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De grafiek toont dat de Dranken Index (gemiddeld) het

afgelopen jaar minder koersgroei heeft doorgemaakt dan de

algemene (Food) indices (S&P Europe 350 en S&P F&B). Het

verschil tussen het gewogen gemiddelde en de bestaande

indices is nog groter, wat duidt op een lagere koersstijging

van de bedrijven met een hogere beurswaarde zoals

bijvoorbeeld Nestlé (+2,9%).

De sterkste stijger in de Dranken Index het afgelopen jaar is

Diageo (o.a. Guinness, Smirnoff, Baileys), met een

koersstijging van maar liefst 45,1%. Er zijn verschillende

ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan deze stijging. Zo

zijn de e-commerce Retail sales in de 13 hoofdmarkten w.o.

de UK, Duitsland en China het afgelopen jaar met 70%

gestegen. Hierbij moet wel vermeld worden dat de koers van

Diageo vóór deze periode een dip heeft gekend.

Het minst goed presenterende bedrijf in de Index is het

Amerikaanse bedrijf Brown-Forman, destilleerder van onder

andere Jack Daniel’s. Brown-Forman liet het afgelopen jaar

een koersdaling zien van zo’n 7,5%, t.o.v. een juist sterk

stijgende koers in de jaren er voor. Dit is mede te verklaren

doordat het bedrijf al substantieel hoger gewaardeerd stond

dan haar peers (ca. 32x EBITDA), en het multiple-verschil

daarmee verkleind is.

Index 5 jaar 3 jaar 1 jaar

S&P EUROPE 350 30,5% 17,0% 26,4%

S&P F&B 55,4% 36,9% 22,7%

Dranken
(gemiddeld)*

20,8% 14,4% 19,1%

Dranken
(gewogen)*

25,2% 26,9% 13,1%

2

De Dranken Index laat een minder sterk herstel zien dan de 
bredere (food) indexen
De bovenstaande grafiek zet de koersontwikkelingen van de S&P EUROPE 350 en de S&P Food & Beverage Index af tegen die van een

zelf samengestelde index betreffende de Drankenindustrie, bestaande uit beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in zowel de

Alcoholische als non-Alcoholische drankensector.
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* De koersgrafiek is gebaseerd op de aandeelkoersen van een selectie van vooraanstaande 
beursgenoteerde bedrijven. 
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Dranken
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Naam Land
Beurswaarde

(€ miljard)

EV*/Sales EV*/EBITDA EV*/EBIT

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Anheuser-Busch InBEV België 98,4 3,8x 3,6x 10,6x 10,2x 14,2x 13,5x

Asahi Group Holdings Japan 20,3 1,9x 1,8x 12,0x 11,4x 18,9x 17,3x

Brown-Forman Verenigde Staten 28,0 9,8x 9,2x 31,3x 28,1x 33,7x 30,0x

Carlsberg A/S Denemarken 21,2 2,8x 2,6x 12,1x 11,1x 16,9x 15,6x

Constellation Brands Verenigde Staten 35,4 5,5x 5,5x 14,5x 14,7x 16,0x 16,5x

Diageo PLC Engeland 99,3 7,4x 6,9x 23,3x 20,3x 25,3x 22,4x

Heineken Nederland 52,8 3,0x 2,7x 13,1x 11,4x 19,7x 16,3x

Kirin Holdings Company Japan 13,0 1,1x 1,1x 8,8x 7,8x 15,5x 11,4x

Lucas Bols Nederland 0,13 3,8x 2,7x 22,2x 11,3x 25,2x 12,5x

Molson Coors Beverage 
Company 

Verenigde Staten 8,6 1,8x 1,8x 8,8x 8,5x 14,2x 13,6x

Pernod Ricard Frankrijk 51,5 6,7x 6,0x 22,9x 19,2x 25,1x 21,8x

Sapporo Holdings Japan 1,5 0,9x 0,8x 10,2x 11,3x 19,0x n.m.

Mediaan 3,4x 2,7x 12,6x 11,4x 19,0x 16,3x

EV/Sales ‘21: 3,4x 

EV/EBITDA ‘21: 12,6x 

EV/EBIT ‘21: 19,0x 

Multiples binnen de Alcoholische drankensector lopen sterk uiteen

* De multiples zijn gebaseerd op de huidige marktwaardes (18 Okt 2021) van een 
selectie van vooraanstaande beursgenoteerde bedrijven.

