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Nr. 11 van 16 maart 2023 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 14 maart 2023 

 
Tarwe Gerst - soja Maïs - haver

HRW 2 (fob Gulf) 365,37 (▲) Australië (voer) 272,22 (▲) USYC 3 (Gulf) 282,02 (▼)

Australië (APW) 323,11 (▼) Zwarte Zee (voer) 250,21 (▼) Argentinië 299,13 (▼)

Rusland (maaltarwe) 286,41 (▼) Argentinië (voer) 320,30 (<>) Brazilië 286,57 (▼)

SRW (Gulf) 298,63 (▼) Australië (brouw) 341,42 (▲) Oekraïne 252,49 (▼)

SW (PNW) 304,59 (▼) Sojabonen (VS) 587,81 (▼) Canada (haver) 301,29 (▼)

Oekraïne (voer) 265,39 (▼) Sojabonen (Brazilië) 539,51 (▼) 1 Euro  $1,0721 (▲)

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

 
Aanvankelijk dalende tarwenoteringen door sterke concurrentie vanuit andere exporterende landen, de goede oogstvooruitzichten 
voor o.a. Australië, technische factoren en een nog altijd beperkte vraag naar tarwe uit de VS. Na signalen dat het Black Sea Grain 
Initiative wel verlengd lijkt te worden, veerden de noteringen weer op. Wel is er nog een verschil van inzicht tussen Rusland (maxi-
maal 60 dagen) en Oekraïne (minimaal 120 dagen). Ook de nog altijd minder gunstige (weers)omstandigheden in delen van de 
Great Plains droegen bij aan de lichte stijging, maar onvoldoende om de eerdere dalingen te compenseren. De maandelijkse update 
van USDA voor het seizoen 2022/23 week voor de VS overigens niet af van die van een maand eerder. Door de recente weersverbe-
tering in het Zwarte Zeegebied is de uitvoer via de zuidelijke Russische havens weer op gang gekomen en volgens SovEcon zal er in 
maart zo’n 4,2 m/ton worden uitgevoerd (2,2 m/ton vorig jaar). Een gemengd beeld bij de gerstnoteringen mede onder invloed 
van de ontwikkelingen bij tarwe. In de EU (m.n. Frankrijk) ziet het er voor gerst voor het seizoen 2023/24 goed uit, zowel wat be-
treft de ontwikkeling van de wintergerst als de inzaai van zomergerst. Uitvoer van gerst uit Rusland blijft volgens SovEcon in maart 
beperkt tot zo’n 100.000 ton, zo’n 33% lager dan in februari 2023 en maart 2022. Lagere maïsnoteringen door de inhoud van het 
laatste WASDE-rapport van USDA, de ontwikkelingen in de tarwemarkt en mogelijk negatieve macro-economische ontwikkelingen 
door het faillissement van verschillende banken in de VS en onzekerheden rondom Credit Suisse. Dankzij de onzekerheid over Ar-
gentinië en goede wekelijkse exportcijfers (1,4 m/ton) bleef de schade nog enigszins beperkt. Overigens blijft de export vanuit de 
VS in het seizoen 2022/23 met 30,7 m/ton nog wel ruim achter bij vorig seizoen (-39%). Conab verhoogde de verwachtingen voor 
de oogst in Brazilië tot 124,7 m/ton (+10% t.o.v. vorig jaar) en rekent op een totale export van zo’n 48,0 m/ton (+3% t.o.v. vorig 
jaar). Overigens wel wat zorgen over de ontwikkelingen in o.a. Matto Grosso do Sul en Parana. Verder gaat UNEM er voor Brazilië 
vanuit dat de productie van ethanol o.b.v. maïs t/m maart 2024 met zo’n 37% zal toenemen t.o.v. afgelopen jaar. Dit komt overeen 
met zo’n 20% van het binnenlandse verbruik. Lagere sojabonennoteringen dankzij de vooruitzichten voor een grote oogst in Bra-
zilië, de seizoensgebonden matige exportvraag en de afnemende vraag naar van sojabonen afgeleide producten en ondanks het 
laatste WASDE-rapport, waarin USDA voor de VS uitgaat van een lagere oogst dan eerder verwacht. Bage heeft de verwachting voor 
Argentinië voor het seizoen 2022/23 verlaagd tot 29,0 m/ton (vorig jaar 43,3 m/ton). Vanwege de droogte in Rio Grande do Sul 
verlaagde Conab de oogstverwachting voor Brazilië met 1,5 m/ton tot 151,4 m/ton (+26,0 m/ton t.o.v. vorig jaar en een record-
oogst), terwijl ook voor export met 93,0 m/ton wordt uitgegaan van een enorme stijging (78,7 m/ton vorig jaar). Lagere rijstnote-
ringen in Thailand, door een afnemende internationale vraag in afwachting van zgn. off-season oogst paddy-rijst en in Pakistan 
door o.m. valutaire ontwikkelingen. Stabiele noteringen in India en hogere noteringen in Vietnam door een toenemende regionale 
vraag. Korea opende een inschrijving voor levering van 121.800 ton. T.o.v. vorige week hogere vrachtkosten (Baltic Dry Index +276 
naar 1.603 punten), een forse daling van de olieprijs tot $73,79 per vat (-$7,30) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $1,0603).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 13 MAART 2023– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 270,00 (▼) Brussel (voer) 231,60 (▼) Brussel 255,70 (▼)

