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D I S C L A I M E R
Nadruk verboden op welke wĳ ze dan ook. 
Informatie is afkomstig van betrouwbare 
bronnen, maar zonder verantwoordelĳ k-
heid voor misgelopen winst of verlies bĳ  
het gebruik van die informatie.

D A N N Y  R E W E G H S

D
e Europese financiële 
sector heeft tijdens de 
bankencrisis zowat alle 
geloofwaardigheid verlo-
ren. De waarderingen 
van de Europese bank-
aandelen bewijzen dat 

de sector er sindsdien niet 
meer in is geslaagd het volle 
vertrouwen van de beleggers 
terug te winnen. Daar zijn 
verscheidene redenen voor. 
Vooreerst hebben de banken 
hun balansen niet doortas-
tend genoeg gesaneerd – denk 
in de eerste plaats aan de Ita-
liaanse banksector, met 
coma patiënt Banca Montei 
dei Paschi, en aan enkele 
Duitse kleppers als Deutsche 
Bank en Commerzbank. 
Daarnaast heeft de Europese 
Centrale Bank (ECB) nieuwe 
buffers en reguleringen uitge-
vaardigd en legde ze een 
strafrente op aan banken die 
bij haar overtollige cash de-
poneren. Dat woog op de ren-
temarge en dus op de winst-
gevendheid van de banken. 
Vorig jaar kwam daar nog het 

risico van ernstige kredietver-
liezen bij als gevolg van de 
 coronapandemie.
Dat heeft een negatieve per-
ceptie gecreëerd ten aanzien 
van de financiële sector. Zo 
worden de aandelen in de 
Stoxx600 Banks-index, de 
 index met  alle belangrijke 
 Europese beursgenoteerde 
bankaan delen, gemiddeld te-
gen 0,73 keer de boekwaarde 
verhandeld, of amper een 
derde van het gemiddelde van 
2,16 voor de Stoxx600. Dat is 
zelden gezien. Op het diepte-
punt in maart 2020 zaten we 
amper aan 0,4 keer de boek-
waarde. Historisch bekeken is 
de waardering niet alleen ul-
tralaag tegenover het markt-
gemiddelde, maar ook laag 
 tegenover het eigen sector-
gemiddelde van de voorbije 
tien en twintig jaar. Ook op 
basis van de verhouding tus-
sen de beurswaarde en de 
 activa, die gemiddeld amper 
6 procent  bedraagt, zijn die 
aandelen goedkoop. In 2007 
was die nog bijna 27 procent.

Inhaalbeweging
Maar het afgelopen jaar is de 
hemel opgeklaard voor de 
 Europese bankaandelen. De 
schade van de coronacrisis 
voor de Europese banken viel 
mee, de rente stijgt eindelijk 
en de banken mogen van de 
ECB weer dividenden uitke-
ren, wat sommige tot stevige 
uitkeringen heeft aangezet. 
Het afgelopen decennium 
hadden de aandeelhouders 
weinig reden tot vieren 
 gehad. Een belegging in de 
Stoxx600 Banks leverde, on-
danks de vaak riante dividen-
den, slechts een return van 58 
procent op, met een gemid-
delde koersstijging van 8 pro-
cent, tegenover een return 
van 177 procent voor de 
Stoxx600- index in het afgelo-
pen decennium (10,7% gemid-
deld per jaar), of een verschil 
van bijna 120 procent.

Maar dat ligt dan vooral aan 
de ellendige jaren voordien, 
want de voorbije twaalf 
maanden hebben de Europe-
se bankwaarden een fameuze 
inhaalbeweging gemaakt te-
genover het marktgemiddel-
de: 79 procent voor de 
Stoxx600 Banks, tegenover 31 
procent voor Stoxx600. KBC 
is dit jaar het op één na best 
presterende aandeel van de 
Bel-20-index en het was via 
het moederbedrijf KBC An-
cora een van de uitblinkers in 
de voorbeeldportefeuille. 
Maar we denken nu wel dat 
de klim aan een adempauze 
toe is. z
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W
ater, en meer bepaald 
drinkbaar water, is een 
heel schaarse grond
stof. Slechts 1 à 2,5 pro
cent van het water op 
aarde is zoet water en 
geschikt voor menselijk 

gebruik. Maar er zijn bedrei
gingen. In Europa is 60 pro
cent van het oppervlaktewa
ter vervuild, in de Verenigde 
Staten 50 procent. Wereld
wijd wordt slechts 80 pro
cent van het afvalwater ge
zuiverd. Het Wereld Econo
misch Forum rekent water 
tot een van de zes mondiale 
systemische risico’s. De We
reldbank heeft berekend dat 
de waterschaarste aan de we
reldeconomie 6 procent van 
het mondiale bruto binnen
lands product kan kosten. 
Volgens de Duitse vermo
gensbeheerder DWS is de 
komende tien jaar 670 mil
joen dollar aan investeringen 
nodig om de duurzaamheids
doelstellingen inzake water 
te halen.
Consumenten hebben weinig 
oog voor de waterrisico’s. 
Wie staat erbij stil dat er 
17.000 liter water nodig is om 
een kilo cacao te produceren, 
of 7.000 liter water om een 
jeansbroek te maken? 40 pro
cent van het water dat nodig 
is voor de producten die wij 
in Europa consumeren, 
wordt verbruikt buiten Euro
pa. Dat leidt ertoe dat het 
wereldwijd beschikbare 
grondwater in een nooit ge
zien tempo op raakt, zonder 
dat het aangevuld wordt. De 
risico’s nemen nog toe. We
reldwijd sterven jaarlijks 
2 miljoen mensen omdat ze 
geen drinkbaar water heb

ben. De gebrekkige water
infrastructuur, de groeiende 
wereldbevolking en de kli
maatopwarming maken de 
watercrisis alleen maar erger.

Global Water Index
Bedrijven die de water
schaarste te lijf gaan, bieden 
kansen voor beleggers. Een 
manier om op die trend in te 
spelen, is een tracker op de 
S&P Global Water Index te 
kopen. Die bevat een vijftig
tal bedrijven die van dichtbij 
en soms van veraf iets met 
water te maken hebben. Die 
index is de afgelopen tien 
jaar bijna verviervoudigd en 
tekende een jaarrendement 
van 13,5 procent op.
In die index zitten vooral in
dustriële en nutsbedrijven. 
Ze zijn goed voor respectie
velijk 49 en 41 procent van 
het indextotaal. Andere sec
toren zijn technologie, ener
gie, materialen en consump
tiegoederen. Zo’n 54 procent 
van de bedrijven is Ameri
kaans, de rest vooral Euro
pees. Daarnaast heeft elke 
grote bank of vermogensbe
heerder wel een beleggings
fonds dat op water inzet. Vol
gens de financiëledataleve

rancier Morningstar zijn er 
wereldwijd 65 waterfondsen, 
die samen 35 miljard dollar 
beheren.

Hoge waardering
In die fondsen en ETF’s dui
ken drie types bedrijven op. 
Om te beginnen zijn er nuts
bedrijven die zich bezighou
den met waterzuivering en 
waterinfrastructuur, zoals 
American Water Works, 
Severn Trent en Middlesex 
Water. Die ondernemingen 
hebben een typisch nutspro
fiel. Ze tekenen weinig tot 
geen groei op, halen hoge 
kasstroommarges, torsen een 
hoge schuldgraad en betalen 
een dividend. Ten tweede 
zijn er algemene nuts en af
valverwerkingsbedrijven die 
een deel van hun inkomsten 
uit water halen, zoals het 
Franse Suez en Veolia. Een 
aantal van die nutsbedrijven 
komt in aanmerking als divi
dendwaarde in een bredere 
aandelenportefeuille. Ten 
derde zijn er industriële spe
lers in waterbeheer.
De afgelopen jaren is enorm 
veel geld gestroomd naar al 
die bedrijven, doordat duur
zaam beleggen zo populair is 
geworden. Dat maakt dat ze 
vaak tegen heel hoge waar
deringen noteren. Dat is het 
geval met het Amerikaanse 
Xylem, een pure waterspeler 

die tientallen producten en 
diensten aanbiedt, zoals 
 waterturbines, pompen en 
een softwarepakket gericht 
op waterbeheer. Het haalt de 
helft van zijn omzet van wa
ternutsbedrijven. Xylem te
kent meer dan behoorlijke 
winstmarges op en heeft een 
gezonde balans, maar heeft 
wel een ingewikkelde be
drijfsstructuur. De groei stokt 
al enkele jaren en door de 
koersklim van het afgelopen 
anderhalf jaar is het aandeel 
overgewaardeerd.
Het Amerikaanse Evoqua is 
ook zo’n aandeel dat voor 
perfectie is geprijsd. Het 
biedt oplossingen voor wa
terzuivering en waterbehan
deling aan voor een hele rist 
sectoren. Sinds zijn beurs
gang in 2017 zijn de omzet, 
de winsten en de kasstromen 
amper gegroeid. Het aandeel 
is het laatste anderhalf jaar in 
waarde verviervoudigd, zon
der dat de winsten gelijke 
tred hielden, wat tot een 
enorm hoge waardering 
heeft geleid.

