
 
 
 

 

Weekbericht granen 
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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. 42 van 20 oktober 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 18 oktober 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 435,19 (▼) Australië (voer) 293,12 (▼) USYC 3 (Gulf) 355,41 (▲) 

Australië (APW)  383,10 (<>) Zwarte Zee (voer) 285,27 (<>) Argentinië  310,37 (<>) 

Rusland (maaltarwe) 325,39  (▼) Argentinië (voer) 310,10 (<>) Brazilië 296,22 (▼) 

SRW (Gulf) 387,11 (▼) Australië (brouw) 308,12 (▼) Oekraïne  267,25 (<>) 

SW (PNW) 372,21 (▼) Sojabonen (VS)  594,15 (▲) Canada (haver) 301,14  

Oekraïne (voer)  280,07  (▼) Sojabonen (Brazilië) 603,33 (▲) 1 Euro  $ 0,9825 (▲) 

Lagere tarwenoteringen waarbij het marktsentiment vooral werd bepaald door de hoop dat de onderhandelingen over een moge-
lijke voortzetting van het “Black Sea Grain Initiative” leiden tot een positieve uitkomst en zorgen over het wereldwijde economische 
klimaat. Door een toenemende vraag vanuit Azië kregen de noteringen wel weer een positieve impuls. Overigens leidde het laatste 
WASDE-rapport ook tot lagere noteringen omdat USDA voor het seizoen 2022/23 voor de VS uitgaat van een opbrengst van 44,9 
m/ton (44,8 m/ton vorig jaar), een afnemende verbruik van 29,6 m/ton, een lagere export van 21,1 m/ton, maar ook een lagere 
eindvoorraad van 15,7 m/ton (laagste eindvoorraad sinds het seizoen 2007/2008). In Oekraïne is inmiddels 2,5 m/ha ingezaaid 
(61% van het beschikbare areaal) en rond half oktober was zo’n 3,8 m/ton geëxporteerd (- 6,4 m/ton t.o.v. vorig jaar). Private 
analisten verlaagden de oogstvooruitzichten voor Argentinië tot zo’n 16,5 m/ton (22,1 m/ton vorig jaar). Lagere gerstnoteringen 
bij beperkte handelsactiviteiten. In Oekraïne zal voor het seizoen 2023/24 zo’n 0,5 m/ha beschikbaar zijn voor inzaai van winter-
gerst (-30% t.o.v. vorig jaar). In Alberta lijkt de opbrengst per hectare het Canadese gemiddelde te overtreffen, waarbij de kwaliteit 
voor brouw- en voergerst overeenkomt met het gemiddelde. Voorspellingen voor regen in Argentinië zou voor enige verlichting 
kunnen zorgen. Min of meer stabiele maïsnoteringen onder invloed van het optimisme over de voortzetting van de “Black Sea 
Grain Initiative”, de gebruikelijke seizoensgebonden druk van de nieuwe oogst en zorgen over de trage export. Zo werd er vanuit de 
VS in het huidige seizoen zo’n 13,4 m/ton uitgevoerd (ruim 50% minder dan vorig jaar). Het laatste WASDE-rapport leidde niet tot 
veel opwinding omdat de inhoud in lijn was met de verwachtingen van de markt. De problemen met lichters in de Mississippi-rivier 
zorgden overigens wel voor wat opwaartse druk op de noteringen. In Brazilië is zo’n 30% van het areaal inmiddels ingezaaid voor de 
eerste oogst van het seizoen 2022/23 terwijl dit in Argentinië bijna 60% is. Hogere sojabonennoteringen waarbij de positieve 
gevolgen van de inhoud van het WASDE-rapport voor een deel teniet werden gedaan door de zorgen over de toekomstige vraag 
naar sojabonen (ondanks recente aankopen vanuit o.m. China). USDA gaat voor het seizoen 2022/23 voor de VS nu uit van een 
productie van 117,4 m/ton (121,5 m/ton vorig jaar) m.n. voor een lagere gemiddelde opbrengst per hectare, bij een record verbruik 
van 64,1 m/ton, een iets lagere uitvoer van 55,7 m/ton en een eindvoorraad van 5,4 m/ton (laagste voorraad sinds zeven jaar). 
Inzaai in Brazilië ligt op schema, hoewel dit in bepaalde deelstaten wordt gehinderd door regen. IMEA verwacht voor Mato Grosso 
een recordopbrengst van 41,8 m/ton (40,9 m/ton vorig jaar). China handhaafde het verbruik voor het seizoen 2022/23 op 112,9 
m/ton (107,9 m/ton vorig jaar). Lagere rijstnoteringen waarbij in Thailand de matige internationale vraag en het feit dat handela-
ren wachten op de nieuwe oogst, en dus lagere prijzen, ruimschoots opwogen tegen de door de hevige regen verstoorde logistieke 
processen. Ook lagere noteringen in India, ondanks de toenemende vraag naar kharif-rijst door de dalende internationale vrachtkos-
ten, en Vietnam, door de matige vraag. Hogere noteringen in Pakistan, door de gevolgen van de overstromingen (lagere oogst), en 
de VS, vanwege de problemen door de lage waterstand in de Mississippi. T.o.v. vorige week lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -
2 naar 1.871 punten), een stijging van de olieprijs tot $94,38 per vat (+$2,46) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $0,9794).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 17 OKTOBER 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 357,50 (▲) Brussel (voer) 292,50 (<>) Brussel 207,40 (<>) 

