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Er is een energierevolutie aan de gang: regeringen hebben zich ertoe 
verbonden om netto-nuldoelstellingen te halen, terwijl de recente bezorgdheid 
over energiezekerheid en hoge prijzen de druk op regeringen verhoogt om de 
energietransitie te versnellen.

Wij hebben eerder al gesproken over de ingrijpende veranderingen die nodig 
zullen zijn in elke sector van onze economie om deze doelstellingen te halen 
(zie Achieving net zero: The path to a carbon-neutral world). Grondstoffen en 
hun producenten zullen in het middelpunt van deze transitie staan. Tot nu toe is 
de aandacht vooral uitgegaan naar energiebedrijven die de afnemende vraag 
naar fossiele brandstoffen in goede banen moeten leiden. Er wordt echter een 
enorme vraag gecreëerd naar de metalen en mineralen die nodig zijn voor de 
bouw van infrastructuur voor hernieuwbare energie en elektrische voertuigen.

In dit artikel verkennen we scenario’s om een schatting te maken van de 
omvang en de snelheid van deze stijgende vraag, de impact van het gedrag 
van bedrijven op het aanbod, en de daaruit voortvloeiende vooruitzichten 
voor de grondstoffenprijzen. Deze enorme, meerjarige impact van de transitie 
naar schone energie op grondstoffen, zal aantrekkelijke kansen bieden voor 
beleggers die hun portefeuilles willen positioneren om te profiteren van de 
route naar netto-nul.

De hulpbronnen die de energietransitie aandrijven 

De hulpbronvereisten van een ecosysteem gebaseerd op hernieuwbare energie, 
verschillen grondig van die van een systeem op basis van fossiele brandstoffen. 
In tegenstelling tot kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrales hebben 
zonnepanelen en windparken geen brandstof nodig om te functioneren, maar 
wel aanzienlijk meer materialen: voor de vervanging van een kolengestookte 
elektriciteitscentrale door windenergie op zee zijn 6 keer zoveel minerale 
grondstoffen nodig (koper, zink, nikkel, chroom en zeldzame aardmetalen); voor 
een gascentrale is dat 13 keer meer. De opbouw van zonne-energiecapaciteit 
is minder hulpbronintensief, maar kost nog steeds drie keer meer mineralen 
dan de bouw van kolencentrales. Verder zijn voor de aanleg van nieuwe 
elektriciteitsnetten om vraag en aanbod van elektriciteit in de wereld op elkaar 
aan te sluiten, aanzienlijke hoeveelheden koper en aluminium nodig. Terwijl de 
vervanging van fossiele door schone energiebronnen de vraag naar steenkool 
en gas zal doen dalen, zal dat onze elektriciteitsproductie fundamenteel 
veranderen van een brandstofintensief in een materiaalintensief systeem.
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De transitie van auto’s met verbrandingsmotoren naar 
elektrische auto’s (EV’s) vertoont een vergelijkbaar 
patroon. In vergelijking met een conventionele auto zijn 
voor een EV zes keer meer mineralen nodig, namelijk 
lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet, die essentiële 
grondstoffen zijn voor de productie van accu’s (Figuur 1).

Figuur 1: Mineralen gebruikt bij de productie van voertuigen
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Bronnen: IEA, J.P. Morgan Asset Management. De intensiteiten zijn 
gebaseerd op NNC 622 kathode en grafietanode. Het werkelijke verbruik 
kan variëren, al naar gelang de keuze voor een batterijtechnologie. 
Gegevens per 31 december 2021.

Raming van de snelheid van de transitie om de 
omvang van de vraag te bepalen

Naast de materiaalintensiteit is ook de snelheid van 
de transformatie van cruciaal belang voor de raming 
van de toekomstige vraag naar grondstoffen. Hoewel 
concurrerende eisen aan beleidsmakers de uitkomst 
kunnen beïnvloeden, gaat zelfs het meest conservatieve 
groeiscenario voor schone energie ervan uit dat de huidige 
beleidstrends aanhouden. In dit conservatieve scenario 
zal de wereldwijde hernieuwbare opwekkingscapaciteit 
voor elektriciteitsproductie naar verwachting met 50% 
toenemen tegen 2030. Aan het eind van het decennium, 
zal het aandeel van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 
naar verwachting stijgen tot 19,2%, tegen 14,8% in 2018.