*EV = Ondernemingswaarde (Enterprise Value)

Binnen het segment van Alcoholische Dranken zijn Anheuser-Busch

InBev en Diageo de spelers met de grootste marktwaarde. Samen

vertegenwoordigen zij ongeveer een kwart van de beurswaarde van

de gehele peer group.

Opvallend zijn de hoge EBITDA- en EBIT-multiples van Brown-Forman.

Deze weerspiegelen de sterke verwachte omzetgroei en hoge

verwachte marges, die investeerders inprijzen in de aandelenwaarde

(zie ook sectie 3 “Comparability”). Daarnaast is Brown-Forman

herstellende van een daling in de winstgevendheid sinds eind 2018.

Door de invoer van een importtarief van 25% op Amerikaanse whisky

in de Europese Unie daalde de jaaromzet van Brown-Forman met

$125 miljoen. Het bedrijf opteerde om de pijn niet bij de consument

neer te leggen middels een prijsverhoging, maar zelf het verlies in

marge voor rekening te nemen.

Wat verder opvalt zijn de relatief lage multiples van de Japanse

destilleerders. Door de vergrijzing in Japan neemt de

alcoholconsumptie in eigen land af. Daarnaast daalt de vraag naar

alcohol ook onder de jongeren in Japan. Bijvoorbeeld bij Sapporo

Holdings is ca. 80% van de totale omzet afkomstig uit de interne

markt, de verwachte omzetdaling i.c.m. lage marges leidt in dit geval

tot relatief lage multiples.
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Dranken
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Naam Land
Beurswaarde

(€ miljard)

EV*/Sales EV*/EBITDA EV*/EBIT

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Britvic Engeland 2,9 2,2x 2,0x 12,7x 11,1x 17,1x 14,3x

Keurig Dr Pepper Verenigde Staten 43,1 5,2x 5,0x 15,7x 14,9x 18,3x 17,6x

Monster Beverage Verenigde Staten 39,0 8,0x 7,3x 22,6x 20,1x 23,4x 20,8x

Nestlé Zwitserland 292,0 3,9x 3,7x 18,3x 17,3x 22,4x 21,2x

Pepsico Verenigde Staten 183,0 3,3x 3,1x 17,8x 16,6x 22,1x 20,6x

Royal Unibrew A/S Denemarken 5,2 4,9x 4,1x 19,7x 18,0x 24,3x 22,2x

Suntory Beverage and 
Food

Japan 10,6 1,3x 1,2x 8,2x 7,9x 13,1x 12,3x

The Coca-Cola 
Company

Verenigde Staten 203,0 6,6x 6,3x 20,0x 18,4x 22,8x 21,1x

Mediaan 4,3x 3,9x 17,9x 16,8x 22,1x 20,7x

EV/Sales ‘21: 4,3x 

EV/EBITDA ‘21: 17,9x 

EV/EBIT ‘21: 22,1x 

Nestlé, The Coca-Cola Company en Pepsico omvatten gezamenlijk

ruim 87% van de marktwaarde van de peer group Non-Alcoholische

dranken.

De multiples van de peer group laten een relatief uniform beeld zien.

De mediane EBITDA- en EBIT- multiples komen voor deze peer group

uit op respectievelijk 17,9x en 22,1x. De bedrijven die de hogere

multiples laten zien, zijn vaak toonaangevend binnen de sector en

hebben sterke branded proposities.

Monster Beverage laat de hoogste multiples zien vergeleken met

haar peers. Deze onderneming is primair actief in het segment van

energy drinks, wat een zeer sterke groei doormaakt, en zich derhalve

reflecteert in de relatief hoge waardering van Monster Beverage. De

verwachte omzetgroei van Monster Beverage stijgt dan ook boven de

rest van de peer group uit (zie sectie 3 van dit rapport).

Ook in de Non-Alcoholische sector laat een Japans bedrijf de laagste

multiples zien. Suntory Beverage and Food behaalt 34% van haar

totale omzet uit de verkoop van alcoholische dranken. Zoals eerder

beschreven staat de Japanse alcoholische drankenmarkt onder druk,

wat daarmee ook de relatief lage waardering verklaart.

