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Nr. 10 van 9 maart 2023 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 8 maart 2023 

 
Tarwe Gerst - soja Maïs - haver

HRW 2 (fob Gulf) 358,22 (▼) Australië (voer) 267,10 (▼) USYC 3 (Gulf) 285,26 (▲)

Australië (APW) 326,25 (▼) Zwarte Zee (voer) 254,35 (▼) Argentinië 305,26 (▲)

Rusland (maaltarwe) 294,20 (▼) Argentinië (voer) 320,30 (<>) Brazilië 291,71 (▲)

SRW (Gulf) 302,50 (▼) Australië (brouw) 334,52 (▼) Oekraïne 256,54 (<>)

SW (PNW) 312,70 (▲) Sojabonen (VS) 597,95 (▲) Canada (haver) 302,18 (<>)

Oekraïne (voer) 271,60 (▲) Sojabonen (Brazilië) 552,45 (▲) 1 Euro  $1,0668 (▲)

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

 
Dalende tarwenoteringen tot het laagste niveau in ruim anderhalf jaar door beperkte aanwas van productie, concurrentie uit het 
Zwarte Zeegebied van m.n. Rusland i.c.m. met de mogelijke verlenging van het Black Sea Initiative. In de VS werd de daling van de 
noteringen verweten aan de sterke valutakoers van de dollar, zorgen over het aantal exportverplichtingen en wisselende weersom-
standigheden. Ook in de EU lagere prijzen wat samengaat met de gunstige gewaskwaliteit van de wintertarwe voor seizoen 2023/24 
in Frankrijk en Duitsland. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden heeft SovEcon (Rusland) de productieprognose voor 
seizoen 2023/24 met 0,7 m/ton verlaagd naar 85,3 m/ton. In Oekraïne zorgt de onzekerheid o.a. over het behoud van de graancor-
ridors voor lagere noteringen. Algerije en Tunesië waren op de markt voor respectievelijk 50.000 ton tarwe (verzending in april) en 
100.000 ton durum (verzending in april/mei). Dalende gerstnoteringen in navolging van de ontwikkelingen bij tarwe. Gesprekken 
over de uitbreiding van het Black Sea Grain Initiative zijn nog steeds gaande. ABARES (Australië) heeft in de kwartaalupdate de 
productieprognose voor seizoen 2022/23 met 0,7 m/ton verhoogd naar een record hoogte van 14,1 m/ton. De prognose voor sei-
zoen 2023/24 zal waarschijnlijk weer lager ligger i.v.m. de droge weersomstandigheden. Jordanië kocht 100.00 ton voergerst tegen 
$284 c&F en is opnieuw op de markt voor 120.000 ton voergerst. Licht stijgende maïsnoteringen door technische en speculatieve 
verkopen na de laatste update van USDA. De vooruitgang werd echter beperkt door de zwakkere externe markten, de sterke positie 
van de dollarkoers en de naderende publicatie van het WASDE rapport. In de VS lagen de wekelijkse exportverkopen lager dan ver-
wacht. Het totaal aan cumulatieve exportverplichtingen voor seizoen 2022/23 ligt op 29,2 m/ton (-29,0% t.o.v. vorig jaar). In Brazi-
lië is het dorsen van de eerste oogst in seizoen 2022/23 voor 23,0% voltooid en de inzaai van de tweede oogst (safrinha) van het 
seizoen 2022/23 is voor 64,0% voltooid (75,0% vorig jaar). BAGE (Argentinië) heeft de gewaskwaliteit voor oogst uit seizoen 
2022/23 op 44,0% vastgesteld. Verder de nodige onzekerheden over een eventuele verlenging van het Black Sea Grain Initiative dat 
op 18 maart a.s. afloopt. Stijgende sojabonennoteringen door de verslechterde productieopbrengst in Argentinië, de voortgang 
van de oogstwerkzaamheden in Brazilië en de seizoensgebonden lagere exportvraag. CONAB (Brazilië) meldt dat het dorsen van de 
oogst van seizoen 2022/23 voor 44,0% is voltooid. Als gevolg van de droogte is er in verschillende regio’s wel wat verlies van de 
opbrengst bij het oogsten. In Argentinië ziet het er door de droogte niet gunstig uit en BAGE heeft op 1 maart jl. de gewaskwaliteit 
voor seizoen 2022/23 op 33,0% vastgesteld (77,0% vorig jaar). Private analisten hebben de productieprognose verlaagd naar 30,0 
m/ton (vorig jaar 44,0 m/ton). Gemengde rijstnoteringen door o.a. hogere lokale prijzen voor Thaise witte en voorgekookte rijst 
als gevolg van een wisselende valutakoers. De winst werd afgezwakt door een lagere aanwas van verse productie waar veel hande-
laren op hebben gewacht. Dalende noteringen in Pakistan als gevolg van een dalende valutakoers. Een dalende vraag uit India van-
wege de naderende feestdagen. T.o.v. vorige week hogere vrachtkosten (Baltic Dry Index +29 naar 1.327 punten), een daling van 
de olieprijs tot $81,09 per vat (-3,37) en een iets zwakkere euro (€ 1,00  $1,0566).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 6 MAART 2023– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 279,00 (▼) Brussel (voer) 231,90 (▼) Brussel 267,40 (▼)

