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Focus 

 

“Batterijproducenten ” 
Uit het departement: “De elektrische wagen legt geen gouden eieren”

De elektrische wagen wint steeds meer vaart en dat 

mag in het geval van Tesla letterlijk worden 

genomen. Maar ook figuurlijk lijkt het er steeds meer 

op dat de race richting alternatieve energiebronnen 

voor de heilige koe zal gewonnen worden door 

elektriciteit. De analisten van KBC Asset Management 

hielden het hart van de elektrische wagen (EV) tegen 

het licht. Maar de toekomst van de 

batterijenproducenten is lang niet zo veelbelovend als 

de trend die de groei van de sector van de elektrische 

wagens stuurt.  

 
Het totaal aantal EV’s neemt in het wereldwijde wagenpark nog een bescheiden plaats in, maar elk jaar 
neemt hun belang toe. Volgens ACEA steeg het aandeel van het segment van voertuigen met een 
alternatieve brandstof, hybride en elektrische wagens, in 2016 van 2,9% naar 3%. Diesel en benzine nemen 
samen wel nog steeds 95% van de markt voor hun rekening.  
 

 
Op naar minder dan 150 $/KwH 
EV’s hebben dus nog een hele weg af te leggen en hun succes zal onder meer afhangen van de evolutie 
van de kracht van de batterij(en) die hun elektromotor van voeding moet voorzien. Of het effectief ook tot 
een doorbraak kan komen hangt in belangrijke mate af van de prijs van de batterij. Om concurrentieel te 
zijn ten opzichte van wagens met fossiele brandstoffen moeten batterijproducenten er in slagen om onder 
de kaap van 150 USD/kwh te duiken. Dat moet volgens verschillende studiebureaus tegen 2020 lukken en 
zal onder meer het werk zijn van de Lithium-ion batterij. Toen die in 1991 voor het eerst werd geproduceerd 
bedroeg de kostprijs nog 3000 USD/kwh. In 2011 was dat nog ruim1000 USD/kwh en eind 2016 stond de 
teller op 270 USD/kwh. 
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Prijsdalingen 
De lagere productiekost heeft geleid tot 
lagere verkoopprijzen op de markt. Die 
prijsdalingen zijn ten dele het gevolg van 
een toegenomen schaalgrootte van de 
fabrieken, op zichzelf een gevolg van de 
toegenomen vraag, maar ook door de 
groeiende gretigheid van producenten 
om hun plaats op de markt op te eisen. 
De uitbreiding van de productiecapaciteit 
zal nog meer dan vandaag voor 
overcapaciteit zorgen en dat zet 
vraagtekens achter de hoogte en de 

houdbaarheid van bedrijfswinsten in de sector. De Chinese overheid zag de zonnepanelenindustrie destijds 
als een strategische industrie en subsidieerde deze industrie zwaar wat leidde tot een nooit geziene prijsdruk. 
Heel wat producenten wereldwijd moesten uiteindelijk de handdoek in de ring gooien omdat het 
produceren van zonnepanelen niet meer rendabel was. Vandaag ziet China ook batterijen als een 
strategische industrie en zal die, net als andere regio’s, subsidiëren.  
 
Batterijen worden volgens KBC Asset Management een ‘commoditized industry’. Een alledaags goed, dus, 
zodat de winstgevendheid van de fabrikanten volledig gedreven zal worden door vraag- en aanbod. Als 
de vraag naar elektrische auto’s positief verrast en de baterijcapaciteit onvoldoende blijkt, kunnen de 
prijzen en de winstgevendheid van de batterijproducten stijgen. Maar hogere winsten zullen het verlangen 
naar capaciteitsuitbreidingen aanwakkeren, waardoor de prijzen snel terug kunnen dalen. 
 

Li-ion 
Hoewel momenteel aan verschillende 
technologieën wordt gewerkt, lijkt Lithium-ion 
de dominante batterijtechnologie van de 
toekomst te worden, in het bijzonder die met een 
NMC-kathode (Nikkel-mangaan-kobalt) omdat 
deze het meest geschikt is voor EV’s. In de Tesla’s 
is momenteel de NCA-variant (nikkel-kobalt-
aluminium) terug te vinden, maar voor de home 
batterijen werd voor NMC gekozen. 
 