Barcelona (maal) 398,00 (▲) Hamburg (voer) 320,00 (▲) Leon  351,20 (▲) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 363,00 (▲) Bordeaux 354,65 (▲) 

Muntenia (maal) 338,83 (▼) Wexford (voer) 348,00 (▲) Bologna 363,00 (▲) 

Brussel (voer) 315,60 (<>) Bologna (voer) 336,50 (<>) Transdanubia 320,98 (▼) 

Hamburg (voer) 349,50 (▲) Rotterdam (voer) 331,50 (▲) Rotterdam 365,00 (▲) 

Wexford (voer) 358,00 (▲) Lissabon (voer) 347,00 (▲) Banat 260,25 (▼) 

Vilnius (voer) 293,29 (▼) Naantali (voer) 277,00 (▲) Rogge - Hamburg (maal) g.n. 

Rotterdam (voer) 362,50 (▲) Würzburg (brouw) 397,50 (▲) Vilnius (voer) 248,96 (▲) 

Muntenia (voer) 295,69 (▼) Naantali (brouw) 322,00 (▲) Haver – Vaasa 276,00 (▲). 
In afwachting van de resultaten van de onderhandelingen over de voortzetting van het ”Black Sea Grain Initiative” lagere spotnote-
ringen voor (maal)tarwe in Duitsland en Frankrijk. Verder weinig handelsactiviteiten. In Parijs daalde de termijnnotering december 
2022 voor maaltarwe met €10,50 naar €338,25. De termijnnotering maart 2023 daalde met € 10,25 naar €338,50. Voor maïs daal-
de de termijnnotering november 2022 met €8,00 naar €330,00 en de termijnnotering maart 2023 met €9,00 naar € 329,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 10.051.596 358.693 10.410.289 1.498.071 161.750 1.659.821

bloem (tarwe 
equiv.)

130.841 9.226 140.067 74.465 5.582 80.047

harde tarwe 119.895 2.720 122.615 129.650 47.400 177.050

gerst 2.318.558 1.652 2.320.210 542.332 37.556 579.888

mout (gerst 
equiv.)

787.924 36.296 824.220 6.478 455 6.933

mais 366.297 6.175 372.472 7.884.073 502.640 8.386.713

totaal 13.775.111 414.762 14.189.873 10.135.069 755.383 10.890.452

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 16 oktober 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 10 tot en met 16 oktober 2022 werd in totaal 414.762 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 16 
oktober maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 358.693 ton zachte tarwe en 37.948 gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
755.383 ton graan ingevoerd, waarvan 161.750 ton zachte tarwe, 38.011 ton gerst (inclusief mout) en 502.640 ton maïs. De Euro-
pese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 3,3 m/ton graan (zelf-
de periode vorig seizoen een netto exporteur van 11,248 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
Veevoederfabrikanten uit de Filipijnen kochten 165.000 ton voertarwe in Australië tegen $345 c&f voor levering in de periode januari – 
maart, terwijl Turkije deze week in de markt is voor levering van 500.000 ton maaltarwe in november/december.  
Gerst 
Jordanië heeft de inschrijving voor 120.000 ton voergerst wederom ongebruikt laten passeren, maar kan een dezer dagen weer een 
nieuwe inschrijving voor dezelfde hoeveelheid openen.  NOFI (Zuid-Korea) is in de markt voor levering van 60.000 ton voergerst. 

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 6.000,0 73.000,0

2020/761  *) 09.4125 tarwe 2.285.665,0 2 42.193,0 2.224.576,1

2020/761 **) 09.4133 tarwe 129.577,0 1 0,0 122.798,0

2020/761 **) 09.4131 maïs 276.440,0 2 0,0 276.440,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 (bewerkte) tarwe 1.000.000,0 3 0,0 794.485,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 (bewerkte) gerst 350.000,0 3 0,0 287.331,0

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 31-12-2022.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2022. 

(3) contingent tijdelijk buiten werking gesteld (4) officieus

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 1 tm 7 september 2022 - certificaten geldig vanaf 1 oktober 2022)

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

 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 9.812.822 597.467 10.410.289 1.492.660 167.161 1.659.821

bloem (tarwe 
equiv.)

130.402 9.665 140.067 70.900 9.147 80.047

harde tarwe 119.895 2.720 122.615 129.628 47.422 177.050

gerst 2.245.314 74.896 2.320.210 537.795 42.093 579.888

mout (gerst 
equiv.)

751.198 73.022 824.220 6.478 455 6.933

mais 366.243 6.229 372.472 7.883.074 503.639 8.386.713

totaal 13.425.874 763.999 14.189.873 10.120.535 769.917 10.890.452

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 16 oktober 2022)

uitvoer invoer

 


