
Sipef heeft een minder goed 2018 achter 
de rug. Een blik op de tabel met de gemid-
delde jaarprijzen van de producten van de 
groep, maakt veel duidelijk. De daling van 
de palmolieprijs trof Sipef reeds in de eer-
ste helft van 2018 en sindsdien is de situatie 
niet echt verbeterd. Integendeel, zoals de 
grafiek van de palmolieprijs aantoont. Op 
jaarbasis komt de palmolieproductie 6,3 % 
hoger uit, maar dit is lager dan de + 6,7 % 
die na 6 maanden in 2018 en de + 8,4 % die 
na 9 maanden in 2018 opgetekend werden. 
Die lagere productiegroei is het gevolg van 
overvloedige regenval in het vierde kwar-
taal die in sommige plantages zelfs voor 
overstromingen zorgde en een verstoring 
van de oogstactiviteiten. Hierdoor kwam 
de productie in het vierde kwartaal van 
2018 5,8 % lager uit dan in het vierde kwar-
taal van 2017.

De toename van de palmolieproductie 
was dus niet voldoende om de negatie-
ve impact van de lagere palmolieprijzen 
te compenseren. De omzet daalde 14,4 % 
tot 275,2 miljoen dollar, de impact op de 
bedrijfswinst was aanzienlijker met een 
achteruitgang van 52,7 % tot 42,6 miljoen 
dollar. Wat de andere producten betreft, 
is hun impact minder belangrijk in het ge-
heel, maar de evolutie van hun prijzen en 
hun productie hielp de resultatenrekening 
van Sipef allerminst (zie tabel). 

Het financiële resultaat daalde van -0,3 
miljoen dollar naar -3,1 miljoen dollar, 
vooral het gevolg van wisselkoersverschil-
len. Terwijl die in 2017 positief waren ten 
bedrage van 1,2 miljoen dollar, waren ze 
in 2018 negatief (-1,6 miljoen dollar). De 
lagere bedrijfswinst resulteerde in lagere 
belastingen, de bijdrage uit equivalentie 
was negatief doordat Agro Muko nu volle-
dig geconsolideerd wordt en het belang in 

Bdm-Asco de deur uitging (met een meer-
waarde). De meerwaarden waren relatief 
belangrijk in 2017, ten gevolge van de her-
waardering van het belang in Agro Muko, in 
2018 was er ook een kleinere meerwaarde 
door de verkoop van Bdm-Asco. De net-
to winst, deel van de groep, kwam uit op 
30,084 miljoen dollar. Zonder de 
meerwaarden kwam de netto-
winst per aandeel uit op 2,17 dollar, 
in euro is dat afgerond 1,90 euro. 

Wat 2019 betreft, is het jaar voor 
palmolie niet zo goed begonnen 
voor de productie. De overvloedi-
ge regenval blijft de sector parten 
spelen, maar geleidelijk zou de 
productie zich moeten normalise-
ren, zodat het verwachte produc-
tieniveau van 380.000 ton (+ 8 % 
versus 2018) gerealiseerd kan wor-
den. De grote onbekende blijft de 
palmolieprijs. Die herstelde wel 
begin 2019, maar bevindt zich nog 
net onder het gemiddelde van 
2018. Het management van Sipef 
verwacht wel een herstel van de prijs door 
een daling van de voorraden en een gema-
tigde productiegroei. 

Naar het aandeel Sipef toe, zouden we 
de volgende aanbeveling formuleren. Be-
zitters van het aandeel mogen de posities 
behouden. Om bij te kopen of gewoon een 
eerste positie aan te schaffen zouden we 
ons niet haasten. We verkiezen de evolu-

tie van de palmolieprijs en de productie-
cijfers van het eerste kwartaal van 2019 
(bekendmaking op 18 april) af te wachten. 
De bezitters van het aandeel moeten zich 
ondertussen tevreden stellen met een bru-
todividend van 0,55 euro, 65 % minder dan 
vorig jaar.

Sipef: overstromingen en lage palmolieprijzen spoelen winst weg 
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Palmolie USD/ton (bron: Wereldbank)

12-maanden gemiddelde

 Productie in ton Prijs in USD/ton
Productie in mio ton 2017 2018 Δ17/18 2017 2018 Δ17/18
Palmolie 330.958 351.757 6,3 % 715 598 -16,4 %
Rubber 8.179 7.982 -2,4 % 1.995 1.565 -21,6 %
Thee 2.402 2.422 0,8 % 2.971 2.579 -13,2 %
Bananen 29.772 27.788 -6,7 % 684 647 -5,4 %

Cijfers in miljoen USD 2017 2018 Δ17/18
Omzet 321,641 275,27 -14,4 %
Bedrijfswinst 90,261 42,689 -52,7 %
Financieel resultaat -0,319 -3,091 n.r.
Belastingen -24,045 -14,155 n.r.
Bijdrage equivalentie 3,137 -0,854 -127,2 %
Meerwaarden 79,324 7,376 n.r.
Netto winst, deel groep 139,663 30,084 -78,5 %
Winst p/a 14,21 2,88 -79,7 %
Recurrente winst p/a 6,56 2,17 -66,9 %

Gert De Mesure
Redactie 17 februari 2019

Koers Sipef 51,80 euro 
www.sipef.com
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