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Nr. 42 van 19 oktober 2017 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 

Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 17 oktober 2017 
 

 tarwe US $ ton fob gerst - soja US $ ton fob maïs  US $ ton fob  

SRW (fob Gulf) 191,55 (<>) Australië (voer) 197,72 (▼) USYC 3 (fob Gulf) 157,55 (▼) 

HRW 2 (fob Gulf) 212,19 (<>) Zwarte Zee (voer) 188,21 (▲) Argentinië (fob) 149,11 (<>) 

SWW (fob Pacific) 205,77 (▲) Argentinië (voer) 200,09 (▲) Brazilië 154,05 (▼) 

HRW/DNS (PNW) 276,02 (▼) Australië (brouw) 206,37 (▼) Zwarte Zee (fob) 163,78 (▲) 

Australië (ASW)  210,09 (<>) Sojabonen (VS)  380,55 (▲)    

Zwarte Zee (voer)  176,80 (<>) Sojabonen (Arg) 380,28 (▲) 1 Euro � $ 1,1759 (▼) 

Stabiele of iets lagere tarwenoteringen op de internationale markten bij relatief weinig handelsactiviteiten. USDA, het WASDE 
rapport, heeft de wereldtarweoogst in vergelijking tot de prognose van september, positief aangepast met 6,3 miljoen ton tot 751,2 
miljoen ton (vorig seizoen 754,2 miljoen ton). Bij een stijging van het verbruik met 2,1 miljoen ton tot 739,6 miljoen ton, stijgt de 
theoretische wereldtarwevoorraad met 5,0 miljoen ton tot 268,1 miljoen ton en dat is voldoende voor 18,9 weken wereld 
tarweconsumptie. De toename van de tarweoogst komt volgens UDSA voornamelijk uit de Europese Unie, India, Canada en Rusland. 
De geraamde oogst voor Rusland van 82,0 miljoen ton is nog iets lager dan de meest recente oogstprognose van het Ministerie van 
Landbouw in Rusland van 83,0 miljoen ton. Van de wereldtarwevoorraad ligt 47,6% (127,3 miljoen ton) opgeslagen in China 
volgens USDA. De inzaai van wintertarwe in de Verenigde Staten verloopt verre van vlotjes en het is droog in delen van Rusland en 
Oekraïne en dat is ongunstig voor de ingezaaide wintergranen. Marokko zal met ingang van 1 december aanstaande het invoerrecht 
voor tarwe verlagen van 135% tot 30% van de waarde. Als gevolg van een tegenvallende oogst zal Irak dit seizoen 2,85 miljoen ton 
tarwe gaan importeren. Het Russische Parlement zal zich binnenkort uitspreken over het voornemen om een transportsubsidie toe 
te kennen bij de uitvoer van granen. Algerije kocht 660.000 ton maaltarwe waarvan een aanzienlijk deel in de Europese Unie 
(Frankrijk) maar ook in Argentinië voor $ 210,00 - $ 212,50 per ton c&f, levering januari 2018. Alle biedingen op de Jordaanse 
invoertender van 100.000 ton maaltarwe afgewezen; nieuwe poging op 24 oktober aanstaande. Iets hogere gerstnoteringen bij 