Twee kasstroom
machines
Het Finse Uponor, dat zowel 
actief is in de Verenigde Sta
ten als in Europa, speelt ook 
op verschillende manieren in 
op water. Het is actief in de 
bouw, riolering, waterinfra

TIEN WATERBEDRIJVEN IN CIJFERS 

Bron: Bloomberg

Waterschaarste biedt 
kansen

Bedrijf Marktkapitalisatie Koers Koers 1j Koers 5j K/w 2021 Dividendrendement
American Water Works 31 miljard USD 175,77 USD 14% 142% 41 1,40%
Severn Trent 6,7 miljard GBP 2,66GBP 6% 15% 22 2,80%
Suez 12,7 miljard EUR 19,77 EUR 26% 37% 24 3,30%
Veolia 19,3 miljard EUR 28,5 EUR 72% 48% 22 2,40%
Xylem 23 miljard USD 129 USD 42% 166% 50 0,90%
Evoqua 4,8 miljard USD 41,1 USD 74% 102% 61 nvt
Uponor 1,8 miljard EUR 23,7 EUR 54% 50% 16 2,40%
Norma Group 1,2 miljard EUR 37,5 EUR 26% -10% 17 1,90%
Ekopak 265 miljoen EUR 17,2 EUR 15% nvt nvt nvt
Aquaporin 1,5 miljard CPH 145,4 CPH -15% nvt nvt nvt
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structuur en watermonito-
ring. Iets meer dan de helft 
van de omzet komt van sani-
taire oplossingen, een kwart 
van binnenhuisklimaatoplos-
singen zoals vloerverwar-
ming, en een vijfde van infra-
structuur en riolering.
Uponor boekt al jaren een 
 gezonde winst en is er de 
jongste jaren in geslaagd zijn 
operationele winstmarge te 
verhogen. In de eerste jaar-
helft ging de omzet omhoog 
met 20 procent en de opera-
tionele winst met 60 procent. 
Dat kwam vooral door het 
 lage vergelijkingspunt vorig 
jaar, toen de covidpandemie 
leidde tot een daling van de 
activiteiten. Het aandeel 
heeft lang ter plaatse getrap-
peld, maar de koers is het af-
gelopen jaar sterk gestegen. 
De waardering is wel nog 
aanvaardbaar. Het bedrijf kan 
de komende jaren profiteren 
van de infrastructuur- en 
bouwwoede die er in Europa 
en de Verenigde Staten aan 
zit te komen. Als de huidige 
koerszwakte aanhoudt, kan 
het aandeel worden opgepikt.
Het Duitse Norma Group is 
gespecialiseerd in verbindin-
gen voor leidingen, leiding-
klemmen en andere aansluit-
stukken. Als er een vloeistof 
doorheen kan, heeft Norma 
er wel een klem of een tus-
senstuk voor. Enerzijds pro-
duceert het die stukken in 
standaardmaten die het via 
winkels en groothandels ver-
koopt, anderzijds maakt het 
aansluit- en verbindingsstuk-
ken op maat voor industriële 
klanten. Dat tweede segment 
is goed voor bijna 60 procent 
van de omzet.
Net als Uponor heeft Norma 
sinds 2019 een programma 
voor meer efficiëntie en kos-
tenbesparingen lopen. Dat 
heeft vorig jaar en in de eer-

ste helft van dit jaar voor 
 hogere marges en kasstro-
men gezorgd. In september 
dit jaar stuurde Norma een 
winstwaarschuwing uit: door 
grondstoffentekorten en ho-
gere logistieke kosten zullen 
de winstmarges eind dit jaar 
1 à 2 procent lager zijn dan 
voorzien. Het aandeel ver-
loor daarop 15 procent, naar 
een niveau waar de koers nu 
nog staat. Norma is financieel 
gezond en boekte hoge kas-
stromen. Het komt daardoor 
in aanmerking als basiswaar-
de in een portefeuille.

Twee groeibeloftes
Het Belgische Ekopak, dat 
waterbehandelingssystemen 
installeert bij bedrijven en 
vorig jaar naar de Brusselse 
beurs kwam, is een pure wa-
terspeler. De waterbehande-
ling voor de industrie was in 
de eerste helft van 2021 goed 
voor 94 procent van de om-
zet, maar Ekopak wil volop 
inzetten op die andere 6 pro-
cent van zijn omzet. Die 
komt van het zogenoemde 
water-as-a-servicesegment 
(WaaS), waarmee het water-
zuiverings- en behandelings-
oplossingen aanbiedt als 
dienst. Ekopak neemt daar-
mee het complete waterbe-
heer over van een bedrijf, 
 zodat dat niet zelf hoeft te 

 investeren in waterbehande-
lingsinstallaties en personeel 
om die te bedienen. Ekopak 
biedt zijn WaaS-oplossingen 
aan onder een leaseformule. 
Klanten kunnen daarmee tot 
tientallen procenten op hun 
waterkosten besparen. Het 
bedrijf uit Tielt wil op ter-
mijn de helft van zijn omzet 
uit de WaaS-activiteiten ha-
len, omdat die veel winstge-
vender zijn. Ekopak heeft 
veel groeipotentieel, met het 
bijbehorende risico. Het mag 
worden opgepikt als groei-
waarde. Inside Beleggen 
start de actieve opvolging 
van Ekopak en brengt bin-
nenkort met een uitgebreide 
analyse.

Het Deense Aquaporin is 
een jong technologiebedrijf 
dat inzet op waterzuivering. 
Het noteert nog maar sinds 
juli op de beurs van Kopen-
hagen. De zuiveringstechno-
logie van Aquaporin is geba-
seerd op eiwitten die in het 
menselijke lichaam op cel-
niveau water zuiveren. 
Aquaporin brengt die eiwit-
ten aan op een membraan 
waar water doorheen moet 
om het te zuiveren. Het grote 

voordeel is dat dat onder heel 
lage druk kan. Minder druk 
betekent minder energiever-
bruik en dus minder kosten.
Aquaporin richt zich op drie 
markten. Het biedt zijn 
membraamtechnologie aan 
voor industriële spelers zoals 
textielbedrijven. Het heeft 
ook kleine drinkwaterinstal-
laties voor thuisgebruik, om 
kraantjeswater te zuiveren. 
Ten slotte richt het zich op 
de dranken- en voedingsin-
dustrie.
Het bedrijf zal zich de ko-
mende jaren vooral commer-
cieel moeten bewijzen. Het 
moet de juiste distributeurs 
en partners vinden om zijn 
producten aan de man te 
brengen. Het boekt nog geen 
winst. Aquaporin is een 
groeibedrijf pur sang en het 
aandeel is illiquide. Het heeft 
tegelijk veel potentieel. Daar-
mee is het enkel geschikt 
voor de risicobewuste groei-
belegger, die het aandeel 
 actief opvolgt. z

Ekopak heeft veel 
groeipotentieel, met het 
bijbehorende risico.
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B
arco bleef in het derde 
kwartaal onder de progno- 
ses. Het beeldvormings- 
bedrijf kon wel verzach-
tende omstandigheden 
inroepen. Door een te-
kort aan componenten, 

een gevolg van de verstoorde 
toeleveringsketens, kon het 
niet alle orders vertalen naar 
omzet. Vooral de schaarste aan 
halfgeleiders is de boosdoe-
ner. In Azië gaat het herstel 
trager, doordat de effecten 
van corona er langer dan ver-
wacht aanslepen.

De groepsomzet bleef tussen 
juli en september steken op 
186,7 miljoen euro, of 11,5 
procent meer dan een jaar 
eerder, maar 4 procent min-
der dan in het tweede kwar-
taal. De consensusverwach-
ting lag op 200 miljoen euro. 
Barco becijferde de impact 
van de tekorten op zo’n 
15 miljoen euro. Zonder dat 
probleem had Barco dus wel 
de verwachting ingelost.
Alle afdelingen bleven onder 
de progonose, maar het ver-
schil was het kleinst bij En-
tertainment. Daar steeg de 
omzet op jaarbasis met 26 
procent naar 73 miljoen euro, 
tegenover een consensus van 
74 miljoen. De bioscoopacti-
viteit herstelt, al blijft Azië 
wat achter.
Bij Enterprise bleef de om-
zetstijging beperkt tot 4 pro-
cent naar 52 miljoen euro, 
een stuk onder de verwachte 
59 miljoen. Healthcare ont-

goochelde met 61 miljoen eu-
ro (+3%), tegenover de con-
sensus van 67 miljoen euro. 
Ook die afdeling kampte met 
een tekort aan componenten 
bij diagnostica en chirurgi-
sche systemen.
Na drie kwartalen in 2021 
 bedraagt de omzet 552,7 mil-
joen euro, of 4 procent min-
der dan in de eerste negen 
maanden van 2020. Barco 
verwacht voor 2021 een om-
zetgroei met 5 procent. Dan 
moet het vierde kwartaal 
minstens 255 miljoen euro 
omzet brengen, een groei 
met 30 procent op jaarbasis.
Barco houdt zijn kwartaalup-
date traditioneel beknopt. 
Het geeft geen cijfers over de 
winstgevendheid en de cash-
positie. In de eerste jaarhelft 
was er 27,5 miljoen euro be-
drijfswinst (ebitda), of een 
marge van 7,5 procent. Voor 
het boekjaar stelt Barco een 
hoger cijfer voorop: een ebit-
da van 74 miljoen, of een 
marge van 9,1 procent.
Het aantal nieuwe bestellin-
gen steeg met bijna 43 procent 
op jaarbasis naar 225 miljoen 
euro. Sinds begin 2021 haalde 

Barco voor 690,7 miljoen eu-
ro bestellingen binnen, bijna 
een kwart meer dan een jaar 
eerder. Bij Entertainment 
 namen de orders met 56 pro-
cent toe, bij Healthcare met 
een kwart. Het beeld bij 
 Enterprise (+47%) was ge-

mengd. De vergadertool 
ClickShare groeide sterk 
(+75%), maar voor Control 
Rooms ging het minder. De 
totale waarde van het order-
boek bedraagt 433 miljoen 
euro, een nieuw record en 45 
procent meer dan een jaar 
eerder.
De onderliggende trends zijn 
goed. Na de bekendmaking 
van de kwartaalcijfers werd 
het forse openingsverlies om-
gezet in een slotwinst. Het 
herstel zette door nadat de 
co-CEO’s Charles Beauduin 
en An Steegen een nieuwe 
organisatiestructuur hadden 
aangekondigd. De business-
units die deel uitmaken van 
de operationele divisies En-
tertainment, Enterprise en 
Healthcare zijn voortaan be-
halve voor productmanage-
ment en onderzoek en ont-
wikkeling ook verantwoorde-
lijk voor de verkoop. Tot nu 
waren de verkoop, de marke-
ting en de naverkoop de ver-
antwoordelijkheid van de 
geografische afdelingen. Het 
doel is sneller te kunnen in-
spelen op marktevoluties en 
de behoeften van de klanten.