De verwachting is dat de batterijmarkt zal groeien van 8 miljard dollar in 2016 naar zo’n 20 miljard USD in 
2020/2021. Achter dit bedrag gaat een sterke volumegroei schuil, maar die wordt door de prijsdaling wat 
gemaskeerd. Het groeiende succes van Li-ion zal voor schaalgrootte zorgen en op die manier tot lagere 
prijzen leiden. Li-ion zal tegen 2025 veruit het grootse segment van de markt van oplaadbare batterijen 
vertegenwoordigen, met een stevige groeiversnelling in de periode 2020-2021. Zo’n 75% van de Li-ion 
batterijen zal bestemd zijn voor de automobielsector.  
 

Ondertussen wordt getimmerd aan een 
verdere verbetering van de Li-ion batterij.  
Om verdere kwantumstappen te zetten, is 
er een andere chemische samenstelling 
van het kathodemateriaal en 
anodemateriaal nodig. Een aantal nieuwe 
chemische samenstellingen zijn 
veelbelovend. De meeste daarvan zitten 
echter nog volop in onderzoeksfase, andere 
staan dichter bij commercialisatie.  We 
hebben het over Li-ion zwavel, Li-ion air en 
Li-ion Metal.  

Belangrijkste types oplaadbare batterijen 



The Front Row 
 

 
28 augustus 2017 

pag. 3 van 6 

 

Uitdagers voor de Li-ionbatterij 
Li-ion-batterijen zullen niet zomaar vrij spel krijgen en krijgen mogelijk ook nog wel concurrenten.  

Het Amerikaanse SolidEnergy (niet beursgenoteerd) zou voor het elektrolytmateriaal een gel 
gebruiken wat het voordeel biedt dat de batterij niet op temperatuur moet worden gehouden. Ook 
Swatch, Bosch, Google en Apple investeren fors in R&D voor deze technologie omwille van de hogere 
energiedensiteit. Specialisten zien deze technologie als een mogelijke ‘disruptor’ voor de huidige Li-
ion technologieën, vooral in de elektronica. Maar er zal nog heel wat water door de zee moeten 
vloeien vooraleer deze nieuwe technologieën zullen doorbreken. Het vergt gemiddeld tussen de 10 
à 15  jaar vooraleer dergelijke nieuwe technologieën op de markt komen.  

 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de Flow-batterij. Dit is een kruising tussen een accu en 
brandstofcel. De batterij pompt vanuit twee tanks vloeibaar elektrolyt door de batterij. Hierbij 
bewegen positief geladen deeltjes van de ene naar de andere pool. De batterij is daarna weer op 
te laden door nieuwe elektrolyt te tanken. Deze batterij zou als vervanger voor een brandstofcel 
moeten dienen. Deze technologie is uitermate geschikt voor de massa-opslag van elektriciteit van 
hernieuwbare energiebronnen. Flowbatterijen zijn zeer eenvoudig uit te breiden. In tegenstelling tot 
Li-ion blijft de kost nagenoeg identiek als de opslagcapaciteit wordt uitgebreid. Het vergroten van 
de opslagcapaciteit vereist in feite grotere tanks om de vloeibare elektrolyt, dat vanadium bevat, 
op te slaan. De technologie begint stilaan op punt te staan en de kostprijs zou voor de massa-opslag 
goedkoper zijn dan Li-ion accu’s en gaan ook veel langer mee. 

 

Sectoroverzicht 
We geven een overzicht van de bedrijven die door KBC Asset Management in een speciale batterijennota 
zijn opgenomen: 
 

Samsung SDI 
Deze dochteronderneming van de Zuid-Koreaanse Samsung Group is een fabrikant van schermen, 
batterijen en accu's. Volgens Navigant Research is Samsung SDI naast LG Chem en Panasonic een 
van de drie topfabrikanten van batterijen voor elektrische auto’s en sterk op het gebied van strategie 
en uitvoering. Het bedrijf is van plan om zijn kennis uit te breiden en kondigde daarvoor 
investeringsplannen aan, maar wil zijn onderzoek ook uitfaseren naar brandstofcellen.  

