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Nr. 46 van 17 november 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 15 november 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 435,21 (▲) Australië (voer) 306,79 (▼) USYC 3 (Gulf) 335,13 (▼) 

Australië (APW)  398,26 (▲) Zwarte Zee (voer) 285,11 (<>) Argentinië  302,32 (▼) 

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

SRW (Gulf) 370,41 (<>) Australië (brouw) 352,11 (▲) Oekraïne  260,31 (▼) 

SW (PNW) 348,03 (▼) Sojabonen (VS)  615,29 (▼) Canada (haver) 347,51  (▲) 

Oekraïne (voer)  272,89  (▼) Sojabonen (Brazilië) 627,43 (▲) 1 Euro  $ 1,0420 (▲) 

Over het algemeen hogere tarwenoteringen door ongunstig weer in belangrijke exporterende landen en zorgen over een escalatie 
in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ook de toegenomen internationale vraag speelde hierbij een rol, evenals de zwakkere 
dollar. In de VS zijn de omstandigheden voor wintertarwe verre van ideaal en een private analist voorziet voor het seizoen 2023/24 
een lagere opbrengst/ha door de droogte en mogelijke vorstschade. Wat betreft de totale tarweproductie in de VS handhaafde USDA 
met 44,9 m/ton de eerder uitgesproken verwachting voor het seizoen 2023/24, bij een iets lagere eindvoorraad van 15,5 m/ton. 
Uitvoer uit Rusland lijkt toe te nemen, maar blijft met 17,3 m/ton zo’n 10% achter bij vorig jaar. Rusland heeft verder het uitvoer-
quotum voor de periode 15 februari t/m 30 juni 2023 vastgesteld op 25,5 m/ton (11,0 m/ton vorig jaar). Oekraïne heeft in het 
seizoen 2022/23 inmiddels 5,7 m/ton uitgevoerd (13,1 m/ton vorig jaar). In Australië lijkt de opbrengst/ha hoger dan verwacht, 
maar dreigt kwaliteitsverlies door de vochtige omstandigheden. Lagere gerstnoteringen bij nog altijd weinig handelsactiviteiten. In 
Australië gaat men uit van een grote oogst, ondanks de hevige regens in het oosten van Australië, maar dankzij de gunstige ont-
wikkelingen in het westen, terwijl ook de oogst van wintergerst in het zuiden op gang is gekomen. Licht lagere maïsnoteringen 
door zorgen over de zwakke vraag en de hoge prijzen voor US maïs. Door de recente gebeurtenissen in Oekraïne werden de groot-
ste dalingen weer enigszins gecompenseerd. USDA heeft de oogstverwachting weer iets naar boven bijgesteld maar deze blijft met 
353,8 m/ton nog wel 8% achter bij vorig jaar. Via een geschat binnenlands verbruik van 305,4 m/ton en een export van 54,6 
m/ton, komt USDA aan het einde van het seizoen 2023/23 voor de VS uit op een eindvoorraad van zo’n 30,0 m/ton. Conab heeft de 
verwachtingen voor Brazilië daarentegen iets getemperd en gaat nu uit van een productie van 126,4 m/ton (nog altijd wel +12% 
t.o.v. vorig jaar) bij een mogelijke eindvoorraad van 81,8 m/ton. Door de aanhoudende droogte heeft de Rosario Grain Exchange 
voor Argentinië het areaal verlaagd tot 7,9 m/ha (8,7 m/ha vorig jaar), waardoor bepaalde akkers misschien opnieuw moeten wor-
den ingezaaid. Lagere sojabonennoteringen in de VS ondanks de verwachting van USDA dat de voorraad aan het einde van het 
seizoen 2022/23 wel eens krap kan uitvallen en er nieuwe verkopen aan China en Mexico konden worden opgetekend. Zorgen over 
toekomstige aankopen door China, de goede weersvooruitzichten voor Brazilië en het feit dat Argentinië zou overwegen weer een 
speciale omrekeningskoers van de peso t.o.v. de dollar te introduceren, wogen evenwel zwaarder. Ondanks de hevige regens hand-
haafde de Rosario Grain Exchange het verwachte areaal op 17,1 m/ha (16,1 m/ha vorig jaar). De nieuwe regering van Brazilië zou 
overwegen om de verplichte bijmenging van biodiesel in 2023 te verhogen naar 14% (tot en met maart 2023) en 15% (rest van het 
jaar). Hogere rijstnoteringen in Thailand door valutaire ontwikkelingen, ondanks dat dit handelaren wat kopschuw maakte om 
nieuwe deals te sluiten, in India, door de sterke overzeese vraag die de druk van de nieuwe oogst ruimschoots compenseerde, en 
Pakistan door de verlate beschikbaarheid van de nieuwe oogst en verschepingen naar de Filipijnen. Alleen in Vietnam lagere prijzen 
door een zwakke internationale vraag. T.o.v. vorige week fors lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -105 naar 1.288 punten), een 
daling van de olieprijs tot $91,70 per vat (-$1,45) en een sterkere euro (€ 1,00  $1,0338).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 14 NOVEMBER 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 334,00 (▼) Brussel (voer) 283,60 (▼) Brussel 207,90 (▼) 

