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Nr. 45 van 10 november 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 8 november 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 428,09 (▼) Australië (voer) 315,21 (▲) USYC 3 (Gulf) 349,17 (▼) 

Australië (APW)  397,27 (▲) Zwarte Zee (voer) 285,11 (▼) Argentinië  305,16 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 320,01  (▼) Argentinië (voer) 370,51 (▲) Brazilië 298,18 (<>) 

SRW (Gulf) 370,41 (▼) Australië (brouw) 336,31 (▲) Oekraïne  261,29 (▼) 

SW (PNW) 354,19 (▼) Sojabonen (VS)  623,02 (▼) Canada (haver) 337,26  (<>) 

Oekraïne (voer)  275,01  (▲) Sojabonen (Brazilië) 622,13 (▲) 1 Euro  $ 0,9998 (▲) 

Over het algemeen lagere tarwenoteringen dankzij de toezegging van Rusland om de afspraken in het kader van het Black Sea 
Grain Initiative te respecteren. Overigens blijft het ongewis wat er vanaf 20 november zal gebeuren. De problemen in Argentinië, 
waar droogte en vorst de aanvang van de oogstwerkzaamheden ernstig hinderen, zorgde voor enig tegenwicht. BAGE gaat inmid-
dels uit van een oogst van slechts 14,0 m/ton (22,1 m/ton vorig jaar). Verder lijkt het ook in het oosten van Australië niet helemaal 
lekker te gaan, omdat door overstromingen de helft van de oogst waarschijnlijk moet worden afgewaardeerd tot voertarwe. In de 
VS dalende noteringen o.m. omdat USDA voor het komende seizoen 2023/24 uitgaat van een areaal van 19,2 m/ha (+4% t.o.v. 
vorig jaar) en een opbrengst van 52,2 m/ton (44,9 m/ton vorig jaar). De exportverplichtingen in het seizoen 2022/23 blijven met 
12,2 m/ton zo’n 6% achter bij vorig jaar. Volgens SovEcon bereikt de uitvoer uit Rusland, ondanks de sterke roebel, uitvoerbelas-
tingen en een tekort aan wagons, met 43,7 m/ton een record. Hogere gerstnoteringen bij beperkt richtinggevend nieuws. In het 
oosten van Australië ondervinden de oogstwerkzaamheden ernstige hinder van de overvloedige regenval, terwijl in de EU door de 
recente hoge temperaturen de ontwikkeling van het gewas voorloopt met kans op schade door plotseling invallende vorst later in 
het seizoen. Lagere maïsnoteringen door speculatieve verkopen, de aankondiging dat Rusland het Black Sea Grain Initiative voor-
lopig zou respecteren en de matige verlopend export vanuit de VS. In het seizoen 2022/23 is er met 14,5 m/ton zo’n 53% minder 
geëxporteerd dan een jaar eerder. Inmiddels lijken de ergste problemen op de Mississippi achter de rug, waardoor ook de premies 
voor verscheping via de Golf van Mexico dalen. Inzaai in Brazilië blijft iets achter, m.n. in Rio Grande do Sul. Regen in Mina Gerais 
kwam de ontwikkeling van de maïs weer ten goede. Ook in Argentinië blijft de inzaai achter bij vorig jaar, terwijl in bepaalde deel-
staten volgens BAGE recente vorst enige schade heeft aangericht. Door onzekerheid over wat er na 19 november gebeurt met het 
Black Sea Grain Initiative wordt er in Oekraïne momenteel weinig maïs aangeboden voor export. Lagere sojabonennoteringen in 
de VS, m.n. door zorgen over de internationale vraag, hetgeen m.n. zichtbaar werd door de teleurstellende exportinspecties. On-
danks het kleinere areaal (-1% tot 35,2 m/ha) verwacht USDA een opbrengst van 121,9 m/ton (117,4 m/ton vorig jaar) en, dankzij 
een hoger intern verbruik (65,8 m/ton) en een hoge export (55,8 m/ton), een eindvoorraad van 6,2 m/ton (vorig jaar 5,4 m/ton). 
In Brazilië hogere noteringen, maar de inzaai blijft iets achter bij vorig jaar. In Mato Grosso liggen de maïsvelden er goed bij, maar 
in Parana overheersen de zorgen vanwege koude en natte omstandigheden. In Argentinië blijft de inzaai ver achter bij vorig jaar, 
mede dankzij de extreme droogte. Desondanks handhaaft de Rosario Grain Exchange het areaal op 17,0 m/ha (16,1 m/ha vorig 
jaar). Stabiele rijstnoteringen in o.m. Thailand, doordat handelaren in afwachting van de nieuwe oogst nog geen nieuwe contrac-
ten sluiten, en India, waar de druk van de nieuwe oogst enerzijds en de toenemende vraag anderzijds elkaar in evenwicht hielden. 
In Pakistan hogere noteringen vanwege een toenemende interesse door de sterk gedaalde vrachtkosten, terwijl de noteringen in de 
VS verder stegen door de logistieke uitdagingen in de Golf van Mexico. T.o.v. vorige week iets hogere vrachtkosten (Baltic Dry In-
dex +72 naar 1.393 punten), een daling van de olieprijs tot $93,15 per vat (-$2,07) en een sterkere (€ 1,00  $1,0170).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 10 NOVEMBER 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 350,50 (▲) Brussel (voer) 288,60 (▲) Brussel 211,50 (▲) 

