
 
 
 

 

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. 23 van 10 juni 2021 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 8 juni 2021 

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

HRW 2 (fob Gulf) 291,59 (▲) Australië (voer) 252,14 (▲) USYC 3 (Gulf) 306,52 (▼) 

Australië (APW)  295,14 (▲) Zwarte Zee (voer) 247,49 (▲) Argentinië  260,23 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 266,23 (▼) Argentinië (voer) 260,25 (<>) Brazilië 291,32 (▼) 

SRW (Gulf) 288,37 (▼) Australië (brouw) 258,33 (▲) Oekraïne  298,37 (▲) 

SW (PNW) 323,18 (▼) Sojabonen (VS)  611,69 (▲) Canada (haver)                      309,39  (<>) 

Oekraïne (voer)  260,03  (▼) Sojabonen (Brazilië) 575,29 (▲) 1 Euro  $ 1,2238  (▲) 

Over het algemeen (iets) lagere tarwenoteringen dankzij sterk wisselende weersvooruitzichten. M.n. de termijnnoteringen voor 
zomertarwe hadden hiervan te lijden. De toenemende kans op regen op de Great Plains en in het westen van Canada zorgde hier en 
daar voor wat verlichting. Oogst van wintertarwe in de VS, m.n. Texas en Oklahoma, blijft achter bij vorig jaar. In Saskatchewan is 
de inzaai van zomertarwe nagenoeg voltooid. In Argentinië blijft de inzaai volgens BAGE achter bij vorig jaar. In het noorden wordt 
hinder ondervonden van de droogte, terwijl dit in de centrale en zuidelijke regio’s het geval is door de regenval. Australië verhoogde 
de productieverwachting voor het seizoen 2021/22 met 2,8 m/ton tot 27,8 m/ton (33,3 m/ton vorig jaar), terwijl IKAR voor Rusland 
de productieverwachting met 0,5 m/ton verhoogde naar 80,0 m/ton (85,9 m/ton vorig jaar). Zorgen over een afnemende productie 
in bepaalde regio’s voedden de gedachten dat de importbehoefte van landen als Algerije, Iran en Turkije zullen toenemen. Algerije 
kocht inmiddels 500.000 ton maaltarwe ($298 c&f). Stijgende gerstnoteringen door vooral een sterk gestegen vraag vanuit China. 
Zo ging de gehele hoeveelheid (263.500 ton) voergerst die in mei uit de EU werd uitgevoerd naar China. De vooruitzichten voor 
Australië voor het seizoen 2021/22 zijn dankzij gunstig weer verhoogd tot 10,7 m/ton (vorig jaar 13,1 m/ton). Droog weer in 
Canada zorgde voor gunstige inzaaiomstandigheden, maar tegelijkertijd ook voor potentiële zorgen over de toekomstige productie. 
Dalende maïsnoteringen ondanks een stijging van de termijnnoteringen voor de nieuwe oogst, door zorgen over verslechterende 
omstandigheden in de VS, terwijl ook de toenemende vraag van producenten van ethanol en de toenemende vraag voor uitvoer de 
noteringen ondersteunden. Voor het seizoen 2020/21 is de VS inmiddels al voor 69,1 m/ton aan verplichtingen aangegaan (+71% 
t.o.v. vorig jaar) en voor 15,1 m/ton van de oogst 2021/22 (+342% t.o.v. vorig jaar). In Brazilië lijkt de aanhoudende droogte, in 
combinatie met recente vorst, niet gunstig uit te pakken voor de oogst. Hoewel CONAB in mei nog uitging van een productie van 
106,4 m/ton zijn er nu al analisten die rekenen op niet meer dan 90,0 m/ton. Oogst in Argentinië verloopt redelijk met hoger dan 
verwachte opbrengsten per ha. Inmiddels heeft Argentinië 29,6 m/ton uitgevoerd. Eveneens stijgende sojabonennoteringen door 
m.n. het hete en droge weer in het Middenwesten van de VS en door ontwikkelingen bij o.m. sojaolie en -schroot. Van de nieuwe 
oogst 2021/22 is inmiddels al 7,5 m/ton verkocht (+150% t.o.v. vorig jaar) door m.n. een sterke vraag uit China. Een analist 
verwacht voor 2021 voor Brazilië een totale uitvoer van zo’n 86,0 m/ton (83,0 m/ton vorig jaar). Voor Mato Grosso wordt voor het 
seizoen 2021/22 een areaal verwacht van 10,8 m/ha (+3% t.o.v. vorig jaar). BAGE schat dat de oogst in Argentinië zo goed als 
afgerond is, met een gemiddelde productie van 2,7 ton/ha. Een wisselend beeld bij de rijstnoteringen met een lichte daling in 
Thailand en Vietnam waar lokale en internationale kopers wachten op betere tijden, terwijl er in India sprake was van een lichte 
stijging omdat exporteurs, vanwege de logistieke uitdagingen als gevolg van Covid-19, nog niet staan te trappelen offertes uit te 
brengen. Overigens kondigde India een uitbreiding aan van het huidige voedselverdelingsprogramma, dat t/m november ongeveer 
800 miljoen inwoners moet voorzien van o.m. rijst en tarwe. Een daling van de vrachtkosten (Baltic Dry Index-87 punten t.o.v. 
vorige week), bij een stijging van de olieprijs tot $ 72,52 per vat (+$0,98) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $ 1,2189). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 7 JUNI 2021– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 242,50 (▼) Brussel (voer) 257,00 (▲) Brussel 290,00 (▲) 

Barcelona (maal) 255,00 (▲) Hamburg (voer) 245,00 (▲) Leon  266,20 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 212,73 Valladolid (voer 208,00 (▼) Bordeaux g.n.   