Conclusie
Barco kan de jaarprognoses 
halen, als de impact van het 
tekort aan componenten niet 
nog groter wordt. Het re-
cordorderboek bewijst dat 
het met de onderliggende 
vraag wel goed zit. Boven-
dien staat Barco financieel 
sterk. We verwachten nog 
strategische aankondigingen 
op de Investor Day van begin 
november. Het aandeel blijft 
koopwaardig. z

BARCO

Omzet volgt bestellingen niet

Koers: 19,46 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,8 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 43
Koersverschil 12 maanden: +38%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: 2%

Het recordorderboek 
 bewijst dat het met  
de onderliggende vraag  
wel goed zit.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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H
et waren beroerde tijden 
voor Compagnie des 
 Alpes. De impact van de 
coronapandemie was 
gigan tisch. Het bedrijf is 
wereldwijd het nummer 
één in zijn sector als ei‑

genaar van elf skigebieden in 
de Franse Alpen. In het afge‑
lopen boekjaar 2020‑2021 
(afgesloten op 30 september) 
realiseerden de skigebieden 
slechts 11,4 miljoen euro 
 omzet als gevolg van de lock‑
downmaatregelen. Dat is 
maar liefst 96,8 procent min‑
der dan de 360,2 miljoen eu‑
ro in het boekjaar 2019‑2020. 
Dat was al bijna 19 procent 
minder dan in het boekjaar 
2018‑2019. Tot net voor de 
eerste lockdown in maart 
boekten de skigebieden nog 
een omzetstijging met 2,5 
procent. Daarna bleven ze 
bijna allemaal dicht. Deze 
winter kan de groep het ver‑
schil maken. Enkele skipistes 
zijn onlangs weer geopend. 
Maar de besmettingscijfers 
lopen overal weer op. Het is 

duimen voor een probleem‑
loze winter.
De tweede hoofdactiviteit is 
de uitbating van dertien pret‑
parken, waarvan er zich vier 
in België bevinden (Walibi, 
Aqualibi, Bellewaerde en Bel‑
lewaerde Aquapark), zes in 
Frankrijk en telkens een in 
Zwitserland, Oostenrijk en 
Canada. Daarin is Copagnie 
des Alpes het nummer vier in 

Europa, met in het boekjaar 
2020‑2021 een omzet van 
221,7 miljoen euro. Dat is 
slechts 4,5 procent minder te‑ 
genover de 232,1 miljoen euro 
van het boekjaar 2019‑2020. 
Die activiteit voelde ook de 
impact van de pandemie. In 

het boekjaar 2018‑2019 haal‑
den de pretparken nog een 
omzet van 381 miljoen euro, 
of een afname van 41,8 pro‑
cent in vergelijking met het 
laatste volledige boekjaar 
voor de coronacrisis.
Inclusief de derde activiteiten‑ 
poot, vooral het reisbureau 
Travelfactory en de advies‑
diensten voor de bouw van 
pretparken, maakte de groeps‑ 
omzet een duik van 60,9 pro‑
cent, van 615,6 miljoen tot 
240,6 miljoen euro. De pret‑
parken waren goed voor 92 
procent van de groepsomzet. 
Tegenover de omzet van 854 
miljoen euro voor 2018‑2019 
houdt het cijfer van het voor‑
bije boekjaar zelfs een terug‑
val met bijna 72 procent in. 
Het is nog wachten tot 7 de‑
cember voor de jaarresulta‑
ten. Die zullen met rode inkt 
worden geschreven.
Halfweg was er een nettover‑
lies van 122,6 miljoen euro. 
De tweede jaarhelft moet 
 beterschap brengen, maar de 
analistenconsensus houdt 
toch rekening met een netto‑
verlies in de buurt van 
195 miljoen euro. Eind maart 

2021 was de netto financiële 
schuld opgelopen tot 
979,9 miljoen euro, tegenover 
577,9 miljoen euro twaalf 
maanden voordien. Zonder 
de IFRS‑16‑regels voor 
leasingcontracten was dat 
807,0 miljoen euro.
In het laatste normale jaar 
voor de pandemie draaide 
het bedrijf een ebitda van 
237 miljoen euro. Dan was de 
stevige kapitaalverhoging 
van 231 miljoen euro met 
voorkeurrecht voor de be‑
staande aandeelhouders net 
voor de zomer logisch. Aan‑
deelhouders konden inteke‑
nen op nieuwe aandelen 
 tegen 9,40 euro per aandeel. 
Het ging om één nieuw aan‑
deel per bestaande. De hol‑
ding Alychlo maakte van de 
kapitaalverhoging gebruik 
om enkele procenten van 
Compagnie des Alpes in han‑
den te krijgen.

Conclusie
Hopelijk is een eind gekomen 
aan een moeilijke periode 
voor de groep. De  focus ligt 
op een sterk skiseizoen, maar 
dan mogen er niet opnieuw 
beperkende maatregelen ko‑
men. De markt gaat uit van 
normaal boekjaar 2021‑2022, 
met een omzet van 836 mil‑
joen euro en een winst per 
aandeel van 1,4 euro. Dan is 
het aandeel vrij goedkoop 
 tegen 10,5 keer de verwachte 
winst en een verhouding tus‑
sen de ondernemingswaarde 
(ev) en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van ruim 7. Het aan‑
deel blijft in de voorbeeld‑
portefeuille, maar er is een 
bovengemiddelde risico. z

C O M P A G N I E  D E S  A L P E S

Duimen voor een probleemloze winter

Koers: 14,94 euro
Ticker: CDA FP
ISIN-code: FR0000053324
Markt: Parijs
Beurskapitalisatie: 734,1 miljoen euro
K, /w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +38%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: -

ALPES

De omzet in het boekjaar 
2020‑2021 lag 72 procent 
lager dan in het boekjaar 
voor de coronacrisis.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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A A N D E L E N

D
e resultaten van het 
 derde kwartaal tonen 
aan dat de groei van de 
Nederlandse maaltijd
marktplaats en maaltijd
bezorger Just Eat Take
away (JET) niet is stilge

vallen, al kwamen de cijfers 
onder de consensus uit. In de 
eerste negen maanden van 
2021 verwerkte JET 41 pro
cent meer orders dan vorig 
jaar. De waarde van die ver
werkte bestellingen (gross 
transaction value of gtv) lag 
37 procent hoger. De maal
tijdleveringen tekenden met 
87 procent de sterkste groei 
op. De sterkst groeiende 
 regio’s zijn het Verenigd 
 Koninkrijk en Duitsland. 
Voor 2021 verwacht JET een 
groei van 45 procent en een 
gtv van 28 à 30 miljard euro. 
De recente overname van 
Grubhub in de Verenigde 
Staten is daar niet bij gere
kend, omdat die pas in juni 
dit jaar is afgerond.
Op de investeerdersdag 
 benadrukte CEO Jitse Groen 
dat JET zeven keer groter is 
dan voor de pandemie door 
de overname van het Britse 
Just Eat vorig jaar en Grub
hub. Het bedrijf houdt vast 
aan zijn hybride model, 
waardoor het zowel commis
sies verdient op de bestellin
gen als op de leveringen. Na 
de overname van Just Eat 
heeft JET in het Verenigd 
Koninkrijk sterk geïnves
teerd om meer restaurants en 
klanten naar zijn marktplaats 
te lokken en de maaltijdbe
zorging er van de grond te 
krijgen. Dat had effect. Voor 
de overname groeide Just Eat 
met 4 procent per jaar en 

sindsdien met 50 procent. 
Het aantal Britse klanten is 
gestegen en ze bestellen va
ker dan voordien. Het land is 
de sterkste groeier van de 
groep. Het aantal bestellin
gen steeg dit jaar met 66 pro
cent, de gtv met 52 procent 

en het aantal leveringen met 
534 procent.

De zware investeringen leid
den wel tijdelijk tot hogere 
kosten en verliezen. Die in
vesteringsverliezen moeten 
vanaf nu evolueren naar een 
breakeven. JET wil op al 
zijn markten de grootste zijn, 
omdat het de enige manier is 
om als maaltijdmarktplaats 
en maaltijdbezorger winstge
vend te worden. In Verenigde 
Staten is dat marktleider
schap moeilijker haalbaar, 
aangezien de concurrentie er 
steviger is. Daarom zal het 
zijn investeringen daar fo
cussen op de regio’s waar het 
het sterkst staat, zoals New 
York en andere grootsteden. 
De activistische aandeelhou
der CatRock, dat 6,5 procent 
van de aandelen van JET in 
handen heeft, vindt dat de 
verkeerde strategie en stuurt 
aan op een spinoff of ver
koop van de Amerikaanse ac
tiviteiten. Volgens CatRock is 

de markt alle vertrouwen in 
JET verloren door zijn slech
te communicatie en zijn ver
keerde strategie in de Ver
enigde Staten. Het manage
ment vertrouwt er echter op 
dat het in de Verenigde Sta
ten kan overdoen wat het in 
het Verenigd Koninkrijk 
heeft gedaan.
Op zijn investeerdersdag 
stelde JET ook zijn pijplijn 
aan innovaties en uitbrei
dingsplannen voor. Het start 
op een aantal markten met 
boodschappenleveringen en 
zoekt daaromheen partner
schappen met supermarkt
ketens. Het heeft ook met 
Mastercard een betaalkaart 
gelanceerd waarmee bedrij
ven maaltijdvergoedingen 
aan hun werknemers kunnen 
geven. JET wil binnen vijf 
jaar zijn gtv verdubbelen tot 
58 à 60 miljard euro en 
streeft een ebitdamarge na 
van 5 procent.