aanhoudende verkopen vanuit het Zwarte Zeegebied aan landen in het Midden-Oosten. Rusland heeft in de eerste twee maanden 
van dit graanseizoen 1,39 miljoen ton gerst geëxporteerd en dat is 73% meer dan in dezelfde periode vorig seizoen. Voornaamste 
bestemmingen zijn Saoedi-Arabië (570.000 ton) en Iran (327.000 ton). Jordanië en Turkije hebben de biedingen op de 
invoertenders voor respectievelijk 100.000 ton en 96.000 ton gerst “laten lopen” en wachten op betere (lagere) prijzen. Daling van 
de maisnoteringen bij een positieve aanpassing van de wereldmaisoogst door USDA met 6,2 miljoen ton tot 1.038,8 miljard ton. 
Bij een vermoedelijke stijging van het verbruik met 7,7 miljoen ton tot 1.064,8 miljard ton zal de theoretische voorraad afnemen tot 
201,0 miljoen ton en dat is voldoende voor 9,1 weken wereld maisconsumptie. De maisvoorraad in China zal volgens USDA met 
22,0 miljoen ton afnemen tot 79,2 miljoen ton op 30 juni 2018. Verdere stijging van de sojabonennoteringen bij een negatieve 
aanpassing van de oogst in Brazilië en Argentinië bij een trage oogst in de Verenigde Staten. Weersomstandigheden in Argentinië 
(regio Cordoba) erg slecht (neerslag in de vorm van hagel). Stabiele of iets lagere rijstnoteringen op de internationale markten bij 
uitstekende oogstberichten vanuit Pakistan en aanhoudende verkopen door China van rijst uit staatsreserves. Sri-Lanka moet, als 
gevolg van droogte, ongeveer 50.000 ton rijst aankopen. Stijging van de vrachtkosten bij eveneens een stijging van de olieprijs tot 
$ 51,58 per vat ( + € 0,55) en een iets sterkere euro ten opzichte van de dollar (€ 1,000 � $ 1,1855). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) PER 17 OKTOBER 2017 – SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

zachte tarwe  €/ton Gerst €/ton Maïs €/ton 

Hamburg (maal) 164,00 (▼) Antwerpen (voer) 161,00 (▼) Mannheim 160,00 (▼) 

Rouen panifiable (maal) 158,79 (▼) Hamburg (voer) 155,00 (▼) Barcelona  174,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 153,52 (▼) Valladolid (voer) 183,00 (▲) Bordeaux 145,79 (▼) 

Banat (maal) 132,97 (▼) Rouen (voer) 152,29 (▼) Bologna 175,00 (▼) 

Antwerpen (voer) 164,00 (▼) Bologna (voer) 172,00 (<>) Boedapest 144,79 (▼) 

Hamburg (voer) 163,00 (<>) Rotterdam (voer) 164,00 (<>) Rotterdam 165,00 (<>) 

Eure-et-Loir (voer) 144,29 (▼) Naantali (voer) 129,75 (▼) Banat 123,57 (▲) 

Transdanubia (voer) 146,68 (▲) Mannheim (brouw) 227,50 (<>) Rogge  - Hamburg (maal) 172,00 (▼) 

Rotterdam (voer) 171,00 (▲) Creil (brouw) 198,79 Zachodni (voer) 131,95 (▲) 

Yorkshire (voer) 167,16 (▼) Naantali (brouw) 161,33 (<>) Haver  - Antwerpen 164,00 (<>) 
Veelal een daling van de graanspotnoteringen op de Europese markten met de laatste dagen een gering herstel. Voornaamste 
oorzaken zijn de positieve aanpassingen van de Europese graanoogst bij tegenvallende exportcijfers. De termijnnotering Parijs 
maaltarwe, levering december 2017 steeg met € 0,75 per ton tot € 162,00 bij een maart notering van € 167,75 per ton (+ € 0,25 
per ton). De maïstermijnnotering levering november daalde fors met € 5,50 tot € 146,50 per ton, bij een januari 2017 notering van 
€ 155,75 per ton (- € 2,25 per ton).  
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product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 5.552.289 118.354 5.670.643 849.140 39.110 888.250
bloem (tarwe equiv.) 253.333 12.720 266.053 10.430 556 10.986
harde tarwe 164.116 26.272 190.388 565.601 33.409 599.010
gerst 1.445.946 85.763 1.531.709 265.843 231 266.074
mout (gerst equiv.) 782.126 31.038 813.164 5.318 135 5.453
mais 198.771 10.792 209.563 3.938.623 341.749 4.280.372
totaal 8.396.581 284.939 8.681.520 5.634.955 415.190 6.050.145

