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(in miljoen RM)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat

Koers (Maleisische ringit) 1,37 Resultaat portefeuille
Aantal aandelen (m) 2.945,0 Nettowinst

Marktkapitalisatie (mio RM) 4.034,7 Netto courant resultaat

Intrins. waarde (jun/20) 1,4804
Schuldgraad (jun/20)  Winst per aandeel

Courante winst p/a
Koers/winstverhouding

Aandelencode 5176 Bruto dividend
  Intrinsieke waarde (reëel)
(1.000 RM = 206 euro) Premie/discount

Bruto dividendrendement *
*: op basis van koersen eind juni van het jaar, voor 2018/19 en 2019/20 huidige koers

SUNWAY REIT

3 november 2020

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20

453,45 507,01 522,87 560,41 580,30 556,88
6,0% 11,8% 3,1% 7,2% 3,5% -4,0%

311,34 346,46 362,05 389,64 404,25 376,30
-70,75 -86,24 -89,30 -105,65 -117,66 -116,39
306,75 63,48 153,90 144,70 99,90 -40,19
547,34 323,70 424,48 427,69 386,37 208,21
242,03 262,49 270,59 281,95 286,48 248,39

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20

0,1863 0,1100 0,1442 0,1453 0,1298 0,0843
0,0824 0,0892 0,0919 0,0958 0,0973 0,0843

19,06 18,50 19,36 18,48 14,08 16,24
0,0873 0,0918 0,0919 0,0957 0,0959 0,0776
1,3555 1,3549 1,4074 1,4566 1,4905 1,4804
15,8% 21,8% 26,5% 21,5% -8,1% -7,5%

5,6% 5,6% 5,2% 5,4% 7,0% 5,7%
*: op basis van koersen eind juni van het jaar, voor 2018/19 en 2019/20 huidige koers  

 
Koersgrafiek 1 jaar 

 

 
 

Evolutie intrinsieke waarde en 
huurgelden 
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Bedrijfsomschrijving 
Sunway Real Estate Investment Trust is 
een Maleisische vastgoedbevak, die 
ontstond als spin-off van de 
vastgoedontwikkelaar Sunway Berhad die 
nog 40,9% van de aandelen aanhoudt. 
Sunway REIT heeft een marktkapitalisatie 
van 5,6 miljard RM of 1,25 milljard euro. 
Het is de 4e grootste vastgoedbevak in 
Maleisië met activa die zich voor 73% in 
Selangor (net boven Kuala Lumpur) 
bevinden en voor 18% in Kuala Lumpur 
zelf. Ze had eind juni 2020 17 activa in 
portefeuille: 4 shopping centra, 6  hotels, 4  
kantoorgebouwen,  een medisch centrum, 
een logistiek pand en een 
universiteitscampus. 

Huurinkomsten,in,mio,RM 2018/19 2019/20 Δ19/20 %,totaal
Retail Sunway'Pyramid'Shopping'Mall 327,936 278,982 :14,9%

Sunway'Carnival'Shopping'Mall 47,080 39,725 :15,6%
Suncity'Ipho'Supermarket 4,400 3,745 :14,9%
Sunway'Putra'Mall 47,305 42,201 :10,8%
Totaal,retail 426,721 364,653 @14,5% 67,54%

Hotels Sunway'Resort'Hotel'&'Spa 20,066 19,163 :4,5%
Pyramid'Tower'Hotel 15,649 13,219 :15,5%
Sunway'Hotel'Seberang'Jaya 3,085 2,721 :11,8%
Sunway'Putra'Hotel 10,811 9,684 :10,4%
Sunway'Hotel'Georgetown 4,974 2,651 :46,7%
Sunway'Clio'Property 24,024 21,092 :12,2%
Totaal,hotels 78,609 68,530 @12,8% 12,69%

Kantoren Menara'Sunway 17,417 18,143 4,2%
Sunway'Tower 3,024 4,396 45,4%
Sunway'Putra'Tower 11,584 12,409 7,1%
Wisma'Sunway 6,402 6,731 5,1%
Totaal,kantoren 38,427 41,679 8,5% 7,72%

Andere Sunway'Medical'Center 23,443 24,263 3,5%
Sunway'University'&'College 7,221 34,662 380,0%
Sunway'REIT'Industrial 5,878 6,158 4,8%
Totaal,andere 36,542 65,083 78,1% 12,05%

Totaal,van,de,portefeuille 580,299 539,945 @7,0% 100,0%  
Sunway REIT keert steevast 100% van het courante resultaat uit, maar dat belet niet dat het 
verder groeit. Eerst verwierf het een logistiek pand in 2017, in februari 2018 kocht het een hotel 
(Sunway Clio Property). In mei 2019 verwierf het school- en universiteitsgebouwen. Dit jaar voegt 
het een nieuw kantoorgebouw toe aan de portefeuille.  
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Resultaten boekjaar 2019/20 
In het boekjaar 2019/20 (eindigend op 31 juni 
2020) zag Sunway Reit de huurinkomsten 
met 7% dalen tot 539,945 miljoen MYR. Bij 
de winkelcentra was er een daling van 14,5%, 
bij de hotels van -12,8%. Kantoren (+8,5%) 
herstelden wat na de mindere prestaties in de 
afgelopen jaren. De kantoren presteerden 
beter na de tegenvallende cijfers van de 
voorbije jaren. Bij de andere (diensten) was 
er de consolidatie van de universiteitscampus 
op 12 maanden die de huurinkomsten positief 
beïnvloedde.  

