
De jongste jaren hebben 
we er herhaaldelijk op 
gewezen dat de wereld-

wijde schuldenlast een ern-
stig probleem is. In 2020 
komt daar een wereldwijde 
gezondheidscrisis bovenop 
door de covid-19-pandemie, 
die een zware economische 
crisis veroorzaakt. Om een 
depressie zoals die in de 
 jaren dertig van de vorige 
eeuw te vermijden grijpen 
de centrale banken en de 
overheden samen in. Maar 
de gevolgen zijn dramatisch 
voor de schuldontwikkeling. 
Een autoriteit in de schul-
den van landen is het Insti-
tute of International Fi-
nan ce (IIF). Begin april 
publiceerde dat de cijfers 
voor 2019 en waarschuwde 
het voor een verregaande 
verslechtering door de qua-
rantainemaatregelen tegen 
covid-19.
Volgens het IIF is de wereld-
wijde schuld vorig jaar op-
gelopen tot het duizeling- 
wekkende bedrag van 
255.000 miljard dollar, of 
322 procent van het wereld-
wijde bruto binnenlands 
product (de optelsom van de 
geproduceerde goederen en 
diensten in één jaar). Dat is 
veruit het hoogste cijfer ooit 

en een toename van afge-
rond 10.000 miljard tegen-
over het jaar voordien. Het 
IIF telt zowel de privéschul-
den (particulieren en bedrij-
ven), de overheidsschuld en 
de schuld van de financiële 
sector. Niet alle economen 
vinden die laatste categorie 
even relevant, al is de 
schuldgraad van de financië-
le sector de enige die lager 
staat dan in 2007, voor de 

bankencrisis. Al de andere 
schuldcategorieën stijgen, 
de overheidsschuld veruit 
het meest.
De Verenigde Staten en Chi-
na zijn de hoofdschuldigen. 
De Europese Unie gedroeg 
zich tot voor kort gediscipli-
neerd, maar heeft intussen 
ook elke vorm van begro-
tingsdiscipline laten varen. 
De aanwezigheid van presi-
dent Donald Trump in het 

Witte Huis sinds begin 2017 
is een catastrofe voor de 
Amerikaanse overheids-
schuld. Hij koppelt een 
enorme uitgavendrift aan 
weinig of geen besparingen. 
Als we de schulden van de 
 financiële sector eruit halen, 
bedraagt het wereldwijde 
cijfer 192.000 miljard dollar. 
Van de belang rijkste econo-
mische blokken staat de eu-
rozone met een schuldgraad 
van 248 procent het laagst, 
onlangs gepasseerd door de 
Verenigde Staten (250%) en 
China (258%). Japan is al 
heel lang de koploper van de 
schuldgraad met 367 pro-
cent overheids- en private 
schulden.

Gevaarlijke cocktail
De schulden lopen overal ter 
wereld op naar nooit gezie-
ne records, terwijl de groei 
van de wereldeconomie 
structureel afgenomen lijkt 
te zijn sinds de bankencrisis. 
Dat is een gevaarlijke cock-
tail, temeer omdat het IIF 
dit jaar een stijging tot bo-
ven 350 procent voor moge-
lijk houdt. De financiële 
markten liggen er niet wak-
ker van, getuige de aanhou-
dend ultralage rentetarieven 
op overheidsleningen en het 
stevige herstel op de beur-
zen. De marktparticipanten 
zijn verdoofd door de geld-
injecties van de  centrale 
banken, die het probleem 
doorschuiven naar de toe-
komst. Inflatie lijkt nog het 
enige redmiddel, maar die is 
niet makkelijk te creëren 
door de vergrijzing van de 
bevolking. De kans blijft 
 reëel dat dit ooit fout loopt. 
Daarom zullen we de 
 edelmetalen nog lang aan-
houden als basis thema in de 
voorbeeldportefeuille. z
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inside beleggen analyse

De gamingsector is de 
voorbije jaren uitge-
groeid tot een volwaar-

dige industrie en zelfs tot 
big business. Dat werd ook 
voor buitenstaanders duide-
lijk, toen het dataverbruik 
tijdens de coronacrisis fors 
toenam door livestreaming. 
Volgens gegevens van de 
 telecomoperatoren was dat 
niet alleen het gevolg van de 
toename van het aantal 
video conferenties, maar 
vooral van de gamingsector. 
De totale gamingmarkt werd 
vorig jaar geschat op zo’n 
150 miljard dollar. Dit jaar 
wordt een groei tot 160 mil-
jard verwacht, en tegen 
2022 zou de grens van 
200 miljard dollar moeten 
worden geslecht. De aande-
len zijn razend populair. Dat 
is te zien aan de opgelopen 
waarderingen. Kopen op 
correctie is hier de gouden 
regel.

Ecosysteem
De gamingsector omvat een 
groot ecosysteem van uit-
eenlopende bedrijven. Dat 
gaat van de pure plays, die 
games of spelsoftware ont-
wikkelen, over leveranciers 
van hardware (Nvidia, 
AMD), bouwers van spel-
consoles (Nintendo,  Sony, 
Microsoft) en uitbaters van 
eSports-platformen, tot spe-
cialisten in cloudgaming en 
streaming zoals Amazon. 
Het Chinese Tencent Hol-
dings is veruit het grootste 
gamingbedrijf ter wereld 
door zijn omvang en de ver-
schillende segmenten waar-
in het actief is. Hoewel die 
activiteit maar een derde 
van de groepsomzet ople-
vert, is het bedrijf bekend 
van succestitels als Fortnite 
en League of Legends.

In de pure gamesmarkt 
 hebben mobiele en smart-
phonegames het grootste 
marktaandeel (36%), ge-
volgd door consolegames 
(30%) en pc-games (24%). 
Dit jaar brengt zowel Sony 
(Playstation 5) als Microsoft 
(Xbox Series X) een nieuwe 
console op de markt, wat dat 
segment een boost moet ge-
ven.

Microtransacties
De voorbije jaren tekenen 
zich een aantal trends af die 
een grote impact hebben op 
het bedrijfsmodel van de 
spelontwikkelaars. De ver-

koop van games was lange 
tijd hun belangrijkste in-
komstenbron. Dat lijkt lo-
gisch, maar intussen worden 
veel games ook gewoon gra-
tis aangeboden. Toch zorgen 
die gratis games voor meer 
dan 80 procent van de in-
komsten. Dat heeft te maken 
met de groei van de micro- 
transacties, waarbij de spe-
ler voor een klein bedrag 
extra functionaliteiten in 
een gratis game kan aanko-
pen. Dat gebeurt massaal, 
waardoor die microtransac-

ties de voorbije jaren een 
 belangrijke winstmotor wer-
den. Dat is ook steeds meer 
het geval voor de adverten-
ties. Wie gratis wil spelen, 
moet er de advertenties bij 
nemen. Het onderscheid 
tussen de segmenten wordt 
dan ook steeds vager.

Activision Blizzard: solide 
pijplijn
 Activision Blizzard (Nas-
daq; ticker ATVI), met 
hoofdzetel in Californië, 
 bestaat uit drie segmenten, 
die elk evenveel bijdragen 
aan de omzet. Het bedrijf is 
bekend van de titels Call of 

Duty, World of Warcraft en 
Overwatch, en van het over-
genomen King van Candy 
Crush. Ondanks de lance-
ring van verschillende suc-
cesvolle  titels is de omzet  
in de voorbije vijf jaar nau-
welijks gegroeid. Dat is te 
wijten aan de scherpe con-
currentie en de prijsdruk in 
de sector. De omzet schom-
melt rond 6,5 tot 7 miljard 
dollar.
Het gebrek aan groei wordt 
ruimschoots gecompenseerd 
door de sterke groei van de 

winstgevendheid. Dat is on-
der meer te danken aan de 
groei van het aantal micro- 
transacties en de hervor-
ming van de verkoop, die 
steeds meer digitaal gebeurt 
en minder via de klassieke 
kleinhandel. Die hogere 
marges gaan gepaard met 
een stijging van de kasstro-
men. De voorbije vier kwar-
talen boekte Activision een 
vrije kasstroom van 1,4 mil-
jard dollar. Dat bracht de 
cashpositie op een record-
niveau van 6 miljard dollar. 
Het geeft de groep veel flexi-
biliteit om zelf nieuwe titels 
te ontwikkelen of kleine sec-
torgenoten over te nemen. 
Activision beschikt over een 
solide pijplijn aan nieuwe 
 titels en is 100 procent eige-
naar van alle intellectuele 
eigendommen. De voorbije 
twaalf maanden is de koers- 
winstverhouding van Activi-
sion wel verdubbeld. We 
zouden daarom op een cor-
rectie wachten alvorens in te 
stappen.

Electronic Arts:  
sterk in eSports
Electronic Arts (met een 
notering op Nasdaq, ticker 
EA) staat al jaren aan de top 
van het gamingsegment. Be-
kende titels zijn onder meer 
The Sims en Command & 
Conquer. De groep staat 
vooral sterk in sporttitels 
zoals FIFA, NFL (American 

106 2 JULI 2020 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 

DE GROOTSTE PURE SPELERS IN DE GAMEINDUSTRIE
 ACTI EA TTWO ZNGA
Ondernemingswaarde (EV) *  52  30,5  13,8 8,1

Koers/winst (2020)  29 25 40 64

Koers/omzet  8,6 6,5  5,1 6,1

EV/ebitda  29 18 19,8 42,5

Koersprestatie 1jaar  +67% +41% +27% +53%

(*)In miljard euro
Bron: Bloomberg

Gaming is big business

De omvang van de gamingindustrie wordt  
op 200 miljard dollar geschat tegen 2022.



football) en NHL (hockey). 
Onder licentie van Disney 
wordt ook Star Wars Jedi 
gecommercialiseerd.
De winstgevendheid ligt erg 
hoog, met een brutomarge 
van meer dan 75 procent in 
het fiscale boekjaar 2020. De 
omzet kwam uit op 5,2 mil-
jard dollar en voor het pas 
gestarte nieuwe boekjaar 
wordt een bescheiden klim 
tot 5,5 miljard dollar voorop-
gesteld. De groep realiseerde 
een nettowinst van 1,4 mil-
jard dollar en de vrije kas-
stroom bedroeg 1,7 miljard 
dollar. Daardoor liep de 
 nettocashpositie op naar 
4,5 miljard dollar.
Electronic Arts is goedkoper 
dan Activision, maar de pijp-
lijn van dat gamingbedrijf is 
minder goed gevuld. De eer-
ste echte nieuwigheid wordt 
pas in 2022 verwacht. Het 
lopende programma van 
aandeleninkoop is afgerond. 
De beslissing om dat al dan 
niet te verlengen, is uitge-
steld naar het volgende 
kwartaal. Electronic Arts is 
te behouden.

