
Woensdag 16 Augustus 2017 

 

Geachte relatie, 
 
De afgelopen week was er weer een nieuw USDA rapport uitgekomen dat voor zowel de granen als Soja een prijs verlagend 
effect heeft gehad. Gisteren is er wel een correctie gekomen op dit USDA rapport betreffende de Europese graanoogst, 
deze is ten opzichte van afgelopen week naar beneden bijgesteld. Dit geeft overigens nog niet aan dat dit een ommekeer in 
de prijsverwachting teweeg zal brengen. Sinds afgelopen week zijn de prijzen van alle grondstoffen gedaald maar nog niet 
met grote cijfers. De actuele koers van de dollar is hiervoor een van de redenen, de dollar is wat sterker geworden en dit 
heeft een effect gehad op de Europese prijzen van graan en Soja zodat deze niet erg sterk gedaald zijn.  
De markt lijkt op dit moment nog rekening te houden met een verdere daling van de prijzen alleen is de fysieke markt nog 
niet direct zo gevolgd als de prijzen op de beurs zich ontwikkelden afgelopen dagen.  
Voor Maïs is door de goede weersomstandigheden gedaald, ook voor de komende periode lijken de omstandigheden goed. 
Als de verwachtingen kloppen zal er een grote maïsoogst kunnen komen. Ook voor de Soja is de regenval gunstig geweest 
waardoor het nog steeds lijkt dat we weer een grote Sojaoogst zullen krijgen. 
Voor nu is het dan ook verstandig om de markt goed te volgen als er nog behoefte is aan inkoop van grondstoffen voor de 
komende maanden / periode.  
 

BEGRIPPEN 
Bearish Prijs dalende effecten Bullish Berichten die de markt steunen  
VKP 
 

Voorkoop prijs GDP Gemiddelde dag prijs                                  DP Dagprijs 

    

EURO/DOLLAR  
1.1694 Euro/Dollar 

  

TARWE      

Bearish Nieuw USDA rapport cijfers met grotere verwachte opbrengsten  
Bullish Dollarkoers 

 
Prijzen zijn indicatief, franco en ongemalen en geblazen):  

 DP 16 aug  2015 € 179.00  GDP sept – dec  2015 € 176.00 

 DP 16 aug 2016 € 169.00 GDP sept – dec  2016 € 171.50 

 DP 16 aug 2017 €  VKP sept. - dec. 2017 €  
 

Advies:            Wachten maar markt goed en kort volgen 
GERST                 

Bearish Volgt de tarwemarkt 
Bullish Kleinere voorraden en minder grote oogsten dit jaar 

 

Prijzen* (*Prijzen zijn indicatief, franco en ongemalen en geblazen):  

 DP 16 aug 2015 € 173.00 GDP sept – dec  2015 € 170.00 

 DP 16 aug 2016 € 152.00 GDP sept – dec  2016 € 156.00 

 DP 16 aug 2017 €  VKP sept. - dec. 2017 €  
 

Advies:              Wachten maar markt goed en kort volgen 
MAIS AO            

Bearish Goede omstandigheden voor een nieuwe goede oogst wereldwijd 
Bullish Importheffing EU op Maïs, dit kan de Europese prijs steunen 

 

Prijzen* (*Prijzen zijn indicatief, franco en ongemalen en geblazen):   
 DP 16 aug 2015 € 189.00 GDP sept – dec  2015 € 183.00 

 DP 16 aug 2016 € 192.00 GDP sept – dec  2016 € 184.00 

 DP 16 aug 2017 €  VKP sept. - dec. 2017 €  
 

Advies:             Wachten  
SOJA                         

Bearish                  Grote verwachte opbrengsten nieuwe oogst, gunstige omstandigheden weer 
Bullish                    Dollarkoers 

 

Prijzen* (*Prijzen zijn indicatief, franco en ongemalen en geblazen):  

 DP 16 aug 2015 € 362.50 GDP aug-okt 2015 € 360.50 

 DP 16 aug  2016 € 378.50 GDP aug-okt  2016 € 356.00 

 DP 16 aug 2017 €  VKP aug-okt 2017 €  
 

Advies:             Wachten 
 


