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Nr. 47 van 24 november 2022 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 22 november 2022 

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

HRW 2 (fob Gulf) 414,19 (▼) Australië (voer) 287,49 (▼) USYC 3 (Gulf) 324,17 (▼) 

Australië (APW)  379,31 (▼) Zwarte Zee (voer) 285,11 (<>) Argentinië  296,26 (▼) 

Rusland (maaltarwe) 320,01  (<>) Argentinië (voer) 360,22 (▼) Brazilië 296,42 (▼) 

SRW (Gulf) 350,52 (▼) Australië (brouw) 350,16 (▼) Oekraïne  267,49 (▲) 

SW (PNW) 350,09 (▲) Sojabonen (VS)  595,41 (▼) Canada (haver) 351,52  (▲) 

Oekraïne (voer)  270,61  (▼) Sojabonen (Brazilië) 604,39 (▼) 1 Euro  $ 1,0271 (▼) 

Dalende tarwenoteringen door verlenging van het Black Sea Grain Initiative met 120 dagen, de wegebbende zorgen over de (al 
dan niet toereikende) wereldwijde voorraden en de matige concurrentiekracht van VS-tarwe. Uitvoer uit de VS blijft met 12,8 m/ton 
zo’n 7,0% achter bij vorig jaar. Slechts een klein beetje steun voor de noteringen van aankopen door Irak. Uitvoer uit Rusland komt 
steeds meer op stoom en de Russian Grain Union verwacht voor de hele maand november een export van zo’n 5,5 m/ton (+3,0 
m/ton t.o.v. november 2021). Mede dankzij een sterke vraag vanuit het Nabije en Verre Oosten rekent IKAR erop dat in het seizoen 
2022/23 zo’n 44,0 m/ton zal worden uitgevoerd. Uitvoer uit Oekraïne verloopt minder voorspoedig door zorgen over de (hoge) 
transportkosten en verzekeringspremies. Oogstwerkzaamheden in Argentinië zijn gestart, maar dankzij droog weer en vorst gaat 
men uit met maximaal 13,4 m/ton uit van de laagste oogst van de afgelopen zeven jaar (22,1 m/ton vorig jaar). Lagere gerstnote-
ringen bij nog altijd weinig handelsactiviteiten. In Australië pakt het drogere weer gunstig uit voor de oogstwerkzaamheden. Inzaai 
van wintergerst in Oekraïne is voltooid op zo’n 613.000 ha (91% van het beoogde areaal. De uitvoer van voergerst uit Rusland 
verloop steeds voorspoediger en in de eerste helft van november werd bijna 0,5 m/ton uitgevoerd (+7% t.o.v. vorig jaar). China 
heeft in 2022 in totaal 4,8 m/ton ingevoerd (-52% t.o.v. vorig jaar). Dalende maïsnoteringen door de verlenging van het Black 
Sea Grain Initiative, hetgeen niet per se voordelig kan uitpakken voor de uitvoer van US maïs, de sterke dollar en de aanhoudend 
matige vraag. In het seizoen 2022/23 werd vanuit de VS pas 15,9 m/ton uitgevoerd (-52% t.o.v. vorig jaar). Inzaai voor de eerste 
oogst in Brazilië ligt op schema (63% ingezaaid) en de omstandigheden in de meeste deelstaten zijn goed te noemen. De uitvoer uit 
Brazilië ondervindt momenteel wel hinder van demonstranten die de toegang tot havens blokkeren. Ook in Argentinië verloopt de 
inzaai voor het seizoen 2022/23 volgens planning. In Oekraïne was rond half november 2,1 m/ha (50% van het areaal) geoogst met 
een totale opbrengst van 12,3 m/ton. Vanwege sneeuwval is de kans aanwezig dat de andere 50% pas in het voorjaar worden ge-
oogst. Lagere sojabonennoteringen door winstnemingen, de zwakke stemming bij sojaolie, de gunstige weersomstandigheden in 
Brazilië en zorgen over de vraag vanuit China, waar vanwege recente gevallen van Covid-19 nieuwe lockdowns op de loer liggen. 
Inzaai in Brazilië voor het seizoen 2022/23 blijft iets achter bij vorig jaar, m.n. dankzij vertragingen in Rio Grande do Sul. Recente 
regenval in een aantal provincies in Argentinië pakte gunstig uit voor inzaai voor het seizoen 2022/23. Desondanks blijven de zor-
gen over de opbrengst omdat “Het meisje” van geen wijken wil weten en de stromingen in de Stille Oceaan voor het derde jaar op 
rij beïnvloedt. Hierdoor overweegt de Argentijnse regering opnieuw de vaststelling van een bijzonder omrekeningskoers US$/ARD 
voor de telers van sojabonen. Min of meer stabiele rijstnoteringen bij beperkte handelsactiviteiten in o.m. Thailand en India. Al-
leen hogere noteringen in Vietnam, door zorgen over (voldoende) beschikbaarheid van breukrijst, en Pakistan, door zorgen over de 
voor uitvoer beschikbare hoeveelheden nu de opbrengst lager uitvalt. Pakistan verwacht voor het seizoen 2022/23 zo’n 3,5 m/ton te 
kunnen uitvoeren (4,9 m/ton vorig jaar). T.o.v. vorige week lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -104 naar 1.184 punten), een 
stevige daling van de olieprijs tot $84,69 per vat (-$7,01) en een sterkere euro (€ 1,00  $1,0414).  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 21 NOVEMBER 2022– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31) 