Barcelona (maal) 322,00 (▼) Hamburg (voer) 240,00 (▼) Leon 299,40 (▼)

Rouen (maal) 271,44 (▼) Valladolid (voer) 290,00 (▼) Bordeaux 278,94 (▼)

Muntenia (maal) 258,30 (▲) Wexford (voer) 270,00 (▼) Bologna 307,00 (▼)

Brussel (voer) 239,50 (▼) Bologna (voer) 265,50 (▼) Transdanubia 253,05 (▼)

Hamburg (voer) 270,00 (▼) Rotterdam (voer) - week 11 254,00 (▼) Rotterdam - week 11 283,00 (▼)

Wexford (voer) 280,00 (▼) Lissabon (voer) 275,00 (▼) Banat 214,98 (▼)

Vilnius (voer) 246,26 (▼) Naantali (voer) 199,00 (▼) Rogge - Hamburg (maal) g.n.

Rotterdam (voer) - week 11 274,50 (▼) Mannheim (brouw) g.n. Vilnius (voer) g.n.

Muntenia (voer) 238,98 Naantali (brouw) g.n. Haver – Vaasa 213,00 (▼)  
Iets hogere spotnoteringen (in euro) voor tarwe in o.m. Frankrijk in navolging van de winsten die werden behaald bij het afdekken 
van eerder ingenomen short posities, maar in US $ genoteerd lager door de daling van de euro. In Parijs steeg de termijnnotering 
mei 2023 voor maaltarwe met €4,25 naar €267,75. De termijnnotering september 2023 bedroeg €265,00. Voor maïs steeg de ter-
mijnnotering juni 2023 met €2,25 naar €262,50 en de termijnnotering augustus 2023 steeg met €0,25 naar €263,00.  
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BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 6 t/m 12 maart 2023 werd in totaal 270.071 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 12 maart 2023 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 208.476 ton zachte tarwe en 37.240 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
460.529 ton graan ingevoerd, waarvan 161.703 ton zachte tarwe en 460.529 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 
2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 2,602 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen 
een netto exporteur van 17,94 m/ton).  
 
Nieuws over inschrijvingen 
Tarwe 
Algerije (OAIC) verzekerde zich van 540.000 ton maaltarwe tegen ± $308-$312 c&f voor levering in april/mei. Tunesië kocht 234.000 
ton maaltarwe tegen $319,20 en 100.000 ton durum tarwe tegen $455,89-$458,69 c&f voor levering in april/mei. Daarnaast heeft Sa-
oedi Arabië een inschrijving geopend voor levering van 1,0 m/ton maaltarwe voor levering in juli/augustus. 
Gerst 
Jordanië kocht 50.000 ton voergerst tegen $280 c&f voor levering in juni. 

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 21.022.170 522.564 21.544.734 5.999.507 283.207 6.282.714

bloem (tarwe 
equiv.)

312.988 9.809 322.797 226.436 7.895 234.331

harde tarwe 527.717 55.742 583.459 613.164 44.975 658.139

gerst 4.055.802 224.561 4.280.363 1.596.026 32.893 1.628.919

mout (gerst 
equiv.)

2.159.810 34.051 2.193.861 20.458 1.404 21.862

mais 1.462.479 25.607 1.488.086 18.566.515 419.245 18.985.760

totaal 29.540.966 872.334 30.413.300 27.022.106 789.619 27.811.725

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

vanaf 1 juli 2022 tot en met 12 maart 2023)

uitvoer invoer

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week 

deze week totaal

zachte tarwe 21.336.258 208.476 21.544.734 6.121.011 161.703 6.282.714

bloem (tarwe 
equiv.)

314.740 8.057 322.797 229.223 5.108 234.331

harde tarwe 576.444 7.015 583.459 657.400 739 658.139

gerst 4.265.834 14.529 4.280.363 1.606.921 21.998 1.628.919

mout (gerst 
equiv.)

2.171.150 22.711 2.193.861 21.627 235 21.862

mais 1.478.803 9.283 1.488.086 18.715.014 270.746 18.985.760

totaal 30.143.229 270.071 30.413.300 27.351.196 460.529 27.811.725

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 12 maart 2023 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 