(in$miljoen$RM) 2018/19' 2019/20 Δ19/20
Huurinkomsten 580,299 539,945 ;7,0%

Shopping(centra 426,721 364,653 614,5%
Hotels 78,609 68,53 612,8%

Kantoren 38,427 41,679 8,5%
Diensten 36,542 65,083 78,1%

Bedrijfsresultaat 404,252 376,296 ;6,9%
Financieel$resultaat ;117,664 ;116,392
Netto$resultaat 386,373 208,207 ;46,1%
Waarvan$courant 286,477 248,393 ;13,3%
Courante$winst$p/a 9,73 8,43 ;13,4%
Dividend$in$sen 9,59 7,76 ;19,1%  

De minder goede cijfers voor de shopping centra en de hotels vonden vooral hun oorsprong in 
het sterk door corona getroffen vierde kwartaal (april -> juni 2020). Sunway Reit kwam in 
belangrijke mate aan de huurders tegemoet, in de winkelcentra was dat vooral ten voordele van 
de winkels met niet-essentiële goederen en diensten, met een daling van de huren in het vierde 
kwartaal van -48,9% tot gevolg. De hotels leden dan weer onder een lage bezettingsgraad 
(gemiddeld in het boekjaar 53%, tegenover 69% het jaar voordien) door de reisrestricties. Door 
tegemoetkomingen daalden de hotelhuurinkomsten -53,3% in het vierde kwartaal.  
Ondanks de corona-crisis werd 92% van de vervallende huurcontracten hernieuwd en dit aan een 
licht hoger niveau. Bij de winkelcentra was er wel een lichte daling van de bezettingsgraad van 
96% naar 95%. De kantoren tekenden een zekere stabiliteit op.  
Het bedrijfsresultaat viel 6,9% terug, in lijn met de daling van de huurinkomsten. Het financieel 
resultaat verbeterde licht. Terwijl de schulden met 355 miljoen MYR stegen, daalde de financiële 
kost van 4,02% naar 3,66%. De schuldgraad steeg van 37,9% naar 40,7%.  
De vastgoedherwaarderingen waren dit boekjaar negatief ten bedrage van 41,283 miljoen MYR, 
in het boekjaar 2018/19 was er een positieve herwaardering van 107,730 miljoen MYR. 
In totaal viel het netto resultaat 46,1% terug tot 208,207 miljoen MY. Het courant daalde 13,3% 
tot 248,393, per aandeel is dat 0,0843 MYR.  
 
Eind juni kondigde de vastgoedgroep de aankoop aan van een kantoorgebouw van 24 
verdiepingen. Het gebouw is 6,5 jaar oud en is voor 100% bezet. De aankoopprijs bedraagt 450 
miljoen MYR, het bruto huurrendement bedraagt 8%. Daarnaast loopt er nog een belangrijke 
uitbreiding van het winkelcentrum Sunway Carnival Shopping Mall, bij het Sunway Resort Hotel is 
er een renovatie aan de gang. Om het geheel van deze investeringen te financieren heeft 
Sunway Reit medio oktober voor 710 miljoen MYR nieuwe aandelen geplaatst aan 1,48 MYR, 
wat ten dele de koersdaling van afgelopen maand verklaart. Door deze kapitaalverhoging zakt de 
schuldgraad van 40,7% eind juni 2020 naar 37,6% nu. De combinatie van de aankoop van het 
nieuwe gebouw met de kapitaalverhoging heeft een positieve impact van 3,5% op het dividend.  
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Conclusie 
De keuze voor het Maleisische Sunway 
Reit enkele jaren geleden kaderde in een 
diversifiëring van beleggingsportefeuilles. 
Het ging weliswaar opnieuw om 
vastgoed, maar Maleisisch vastgoed 
vertoont weinig correlatie met Europees 
vastgoed. Ondertussen groeide deze 
groep rustig verder en regelmatig werd 
het dividend uitgekeerd onder de vorm 
van kapitaal, waardoor geen buiten-
landse RV verschuldigd was. Sunway 
Reit deed het ook lange tijd beter dan de 
nationale index.  

 

Maar dit jaar, vooral in de voorbije maanden is de situatie gekeerd, de wereldwijde verspreiding 
van het corona-virus is daar niet vreemd aan. De cijfers van het vierde kwartaal werden sterk 
negatief beïnvloed, maar al bij al viel de koersreactie mee. Maar de plaatsing van een pakket 
nieuwe aandelen medio oktober aan 1,48 MYR heeft de groep niet goed verteerd, getuige 
daarvan de recente correctie (zie grafiek rechts boven).  
Het gevolg hiervan is dat Sunway Reit op het goedkoopste niveau van de afgelopen jaren 
noteert, zowel in termen van koers/courant resultaat (zelfs op de door corona aangetaste 
resultaten) als tegenover de intrinsieke waarde (voor het eerst sinds jaren met een discount).  
 
 
 

Gert De Mesure  