Barcelona (maal) g.n. Hamburg (voer) 316,00 (▲) Leon  g.n. 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer g.n. Bordeaux 350,58 

Muntenia (maal) 327,79 (▼) Wexford (voer) g.n. Bologna 360,00 (<>) 

Brussel (voer) 309,30 (▲) Bologna (voer) 336,50 (<>) Transdanubia 330,45 (▲) 

Hamburg (voer) 345,00 (▲) Rotterdam (voer) - week 45 321,50 (▼) Rotterdam - week 45 355,00 (▼) 

Wexford (voer) g.n. Lissabon (voer) 348,00 (▼) Banat 304,55 (▲) 

Vilnius (voer) 279,71 (▼) Naantali (voer) 277,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 328,00 

Rotterdam (voer) - week 45 347,00 (▼) Mannheim (brouw) g.n. Vilnius (voer) g.n. 

Muntenia (voer) 307,81 (▼) Naantali (brouw) 322,00 (<>) Haver – Vaasa 285,00 (<>). 
Verdere daling van spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland door de stevige concurrentie vanuit het Zwarte Zeegebied 
richting Noord-Afrika en ondanks geruchten over hernieuwde interesse vanuit China. In Parijs daalde de termijnnotering december 
2022 voor maaltarwe met €11,75 naar €329,00. De termijnnotering maart 2023 daalde met € 12,00 naar €329,25. Voor maïs daal-
de de termijnnotering maart 2023 met €12,00 naar €322,50. De termijnnotering juni 2023 bedroeg € 323,50.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 12.208.888 313.533 12.522.421 2.267.678 215.672 2.483.350

bloem (tarwe 
equiv.)

158.336 5.798 164.134 98.361 5.544 103.905

harde tarwe 250.603 1.255 251.858 251.367 20.993 272.360

gerst 2.464.516 1.181 2.465.697 671.082 29.057 700.139

mout (gerst 
equiv.)

968.321 47.830 1.016.151 8.401 296 8.697

mais 446.008 10.456 456.464 9.588.372 591.167 10.179.539

totaal 16.496.672 380.053 16.876.725 12.885.261 862.729 13.747.990

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 6 november 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 1 t/m 6 november 2022 werd in totaal 380.053 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 6 november 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 313.533 ton zachte tarwe en 49.011 gerst (inclusief mout). In dezelfde periode werd 862.729 
ton graan ingevoerd, waarvan 215.672 ton zachte tarwe en 591.167 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op 
basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 3,129 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto ex-
porteur van 13,058 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
Algerije kocht recent ongeveer 490.000 ton maaltarwe in voornamelijk Rusland tegen $ 367-$368 c&f voor levering in novem-
ber/december, terwijl Egypte (GASC) een inschrijving annuleerde, ondanks concurrerende biedingen uit Rusland. 
Gerst 
Jordanië heeft wederom geen gebruik gemaakt van de biedingen in het kader van een recente inschrijving voor levering van 120.000 
ton voergerst, maar zal zich volgende week weer melden 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 11.543.377 979.044 12.522.421 2.236.105 247.245 2.483.350

bloem (tarwe 
equiv.)

157.118 7.016 164.134 94.714 9.191 103.905

harde tarwe 242.170 9.688 251.858 251.119 21.241 272.360

gerst 2.375.592 90.105 2.465.697 667.223 32.916 700.139

mout (gerst 
equiv.)

918.587 97.564 1.016.151 8.340 357 8.697

mais 413.146 43.318 456.464 9.573.661 605.878 10.179.539

totaal 15.649.990 1.226.735 16.876.725 12.831.162 916.828 13.747.990

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 6 november 2022)

uitvoer invoer

 


