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Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 3 januari 2023 
Tarwe US $ ton fob Gerst - soja US $ ton fob Maïs  - haver US $ ton fob 

HRW 2 (fob Gulf) 389,23 (▲) Australië (voer) 289,14 (▼) USYC 3 (Gulf) 313,26 (▲)

Australië (APW) 364,01 (▲) Zw arte Zee (voer) 273,13 (<>) Argentinië 311,28 (▼)

Rusland (maaltarw e) 311,29 (▲) Argentinië (voer) 350,06 (<>) Brazilië 311,33 (▲)

SRW (Gulf) 340,31 (▲) Australië (brouw ) 262,22 (▲) Oekraïne 264,11 (▲)

SW (PNW) 327,41 (▼) Sojabonen (VS) 605,27 (▲) Canada (haver) g.n. (▲)

Oekraïne (voer) 266,72 (▲) Sojabonen (Brazilië) 592,49 (▲) 1 Euro ó $1,0538 (▼)  
 
Tarwenoteringen  
 
Lagere tarwenoteringen t.o.v. de noteringen eind december in onder meer de EU waar handelaren de nodige 
concurrentie ervoeren van tarwe uit Rusland en Oekraïne. Dit ondanks de logistieke strubbelingen in het Zwarte 
Zeegebied en problemen die worden ondervonden om schepen en lading te verzekeren. Overigens lijkt met 
name de verscheping van tarwe uit Rusland beter te verlopen nu het weer minder onstuimig is.  
SovEcon heeft mede daarom de verwachting voor het seizoen 2022/23 iets verhoogd tot 44,1 m/ton (vorig jaar 
39,1 m/ton).  
 
Ook in de Verenigde Staten uiteindelijk dalende noteringen door de tegenvallende uitvoercijfers en een iets 
aansterkende dollar. Wel was er sprake van enige steun door de onzekerheid over de gevolgen van de recente 
winterstormen op de wintertarwe. Hierbij een diffuus beeld, omdat de conditie in Nebraska, Montana en Noord- 
en Zuid-Dakota afnam, maar in Oklahoma, Illinois en Colorado juist weer verbeterde. Egypte (GASC) kocht 
200.000 ton tarwe in Rusland tegen $ 339 c&f in het kader van een door de Wereldbank gefinancierde 
inschrijving. 
 
Gerstnoteringen 
 
Min of meer stabiele gerstnoteringen bij nauwelijks handelsactiviteiten en een zeer rustige markt bij aanvang 
van het nieuwe jaar. 
 
Maïsnoteringen  
 
Over het algemeen lagere maïsnoteringen t.o.v. de noteringen van eind december door een achterblijvende 
uitvoer vanuit de Verenigde Staten en de dalende prijzen voor energie.  
 
De vooruitzichten voor Brazilië zijn verschillend. Zo rapporteerde Conab voor de eerste oogst van het seizoen 
2022/23 voor Rio Grande do Sul mogelijke problemen als gevolg van beperkte regenval, terwijl er in Minas 
Gerais en delen van Parana juist sprake is van goede omstandigheden.  
 
Ook in Argentinië zijn de omstandigheden dankzij regen verbeterd, maar meer regen is welkom om te komen 
tot een goede gemiddelde opbrengst per hectare. 
 
Sojabonennoteringen 
 
Stabiele tot hogere sojabonennoteringen door onder meer de zorgen over de oogstvooruitzichten in 
Argentinië en positieve ontwikkelingen bij de van sojabonen afgeleide producten. De stijgingen werden 
enigszins beperkt door dalende termijnnoteringen.  
 
Ook recente regen in Argentinië droeg hieraan bij, maar de vooruitzichten voor Argentinië blijven matig 
(aanhoudend te droog). De Buenos Aires Grain Exchange rapporteerde recent dat de inzaai voor het seizoen 
2022/23 achterblijft bij voorgaande jaren, terwijl ook de conditie ruim achterblijft bij voorgaande jaren. In 
Brazilië blijven de omstandigheden gunstig en in Mato Grosso is inmiddels een aanvang gemaakt met de 
oogstwerkzaamheden.  
 
Rijstnoteringen 
 



Over het algemeen hogere rijstnoteringen in Thailand, Vietnam en Pakistan, terwijl de noteringen in India 
over het algemeen daalden. In Azië nog altijd niet al teveel handelsactiviteiten, hoewel de handel na de 
feestdagen langzaam weer op gang komt en handelaren zich weer melden. Recent door valutaire 
ontwikkelingen, iets stijgende prijzen. 
 
Overige 
 
T.o.v. vorige week fors lagere vrachtkosten (Baltic Dry Index -547 naar 1.176 punten), een daling van de olieprijs 
tot $78,38 per vat (-$3,92) en een iets zwakkere euro (€ 1,00  $1,0525).  