Take Two Interactive: 
snelste groeier
Take Two Interactive 
(Nasdaq, ticker TTWO) 
onderscheidt zich door zijn 
indrukwekkende pijplijn, al 
zullen investeerders wel nog 
wat geduld moeten hebben. 
Tussen 2021 en 2025 komen 
93 nieuwe titels op de markt, 
waarvan 48 compleet nieuw 
zijn. Het zwaartepunt is wel 
pas na 2022 te verwachten. 
Zolang zijn NBA en Grand 
Theft Auto de succesproduc-
ten van de groep.
Take Two heeft zwaar inge-
zet op recurrente inkomsten 
via abonnementsformules, 
en die strategie heeft vruch-

ten afgeworpen. In het voor-
bije kwartaal stegen die met 
40 procent op jaarbasis. In-
tussen komt iets meer dan 
de helft van de inkomsten 
uit abonnementen. Take 
Two draaide vorig boekjaar 
een omzet van 3 miljard dol-
lar. Voor het lopende boek-
jaar wordt op een stabiele 
omzet gerekend. Het bedrijf 
beschikt over een nettocash-
positie van ruim 1,8 miljard 
dollar.
De waardering ligt tussen 
die van Activision en Elec-
tronic Arts in. Gezien zijn 
interessante pijplijn en zijn 
sterke financiën, is Take 
Two een van de sectorfavo-
rieten op lange termijn. Ge-
zien de forse klim van het 
aandeel in de voorbije 
maanden, is het raadzaam 
een correctie af te wachten.

Zynga: sterk in  
mobiele games
Door de overname van 
Gram en Small Giant 
Games groeide Zynga 
(Nasdaq; ticker ZNGA) uit 
tot een van de grootste spe-
lers in de mobiele smart-
phonegames. Die markt 
wordt op 60 miljard dollar 
geschat en groeit jaarlijks 
nog met 15 procent. Zynga 
versterkte onlangs zijn po-
sitie met de aankoop van 
Peak Games. Het betaalde 
1,8 miljard dollar voor dat 
niet-beursgenoteerde be-
drijf, dat 12 miljoen dage-
lijks actieve gebruikers telt. 
Van dat bedrag wordt de 
helft in eigen aandelen en 
de andere helft in cash be-
taald. De overname biedt 
synergiemogelijkheden 
voor de bestaande Zynga- 

games, niet het minst op het 
gebied van advertentie-in-
komsten. De overnamestra-
tegie laat Zynga toe een 
mooie groei neer te zetten. 
In het boekjaar 2019 be-
droeg de omzet 1,3 miljard 
dollar en er was 326 mil-
joen dollar nettowinst. Dit 
jaar zal de omzet groeien 
naar 1,9 miljard dollar en 
voor volgend jaar bedraagt 
de consensusschatting zelfs 
2,4 miljard. Na het eerste 
kwartaal had Zynga netto 
bijna 500 miljoen dollar in 
kas, maar na de overname is 
er een beheersbare netto-
schuld. Het grootste nadeel 
van Zynga is de hoge waar-
dering van het aandeel. Ook 
hier geldt dat het pas na een 
brede marktcorrectie weer 
voor een koopadvies in aan-
merking komt. z
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De Amerikaanse telecomreus AT&T is sinds de 

overname van Time Warner de eigenaar van 

Warner Bros Interactive Media 
Entertainment. AT&T torst een schuldenberg 

van 165 miljard dollar en moet onder druk van 

activistische beleggers strategische activa van 

de hand doen. Warner Bros heeft verschillende 

games in het gamma op basis van titels zoals 

Harry Potter, Game of Thrones, Lego en Mortal 
Kombat. Volgens hardnekkige geruchten zou de 

afdeling in de etalage staan voor 4 miljard 

dollar, en heeft zowel Activision, Take Two als 

Electronic Arts al interesse getoond. Wordt 

vervolgd.

Wat met Warner Bros?



inside beleggen aandelen

Zelfs Colruyt raakt niet 
zonder kleerscheuren 
door de covid-19-crisis. 

Het hamstergedrag van de 
consument en de langdurige 
sluiting van de horeca kon 
de omzet van de groot-
warenhuisketen geen zetje 
geven. Tijdens het voorbije 
boekjaar, dat afliep op 31 
maart, daalde het marktaan-
deel van Colruyt zelfs licht, 
van 32,2 naar 31,1 procent. 
Omdat het marktaandeel in 
de eerste helft van het boek-
jaar nog gestegen was, liep 
de schade in de tweede jaar-
helft op tot 30 basispunten. 
De beleggers konden die 
 ongewone evolutie weinig 
smaken.

Mensen zochten in volle co-
ronacrisis eerder de kleine 
buurtwinkel op dan zich te 
wagen in de grote Colruyt- 
winkels. Omdat die winkels 
de werkpaarden van de 
groep blijven, die voor het 
gros van de omzet en de 
winst moeten zorgen, woog 
het gewijzigde winkelgedrag 
op de resultaten. De sterke 
omzetgroei bij OKay, de ke-
ten van kleine buurtwinkels 
van Colruyt, kon dat niet 
compenseren. Mogelijk valt 
de consument straks terug 
in zijn oude winkelpatroon. 
Wel valt te verwachten dat 
de consument meer online 
zal bestellen. De groep in-
vesteert daarom volop in ex-
tra afhaalpunten om haar 
marktleiderschap te verde-
digen met Collect & Go. Col-

ruyt bouwt een nieuw 
distributiecentrum om de 
capaciteit uit te breiden.
In dit bizarre boekjaar klok-
te Colruyt af op een omzet 
van 9,5 miljard euro. Dat is 
1,7 procent meer dan in het 
vorige boekjaar. Beleggers 
hadden op meer gerekend, 
maar het gewijzigde winkel-
patroon en de omzetdaling 
bij de non-fooddochters, 
 zoals Dreamland, hielden de 
omzetgroei aan de ketting. 
De marges hielden stand op 
hetzelfde niveau als vorig 
jaar. De promotiedruk op de 
prijzen had een wisselend 
verloop, maar ook Colruyt 
ontsnapte niet aan de hogere 
kosten die gepaard gingen 
met de oefening om de win-
kels zo coro nabestendig 
 mogelijk te maken. De 
 bedrijfswinst steeg met 5,5 
procent en de nettowinst 
zelfs met 13 procent, maar 
die stijging is grotendeels te 
danken aan een boekhoud-
kundige meerwaarde van 
45 miljoen euro die de groep 
overhield aan de operatie 
om de windactiva onder te 
brengen in de nieuwe ven-
nootschap Virya. De verge-
lijkbare nettowinst steeg 
met 3 procent. Niet slecht, 
maar de markt had op dat 

tikkeltje meer gerekend. 
Over de prestaties van dit 
jaar durft het management 
zich niet uit te spreken. De 
onzekerheid is te groot en 
Colruyt geeft pas bij de alge-
mene vergadering van 30 
september een prognose. 
Het dividend wordt ver-
hoogd van 1,31 naar 1,35 euro 
per aandeel.

Krijgt Colruyt voor de ope-
rationele werking een vol-
doende, dan blijft de 
ijzersterke balans een grote 
troef. Het bedrijf heeft geen 
financiële schulden en zit op 
een nettokaspositie van 
263 miljoen euro. Bovendien 
blijft Colruyt een kaskoe. In 
het vorige boekjaar liep de 
vrije cashflow op tot 
450 miljoen euro, goed voor 
een aantrekkelijk rendement 
van 6,5 procent op de onder-
nemingswaarde. Dat liet toe 
niet alleen het dividend uit 
te keren, maar ook voor 
121 miljoen euro eigen aan-
delen in te kopen, en nog 
100 miljoen euro bij te 
schrijven op de rekening. 
Die geldstromen zullen snel 
aanleiding geven tot een 
nieuw inkoopprogramma 
van eigen aandelen.

Conclusie
De coronacrisis kon niet de 
verhoopte turbo zetten op 
de resultaten van Colruyt. 
Daarvoor veranderde het 
winkelpatroon van de klant 
te veel en liepen de extra 
kosten te hoog op. Maar er is 
geen man overboord. De ge-
neratie van vrije cashflow is 
aantrekkelijk en de waarde-
ring is met een koers-winst-
verhouding van 17 fair. We 
verwachten geen koersmira-
kels, maar Colruyt blijft als 
defensief aandeel zijn plaats 
hebben in elke portefeuille. 
Het advies blijft houden. z

COLRUYT

Coronaturbo blijft uit

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 24 juni

Koers: 49,5 euro

Ticker: BB

ISIN-code: BE0974256852

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,9 miljard euro

K/w 2019-2020: 19

Verwachte k/w 2020-2021: 17

Koersverschil 12 maanden: -2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 2,5%

Het hamstergedrag 
van de consument en 

de sluiting van de 
horeca kon de omzet 

geen zetje geven.
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De jaarcijfers van de 
groente- en fruitgigant 
Greenyard waren iets 

beter dan de verwachtingen 
die in april waren verhoogd. 
Na het dramatische boekjaar 
2018-2019 (afsluitdatum 31 
maart) stond het jongste 
boekjaar in het teken van 
het herstel. Onder impuls 
van co-topman Marc 
Zwaaneveld werd een trans-
formatieplan opgesteld, met 
als belangrijkste pijlers een 
strikte kostencontrole en 
margeherstel, operationele 
uitmuntendheid en een ver-
schuiving naar een verticaal 
geïntegreerd partnermodel 
met de grote retailers. 
Greenyard heeft partner-
schappen opgezet of uitge-
breid met Carrefour, Del-
haize, REWE Group en 
Tesco.
Daarnaast voorziet het plan 
in de verkoop van niet-kern-
activiteiten voor 50 à 75 
miljoen euro, ten koste van 

minder dan 5 miljoen recur-
rente bedrijfskasstroom  
(rebitda). Daarvan is in het 
afgesloten boekjaar 20,7 mil-
joen euro gerealiseerd. Initi-
eel zou Greenyard ook de 
conservenafdeling Noliko 
van de hand doen en een of 
meer nieuwe hoeksteenin-
vesteerders aantrekken, om 
de met schulden beladen 
 balans te versterken. Maar 
na een beter dan verwachte 
eerste jaarhelft besliste 
Greenyard in november 
2019 Noliko niet te verkopen 
en geen zwaar verwaterende 
kapitaalverhoging door te 

voeren. De uitzonderingen 
op de bankconvenanten 
werden tegen iets soepeler 
voorwaarden verlengd van 
juni 2020 tot het einde van 
de financieringstermijn in 
december 2021. Het nadeel 
is wel dat de periode van 
grote onzekerheid langer zal 
aanhouden door de hoge 
schuldenlast.

