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Nr. 07 van 16 februari 2017 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 

Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 14 februari 2017 
 

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

SRW (fob Gulf) 195,76 (▲) Australië (voer) 169,56 (<>) USYC 3 (fob Gulf) 172,73 (▲) 

HRW 2 (fob Gulf) 217,11 (▲) Zwarte Zee (voer) 172,44 (▲) Argentinië (fob) 185,99 (▲) 

SWW (fob Pacific) 223,04 (▲) Argentinië (voer) 160,16  (▲) Brazilië g.n.  

HRW/DNS (PNW) 291,80 (▲) Australië (brouw) 181,55 (<>) Zwarte Zee (fob) 171,64 (▲) 

Australië (ASW)  179,66 (▲) Sojabonen (VS)  406,33 (▲)    

Zwarte Zee (voer) 176,51 (▲) Sojabonen (Arg) 398,59 (▼) 1 Euro � $ 1,0625 (▼) 

 
Verdere stijging van de tarwenoteringen op de internationale markten ondanks de recordtarweoogst van het seizoen 2016/17 en 
de relatief hoge wereldvoorraden. Voornaamste redenen voor die stijging zijn de waardevermeerdering van de Russische roebel ten 
opzichte van de euro/dollar (als gevolg van een stijging van de olieprijs), de redelijke goede tarwe export van de Verenigde Staten 
(prognose => 27,9 miljoen ton dit seizoen – 21,1 miljoen ton vorig seizoen) en de ongunstige klimatologische omstandigheden 
voor de wintertarwe in delen van de Verenigde Staten, Rusland, Oekraïne en het oosten van de Europese Unie. De theoretische 
eindvoorraad zal volgens het WASDE rapport 248,6 miljoen ton bedragen (+7,84 miljoen ton ten opzichte van de beginvoorraad) 
maar uitgedrukt in weken wereldtarweconsumptie (17,46 weken) neemt die voorraad af omdat de consumptie is gestegen met 
28,06 miljoen ton tot 740,4 miljoen ton tarwe. Tarweoogstprognose voor Australië opnieuw positief aangepast met 2,5 miljoen ton 
tot een recordhoeveelheid van 35,1 miljoen ton (33,0 miljoen ton volgens het recente WASDE rapport). Oekraïense tarwe uitvoer 
blijft vlotjes verlopen met een uitvoer in januari van 1,2 miljoen ton waardoor het totaal voor dit seizoen op 12,7 miljoen ton komt. 
Tunesië kocht 100.000 ton harde tarwe voor een minimale prijs van $ 278,00 per ton cif. China gaat $ 248 miljoen dollar 
investeren in het verbeteren van het landbouwareaal wat op korte termijn moet leiden tot een hogere opbrengst per hectare. 
Stabiele of iets hogere gerstnoteringen op de internationale markten bij aanhoudende vraag naar gerst vanuit Saoedi-Arabië en 
China. De gunstige weersomstandigheden zorgden voor een record gerstoogst voor het seizoen 2016/17 in Australië van 13,4 
miljoen ton (8,6 miljoen ton vorig seizoen). Eveneens stabiele of iets hogere maisnoteringen op de internationale markten bij een 
stijging van het maisverbruik in de Verenigde Staten tot 314,85 miljoen ton (vorig seizoen 298,87 miljoen ton). Bij wereldmais 
oogstprognose voor het seizoen 2016/17 volgens het WASDE rapport van 1.040,21 miljoen ton (vorig seizoen 960,73 miljoen ton) 
zal de theoretische eindvoorraad met 7,18 miljoen ton stijgen tot 217,56 miljoen ton wat overeenkomst met 10,95 weken wereld 
maisconsumptie (eindvoorraad vorig seizoen 210,38 miljoen ton <=> 11,39 weken wereld maisconsumptie). De aanhoudende 
droogte in “de Hoorn van Afrika” zorgt opnieuw voor een forse reductie of zelfs volledig mislukte maisoogst in die regio met 
opnieuw hongersnood tot gevolg. Stabiele sojabonennoteringen bij positieve berichten vanuit o.a. Brazilië, Argentinië, India en 
China. Voor Brazilië wordt een recordoogst verwacht van 105,6 miljoen ton (vorig seizoen 95,4 miljoen ton) maar de waardestijging 
van de Braziliaanse reaal maakt export duurder. Daling van de rijstnoteringen op de wereldmarkt door de aanhoudende verkopen 
uit Thaise staatvoorraden en de goede oogstvooruitzichten voor India. Stabiele vrachtkosten, olieprijs van $ 52,93 per vat (-/- $ 
0,02) en euro/dollarverhouding € � $ 1,0655.  