 
EU-noteringen (indicatief) van 2 januari 2023 – situatie op de interne markt (interventieprijs granen € 101,31) 
Zachte tarwe €/ton Gerst €/ton Maïs €/ton

Hamburg (maal) 315,00 (▲) Brussel (voer) 255,10 (<>) Brussel 173,20 (<>)

Barcelona (maal) 355,00 (▲) Hamburg (voer) 283,50 (▲) Leon 311,60 (▲)

Kujawsko-Mazurksi (maal) g.n. Valladolid (voer) 317,00 (▲) Bordeaux g.n.

Muntenia (maal) 291,90 (▼) Wexford (voer) 300,00 (▲) Bologna g.n.

Brussel (voer) 275,60 (▼) Bologna (voer) g.n. Transdanbubia g.n.

Hamburg (voer) 310,00 (▲) Rotterdam (voer) – week 47 296,00 (▲) Rotterdam – week 47 317,50 (▲)

Wexford (voer) 313,00 (▲) Lissabon (voer) 315,00 (▼) Banat 307,30 (▲)

Vilnius (voer) 262,20 (▲) Naantali (voer) 253,00 (▼) Rogge – Hamburg (maal) 295,00 (▲)

Rotterdam (voer) 318,50 (▲) Mannheim (brouw) g.n. Vilnius (voer) g.n.

Muntenia (voer) 271,22 (▼) Naantali (brouw) g.n. Haver - Vaasa 264,00 (▼)  

Dalende spotnoteringen voor (maal)tarwe in de EU door de hevige concurrentie van tarwe uit het Zwarte 
Zeegebied en de sterkere euro. Ook voor gerst en maïs lagere spotnoteringen. In Parijs daalde de 
termijnnotering maart 2023 voor maaltarwe met €4,75 naar €297,00 en de termijnnotering mei 2023 met 
€4,00 naar €294,75. Voor maïs daalde de termijnnotering maart 2023 met €2,50 naar €287,50 en de 
termijnnotering juni 2023 met €2,00 naar €288,00.  
 

              
Berichten vanuit “Brussel”   

 
In de periode van 19 december 2022 t/m 1 januari 2023 werd in totaal 690.279 ton graan uitgevoerd, inclusief 
aangiften tot en met 1 januari 2023 maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 480.798 ton zachte tarwe, 100.758 
ton gerst (inclusief mout) en 92.653 ton maïs. In dezelfde periode werd 1.684.871 ton graan ingevoerd, 
waarvan 357.224 ton zachte tarwe, 134.171 ton gerst (inclusief mout) en 1.149.863 ton maïs. De Europese Unie 
is in het seizoen 2022/2023, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 1,560 
m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 16,023 m/ton).  
 
 

 
  



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 0,0 100.000,0

2020/761  *) 09.4125 tarwe 1.142.832,5 2 6.500,0 1.136.332,5

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

2020/761 **) 09.4131 maïs 138.220,0 2 0,0 138.220,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4306 (bewerkte) tarwe 1.000.000,0 3 0,0 1.000.000,0

2020/761 (Oekraïne) 09.4307 (bewerkte) gerst 350.000,0 3 0,0 350.000,0

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 31-12-2023.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2023. 

(3) contingent tijdelijk buiten werking gesteld

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen 23 tm 30 november 2022 - certificaten geldig vanaf 1 januari 2023)

** 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 15.701.804 1.004.592 16.706.396 3.801.594 383.381 4.184.975

bloem (tarwe equiv.) 221.693 13.309 235.002 148.465 13.056 161.521

harde tarwe 323.723 67.374 391.097 450.558 36.379 486.937

gerst 2.779.162 25.439 2.804.601 1.141.528 158.505 1.300.033

mout (gerst equiv.) 1.357.962 145.973 1.503.935 12.311 1.642 13.953

mais 636.312 96.336 732.648 13.461.070 1.205.627 14.666.697

totaal 21.020.656 1.353.023 22.373.679 19.015.526 1.798.590 20.814.116

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 1 januari 2023)

uitvoer invoer

 

product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal

zachte tarwe 16.225.598 480.798 16.706.396 3.827.751 357.224 4.184.975

bloem (tarwe equiv.) 224.183 10.819 235.002 150.784 10.737 161.521

harde tarwe 385.846 5.251 391.097 454.061 32.876 486.937

gerst 2.782.564 22.037 2.804.601 1.167.420 132.613 1.300.033

mout (gerst equiv.) 1.425.214 78.721 1.503.935 12.395 1.558 13.953

mais 639.995 92.653 732.648 13.516.834 1.149.863 14.666.697

totaal 21.683.400 690.279 22.373.679 19.129.245 1.684.871 20.814.116

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

(vanaf 1 juli 2022 tot en met 1 januari 2023 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 de site van RVO (http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/handel-planten dierenproducten/marktinformatie 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt deze gegevens onder voorbehoud van officiële publicaties en aan 
dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zie ook rvo.nl/onderwerpen/marktinformatie/granen. 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Peter van Dijk tel. 06 2249 1868 of peter.vandijk@rvo.nl. 