De jaaromzet steeg met 3,8 
procent tot 4,06 miljard euro 
(4,05 miljard verwacht). In 
de eerste jaarhelft was er 
nog een lichte daling met 0,5 
procent tot 1,97 miljard euro. 
De rebitda klom 48,4 pro-
cent hoger tot 95,7 miljoen 
euro, boven de in april opge-
trokken vork van 93 à 95 
miljoen. Het hamstergedrag 
van de consumenten vanaf 
midden maart zorgde voor 
een positief effect van 1,5 à 
2 miljoen. De rebitda-marge 
klom van 1,6 naar 2,4 pro-
cent.
De jaaromzet van de versaf-
deling steeg met 2,3 procent 
tot 3,26 miljard euro (-2,1% 
tot 1,61 miljard na zes maan-
den) dankzij een volume-
herstel en de eerste effecten 
van de partnerschappen. De 
rebitda steeg met 73,9 pro-
cent tot 43,4 miljoen euro 
(rebitda- marge van 0,8 naar 
1,3%). In de eerste jaarhelft 
bedroeg de rebitda 24,6 mil-
joen euro (1,5% marge).
Long Fresh, de diepvriesaf-
deling Pinguïn en de conser-
venafdeling Noliko, boekte 
op jaarbasis 797,6 miljoen 
euro omzet (+10,4%), na een 
stijging tot 356,3 miljoen 
(+7,4%) in de eerste jaar-
helft. De rebitda ging naar 

53,9 miljoen (+28,8%), goed 
voor een toename van de 
 rebitda-marge met 100 ba-
sispunten tot 6,8 procent. In 
het boekjaar 2017-2018 be-
droeg de marge 7,6 procent 
en in 2014-2015 nog 9,8 pro-
cent.
Het bedrijfsverlies (ebit) 
milderde van 133,4 miljoen 
euro vorig jaar naar 2,6 mil-
joen, vooral dankzij minder 
extra kosten en afwaarderin-
gen. Het nettoverlies zakte 
van 192 miljoen euro naar 
68 miljoen. De nettoschuld 
daalde met 30,7 miljoen euro 
tot 425,6 miljoen en de 
schuldgraad verminderde 
van 7,1 keer de rebitda van 
de voorbije twaalf maanden 
eind maart 2019 naar een 
nog altijd hoge 4,4 keer. In-
clusief de leasingschulden is 
de schuldgraad 4,9 keer de 
rebitda. Bij het afgelasten 
van de verkoop van Noliko 
mikte Greenyard voor het 
boekjaar 2020-2021 op een 
rebitda ruim boven 100 mil-
joen euro, maar nu stelde de 
groep een voorzichtige 100 à 
105 miljoen euro voorop.

Conclusie
Greenyard krabbelt lang-
zaam overeind na een lastige 
periode. De bodem voor het 
aandeel lijkt gezet. De hoge 
schuldpositie blijft een aan-
zienlijk risico, dat bij de 
minste operationele tegen-
slag weer acuut kan worden. 
Het transformatieplan moet 
tegen eind 2021 toelaten de 
bankfinanciering te vernieu-
wen. We vinden het te vroeg 
voor een koopadvies. z

GREENYARD

Voorbij het dieptepunt

De hoge 
schuldpositie blijft 

een aanzienlijk risico.
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Koers: 5,60 euro

Ticker: GREEN BB

ISIN-code: BE0003765790

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 248,5 miljoen euro

K/w 2019: -
Verwachte k/w 2020: -
Koersverschil 12 maanden: +64,6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21,3%

Dividendrendement: -

Advies: Houden

Risico: Hoog

Rating: 2C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 25 juni



In deze uitzonderlijke tijden 
neemt het management 
van Inditex uitzonderlijke 

maatregelen. Inditex (In-
dustria de Diseno Textil) is 
de maatschappij boven de 
succesvolle kledingketen 
Zara. Ze werd in 1963 ge-
sticht door Amancio Ortega 
Gaona als een textielfabri-
kant van vrouwenkleding. In 
1975 ging in het Noord-
Spaanse La Coruna de eerste 
Zara-winkel open. In 2001 
kreeg de groep een notering 
op de beurs van Madrid en 
groeide ze uit tot een van de 
fraaiste beurssuccessen. Elk 
jaar namen de omzet en de 
winst toe.
Covid-19 maakt daar een 
einde aan. Inditex, dat naast 
Zara bestaat uit zeven an-
dere merken (Pull & Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara 
Home en Uterqüe), werd 
zwaar getroffen door de 
lockdown. In april bleven 
meer dan 6000 verkooppun-
ten dicht. Op 31 januari had 
Inditex wereldwijd 7469 
verkooppunten in 96 landen. 
Dat waren al twaalf winkels 
minder dan twaalf maanden 
voordien. De stijgende trend 
was dus al aan het afvlakken 
of aan het ombuigen.
Daar zal de coronacrisis 
 zeker mee de aanzet toe ge-
ven, want Inditex kondigde 
onlangs aan dat het 1000 tot 
1200 minder goed preste-
rende verkooppunten zal 
sluiten. De sluitingen zullen 
niet zozeer bij Zara plaats-
vinden, maar bij de andere 
merken, vooral in Europa en 
Azië.
Inditex heeft de voorbije ja-
ren fors ingezet op online-
verkoop. De kledinggigant 
zal dat kanaal verder uitbou-
wen. Tegen 2022 wil de 

groep meer dan een kwart 
van haar omzet uit digitale 
verkoop halen, tegenover 
nog 14 procent in het afgelo-
penboekjaar 2019-2020. 
Daarvoor zal ze ongeveer 
1 miljard euro investeren.
Inditex is succesvol omdat 
het design, de productie, de 
logistiek en de verkoop per-
fect op elkaar zijn afge-

stemd. Maar in het eerste 
kwartaal van het boekjaar 
2020-2021 zakten de netto-
verkopen van 5,9 naar 
3,3 miljard euro, een duik 
met liefst 44 procent, on-
danks de toename van de 
onlineverkoop met 50 pro-
cent (+95% in april). In mei 

– de eerste maand van het 
tweede kwartaal – bedroeg 
de daling zelfs 51 procent. 
Door de geleidelijke herope-
ning van een aantal winkels 
sinds begin juni is de daling 
in de eerste week van juni 
afgenomen tot 34 procent op 
vergelijkbare basis met de-
zelfde week een jaar gele-
den. Op heel wat belangrijke 
Aziatische markten, zoals 
China, Japan en Zuid-Korea, 
is er wel al een normalise-
ring van de omzet in verge-
lijking met dezelfde week 
een jaar voordien.
De bedrijfskasstroom 

(ebitda) maakte een val van 
1,7 miljard naar 484 miljoen 
euro, of -71 procent, hoewel 
de operationele uitgaven 
met 21 procent konden wor-
den teruggedrongen en de 
voorraden met 10 procent 
zijn afgebouwd. De klim van 
de nettowinst moet plaats-
maken voor een nettoverlies 
van 409 miljoen euro. De 
omvang van het verlies heeft 
ook te maken met een provi-
sie van 308 miljoen euro 
voor een optimalisatiepro-
gramma van de winkels.
De raad van bestuur stelt 
voor over het afgelopen 
boekjaar enkel een gewoon 
dividend van 35 eurocent uit 
te keren in november. Het 
bonusdividend over het lo-
pende en het volgende boek-
jaar zal telkens met een jaar 
vertraging worden betaald.

Conclusie
Inditex gaat door zijn diep-
ste crisis en zal voor het 
eerst sinds zijn beursnote-
ring niet met een hogere 
omzet en winst kunnen uit-
pakken. Dat heeft al 30 mil-
jard euro aan beurswaarde 
gekost. Desondanks blijft de 
groep topkwaliteit. Het 
voordeel van zo’n crisis is 
dat de waardering daardoor 
ook een heel stuk is terugge-
vallen en dat het voor het 
eerst in jaren naar een aan-
trekkelijke waardering evo-
lueert. Een aandeel om in de 
gaten te houden, zodra er 
 tekenen zijn dat de crisis 
voorbij haar dieptepunt is. z

INDITEX

Eerste nettoverlies in twintig jaar

inside beleggen aandelen

De kledinggigant wil 
tegen 2022 meer dan 

een kwart van de 
omzet online halen.
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Koers: 24,95 euro

Ticker: ITX SM

ISIN-code: ES0148396007

Markt: Madrid

Beurskapitalisatie: 77,8 miljard euro

K/w 2020: 21

Verwachte k/w 2021: 39

Koersverschil 12 maanden: -2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -21%

Dividendrendement: -

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 23 juni



We volgen al enkele 
 jaren de lastige zoek-
tocht naar een medi-

cijn voor de behandeling van 
niet-alcoholische steatose 
hepatitis of NASH. NASH is 
samen met de niet-alcoholi-
sche leververvetting of 
NAFDL de grootste overblij-
vende leverziekte die niet 
behandeld kan worden, na-
dat het hepatitis C-virus het 
voorbije decennium groten-
deels werd overwonnen. 
Het gaat om een heel grote 
potentiële markt van 30 mil-
jard dollar.