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) PER 14 FEBRUARI 2017 – SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 176,50 (▲) Antwerpen (voer) 146,00 (<>) Mannheim 174,00 (▲) 

Rouen panifiable (maal) 173,51 (▲) Hamburg (voer) 150,00 (<>) Barcelona  183,00 (▼) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 160,93 (▲) Lerida (voer) 155,00 (▲) Bordeaux 168,58 (▲) 

Banat (maal) 141,29 (▼) Rouen (voer) 146,51 (▲) Bologna 176,00 (<>) 

Antwerpen (voer) 168,00 (▲) Bologna (voer) 170,50 (<>) Boedapest 137,52 (▲) 

Hamburg (voer) 169,50 (▲) Rotterdam (voer) 159,00 (<>) Rotterdam 179,00 (▲) 

Hannover (voer) 173,00 Naantali (voer) 124,70 (▲) Muntenia 138,80 (▼) 

Transdanubia (voer) 137,68 (▼) Mannheim (brouw) 199,50 (▲) Rogge  - Hamburg (maal) 152,00 (▲) 

Rotterdam (voer) 180,00 (▲) Creil (brouw) 194,51 (<>) Zachodni (voer) 130,93 (▲) 

Yorkshire (voer) 181,64 (▼) Naantali (brouw) 150,00 (<>) Haver  - Antwerpen 170,00 (<>) 
 
Veelal een stijging van de tarwe- en maisspotnoteringen op de Europese markten bij stabiele gerstnoteringen o.a. als gevolg van de 
redelijke exportcijfers ondanks de veel lagere oogst van dit seizoen. De termijnnotering Parijs maaltarwe, levering maart 2017 
steeg met € 0,75 per ton tot € 172,50 per ton bij een mei notering van € 175,50 per ton ( + € 3,25 per ton). De maïstermijn 
notering levering maart 2017 daalde met € 0,75 per ton tot € 172,25 per ton bij een juni notering van € 174,50 per ton (+ 0,25 per 
ton).  
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product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 15.302.598 238.013 15.540.611 2.185.154 59.138 2.244.292
bloem (tarwe equiv.) 674.786 9.283 684.069 27.845 540 28.385
harde tarwe 747.499 19.032 766.531 1.046.489 79.377 1.125.866
gerst 2.850.101 65.747 2.915.848 313.528 2.147 315.675
mout (gerst equiv.) 1.767.435 54.231 1.821.666 6.141 1.404 7.545
mais 1.714.100 5.296 1.719.396 6.583.260 184.869 6.768.129
totaal 23.056.519 391.602 23.448.121 10.162.417 327.475 10.489.892

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2016/2017 in t onnen 

(vanaf 1 juli 2016 tot 14 februari 2017)

uitvoer invoer

product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 15.096.355 444.256 15.540.611 2.163.740 80.552 2.244.292
bloem (tarwe equiv.) 662.485 21.584 684.069 27.687 698 28.385
harde tarwe 733.776 32.755 766.531 1.035.190 90.676 1.125.866
gerst 2.760.709 155.139 2.915.848 313.528 2.147 315.675
mout (gerst equiv.) 1.721.274 100.392 1.821.666 5.608 1.937 7.545
mais 1.671.474 47.922 1.719.396 6.545.161 222.968 6.768.129
totaal 22.646.072 802.049 23.448.121 10.090.915 398.977 10.489.892

uitvoer invoer

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2016/2017 in t onnen 

(vanaf 1 juli 2016 tot 14 februari 2017 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 8 tot en met 14 februari 2017 (inclusief aangiften voor de 8ste februari 2017 maar nog niet eerder verwerkt in het 
douanesysteem) werd 802.049 ton graan uitgevoerd, waarvan 444.256 ton zachte tarwe, 47.922 ton mais en 155.139 ton gerst. 
In dezelfde periode werd 398.977 ton graan ingevoerd, waarvan 80.552 ton tarwe en 222.968 ton mais. De Europese Unie is in het 
seizoen 2016/17, op basis van gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 13,0 miljoen ton graan (15,0 miljoen ton in 
dezelfde periode vorig seizoen) zonder enige vorm van exportondersteuning.  
 
Stratégie Grains, een Frans analistenbureau, heeft de Europese graanoogstprognose voor het seizoen 2017/18, in vergelijking 
tot de januariprognose, positief bijgesteld met 400.000 ton tot 306,3 miljoen ton (295,6 miljoen ton dit seizoen). Ondanks de strenge 
vorstperiodes verwacht Stratégie Grains alleen voor de Baltische Staten vorstschade bij de wintergewassen. De Europese Commissie 
komt op 28 februari aanstaande met een eerste oogstprognose voor het seizoen 2017/18. 
 
 

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) 38.853 1 27 38.826

1067/2008 (sub III) * tarwe (09.4125) 594.597 2 18.755 503.565

1067/2008 (sub IV) ** tarwe (09.4133) 122.790 1 0 119.420

2305/2003 gerst (09.4126) 307.105 1 0 305.705

969/2006 maïs (09.4131) 138.994 3 0 138.994

2015/2081 (Oekraïne) tarwe+ (09.4306) 960.000 1 13.224 174.254

2015/2081 (Oekraïne) gerst+ (09.4307) 270.000 1 9.150 242.050

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

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

(3) beschikbare hoeveelheid tot en met 30 juni 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 10 februari 2017)

 
 