Conclusie
In onze ogen volgt JET de 
juiste strategie door met zijn 
hybride model eerst markt
leiderschap na te streven en 
daarna pas winstgevendheid. 
De winst in Duitsland, Ne
derland en Canada toont aan 
dat het bedrijf dat kan. Het 
management moet wel beter 
communiceren, vooral over 
zijn plannen en verwezenlij
kingen in de Verenigde Sta
ten. De markt lijkt het poten
tieel evenwel te blijven nege
ren en stuurde de koers lager. 
De onderwaardering is daar
mee veel te groot. We namen 
het aandeel daarom op in de 
voorbeeldportefeuille. z

J U S T  E A T  T A K E A W A Y

Zware onderwaardering

Koers: 67,28 euro
Ticker: TKWY NA
ISIN-code: NL0012015705
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 14,5 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: -32%
Koersverschil sinds jaarbegin: -26%
Dividendrendement: -

Just Eat Takeaway is  
zeven keer groter dan  
voor de pandemie.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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N
 u de uraniumstieren-
markt een versnelling 
hoger is geschakeld, is 
het interessant te bekij-
ken welke uraniumbe-
drijven de komende tien 
jaar de meeste kans ma-

ken een mijn in productie te 
brengen. Onze favoriete re-
gio is het Athabasca-basin in 
het noorden van de Canadese 
provincie Saskatchewan, het 
gebied met de hoogste erts-
graden ter wereld. Drie pro-
jecten maken een kans: Ar-
row van NexGen Energy, 
Wheeler River van Denison 
Mines en Triple R van Fissi-
on Uranium.

Het grootste en verst gevor-
derde project is Arrow. Nex-
Gen presenteerde in februari 
de definitieve haalbaarheids-
studie. De bouw zal 1,3 mil-
jard Canadese dollar kosten 
en 3,5 jaar duren. Het bedrijf 
hoopt in 2026 of 2027 de pro-
ductie op te starten. De actu-
ele waarde van de toekomsti-
ge kasstromen na belastingen 
bedraagt 3,5 miljard Canade-
se dollar, op basis van een ge-
middelde uraniumprijs van 
50 dollar per pond. Bij 
60 dollar per pond stijgt de 
waarde naar 4,4 miljard Ca-
nadese dollar. De verwachte 
jaarlijkse productie bedraagt 
21,7 miljoen pond uranium 
(U3O8) over een levensduur 
van 10,7 jaar, en 28,8 miljoen 
pond in de eerste vijf produc-
tiejaren. Met een verwachte 
operationele kostprijs van 

7,58 Canadese dollar per 
pond behoort Arrow bij de 10 
procent van de goedkoopste 
uraniummijnen. De studie 
gaat uit van een levensduur 
van de mijn van 10,7 jaar, 
maar de aanvraag voor een 
 licentie voor 24 jaar geeft aan 
dat de mijn allicht meerdere 
decennia in productie zal 
zijn. CEO Leigh Curyer be-
vestigde onlangs het enorme 
exploratiepotentieel op het 
gebied rond Arrow.
Arrow is ook in milieubeheer 
een topproject. Cruciaal 
daarvoor was de aankondi-
ging in juni van een akkoord 
met de inheemse bevolking 
over de milieu- en de sociaal-
economische aspecten van 
het project. Aan het akkoord 
ging zes jaar voorbereiding 
vooraf.
Arrow zal NexGen op basis 
van de jaarlijkse nettokas-
stroom (gemiddeld 763 mil-
joen Canadese dollar na be-
lastingen, 1,04 miljard in de 
eerste vijf jaar) eensklaps in 
de top vijftien van de groot-
ste grondstoffenmijnbedrij-
ven ter wereld katapulteren. 
De volgende cruciale mijl-

paal is de voltooiing op korte 
termijn van de milieu-im-
pactstudie. Dat rapport dient 
als basis voor het regulatoire 
goedkeuringsproces dat tot 
twee jaar zal duren. Parallel 
zal NexGen de voorbereiden-

de werken uitvoeren voor de 
bouw van de mijn.
De portefeuille van NexGen 
omvat naast Arrow nog heel 
wat potentieel. Op het Rook 
I-gebied in het zuidwesten 
van het Athabasca-basin ont-
dekte het ervaren team in het 
verleden met South Arrow, 
Harpoon, Dow en Cannon 
nog vier ertsrijke gebieden. 
Ten westen van Rook I is er 
SW1, een groot exploratie-
gebied waar proefboringen 
aantrekkelijke doelwitten 
aangaven. In 2016 werd een 
groep exploratieprojecten in 
het noordwesten van het 
Athabasca-basin afgesplitst 
in IsoEnergy. Dat bedrijf 
deed de voorbije jaren meer-
dere ontdekkingen. Het be-
lang van 51 procent dat Nex-
Gen aanhoudt, is 237 miljoen 
Canadese dollar waard, of 6,7 
procent van de beurskapitali-
satie.

Conclusie
NexGen Energy beschikt 
over de nodige ervaring om 
het uraniumproject Arrow in 
productie te brengen. De kas-
positie bedraagt een comfor-
tabele 234,2 miljoen Canade-
se dollar. Het aandeel pres-
teerde al heel sterk, maar 
hoort thuis in een bredere 
grondstoffenportefeuille 
voor het komende decenni-
um. Dit project zal worden 
gebouwd door NexGen, een 
rechtstreekse concurrent of 
een grondstoffenmajor die in 
uranium actief wil worden. 
We starten de opvolging met 
een koopadvies en bekijken 
een opname in de voorbeeld-
portefeuille. z

N E X G E N  E N E R G Y

Parel in uranium

Koers: 6,05 dollar
Ticker: NXE US
ISIN-code: CA65340P1062
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,88 miljard dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +251%
Koersverschil sinds jaarbegin: +119%
Dividendrendement: -

Het grootste en verst
gevorderde uranium
project is dat van NexGen.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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A A N D E L E N

D
e enorme stijging van de 
olie- en gasprijzen is uit-
stekend nieuws voor de 
Frans-Amerikaanse olie-
dienstengigant Schlum-
berger. Door die prijs-
klim zien de oliegiganten 

hun winsten fors stijgen, 
waardoor ze extra budget 
krijgen om te investeren in 
olie-exploratie en -ontgin-
ning.
De grootste oliedienstenspe-
ler kon die opsteker wel ge-
bruiken na enkele turbulente 
jaren. In 2019 volgde Olivier 
Le Peuch de aan de kant ge-
schoven Paal Kibsgaard op 
als CEO. Le Peuch werkte 
toen al 32 jaar bij Schlumber-
ger. Hij begon met een grote 
opkuisoperatie, met miljar-
denafschrijvingen op overna-

mes uit het verleden.
Vorig jaar stond natuurlijk in 
het teken van de pandemie 
en de enorme impact ervan 
op de olieproducenten. Dit 
jaar volgde een spectaculair 
herstel van de olieprijs. Bo-
vendien raken experts ervan 
overtuigd dat de geplande 
uitstap van velen uit fossiele 
brandstoffen en het bijbeho-
rende gebrek aan investerin-
gen in de sector de komende 
jaren zal leiden tot produc-
tieproblemen in de olie- en 
gasindustrie. Er zullen wel 
degelijk nog investeringen 
nodig zijn om de olie- en gas-
productie in de komende tien 

tot twintig jaar op peil te 
houden. Een wereld zonder 
fossiele brandstoffen is nog 
niet voor morgen.
Schlumberger haalde in het 
derde kwartaal 5,85 miljard 
dollar omzet, of 11 procent 
meer dan de 5,26 miljard dol-
lar in het derde kwartaal van 
2020 en 4 procent meer dan 
de 5,63 miljard dollar van het 
tweede kwartaal. Maar dat 
cijfer bleef wel een kleine 2 
procent onder de gemiddelde 
analistenverwachting.
Sterker maar ook wel logisch 
was de winstontwikkeling. 
Door de coronacrisis was 
Schlumberger licht verliesla-
tend in het derde kwartaal 
van vorig jaar. Vandaar de 
sprong van 0,06 dollar verlies 
naar 0,39 dollar winst per 
aandeel. Belangrijker is de 
stijging van 28 procent tegen-
over het voorgaande kwar-
taal, toen de winst per aan-
deel 0,30 dollar bedroeg.
Schlumberger is actief in 85 
landen. Het is marktleider 
dankzij zijn expertise om van 
schalieprojecten een succes 
te maken. In de periode 
 juli-september leverde 

Noord-Amerika 1,13 miljard 
dollar omzet, een vijfde van 
het totaal. In het derde kwar-
taal van 2020 was dat nog 22 
procent. De internationale 
omzet is met 11 procent toe-
genomen (van 4,21 naar 
4,675 miljard dollar), de 

Amerikaanse met 4 procent.
Voor 2021 bedraagt de analis-
tenconsensus 1,25 dollar per 
aandeel. Voor volgend jaar 
wordt voor de gemiddelde 
winstverwachting gemikt op 
1,81 dollar per aandeel. Dat 
zou het hoogste cijfer van de 
afgelopen vijf jaar zijn. Ver-
wacht wordt dat de oliema-
jors de komende  jaren weer 
meer zullen  investeren. Het 
kwartaal dividend blijft be-
houden op 12,5 dollarcent 
per aandeel.

