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Komter vandaag eeneindeaan
de vloedgolf aan ruweolie?

Lage prijzen zijn goed
voor consumenten,
maar door de crisis is
een enorm deel van
de vraag weggevallen

JeroenGroot
Amsterdam

Rusland, Saoedi-Arabië eneen reeksan-
dereoliestatenvergaderenvandaagper
videocall overhetbeperkenvandeei-
genolieproductie.Datmoet eenbodem
onderdegekelderdeolieprijs leggen.
Hetoverleg vindtplaatsnadrukvanuit
deVerenigdeStaten.PresidentDonald
Trumpwasaltijd eenvoorstander van
lageolieprijzen,maardeprijs isnuzoex-
treemlaag,datdeAmerikaanse schalie-
oliebedrijvenmassaal faillietdreigen te
gaan.Vijf vragenoverhetoverleg.

1.Gaan de olielanden echt de kranen
dichtdraaien?

Dat is nog allerminst zeker. Achter de
schermen wordt er al druk onderhan-
deld, maar de berichten zijn wisselend.
Gisteravondschootdeolieprijsweereven
omhoogopdehoopopeendeal.Hetpro-
bleem is dat alle landenminder aanbod
willen van ruwe olie, maar niemand wil
marktaandeel inleveren. De deal die op
tafel ligt, is het beperken van de produc-
tie met het equivalent van 10 of zelfs 15
miljoen vaten per dag. Dat is 10% tot 15%
van dewereldwijde productie, een onge-
kend hoog aantal. In het verleden ruzie-
dende landendagenlang over veel lagere
aantallen.

2.Wat is er mis met lage olieprijzen?
In principe zijn lage olieprijzen goed

voor olieconsumenten. Maar nu is een
enormdeelvandevraagweggevallendoor
de coronacrisis. Niemand profiteert dus
vandie lageolieprijs, terwijldeproblemen
zichopstapelen.Deopslagtanksrakenwe-
reldwijd vol, enboorplatformsen raffina-
derijen zijn complexe installatiesdieniet
snelaan-ofuitgezetkunnenworden.Pre-
sident Trump vreest bovendien voor een
golf aan faillissementen en ontslagen in
de Amerikaanse schalieolie-industrie,
die is gevestigd in staten die traditioneel
Republikeins stemmen.

3.Gaan de Verenigde Staten ook de
eigen productie beperken?

Daar lijkt het niet op. Anders dan bij de

meesteandereolielanden isdeproductie
in deVerenigde Staten inhanden vanon-
afhankelijke oliebedrijven. Trumpheeft
gezegddathijdienietwildwingendekra-
nen dicht te draaien. Aan de andere kant
lijktditnuvanzelf tegebeuren,wantdoor
de lage olieprijs gooien veel bedrijven de
handdoek in de ring. Volgens het Ameri-
kaanseministerie van energie zal de pro-
ductie dit jaar al meer dan een miljoen
vaten per dag lager liggen dan eerder ver-
wacht.

4.Waarom laten de olielanden zich
onder druk zetten door de VS?

President Trumpwil dus geen afspraken
maken over de eigen olieproductie en de
VS zijn formeel geen deelnemer aan het
overlegvanvandaag.Maardatneemtniet
wegdatditoverlegplaatsvindtonderAme-
rikaansedruk.Ruslandheeft temakenmet
Amerikaanse sancties, en Trump zou die
kunnenuitbreidenofverlichten,afhanke-
lijk vandeuitkomstvanhetoverleg.Saoe-
di-Arabië is traditioneel een bondgenoot
vandeVSenkooptveelAmerikaansetech-
nologie enwapens.

5.Gaat de olieprijs weer omhoog na
een akkoord?

Datvaltnogtebezien.Deolieprijs isalflink
gestegen nadat president Trumphad ge-
twitterddatereenakkoordindemaakzou
zijn. Een productiebeperking van 10mil-
joenof15miljoenvateniseenenormaan-
tal,maar de vraaguitval door de corona-
crisiswordtnoghogergeschat.Hethangt
ervan af hoelang deze crisis nog duurt.
Vooralsnogkunnendeolielandeneralleen
voor zorgendat deprijs niet verder zakt.