De jongste jaren mislukten 
heel wat studies, onder meer 
de fase III-studie met selon-
sertib van Gilead Sciences. 
Of ze leverden gemengde 
data op, zoals Ocaliva van 
Intercept, dat positief in-
werkt op leverfibrose, maar 
geen statistisch aantoonbaar 
effect genereerde tegen 
NASH. Ocaliva is het verst-
gevorderde product, waar-
voor een goedkeuringsaan-
vraag in de Verenigde Staten 
en Europa loopt voor de 
 behandeling van fibrose als 
gevolg van NASH. De re-
centste mislukking was de 
fase III-studie in mei met 
Elafibranor van Genfit. Ela-
fibranor is een PPAR-agonist 
(PPAR’s zijn receptoren die 
een rol spelen in het vet- en 
suikermetabolisme, de bind-
weefselontwikkeling en ont-
stekingen), die hoofdzakelijk 
op een van de drie bekende 

PPAR-isoformen inwerkt.  
Er wordt al tientallen jaren 
onderzoek gedaan naar 
PPAR’s, maar het activeren 
van één isoform leverde 
vaak veiligheidsproblemen 
op.
De negatieve uitkomst bij 
Genfit wierp een schaduw 
over de slaagkansen van de 
fase IIb-studie met Lanifi-
branor. Dat kandidaat-ge-
neesmiddel van Inventiva is 
ook een PPAR- molecule, 
maar wel de enige die de 
drie PPAR-isoformen tege-
lijk gematigd activeert. Dat 
moet het veiligheidsrisico 
verminderen. Dat was de 
overtuiging van de oprich-
ters en grootaandeelhouders 
Fréderic Cren en Pierre Bro-
qua. Lanifibranor faalde 
 vorig jaar tegen de reumati-
sche auto-immuunziekte 
systemische sclerose, maar 
verbaasde vorige week met 
de presentatie van uitste-
kende fase IIb-studieresul-
taten tegen NASH. Het pri-
maire eindpunt en de 
belangrijkste secundaire 
eindpunten werden overtui-
gend gehaald.
Lanifibranor haalt als eerste 
molecule beide primaire 
eindpunten – NASH-resolu-
tie en verbetering van de fi-

brose – die voor het Ameri-
kaanse en Europese 
geneesmiddelenagentschap 
relevant zijn voor een ver-
snelde goedkeuring. Het 
verschil met de placebo-
groep was het meest uitge-
sproken bij de meest zieke 
patiëntengroep. De cruciale 
veiligheidsdata liggen in lijn 
met eerdere studies.

Het bedrijf beschikte op 31 
maart over een kaspositie 
van 46,9 miljoen euro. Dat is 
voldoende tot het derde 
kwartaal van 2021, maar on-
voldoende om een fase III- 
studie te financieren. KBC 
Securities gaat ervan uit dat 
zo’n studie 300 miljoen euro 
zal kosten. De kans is groot 
dat Inventiva een partner zal 
zoeken. In afwachting grijpt 
Inventiva de cruciale door-
braak aan om een beursno-
tering op Nasdaq aan te vra-
gen. Het wil 90 miljoen 
dollar ophalen.

Conclusie
Het aandeel van Inventiva 
klom fors na de sterke fase 
IIb-data met Lanifibranor, 
maar viel daarna onbegrij-
pelijk terug tot 10 euro. De 
volledige uitstap van Novo 
Holdings (8%) speelt mee, 
en allicht ook de moedeloos-
heid van de Franse biotech-
belegger, die de voorbije 
 jaren veel tegenslagen 
kende. We denken nochtans 
dat onze zuiderburen een 
winnaar beethebben. De 
beurswaarde van 300 mil-
joen euro is twee tot drie 
keer goedkoper dan verge-
lijkbare moleculen bij Ame-
rikaanse sectorgenoten. We 
verwachten een stevige her-
waardering na de beursgang 
op Nasdaq en mikken de ko-
mende zes tot twaalf maan-
den op een transformerend 
partnerschap. We plaatsen 
een order in de voorbeeld-
portefeuille. z

INVENTIVA

Eindelijk een winnaar in NASH

Inventiva grijpt de 
cruciale doorbraak 

aan om een 
beursnotering  

op Nasdaq  
aan te vragen.
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Koers: 9,90 euro

Ticker: IVA FP

ISIN-code: FR0013233012

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 302,8 miljoen euro

K/w 2019: -

Verwachte k/w 2020: -

Koersverschil 12 maanden: +400%

Koersverschil sinds jaarbegin: +170%

Dividendrendement: -

B
I

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 24 juni



Kinross Gold beschikt over 
mijnen in Noord- en 
Zuid-Amerika (56% van 

de omzet), West-Afrika 
(23%) en Rusland (21%). De 
groep verwachtte voor 2020 
een kleine productiedaling 
(-4%) naar 2,4 miljoen troy 
ounce en productiekosten 
van 970 dollar per troy 
ounce. Na het eerste kwar-
taal lag Kinross op schema, 
maar door de onzekerheid 
wegens de coronamaatrege-
len heeft het management 
zijn prognoses ingetrokken. 
Nationale overheden kun-
nen de mijnen tijdelijk slui-
ten. Tot nu is Kinross de 
dans grotendeels ontspron-
gen, maar in Brazilië en 
Chili blijft het risico hoog.
De cijfers van het eerste 
kwartaal lagen in lijn met de 
verwachtingen. De mijnen 
van de groep produceerden 
samen 567.000 troy ounce 
goud, of 6 procent minder 
dan een jaar eerder. Dat was 
het gevolg van een lagere 
output bij Paracatu (Brazi-
lië), Chirano (Mauritanië) 
en Kupol (Rusland), en het 
einde van de commerciële 
productie bij Maricunga 
(Chili). Een recordkwartaal 
bij Tasiast en een hogere 
output bij Fort Knox konden 
dat niet compenseren. De 
gemiddelde ontvangen 
goudprijs (1581 dollar per 
troy ounce) lag wel 21 pro-
cent hoger dan een jaar eer-
der. De brutomarge ging er 
met 33 procent op vooruit. 
In het lopende kwartaal lag 
de gemiddelde goudprijs 
nog ruim 100 dollar hoger.
Kinross realiseerde een net-
towinst van 122,7 miljoen 
dollar, of bijna dubbel zoveel 
als een jaar eerder. Een 
groot deel van de productie 
komt uit Tier 2-regio’s, waar 

het geopolitieke en sociale 
risico hoger ligt dan in Tier 
1-locaties als Canada, de 
Verenigde Staten en Austra-
lië.
Een Tier 2-locatie is Mauri-

tanië, met de Tasiast-mijn. 
De eerste fase van de uit-
breiding is afgerond, waar-
door dagelijks 16.100 ton 
ertsen worden verwerkt. Dat 
moet tegen eind dit jaar op-
lopen naar 21.000 ton en in 
2023 tot 24.000 ton. Vorig 
jaar leverde Tasiast 391.000 
troy ounce goud op. Dat 
moet tegen 2023 oplopen 
naar 563.000 tegen lage pro-
ductiekosten van 560 dollar 
per troy ounce. Er is in de 
regio nog veel exploratiepo-
tentieel (Tasiast Sud), dat 
Kinross veiligstelde met een 
akkoord met de overheid 
van Mauritanië dat voorziet 
in een exploitatielicentie 
met een looptijd van dertig 
jaar. Tegelijk werd een be-
lastingdispuut in der minne 

geregeld. De overheid krijgt 
in ruil een belang van 15 pro-
cent en heeft het recht om 
10 procent te verwerven na 
de afronding van een haal-
baarheidsstudie.
De levensduur van Paracatu 
werd met een kwart ver-
lengd. De mijn zal de ko-
mende twaalf jaar gemid-
deld 540.000 troy ounce per 

jaar opleveren. In Rusland 
anticipeerde Kinross met de 
aankoop van het Chulbat-
kan-project op een lagere 
productie bij Kupol. De ex-
ploratieresultaten zijn veel-
belovend. Het Gilmore-pro-
ject bij Fort Knox moet de 
levensduur met een vijfde 
verlengen. In Chili staan 
twee haalbaarheidsstudies 
gepland met het oog op de 
herstart van de Lobo Marte- 
en La Coipa-mijnen.
Kinross sloot het eerste 
kwartaal af met 1,13 miljard 
dollar in cash. De liquidi-
teits positie bedraagt 1,9 mil-
jard dollar. De schuld be-
loopt 2,5 miljard dollar en 
daarvan moet in september 
volgend jaar 500 miljoen 
dollar worden afgelost. De 
nettoschuld van 1,3 miljard 
dollar komt overeen met 
0,9 keer de verwachte 
 bedrijfskasstroom (ebitda).

