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Samenvatting 

         Royal Dutch Shell maakte bekend dat het de onvoorwaardelijke goedkeuring heeft gekregen 
van de Chinese autoriteiten voor de overname van BG Group. Daarmee hebben alle 
mededigingsautoriteiten nu hun zegen gegeven en kan de deal begin volgend jaar worden 
voorgelegd aan de aandeelhouders. 

         Het aandeel staat – net als alle oliegerelateerde waarden – sterk onder druk nu de olieprijs 
op zijn laagste niveau in zeven jaar noteert. Dit biedt een uitgelezen kans om aan 
bodemkoersen in te stappen in een defensieve kwaliteitswaarde. 

         De nieuwe combinatie Shell-BG wordt een dominante speler in LNG en de productiegroei is 
de komende jaren verzekerd met de opstart van verschillende Braziliaanse diepzeeprojecten 
die al rendabel zijn bij de huidige lage olieprijs. 

         Shell blijft met voorsprong onze favoriet onder de oliereuzen met een groot opwaarts 
koerspotentieel in 2016. Aanbeveling blijft KOPEN met als koersdoel 29 EUR (voor A-
aandelen in Amsterdam). 

 

Overwegingen 
 
Nu ook groen licht van China voor overname van BG Group 
 
Royal Dutch Shell kondigde deze ochtend aan dat het de onvoorwaardelijke goedkeuring heeft 
gekregen van het Chinese ministerie van Handel voor de geplande overname van BG Group. Nu 
hebben alle bevoegde mededigingsautoriteiten (Europa, VS, Brazilië, Australië en China) hun groen 
licht gegeven voor de deal en zijn zo alle voorwaarden vervuld om de formele overnamedocumenten 
op te stellen. Shell geeft aan dat het zo vlug mogelijk de documenten voor de aandeelhouders zal 
publiceren waarbij een stemming dan 28 dagen later kan plaatsvinden (ergens midden januari dus 
vermoedelijk). Dit maakt dat Shell op schema blijft om de grootste overname in de oliesector over de 
laatste tien jaar (70 miljard USD) succesvol af te ronden voor het einde van het eerste kwartaal 2016.  
 
Positief is ook dat de Chinese autoriteiten geen toegevingen eisen van Shell voor hun goedkeuring 
want de combinatie Shell-BG zal naar schatting goed zijn voor meer dan een derde van de Chinese 
LNG-import waarbij veel van deze langetermijncontracten een link hebben met de olieprijs. China 
eist dus geen heronderhandeling of aanpassing van de lopende contracten.  
 
We zien weinig risico dat de deal nog afspringt en verwachten dat minstens de helft van de Shell 
aandeelhouders en minstens 75% van de BG aandeelhouders de overname zullen goedkeuren 
ondanks de fors lagere olieprijs. Gelet op de sterke strategische logica achter deze overname 
verwachten we dat de deal doorgaat onder de huidige voorwaarden. BG aandeelhouders krijgen 3,83 
GBP cash en 0,4454 Shell B-aandelen voor elk BG-aandeel. We verwachten dat de korting van de BG-
aandelen op de Londense beurs ten opzichte van het bod (momenteel nog 10%) zal verdwijnen nu de 
grootste hordes zijn genomen.  
 



Door de deal kan Shell zijn projectportfolio verjongen en lager op de globale kostencurve schuiven 
dankzij de toevoeging van de zeer rendabele Braziliaanse diepzeeprojecten waarin BG participeert 
die de komende jaren worden opgestart. De verwachte jaarlijkse productiegroei van Shell-BG is 5%, 
tegenover minder dan 1% voor Shell als stand-alone. De overname is zeer zinvol ongeacht de huidige 
olieprijs want het gaat om strategische langetermijn positionering! Shell-BG zal een pak minder 
kapitaalintensief zijn met meer schaalgrootte en focus op de meest rendabele projecten. Getuige 
daarvan is het schrappen van investeringen in dure oliezandprojecten en het stoppen van het 
Arctische programma. Na de afronding van de deal kan het management nog aangenaam verrassen 
met meer duidelijkheid over de synergievoordelen en kosten. De markt is wat bezorgd over de 
blootstelling aan de LNG markt waar de prijzen onder druk staan maar Shell-BG beschouwen we als 
de relatieve winnaar in deze business gelet op de flexibiliteit en de logistieke voordelen als 
portfoliospeler waarbij hun marges beter zullen standhouden.  
 
Het brutodividendrendement bedraagt momenteel meer dan 8% (jawel acht!). De operationele 
kasstromen volstaan momenteel niet om de investeringen en het dividend te betalen. Door de sterke 
balans (zelfs na de BG-deal) kan Shell het gat dichtrijden door bijkomende schulden aan te gaan of 
door activa te verkopen (pijpleidingen en andere infrastructuur). Shell heeft sinds WOII nog nooit zijn 
dividend verlaagd en we verwachten dit ook nu niet! Er is ruimte voor een herwaardering richting het 
langetermijn (bruto)dividendrendement van 5,5%, wat de aandelenkoers richting 29 EUR moet doen 
evolueren. 
 
De huidige dip in de aandelenkoers van Shell biedt een uitgelezen kans om aan bodemkoersen in te 
stappen in een defensieve kwaliteitswaarde. 
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Dit document  is een publicatie van KBC Asset Management (KBC AM) en wordt verspreid door KBC 
AM en KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financiële Diensten en Markten 
(FSMA). 
Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het 
koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn 
betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een  publicitaire mededeling, zodat de 
wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op 
beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen 
gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding 
van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers 
of aangestelden die voor KBC AM werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen 
betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties.  
De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten 
behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige 
resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices 
uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger 
of lager uitvallen.  
Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van KBC Asset Management NV. Deze informatie is onderworpen aan 
het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. 
 
Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de 
belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in  dit document zijn opgenomen, kunt 
u de "Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management" 
raadplegen op https://kbcam.kbc.be/nl/algemene-richtlijnen-beleggingsaanbevelingen . 
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