577,0 1 25,0 129.552,0

2020/761 **) 09.4131 maïs 138.220,0 2 0,0 138.220,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 (bewerkte) tarwe 1.000.000,0 3 0,0 1.000.000,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 (bewerkte) gerst 350.000,0 3 0,0 350.000,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4308 (bewerkte) maïs 650.000,0 3 0,0 650.000,0

* alle derde landen m.u.v. Verenigde Staten, Canada en het VK

(1) beschikbare hoeveelheden tot en met 31-12-2023.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2023. 

(3) contingent tijdelijk buiten werking gesteld

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 t/m 7 februari 2023 - certificaten geldig vanaf 1 maart 2023)

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

(4) officieus  

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 18.780.468 265.299 19.045.767 4.968.360 192.106 5.160.466

bloem (tarwe 
equiv.)

266.755 7.458 274.213 187.863 6.378 194.241

harde tarwe 539.359 236 539.595 531.856 468 532.324

gerst 3.115.656 43.074 3.158.730 1.408.402 21.146 1.429.548

mout (gerst 
equiv.)

1.750.935 38.498 1.789.433 18.014 546 18.560

mais 942.035 29.515 971.550 16.463.756 229.079 16.692.835

totaal 25.395.208 384.080 25.779.288 23.578.251 449.723 24.027.974

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

vanaf 1 juli 2022 tot en met 5 februari 2023)

uitvoer invoer

 


