
Sipef: als het vulkaanstof is gaan liggen 

2018 was een minder goed jaar voor Sipef, 
dit ten gevolge van externe omstandig-
heden. Zelf zorgde het voor een produc-
tiestijging van palmolie met 6,3 %, maar 
de prijsevolutie viel tegen (-16,4 %). 2019 
wordt al niet veel beter, de gemiddelde 
palmolieprijs is immers verder gedaald. 
De gemiddelde prijs voor 2018 bedroeg 625 
dollar/ton, eind oktober 2019 bedraagt het 
12-maanden gemiddelde 570 dollar/ton. 
Zelf had Sipef na 9 maanden in 2019 88 % 
van zijn productie verkocht aan 571 dollar/
ton, in dezelfde periode in 2018 was dat 
78 % aan 694 dollar/ton.

De lagere palmolieprijs ging daarenbo-
ven gepaard met lagere productiecijfers dit 
jaar. Zelf had Sipef daar geen schuld aan, 
de expansie van het beplante areaal gaat 
immers verder. De stoorzender was het 
klimaat. Enerzijds had Sipef af te rekenen 

met heel zware neerslag in Sumatra. Tot 
overmaat van ramp werd Sipef later in 2019 
getroffen door drie vulkaanuitbarstingen 
in Papoea-Nieuw-Guinea, die de plantages 
bedekten met een dikke laag stof. De pro-
ductie na 9 maanden in 2019 kwam hier-
door 10,4 % lager uit.

Los van die natuurfenomenen speelt de 
wet van vraag en aanbod. Zo zagen we dat 
toen de prijzen hoog waren in 2016 en 2017 
heel wat boeren de vervanging van hun bo-
men uitstelden om volop te kunnen blijven 
produceren. Maar op een bepaald ogenblik 
neemt de productie van oudere bomen snel 
af, gevolgd door de kap en de aanplant van 
nieuwe jongere bomen. In een eerste fase 
valt de productie dan nog verder terug, wat 
de prijzen hoger stuwt. Nog een mecha-
nisme: bij de huidige lagere prijzen gaan 
sommige boeren minder meststoffen ge-
bruiken, wat de productiecijfers drukt. Dan 
is er de problematiek van certificering van 
de palmproductie (duurzame productie en 
transparante en traceerbare keten). Heel 
wat kleine boeren voldoen (nog) niet aan 
bepaalde standaarden, waardoor sommige 
er gewoon mee stoppen. In Europa wordt 
een premie betaald voor gecertificeerde 
palmolie, maar de impact op het geheel van 
de markt is beperkt. 

Kijken we naar de vraag naar palmolie, 
dan merken we een gunstige evolutie. Zo wil 
Indonesië 3,5 miljoen ton palmolie gebrui-

ken (op een totale we-
reldproductie van 70 
miljoen ton) voor ver-
werking in biodiesel. 
Ruw gemeten komt 
deze 3,5 miljoen ton 
overeen met het pro-
ductieoverschot van 
het afgelopen jaar.

Ondertussen mer-
ken we dat de pal-
molieprijs geleidelijk 
verder blijft herstel-
len en al door het ni-
veau van 600 dollar 
per ton is gebroken. 

Maar wat betekent 
dit allemaal voor de 

resultaten van Sipef? In de eerste helft van 
2019 boekte het een verlies van 5,2 miljoen 
dollar (-0,50 dollar per aandeel), voor de 
tweede helft van 2019 wordt een gelijkaar-
dig verlies verwacht, wat het verlies voor 
het jaar op iets meer dan 10 miljoen dollar 
zal brengen. 

Wat brengt de toekomst en welke prij-
zen heeft Sipef nodig om terug rendabel te 
worden? Een kleine ruwe berekening leert 
dat Sipef palmolieprijzen tussen 630 en 
640 dollar per ton nodig heeft om in 2019 
een resultaat in evenwicht neer te zetten. 
Gezien de evolutie van de afgelopen maan-
den, is dit uitgesloten. Naar 2020 toe mag 
uitgegaan worden van break-evenprijzen 
tussen 610 en 620 dollar per ton, dat is iets 
minder dan in 2019 doordat de productie 
allicht zal herstellen. Gelet op de palmolie-
prijs van de laatste dagen is de kans heel 
groot dat Sipef in 2020 terug winstcijfers 
zal optekenen. 

Wat de evolutie van de productie be-
treft, is het belangrijk om de blik te richten 
naar de nieuwe aanplant in Zuid-Sumatra. 
Langzaam maar zeker dragen de nieuwe 
bomen bij tot de productie. In 2018 ging 
het om 8.000 ton, in 2019 moet dat rich-
ting 13.000 ton gaan en in 2020 18.000 ton. 
Tegen 2029 wordt hier een productie van 
200.000 ton (!) vooropgesteld. Op lange 
termijn ziet het plaatje er voor Sipef dus 
heel gunstig uit. Het mag dan ook niet ver-
bazen dat een langetermijninvesteerder 
zoals Ackermans & van Haaren in de loop 
van augustus 2019 zijn belang in Sipef ver-
hoogd heeft van 31,59 % naar 32,33 %.

Gert De Mesure
Redactie 3 december 2019

Koers 46 euro | www.sipef.be

Wat is Sipef?

sipef is een plantageholding, actief 
in palmolie, rubber, thee en bananen. 
De plantages bevinden zich in Indone-
sië, Papoe-Nieuw-Guinea en Ivoorkust. 
Ackermans & van Haaren is de groot-
ste aandeelhouder met een belang van 
32,33 %. Het gros van het resultaat is af-
komstig van palmolie.
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Prijsevolutie palmolie Dollar per tonPrijsevolutie palmolie Dollar per ton

Palmolie USD/ton (Wereldbank)

12-maanden gemiddelde

 18KW1 18KW2 18KW3 9M18 18KW4 19KW1 19KW2 19KW3 9M19 Δ18/19
Eigen 66.509 71.303 79.700 217.512 72.929 62.210 65.868 70.976 199.054 -8,5 %
Derden 11.676 16.714 15.778 44.168 17.148 11.482 14.136 9.833 35.451 -19,7 %
Totaal 78.185 88.017 95.478 261.680 90.077 73.692 80.004 80.809 234.505 -10,4 %

KW = kwartaal    9M = eerste negen maanden van het jaar

Productie in ton
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