Conclusie
Het derde kwartaal gaf een 
gemengd beeld voor Schlum-
berger, met een omzet die 
iets onder de verwachtingen 
bleef. CEO Olivier Le Peuch 
verwacht wel een sterk jaar-
einde. We pikten het aandeel 
ruim een maand geleden op 
voor de voorbeeldportefeuil-
le, en dat bleek een fraai 
 moment te zijn. De gemeng-
de resultaten kunnen de 
spectaculaire klim van de 
voorbije weken (+30%) en 
sinds begin dit jaar (+60%) 
tijdelijk afbreken. Daarom 
nemen we winst op onze 
 positie in de voorbeeldpor-
tefeuille. Het verklaart ook 
de adviesverlaging van een 
positief naar een neutraal 
 advies. z

SCHLUMBERGER

Fraaie koerssprong

Koers: 34,36 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code: AN8068571086
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 47,42 miljard dollar
K/w 2020: 30
Verwachte k/w 2021: 27
Koersverschil 12 maanden: +128%
Koersverschil sinds jaarbegin: +57%
Dividendrendement: 1,5% De derdekwartaalcijfers 

gaven een gemengd beeld, 
maar CEO Le Peuch ver-
wacht een sterk jaareinde.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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V
oor een CEO is het nooit 
fijn te debuteren met een 
winstwaarschuwing. Het 
overkwam vorige week 
Mathias Miedreich, die 
als nieuwe CEO van 
Umicore lagere verwach-

tingen in de markt moest zet-
ten. In plaats van een be-
drijfswinst van iets meer dan 
1 miljard euro zullen aan-
deelhouders dit jaar tevreden 
moeten zijn met bijna 1 mil-
jard euro. Dat blijft een uit-
stekend resultaat, maar een 
neerwaartse aanpassing van 
de bedrijfswinst is zelden een 
aanleiding voor koersstijgin-
gen op korte termijn.

Als hofleverancier van de 
 autosector ontsnapt Umicore 
niet aan het chronische te-
kort van halfgeleiders dat de 
productie van zowel klassie-
ke als elektrische auto’s lan-
ger en harder parten speelt 
dan afgelopen zomer nog 
was gedacht. Veel autoprodu-
centen moesten de lopende 
band stilleggen, wat voor de 
drie divisies van Umicore 
 gevolgen had. Een grote ver-
rassing is dat niet. Afge lopen 
zomer was al duidelijk dat 
Umicore surfte op een 
 cyclische golf die hoogte zou 
verliezen door de problemen 
in de autosector en de afkoe-
ling van de recordprijzen van 
een aantal edelmetalen.
De recyclagedivisie moet af-
rekenen met dalende prijzen 
voor enkele edelmetalen, zo-
als rhodium en palladium, als 

gevolg van de lagere vraag uit 
de autosector. De winstvoor-
uitzichten van die divisie 
 waren nog gebaseerd op de 
veronderstelling dat de hoge 
prijzen tijdens de zomer de 
rest van het jaar zouden 
standhouden. De divisie zal 
dit jaar nog altijd een uitzon-

derlijk resultaat neerzetten, 
maar het zal iets minder zijn 
dan de bedrijfswinst van 
616 miljoen euro waarop de 
beleggers rekenden.
De haperende productie van 
elektrische auto’s weegt ook 
op de vraag naar batterijma-
terialen voor die wagens. 
Umicore verwacht dat het 
 tekort aan halfgeleiders nog 
een groot deel van volgend 
jaar op de productie van 
elektrische auto’s zal wegen. 
Als reactie heeft het bedrijf 
de opstart van de nieuwe 
 kathodematerialenfabriek in 
Polen uitgesteld tot het twee-
de kwartaal van 2022. In af-
wachting bedient Umicore 
de Europese markt vanuit 
zijn Koreaanse fabriek. Dat 
uitstel kan ook wegen op de 
verkoop van kathodemateria-
len in 2022. Tesla kondigde 
vorige maand een ruimer 
 gebruik aan van de concurre-
rende LFP-batterijtechnolo-
gie, wat onrust veroorzaakte 
bij de beleggers. Umicore ziet 
die technologie niet als een 
bedreiging voor de vraag 
naar de batterijmaterialen 
van Umicore, die de NMC- 
batterijen voeden. Die batte-

rijen blijven beter geschikt 
voor performantere presta-
ties, zoals een hoger bereik.
De bedrijfswinst van de divi-
sie Energy & Surface Tech-
nologies houdt dit jaar stand, 
omdat de lagere verkoopvo-
lumes van batterijmaterialen 
worden gecompenseerd door 
beter dan verwachte resul-
taten bij de verkoop van ko-
balt- en nikkelchemicaliën, 
die genieten van een aanhou-
dende hoge vraag en hoge 
prijzen.
De katalysatorendivisie kan 
niet ontsnappen aan de hape-
rende productieschema’s bij 
de autobouwers, maar toch 
bevestigt Umicore in die divi-
sie de verwachtingen van een 
ruime verdubbeling van de 
bedrijfswinst, goed voor een 
bedrijfswinst van ongeveer 
330 miljoen euro. Umicore 
doet het beter dan de auto-
markt, onder meer dankzij 
een stijgend marktaandeel in 
katalysatoren voor benzine-
wagens.

Conclusie
De milde winstwaarschu-
wing was geen donderslag bij 
heldere hemel. Deze zomer 
was al duidelijk dat een cor-
rectie op de hoge edelmetaal-
prijzen in de lucht hing. De 
verkoop van de batterijmate-
rialen lijdt wel meer dan ver-
wacht onder de haperende 
autoproductie. De waarde-
ring is met een koers-winst-
verhouding van 18 fair. Het 
zal wellicht wat tijd vragen 
om de hapering in de auto-
sector uit te zweten. Het 
 advies blijft houden. z

UM ICORE

Chiptekort uitzweten

De milde winstwaar- 
schuwing was geen don-
derslag bij heldere hemel.

Advies:  houden
Risico: gemiddeld
Rating:  2B
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Koers:  49,01
Ticker:  UMI
ISIN-code:  BE0974320526
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  12,3 miljard euro
K/w 2020:  30
Verwachte k/w 2021: 18
Koersverschil 12 maanden:  +44%
Koersverschil sinds jaarbegin:  +25%
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M A R K T  I N  B E E L D

De chipproducent Melexis 
maakte fraaie derdekwartaal-
cijfers bekend. De omzet 
klom met 34 procent tot 162,8 
miljoen euro, terwijl de be-
drijfswinst (ebit) een sprong 
maakte van 153 procent tot 

39,7 miljoen euro. Er was een 
nettowinst van 36,5 miljoen 
euro. Al die cijfers versloegen  
de vooruitzichten van de 
analisten. Voor heel 2021 
 rekent Melexis op een 
 omzetstijging met 26 pro-
cent, een brutomarge van 42 
procent en een operationele 
marge van 23 procent. Eerst 
zakte de koers van het aan-
deel, maar daarna volgde 
toch een herstel. De trend 
blijft opwaarts gericht.

De cijfers van Telenet over de 
eerste negen maanden bleven 
achter bij de analistenprog-
noses. De omzet en de winst 
stegen met 1 procent tot res-
pectievelijk 1,93 miljard en 
301,7 miljoen euro. De groep 

verwent zijn aandeelhouders, 
want dit jaar komt er nog een 
interim-dividend van 1,375 
euro bruto per aandeel. Tele-
net lanceert een aandelenin-
koopprogramma van 45 mil-
joen euro. Samen met Fluvius 
richt het NetCo op, waarin 
beide bedrijven hun HFC- en 
glasvezelactiva inbrengen. 
Telenet wil zijn zendmasten 
verkopen voor minstens 
600 miljoen euro. De koers 
verloor zowat 3 procent.

Ontex stelde teleur in het 
derde kwartaal. De omzet 
steeg met 0,9 procent tot 
512 miljoen euro, maar de 
 bedrijfskasstroom (ebitda) 
daalde met 29 procent tot 
40 miljoen euro door de 

spectaculaire stijging van de 
grondstoffenprijzen. De ebit-
da-marge maakte een duik 
van 11 naar 7,8 procent. Ontex 
kampte ook met bevoorra-
dingsproblemen. Zonder 
kostenbesparingen zou de 
toestand nog erger zijn ge-
weest. Voor het volledige 
boekjaar 2021 gaat Ontex uit 
van een omzetkrimp met 1 
procent. De beleggers straf-
ten het aandeel af. Ontex ver-
loor zowat 10 procent.

Over het derde kwartaal 
maakte Tesla recordresulta-
ten bekend. De omzet steeg 
met 57 procent tot 13,8 mil-
jard dollar, terwijl de netto-
winst 389 procent hoger uit-
kwam op 1,6 miljard dollar. 

Tesla had weinig last van het 
chiptekort en verkocht in het 
derde kwartaal 241.391 au-
to’s, een record. Het ontving 
een order van de autover-
huurder Hertz voor 100.000 
elektrische auto’s. In septem-
ber was de Tesla Model 3 het 
meest verkochte model in 
Europa. Het aandeel steeg 
naar een nieuw record. Tesla 
vervoegde het kransje aande-
len met een beurskapitalisa-
tie boven 1000 miljard dollar.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 95,05 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 32,68 euro
Ticker: TNET BB
ISIN-code: BE0003826436

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 8,27 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 1037,86 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
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D
e posities die we eind juli 
innamen op het aandeel 
van Barco, hebben nog 
niet het verhoopte resul-
taat opgeleverd. We re-
kenden op een koersstij-
ging, maar de koers zakte 

van 21 euro eind juli gezapig 
naar 18 euro. Gelukkig gaat 
het de jongste dagen wat 
 beter. De geschreven put 
maart 2022 met uitoefenprijs 
22,00 euro is gestegen tot 
3,52 euro. De gekochte call 
maart 2022 met uitoefenprijs 
20,00 euro zakte in waarde 
tot 0,95. Er is geen reden tot 
paniek. We hebben nog ruim 
vier maanden.
In het derde kwartaal stegen 
de bestellingen met 43 pro-

Opties

Wachten op beterschap bij Barco
cent. Het orderboek dikte aan 
met 45 procent  tegenover 
 vorig jaar. Dat  vertaalt zich 
nog niet in een  beduidende 
omzetstijging (+12% jaar op 
jaar). De verkoop stijgt in alle 
divisies, maar het tekort aan 
componenten begint zijn tol 
te eisen. Barco schat de im-
pact op 15 miljoen euro.
Barco ziet tekenen van her-
stel, maar verwacht dat de 
problemen in de toelevering 
duren tot 2022. De beurs 
heeft wel de neiging vooruit 
te lopen op gebeurtenissen. 
Als dat ook nu gebeurt, kun-
nen we de komende maanden 
al mooie zaken zien. We zet-
ten dan ook weer hausseposi-
ties op.