Conclusie
De goudproductie zal de 
 komende jaren stabiel blij-
ven, maar de nieuwe projec-
ten zullen de kosten doen 
dalen. Tegelijk beschikt Kin-
ross Gold over een goed ge-
vulde pijplijn met nieuwe 
projecten. De nieuwe over-
eenkomst met de autoritei-
ten in Mauritanië is belang-
rijk. Kinross heeft een 
beheersbare schuld en is 
 tegen 1,6 keer de boek-
waarde en tegen 5,6 keer de 
ebitda goedkoper dan het 
sectorgemiddelde. z

KINROSS GOLD

Weg voor uitbreiding in Mauritanië ligt open

inside beleggen aandelen

Nieuwe projecten 
zullen de kosten  

doen dalen  
bij Kinross Gold.
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Koers: 6,7 dollar

Ticker: KGC US

ISIN-code: CA4969024047

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 8,5 miljard dollar

K/w 2019: 19

Verwachte k/w 2020: 11

Koersverschil 12 maanden: +69%

Koersverschil sinds jaarbegin: +41%

Dividendrendement: -

B
I

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 25 juni



Tesla Motors is een van de 
best presterende aande-
len van de eerste jaar-

helft en het slaagde erin een 
aantal records te laten sneu-
velen. Het aandeel ging 
voorbij de grens van 
1000 dollar en de beurs-
waarde klom boven die van 
sectorgenoten Toyota en 
Volkswagen. Daardoor is 
Tesla de autofabrikant met 
de hoogste beurswaarde ter 
wereld. Die evolutie is op-
merkelijk, gezien de ver-
koopvolumes en het feit dat 
ook Tesla werd getroffen 
door de coronacrisis. Maar 
dat deert de aandeelhouders 
niet. De zorgvuldig geor-
kestreerde goednieuwsshow 
van Elon Musk is veel be-
langrijker voor de beurs-
koers.
Tesla verwacht dit jaar 
500.000 auto’s uit te leveren, 
maar analisten houden het 
gemiddeld op zo’n 400.000. 
Naast de Model S, de Model 
X en de Model 3 ging eerder 
dit jaar ook de productie van 
de Model Y van start. De 
Model Y wordt nog enkel in 
de Verenigde Staten ge-
bouwd, maar er zit meer 
productiecapaciteit aan te 
komen in China, Europa en 
een nog te bouwen Ameri-
kaanse fabriek. Tesla heeft 
nog meer in de pijplijn zit-
ten, maar beschikt over on-
voldoende productiecapaci-
teit om alle plannen uit te 
voeren. Liefhebbers van de 
Cybertruck en de nieuwe 
Roadster zullen nog wat ge-
duld moeten oefenen. De 
langeafstandstruck Semi is 
wel productierijp, en de bat-
terijen en de aandrijflijn 
kunnen in Nevada worden 
gebouwd. Voor het plaat-
werk is nog geen capaciteit 
gevonden en er zal op de 

bouw van een nieuwe 
 fabriek moeten worden 
 gewacht.
Voor de locatie van een 
nieuwe fabriek speelt Tesla 
de regio’s en de staten han-
dig tegen elkaar uit, om zo 
veel mogelijk subsidies en 
belastingvoordelen binnen 
te halen. Dat was ook het ge-
val bij de bouw van de Euro-

pese fabriek in Berlijn, waar 
de productie van de Model 3 
en de Model Y in juli start. 
Duitsland verhoogde de sub-
sidies voor de aankoop van 
een elektrische wagen, ter-
wijl die in de meeste andere 
landen worden verminderd 
of afgeschaft. In de nieuwe 

fabriek in Sjanghai worden 
4000 Model 3’s en Model Y’s 
per week gebouwd.
De vrije kasstroom was in 
het eerste kwartaal negatief 
(-900 miljoen dollar), maar 
toch nam de cashpositie toe 
tot 8,1 miljard dollar, omdat 
Tesla eerder 2,4 miljard dol-
lar ophaalde. Daardoor steeg 
de totale schuld naar 
15,2 miljard dollar. De kapi-
taaluitgaven namen op jaar-
basis met 10 procent en op 
jaarbasis met 63 procent toe 
naar 455 miljoen dollar door 
investeringen in de fabrie-
ken. Die trend zal de ko-
mende kwartalen doorzet-
ten.
De winstprognoses voor dit 

jaar lopen sterk uiteen, van 
2,27 tot 7,83 dollar per aan-
deel met een gemiddelde 
van 4. Tesla komt in aanmer-
king voor een opname in de 
S&P500-index, maar daar-
voor moet het in het tweede 
kwartaal winst voorleggen 
volgens de US GAAP-boek-
houdnormen. Het verschil 
tussen de winst volgens die 
normen en de aangepaste 
winst kan soms sterk oplo-
pen. In het eerste kwartaal 
was Tesla volgens US GAAP 
maar net winstgevend 
(16 miljoen dollar), terwijl 
de aangepaste winst 227 mil-
joen dollar bedroeg. Of er in 
het tweede kwartaal een US 
GAAP-winst zal zijn, zal ook 
afhangen van de vergoedin-
gen die aan de bestuurders 
worden uitgekeerd, in de 
eerste plaats aan Musk zelf.

Conclusie
Tesla Motors bewijst op-
nieuw dat een fundamentele 
benadering op basis van 
klassieke waarderingspara-
meters niet werkt. De markt 
gaat mee in het verhaal van 
Elon Musk en is bereid daar 
65 keer de ebitda en bijna 
8 keer de omzet voor te be-
talen. Risico’s zijn er vol-
doende, maar die hebben 
Tesla niet belet om midden 
in een wereldwijde pande-
mie een recordkoers neer te 
zetten. Een opname in de 
S&P500 kan de hausse 
nieuwe brandstof geven. z

TESLA MOTORS

Zelfvoedende hausse

Tesla Motors is de 
autofabrikant met de 
hoogste beurswaarde 

ter wereld.
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Koers: 1001,78 dollar

Markt: New York Stock Exchange

Ticker: TSLA US

ISIN-code: US88160R1014

Beurskapitalisatie: 186 miljard dollar

K/w 2019: -
Verwachte k/w 2020: 251

Koersverschil 12 maanden : +353%

Koersverschil sinds jaarbegin: +141%

Dividendrendement: -

Advies: verkopen

Risico: hoog

Rating: 3C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 24 juni
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Op een bijzondere aandeel-
houdersvergadering beslisten 
de aandeelhouders van Barco 
de aandelen vanaf 1 juli 2020 
in zevenen te splitsen. De 
bedoeling is de verhandelbaar-
heid van het aandeel te vergro-
ten en de liquiditeit te verbete-

ren. De koers van Barco 
bereikte in februari een piek op 
246,50 euro. Nadien volgde 
een steile daling. De bodem 
werd gevormd op 18 maart op 
109,80 euro. Sindsdien her-
stelde de koers met meer dan 
40 procent. Op 160 euro ligt 
de eerste weerstand.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 156,40 euro
Ticker: BARC BB
ISIN-code: BE0003790079

CP Invest, de specialist in zorg-
vastgoed, haalde 59,7 miljoen 
euro op met de uitgifte van 
nieuwe aandelen. De uitgifte-
prijs bedroeg 27,25 euro per 
stuk, of 5,7 procent onder de 
slotkoers van de dag voordien. 
Door de emissie neemt het 

aantal aandelen met 10 pro-
cent toe, maar daalt de schuld-
graad van 52,4 naar 44,1 pro-
cent. Bovendien zet CP Invest 
voet aan wal in Spanje. De 
groep heeft een akkoord voor 
de verwerving van een nog te 
bouwen gebouw met 148 
kamers in Mostoles, een inves-
tering van 12 miljoen euro. De 
bouw begint in het tweede 
kwartaal van 2021.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 26,45 euro
Ticker: CPINV BB
ISIN-code: BE0974273055

Uit de tradingupdate bleek dat 
de chemiegroep Solvay vrij 
sterk getroffen is door de 
coronacrisis. Het slechtst pres-
teerden de activiteiten in de 
gas- en de oliesector, de lucht-
vaart en de autonijverheid. De 
groepsomzet verminderde in 

het tweede kwartaal met 20 
procent. Die trends zullen in 
juni aanhouden. De groep zal 
een waardevermindering van 
1,5 miljard euro doorvoeren, 
het merendeel door een 
afschrijving van goodwill bij het 
Amerikaanse Cytec, dat erg 
duur is overgenomen. Solvay 
rekent op kostenbesparingen 
en de generatie van vrije kas-
stroom om de effecten van 
covid-19 te verzachten.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 70,60 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755

Het verhaal van de Duitse 
betaaldienstengroep en het 
DAX-30-lid Wirecard lijkt op 
dat van Lernout & Hauspie. De 
publicatie van de rekeningen 
werd herhaaldelijk uitgesteld 
en nu blijkt dat van 2 miljard 
euro op de balans geen spoor 

te vinden is. De topman, Mar-
kus Braun, is aangehouden en 
op borgtocht vrijgelaten. Er zijn 
ook beschuldigingen van 
koersmanipulatie. De directie 
vroeg op 25 juni 2020 het fail-
lissement aan. De handel in het 
aandeel werd even opgeschort 
en viel daarna verder terug.

Advies: afblijven/mijden
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 3,53 euro
Ticker: WDI GR
ISIN-code: DE0007472060



KBC bewijst in deze 
moeilijke periode dat 
het een van de stevigste 

banken in Europa is. Daar 
staat tegenover dat KBC tot 
de duurste bankaandelen 
behoort. We gingen à la 
hausse op het aandeel met 
een geschreven put decem-
ber met uitoefenprijs 
50,00 euro. We kregen daar 
14,30 euro voor. Terugko-
pen kost 5,4 euro. De winst 
bedraagt dus al 8,9 euro. Dat 
kan nog oplopen. Wacht dus 
nog wat af. Voor wie niet 
meteen voorstander van ge-
schreven posities was, heb-
ben we de gekochte call 
 december met uitoefenprijs 
50,00 euro aangeraden. Die 
kostte 1,95 euro. Vandaag is 
dat contact 7,8 euro waard. 
Stel de winst veilig.

Net zoals alle luxebedrijven 
is LVMH sterk afhankelijk 
van de Chinese consumptie 
en de groei van het wereld-
wijde toerisme. Op beide 
domeinen liep het mis door 
het coronavirus. Kopen na 
slecht nieuws is op de beurs 
vaak een winstgevende stra-
tegie. We gingen à la hausse 
met een geschreven put en/
of een gekochte call. Voor de 
put september met uitoefen-
prijs 360,00 euro ontvingen 
we 38,20 euro. Vandaag is 
dat contract 15 euro waard. 
We zouden de winst nog 
wat laten aangroeien. De ge-
kochte call december met 
uitoefenprijs 380,00 euro 
staat ook mooi in de plus. De 
prijs van de optie steeg van 
20,50 naar 31 euro. We ver-
wachten nog meer winst.