Barcelona (maal) 390,00 Hamburg (voer) 304,00 (▼) Leon  348,40 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 360,00 Bordeaux 350,58 (<>) 

Muntenia (maal) 325,52 (▼) Wexford (voer) 330,00 Bologna 358,00 (▼) 

Brussel (voer) 303,80 (▼) Bologna (voer) 336,50 (<>) Transdanubia 334,25 (▲) 

Hamburg (voer) 332,00 (▼) Rotterdam (voer) - week 46 312,00 (▼) Rotterdam - week 46 338,00 (▼) 

Wexford (voer) 345,00 Lissabon (voer) 337,00 (▼) Banat 279,54 (▼) 

Vilnius (voer) 292,31 (▲) Naantali (voer) 277,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 313,50 (▼) 

Rotterdam (voer) - week 46 332,00 (▼) Mannheim (brouw) 397,50 Vilnius (voer) 190,16 

Muntenia (voer) 290,78 (▼) Naantali (brouw) 325,00 (▲) Haver – Vaasa 288,00 (▲). 
Min of meer stabiele spotprijzen voor maaltarwe en voergerst in de EU. Verder terughoudendheid bij handelaren nu het Black Sea 
Grain Initiative eind deze week afloopt. In Frankrijk steun door de vraag uit derde landen. In Parijs daalde de termijnnotering de-
cember 2022 voor maaltarwe met €8,75 naar €320,25. De termijnnotering maart 2023 daalde met €13,00 naar €316,25. Voor maïs 
daalde de termijnnotering maart 2023 met €19,50 naar €303,00 en de termijnnotering juni 2023 daalde met €19,50 naar €304,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 13.082.544 267.523 13.350.067 2.493.011 349.760 2.842.771

bloem (tarwe 
equiv.)

165.168 8.341 173.509 105.079 6.356 111.435

harde tarwe 251.858 180 252.038 272.449 25.153 297.602

gerst 2.686.569 2.106 2.688.675 701.175 27.227 728.402

mout (gerst 
equiv.)

1.050.921 22.270 1.073.191 8.753 377 9.130

mais 457.513 23.304 480.817 10.193.481 656.563 10.850.044

totaal 17.694.573 323.724 18.018.297 13.773.948 1.065.436 14.839.384

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 13 november 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 7 t/m 13 november 2022 werd in totaal 323.724 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 13 november 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 267.523 ton zachte tarwe. In dezelfde periode werd 1.065.436 ton graan ingevoerd, waar-
van 349.760 ton zachte tarwe en 656.563 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het doua-
nesysteem, een netto exporteur van 3,179 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 13,372 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
Saoedi Arabië kocht 1,0 m/ton maaltarwe tegen gemiddeld $383 cif voor levering in april-juni, Egypte (GASC) 280.000 ton in Rusland 
tegen $363 c&f voor levering in december en Irak verzekerde zich van 200.000 ton via een directe aankoop in de VS. Tunesië kocht 
100.000 ton zachte tarwe tegen $377-$382 c&f en 100.000 ton durum tarwe tegen $529-$538 c&f voor levering in december/januari. 
Gerst 
Tunesië kocht 50.000 ton voergerst tegen $344-$349 c&f voor levering in december/januari. 
 
 

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 12.522.421 827.646 13.350.067 2.483.350 359.421 2.842.771

bloem (tarwe 
equiv.)

164.134 9.375 173.509 103.905 7.530 111.435

harde tarwe 251.858 180 252.038 272.360 25.242 297.602

gerst 2.465.697 222.978 2.688.675 700.139 28.263 728.402

mout (gerst 
equiv.)

1.016.151 57.040 1.073.191 8.697 433 9.130

mais 456.464 24.353 480.817 10.179.539 670.505 10.850.044

totaal 16.876.725 1.141.572 18.018.297 13.747.990 1.091.394 14.839.384

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 13 november 2022)

uitvoer invoer

 