De automarkt verandert zelfs nog sneller, hoewel de 
onzekerheid over welke batterijchemie de komende 10 jaar 
de overhand zal hebben, de voorspelling van de vraag naar 
materialen enigszins bemoeilijkt. De jaarlijkse verkoop van 
EV’s en plug-in-hybrides is nu al verdubbeld tot 6,8 miljoen 
voertuigen in 2021 in vergelijking met het voorliggende 
jaar (Figuur 2) en zal naar verwachting vervijfvoudigen 
tot 19 miljoen stuks tegen 2030, naarmate de wetgeving 
en subsidies van beleidsmakers over de hele wereld 
van kracht worden. De EU streeft bijvoorbeeld naar een 
vermindering van de CO
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55% tegen 2030 en het einde van de verbrandingsmotor 
tegen 2035. China streeft naar een marktaandeel van 50% 
voor nieuwe energievoertuigen (NEV’s) tegen 2035; in de 
VS heeft de EPA strengere broeikasgasnormen vastgesteld 
die een emissiereductie met 28,3% tegen 2026 vereisen. 
Op basis van deze aannames wordt verwacht dat de vraag 
naar kritieke metalen zelfs in dit meest conservatieve 
scenario tegen 2030 met bijna 70% zal zijn toegenomen.

In de toekomst zullen beleidsmakers waarschijnlijk 
aandringen op een versnelde transitie naar schone 
technologieën, omdat hernieuwbare energiebronnen 
bij de huidige trend alleen de verwachte extra vraag 
naar elektriciteit zullen compenseren, terwijl de CO
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emissies stabiel blijven. Een ideaal netto-nulscenario met 
ambitieuzere doelstellingen voor de vermindering van 
CO

2
-emissies vormt de bovengrens van de geraamde groei 

in de energietransitie en de EV-revolutie. Het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) schat dat tegen 2030 wereldwijd 
USD 1,3 biljoen extra zal moeten worden geïnvesteerd om 
te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord 
van Parijs. Het aandeel van zonne- en windenergie in de 
energiemix moet in een veel sneller tempo toenemen, tot 
48% in 2030.

In een netto-nulscenario wordt de uitfasering van de 
verbrandingsmotor vervroegd en zal de verkoop van EV’s 
naar verwachting een sprong maken naar 40 miljoen in 
2030 en meer dan 70 miljoen in 2040. Onmisbaar daarbij 
zijn aanzienlijke investeringen om tegen 2030 meer dan 
200 miljoen laadstations te bouwen, volgens ramingen van 
het IEA, waarvoor een aanzienlijke hoeveelheid koper nodig 
zal zijn. In dit scenario zou de vraag naar kritieke metalen 
tegen 2030 met bijna 110% kunnen stijgen.

Figuur 2: Jaarlijkse verkoop elektrische auto’s
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Kortom, snelheid is belangrijk: afhankelijk van de 
versnelling van de transitie naar schone technologie kan 
de vraag naar kritieke mineralen tegen 2030 met 70% tot 
110% stijgen, bovenop de stijging van 50% in het afgelopen 
decennium (Figuur 3).

Figuur 3: Totale vraag naar kritieke mineralen per scenario
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Bronnen: IEA, J.P. Morgan Asset Management.  
Gegevens per 31 december 2021.

Het effect van het gedrag van ondernemingen 
op het aanbod
Het goede nieuws is dat de mondiale reserves van 
kritieke mineralen groot genoeg zijn om te voorzien in de 
grondstoffenbehoeften van de wereldwijde transitie naar 
CO

2
-neutraliteit. De cruciale vraag is of mijnbouwbedrijven 

deze enorme toename van de vraag in de komende 10 jaar 
aankunnen.

Een verontrustende vaststelling is dat de grondstoffen-
bedrijven hun investeringen in verhouding tot de omzet 
de afgelopen jaren hebben verminderd. Uit Figuur 4 blijkt 
dat er historisch gezien een positieve correlatie bestond 
tussen investeringen in nieuwe projecten (capex) en de 
uitkering van dividend aan de aandeelhouders. De laatste 
bullmarkt voor grondstoffen tussen 2004 en 2012 werd 
gekenmerkt door een sterke vraag, stijgende prijzen en 
hoge winsten. Producenten van grondstoffen investeerden 
zwaar in nieuwe projecten en verhoogden ook de 
dividenden, maar toen alle projecten operationeel waren, 
waren de markten overmatig bevoorraad en kwam er een 
einde aan de bullmarkt. Bedrijven verlaagden vervolgens 
hun investeringen en dividenden, tot het prijsklimaat in de 
periode 2013-2016 weer verbeterde.

