
Sipef Staat hoog op ons selectielijstje 
van Belgische aandelen, maar heeft de 
verwachtingen niet echt kunnen waar
maken in de voorbije maanden. Dat heeft 
niets met het bedrijf zelf te maken, want 
dankzij enkele mooi acquisities en de con
tinue expansie via nieuwe aanplanten, 

heeft het management meer dan haar best 
gedaan. Het probleem situeert zich bij de 
palmolieprijs. Die ligt dit jaar gemiddeld 
onder de relatief hoge prijzen van 2017. 
Eind april had Sipef al 50 % van haar jaar
productie verkocht aan 738 USD/ton, vorig 
jaar rond hetzelfde tijdstip had het 45 % 

van zijn jaarproductie 
verkocht aan 788 USD/
ton. Zoals het er nu naar 
uitziet, zal dat verschil 
niet goed gemaakt kun
nen worden in de rest 
van het jaar. De palm
olieprijs lijdt onder 
hogere voorraden door 
een lagere vraag, terwijl 
de productie in Maleisië 
relatief hoog is (pro
ductie in maart 2018 
was het hoogste sinds 
2000). 

Met de groei van de 
eigen palmolieproduc
tie kan Sipef een deel 
van de lagere prijs com

penseren, maar de daling van de produc
tie door derden (die door Sipef verwerkt 
wordt) gooit roet in het eten. 

De rubberproductie daalde licht (1,7 %), 
de rubberprijs daarentegen lag in het eer
ste kwartaal van 2018 (1.733 USD/ton) 32 % 
lager dan in het eerste kwartaal van 2017 
(2.539 USD/ton). 

Beleggers die nog geen aandelen Sipef 
hebben, kunnen van de koerszwakte ge
bruik maken om in te stappen. 

Gert De Mesure
Redactie 21 april 2018

Koers Sipef 59,70 euro
www.sipef.be

Sipef: Appelflauwte is koopkans 
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USD/ton 12-mnd gemiddelde

(Productie in ton) 17KW1 18KW1 ∆17/18
Palmolie eigen 64.272 66.509 3,5 %
Palmolie derden 16.609 11.676 -29,7 %
Rubbel 2.333 2.294 -1,7 %

BELEG MET 
BEHEERDERS 
DIE AL 30 JAAR 
PERFORMANT 
ZIJN!

 TOT 61 %
 WINST 
 OP 5 JAAR!*

BELEGGEN IS EEN KUNST

* Prestaties uit het verleden vormen geen aanwijzing voor toekomstige prestaties. De vermelde rendementen zijn geannualiseerde nettorendementen (na kosten) van conservatieve 
en dynamische beheermandaten aangeboden door TreeTop Asset Management Belgium tussen 31/12/2012 en 29/12/2017. Elkeen van deze mandaten is een beheermandaat 
dat toegankelijk is vanaf 250.000 EUR waarmee u onze beheerders machtigt om uw portefeuille te beleggen volgens strikte richtlijnen en een langetermijnstrategie. TreeTop 
Asset Management Belgium biedt andere mandaten die overeenstemmen met andere beleggingsprofi elen en andere niveaus van risicoaversie. Elke belegging houdt risico’s in 
en portefeuilles met het hoogste percentage aandelen zijn in het algemeen het meest risicovol. Beleggen in aandelen vereist een langetermijnvisie. De mandaten van TreeTop 
Asset Management Belgium bieden geen rendementsgarantie. Wanneer u belegt, loopt u het risico om uw kapitaal deels of volledig te verliezen.
Dit document is uitsluitend bestemd voor promotiedoeleinden. Het werd opgesteld en verdeeld door TreeTop Asset Management Belgium, een Belgische beursvennootschap. Het bevat geenszins 
een advies of aanbeveling over een fi nancieel beleggingsinstrument maar richt zich op de diensten die TreeTop Asset Management Belgium kan bieden om zijn cliënten te helpen beleggen.

Enkele resultaten van onze mandaten :

Conservatief mandaat 
met tot 30% internationale aandelen :

+3% geannualiseerd rendement, 
of 16,2% winst op 5 jaar! *

Dynamisch mandaat 
met tot 100% internationale aandelen :

+10,1% geannualiseerd rendement, 
of 61% winst op 5 jaar! *

ONTDEK ONZE AANPAK OP treetopam.com
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