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Nr. 44 van 3 november 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 1 november 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 448,05 (▲) Australië (voer) 311,39 (▲) USYC 3 (Gulf) 375,41 (▲) 

Australië (APW)  396,29 (▲) Zwarte Zee (voer) 290,02 (▲) Argentinië  306,31 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 319,01  (▲) Argentinië (voer) 330,56 (▲) Brazilië 298,18 (▲) 

SRW (Gulf) 409,33 (▲) Australië (brouw) 331,11 (▲) Oekraïne  264,30 (<>) 

SW (PNW) 359,27 (▼) Sojabonen (VS)  625,22 (▲) Canada (haver) 337,26  (▲) 

Oekraïne (voer)  270,39  (<>) Sojabonen (Brazilië) 618,31 (▲) 1 Euro  $ 0,9940 (▲) 

Hogere tarwenoteringen ondanks de mindere economische vooruitzichten en een mogelijk afnemende vraag. Echter de dreiging 
dat Rusland de medewerking aan het Black Sea Grain Initiative zou opzeggen, woog aanvankelijk zwaarder. Deze week bedaarden 
de gemoederen enigszins en na een toezegging van Oekraïne dat de corridor niet voor militaire doeleinden zou worden gebruikt, 
kondigde Rusland aan dat de eerder gemaakte afspraken vooralsnog zouden worden gerespecteerd, in ieder geval tot 19 november. 
De uitvoer uit Oekraïne verloopt evenwel nog niet soepel, o.m. door de trage inspecties in Turkije, en de silo’s in de havens zijn dan 
ook volledig gevuld. Overigens deden ook de zeer magere oogstvooruitzichten voor Argentinië (-30% t.o.v. vorig jaar) een duit in 
het zakje. Uitvoer uit de VS liep afgelopen week beter dan verwacht, maar over geheel 2022/23 blijft deze met 11,8 m/ton nog zo’n 
6% achter bij vorig jaar. De situatie in Australië is positief en voor het seizoen 2022/23 wordt een opbrengst verwacht van 37,5 
m/ton (36,3 m/ton vorig jaar). Hogere gerstnoteringen door de stijgende tarwenoteringen, waarbij de gebeurtenissen in het 
Zwarte Zeegebied een prominente rol speelden. Veel fundamenteel nieuws was er verder niet. Ook in de EU hogere noteringen door 
de verwachting van de Europese Commissie dat de voorraad in het seizoen 2022/23 lager zou uitvallen, bij een toenemend intern 
gebruik. Hogere maïsnoteringen in de VS ondanks gunstig weer tijdens de oogst, teleurstellende exportcijfers, de sterke dollar en 
de opmerking van de Mexicaanse minister van landbouw dat de invoer van GMO-maïs vanaf 2024 niet meer zal worden toegestaan. 
Het tij keerde dankzij een sterke binnenlandse vraag vanuit de veevoederindustrie, toenemende industriële activiteiten en de pro-
blemen in het Zwarte Zeegebied. Uitvoer vanuit de VS blijft met 14,1 m/ton wel zo’n 53% achter bij vorig jaar, waarbij de lage 
waterstand van de Mississippi nog altijd voor logistieke uitdagingen zorgt. Inzaai in Brazilië ligt op schema dankzij gunstige regen in 
Rio Grande do Sul. In Santa Catarina wordt de vroege ontwikkeling echter gehinderd door lage temperaturen. In Argentinië blijft de 
inzaai achter bij vorig seizoen en is de kans nog altijd aanwezig dat boeren (deels) overstappen op sojabonen. Hogere sojabonen-
noteringen o.m. door een goede vraag, de problemen in het Zwarte Zeegebied, blokkades van de aanvoerwegen naar de Brazili-
aanse haven en het afdekken van ‘short’-posities op de termijnmarkt nu de oogst voor bijna 90% is afgerond. Al te grote stijgingen 
werden voorkomen door twijfels over de toekomstige vraag naar sojabonen vanuit China, waar nieuwe uitbraken van Covid-19 leid-
den tot nieuwe lockdowns. In Brazilië een stevig fundament onder de markt door de vraag van lokale verwerkers en de toenemende 
vraag vanuit China, waar men, door de logistieke uitdagingen in de Golf van Mexico, naar alternatieven voor sojabonen uit de VS 
kijkt. Inzaai in zowel Brazilië als Argentinië verloopt volgens planning, maar mogelijk wat vorstschade in de zuidelijke regio’s. Hoge-
re rijstnoteringen in Thailand, door valutaire ontwikkelingen en ondanks een zwakke internationale vraag in afwachting van de 
nieuwe oogst, in Vietnam, omdat handelaren de eerder afgesloten contracten moeten leveren en er minder rijst beschikbaar is van 
de recente oogst, in Pakistan, door een uitstel van het oogstseizoen en beperkte lokale beschikbaarheid, en in India, waar de ge-
bruikelijke kopers weer actief zijn na de recente officiële feestdagen. T.o.v. vorige week lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -385 
naar 1.321 punten), een stijging van de olieprijs tot $95,22 per vat (+$0,36) en een zwakkere euro (€ 1,00  $0,9788).  

