SUIKERPRIJS DRAMATISCH LAAG
De suikerprijs op de wereldmarkt ligt op het laagste niveau in tien jaar. Dit leidt ook tot
sterke prijsdalingen op de Europese markt. De prijzen zijn gezakt richting 300 euro per ton.
Dat is onder de kostprijs.
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termijnmarkt voor witte suiker is ongeveer

De boosdoener was dit keer niet Brazilië.

330 dollar per ton, omgerekend 280 euro

Productie omlaag?

De suikerproductie is daar zelfs gedaald.
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De opbrengst in de EU is dit jaar door

Slechts 36% van het suikerriet is verwerkt

Onder invloed van de lage wereldmarkt-

de droge zomer in Europa lager dan

tot suiker. Vorig jaar was dat nog 49%.
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Europese Commissie rapporteerde on-

blijft zolang de prijs op de wereldmarkt

De grootste productiestijging zit in India,
waar de productie gestegen is van 22
naar 35 miljoen ton. Een deel daarvan
wordt geëxporteerd. Thailand exporteerde 7,2 miljoen ton suiker. 44% meer dan
het jaar daarvoor. Ook de EU produceerde na de beëindiging van de suikerquotering 4,3 miljoen ton suiker meer dan
het jaar daarvoor. De export steeg naar
3,4 miljoen ton. Ruim het dubbele van
een jaar eerder. Tegelijkertijd is de import
door de EU gehalveerd.

Overschot
Naar verwachting komt er ook in het
komende seizoen een overschot op de
suikermarkt. Wel lijkt dit met 4,5 miljoen
ton lager te worden dan afgelopen jaar.
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zo laag is. Cosun heeft afgelopen zomer
al aangekondigd de productie volgend
jaar te willen verlagen. De Franse fabrikant Tereos heeft zijn telers gevraagd
om 5% minder te zaaien. Dit is echter
niet voldoende om de markt weer in
balans te krijgen. Onder de telers komt
de discussie echter wel op gang. Bij de
huidige graanprijzen is graan een goed
alternatief voor bieten, waarvoor slechts
omstreeks 20 euro per ton wordt betaald.
Cosun handhaaft ook voor 2018/19 de
minimumprijs van € 32,50 per ton. Wanneer het suikerbedrijf verlies lijdt, zal daar
echter maar weinig ledentoeslag bovenop
kunnen komen.
Grote productiestijging in India

Jan Willem van Roessel

SUIKERPRIJZEN OP DE WERELDMARKT
Veel betrokkenen in de suikersector volgen ook de
bewegingen op de wereldmarkt. Voor ruwe suiker
is de New Yorkse termijnmarkt belangrijk, veelal
aangeduid met Sugar No. 11 Futures. De noteringen
zijn in dollarcent per pound (lb). Voor witte suiker
wordt veelal gekeken naar de notering in Londen:
de White Sugar Futures, met noteringen in dollars
per ton witsuiker.

Europese prijs

7 miljoen ton bieten te verwerken

In Europa wordt vaak gerefereerd aan de gemiddelde verkoopprijs voor witte suiker in Europa die de Europese Commissie

ton suiker per hectare. In totaal leidt dat tot een krappe 1,2

maandelijks rapporteert met een vertraging van drie maanden.

miljoen ton suiker, 13% lager dan wat we eind juni verwacht-

Deze rapportage betreft prijzen in euro’s per ton suiker die in de

ten, voordat de droogte optrad. En lager ook dan eind augustus

EU wordt verhandeld. Recent is die rapportage nog wat gede-

verwacht. Ingezet wordt op 28.000 ton per dag per fabriek.

tailleerder geworden, omdat nu over drie verschillende regio’s

Bij een totale bietenhoeveelheid van ca. 7 miljoen ton zal de

in Europa wordt gerapporteerd. Nederland hoort bij de groep

campagne ongeveer 125 dagen duren, ruim een week korter

Midden-Europa. Hiertoe behoren ook Duitsland, Frankrijk,

dan gepland. De start in Vierverlaten verliep bijzonder goed.

België en Engeland. De laatst gerapporteerde prijs was die van

Dinteloord had vertraging in de eerste twee dagen. Per saldo

juli 2018. In deze regio was die 340 euro per ton, in Europa als

was de start boven plan.

geheel gemiddeld 346 euro.

Als er ook elders in Europa minder geproduceerd wordt, zal dit
tot afname van de voorraden leiden. Dit is een basis voor herstel

Suiker Unie

van de prijzen. Vooralsnog is dat herstel er echter nog niet.

Suiker Unie gaat dit jaar minder suiker produceren dan aanvankelijk verwacht. De productieprognose is bijgesteld naar 13,5

Gert Sikken
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