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Persmededeling 

Gereglementeerde Informatie 
 

 

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE SIPEF GROEP 
PER 30 SEPTEMBER 2010 (3Q10) 

 

 
1. TUSSENTIJDS BEHEERSVERSLAG 
 

1.1. GROEPSPRODUCTIES 
 
 

  

Groepsproducties   

     

  In ton Eigen Derden 
Totaal  
3Q10 

B.I. 
3Q10*   Eigen Derden 

Totaal  
3Q09 

B.I. 
3Q09*   

  Palmolie 139.167 33.764 172.931 135.555   143.438 36.330 179.768 138.010   

  Rubber 7.620 924 8.544 7.181   6.539 1.239 7.778 6.627   

  Thee 2.360 0 2.360 1.735   2.168 0 2.168 1.594   

  Bananen 15.800 0 15.800 15.800   15.434 0 15.434 15.434   

  * Beneficial Interest: aandeel van de Groep               

 
Het derde trimester werd gekenmerkt door goede productievolumes in de meeste van onze 
oliepalmplantages, zowel in Indonesië, als in Papoea-Nieuw-Guinea, waar de toestand zich verder 
normaliseert na de uitzonderlijke regenval in het begin van het jaar. Wat de palmolieproductie op 
groepsniveau betreft, werd de achterstand tegenover dezelfde periode vorig jaar gehalveerd van -7,8% eind 
juni naar -3,8% op het einde van de eerste negen maanden.  
 
Ook voor het vierde trimester worden algemeen goede volumes verwacht, wat onze palmolieproductie dicht 
bij deze van het recordjaar 2009 zou kunnen brengen, inzoverre de oogst van de vruchten niet zal bemoeilijkt 
worden door de aangekondigde La Niña-regens. 
 
Door de wintering (vernieuwing van het bladerdek) zijn traditioneel de rubberproducties voor de tweede 
jaarhelft wat lager, maar ook in het derde trimester werd de algemene trend van stijgende volumes 
voortgezet. Vooral in Noord-Sumatra, waar na een periode van extensieve snoei en wijziging van de 
tapvlakken, de productie het volume van vorig jaar met 37,6% overtreft. De aankopen van derden in Papoea-
Nieuw-Guinea dalen met een kwart door de concurrentie van een stijgend aantal nieuwe kopers, die worden 
aangemoedigd door de hoge prijzen van natuurlijke rubber op de wereldmarkt.  
 
De Cibuni theeplantage op Java in Indonesië geniet dit jaar van gunstige weersomstandigheden die de groei 
van jonge scheuten bevordert, resulterend in goede kwaliteitsthee en stijgende volumes met 8,8%. 
 
Een uitgesproken sterk regenseizoen in West-Afrika heeft de bloei van de bananenplanten in het derde 
trimester bemoeilijkt. De exportvolumes blijven echter nog licht boven (+2,4%) deze van de eerste negen 
maanden van vorig jaar en de Europese klanten waarderen de geleverde kwaliteit. 
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1.2. MARKTEN 
 
 

                

  Gemiddelde marktprijzen   

                

  in USD/ton*   
Eerste 9 maanden 

2010   
Eerste 9 maanden 

2009   

  Palmolie CIF Rotterdam   831   666   

  Rubber RSS3 FOB Singapore   3.429   1.706   

  Thee FOB origine   2.844   2.623   

  Bananen FOT Europa (EUR/ton)   690   650   

  * World Commodity Price Data           

 
Het vooruitzicht op een grote sojabonenoogst in Zuid- en Noord-Amerika en ongerustheid over een mogelijke 
nieuwe terugval van het herstel van de wereldeconomie veroorzaakten begin juli een daling van de 
plantaardige olieprijzen en de palmoliemarkt nam af tot USD 755 per ton CIF Rotterdam. 
 