*EV = Ondernemingswaarde (Enterprise Value)

Multiples Non-Alcoholische drankensector hoger dan Alcoholische 
drankensector 

* De multiples zijn gebaseerd op de huidige marktwaardes (18 Okt 2021) van een 
selectie van vooraanstaande beursgenoteerde bedrijven.
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Naam
Gem. omzetgroei

(2020-2023)
Gem. EBITDA Marge

(2020-2023)
Gem. EBIT Marge

(2020-2023)

Anheuser-Busch InBEV

Asahi Group Holdings 

Brown-Forman 

Carlsberg A/S 

Constellation Brands

Diageo PLC 

Heineken  

Kirin Holdings Company

Lucas Bols

Molson Coors Beverage Company 

Pernod Ricard 

Sapporo Holdings  

Mediaan

5

Hoge marges door ‘premiumization’ van drankconsumptie door 
consumenten

Dranken

In de sector Alcoholische Dranken ligt de mediaan van de

verwachte omzetgroei op 2.0%. Alleen Sapporo Holdings laat een

daling in de verwachte omzet zien. De oorzaak hiervan is

vergrijzing in Japan, een afname van de verkoop via

drankautomaten (vending), en een verschuiving van commerciële

consumptie naar thuisconsumptie (o.a. door Covid-19). De

verwachting is dat thuisconsumptie een belangrijke factor zal

blijven. Met een groot assortiment aan voorgemixte (‘Ready-to-

Drink’) dranken in het productenportfolio van Brown-Forman, is

deze onderneming bv. goed gepositioneerd voor verdere groei,

wat zich weerspiegelt in de verwachte gem. omzetgroei van 4.3%.

De mediane verwachte EBITDA-marge ligt op maar liefst 24.0%

met ‘double digit’ marges bij bijna alle geselecteerde bedrijven.

Constellation Brands (brouwer van o.a. Corona) zet sterk in op

‘premiumization’ van drankconsumptie, waarmee ze de hoogste

verwachte marge laten zien. Constellation Brands speelt hier op in

met de lancering van verschillende high-end dranken en het

afstoten van lower-end wijnmerken. Door de hele sector is de

merkwaarde die destilleerders met hun bekende en herkenbare

productnamen genereren een belangrijke indicatie voor

margeontwikkeling.

In de regel vertonen bedrijven met een hoge relatieve waardering

ook hoge verwachte marges, met uitzondering van Heineken. Dit

komt doordat de stijgende vraag binnen de productportfolio van

Heineken vooral afkomstig is uit regio’s waar Heineken lagere

marges behaalt, zoals Brazilië.
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Naam
Gem. omzetgroei

(2020-2023)
Gem. EBITDA Marge

(2020-2023)
Gem. EBIT Marge

(2020-2023)

Britvic plc

Keurig Dr Pepper Inc.

Monster Beverage

Nestlé S.A.

PepsiCo, Inc.

Royal Unibrew A/S*

Suntory Beverage & Food

The Coca-Cola Company

Mediaan
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Verwachte omzetgroei Non-Alcoholische Dranken hoger dan van 
Alcoholische Dranken

Dranken

In de sector Non-Alcoholische Dranken ligt de mediaan van de

verwachte omzetgroei op 3,4%, wat 1,4% hoger is dan in de

sector Alcoholische Dranken. Opvallend is de sterk positieve

uitschieter van Monster Beverage, actief in energy drinks, met

een gemiddelde verwachte omzetgroei van 11.7%. Een verklaring

voor deze hoge verwachte groei is naast het marktsegment dat

Monster zich in de toekomst meer zal gaan richten op

groeimarkten in ‘Asia-Pacific’. Door de hoge urbanisatiegraad en

groeiend besteedbaar inkomen in dit deel van de wereld zal de

vraag naar producten van Monster dan ook flink stijgen.

Het verschil in verwachte EBIT-marge tussen bv. Coca-Cola en

PepsiCo is te verklaren doordat het refranchising plan van Coca-

Cola in het laatste stadium is. Coca-Cola wil zoveel mogelijk van

haar kapitaalintensieve bottelactiviteiten met lage marges

uitbesteden teneinde haar winstgevendheid verder te vergroten.

Net als bij de Alcoholische Dranken laat de EBIT-marge van Non-

Alcoholische Dranken ongeveer hetzelfde patroon zien als de

EBITDA-marge. Ook op margegebied leidt Monster Beverage, met

een verwachte EBITDA marge van 35.0%. De laagste marge wordt

behaald door Suntory Beverage and Food uit Japan (9,5%).

