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Parijs, 15 april 2015 
 
Twee sectorbeoordelingen bijgesteld door impact van lagere 
olieprijzen  
 

 

De recente daling van de olieprijs had een domino-effect op het wereldwijde 

bedrijfskredietrisico. Onder de 14 geanalyseerde sectoren identificeerde Coface 

één grote winnaar en één grote verliezer, waarvan de overeenkomstige 

waarderingen opwaarts of neerwaarts werden herzien.  

 

 

Verliezer: Noord-Amerikaanse energiesector getroffen door een onevenwicht tussen 

vraag en aanbod 

 

Na de duidelijke verbetering van het sectorrisico in Noord-Amerika op het einde van 2014 (drie 

sectoren opnieuw geclassificeerd als ‘laag risico’: Textiel en kleding, Transport en 

Chemicaliën), reageerde Coface op de daling van de aardolieprijzen door de energiesector 

neerwaarts bij te stellen tot ‘matig risico’. 

 

De productie van schalieolie en ruwe olie blijft stijgen, terwijl de prijzen sinds de zomer van 

2014 gehalveerd zijn en het te grote aanbod ten opzichte van de vraag weerspiegelen. De 

olieopslagplaats in Cushing, de grootste in de VS, bereikte eind maart 2015 haar 

verzadigingsniveau van 77% van de capaciteit. Aangezien de winningskosten voor niet-

conventionele olie hoog blijven (gemiddeld tussen 50 en 70 dollar per vat), nemen de 

investeringen af. Aannemingsbedrijven in de oliesector worden hierdoor getroffen. Er vinden 

nu ontslagen en fusies-overnames binnen de sector plaats, met de bedoeling synergieën te 

realiseren en de kosten te drukken. 

 

“Noord-Amerika werd heel zwaar getroffen door de daling van de aardolieprijzen die de 

leefbaarheid van veel investeringsprojecten in schalieolie ondermijnt. Hoewel de stijging van 

het risico niet uniform is, afhankelijk van het feit of men zich stroomopwaarts of 

stroomafwaarts bevindt in de sector, heeft de situatie een impact op alle componenten van de 

sector, aangezien de aardolieprijs de marges voor zowel de producenten als de operators 

bepaalt. De ‘groteren’ zien hun rentabiliteit dalen, wat op zijn beurt een invloed heeft op hun 

relaties met onderaannemers die het moeilijk hebben omdat de ‘groteren’ hun investeringen 

terugschroeven als gevolg van het lagere investeringsrendement”, aldus Guillaume Baqué, 

economist bij Coface. 

 

Winnaar: Europese chemische sector wordt opnieuw competitief  

 

Als er één sector is die echt profiteert van de daling van de olieprijzen, is het de chemische 

sector in Europa. Lagere prijzen helpen om de concurrentiekloof met de Amerikaanse sector 

(beoordeeld als ‘laag risico’) te verkleinen en de marges te herstellen. De waardevermindering 

van de euro, die gunstig is voor de export van Europese chemische producten, levert ook een 
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positieve bijdrage. In Frankrijk verbeterden de prestaties van de sector aanzienlijk, met in 2014 

een stijging van de omzet met +1,9% op de export- en de binnenlandse markten.  

 

Rekening houdend met deze positieve indicatoren, heeft Coface de Europese chemische 

sector geüpgraded naar ‘matig risico’. 

 

Ook andere sectoren profiteren van deze aanhoudende trend maar komen niet voor een 

herziening in aanmerking. Dat is specifiek het geval voor het zeetransport, aangezien de 

productiekosten dalen. Een eventuele upgrade van de waardering zou echter voorbarig zijn, 

aangezien de aanhoudende economische groeivertraging in China resulteert in een geringere 

vraag. Een andere sector die hiervan zou kunnen profiteren, is de Europese autosector die 

zich verder herstelt – een herstel dat gesymboliseerd wordt door meerdere opeenvolgende 

maanden stijging van het aantal geregistreerde nieuwe voertuigen. 
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Over Coface  
 

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 
oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun klan-
ten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2014 liet de Groep, samen met zijn 
4.406 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,441 miljard. Met een aan-
wezigheid in 98 landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 40.000 
ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar beoordeling van het 
landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van bed-
rijven en op de expertise van haar 350 risico onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun 
debiteuren gevestigd zijn. 
In Frankrijk beheert de Groep eveneens de publieke exportgaranties voor rekening van de Franse 
Staat.  

www.coface.be  
 

Coface SA. is genoteerd op Euronext Parijs - Compartiment A 
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