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Koersgrafiek 1 jaar 

 

Evolutie intrinsieke waarde en huurgelden 

 
 

 
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. Het 
aandeel werd in 2010 op de beurs geïntroduceerd. Sunway REIT heeft een marktkapitalisatie van 
4,9 miljard RM of 1,8 milljard euro. Het is de 3e grootste REIT (van de 17) in Maleisië met 18 activa:  
4 shopping centra, 6  hotels, 5  kantoorgebouwen,  een medisch centrum, een logistiek pand en 
een universiteitscampus. De shopping centra vertegenwoordigen 58% van de portefeuillewaarde 
van 8 miljard RM, hotels zijn goed voor 19%, kantoren voor 11%, evenals de diensten (medisch 
centrum en universiteitscampus). Het logistieke pand vult de resterende 1% aan. 
Sunway REIT keert steevast 100% van het courant resultaat uit. In Maleisië geldt een verplichting 
van een minimale uitkering van 90%, anders is er 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Die 
hoge uitkering belet niet dat de REIT gestaag verder groeit, het kapitaal dient wel regelmatig 
verhoogd te worden. 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, in 2020 
vond de aankoop van een nieuw kantoorgebouw plaats.  
De groep heeft een objectief om tegen 2025 een portefeuille van 13 tot 15 miljard RM te bezitten. 
De groei zal vooral komen door investeringen in vastgoed buiten de segmenten winkelcentra, 
kantoren en hotels, bv. in data centra of logistieke panden. De eerste opdracht is niettemin om de 
gevolgen van de corona-epidemie achter zich te laten.  

(in miljoen RM) FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21

Huuropbrengsten 507,01 522,87 560,41 580,30 556,88 410,87
Groei in % 11,8% 3,1% 7,2% 3,5% -4,0% -26,2%
Bedrijfsresultaat 346,46 362,05 389,64 404,25 376,30 224,71
Financieel resultaat -86,24 -89,30 -105,65 -117,66 -111,00 -86,48

Koers (Maleisische ringit) 1,40 Resultaat portefeuille 63,48 153,90 144,70 99,90 -40,19 0,00
Aantal aandelen (m) 3.424,8 Nettowinst 323,70 424,48 427,69 386,37 208,21 138,23

Marktkapitalisatie (mio RM) 4.794,7 Netto courant resultaat 262,49 270,59 281,95 286,48 248,39 138,12

Intrins. waarde (sep/21) 1,4827 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19 FY19/20 FY20/21

Schuldgraad (sep/21) 36,9% Winst per aandeel 0,1100 0,1442 0,1453 0,1298 0,0843 0,0469
Courante winst p/a 0,0892 0,0919 0,0958 0,0973 0,0843 0,0469
Koers/winstverhouding 18,50 19,36 18,48 19,22 16,60 29,85

Aandelencode 5176 Bruto dividend 0,0918 0,0919 0,0957 0,0959 0,0776 0,0330
  Intrinsieke waarde (reëel) 1,3549 1,4074 1,4566 1,4905 1,4804 1,4825
(1.000 RM = 210 euro) Premie/discount 21,8% 26,5% 21,5% 25,5% -5,4% -5,6%

Bruto dividendrendement * 5,6% 5,2% 5,4% 5,1% 5,5% 2,4%
*: op basis van koersen eind juni van het jaar, voor 2019/20 en 2020/21 huidige koers
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Resultaten in het kwartaal juli/september 2021 
Het boekjaar van Sunway Reit liep in het verleden van 1 juli tot 30 juni, maar de groep wil haar 
boekjaar nu laten samenvallen met het kalenderjaar. Voor die reden zal het boekjaar 2020/21 
bestaan uit 6 kwartalen, van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. In de tabel op blad 1 geven 
we wel nog de cijfers over de eerste 4 kwartalen van het boekjaar 2020/21, dit voor de 
vergelijkbaarheid met de jaren voordien. In deze alinea bespreken we de cijfers van het 5e kwartaal 
van dat verlengde boekjaar, met name van de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 
2021. We vergelijken dit kwartaal met dezelfde periode in 2020.  
In dit kwartaal kenden de huren een lichte 
daling van 0,5% tot 106,9 miljoen RM. Gelet 
op de eerdere huren op jaarbasis van zo’n 
560 miljoen RM, zijn de cijfers van dit 
kwartaal in feite weinig relevant. Ze zijn nog 
steeds erg beïnvloed door de coronacrisis 
die weegt op de huren van de shopping 
centra en van de hotels.  
Zo vielen de huren van de shopping centra 
16,5% terug omdat de beperkingen iets 
strenger waren dan een jaar eerder. Bij de 
hotels verdubbelden de huren weliswaar 
doordat ze allemaal open waren, een hotel 
wordt zelfs als quarantainehotel gebruikt, 
maar met inkomsten op jaarbasis van 80 
miljoen RM (of 20 miljoen per kwartaal) zitten 
we daar nu nog ver onder.  

