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Nr. 43 van 27 oktober 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 25 oktober 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 432,11 (▼) Australië (voer) 306,22 (▲) USYC 3 (Gulf) 369,39 (▲) 

Australië (APW)  391,20 (▲) Zwarte Zee (voer) 284,23 (▼) Argentinië  310,37 (<>) 

Rusland (maaltarwe) 309,21  (▼) Argentinië (voer) 320,43 (▲) Brazilië 295,17 (▼) 

SRW (Gulf) 380,29 (▼) Australië (brouw) 325,02 (▲) Oekraïne  264,30 (▼) 

SW (PNW) 370,20 (▼) Sojabonen (VS)  603,19 (▲) Canada (haver) 316,33  (▲) 

Oekraïne (voer)  270,39  (▼) Sojabonen (Brazilië) 601,27 (▼) 1 Euro  $ 0,9863 (▲) 

Over het algemeen (licht) lagere tarwenoteringen, met o.m. in de EU en Australië juist iets hogere noteringen door speculatie 
over het al dan niet verlengen van het “Black Sea Grain Initiative” en een opleving van de interesse voor inschrijvingen (zie pagina 
2). Ook in Argentinië hogere noteringen door een negatieve aanpassing van de oogstverwachting voor het seizoen 2022/23 door de 
Rosario Grain Exchange, die nu uitgaat van 15,0 m/ton (vorig jaar 23,0 m/ton). In de VS is de inzaai van wintertarwe, mede door 
wat regenval in de Great Plains, vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar lijkt de uitvoer door een matige vraag achter te blijven 
bij voorgaand jaar (-8% t.o.v. vorig jaar). De noteringen in Rusland staan door de hoge opbrengst onder druk waardoor de uitvoer 
voorspoedig verloopt. In oktober zo’n 4,5 m/ton (+1,7 m/ton t.o.v. vorig jaar oktober). Overigens verwacht SovEcon voor het sei-
zoen 2023/24 met 84,8 m/ton een lagere oogst (100,6 m/ton in het seizoen 2022/23). Oekraïne heeft in het seizoen 2022/23 zo’n 
4,4 m/ton uitgevoerd (11,1 m/ton vorig jaar). Hogere gerstnoteringen ondanks de zwakke internationale vraag. China blijkt in de 
eerste negen maanden van 2022 slechts 4,4 m/ton te hebben ingevoerd (t.o.v. vorig jaar -49%). Ook de uitvoer van gerst uit de EU 
blijft in het seizoen 2022/23 met 3,2 m/ton achter bij vorig jaar (-33%), ondanks vermeende interesse vanuit China. Iets lagere 
maïsnoteringen met alleen in de VS een stijging o.m. door zorgen over verstoring van de oogstwerkzaamheden door regen. Pre-
mies voor verscheping vanuit de Golf van Mexico zijn sterk gestegen door de voortdurende logistieke uitdagingen op de Mississippi. 
De internationale interesse in USA-maïs blijft in het seizoen 2022/23 behoorlijk achter. Tot op heden is pas 13,8 m/ton verkocht (-
52% t.o.v. vorig jaar). De markt gaat er verder vanuit dat China mogelijk pas eind 2022 zal overgaan tot de invoer van maïs. In 
2022 heeft China pas 18,5 m/ton ingevoerd. Inzaai in Brazilië voor de eerste oogst ligt volgens Conab op schema, maar blijft in 
Argentinië door ongunstige omstandigheden ver achter bij vorig jaar. De vraag naar maïs uit Oekraïne blijft achter door de proble-
men in Turkije, waar inmiddels al zo’n 165 schepen wachten op inspectie. Hogere sojabonennoteringen in de VS hoewel het tem-
po van uitvoer, ondanks een plus van 5% t.o.v. vorig jaar, toch wat lijkt af te zwakken, mede door de logistieke uitdagingen op 
o.m. de Mississippi. Ook de binnenlandse vraag vanuit o.m. de veevoederindustrie en interesse vanuit China droegen bij aan de 
stijging. In Brazilië verloopt de inzaai volgens verwachting (Mato Grosso) terwijl elders (Parana en Rio Grande do Sul) de oogst-
werkzaamheden volgens planning verlopen. In Argentinië is de kans aanwezig dat telers voor de vertragingen bij de inzaai van maïs 
voor een deel van hun areaal zullen overstappen op sojabonen. De Rosario Grain Exchange gaat op basis van deze verwachting nu 
uit van een totaal areaal van 17,0 m/ha (16,1 m/ha vorig jaar) en een oogst van 48,0 m/ton (42,2 m/ton vorig jaar). Lagere rijst-
noteringen in Thailand, door een matige vraag en valutaire ontwikkelingen en ondanks beter weersomstandigheden waardoor de 
logistieke problemen aanzienlijk verminderden, en Vietnam, door een beperkte vraag en nieuwe oogst. Elders hogere noteringen 
omdat door dalende vrachtkosten de internationale interesse naar rijst lijkt toe te nemen (India) of door valutaire ontwikkelingen en 
een trage voortgang van de oogstwerkzaamheden (Pakistan). T.o.v. vorige week lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -165 naar 
1.706 punten), een stijging van de olieprijs tot $94,86 per vat (+$0,48) en een iets sterkere euro (€ 1,00  $1,0021).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 24 OKTOBER 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 341,00 (▼) Brussel (voer) 285,50 (▼) Brussel 207,00 (▼) 

