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Nr. 45 van 9 november 2017 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 

Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 7 november 2017 
 

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

SRW (fob Gulf) 190,22 (▲) Australië (voer) 209,38 (▼) USYC 3 (fob Gulf) 157,09 (▲) 

HRW 2 (fob Gulf) 222,46 (▲) Zwarte Zee (voer) 193,90 (▲) Argentinië (fob) 146,12 (▼) 

SWW (fob Pacific) 204,21 (▼) Argentinië (voer) 194,55 (▼) Brazilië 156,05 (▲) 

HRW/DNS (PNW) 287,09 (▲) Australië (brouw) 252,44 (▼) Zwarte Zee (fob) 164,66 (▲) 

Australië (ASW)  215,78 (▲) Sojabonen (VS)  381,81 (▲)    

Zwarte Zee (voer)  179,27 (<>) Sojabonen (Arg) 371,09 (<>) 1 Euro � $ 1,1571 (▼) 

 
Veelal stabiele of iets hogere tarwenoteringen op de wereldmarkt bij weinig nieuws en ook weinig handelsactiviteiten. Tarwe 
uitvoer van de Verenigde Staten loopt ongeveer 5% achter bij de uitvoer van vorig seizoen (dit seizoen 15,5 miljoen ton) en ook de 
graanuitvoer van Oekraïne verloopt minder vlot. In de periode van 1 juli tot en met 2 november 2017 werd 14,65 miljoen ton graan 
geëxporteerd en dat is 6,6% minder is dan in dezelfde periode vorig seizoen. De tarwe export bedroeg 8,26 miljoen ton (- 5,6%), 
gerst export 3,57 miljoen ton (- 4,6%) en de maïsexport 1,82 miljoen ton (-13,3%). Rusland is voorlopig “de graanexporteur” dit 
seizoen en analisten verwachten na een recordoogst (130 miljoen ton) dan ook een recordexport. In de eerste vier maanden van dit 
graanseizoen werd 19,5 miljoen ton graan geëxporteerd en dat is 3,8 miljoen ton meer dan in dezelfde periode vorig seizoen. Aan 
tarwe werd 13,7 miljoen ton geëxporteerd (+23%), gerst 2,6 miljoen ton (+ 66%) en 1,3 miljoen ton mais (+ 12%). Egypte kocht 
opnieuw 120.000 ton maaltarwe in Rusland voor $ 196,50 per c&f en dat is $ 2,00 per ton minder dan de aankoop twee weken 
geleden. Het Roemeense bod was $ 7,00 per ton hoger dan het Russische bod. Egypte heeft dit seizoen 3,79 miljoen ton maaltarwe 
gekocht waarvan 2,42 miljoen ton in Rusland. Irak heeft onder gunstige financiële voorwaarden 500.000 ton maaltarwe gekocht in 
de Verenigde Staten. Toch geen heffingsvrij tarwe invoerquotum bij de invoer in Brazilië (blijft 10% van de waarde) ondanks een 
negatieve aanpassing van de oogst tot 4,6 miljoen ton. De kwaliteit van de geoogste tarwe is erg slecht en er moet minimaal 7 

miljoen ton maaltarwe worden ingevoerd volgens analisten. India gaat het invoerrecht op tarwe verdubbelen naar 20% van de 
invoerwaarde om zodoende een goede interne tarweprijs te behouden. China heeft 50.000 ton tarwe, oogst 2012, uit de 
staatsreserve verkocht voor $ 358,00 per ton. Stabiele gerstnoteringen op de internationale markten. Oogst in Canada is binnen 
bij een tegenvallende kwaliteit. Jordanië kocht 100.000 ton voergerst voor $ 232,00 per ton c&f in vermoedelijk het Zwarte 
Zeegebied en heeft een nieuwe tender geopend voor eenzelfde hoeveelheid. Stabiele maisnoteringen bij een positieve aanpassing 
van de maisoogst in de Verenigde Staten tot 355,5 miljoen ton (vorig seizoen 385,0 miljoen ton). Omstandigheden in Brazilië verre 
van ideaal maar de export verloopt goed (5,1 miljoen ton in oktober). Iets hogere sojabonennoteringen op de wereldmarkt bij 
een aanpassing van de Braziliaanse oogstprognose tot 108,1 miljoen ton (vorig seizoen 114,1 miljoen ton). Voor Argentinië wordt 
dit seizoen een oogst van 53,0 miljoen ton verwacht (55,0 miljoen ton vorig seizoen). Amerikaans President Trump, op bezoek in 
China, heeft een overeenkomst getekend voor een aanvullende levering van 12 miljoen ton sojabonen. Opnieuw een wisselend 
beeld bij de rijstnoteringen op de internationale markten met een daling van de noteringen in India en Thailand en een geringe 
stijging van de noteringen in Pakistan en de Verenigde Staten. Stabiele vrachtkosten bij een stijging van de olieprijs tot $ 57,31 per 
vat (+ € 2,54) en een iets zwakkere euro ten opzichte van de dollar (€ 1,000 � $ 1,1624). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) PER 7 NOVEMBER 2017 – SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

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

Hamburg (maal) 164,00 (▲) Antwerpen (voer) 164,00 (<>) Mannheim 160,50 (▲) 

Rouen panifiable (maal) 161,29 (▲) Hamburg (voer) 156,50 (▲) Barcelona  174,00 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 157,00 (<>) Valladolid (voer) 185,00 (<>) Bordeaux 151,72 (▲) 

Banat (maal) 137,26 (▲) Rouen (voer) 157,79 (▲) Bologna 175,00 (<>) 

Antwerpen (voer) 168,00 (▲) Bologna (voer) 176,00 (▲) Boedapest g.n. 

