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Elia: vergelijking met Europese sectorgenoten (18 juli 2020) 
 

Inleiding  
Op vrijdag 24 juli presenteert Elia zijn halfjaarresultaten. Gezien de uitzonderlijke prestaties van 
het aandeel in de voorbije maanden vonden we het interessant om de blik te rechten op de 
beursgenoteerde Europese sectorgenoten. We presenteren onze beknopte bevindingen al in dit 
document.  
 
Sectorvergelijking  

Beurswaarde Bruto dividend- Koers/ Koers/ Prestatie
Koers in mio euro rendement boekwaarde winst EV/EBITDA 12 mnd

Elia (B) 96,5 6.625,0 1,8% 1,99 23,42 13,3 41,5%
National Grid (UK) 876,4 30.763,1 5,6% 1,55 16,85 11,6 7,6%
Terna (I) 6,39 12.842,5 4,2% 3,07 16,82 11,9 9,5%
Red Electrica (Spanje) 17,05 9.191,1 5,9% 2,62 13,86 9,9 -3,6%
Redes Energ. (Port.) 2,47 1.613,2 6,9% 1,14 15,44 9,5 1,0%
Bel20 -3,6%  
 
We starten onze vaststellingen bij de koersevolutie van de voorbije 12 maanden. Met enkele 
straten voorsprong topt Elia de rangschikking. Die sterke prestatie heeft de waardering van het 
aandeel gevoelig doen oplopen, zowel in termen van koers/winst en EV/EBITDA (EV = enterprise 
value = beurswaarde + netto financiële schuld). In termen van koers/boekwaarde noteert het 
gemiddeld in deze vergelijking.  
Een tweede vaststelling is het heel lage bruto dividendrendement van Elia. Deels heeft dit te 
maken met de hoge waardering, deels met de lage pay-outratio. Zo keerde Elia slechts 42% uit 
van de winst van 2019, terwijl dit voor National Grid 94% was, en zelfs 106% voor het Portugese 
Redes. Dat verklaart in ieder geval het hoge bruto dividendrendement van de Portugees, maar 
zelfs met 100% is het nog het hoogst en relatief aantrekkelijk.  
De logische vraag die we uit het voorgaande moeten stellen, is waarom Elia relatief weinig 
uitkeert. Dit heeft alles te maken met de hoge investeringsprogramma, zowel in België als in 
Duitsland. Door een belangrijk deel van zijn winst te reserveren en te herinvesteren, kan de groep 
natuurlijk een zekere groei realiseren. Dit kan dan weer een verklaring zijn voor de hogere 
waardering en de goede prestatie van het aandeel.  
 
Conclusies 
Op basis van de beperkte financiële data uit de overzichtstabel is het moeilijk heel gefundeerde 
conclusies te trekken. Zo kunnen we ons de vraag stellen of de waardering van Elia nog veel 
verder kan oplopen, zelfs met een zekere interne groei. De vraag over de waardering van Elia 
stellen we ons reeds geruime tijd en een verklaring ervoor kan liggen in het bod dat Chinezen 
deden op een belang van 20% in het Duitse 50Hertz. Herrekend naar het volledige belang van 
80% dat Elia nu bezit van 50Hertz, zou die waarde nog gevoelig hoger liggen dan de huidige 
beurswaarde van Elia, met inbegrip van de Belgische activiteiten.  
In een volgende fase kan het interessant zijn om het Portugese Redes een blik van meer nabij te 
gunnen, gelet op de lage EV/EBITDA en het hogere bruto dividendrendement.  
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