 

 

Bij de kantoren was er groei van 80,8% van de huren tot 18,9 miljoen RM, maar dit mag grotendeels 
op rekening geschreven worden van een nieuwe (grotere) acquisitie. De bezettingsgraad bedroeg 
84%. Bij de andere segmenten (diensten en industrieel) was er weinig te melden, de huurinkomsten 
waren er relatief stabiel.  
Ondanks de licht lagere huurinkomsten, nam het bedrijfsresultaat met 3,3% toe tot 60,6 miljoen 
RM. Het financiële resultaat verbeterde met zo’n 5 miljoen RM, vooral door een verdere daling van 
de financiële kost van 3,02% naar 2,82%. Met vertraging profiteert de groep van de rentedalingen 
van de eerste helft van 2020 (van 3,5% naar 2%). De netto financiële schuld was min of meer 
stabiel.  
Het courante resultaat verbeterde 19,4% tot 41 miljoen RM, per aandeel was er slechts 5% groei 
door een toename van het aantal aandelen na de kapitaalverhoging van het jaar voordien. Over dit 
kwartaal verkoos de groep geen dividend uit te keren, een tijdelijke maatregel om de liquiditeit op 
peil te houden. De groep verricht immers ook wat renovatiewerken. Over het boekjaar zal de groep 
wel 90% van het courant resultaat uitkeren, dit om geen belasting te moeten betalen.  
In dit kwartaal vond er geen herwaardering van de vastgoedportefeuille plaats. Die vindt maar 
eenmaal per jaar plaats, namelijk op het einde van het boekjaar. Over de periode 2020/21 (geen 
officieel boekjaar) was er geen herwaardering dus. We merken wel op dat de herwaardering over 
het boekjaar 2019/20 (met een kwartaal corona) slechts een beperkt negatief bedrag opleverde, er 
was een afwaardering van 0,5% van de portefeuille.  
 
  

(in miljoen RM) 30/09/20 30/09/21 Δ20/21
Huurinkomsten 107,443 106,888 -0,5%

Shopping centra 77,724 64,899 -16,5%
Hotels 2,791 6,185 121,6%

Kantoren 10,471 18,929 80,8%
Diensten 14,917 15,335 2,8%

Industrieel 1,540 1,540 0,0%
Bedrijfsresultaat 58,663 60,613 3,3%
Financieel resultaat -24,265 -19,554 n.r.
Netto resultaat 34,398 41,059 19,4%
Courant resultaat 34,365 41,038 19,4%
Courant resultaat p/a 1,00 1,05 5,0%
Dividend in sen 0,90 0,00 n.r.
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Conclusie 
In het kader van de (internationale) diversifiëring van beleggingsportefeuilles zochten we enkele 
jaren geleden onze toevlucht tot Maleisisch vastgoed, dat ontegensprekelijk weinig correlatie 
vertoont met Europees vastgoed. Alhoewel,… de corona-epidemie treft er winkelcentra en hotels 
op dezelfde manier als bij ons. Tegen de corona-achtergrond (en de daaruit volgende gederfde 
huurinkomsten) die ook nog dit jaar Sunway Reit parten speelt, heeft een bespreking van de huidige 
resultaten weinig nut. We moeten eerder de blik richten naar de situatie voor corona en hopen dat 
we zo snel mogelijk opnieuw kunnen aanknopen met de cijfers die toen neergezet werden.  
Op een meer ‘normale’ basis zou de ratio koers/courant resultaat dan uitkomen op 14, het bruto 
dividendrendement op 6%. Bij dit laatste merken we op dat het dividend regelmatig als kapitaal 
uitgekeerd wordt, waardoor er geen buitenlandse RV verschuldigd is.  
 
Vandaag zijn we niet onmiddellijk koper van het aandeel, deze update moet vooral gezien worden 
als informatie voor klanten die het aandeel in portefeuille hebben.  
 
 
 

Gert De Mesure  