* Royal Unibrew heeft een omzetverdeling van 52-48 non-alcoholisch-alcoholisch (2020), en 
is om deze reden in de non-Alcoholische categorie geplaatst.
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De pandemie heeft een sterke invloed 
gehad op het aantal M&A deals
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Door de invloeden van COVID-19 is er in de Food-gerelateerde M&A markt binnen Europa een duidelijke daling in het aantal
gerapporteerde deals te zien vanaf Q2 2020 sinds de uitbraakt van Covid-19. Het aantal gerapporteerde M&A transacties daalde

van 1.214 deals in 2017 tot 691 deals in 2020. Ook in 2021 zien we een lager niveau in aantallen deals in lijn met de niveaus sinds

de uitbraak van de pandemie.

In de Benelux zijn over de afgelopen vier jaar 293 deals gerapporteerd binnen de Food Sector. Alhoewel het aantal deals in de

periode 2017-2019 redelijk stabiel is gebleven, zijn er sterke schommelingen te zien in de kwartalen. Verder is het effect van de
coronacrisis ook hier zichtbaar: in 2020 werd circa de helft van het aantal food deals (42) gerapporteerd ten opzichte van het

voorgaande jaar, en zien we ook in het huidige jaar lagere niveaus dan pre-corona.

Benelux

Europa

Q1             Q2             Q3 Q4

Q1             Q2             Q3 Q4

Dranken

*Selectie van in databases gerapporteerde Food-gerelateerde M&A-transacties (10%+ 
aandelenbelang)
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IPO Zevia op New York Stock 
Exchange

Swinkels Family Brewers kondigt
overname Uiltje Brewing 

Company  aan

Heineken betreedt biermarkt 
Peru met overname Tres Cruces

Lil’ Kleine wordt mede-eigenaar 
van limoncello-merk Fiorito

Vrumona neemt 
meerderheidsbelang in Ranja

Coca-Cola kondigt overname aan 
van Tropica S.A.

SELECTIE

Dranken

Nov

2018

Duvel Moortgat neemt 
meerderheidsbelang in JARR Kombucha

Okt 

2021

Lucas Bols sluit joint venture 
met Edrington

Nov

2020

Heineken neemt Texelse 
Bierbrouwerij over

Heineken koopt 
minderheidsbelang in Oedipus
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Swinkels Family Brewers kondigt overname Uiltje Brewing 
Company aan

6

Swinkels Family Brewers, een familiebedrijf gevestigd in Lieshout, neemt de Haarlemse brouwerij
Uiltje Brewing Company over. Uiltje Brewing Company staat bekend als eigenzinnige bierbrouwerij,
bekend geworden door de opvallende illustraties op hun bierblikken. Swinkels wil met de overname
van de creatieve modern craft bierbrouwerij haar bierportfolio verder uitbreiden. De overname is voor
Swinkels, welke in het recente verleden ook brouwerij De Molen en Palm Belgian Crafts Brewers heeft
overgenomen, dan ook een verdere invulling van de groeistrategie.

De Nederlandse bierbrouwerij Heineken heeft de Peruaanse biermarkt betreden met de overname
van de lokale bierproducent Tres Cruces. Peru is met een jaarlijke bierverkoop van 14 miljoen
hectoliter de grootste markt in de regio waar Heineken nog niet actief was. Met de strategische
overname van Tres Cruces wil Heineken een divers productportfolio neerzetten dat bestaat uit zowel
lokale bieren als toonaangevende internationale merken. Naast de overname van Tres Cruces gaat
Heineken een partnership aan met de Peruaanse drankspeler AJE Group. Heineken kan zo gebruiken
maken van het sterke route-to-market en distributienetwerk van AJE Group.

Vrumona neemt meerderheidsbelang in Ranja

Heineken betreedt Peruaanse biermarkt met overname Tres Cruces 

April 2021

Heineken-dochter Vrumona heeft een meerderheidsbelang van 51% in Ranja verworven van
investeerder Nederlands Merkgoed. Na een overstap op een receptuur zonder kunstmatige
toevoegingen, verscheen Ranja sinds 2016 weer in de Nederlandse supermarkten. Vrumona, in
Nederland producent van onder andere Crystal Clear, Rivella en Sourcy, heeft als missie “goed en
gezond drinken voor iedereen”. Met de acquisitie van Ranja wil Vrumona het siropensegment
gezonder maken.

Brood

Sep 2020

April 2019
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