Muntenia (maal) 201,42 Wexford (voer) 230,00 (▲) Bologna 267,00 (<>) 

Brussel (voer) 262,00 (▲) Bologna (voer) g.n. Transdanubia 227,26 (▼) 

Hamburg (voer) 243,00 (▼) Rotterdam (voer) 256,00 (▲) Rotterdam 281,50 (▲) 

Wexford (voer) 255,00 (<>) Lissabon (voer) 235,00 (▲) Banat 198,14 (▼) 

Vilnius (voer) 184,08 (▲) Naantali (voer) 165,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 224,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 261,00 (▲) Mannheim (brouw) g.n. Zachodni (voer) 172,87 

Muntenia (voer) 210,16 (▼) Naantali (brouw) 174,00 (<>) Haver – Brussel g.n. 
Lichte daling van de spotnotering in Frankrijk voor tarwe en gerst door o.m. een mogelijke verhoging van de eindvoorraden van het 
seizoen 2020/21. Verder overwegend stijgende spotnoteringen. In Parijs daalde de termijnnotering september 2021 voor maaltarwe 
t.o.v. vorig week met €2,75 naar €213,50 en de termijnnotering december 2021 met €1,75 naar €213,00. Voor maïs steeg de 
termijnnotering augustus 2021 met €8,00 naar €263,00 terwijl de termijnnotering november 2021 uitkwam op €213,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 24.587.789 122.133 24.709.922 1.837.736 44.403 1.882.139

bloem (tarwe 
equiv.)

427.292 4.703 431.995 31.351 993 32.344

harde tarwe 426.829 1.301 428.130 2.515.920 81.530 2.597.450

gerst 7.015.682 1.792 7.017.474 327.596 85 327.681

mout (gerst 
equiv.)

2.801.123 45.906 2.847.029 15.992 245 16.237

mais 2.442.654 15.965 2.458.619 13.341.624 220.020 13.561.644

totaal 37.701.369 191.800 37.893.169 18.070.219 347.276 18.417.495

fysiek uit- en invoer graan seizoen 2020/2021 in tonnen

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 6 juni 2021 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 31 mei tot en met 6 juni 2021 werd in totaal 191.800 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 6 juni 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 122.133 ton zachte tarwe en 47.698 ton gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
347.276 ton graan ingevoerd, waarvan 44.403 ton zachte tarwe, 81.530 ton durum tarwe en 220.020 ton maïs. De Europese Unie is 
in het seizoen 2020/2021, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 19,48 m/ton graan (zelfde periode 
vorig seizoen een netto exporteur van 25,64 m/ton).  
 
 
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening quotanummer product hoeveelheid (ton) deze week nog beschikbaar (4)

2020/761 (VS) 09.4123 tarwe 571.943,0 1 0 571.943,0

2020/761 (Canada) 09.4124 tarwe 100.000,0 1 0 100.000,0

2020/761 (derde landen) * 09.4125 tarwe 2.285.665,0 2 25 2.267.299,7

2020/761 (derde landen) ** 09.4133 tarwe 129.577,0 1 6.650 113.745,4

2020/761 (derde landen) ** 09.4131 maïs 269.214,0 3 0 269.214,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 1.000.000,0 1 7.530 855.404,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 350.000,0 1 0 333.350,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 650.000,0 1 0 169.980,0

* derde landen m.u.v. VS, Canada en het VK

(1) beschikbare hoeveelheden tot en met 31-12-2021.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2021. 

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2021. (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 tm 7 mei 2021 - certificaten geldig vanaf 1 juni 2021)

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

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 24.459.309 250.613 24.709.922 1.837.338 44.801 1.882.139

bloem (tarwe 
equiv.)

426.704 5.291 431.995 31.351 993 32.344

harde tarwe 420.779 7.351 428.130 2.515.920 81.530 2.597.450

gerst 7.014.687 2.787 7.017.474 327.596 85 327.681

mout (gerst 
equiv.)

2.792.581 54.448 2.847.029 15.992 245 16.237

mais 2.411.359 47.260 2.458.619 13.337.027 224.617 13.561.644

totaal 37.525.419 367.750 37.893.169 18.065.224 352.271 18.417.495

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2020/2021 in tonnen 

(vanaf 1 juli 2020 tot en met 6 juni 2021)

uitvoer invoer

 