Gekochte call
Koop de call Barco juni 2022 
met uitoefenprijs 19,00 eu-
ro @ 1,69 euro 
Dit contract is at the money: 
de uitoefenprijs ligt dicht bij 
de aandelenkoers. Zelfs bij 
een kleine koersstijging krijgt 
de call intrinsieke waarde. De 
eerstvolgende technische 
weerstand ligt iets boven 
20 euro. Maar dan kan het 
snel naar 24,50 gaan. In dat 
geval bedraagt de premie ten 
minste 5,50 euro. Zit de 
beursstemming tegen, dan 
wacht een sterke steunzone 
rond 16 euro. We kopen met 
dat contract voldoende tijd, 
zodat we kunnen wachten op 
beterschap in 2022.

Geschreven put
Schrijf de put Barco maart 
2022 met uitoefenprijs 
20,00 euro @ 2,04 euro 
Bij de gekochte call is de 
grootte van de mogelijke 
winst onbeperkt. We betalen 
daar ook een premie voor. 
Met deze strategie rekenen 
we ook op een koersstijging 
van het aandeel, maar we be-
talen er niet voor. We ontvan-
gen 204 euro (100 x 2,04 eu-
ro) om de plicht op te nemen 
om de aandelen te kopen te-
gen 20 euro, als de koper van 
de put dat wenst. We betalen 
dan 17,96 euro per aandeel (20 
- 2,04). Dat is minder dan we 
betalen als we de aandelen nu 
zouden kopen. Als Barco te-
gen 18 maart 2022 20 euro of 
meer kost, loopt het contract 
waardeloos af en strijken we 
de volle premie van 204 euro 
op. z

I
n oktober klom de prijs van 
een pond suiker voor het 
eerst sinds 2016 boven de 
grens van 20 dollarcent. 
Een eerste verklaring is de 
opmars van de energieprij-
zen. Een hogere olieprijs 

jaagt ook de prijs van ethanol 
de hoogte in. Stijgen de 
ethanolprijzen, dan wordt het 
interessanter meer ruwe sui-
ker om te zetten in ethanol in 
plaats van in geraffineerde 
suiker. In Brazilië, de grootste 
suikerproducent ter wereld, 
noteert de ethanolprijs daar-
door op een recordniveau.
Daarnaast werd de oogst in 
Brazilië getroffen door droog-
te en vorst tijdens de voorbije 
zomer. Er is op korte termijn 

Grondstoffen

Olie stuwt suikerprijs hoger

geen beterschap in zicht, 
want volgens het Amerikaan-
se Climate Prediction Centre 
zullen de effecten van het La 
Niña-weerfenomeen zich nog 
tot februari laten voelen. Dat 
betekent een aanhoudende 
droogte in grote delen van 
Zuid-Amerika.
In Europa worden tot decem-
ber de suikerbieten geoogst. 
De opbrengst zal dit jaar naar 
schatting 30 procent hoger 
liggen dan vorig jaar, toen in-
fectieziektes de oogst deden 
tegenvallen. Maar door de 
 lage temperaturen en de hoge 
vochtigheid van de voorbije 
zomer zal het suikergehalte 
wel dalen. Daardoor zal de 
suikeropbrengst toch onder 

het vijfjaarse gemiddelde uit-
komen. India, de belangrijk-
ste suikerexporteur, stevent af 
op een goede opbrengst. Ook 
Thailand doet het goed. De 
opbrengst zal er dit jaar met 
44 procent stijgen.

Aanbodtekort
Het is opmerkelijk dat de sui-
kerprijs hoger klimt tegen de 
achtergrond van de dalende 
Braziliaanse real. De munt 
noteert tegenover de Ameri-
kaanse dollar op het laagste 
niveau in meer dan zes maan-
den. Normaal is een goedkope 
real ongunstig voor de suiker-
prijs. De export neemt toe 
doordat de grondstof in dollar 
wordt verkocht en er dan 

meer real overblijft. Maar 
blijkbaar wegen de andere 
factoren zwaarder. Naast de 
lagere opbrengst spelen ook 
de hogere productiekosten 
een rol – denk in de eerste 
plaats aan energie, maar ook 
aan transport.
De International Sugar 
 Organisation (ISO) verhoogde 
deze zomer haar prognose 
van het aanbodtekort op de 
markt naar 3,8 miljoen ton. 
Private voorspellers gaan uit 
van een kleiner deficit, omdat 
ze rekening houden met een 
hogere uitvoer in Azië en een 
tragere groei van de vraag 
door de coronapandemie. Zo-
lang de olieprijs en de kosten-
inflatie hoog blijven, is er 
geen reden om te denken dat 
de suikerprijs fors zal dalen. 
Beleggers kunnen daarop in-
spelen met de WisdomTree 
Sugar ETC die op de Duitse 
Xetra-beurs noteert. z
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P O R T E F E U I L L E

M
ichel Doukeris, de op-
volger van Carlos Brito 
bij AB InBev, neemt 
een vliegende start. De 
nieuwe CEO kan begin-
nen met duidelijk beter 
dan verwachte cijfers 

over het derde kwartaal. De 
koersevolutie van de voorbije 
maanden liet duidelijk an-
ders vermoeden. Vooral de 
volume- en omzetgroei kwa-
men een stuk boven de ana-
listenconsensus uit.
Met Doukeris koos AB InBev 
voor continuïteit. Met een 
kwarteeuw op de teller bij ’s 
werelds grootste bierbrou-
wer is hij bijna even ervaren 
als Brito. Die keuze is begrij-
pelijk, gezien de pandemie en 
de nog stevige schuldenlast 
na de overname van SABMil-
ler vijf jaar geleden.
In het derde kwartaal was er 
een organische volumegroei 
(zonder overnames en desin-

vesteringen) van 3,4 procent, 
van 146,61 naar 151,63 miljoen 
hectoliter. Voor de eigen bie-
ren was dat 2,8 procent. De 
analisten gingen uit van een 
lichte daling (-0,1%). Na 
 negen maanden bedraagt de 
volumegroei 11,9 procent.
De organische omzetgroei 
was met 7,9 procent nog een 
stuk groter, maar dat zijn we 
intussen gewoon bij de bier-
reus. De omzet uit de eigen 
bieren steeg met 9,3 procent. 
De analisten verwachtten 
maar een toename met 4,2 
procent. In het derde kwar-
taal bedroeg de omzet 
14,27 miljard dollar, tegen-
over 12,82 miljard in dezelfde 
periode in 2020.
De voorbije kwartalen steeg 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
minder sterk dan het volume 
en de omzet. AB InBev geeft 
dus marge prijs. Dat was in 
het derde kwartaal niet an-

ders. De ebitda ging 3 pro-
cent hoger, naar 5,214 miljard 
dollar, in vergelijking met 
4,892 miljard dollar in het 
derde kwartaal van vorig jaar. 
Hier hielden de analisten 
 rekening met een daling van 
2,3 procent. De genormali-
seerde ebitda-marge (ebitda 
tegenover omzet) is gezakt 
met 1,74 procent: van 38,2 
procent in derde kwartaal 
van 2020 tot 36,5 procent dit 
jaar. Na negen maanden be-
draagt de marge 35,7 procent. 
Dat blijft  bijzonder hoog in 
de sector.
De onderliggende winst per 
aandeel kwam uit op 
0,85 dollar per aandeel, bo-
ven de gemiddelde analisten-
verwachting van 0,82 dollar 
per aandeel. Na negen maan-
den maakt dat 2,14 dollar per 
aandeel. De genormaliseerde 
winst per aandeel bereikte 
0,50 dollar in het derde 
kwartaal, en 1,96 dollar na 
negen maanden.
De biergigant verhoogt voor 
het volledige boekjaar de ver-
wachtingen. AB InBev rekent 

nu op een 10 tot 12 procent 
hogere ebitda.
De waardering van AB InBev 
is de afgelopen jaren fors te-
ruggevallen. Tegen 1,7 keer 
de boekwaarde en 11,5 keer 
de verhouding tussen de 
 ondernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2021 is de waardering 
nog altijd heel aanvaardbaar. 
We hebben onze positie ver-
sterkt, omdat we mikken op 
een stevig koersherstel in de 
komende 12 tot 24 maanden, 
als na Europa en de Verenig-
de Staten ook het leven in de 
rest van de wereld normali-
seert en dus de hele wereld-
economie weer op toerental 
komt. Koopwaardig (rating 
1B). z

AB InBev verhoogde de 
verwachte ebitda-groei 
voor 2021 met minstens 
10 procent.

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

Basiswaarden
·  AkerBP kon heel sterke 

resultaten voorleggen over 
het derde kwartaal, dankzij 
een hogere productie en 
veel hogere prijzen. Zo 
steeg de nettowinst van 
154 miljoen naar 206 mil-
joen dollar. We verkochten 
de helft van onze positie na 
de forse klim van de voorbije 
maanden.

·  Balta Group kon het bijzon-
der goede tweede kwartaal 
niet evenaren in het derde 
kwartaal, maar de ebitda- 
marge lijkt structureel wel 
te stijgen. Meer uitleg volgt 
in een van de volgende num-
mers.