De overgang van El Niño naar La Niña gebeurde deze keer echter sneller dan ooit en naarmate het derde 
kwartaal vorderde zagen we dat zich ongunstige weersomstandigheden ontwikkelden in verscheidene delen 
van de wereld. Naast een droogteperiode in Rusland en Oekraïne deden zich ook abnormale weerspatronen 
voor in Canada en de Verenigde Staten. Al deze elementen veroorzaakten een drastische wijziging in de 
traditionele markt van vraag en aanbod, waarbij een ondersteunde vraag tegenover een beperkt aanbod de 
palmolieprijzen in augustus en september geleidelijk deed stijgen. Tegen het einde van het derde kwartaal – 
aan USD 930 CIF Rotterdam – bereikte de palmoliemarkt het hoogste niveau sedert het begin van het jaar. 
 
Na een daling in het tweede kwartaal werden de rubberprijzen opnieuw ondersteund door slechte 
klimatologische omstandigheden in sommige producerende landen in Zuid-Oost-Azië om midden augustus 
ongeveer 3.200 USD per ton voor RSS3 te bereiken. De standvastige vraag vanuit China en India, gedreven 
door een goed lopende auto-industrie, blijft een belangrijke factor voor deze markt. 
 
Alhoewel door het regenseizoen in Kenia over het algemeen meer volume op de markt beschikbaar komt, zal 

er minder thee van goede kwaliteit zijn en dit zal de verkoop van onze Cibuni productie ondersteunen. 

 

 

1.3. VOORUITZICHTEN 
 
In zoverre de aangekondigde La Niña-regens de oogst- en tapaktiviteiten niet hinderen, kunnen we ervan 
uitgaan dat de totale productievolumes voor palmolie deze van 2009 gaan benaderen en dat de rubber- en 
theevolumes groter zullen zijn. 
 
Op dit ogenblik is de verwachte palmolieproductie bijna volledig verkocht aan prijzen die het gemiddelde van 
de eerste negen maanden licht overstijgen, en ook de volumes voor rubber en thee zijn gecontracteerd aan 
een niveau dicht bij 3.000 USD per ton. Ondanks de turbulenties in de bananenmarkt, garanderen de 
jaarcontracten aan vaste prijzen een stabiel inkomen voor het einde van 2010. 
 
De recente prijsstijgingen, als gevolg van de op 8 oktober door de USDA verspreide verrassende 
neerwaartse herziening van de huidige maïs- en sojabonenoogst in de Verenigde Staten, duwden de 
palmolieprijs omhoog tot 985 CIF Rotterdam. De moeilijkheden die de voornaamste rubberproducerende 
landen vanwege het slechte weer ondervinden bij het tappen veroorzaakt een groeiend tekort, wat 
weerspiegeld wordt in de prijzen die USD 4.000 per ton bereikten. 
 
Deze marktevolutie zal vooral een positief effect hebben op de resultaten voor palmolie en rubber in 2011. 
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Rekening houdend met de reeds gerealiseerde verkopen en behoudens negatieve (La Niña) weersinvloeden 
op de verwachte volumes voor het vierde trimester, blijven onze winstverwachtingen evolueren naar een 
niveau dat mogelijk de recurrente resultaten van 2009 licht zou overstijgen. 
 
 
 
Schoten, 21 oktober 2010. 
 

 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 
* F. Van Hoydonck, Gedelegeerd Bestuurder  (GSM +32/478.92.92.82) 
* J. Nelis, Chief Financial Officer 
 
Tel.: 0032/3.641.97.00    Fax : 0032/3.646.57.05 
 
mail to : finance@sipef.com  website www.sipef.com (rubriek "investor relations") 

 
 
                   

  

SA SIPEF NV is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd is op de Brusselse 
Euronext. De vennootschap bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven 
die zij beheert en uitbaat. De Groep is geografisch gediversifieerd en produceert een aantal 
basisgrondstoffen, voornamelijk palmolie. De investeringen gebeuren meestal op lange termijn in recent 
geïndustrialiseerde landen. 

  

               

 
 
 