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2017/2018 in t onnen 

(vanaf 1 juli 2016 tot 17 oktober 2017)

uitvoer invoer

product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 5.005.418 665.225 5.670.643 834.167 54.083 888.250
bloem (tarwe equiv.) 250.255 15.798 266.053 10.356 630 10.986
harde tarwe 164.067 26.321 190.388 563.433 35.577 599.010
gerst 1.342.927 188.782 1.531.709 265.842 232 266.074
mout (gerst equiv.) 757.473 55.691 813.164 5.250 203 5.453
mais 118.069 91.494 209.563 3.889.124 391.248 4.280.372
totaal 7.638.209 1.043.311 8.681.520 5.568.172 481.973 6.050.145

uitvoer invoer

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2017/2018 in t onnen 

(vanaf 1 juli 2017 tot 17 oktober 2017 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 11 tot en met 17 oktober werd 1.043.311 ton graan uitgevoerd (inclusief aangiften van voor 11 oktober maar nog 
niet verwerkt), waarvan 665.225 ton zachte tarwe en 188.782 ton gerst. In dezelfde periode werd 481.973 ton graan ingevoerd 
waarvan 39.110 ton tarwe en 391.248 ton mais. De Europese Unie is in het seizoen 2017/2018, op basis van gegevens uit het 
douanesysteem, een netto exporteur van 2,7 miljoen ton graan (8,0 miljoen ton in dezelfde periode vorig seizoen).  
 
Roemenië heeft in de eerste twee maanden van dit graanseizoen (juli/augustus) 1,5 miljoen ton tarwe geëxporteerd met als 
voornaamste bestemmingen Egypte, Jordanië, Ethiopië en Djibouti. De opbrengst per hectare voor mais in Bulgarije zal dit seizoen 
13,5% hoger zijn dan vorig seizoen. Totale maisoogst wordt geraamd op 2,4 miljoen ton mais dit seizoen (2,1 miljoen ton vorig 
seizoen).  
 
De Europese uitvoer van granen in de periode van 1 juli 2017 tot en met 17 oktober 2017 bedraagt 8,681 miljoen ton en dat is ruim 

3,3 miljoen ton minder dan in dezelfde periode vorig seizoen. De uitvoer van tarwe is 30,6% lager (5,670 miljoen ton dit seizoen ) bij 
een iets hogere gerstuitvoer (+ 4,3% op 1,531 miljoen ton). De graaninvoer is ruim 50% hoger dan in dezelfde periode vorig seizoen bij 
een forse stijging van de invoer van mais (4,28 miljoen dit seizoen versus 2,42 miljoen ton vorig seizoen). Volledigheidshalve nog wel 
opgemerkt dat niet alle in- en uitvoeren tot en met 17 oktober 2017 zijn verwerkt en dat is uiteraard wel het geval voor de in- en 
uitvoeren tot en met 17 oktober 2016. 

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening product/quota nr. hoeveelheid (ton) afgegeven afgelopen week nog beschikbaar (officieus)

1067/2008 (sub I VS) tarwe (09.4123) 572.000 1 0 572.000

1067/2008 (sub II Canada) tarwe (09.4124) 27.778 1 0 27.514

1067/2008 (sub III) * tarwe (09.4125) 2.378.387 2 72.843 1.806.673

1067/2008 (sub IV) ** tarwe (09.4133) 122.790 1 0 108.814

2305/2003 gerst (09.4126) 307.105 1 264 298.994

969/2006 maïs (09.4131) 277.994 1 0 0

2015/2081 (Oekraïne) tarwe+ (09.4306) 960.000 1 0 0

2015/2081 (Oekraïne) gerst+ (09.4307) 270.000 1 0 0

2015/2081 (Oekraïne) maïs+ (09.4308) 450.000 1 0 0

(1) beschikbare hoeveelheid tot en met 31 december 2017.  (3) beschikbare hoeveelheden tot en met 31 maart 2017.

(2) beschikbare hoeveelheid tot en met 31 december 2017. 

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in ton nen 

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada ** alle "derde landen"

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 13 oktober 2017)

 
 