·  Euronav kreeg behalve van 
ING ook een gunstig rapport 
van KBC Securities. CEO 
Hugo De Stoop staat open 
voor een fusie met Front-
line. We namen winst op de 
bijgekochte aandelen (125 à 
6,70 euro). Kwartaalcijfers 
op 4 november.

·  Kinepolis ontving in het 
derde kwartaal 7,1 miljoen 
bezoekers, of 70,5 procent 
van het aantal in hetzelfde 
kwartaal van 2019. Er was 
een duidelijk hogere 
opbrengst per bezoeker, en 
dus nettowinst en schulden-
afbouw. Meer details in het 
volgende nummer.

·  Ontex: de derdekwartaalcij-

fers lieten een stabiele 
omzet zien, maar ook een 
veel lager resultaat door de 
forse kosteninflatie en aan-
voerproblemen (lees ook 
blz. 142). We kochten aan-
delen bij na de val die 
volgde op de kwartaalcij-
fers. Meer details in het vol-
gende nummer.

Vergrijzing
·  Argenx had op 30 septem-

ber 2,53 miljard dollar cash 
op de balans. Het sloot een 
akkoord met Medison voor 
de commercialisatie van 
efgartigimod voor myasthe-
nia gravis in Israël. Operati-
oneel is het bedrijf klaar 

voor de goedkeuring van 
efgartigimod op 17 decem-
ber in de Verenigde Staten.

·  Bone Therapeutics publi-
ceerde een update over het 
derde kwartaal. De kasposi-
tie bedroeg 9,3 miljoen 
euro. Dat volstaat tot het 
einde van het eerste kwar-
taal van 2022. Alle strate-
gische opties (een nieuwe 
kapitaalverhoging, een part-
nerschap voor Allob, een 
fusie of een overname) wor-
den onderzocht.

·  MDxHealth lanceerde op 
28 oktober zijn beursgang 
op Nasdaq met de uitgifte 
van 3,75 miljoen aandelen in 
de vorm van ADS. 

Het glas is meer dan 
halfvol bij AB InBev
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 150 Hyloris gekocht aan 15,00 euro; 15 Alibaba aan 169,22 dollar; 5 
LVMH aan 665,8 euro; 15 AB InBev aan 52,00 euro; 50 Barco aan 19,30 euro en 75 Ontex aan 
8,69 euro; we kopen 20 Ageas (bij) en 10 Prosus

Verkoop: we hebben 60 AkerBP verkocht aan 336,9 NOK; 125 Euronav aan 9,27 euro; 50 
KBC Ancora aan 44,90 euro en 75 Schlumberger aan 32,52 dollar; we verkopen 500 Nokia

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
181.033,31  (99,4%)     1.072,75    (0,6%)             182.106,06  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +9,4% Bel20 +16,9%
Eurostoxx50 +19,1% MSCI World +24,9%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O B L I G A T I E S

Z
eg niet dat we het niet 
voorspeld hebben, horen 
we vandaag heel wat ex-
perts zeggen. Inderdaad, 
het stond in de sterren 
geschreven dat de ener-
gieprijzen zouden stijgen 

na de pandemie. In veel lan-
den draait de economie weer 
op volle toeren. Tijdens de 
coronacrisis durfden heel 
wat  ondernemingen niet te 
veel voorraden aanleggen, 
omdat niemand wist wan-
neer de pandemie bedwon-
gen zou zijn.

In een wurggreep
Nu de vraag naar veel pro-
ducten weer is toegenomen, 
ontstaan tekorten. Significan-
te prijsstijgingen zijn het lo-
gische gevolg. London Brent 
Oil kostte in november vorig 
jaar 40 dollar per vat, nu is 
dat al 85 dollar. Landen die 
geen olie of gas produceren, 
zitten in een wurggreep. Ze 
kunnen weinig anders dan de 
prijs betalen en zich voor het 

hoofd stoten dat ze niet eer-
der maatregelen hebben 
 genomen om hun afhanke-
lijkheid van fossiele brand-
stoffen te verminderen. Mis-
schien komt een en ander nu 
in een stroomversnelling.
De voorvechters van meer 
onafhankelijkheid van derde 
landen op het gebied van 
energie vinden een partner in 
de milieubewegingen, die om 
ecologische redenen meer 
groene energie eisen. Begin 
dit jaar bereikte de vraag 
naar energie weer het peil 
van voor de pandemie, en nu 
is ze al gestegen tot nieuwe 
recordhoogtes. Overal wordt 
gevraagd, bijna geëist, dat 
consumenten hun gedrag 
aanpassen en de CO2-uit-
stoot terugdringen. Maar 
voorlopig verandert er wei-
nig. De bouw van duurzame 
energiebronnen en de tech-
nologische ontwikkeling en 
opbouw van flexibele opslag-
capaciteit kosten hopen geld 
en tijd.

De productiecapaciteit stijgt 
opmerkelijk, maar het zal 
nog wel even duren voor 
zon- en windenergie klassie-
ke energiebronnen als gas en 
olie volledig kunnen vervan-
gen. De extreem vervuilende 
steenkoolcentrales worden 
zelfs economisch weer inte-
ressant, omdat de prijs van 
gas in een jaar vertienvou-
digd is. Vooral Rusland orga-
niseert schaarste, waardoor 
de prijzen sterk stijgen. En 
dan moet de echte winterkou 
nog komen. Door de afbouw 
van de investeringen in fos-
siele brandstoffen kan het 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRIJS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Ghelamco 4,8% 20/11/24 99,95 4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 97,82  4,40% 100.000 NR
EUR  Saipem Finance  3,125% 31/03/28 100,76  2,99% 100.000 BB+
USD  Foot Locker 4,00% 01/10/29 100,11 3,98% 2.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 98,42 4,83% 2.000 BB+
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 86,90 8,06% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,10  4,55% 100.000 BBB
NOK  Norwegian Govern.*  1,75% 06/09/29 100,86 1,63% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 93,62  7,26% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,45  0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 98,84  1,98% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24  102,26  2,92% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  102,39  2,61% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 102,67  5,63% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23  92,53 19,94% 10.000 AAA
BRL  IBRD 5,00% 22/01/26 81,86  10,50% 10.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Met obligaties in de olie

TR44-146   146 29/10/2021   12:04



X X  X X X X X X  2 0 2 0   WWW.TRENDS.BE

147

4  N OV E M B E R  2 0 2 1   WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

 tekort de komende jaren nog 
toenemen. Dat voorspelt wei-
nig goeds. En als er geopoli-
tieke spanningen bovenop 
komen, zullen de problemen 
nog groter worden.

Schaarste
De groene transitie draait op 
volle toeren, maar de vraag 
naar olie blijft toenemen, 
vooral in landen zoals China 
en India. Het aanbod volgt 
niet. De Amerikaanse presi-
dent Joe Biden heeft de in-
vesteringen in controversiële 
schalieolie sterk terugge-
schroefd. De leden van het 
oliekartel OPEC pompen 
minder olie op dan aan het 
begin van de pandemie. Het 
kartel weigert de productie 
snel te verhogen, omdat het 
een stok achter de deur wil 
houden voor het geval dat de 
pandemie weer de kop zou 
opsteken.
Intussen neemt de vraag naar 
olie sneller toe dan verwacht. 
Ze bevindt zich intussen 
weer op het niveau van voor 
de pandemie: 100 miljoen 
 vaten per dag. Experts ver-
wachten een verder toene-
mende vraag, en daardoor 
een onevenwicht tussen 
vraag en aanbod. Het even-
wicht zal wellicht niet voor 
eind volgend jaar hersteld 
zijn. Het is logisch dat de 
oliebedrijven gouden zaken 
doen. Ze hebben alle belang 
bij een hoge olieprijs.

Klimaatstrategie
Royal Dutch Shell is het 
nummer zes in de wereld-
ranglijst van oliebedrijven. Het 
wil zich meer toeleggen op de 
meest winstgevende olie- en 
gasactiviteiten en verduurza-
ming. Shell heeft een ambiti-
euze klimaatstrategie uitge-
stippeld, met als doel zijn 
CO2-uitstoot sterk te vermin-
deren. Tijdens een proces 
aangespannen door een col-
lectief van burgers en ngo’s 
heeft de rechtbank het be-
drijf verplicht zijn CO2-uit-
stoot tegen 2030 met 45 pro-
cent terug te dringen.
Shell heeft erg veel obligaties 
uitstaan op de secundaire 
markt. Vanwege de sterke 
 rating (A+) is het rendement 
doorgaans aan de lage kant. 
De lening in euro met een 
coupon van 1 procent die ver-
valt op 15 augustus 2028 kost 
momenteel 95,3 procent en 
levert zo 1,32 procent op. Een 
vergelijkbare obligatie in 
Zwitserse frank, met een 
coupon van 0,875 procent, 
brengt zelfs maar 0,15 pro-
cent op. Voor een aanzienlijk 
hoger rendement moet u 
naar de dollarleningen op 
lange termijn kijken. Zo 
brengt de obligatie met een 

coupon van 4,375 procent 
iets meer dan 3 procent op, 
maar ze loopt wel tot 11 mei 
2045.

Langlopend papier
Net als veel andere onder-
nemingen hebben ook de 
 petroleumbedrijven een 
groot aantal obligaties lopen 

met een lange tot zeer lange 
looptijd. De obligatie van 
Chevron, uitgeven in Ameri-
kaanse dollar, die een coupon 
draagt van 2,978 procent en 
momenteel 102,6 procent 
kost, loopt pas af in 2040. 
Het rendement bedraagt 2,82 
procent. Een obligatie met 
een coupon van 2,343 pro-
cent die vervalt in 2050 biedt 
nauwelijks meer rendement. 
Chevron heeft dan ook van 
Standard & Poor’s de erg 
sterke rating AA- gekregen. 
Chevron is de op twee na 
grootste olieproducent in de 
Verenigde Staten. Ter verge-
lijking: het dividendrende-
ment bedraagt bijna 5 pro-

cent. Maar dat is uiteraard 
niet gegarandeerd voor de 
komende jaren, wat wel het 
geval is voor het rendement 
van de meeste obligaties.