Het jaar 2020 wordt niet 
 gemakkelijk, maar Barco 
 beschikt over een sterke 
marktpositie in verschil-
lende bedrijfssegmenten. In 
goede tijden heeft het be-
drijf een mooie financiële 
buffer aangelegd. Optiebe-
leggers konden aan de slag 
met een gekochte call of, 
voor wie liever niet direct 
investeert, met een geschre-
ven put. De gekochte call 
september met uitoefenprijs 
160,00 euro kostte 8,15 euro 
en is vandaag bijna dubbel 
zo duur. Neem die winst. 
Hetzelfde advies geldt voor 
de geschreven put december 
met uitoefenprijs 
150,00 euro. We kregen daar 
25,55 euro voor. Door het 
contract terug te kopen 
maakt u 14 euro winst. 

De geschreven putopties op 
de technologieaandelen Mi-
crosoft en Alphabet blijken 
ook een schot in de roos. 
Het was de bedoeling de ef-
fecten goedkoop in te slaan. 
En als dat niet lukte, konden 
we nog altijd een mooie pre-
mie binnenhalen. Dat laatste 
gebeurde. De put september 
Microsoft met uitoefenprijs 
190,00 dollar bracht 
16,80 dollar in het laatje. We 
kopen het contact terug en 
maken 8 dollar winst per 
contract. Dezelfde strategie 
passen we toe op de ge-
schreven put augustus Al-
phabet met uitoefenprijs 
1430 dollar. We kregen daar 
123,00 dollar voor. Terug-
kopen kost 77,40 dollar. Het 
verschil (45,60 dollar) ste-
ken we op zak. z

Na het indrukwekkende 
herstel op de aandelen-
markten in het tweede 

kwartaal zijn verschillende 
scenario’s mogelijk. Zo kun-
nen de beurzen het in de 
 zomer wat kalmer aan doen. 
Alle winsten van tafel halen 
is niet nodig, want er bestaan 
beschermingstrategieën, zo-
als inverse trackers. Die zijn 
ontwikkeld om op dagbasis 
de inverse prestatie van de 
onderliggende index te ver-
krijgen. Als de index bijvoor-
beeld met 1,5 procent daalt, 
stijgt de inverse tracker met 
hetzelfde percentage. 
Inverse trackers zijn per 
 definitie van het syntheti-
sche type, wat betekent dat 
er swap overeenkomsten met 
finan ciële tegenpartijen wor-
den gebruikt. Alle aandelen 
in een index op dagbasis in-

dividueel shorten is niet 
 mogelijk vanwege de hoge 
transactiekosten. De inverse 
correlatie op dagbasis belet 
niet dat over een lange peri-
ode grote afwijkingen kun-
nen optreden. Inverse track-
ers dienen dus om een 
portefeuille gedurende een 
beperkte periode af te dek-
ken. Ze zijn ongeschikt als 
langetermijnbelegging.

LYXOR EURO STOXX 50 DAILY 
INVERSE ETF
Ticker: BSX

Isin-code: FR0010424135

Jaarlijkse beheerskosten: 0,4%

Deze tracker van de uitgever 
Lyxor ETF noteert op Euro-
next Parijs en schaduwt de 
Euro Stoxx 50 Short Return- 
index, die vijftig componen-
ten telt. De tegenpartij van 
de swaps is Société Générale, 

het moederbedrijf van Lyxor 
ETF. Het product heeft op 
dit moment 212 miljoen euro 
onder beheer.

XTRACKERS EURO STOXX 50 SHORT 
DAILY SWAP ETF
Ticker: XSSX

Isin-code: LU0292106753

Jaarlijkse beheerskosten: 0,4%

Deze tracker wordt uitge-
geven door DWS Deutsche 
Asset Management en no-
teert op de Duitse Xetra- 
beurs. Het product doet het-
zelfde als dat van Lyxor ETF, 
want de onderliggende index 
is identiek, net zoals de be-
heerskosten. Met 338,1 mil-
joen euro onder beheer is 
deze tracker wel een maatje 
groter. Dat geldt ook voor de 
liquiditeit, die met gemid-
deld 150.000 dagelijks ver-
handelde deelbewijzen voor 

XSSX hoger ligt dan de 
130.000 van BSX.

X-TRACKERS S&P500 INVERSE 
DAILY SWAP ETF
Ticker: DXS3

Isin-code: LU0322251520

Jaarlijkse beheerskosten: 0,5%

Ook deze tracker van DWS 
Deutsche Asset Management 
noteert op Xetra, waar dage-
lijks gemiddeld 120.000 
stuks worden verhandeld. De 
inverse ETF werd ontwor-
pen om short te gaan op de 
Amerikaanse S&P500-index. 
JP Morgan treedt op als fi-
nanciële tegenpartij van de 
swaps. De jaarlijkse beheers-
kosten liggen met 0,5 procent 
een fractie hoger dan bij de 
producten op de Euro-
Stoxx50. De tracker heeft 
365,3 miljoen euro onder 
 beheer. z

DERIVATEN

Bescherm uw portefeuille tegen een woelige zomer

OPTIES

Terugblik op besproken constructies (deel 2)
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inside beleggen portefeuille

Heel grillig, zo moeten we 
de eerste helft van 2020 
omschrijven. De groot-

ste gezondheidscrisis van 
deze eeuw had ook zware 
consequenties voor de voor-
beeldportefeuille. We kun-
nen er alle begrip voor op-
brengen dat u soms zeeziek 
werd van de vele bewegin-
gen in de portefeuille. De 
aan- en verkooporders 
 waren talrijk. Maar de co-
vid-19-pandemie is dan ook 
iets uitzonderlijks en uit-
zonderlijke omstandigheden 
vergen een uitzonderlijke 
aanpak. Stilzetten en laten 
scheren, daar doen we niet 
aan mee. We hebben zo ge-
handeld om een zo goed 
 mogelijk rendement te 
 halen. In moeilijke jaren telt 
elk procent. Dat is na zes 
maanden aardig gelukt en 
we beloven dat het aantal 
transacties geleidelijk zal af-
nemen. Als de coronacrisis 
volgend jaar echt achter de 
rug is, zullen we veel minder 
aan- en verkopen.
De aankooplimiet voor Oxu-
rion blijft voorlopig staan, in 
afwachting van de uitvoe-
ring ervan. Dat we altijd 
openstaan voor kansen, 
 tonen we ook aan met onze 
aankooplimiet voor Atenor. 
Waarom we dat order plaat-

sen, leggen we hieronder uit. 
Aan de verkoopzijde is het 
order van Ageas nog blijven 
staan, maar met een aange-
paste limiet. En als Wall 
Street nog even wil door-
feesten, mogen de tech-
giganten Alphabet en 
 Microsoft ook met een 
snelle winst de deur uit.  
Zo zijn we klaar voor het 
 zomerritme met een twee-
wekelijkse Inside Beleggen 
en dus nog minder kans om 
in te grijpen in de voor-
beeldportefeuille.

Atenor tankt geld
Atenor is een vastgoedont-
wikkelaar met een lange 
staat van dienst. De jongste 
jaren steekt het bedrijf een 
serieus tandje bij en koken 
kost geld. Daarom heeft 
Atenor recentelijk een kapi-
taalverhoging doorgevoerd: 
een stevige operatie van 
77,4 miljoen euro door de 
uitgifte van 1,41 miljoen 
nieuwe aandelen tegen 
55 euro per aandeel. Dat was 
een opmerkelijke korting 
van meer dan 18 procent 
 tegenover de beurskoers op 
het moment van de aankon-
diging (67,2 euro). Er was 
een voorkeurrecht voor 
 bestaande aandeelhouders 
(1 nieuw aandeel per 4 voor-

keurrechten). De raad van 
bestuur wilde duidelijk dat 
de trouwe referentieaan-
deelhouders zouden partici-
peren, wat ze ook hebben 
gedaan. Daarnaast wil de 
groep een diversificatie van 
het aandeelhouderschap om 
de liquiditeit van het aan-
deel te verhogen. Ze krijgen 
nu die kans.

Van 12 naar 28 projecten
Het verse kapitaal past heel 
duidelijk in het strategische 
plan 2017-2021 om de groep 
te diversifiëren, weg van de 
historische as Brussel- 
Luxemburg. Eind 2019 wa-
ren die regio’s nog goed voor 
33 procent van de porte-
feuille, maar er zijn geen 
vooruitzichten op dezelfde 
fraaie returns als in het ver-
leden. In de eerste plaats is 
die diversificatie al gebeurd 
richting de groeimarkten 
van Centraal-Europa (Boe-
dapest, Boekarest en War-
schau), die al 52 procent van 
de vastgoedportefeuille uit-
maken. Voor heel wat wes-
terse multinationals zijn de 
grote steden van die Cen-
traal-Europese landen de 
place to be voor hun investe-
ringen. De bevolking is er 
gemiddeld jonger en goed 
opgeleid, met een goede 

kennis van het Engels. Toch 
zijn de lonen er een stuk la-
ger dan in West-Europa. De 
procedures voor investerin-
gen zijn er bovendien veel 
korter dan bij ons.
Daarnaast heeft Atenor als 
onderdeel van hetzelfde 
plan de eerste stap gezet in 
een aantal andere Europese 
landen zoals Frankrijk, 
Duitsland (Düsseldorf ) en 
Portugal (Lissabon). De 75 
extra miljoenen zullen die-
nen om in de eerste plaats 
uit te breiden in de steden 
waar Atenor al actief is. Dat 
kan zijn in Boedapest, maar 
ook in Lissabon en Düssel-
dorf, waar de aanwezigheid 
nog vrij bescheiden is. We 
verwachten dat met Neder-
land nog een nieuw land aan 
de portefeuille wordt toege-
voegd. Dat zal de groei ver-
der stimuleren. De geografi-
sche expansie heeft de 
portefeuille al opgekrikt van 
630.000 vierkante meter in 
2016 (12 projecten) naar 

Alles in het teken van een positief rendement

De kapitaalverhoging 
bij Atenor betekent 

niet dat aan het 
dividend wordt 

geraakt.

Basiswaarden
·  7C Solarparken investeert voor het eerst in 
een drijvende PV-installatie. Die zou een 
hogere efficiëntie (meer dan 85%) hebben 
dan klassieke PV-installaties. 7C Solarpar-
ken heeft 6,8 hectare extra grond verwor-
ven waar PV-installaties op staan.

