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Nr. 9 van 2 maart 2023 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 28 februari 2023 

 
Tarwe Gerst - soja Maïs - haver

HRW 2 (fob Gulf) 370,32 (▼) Australië (voer) 273,20 (▼) USYC 3 (Gulf) 281,16 (▼)

Australië (APW) 333,19 (▼) Zwarte Zee (voer) 258,31 (▼) Argentinië 300,26 (▼)

Rusland (maaltarwe) 295,21 (▼) Argentinië (voer) 320,30 (<>) Brazilië 290,61 (▼)

SRW (Gulf) 304,45 (▼) Australië (brouw) 342,42 (▼) Oekraïne 256,54 (▼)

SW (PNW) 311,65 (▼) Sojabonen (VS) 584,91 (▼) Canada (haver) 302,18 (▼)

Oekraïne (voer) 270,56 (<>) Sojabonen (Brazilië) 548,32 (▼) 1 Euro  $1,0613 (▼)

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

 
Dalende tarwenoteringen tot het laagste niveau in anderhalf jaar door valutaire ontwikkelingen, aanhoudende concurrentie vanuit 
andere producerende landen en regenval in het zuiden van de Great Plains. Ook recente opmerkingen van China, waaruit zou kun-
nen worden afgeleid dat het Black Sea Grain Initiative wordt verlengd, droegen bij aan de daling. Ook de recente rapportage voor 
het seizoen 2023/23 van USDA over het ingezaaide areaal (+8% tot 20,0 m/ha), de verwachte productie (+14% tot 51,4 m/ton) en 
de mogelijke eindvoorraad (+7% tot 16,5 m/ton) droeg bij aan de lagere noteringen. Dit ondanks dat de conditie van de tarwe in 
verschillende staten er afgelopen maand niet op vooruit is gegaan. Ook in de EU lagere prijzen door de aanhoudende concurrentie 
vanuit het Zwarte Zeegebied. Russische handelaren leverden afgelopen week de grootste bijdrage aan de verschillende inschrijvin-
gen voor levering van maaltarwe, mogelijk ook doordat de EU en de VS nieuwe sancties overwegen waardoor het lastiger wordt om 
de handel te financieren. Problemen in India waar in de komende maanden een hittegolf wordt voorzien. Dalende gerstnoteringen 
in navolging van de ontwikkelingen bij tarwe, terwijl  de daling in Australië voornamelijk kon worden toegeschreven aan de gebrui-
kelijke seizoenfactoren. De EU gaat voor het seizoen 2022/23 uit van een lagere export (-14% tot 9,0 m/ton), waardoor de eind-
voorraad met zo’n 54% kan toenemen tot 6,3 m/ton. De kwaliteit van de Franse wintergerst voor seizoen 2023/24 is zonder meer 
goed te noemen en de inzaai van zomergerst verloopt zeer voorspoedig. Dalende maïsnoteringen door technische en speculatieve 
verkopen na de laatste update van USDA, een beperkte vraag vanuit importerende landen en het vooruitzicht dat de oogst in Brazi-
lië wel eens groter kan zijn dan eerder verwacht. Voor de VS verwacht USDA voor het seizoen 2023/24 een 3% groter areaal (36,8 
m/ha), een productie van 383,2 m/ton (+10% t.o.v. vorig jaar) en een eindvoorraad van 47,9 m/ton. In Brazilië blijft de inzaai voor 
de tweede oogst (safrinha) van het seizoen 2022/23 iets achter bij vorig jaar, waardoor volgens AgRural de kans op vorstschade 
later in het seizoen voor de later ingezaaide arealen toeneemt. BAGE heeft de oogstverwachtingen voor Argentinië met zo’n 3,5 
m/ton verlaagd tot 41,0 m/ton. Verder de nodige onzekerheden over een eventuele verlenging van het Black Sea Grain Initiatie dat 
op 18 maart a.s. afloopt. Eveneens dalende sojabonennoteringen door de voortgang van de oogstwerkzaamheden in Brazilië, de 
matige exportcijfers voor de VS, speculatieve verkopen eind februari, de ontwikkelingen bij van sojabonen afgeleide producten en de 
vooruitzichten voor de VS (productie in het seizoen 2023/24 kan door een hogere opbrengst/ha uitkomen op 122,7 m/ton (vorig jaar 
116,4 m/ton). Hoewel de oogstwerkzaamheden nog wel vertraging oplopen door regenval, wijzen de weersvooruitzichten voor ko-
mende week op droger weer, waardoor een deel van de achterstand kan worden ingelopen. In Argentinië ziet het er door de droogte 
niet gunstig uit en BAGE heeft de oogstverwachting verlaagd naar 33,5 m/ton (vorig jaar 43,3 m/ton). Lagere rijstnoteringen door 
o.m. de devaluatie van de Thaise bath en een beperkte vraag naar rijst uit Vietnam en Pakistan. Alleen in India hogere prijzen door 
een stabiele vraag, mede door de recent gedaalde vrachtkosten. T.o.v. vorige week fors hogere vrachtkosten (Baltic Dry Index +425 
naar 1.099 punten), een stijging van de olieprijs tot $84,46 per vat (+1,56) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $1,0598).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 27 FEBRUARI 2023– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 290,50 Brussel (voer) 240,20 (▼) Brussel 282,50 (▼)