Barcelona (maal) 325,00 (▼) Hamburg (voer) 247,00 (▼) Leon 302,00 (▼)

Rouen (maal) 277,94 (▼) Valladolid (voer) 302,00 (▼) Bordeaux 290,94 (▼)

Muntenia (maal) 241,83 (▼) Wexford (voer) 280,00 (▼) Bologna 310,00 (▼)

Brussel (voer) 246,10 (▼) Bologna (voer) 275,50 (▼) Transdanubia 261,45 (▲)

Hamburg (voer) 278,50 (▼) Rotterdam (voer) - week 10 257,00 (▼) Rotterdam - week 10 291,00 (▼)

Wexford (voer) 300,00 (▼) Lissabon (voer) 280,00 (▼) Banat 246,91 (▲)

Vilnius (voer) 247,92 (▼) Naantali (voer) 211,00 (▼) Rogge - Hamburg (maal) g.n.

Rotterdam (voer) - week 10 282,50 (▼) Mannheim (brouw) 327,50 (<>) Vilnius (voer) g.n.

Muntenia (voer) g.n. Naantali (brouw) g.n. Haver – Vaasa 219,00 (▼)  
Lagere spotnoteringen voor tarwe in Frankrijk en Duitsland door de aanhoudende sterk concurrerende aanbiedingen van handelaren 
in het Zwarte Zeegebied en Australië. In Parijs daalde de termijnnotering maart 2023 voor maaltarwe met €14,00 naar €261,50 en 
de termijnnotering mei 2023 met €12,50 naar €263,50. Voor maïs is de termijnnotering juni 2023 op €260,25 vastgesteld en steeg 
de termijnnotering augustus 2023 met €0,50 naar €262,75.  
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BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 26 februari t/m 5 maart 2023 werd in totaal 324.067 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 5 maart 
2023 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 117.640 ton zachte tarwe, 58.113 ton gerst (inclusief mout) en 63.649 ton maïs. In de-
zelfde periode werd 662.116 ton graan ingevoerd, waarvan 143.552 ton zachte tarwe, 37.754 ton gerst (inclusief mout) en 474.910 
ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 
2,519 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 17,286 m/ton).  
 
 
  

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 20.471.879 550.291 21.022.170 5.824.545 174.962 5.999.507

bloem (tarwe 
equiv.)

303.425 9.563 312.988 219.840 6.596 226.436

harde tarwe 526.182 1.535 527.717 564.456 48.708 613.164

gerst 3.653.879 401.923 4.055.802 1.560.161 35.865 1.596.026

mout (gerst 
equiv.)

2.034.651 125.159 2.159.810 19.724 734 20.458

mais 1.313.889 148.590 1.462.479 17.947.249 619.266 18.566.515

totaal 28.303.905 1.237.061 29.540.966 26.135.975 886.131 27.022.106

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

vanaf 1 juli 2022 tot en met 5 maart 2023)

uitvoer invoer

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week 

deze week totaal

zachte tarwe 20.904.530 117.640 21.022.170 5.855.985 143.522 5.999.507

bloem (tarwe 
equiv.)

305.180 7.808 312.988 221.368 5.068 226.436

harde tarwe 526.182 1.535 527.717 612.787 377 613.164

gerst 3.997.689 58.113 4.055.802 1.558.272 37.754 1.596.026

mout (gerst 
equiv.)

2.084.488 75.322 2.159.810 19.973 485 20.458

mais 1.398.830 63.649 1.462.479 18.091.605 474.910 18.566.515

totaal 29.216.899 324.067 29.540.966 26.359.990 662.116 27.022.106

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

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

uitvoer invoer

 