Vergrijzing
·  Biocartis: een nieuwe studie is gunstig voor 
het Idylla-platform (snel en accuraat).

·  Mithra Pharmaceuticals: kreeg het bericht 
van de FDA dat de aanvraag voor goed-
keuring van Estelle op de Amerikaanse 
markt ontvankelijk is. De verwachting  
blijft dat de goedkeuring er komt tegen mid-
den 2021.

·  Sequana Medical: laat 644.287 aandelen 
extra noteren op Euronext Brussel. Die 
komen van de kapitaalverhoging van januari.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 150 aandelen Euronav bijgekocht tegen 7,21 euro; 
200 aandelen Inventiva gekocht tegen 9,79 euro; we kopen 40 aandelen 
Atenor (limiet 59,60 euro) en 250 Oxurion (max. 2,96 euro)

Verkoop: we hebben 2000 aandelen Deceuninck verkocht tegen  
1,36 euro en 75 Kraft Heinz tegen 31,95 dollar; we verkopen 50 Ageas 
aan minimaal 31,70 euro; 1 Alphabet (min. 1422 dollar) en 5 Microsoft 
(min. 198,20 dollar)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

130.573,62   (82,7%)      27.267,67    (17,3%)             157.841,29  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen -0,9% Bel20 -17,7%
Eurostoxx50 -15,5% MSCI World -7,0%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

1,2 miljoen vierkante meter 
(28 projecten). Bovendien 
moet de uitbreiding over 
meer landen helpen om de 
gemiddelde aanwezigheid 
van een project in de porte-
feuille te reduceren van 6 
naar 4,5 jaar. Zo’n drie kwart 
van de portefeuille bestaat 
uit kantoren, 20 procent is 
residentieel (appartemen-
ten) en ruim 5 procent win-
kels. Het kantoorvastgoed 
staat door covid-19 onder 
druk, met het thuiswerken 

als het nieuwe normaal. 
Maar Atenor is al langer be-
zig met de integratie van de 
nieuwe manier van werken 
in de kantoorconcepten.

Dividend blijft overeind
De resultaten van een vast-
goedontwikkelaar kunnen 
van jaar tot jaar sterk 
schommelen, maar dat is de 
jongste jaren steeds minder 
het geval. Tien projecten uit 
vijf landen droegen bij tot de 
stijging van het operationele 

resultaat van 46,0 miljoen 
euro in 2018 naar 52,9 mil-
joen euro vorig jaar. De net-
towinst kwam 7,4 procent 
hoger uit op 37,78 miljoen 
euro, tegenover nog 
35,18 miljoen euro in 2018. 
Per aandeel is dat een toe-
name van 6,48 naar 7,08 euro 
per aandeel. Het dividend 
werd zoals verwacht met 5 
procent opgetrokken, van 
2,20 naar 2,31 euro bruto per 
aandeel. Het management 
verzekert de aandeelhou-

ders dat de kapitaalverho-
ging niet betekent dat aan 
het dividend wordt geraakt.
We zijn ervan overtuigd dat 
de groep de jongste jaren 
 recessiebestendiger is ge-
worden dan de markt nu in-
schat. De kapitaalverhoging 
heeft het aandeel ver onder 
de intrinsieke waarde doen 
zakken. Dat heeft onze inte-
resse voor de opname in de 
voorbeeldportefeuille weer 
aangewakkerd (koopwaar-
dig, rating 1B). z

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 2 JULI 2020 117



Toen het coronavirus de 
kop opstak, grepen be-
leggers terug naar zoge-

noemde veilige havens. Wat 
die havens zijn, is niet voor 
iedereen hetzelfde. Sommi-
gen zweren bij edelmetalen, 
zoals goud. De goudprijs 
steeg voor het eerst tot bo-
ven 50.000 euro per kilo-
gram. Uiteraard dreven pa-
niekaankopen de goudprijs 
tot die hoogte. De angst voor 
een doemscenario zit er nog 
altijd in bij veel beleggers en 
speculanten, want goud 
blijft voorlopig uitzonderlijk 
duur.
Andere beleggers hebben 
meer vertrouwen in buiten-
landse munten, zoals de 
Amerikaanse dollar, de Ja-
panse yen of de Zwitserse 
frank. Terwijl edelmetaal 
geen enkel rendement biedt, 
brengen sommige munten 
wel iets op. De nieuwste, ze-
venjarige  lening van de com-
puterfabrikant HP stelt een 
coupon van 3 procent voor. 
Vanwege de grote interesse 
is de prijs gestegen tot 104 

procent van de nominale 
waarde. Daardoor zakt het 
rendement tot 2,30 procent. 
Maar dat is toch nog 2,30 
procent voor een triple B- 
obligatie. Het is maar hoe u 
het bekijkt.

Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollar heeft 
veel troeven. Hij is een van 
de vlotst verhandelbare 
munten ter wereld en geniet 
nog altijd de status van 
vlucht- en wereldreserve-
munt. In 2021 zal de econo-

mie wellicht herstellen. Bel-
fius Research voorspelt een 
groei van 4,2 procent voor 
de Verenigde Staten en 3,5 
procent voor de eurozone. 
Dat is positief. Maar we 
 mogen de donderwolken 
 boven de dollar niet nege-
ren. De Amerikaanse han-
dels- en betalingsbalans zijn 
al jaren negatief. Het over-
heidstekort van de Ver-
enig de Staten loopt almaar 
hoger op. Bovendien begint 
het politieke risico − het be-
leid van president Trump, de 

aanstaande presidentsver-
kiezingen en de raciale 
spanningen − almaar zwaar-
der te wegen op de dollar. 
Daar komt de klassieke stra-
tegie bij die de Amerikanen 
in moeilijke economische 
tijden almaar weer toepas-
sen: hun munt verzwakken 
en hun problemen expor-
teren naar de rest van de 
wereld (‘our currency, your 
problem’).
Midden april 2019 bedroeg 
de langetermijnrente in de 
Verenigde Staten nog 2,60 

inside beleggen obligaties

Donderwolken boven de dollar

* Nieuw in de selectie
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  Ghelamco 5,5% 03/07/23  100 5,50% 100.000  NR

EUR  Altarea 1,875% 17/01/28  92,49  3,00% 100.000  BBB

EUR  Teva Pharma  1,875% 31/03/27  85,96  4,31% 100.000  BB

USD  Ford Motor  4,346% 08/12/26  95,42  5,19% 2000 BB+

USD  Avolon Holdings *  3,95%  01/07/24  87,08  7,75% 2000 BBB-

USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  78,10  8,98% 10.000  BBB

GBP  BMW 1,375%  01/10/24 100,21  1,62% 1000 A

NOK  Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  102,15  1,52%  10.000  BBB

RUB  IBRD 5%  28/01/25  103,80  4,07% 100.000  NR

SEK  EIB 1,375% 12/05/28  106,16  0,57% 10.000  AAA

CAD  Suncor Energy  3%  14/09/26  99,53 3,11% 1000 BBB

AUD  Ford Motor *  3,683% 03/12/24  93,52  5,34% 2000 BB+

NZD  Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  107,63  1,53%  2000 BBB-

ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23  108,69  4,25% 10.000  AAA

TRY  EIB 10%  07/03/22  93,64  14,37%  1000 AAA

BRL  EIB 7,25% 28/06/21  105,53  1,80% 5000 AAA

PLN  EIB 2,75%  25/08/26  110,09  1,05% 1000 AAA
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procent. Sinds april van dit 
jaar is de rente vrij stabiel 
rond 0,6 à 0,7 procent. De 
Duitse tienjaarsrente is 
 negatief en schommelt rond 
-0,45 procent. Het rente-
voordeel pleit dus nog altijd 
voor de dollar. Maar het ver-
schil neemt af.

Australische dollar 
Van de Australische dollar 
werd jarenlang veel ver-

wacht, maar die verwach-
tingen zijn zelden of nooit 
ingelost. Misschien veran-
dert dat de komende jaren. 
De munt is een van de meest 
verhandelde munten ter 
wereld, na de dollar, de 
euro, de yen en het pond. 
Maar door de hoge ver-
wachtingen zien beleggers 
soms de realiteit niet volle-
dig  onder ogen. Begin 2020 
 behoorde de Australische 
dollar tot de zwakst preste-
rende munten. Sinds mid-
den maart kruipt de munt 
uit een diep dal. Het vierde 
kwartaal verraste met een 
groei van 2,2 procent op 
jaarbasis. Australië heeft 
 bovendien een AAA-rating 
en een lage overheidsschuld 
(45% van het bruto binnen-

lands product).
De Australische centrale 
bank heeft de rente sinds 
2019 vijf keer verlaagd, tot 
0,25 procent. Ze heeft een 
onbeperkt opkooppro-
gram ma van obligaties opge-
zet. Daardoor zal de lange-
termijnrente laag blijven. De 
rentevergoeding voor obli-
gaties op vijf jaar in Australi-
sche dollar is ongeveer 0,80 
procent hoger per jaar dan 
die voor soortgelijke obliga-
ties in euro. Het is op ver-
schillende gebieden fout ge-
lopen voor Australië. Eerst 
waren er de bosbranden die 
maar niet onder controle 
raakten. Bovendien was er 
de oliecrisis, veroorzaakt 
door de ruzie tussen Saudi- 
Arabië en Rusland. Ook de 
export van grondstoffen 
 leverde minder op, omdat de 
vraag naar ijzererts sinds 
 begin dit jaar fors is gedaald 
en de prijs al meer dan 10 
procent lager ging.
Veel beleggers waren dan 
ook van de Australische naar 
de Amerikaanse dollar ge-
vlucht. Nu zien we de omge-
keerde beweging. De munt 
heeft de tweede helft van 
maart een opmerkelijk her-

stel ingezet. Nu de grenzen 
weer opengaan, zou dat her-
stel weleens kunnen ver-
snellen. Australië is dan ex-
tra goedkoop voor toeristen, 
die kunnen profiteren van 
de goedkope munt. De obli-
gatie van Ford (ISIN-code: 
XS2083139837) die we 
 opnemen in de obligatie-
selectie, valt net buiten de 
 investment-gradecategorie 
(kwaliteitspapier), maar het 
rendement van 5,34 procent 
maakt veel goed.