Barcelona (maal) 388,00 (▼) Hamburg (voer) 306,00 (▼) Leon  351,20 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 370,00 (▲) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 315,72 (▼) Wexford (voer) 345,00 (▼) Bologna 362,00 (▼) 

Brussel (voer) 311,00 (▼) Bologna (voer) 336,50 (<>) Transdanubia 313,71 (▼) 

Hamburg (voer) 336,00 (▼) Rotterdam (voer) 316,00 (▼) Rotterdam 363,00 (▼) 

Wexford (voer) 355,00 (▼) Lissabon (voer) 343,00 (▼) Banat 264,96 (▲) 

Vilnius (voer) 291,72 (▼) Naantali (voer) 277,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 310,00 

Rotterdam (voer) 348,00 (▼) Mannheim (brouw) 395,50 (▲) Vilnius (voer) 249,34 (▲) 

Muntenia (voer) 305,16 (▲) Naantali (brouw) 322,00 (<>) Haver – Vaasa 276,00 (<>). 
Lagere spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland, door dalende termijnnoteringen door de iets hogere euro en de stevige 
concurrentie van Russische tarwe bij inschrijvingen van o.m. Pakistan. In Parijs steeg de termijnnotering december 2022 voor maal-
tarwe met €0,25 naar €338,50. De termijnnotering maart 2023 daalde met € 0,25 naar €338,25. Voor maïs steeg de termijnnote-
ring november 2022 met €5,75 naar €335,75 en de termijnnotering maart 2023 met €4,00 naar € 333,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 10.787.470 362.630 11.150.100 1.671.038 288.071 1.959.109

bloem (tarwe 
equiv.)

141.266 9.238 150.504 81.749 6.287 88.036

harde tarwe 125.515 83.404 208.919 177.094 2.109 179.203

gerst 2.369.510 1.277 2.370.787 581.062 44.537 625.599

mout (gerst 
equiv.)

839.259 35.878 875.137 6.975 682 7.657

mais 376.266 15.943 392.209 8.382.033 659.071 9.041.104

totaal 14.639.286 508.370 15.147.656 10.899.951 1.000.757 11.900.708

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 23 oktober 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 17 tot en met 23 oktober 2022 werd in totaal 508.370 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 23 
oktober maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 362.630 ton zachte tarwe, 83.404 ton durum tarwe en 37.155gerst (inclusief mout). In 
dezelfde periode werd 1.000.757 ton graan ingevoerd, waarvan 288.071 ton zachte tarwe, 45.219 ton gerst (inclusief mout) en 
659.071 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur 
van 3,247 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 11,894 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
TMO (Turkije) kocht 470.000 ton maaltarwe in waarschijnlijk Rusland tegen US$ 327-US$354 c&f voor levering in november/december. 
SAGO (Saoedi Arabië) kocht 566.000 ton maaltarwe tegen US$385 c&f voor levering in maart/april. OAIC (Algerije) verzekerde zich van 
80.000 ton maaltarwe tegen US$381 voor levering in november/december. Pakistan kwam recent in de markt voor 500.000 ton maal-
tarwe (levering in januari). Irak heeft de inschrijving voor levering van 50.000 ton maaltarwe een week uitgesteld, terwijl GASC (Egyp-
te) een inschrijving heeft laten lopen waarvoor de laagste offerte (uit Roemenië) US$ 374 c&f bedroeg. 
Gerst 
Jordanië is in de markt voor levering van 100.000 ton voergerst en Nonghyup Feed Inc (Zuid-Korea) kocht 60.000 ton voergerst, waar-
schijnlijk in Canada of Australië, tegen US$ 332,25 c&f. 
 
Uitvoerbelasting Rusland periode 26 oktober t/m 1 november 
Zachte tarwe: ± US$ 49/ton (Rub 3.028) 
Gerst : ± US$ 41/ton (Rub 2.524) 
Maïs: ± US$ 31/ton (Rub 1.909) 

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 73.000,0

2020/761  *) 09.4125 tarwe 2.285.665,0 2 22.850,0 2.202.736,1

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 oktober 2022 - certificaten geldig vanaf 1 november 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 10.410.289 739.811 11.150.100 1.659.821 299.288 1.959.109

bloem (tarwe 
equiv.)

140.067 10.437 150.504 80.047 7.989 88.036

harde tarwe 122.615 86.304 208.919 177.050 2.153 179.203

gerst 2.320.210 50.577 2.370.787 579.888 45.711 625.599

mout (gerst 
equiv.)

824.220 50.917 875.137 6.933 724 7.657

mais 372.472 19.737 392.209 8.386.713 654.391 9.041.104

totaal 14.189.873 957.783 15.147.656 10.890.452 1.010.256 11.900.708

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 23 oktober 2022)

uitvoer invoer

 



 
 
 

 

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. 

3 

 