Grootste schuldenlast
Geïnteresseerden kunnen 
ook gaan voor de twee obli-
gaties van Petroleos Mexi-
canos uit de Obligatieselec-
tie. De dollarlening brengt 
een onwaarschijnlijke 8 pro-
cent op tot 28 januari 2060. 
Met de obligatie in Britse 
pond haalt u 4,50 procent tot 
26 november 2025. Het be-
drijf heeft nog altijd de rating 
BBB bij Standard & Poor’s, en 
behoort zo tot de investment- 
gradecategorie. Petroleos 
Mexicanos heeft de weinig 
benijdenswaardige eer het 
oliebedrijf met de grootste 
schuldenlast ter wereld ge-
noemd te worden. De Mexi-
caanse regering moet het 
 bedrijf regelmatig ter hulp 
schieten. Het is immers een 
belangrijke bron van over-
heidsinkomsten. Moody’s 
heeft onlangs de rating van 
Pemex verlaagd van Ba2 naar 
Ba3. Dat is enkele stapjes on-
der investment grade. z

Oliebedrijven doen  
gouden zaken, ondanks 
de druk van de groene 
transitie.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1612 -1,72%
EUR/GBP  0,8434 -6,63%
EUR/NOK  9,7025 -11,16%
EUR/SEK  9,9834 -3,56%
EUR/CAD  1,4385 -7,31%
EUR/AUD  1,5495 -6,54%
EUR/NZD  1,6209 -8,48%
EUR/ZAR  17,056 -10,94%
EUR/TRY  11,128  +18,62%

OBLIGATIEFOCUS

Evergrande zit al een tijdje 
in slechte papieren. De schul-
denberg zou oplopen tot 
300 miljard dollar. Sinds eind 
september kan de Chinese 
vastgoedgigant de rente op 
bepaalde obligaties niet lan-
ger betalen. De gratieperiode 
van 30 dagen loopt af. Dan 
wordt Evergrande formeel 
beschouwd als een wanbeta-
ler. Door de enorme schul-
denberg bemoeit de Chinese 
overheid zich met de zaak. Yi 

Gang, de gouverneur van de 
Chinese nationale bank, 
belooft dat het financiële 
systeem in China niet in 
gevaar zal komen. Ever-
grande is niet de enige vast-
goedgroep met financiële 
problemen door de ongebrei-
delde groei van de huizen-
markt. Ook de middelgrote 
vastgoedgroep Fantasia 
wankelt.
Ook buiten China komen 
vastgoedbedrijven in moei-
lijkheden. De Waalse groep 
Cayman kampt met liquidi-
teitsproblemen. De recht-

bank heeft een verlenging 
van de gerechtelijke reorga-
nisatie afgewezen. Daardoor 
is het bedrijf niet langer 
beschermd tegen zijn schuld-
eisers. Cayman is dit jaar ver-
oordeeld voor bedrog bij de 
verkoop van kamers in het 
Aalsterse Ibis-hotel. Alsof dat 
nog niet genoeg is, eisen 
beleggers die via crowdlen-
ding obligaties kochten, hun 
geld terug. Cayman zou met 
het geld een hotel bouwen en 
uitbaten, maar de beleggers 
vertrouwen het zaakje niet 
meer.

Immobel staat in schril con-
trast met de hogergenoemde 
bedrijven, omdat het wel 
gezond is. De grootste beurs-
genoteerde Belgische vast-
goedontwikkelaar geeft 
groene obligaties in euro uit 
met een looptijd van 6,5 jaar 
en een vaste bruto coupon-
rente van 3 procent. Inschrij-
ven kan tot en met 5 novem-
ber 2021 om 17.30 uur, 
behoudens een vervroegde 
afsluiting.

Vastgoed
perikelen
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De gereglementeerde vast-
goedvennootschap Shur-
gard hebben jullie nog niet 
besproken. Toch is de koers 
al bijzonder mooi gestegen. 
Geen koopkandidaat dan? 

Shurgard is een Luxemburgs 
bedrijf met Amerikaanse 
roots dat uitgroeide tot de 
Europese marktleider in de 
ontwikkeling en de verhuur 
van zelfopslagruimten. Het 
bedrijf ging in 2018 tegen de 
onderkant van de voorziene 
vork van 23 tot 28 euro per 
aandeel naar Euronext Brus-
sel, maar de koers is intussen 
ruimschoots verdubbeld.
Shurgard is actief in zeven 
West-Europese landen. In de 
volgorde dat een land bij-
draagt aan de omzet van 
137,3 miljoen euro in de eer-
ste jaarhelft (+6,2% tegen-
over 2020) zijn dat Frankrijk 
(34,1 miljoen of 24,8% van 
het groepstotaal, +2,9%), 
 Nederland (29,8 miljoen of 
21,7%, +8,1%), het Verenigd 
Koninkrijk (23,1 miljoen of 
16,8%, +8,6%), Zweden 
(22,7 miljoen of 16,5%, 
+8,3%), België (11,1 miljoen of 
8,1%, +5,8%), Duitsland 
(9,6 miljoen of 7%, +2%) en 
Denemarken (6,9 miljoen of 
5%, +6,7%). Onlangs werd in 
de buurt van Parijs het 
250ste gebouw in gebruik 
 genomen, in totaal goed voor 
een verhuurbare oppervlakte 
van ruim 1,23 miljoen vier-
kante kilometer die 175.000 
klanten bedient. In de perio-
de van 2012 tot 2020 groeide 
de verhuurbare oppervlakte 
van zelfopslagruimten in Eu-

ropa jaarlijks gemiddeld met 
9 procent. Bovendien is de 
Europese markt nog fors on-
derontwikkeld (tot 40 keer 
minder verhuurde ruimte 
per persoon vergeleken met 
de Verenigde Staten), en heel 
versplinterd, waardoor 
marktleider Shurgard de rol 
van natuurlijke consolidator 
kan vervullen.
Een sterke eerste jaarhelft 
maakte het mogelijk de ver-
wachte toename van de jaar-
omzet tegenover 2020 te ver-
hogen van 4 à 6 procent naar 
8 à 10 procent. De bezettings-
graad steeg naar een sterke 
90,8 procent (+220 basispun-
ten). Op de kapitaalmarktdag 
begin september werd vanaf 
2022 een jaarlijkse omzet-
groei van 6 procent voorop-
gesteld. De groeiversnelling 
is gestoeld op de succesvolle 
combinatie van verdere uit-
breidingen op bestaande lo-
caties (1000 vierkante meter 
per jaar), de ontwikkeling 
van tien nieuwe gebouwen 
per jaar vanaf 2024 (vijf in 
2022 en zeven in 2023) en 
overnames (2% jaarlijkse 

groei, kostprijs 50 miljoen). 
Alles bij elkaar komt er een 
verdubbeling van het jaarlijk-
se investeringsritme vanaf 
2024 tot 170 miljoen euro, 
dat jaarlijks 90.000 vierkante 
meter extra verhuurruimte 
moet opleveren tegen een 
nettorendement van 7 à 8 
procent. De lage schuldgraad 
van 17,6 procent op 30 juni 
laat, gezien de doelstelling 
van 25 procent (tijdelijk 
maximaal 35%), heel wat 
ruimte voor investeringen.
Shurgard keert 80 procent 
van de EPRA-winst uit aan 
zijn aandeelhouders, dit jaar 
goed voor een brutodividend 
van 1,06 euro per aandeel 
(2% brutorendement). Het 
aandeel noteert na een sterke 
periode tegen circa 1,75 keer 
de intrinsieke waarde en 
38 keer de verwachte winst 
voor 2021. Het nam daarmee 
al een belangrijke voorafna-
me op de versnelling van de 
groei, vooral vanaf 2024. 
Hoewel een sterkhouder in 
een interessante vastgoed-
niche zouden we voor een 
aankoop wachten op een 
 terugval tot 50 euro. Bestaan-
de posities mogen behouden 
blijven (rating 2A). z

Ziet u brood in Shurgard?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 21/10: Just Eat Takeaway, 

NextGen Energy en aandelenlijsten
• Vrijdag 22/10:  analyse (water) en 

opties (Barco)
• Maandag 1/11:  AB InBev en lezersvraag 

(Shurgard)
• Dinsdag 2/11: Orange Belgium,  

Unibail-Rodamco-Westfield;  
grondstoffen (suiker) 

• Woensdag 3/11:  argenx, Cofinimmo;  
pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
TOT 23/ 7 EN TERUG VANAF 11/8
PODCAST: WATER EN AB INBEV
PODCAST VOOR BEGINNERS:  
BELEGGINGSFONDSEN EN TRACKERS

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 4 NOVEMBER
Barrick Gold: kwartaalresultaten
Euronav: kwartaalresultaten
First Majestic Silver: kwartaalresultaten
Galapagos: kwartaalupdate
GBL: kwartaalresultaten

VRIJDAG 5 NOVEMBER
Kirkland Lake: kwartaalresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

MAANDAG 8 NOVEMBER
AngloGold: kwartaalresultaten
Postnl: kwartaalresultaten

DINSDAG 9 NOVEMBER
Agfa-Gevaert: kwartaalresultaten

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Ageas: kwartaalresultaten
AholdDelhaize: kwartaalresultaten
Biocartis: kwartaalupdate 
Bpost: kwartaalresultaten
Engie: kwartaalresultaten
Nvidia: kwartaalresultaten
Pan American Silver: 
kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
AB InBev 144
Barco 136, 141
Compagnie des Alpes 137
Just Eat Takeaway 138
Melexis 142
NexGen Energy 139
Ontex 142
Schlumberger 140
Shurgard 148
Telenet 142
Tesla Motors 142
Umicore 141

GF
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