LG Chem 
Het grootste Koreaanse chemische bedrijf wordt vaak omschreven als LG Chemical en is volgens 
Chemical and Engineering News het 13de grootste chemiebedrijf ter wereld op basis van omzet (in 
2014). Het business model mikt enkel op de B2B-markt (business-to-business). Het bedrijf heeft acht 
fabrieken in Zuid-Korea en een netwerk van 29 vestigingen in 15 landen. De Financial Times schreef 
op 2 april 2017 dat LG Chem de productie van batterijen in China zou uitbreiden en daardoor de 
China tot meer dan 35% van de totale omzet zou opkrikken 

Panasonic  
Dit Japanse elektronicaconglomeraat is 's werelds grootste elektronica producent. In 2014 telde het 
circa 250.000 medewerkers, waarvan drie vijfde buiten Japan werkzaam is. Het kondigde in juli 
2014 aan dat het gaat participeren in de “gigafactory” van Tesla Motors, die in 2016 aankondigde 
dat Panasonic de exclusieve leverancier van batterijen voor de Tesla Model 3 zou zijn. Ook de 
batterijen voor de model S en Model X hebben een Panasonic-logo. Recent schoof Panasonic 
daarom de productieplannen naar voren en kondigde een obligatieverkoop aan ter waarde van 
3,86 miljard dollar, waarvan het grootste deel zou worden geïnvesteerd in de gigafactory.  

Guoxuan High Tech 
Dit Chinese bedrijf is actief in het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricage en de distributie van 
nieuwe batterijen en power transmissie producten voor elektrische wagens. Het is actief in China, 
Hong Kong, Macau en Taiwan en biedt lithium-ion batterijen en aanverwante materialen aan. 
Denk aan accu's, motoren, voertuigcontrolesystemen, lithium-ion noodverlichting, energieopslag 
batterijen en batterijproducten.  

BYD Company 
Het in 1995 opgerichte BYD Company maakt 65% van de wereldproductie van de nikkel-cadmium 
batterijen en 30% van de wereldproductie van lithium-ion batterijen voor mobiele telefoons. Dankzij 
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deze kennis heeft BYD Auto ambitieuze plannen om een plaats te verwerven in de productie van 
hybride en elektrische auto's.  

Leclanché  
Door de integratie van een spin-off van de Fraunhofer-Gesellschaft in 2006 is Leclanché geëvolueerd 
van een traditionele batterijfabrikant om ontwikkelaar en fabrikant van lithium-ioncellen te worden. 
Het maakt vandaag batterijen op basis van een gelicentieerde keramische scheidingstechnologie 
en focust op lithium-titanaattechnologie. Leclanché heeft momenteel 120 medewerkers en is 
genoteerd op de Zwitserse beurs. 

Aumann 
Dit Duitse ingenieursbureau produceert en distribueert machines voor de vervaardiging van 
verbrandings- en elektrische motorcomponenten en lichtgewicht componenten. Het is sinds 2015 
onderdeel van de MBB-groep en profiteert volop van de trend naar elektrische mobiliteit en staat 
erg sterk op het gebied van wikkelmachines voor elektrische motoren. Sinds maart 2017 noteert 
Aumann genoteerd op de beurs van Frankfurt. 
 

Versleuteld naar koersdoelen en waardering blijkt dat Guoxuan High-tech het meest opwaarts potentieel 
heeft (25,9%), gevolgd door BYD Company (+16,4%) en Panasonic (+10,7%). Aumann is volgens het 
analistenheir ondergewaardeerd, maar omdat het hier een nieuw aandeel betreft en klein is, rijst de vraag 
of dit koersdoel niet té eng wordt opgevolgd. 
 

