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ANADARKO PETRO.

 
 
 

Kerncijfers 
(in miljoen USD) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E
Omzet 13.307 14.867 16.375 9.486 8.447 11.908 13.380
EBIT 3.727 3.333 5.403 -8.809 -2.599 -672 3.300
EBITDA 8.271 6.719 9.235 3.797 3.410 5.732 7.700
Nettowinst 2.391 801 -1.750 -6.692 -3.071 -456 860
Eigen vermogen 20.629 21.857 19.725 12.819 12.212 10.696 10.720
Netto fin. schuld 10.798 9.867 7.723 14.812 12.139 10.905 14.500
Schuld/EBITDA 1,31 1,47 0,84 3,90 3,56 1,90 1,88  
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Grafiek olieprijs 

 

Bedrijfsomschrijving 
Het Amerikaanse Anadarko Petroleum werd opgericht in 1959 als filiaal van Panhandle Eastern 
Corporation Pipe Line Company na ontdekking van aardgas in het Anadarkobassin in de 
Amerikaanse staat Oklahoma. In 1986 werd Anadarko afgesplitst en werd het een zelfstandig 
bedrijf. Het kende een sterke groei in de jaren 2000 tot 2006 dankzij enkele overnames (Union 
Pacific Resources, Berkeley Petroleum Corporation, Western Gas Resources en Kerr-McGee).  
 
In het 3e kwartaal van 2018 realiseerde het 74% 
van zijn productie in de V.S. (op het vasteland 
en in Golf van Mexico) en 26% in het buitenland 
(voornamelijk Algerije en Ghana). De groep is 
actief in upstream (olie/gas-exploratie en –
winning) en midstream (verwerking en 
transport). Anadarko Petroleum heeft een 
beurswaarde van 24,54 miljard USD.  
Bij het ratingbureau Moody’s heeft de groep een 
Ba1-rating.  
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Resultaten derde kwartaal boekjaar 2018 
In het derde kwartaal van 2018 nam het productievolume toe in elk van de 4 geografische 
segmenten van de groep: Delaware Basin: +83% tot 70.000 miljoen boe (barrels of oil equivalent) 
per dag; Colorado: +16% tot 155.000 boe/dag; Golf van Mexico: recordproductie van 140.000 
boe/dag en internationaal +18% tot 107.000 boe/dag.  
 
In dit kwartaal profiteerde de groep van een dubbel positief effect, enerzijds van de toename van 
de productie, anderzijds van de hogere olieprijs. Zo nam de omzet 48,1% toe, het 
bedrijfsresultaat zette een positief cijfer neer tegenover het bedrijfsverlies vorig jaar, de EBITDA 
steeg 72%. Het netto resultaat was ook positief, ten bedrage van 363 miljoen euro.  
Bij de cijfers na 9 maanden zien we een gelijkaardige evolutie, alhoewel iets minder 
uitgesproken. De olieprijs scheerde in de eerste 2 kwartalen niet de hoge toppen die in het 3e 
kwartaal neergezet werden.  
 

(in miljoen USD) 17KW3 18KW3 Δ17/18 9M17 9M18 Δ17/18
Omzet 2.496 3.697 48,1% 8.979 10.033 11,7%
Bedrijfsresultaat -775 979 n.r. -916 2349 n.r.
EBITDA 1.234 2.122 72,0% 4.061 5.602 37,9%
Netto resultaat -699 363 n.r. -1.432 532 n.r.  

 
In het 3e kwartaal werd een cash-flow van 1,65 miljard USD gerealiseerd, er werd voor 1,075 
miljard USD geïnvesteerd. Zo kon er voor 625 miljoen USD cash aan de aandeelhouders 
uitgekeerd worden, waarvan 125 miljoen USD als dividend en 500 miljoen USD onder de vorm 
van de inkoop van eigen aandelen.  
Deze inkoop kadert in een globaal programma ten bedrage van 4 miljard USD (goed voor 10% 
van het aantal uitstaande aandelen). Van dit programma is al 3,5 miljard USD uitgevoerd, de 
resterende 500 miljoen USD zou tegen midden 2019 afgerond moeten worden. Een ander deel 
van dat programma betreft een daling van de financiële schuld ten bedrage van 1,4 miljard USD.  
 
Recente berichtgeving 
Teneinde een deel van zijn doelstelling om de financiële schuld te verminderen, ging Anadarko 
over tot de inkoop van obligaties voor een bedrag van 500 miljoen USD. Van de emissie met 
vervaldag 2024 kocht het 377 miljoen in van de 625 miljoen USD uitstaand aan 96,367%, van de 
emissie met vervaldag 2021 was dat 123 van de 800 miljoen USD uitstaand aan 102,611%. 
Recenter ging Anadarko Petroleum nog een stapje verder met de aankondiging dat het zijn 
bedrag voor de inkoop van eigen aandelen verhoogt van 4 tot 5 miljard USD, dat het dividend 
met 20% verhoogd wordt en dat de schuld met 2 (i.p.v. 1,4) miljard USD verminderd zal worden.  
 
 
Conclusie  
Dankzij de hoge olieprijs stroomt de cash overvloedig binnen en dit komt zowel aandeel- als 
obligatiehouders ten goede. Door de belangrijke inkoop van eigen aandelen verbetert de 
kredietrating van het bedrijf wel niet, waardoor er een zekere rentespread blijft en de 
obligatiekoers de impact gevoeld heeft van de hogere Amerikaanse rentevoeten.  
 
Gert De Mesure 