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

Hamburg (maal) 320,00 (▼) Brussel (voer) 270,87 (▼) Brussel 191,75 (▼) 

Barcelona (maal) 374,00 (▼) Hamburg (voer) 291,00 (▼) Leon  339,00 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) g.n. Valladolid (voer 353,00 (▼) Bordeaux 335,58 (▼) 

Muntenia (maal) 321,15 (▼) Wexford (voer) 330,00 (<>) Bologna 349,00 (▼) 

Brussel (voer) 290,25 (▼) Bologna (voer) 332,50 (▼) Transdanubia 320,58 (▼) 

Hamburg (voer) 315,00 (▼) Rotterdam (voer) - week 47 315,00 (▲) Rotterdam - week 47 329,00 (▼) 

Wexford (voer) 340,00 (▼) Lissabon (voer) 330,00 (▼) Banat 311,19 (▲) 

Vilnius (voer) 284,57 (▼) Naantali (voer) 277,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 302,00 (▼) 

Rotterdam (voer) - week 47 336,50 (▲) Mannheim (brouw) 397,50 (<>) Vilnius (voer) 232,86 (▲) 

Muntenia (voer) 288,83 (▼) Naantali (brouw) 325,00 (<>) Haver – Vaasa 288,00 (<>). 
In navolging van delende termijnnoteringen daalden spotprijzen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland. Voor gerst geen noe-
menswaardige ontwikkelingen in een rustige markt.  In Parijs steeg de termijnnotering december 2022 voor maaltarwe met €2,00 
naar €322,25. De termijnnotering maart 2023 steeg met €1,00 naar €317,25. Voor maïs bleef de termijnnotering maart 2023 gelijk 
op €303,00 terwijl de termijnnotering juni 2023 met € 1,00 steeg tot €305,00.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 13.425.305 201.359 13.626.664 2.845.065 190.298 3.035.363

bloem (tarwe 
equiv.)

174.069 10.818 184.887 111.593 6.378 117.971

harde tarwe 316.108 50 316.158 297.602 23.907 321.509

gerst 2.732.923 3.781 2.736.704 728.659 156.250 884.909

mout (gerst 
equiv.)

1.096.540 23.446 1.119.986 9.198 391 9.589

mais 484.809 5.648 490.457 10.852.150 690.455 11.542.605

totaal 18.229.754 245.102 18.474.856 14.844.267 1.067.679 15.911.946

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 20 november 2022 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
In de periode van 14 t/m 20 november 2022 werd in totaal 245.102 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften tot en met 20 novem-
ber maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 201.359 ton zachte tarwe. In dezelfde periode werd 1.067.679 ton graan ingevoerd, 
waarvan 190.298 ton zachte tarwe, 156.641 ton gerst (inclusief mout) en 690.455 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 
2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 2,563 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen 
een netto exporteur van 14,315 m/ton).  
 
Inschrijvingen 
Tarwe 
Egypte (GASC) 360.000 ton in (waarschijnlijk) Rusland tegen $362 c&f voor levering in december/januari. 
Gerst 
Tunesië kocht 75.000 ton voergerst tegen $340-$345 c&f voor levering in december/januari en Jordanië is in de markt voor levering in 
maart/april van 120.000 ton. 
 
Uitvoerbelasting Rusland (24 t/m 29 november 2022) 
Zachte tarwe: ± US$45/ton (RUB 2.735) 
Gerst: ± US$ 40/ton (RUB 2.430) 
Maïs: ± US$ 8/ton (RUB 194) 

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 33.482,9 2.169.253,2

2020/761 **) 09.4133 tarwe 129.577,0 1 5.000,0 117.798,0

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 november 2022 - certificaten geldig vanaf 1 december 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 13.350.067 276.597 13.626.664 2.842.771 192.592 3.035.363

bloem (tarwe 
equiv.)

173.509 11.378 184.887 111.435 6.536 117.971

harde tarwe 252.038 64.120 316.158 297.602 23.907 321.509

gerst 2.688.675 48.029 2.736.704 728.402 156.507 884.909

mout (gerst 
equiv.)

1.073.191 46.795 1.119.986 9.130 459 9.589

mais 480.817 9.640 490.457 10.850.044 692.561 11.542.605

totaal 18.018.297 456.559 18.474.856 14.839.384 1.072.562 15.911.946

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 20 november 2022)

uitvoer invoer

 