 
 
Voor de volledigheid geven we ook nog mee aan welke waardering deze sectorspelers verhandeld worden. 
Hier valt opnieuw op dat Guoxuan tot de goedkoopste aandelen behoort, al is dat voornamelijk te wijten 
aan een bovengemiddelde groei. De PEG-ratio (verhouding tussen de koerswinstratio en het verwachte 
groeitempo) bedraagt amper 0,2x, tegenover 1,1x voor Aumann. Dat is aantrekkelijk, maar maakt het 
aandeel ook kwetsbaar voor elke neerwaartse aanpassing van de groei. Niet risicoloos, dus, maar dat zijn 
geen van de spelers die actief zijn in deze sector. 
 

 
 

Favorieten KBC AM 
Voor actieve beleggers die toch graag in het thema beleggen, geloven ze dat het Chinese BYD (waarin 
Warren Buffet een belang heeft van 24%) en Aumann de meest interessante top picks binnen de sector 
kapitaalgoederen zijn.  
 

Conclusie 
De analisten KBC Asset Management zijn omwille van de verwachte prijsdalingen voorzichtig in hun 
aanbeveling voor de batterijenproducenten.  
 
 

Batterijproducenten op de beurs Land Koers Koersdoel % opwaarts 

potentieel

Marktwaarde Munt

Guoxuan High-tech Co., Ltd. Class A CHINA 30.8 38.8 25.9% 21,558 China Renminbi

BYD Company Limited Class H HONG KONG 48.0 55.9 16.4% 83,194 Hong Kong Dollar

Panasonic Corporation JAPAN 1,454.5 1,610.5 10.7% 3,009,230 Japanese Yen

LG Chem Ltd. SOUTH KOREA 368,500.0 388,148.0 5.3% 17,170,354 South Korean Won

Samsung SDI Co., Ltd SOUTH KOREA 191,000.0 199,517.0 4.5% 6,180,956 South Korean Won

Leclanche SA SWITZERLAND 2.3 2.4 3.0% 82 Swiss Franc

Aumann GmbH GERMANY 64.0 59.7 -6.8% Euro

Batterijproducenten op de beurs Median P/E 2018 Median 

Price/Book 2018

Median PEG 

Ratio 2018

Median 

Ev/EBITDA 2018

Guoxuan High-tech Co., Ltd. Class A 13.3x 1.1x 0.2x 15.0x

BYD Company Limited Class H 13.9x 1.6x 1.0x 6.6x

Panasonic Corporation 14.2x 1.8x 0.7x 4.7x

LG Chem Ltd. 16.7x 3.9x 11.5x

Samsung SDI Co., Ltd 10.2x

Leclanche SA 37.1x 7.5x 22.9x

Aumann GmbH 16.4x 1.9x 1.1x 8.8x

Gemiddelde 18.6 4.0 0.8 11.6
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1. Door de groeiende overcapaciteit zijn de meeste spelers vandaag verlieslatend, zelfs met 

overheidssubsidies. Dat is structureel gezien geen houdbare situatie. 
2. Een aantal spelers, waaronder Panasonic en LG Chem, zijn omvangrijke conglomeraten die 

makkelijk enkele jaren rode cijfers kunnen draaien in hun batterijdivisie omdat de verliezen 
bijgepast worden door de andere activiteiten.  

3. De batterijproducenten leveren weinig toegevoegde waarde, want de productie is vooral een 
assemblageproces. De chemische materialen (kathode en anodes) worden geassembleerd tot een 
batterij. Schaalgrootte is de doorslaggevende factor. De toegevoegde waarde zit hem dus vooral in 
de kathodematerialen (en die bespreken we in een andere nota) 

Het volledige rapport  
Voor een uitgebreidere en diepgaandere kijk op batterijenproducent verwijzen we u graag door naar het 
rapport van KBC Asset Management: “Viva Batterijen: beter, goedkoper & krachtiger” 
 

 
 
 Auteurs: KBC Asset Management, The Front Row    

 Gerelateerd: Viva Batterijen: beter, goedkoper & krachtiger 9 augustus 2017  
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Een samenwerking van KBC Groep. 
Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 
Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 

  
 
 
 

  

Disclaimer  

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze 
publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van 
andere entiteiten van de KBC-groep. 
 
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of 
heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar 
betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, 
volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd 
dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in 
realiteit tot uiting zullen komen. 
 
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is 
van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze 
publicatie of op de websites www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be en 
www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 

 

  