Iran $195

Nigeria $133

Algerije $90

Saoedi-Arabië $76

Irak $65

Koeweit $61
Angola $58

VS $45
Rusland $41

VAE $64
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Niemand boekt winst met olie
Geschatte break-evenprijs* olie per vat

*Prijs waarbij er begrotingsevenwicht is. Uitzondering: de VS;
daar gaat het om de geschatte break-evenprijs van
Amerikaanse schalieolie-bedrijven.
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Heineken laat
verwachtingen
voor2020varen
doorpandemie

Van onze redacteur
Amsterdam

Hetcoronaviruszeteenstreepdoor
de jaarverwachtingen vanHeine-
ken. De situatie is te onzeker om
beleggers houvast te geven,maar
duidelijk is dat de bierbrouwer
‘significant’ geraaktwordt.
Dat meldde Heineken gister-

ochtend in een persbericht. Eer-
der rekende het bedrijf voor dit
jaar op ‘superieure’ omzetgroei
en een operationele winstgroei
in de ‘mid single digits’, ruwweg
tussen4%en6%.
Die voorspelling moet Heine-

kennulatenvaren.HetAEX-bedrijf
heeft veel last van demaatregelen
die overheden hebben genomen
omdeverspreidingvanhetcorona-
virus tebeperken. Zo is dehoreca,
eenbelangrijkafzetkanaalvoorde
bierbrouwer, bijna overal ter we-
reld gesloten.

Ook isdebierproductie in som-
mige landen stilgelegd. InMexi-
co, een van demeest winstgeven-
de landen voor Heineken, heeft
de overheid vorige week vrijdag
bepaald dat brouwerijen voorlo-
pigdichtmoeten.
Eerder dit jaar lagen ook de fa-

brieken van Heinekens Chine-
se partner CRBeer stil. De omzet
van dit bedrijf is in de eerste twee
maanden van dit jaar met een
kwart gedaald ten opzichte van
een jaargeleden. In2018betaalde
Heineken €2,7mrd voor eenmin-
derheidsbelang in het moeder-
bedrijf vanCRBeer.
Heineken verwacht in het eer-

ste kwartaal van dit jaar 4%min-
derdrankteverkopen. Inhet twee-
de kwartaal verergert de situatie,
denkt debrouwer.

Heinekenkomtop22 aprilmet
een tussentijds handelsbericht,
waarin het zijn aandeelhouders
vertelt welkemaatregelen het be-
drijf heeft genomen omde gevol-
genvandecoronacrisis teverzach-
ten. Het aandeel Heineken heeft
dit jaar bijna een kwart van zijn
waarde verloren, waar de AEX iets
minderdan17% indemin staat.
Vorige maand liet Heinekens

concurrentAB InBev al zijnwinst-
verwachting voor dit jaar los. De
Belgische brouwer is hetmoeder-
bedrijf vanmerken als Jupiler en
Corona.
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Allseashaalt vijf
installatiesuit zee
Pioneering Spirit, het 382meter
lange en124meter brede schip
vanAllseas, gaat tussen2021en
2026 vijf installatiesweghalen
uit hetNoorsedeel vandeNoord-
zee. Financiële details zijnniet
bekendgemaakt.

Het gaat omdrie platforms
plusdemetalenonderbouw, en
tweekeer alleendemetalenon-

derbouw,de zogeheten jackets.
Dieworden verwijderduit het
Valhall-olieveld ten zuidwesten
vanNoorwegen.De zeeheeft daar
eendiepte van zo’n 70meter.

Allseas krijgt deopdracht
vanAkerBP.HetNederlandse
offshorebedrijf had in2017 al
een raamovereenkomst geslo-
tenmetdezebeursgenoteerde
Noors-Britse joint venture.

IndeNoordzee staan tiental-
lenplatformsdienietsmeerpro-
duceren en verwijderdmoeten
worden. Pioneering Spirit FOTO: REUTERS

accountants en cfo’s.
jaarlijks gehoudenGlobal

Conditions Survey
laat ‘een schokkendef-

zienophet vertrouwen inde
omie. InEuropa is dat inhet
kwartaal vandit jaarmet

gedaald tenopzichte vanhet
kwartaal in 2019.
ondervraagden schatten
wereldwijde economiedit

afstevent op eenkrimp
4% tot 5%,maar als de crisis
er aanhoudt kandat tegende
worden.
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