
Aandeel uitgelicht: 10-9-2022

Acciona Sa

Bedrijfsbeschrijving:

Concurrentiepositie:

Duurzaamheid:

Factorscores DBAC-dashboard

Score in ons analysemodel

Acciona is een Spaanse onderneming die zich toelegt op de 
ontwikkeling en het beheer van infrastructuur en hernieuwbare 
energie. Het energiesegment is gericht op hernieuwbare 
technologieën, met name windenergie en in mindere mate zonne-
energie, waterkracht, waterstof en biomassa. De divisie 
infrastructuur omvat de bouw van infrastructuurprojecten, 
waterzuiveringsinstallaties en de bouw van woningen, scholen e.d. 
Verder levert het bedrijf faciliteiten voor luchthavens, spoorwegen 
en afvalinzamelingsdiensten. Acciona is tevens actief als 
fondsbeheerder, met een portefeuille van beleggingsfondsen en 
daarnaast als vastgoedontwikkelaar. Het bedrijf is wereldwijd actief 
en heeft circa 40.000 medewerkers. 

Acciona is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf 
heeft sinds 2017 het fossiele energieverbruik met 83% gereduceerd en in 
2021 was reeds 75% van de energieconsumptie afkomstig van 
hernieuwbare energie. Tevens is het waterverbruik met 49% en de 
afvalproductie met 22% afgenomen in de periode 2017 tot 2021. Acciona 
is een bedrijf dat de strategie heeft gericht op het bieden van 
oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden van de agenda die wordt 
bepaald door de SDG's (Sustainable Development Goals) en de 
transformatie naar een koolstofarme economie. Ook heeft het bedrijf 
recent het mensenrechtenbeleid aangescherpt en een intern 
controlesysteem ingevoerd voor sociale ontwikkelingen binnen het 
bedrijf. Bij zowel Refinitiv, S&P Global als Sustainalytics heeft Acciona een 
uitstekende duurzaamheidsscore. 

Acciona is een gediversifieerde onderneming, die met name op het 
gebied van energie-opwekking een voorloper is in de 
energietransitie. Het bedrijf kan hierdoor profiteren naar de sterk 
toenemende vraag naar hernieuwbare energiebronnen de 
aankomende jaren. Tevens heeft Acciona baat bij de gestegen 
energieprijzen. Acciona is daarnaast actief in de infrastructuur, 
projectonwikkeling, vermogensbeheer en luchthavenafhandeling, 
mobiliteit en facilitaire diensten. Het bedrijf is derhalve dermate 
gediversifieerd dat mocht één divisie met tegenwind te kampen 
hebben, de overige segmenten dit op kunnen vangen. 

Acciona scoort in ons analysemodel uitstekend op winstgevendheid, groeivooruitzichten, momentum en laag risico. Op waardering scoort het 
aandeel minder, de koers/winst verhouding ligt hoger dan sectorgenoten. Dit is verklaarbaar door de hogere groeivooruitzichten vergeleken 
met sectorgenoten. Op duurzaamheid scoort Acciona bijzonder goed.
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Meest recente halfjaarcijfers d.d. 29 juli 2022 en resultaat 2021

Beursgang Acciona Engergia d.d. juli 2021

Omzet en winstontwikkeling vanaf 2017

Investment Case:

Acciona heeft in de eerste zes maanden van 2022 de omzet met 46% zien stijgen naar 5,18 miljard euro. De operationele winst steeg zelfs met 
66% naar 1,06 miljard euro. De nettowinst steeg van 148 miljoen naar 201 miljoen euro. Verder investeerde Acciona in de eerste helft van het 
jaar 1,2 miljard euro, waarvan 63% investeringen op het gebied van hernieuwbare energie. Het aandeel steeg 3,3% na publicatie van de 
halfjaarcijfers.

In 2021 heeft Acciona de omzet met 25% zien toenemen tot 8,10 miljard euro. De omzet van de energie-activiteiten steeg met 40% naar 2,47 
miljard euro. De infrastructuurdivisie boekte 24% meer omzet en kwam uit op 4,87 miljard euro. De overige activiteiten waren goed voor 1,06 
miljard omzet, een toename van ruim 10%. De operationele winst kwam uit op 1,48 miljard euro, een toename van 31% ten opzichte van 2020. 
De nettowinst kwam evenwel 12% lager uit op 332 miljoen euro of € 6,08 per aandeel. De daling van de nettowinst werd veroorzaakt door niet-
operationele resultaten van deelnemingen. Zonder eenmalige baten en lasten had de nettowinst in 2021 63% hoger uitgevallen dan een jaar 
eerder. Acciona keerde over de winst van 2021 € 4,11 dividend per aandeel uit. 

Acciona heeft in 2020 zowel de omzet als de winst door de coronapandemie onder druk zien staan. In 2022 heeft het bedrijf een sterk herstel 
laten zien. Vanaf 2017 heeft Acciona de omzet gemiddeld met 7,2% per jaar zien stijgen. De gemiddelde winstgroei kwam in dezelfde periode 
uit op 5,5% per jaar. De nettowinstmarge kwam de afgelopen 5 jaar uit op 10,1% van de omzet.

Acciona is een gediversifieerde onderneming, die met name op het gebied van hernieuwbare energie sterk groeit op basis van de sterke 
marktpositie. Het bedrijf kan de aankomende jaren profiteren van de grote vraag naar hernieuwbare energie, door de gestegen prijzen van 
fossiele energie en de geopolitieke onzekerheid. Analisten voorzien voor de aankomende jaren dan ook sterke omzet- en winstgroei voor het 
Spaanse bedrijf. Wat betreft de inftrastructuurtak heeft Acciona een operationele marge die met 6,6% hoger ligt dan sectorgenoten. Met name 
ovoor werkzaamheden op het gebied van water en waterzuivering, een belangrijk onderdeel van het bedrijf, liggen de marges hoog. Tevens is 
Acciona een duurzame voorloper, hetgeen de stabiliteit en vooruitzichten voor de aankomende jaren ten goede komt.

Analistenrating
Momenteel volgen 13 analisten het aandeel Acciona. Hiervan zijn 6 analisten positief en 3 analisten negatief. De overige 4 analisten zijn 
neutraal. Van de positieve analisten geven er 3 een "Strong Buy" advies. Één analist geeft het aandeel een "Strong Sell" advies. Het gemiddelde 
koersdoel van de analisten is € 199.  Het huidige koersniveau ligt rondom dit koersdoel. Overigens heeft 1 analist zijn verwachtingen in de 
afgelopen 30 dagen naar boven bijgesteld.

Acciona heeft in juli 2021 de energietak als zelfstandige onderneming naar de beurs in Madrid gebracht. Acciona heeft een belang van 17,3% in 
Acciona Energia verkocht voor 8,8 miljard euro of € 26,73 per aandeel. Dit leverde een bruto opbrengst voor Acciona op van 1,5 miljard euro. 
Hierdoor werd de balans aanzienlijk versterkt en het stelde Acciona tevens in staat meer te investeren. Hirdoor is het groeipotentieel vergroot 
van voornamelijk energie naar duurzame infrastructuur in brede zin.
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DISCLAIMER:
De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het kan echter dat in het document een fout of 
onvolkomenheid is opgenomen. De DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en volledig is. 
De informatie in dit document vormt een analyse en geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. 
De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven beleggingsstrategie leidt tot een positief 
beleggingsresultaat.
Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaat.