Maar sinds 2017 zijn de dividenden gestegen en de 
kapitaalsinvesteringen gestagneerd. Wij zien verschillende 
redenen voor deze verandering in het gedrag van 
bedrijven. Ten eerste kenden de balansen van veel 
grondstoffenbedrijven na de laatste supercyclus een hoge 
leverage als gevolg van de grote investeringsactiviteit 
en dure overnames, waardoor het management de 
schuldenlast wilde verminderen. Ten tweede heeft het 
Akkoord van Parijs de milieuregelgeving aangescherpt 
en het publiek en beleggers bewuster gemaakt van de 
milieuschade van exploratie en winning. Als gevolg daarvan 
geeft het management van mijnbouw- en energiebedrijven 
er nu de voorkeur aan om de cashflow van hun bedrijven 
uit te keren aan de aandeelhouders, in plaats van het geld 
te investeren in nieuwe projecten die het risico inhouden 
van strenge regels en publieke tegenstand.

Figuur 4: Capex/omzet en dividenden van de energiesector en de materialensector in de MSCI ACWI

Verhouding tussen kapitaalsinvesteringen (capex) en omzet in de laatste twaalf maanden (LTM) in % (links); dividend per aandeel (DPA)  
in USD (rechts)
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Wat betekent dit voor de vooruitzichten qua aanbod? De 
verminderde investeringsactiviteit brengt het toekomstige 
aanbod van kritieke mineralen in gevaar omdat het 3 
tot 10 jaar duurt om een lithiummijn te ontwikkelen, 
en 5 tot 15 jaar voor mijnen gericht op koper, nikkel en 
andere industriële metalen. Het tekort aan investeringen 
van de afgelopen vier jaar kan zich dus vertalen in een 
aanbodtekort tussen 2025 en 2030. Op korte termijn 
lijken de meest kritieke grondstoffenmarkten voldoende 
bevoorraad. Maar zelfs in het conservatieve scenario voor 
de groei van de vraag, zal er naar verwachting aan het 
eind van het decennium een tekort zijn aan verschillende 
kritieke grondstoffen, zoals koper, nikkel, kobalt en lithium. 
En als beleidsmakers ambitieuzere netto-nulstrategieën 
doorvoeren, kan er op verschillende grondstoffenmarkten 
al binnen drie jaar een tekort ontstaan.

Vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen en 
gevolgen voor beleggers

Zelfs het meest voorzichtige scenario van een versnelling 
van de vraag, zal de grondstoffenprijzen de komende 
jaren een aanzienlijke impuls geven. De spotprijzen van 
industriële metalen zijn de laatste jaren al gestegen 
(Figuur 5). Wij denken dat de transitie naar schone 
technologie een nieuwe supercyclus in essentiële 
grondstoffen ontketent, waarbij grondstoffenbedrijven 
als winnaars uit de bus komen.

Er schuilt enige ironie in mijnbouwbedrijven als winnaars 
in een groenere toekomst. Grondstoffen zijn goed voor 
15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
en mijnbouwactiviteiten veroorzaken vaak aanzienlijke 
schade aan het milieu. Bezien vanuit een breder oogpunt 
van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) kan er in 
sommige delen van deze sector ook een meer algemene 
bezorgdheid bestaan over gezondheid en veiligheid, 
en corruptie.

Het is duidelijk dat de mijnbouwindustrie deel uitmaakt 
van het probleem van de CO

2
-emissies, maar ook van de 

oplossing. Wij denken dat engagement en dialoog met 
bedrijven de kloof tussen de structurele tekortkomingen 
van deze industrie en het gewenste duurzame 
resultaat kunnen verkleinen, en dat dit productiever 
is dan regelrechte uitsluiting. Mijnbouwbedrijven en 
hun leveranciers aanmoedigen om over te schakelen 
van fossiele brandstoffen op groene elektriciteit, 
kan hun CO

2
-voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Veel 

beursgenoteerde bedrijven besteden al aandacht aan 
duurzaamheidsdoelen en zijn al begonnen om hun gedrag 
dienovereenkomstig te veranderen.

Figuur 5: Prijsontwikkeling van kritieke mineralen voor schone energie
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Bronnen: Bloomberg, J.P.Morgan Asset Management. In het verleden 
behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en 
toekomstige resultaten. Gegevens per 31 januari 2022.

Conclusie

Klimaatveranderingsbeleid kan leiden tot de grootste 
herschikking van investeringen en kapitaal ooit in 
vredestijd. Bedrijven in de hele toeleveringsketen 
voor schone technologie zullen waarschijnlijk 
structureel van deze trend profiteren. Terwijl de markt 
een enorme ontwrichting in de mondiale auto-
industrie aan het inprijzen is, zien de waarderingen 
in de mijnbouwsector (acht keer de winst) er niet 
hoog uit. Een nieuwe supercyclus van grondstoffen 
kan zorgen voor een seculiere verschuiving in 
de wereldeconomie en een even draconische 
rotatie op de aandelenmarkten van groei- naar 
waardebedrijven.