Nieuw-Zeelandse dollar 
De Nieuw-Zeelandse dollar 
kreeg de voorbije jaren veel 
belangstelling vanwege de 
hoge rentevergoeding in 
vergelijking met die van veel 
westerse landen. De koers 
van de munt kon daar niet 
van profiteren. De afgelopen 
vijf jaar schommelde die 
tussen 1,40 en 1,80 Nieuw- 
Zeelandse dollar per euro. 
Nieuw-Zeeland heeft een 
lage werkloosheid (4,2%). 
De overheidsfinanciën zijn 
gezond. De regering trad 
kordaat op om de versprei-
ding van het coronavirus 
 tegen te gaan. De economie 
zou in 2020 met slechts 5 

procent krimpen. Obligaties 
in Nieuw-Zeelandse dollar 
met een looptijd van vijf jaar 
bieden een rentevoordeel 
van ongeveer 0,8 procent  
tegenover soortgelijke obli-
gaties in euro. Maar het aan-
bod van kwalitatief goede 
obligaties in Nieuw-Zee-
landse dollar is niet groot. 
Beperk het gewicht tot 
maximaal 5 procent van uw 
obligatieportefeuille.

Canadese dollar 
Petroleum is het belangrijk-
ste exportproduct van Ca-
nada. Geen wonder dat de 
Canadese dollar en de olie-
prijs nauw samenhangen. 
De waarde van de munt is 
gezakt door de crash van de 
olieprijs in maart. Sinds 
april is de olieprijs weer ver-
dubbeld, maar dat had wei-
nig invloed op de Canadese 
dollar. De centrale bank 
heeft de rente fors verlaagd, 
naar 0,25 procent. De kre-
dietkraan staat wagenwijd 
open door een aankooppro-
gramma van obligaties. Obli-
gaties in Canadese dollar 
kunnen in beperkte mate 
deel uitmaken van een goed 
gespreide portefeuille. z

In onzekere tijden moeten de goeden het vaak 
met de slechten bekopen. Beleggers hebben de 
neiging de portefeuille te zuiveren en alles over 
dezelfde kam te scheren. Wie alert is, kan daar-
van profiteren door kwaliteitspapier op te rapen 
tegen uitzonderlijk lage prijzen.
Ons oog viel onlangs op de obligatie van Avolon 
Holdings Funding (ISIN: USG0686BAF60). Dat 
Ierse bedrijf is actief in de leasing van lijnvlieg-
tuigen. Het is een publiek geheim dat het niet 
goed gaat met de meeste vliegtuigmaatschap-
pijen. Maar Avolon heeft goede kansen om sterk 
uit de crisis te komen. In zijn oorlogskas zit bijna 
6 miljard dollar en er zijn relatief weinig schul-
den, vandaar de rating BBB- (investment grade). 
De lening in Amerikaanse dollar met vervalda-

tum 1 juli 2024 draagt een coupon van 3,95 pro-
cent en is te koop tegen 87 procent van de nomi-
nale waarde. Dat brengt het rendement op 7,75 
procent.
In de obligatieselectie is al geruime tijd een dol-
larobligatie van Petroleos Mexicanos (Pemex) 
opgenomen. Momenteel levert die een rende-
ment op van 9 procent. Nochtans heeft Pemex 
de kwaliteitsrating BBB. Het is best mogelijk dat 
de lange looptijd tot 2060 beleggers afschrikt. 
Dezelfde debiteur heeft ook een lening in aanbie-
ding die vervalt op 13 maart 2027 en een mooie 
coupon van 6,5 procent biedt. De stukken zijn te 
koop voor minder dan 95 procent, zodat het ren-
dement uitkomt op 7,5 procent. Coupures kos-
ten 10.000 Amerikaanse dollar.

Het herstel van de 
Australische dollar 

zou weleens kunnen 
versnellen.
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OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers  Stand 1 jaar
EUR/USD  1,1322  +0,24%

EUR/GBP 0,9046  +1,78%

EUR/NOK  10,747  +11,27%

EUR/SEK  10,492  -1,22%

EUR/CAD  1,5334  +2,99%

EUR/AUD  1,6308  -0,07%

EUR/NZD  1,7500  +1,99%

EUR/ZAR  19,504  +20,37%

EUR/TRY  7,7582  +19,24%

Koopjes op de secundaire markt



inside beleggen lezersvraag 

Heeft covid-19 een nega-
tieve invloed op de overna-
mekansen van Lumina 
Gold?

“We starten begin 2020 de 
opvolging van het Canadese 
exploratiebedrijf Lumina 
Gold als overnamekandi-
daat.” Dat zijn niet onze 
woorden, maar die van de 
grootste aandeelhouder van 
Lumina Gold, de Canadese 
grondstoffenlegende Ross 
Beaty (19,9% van de aande-
len). Beaty richtte in 1994 
Pan American Silver op en 
bouwde het uit tot de op één 
na grootste zilverproducent 
ter wereld. De Lumina 
Group investeerde vanaf 
2003 in totaal 275 miljoen 
dollar in tien ondergewaar-
deerde koperprojecten. De 
gespreide verkoop van die 
projecten leverde 1,6 miljard 
dollar op. Cangrejos, het 
 goud- en koperproject van 
Lumina Gold in Ecuador, is 
het laatste grote, nog niet 
verkochte project.
De ontwikkeling van 
Cangrejos begon in 2015. 
Dat jaar richtte Ecuador een 
ministerie voor mijnbouw 
op en schiep het met succes 
een gunstig investeringskli-
maat voor die industrie. De 
voorbije twee jaar startten 
met Mirador (koper en 
goud) en Fruta Del Norte 
(goud) de eerste twee grote 
projecten op, na een investe-
ring van ruim 2 miljard dol-
lar. Lumina Gold splitste in 
2018 enkele minder ontwik-

kelde goudprojecten af in 
een apart beursvehikel, Lu-
minex Resources, met als 
doel Cangrejos in 2019 te 
verkopen. De voorlopige 
economische schatting van 
juni 2018 stelde op basis van 
een geschatte resource (min-
der bewezen reserves) van 
8,8 miljoen troy ounce goud 
een gemiddelde jaarproduc-
tie van 373.000 troy ounce 
goud voorop over een le-
vensduur van 16 jaar met een 
degelijke gemiddelde erts-
graad van 0,73 gram per ton.
De voorziene verkoop werd 
uitgesteld na de ontdekking 
van een nieuwe zone, Gran 
Bastia. Na een fors explora-
tieprogramma in 2019 op 
Gran Bastia en Cangrejos 
verdubbelden de resources 
tot 16,7 miljoen troy ounce 
goud. De nieuwe economi-
sche schatting van 9 juni 
 leverde een gemiddelde jaar-
productie op van 366.000 
troy ounce goudequivalent 
gedurende 25 jaar tegen een 
lage kostprijs van 604 dollar 
per troy ounce (inclusief de 
koperopbrengsten). 
De bouwkosten van de eer-
ste fase bedragen 1 miljard 
dollar. Tegen 1400 dollar per 
troy ounce goud bedraagt de 
huidige waarde van de kas-
stromen 2,5 miljard dollar.
Cangrejos herbergt nog heel 
wat exploratiepotentieel, 
maar het is al het vijfde 
grootste goudproject ter we-
reld dat nog volledig in han-
den is van een onafhanke-
lijke projectontwikkelaar. 

Belangrijke randvoorwaar-
den, zoals de nabijheid van 
voldoende infrastructuur 
(wegen, havens, elektriciteit 
en water) en de steun van de 
lokale gemeenschap, zijn 
vervuld.
Covid-19 kan vertraging op-
leveren doordat geïnteres-
seerde partijen het moeilij-
ker hebben om het project te 
bezoeken, maar we gaan er-
van uit dat er de komende 
twaalf maanden witte rook 
kan komen. Beaty zei in een 
recent interview dat hij al-
leen een bod zal aanvaarden 
dat substantieel boven de 
marktwaarde ligt. We mik-
ken op minstens 1,2 Cana-
dese dollar per aandeel, te-
genover de huidige koers 
0,82 Canadese dollar. Het 
aandeel blijft koopwaardig 
voor de risicobewuste 
grondstoffenbelegger 
 (rating 1C). z

Uitstel of afstel voor de verkoop van Lumina Gold?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Hebt u ook een  
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we 
een actuele vraag van een 
abonnee. Hebt u ook een 
beleggingsvraag?  
Mail die dan naar inside-
beleggen@roularta.be.  
Misschien leest u hier dan 
het antwoord.

Donderdag 25/6:  Greenyard, Kinross Gold  en aandelenlijsten 

Vrijdag 26/6: analyse gamingindustrie; opties (terugblik 2) en voorwoord 

Maandag 29/6:  Atenor

Dinsdag 30/6:  lezersvraag (Lumina Gold)

Woensdag 1/7: derivaten (trackers short indexen), podcast (gaming/Tesla) en  pdf

Al verschenen op www.insidebeleggen.be
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NIEUW
Trends Inside Beleggen PODCAST:  
op woensdag 1, 15 en 29 juli 
achtergrond en analyse voor uw 
beleggingen en de bespreking van  
een aandeel in de actualiteit.  
Raadpleeg de website.

DONDERDAG 9 JULI
PepsiCo: kwartaalresultaten

DINSDAG 14 JULI
AkerBP: kwartaalresultaten

JPMorganChase: kwartaalresultaten

WOENSDAG 15 JULI
ASML: kwartaalresultaten

Goldman Sachs: kwartaalresultaten

TomTom: kwartaalresultaten

DONDERDAG 16 JULI
Bank of America: kwartaalresultaten

Barco: kwartaalresultaten

Johnson&Johnson: kwartaalresultaten

Netflix:kwartaalresultaten

Wereldhave Belgium: kwartaalresultaten

CHAT mee op DINSDAG én 
DONDERDAG van 12 tot 13 uur

PODCAST op woensdag 1, 15 en 29 juli 
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