Hamburg (voer) 161,25 (<>) Rotterdam (voer) 166,50 (▲) Rotterdam 165,00 (▲) 

Eure-et-Loir (voer) 145,79 (▲) Naantali (voer) 132,00 (▲) Banat 121,40 (▼) 

Transdanubia (voer) 148,91 (▲) Mannheim (brouw) 226,50 (▼) Rogge  - Hamburg (maal) 171,25 

Rotterdam (voer) 174,00 (▲) Creil (brouw) g.n. Zachodni (voer) 131,09 (▼) 

Yorkshire (voer) 166,69 (▼) Naantali (brouw) 163,00 (<>) Haver  - Antwerpen 163,00 (<>) 
 
Verdere stijging van de graanspotprijzen met opnieuw enkele euro’s per ton. Opmerkelijke stijging van de noteringen in Frankrijk 
voor zowel gerst als voor maïs terwijl de termijnnotering voor maaltarwe Parijs, levering december 2017 daalde met € 1,75 tot € 
161,25 per ton bij een daling van de maartnotering met € 1,00 tot € 166,50 per ton. De maïstermijnnotering levering januari steeg 
met € 1,75 tot € 158,75 per ton bij een maart notering van € 163,75 per ton (eveneens + € 1,00 per ton).  
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product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 6.674.695 334.903 7.009.598 1.101.227 53.724 1.154.951
bloem (tarwe equiv.) 298.162 8.551 306.713 12.688 596 13.284
harde tarwe 238.206 4.603 242.809 735.045 548 735.593
gerst 1.687.075 74.304 1.761.379 296.107 93 296.200
mout (gerst equiv.) 967.102 24.780 991.882 5.455 125 5.580
mais 283.335 28.037 311.372 4.901.788 237.753 5.139.541
totaal 10.148.575 475.178 10.623.753 7.052.310 292.839 7.345.149

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

(vanaf 1 juli 2017 tot en met 7 november 2017)

uitvoer invoer

product t/m vorige week deze week totaal t/m vorige week deze week totaal
zachte tarwe 6.606.145 403.453 7.009.598 1.095.345 59.606 1.154.951
bloem (tarwe equiv.) 295.674 11.039 306.713 12.489 795 13.284
harde tarwe 219.281 23.528 242.809 733.927 1.666 735.593
gerst 1.675.209 86.170 1.761.379 296.107 93 296.200
mout (gerst equiv.) 942.995 48.887 991.882 5.455 125 5.580
mais 285.963 25.409 311.372 4.808.441 331.100 5.139.541
totaal 10.025.267 598.486 10.623.753 6.951.764 393.385 7.345.149

uitvoer invoer

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

(vanaf 1 juli 2017 tot en met 7 november 2017 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 1 tot en met 7 november werd 598.486 graan uitgevoerd (inclusief aangiften van voor 1 november maar nog niet 
verwerkt), waarvan 403.453 ton zachte tarwe en 86.170 ton gerst. In dezelfde periode werd 393.385 ton graan ingevoerd waarvan 
59.606 ton tarwe en 331.100 ton mais. De Europese Unie is in het seizoen 2017/2018, op basis van gegevens uit het douanesysteem, 
een netto exporteur van 3,3 miljoen ton graan (8,9 miljoen ton in dezelfde periode vorig seizoen).  
 
Dit seizoen wordt een wereldsojabonenoogst verwacht van 347,6 miljoen ton en dat is 2 miljoen ton minder dan in het seizoen 
2016/17. Grootste producent is de Verenigde Staten met 120,6 miljoen ton (34,7% van de wereldoogst) gevolgd door Brazilië met 
108,1 miljoen ton (31,1%), Argentinië met 54,0 miljoen ton (15,5%), China met 14,7 miljoen ton (4,3%), India met 12,0 miljoen ton 
(3,5%) en Paraguay met 9,3 miljoen ton (2,68%). Grootste sojabonen exporteur is Brazilië met 64,8 miljoen ton gevolgd door de 
Verenigde Staten met 61,0 miljoen ton. Veruit de grootste importeur is China met 96,0 miljoen ton (13,7% meer dan twee jaar geleden) 
gevolgd door de Europese Unie met 14,1 miljoen ton dit seizoen (blijft stabiel).  

 
 
 
 

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 9.722 1.780.151

1067/2008 (sub IV) ** tarwe (09.4133) 122.790 1 0 108.516

2305/2003 gerst (09.4126) 307.105 1 175 295.039

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 3 november 2017)

 
 