Barcelona (maal) 340,00 (<>) Hamburg (voer) 259,50 Leon 307,80 (▼)

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer) 307,00 (▼) Bordeaux 296,51 (▼)

Muntenia (maal) 255,35 (▼) Wexford (voer) 285,00 (<>) Bologna 312,00 (▲)

Brussel (voer) 259,20 (▼) Bologna (voer) 280,50 (▼) Transdanubia 230,76 (▲)

Hamburg (voer) 287,50 Rotterdam (voer) - week 9 263,00 (▼) Rotterdam - week 9 299,00 (▼)

Wexford (voer) 306,00 (▲) Lissabon (voer) 287,00 (▼) Banat 234,62 (▲)

Vilnius (voer) 253,52 (▼) Naantali (voer) 220,00 (▲) Rogge - Hamburg (maal) 272,00

Rotterdam (voer) - week 9 290,50 (▼) Mannheim (brouw) 327,50 (▼) Vilnius (voer) g.n.

Muntenia (voer) 258,20 (▲) Naantali (brouw) g.n. Haver – Vaasa 226,00 (▼)  
Lagere spotnoteringen voor tarwe in Frankrijk en Duitsland door de aanhoudende sterk concurrerende aanbiedingen van handelaren 
in het Zwarte Zeegebied. In Parijs daalde de termijnnotering maart 2023 voor maaltarwe met €9,25 naar €275,50 en de termijnno-
tering mei 2023 met €7,25 naar €276,00. Voor maïs daalde de termijnnotering maart 2023 met €10,25 naar €295,25 en daalde de 
termijnnotering juni 2023 met €11,00 naar €273,25.  
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BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 6 t/m 26 februari 2023 werd in totaal 1.408.607 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 26 februari 
2023 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 803.301 ton zachte tarwe, 324.964 ton gerst (inclusief mout) en 205.949 ton maïs. In 
dezelfde periode werd 1.958.189 ton graan ingevoerd, waarvan 642.027 ton zachte tarwe, 123.056 ton gerst (inclusief mout) en 
1.162.258 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto expor-
teur van 2,168 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 16,783 m/ton).  
 
 
Inschrijvingen  
Tarwe  
Egypte (GASC) verzekerde zich van 240.000 ton tarwe uit Rusland (gefinancierd door de Wereldbank) tegen $317,50 c&f voor levering 
in april en Turkije (TMO) kocht (vooralsnog) 790.000 ton maaltarwe in het Zwarte Zeegebied (waarschijnlijk vooral in Rusland) tegen 
$308,10-$319,50. 
Gerst  
Jordanië verzekerde zich van 60.000 ton voergerst tegen $295 c&f voor levering in juli en is in de markt voor de levering in juni/juli van 
nog eens 120.000 ton. Turkije (TMO) is op zoek naar 440.000 ton gerst voor levering in de periode maart-mei.  

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 19.045.767 1.426.112 20.471.879 5.160.466 664.079 5.824.545

bloem (tarwe 
equiv.)

274.213 29.212 303.425 194.241 25.599 219.840

harde tarwe 539.595 -13.413 526.182 532.324 32.132 564.456

gerst 3.158.730 495.149 3.653.879 1.429.548 130.613 1.560.161

mout (gerst 
equiv.)

1.789.433 245.218 2.034.651 18.560 1.164 19.724

mais 971.550 342.339 1.313.889 16.692.835 1.254.414 17.947.249

totaal 25.779.288 2.524.617 28.303.905 24.027.974 2.108.001 26.135.975

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

vanaf 1 juli 2022 tot en met 26 februari 2023)

uitvoer invoer

 

product t/m vorige week 
*)

deze week totaal
t/m vorige 
week *)

deze week totaal

zachte tarwe 19.668.578 803.301 20.471.879 5.182.518 642.027 5.824.545

bloem (tarwe 
equiv.)

278.463 24.962 303.425 200.749 19.091 219.840

harde tarwe 476.751 49.431 526.182 553.432 11.024 564.456

gerst 3.465.995 187.884 3.653.879 1.438.128 122.033 1.560.161

mout (gerst 
equiv.)

1.897.571 137.080 2.034.651 18.701 1.023 19.724

mais 1.107.940 205.949 1.313.889 16.784.258 1.162.991 17.947.249

totaal 26.895.298 1.408.607 28.303.905 24.177.786 1.958.189 26.135.975

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 26 februari 2023 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 