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) - week 44 333,50 (▲) Rotterdam - week 44 373,00 (▲) 

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) - week 44 361,00 (▲) Mannheim (brouw) 395,50 (▲) Vilnius (voer) 249,34 (▲) 

Muntenia (voer) 305,16 (▲) Naantali (brouw) 322,00 (<>) Haver – Vaasa 276,00 (<>). 
Daling van spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland na de melding dat Rusland aan boord blijft bij het Black Sea Grain 
Initiative. Verder weinig handel in afwachting van wat er na 19 november zal gebeuren. In Parijs steeg de termijnnotering december 
2022 voor maaltarwe met €2,25 naar €340,75. De termijnnotering maart 2023 steeg met € 3,00 naar €341,25. Voor maïs steeg de 
termijnnotering november 2022 met €0,25 naar €336,00 en de termijnnotering maart 2023 met €1,00 naar € 334,50.  

 



 
 
 

 

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. 

2 

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 11.277.891 265.486 11.543.377 1.975.668 260.437 2.236.105

bloem (tarwe 
equiv.)

151.098 6.020 157.118 88.666 6.048 94.714

harde tarwe 208.919 33.251 242.170 179.248 71.871 251.119

gerst 2.373.069 2.523 2.375.592 625.736 41.487 667.223

mout (gerst 
equiv.)

895.780 22.807 918.587 7.657 683 8.340

mais 392.450 20.696 413.146 9.046.176 527.485 9.573.661

totaal 15.299.207 350.783 15.649.990 11.923.151 908.011 12.831.162

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 24 tot en met 31 oktober 2022 werd in totaal 350.783 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 31 
oktober maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 265.486 ton zachte tarwe en 25.330 gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 
908.011 ton graan ingevoerd, waarvan 260.437 ton zachte tarwe, 71.871 ton durum tarwe, 42.170 ton gerst (inclusief mout) en 
527.485 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur 
van 2,819 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 12,512 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
Pakistan kocht recent 385.000 ton tarwe in voornamelijk Rusland tegen $ 373 c&f voor levering in november/december en sloot recent 
ook nog een overeenkomst met Rusland voor levering in de periode november-januari van 300.000 ton tegen $372. 
Gerst 
Jordanië heeft geen gebruik gemaakt van de bieding in het kader van een recente inschrijving voor levering van 120.000 ton voergerst, 
maar is weer in de markt voor levering van dezelfde hoeveelheid in de periode maart/april 
 
 

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

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

(4) officieus  

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 11.150.100 393.277 11.543.377 1.959.109 276.996 2.236.105

bloem (tarwe 
equiv.)

150.504 6.614 157.118 88.036 6.678 94.714

harde tarwe 208.919 33.251 242.170 179.203 71.916 251.119

gerst 2.370.787 4.805 2.375.592 625.599 41.624 667.223

mout (gerst 
equiv.)

875.137 43.450 918.587 7.657 683 8.340

mais 392.209 20.937 413.146 9.041.104 532.557 9.573.661

totaal 15.147.656 502.334 15.649.990 11.900.708 930.454 12.831.162

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022)

uitvoer invoer

 