Het Market Insights-programma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market 
Insights is ontworpen als instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, 
en is gericht op het onderzoeken van de implicaties van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden. Voor de toepassing 
van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de 
MiFID II/MiFIR-vereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder zijn de J.P. Morgan Asset Management Market Insights 
en Portfolio Insight-programma’s, als niet-onafhankelijk onderzoek, niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om 
de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en ook zijn ze niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de 
verspreiding van beleggingsonderzoek.

Dit document omvat algemene communicatie, uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is in zijn aard bedoeld om kennis te verstrekken en is niet 
bedoeld als advies of aanbeveling voor specifieke beleggingsproducten, strategieën, planmogelijkheden of andere doelen in welke jurisdictie dan ook. 
Ook omvat het geen verplichting van J.P. Morgan Asset Management of zijn filialen om te participeren in de in dit document genoemde transacties. 
Alle gebruikte voorbeelden zijn algemeen van aard, hypothetisch en alleen bedoeld ter illustratie. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een 
beleggingsbeslissing op te baseren en er mag door u niet op vertrouwd worden om het beleggen in effecten of beleggingsproducten op zijn merites 
te beoordelen. Daarnaast wordt aangeraden aan gebruikers van dit document om een onafhankelijke beoordeling te maken van de implicaties op 
juridisch gebied, reguleringsgebied, belastinggebied, kredietgebied en boekhoudkundig gebied, en om samen met hun professionele adviseurs te 
bepalen of beleggingen die hierin worden genoemd, geschikt worden geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat zij 
alle beschikbare informatie verkrijgen alvorens over te gaan tot een belegging. Alle genoemde voorspellingen, cijfers, opinies of beleggingstechnieken 
en –strategieën zijn uitsluitend ter informatie, en zijn gebaseerd op bepaalde aannames en huidige marktomstandigheden. Ze kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle vermelde informatie wordt nauwkeurig geacht op het moment van opstellen, maar de nauwkeurigheid 
is niet gegarandeerd en er is geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Opgemerkt zij dat beleggen gepaard gaat met risico’s en dat de waarde 
van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat 
beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en inkomsten uit het verleden zijn geen betrouwbare 
indicator voor huidige en toekomstige resultaten. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan 
Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en 
kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. 
Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons privacybeleid (zie: 
https://am.jpmorgan.com/global/privacy). Deze communicatie wordt uitgegeven door de volgende entiteiten: In de Verenigde Staten, door J.P. Morgan 
Investment Management Inc. of J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc., beide gereguleerd door de Securities and Exchange Commission; in 
Latijns-Amerika, uitsluitend voor gebruik door beoogde ontvangers, door lokale J.P. Morgan-entiteiten, al naar gelang het geval; in Canada, uitsluitend 
voor gebruik door institutionele klanten, door JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., dat een geregistreerde Portfolio Manager en Exempt Market 
Dealer is in alle Canadese provincies en territoria behalve de Yukon en dat ook geregistreerd is als Investment Fund Manager in British Columbia, Ontario, 
Quebec en Newfoundland en Labrador. In het Verenigd Koninkrijk, door JPMorgan Asset Management (UK) Limited, dat over een vergunning beschikt 
van en gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority; in andere Europese rechtsgebieden, door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à 
r.l. In Azië-Pacific (“APAC”), door de volgende uitgevende entiteiten en in de respectievelijke rechtsgebieden waarin zij primair gereguleerd worden: 
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, of JPMorgan Funds (Asia) Limited, of JPMorgan Asset Management Real Assets (Asia) Limited, die 
allemaal gereguleerd worden door de Securities and Futures Commission van Hongkong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. 
No. 197601586K), deze advertentie of publicatie is niet gecontroleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore; JPMorgan Asset Management (Taiwan) 
Limited; JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, dat lid is van de Investment Trusts Association, Japan, de Japan Investment Advisers Association, 
Type II Financial Instruments Firms Association en de Japan Securities Dealers Association en dat gereguleerd wordt door de Financial Services Agency 
(registratienummer “Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firm) No. 330”); in Australië, uitsluitend voor wholesale-klanten als omschreven 
in sectie 761A en 761G van de Corporations Act 2001 (Commonwealth), door JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 
376919). Voor alle andere markten in APAC, alleen voor beoogde ontvangers. Uitsluitend voor de VS: indien u een persoon met een handicap bent en extra 
ondersteuning nodig hebt bij het bekijken van het materiaal, belt u ons dan op 1-800-343-1113 voor assistentie.

Copyright 2022 JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.

LV–JPM53565 | 02/22 | 090k220403154547


