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V O O R W O O R D

Tien stellingen over 2021

N r .  1  -  Jaargang 48 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

We wensen u een opperbest 
2021 toe. Meer dan ooit bete-
kent dat in de eerste plaats 
een goede gezondheid. Daar-
naast wensen we u heel veel 
geluk in de zaken die u be-
langrijk vindt. Daar hoort ui-
teraard een mooi rendement 
op uw beleggingsportefeuille 
bij. Om u daarbij te helpen, 
zetten we tien stellingen op 
een rij, die samenvatten hoe 
we naar het financiële jaar 
2021 kijken.
1. Het jaar staat of valt met 
het succes van de covid-19- 
vaccinatie. Om de economie 
te laten normaliseren zijn 
vaccins nodig. De snelheid 
waarmee die worden toege-
diend en de mate waarin de 
bevolking zich laat vaccine-
ren, zullen de prestaties van 
de financiële markten bepa-
len.
2. 2021 wordt het jaar van 
een stevig economisch her-
stel. Na de diepe val van 2020 
zal de wereldeconomie een 
stevig herstel laten optekenen 
door de geleidelijke normali-
sering van de economische 
activiteit.

3. De centrale banken zullen 
er alles aan doen om de ren-
te laag te houden. Normaal 
zou de rente moeten stijgen 
als de economie herstelt, 
maar de centrale banken zul-
len de rente zo laag mogelijk 
houden.
4. De begrotingsdiscipline 
zal in 2021 nog niet terug-
keren. Met de goedkeuring 
van de centrale banken wordt 
alles ingezet op de economi-
sche relance en blijven de 
 begrotingen duidelijk in het 
rood.
5. De Amerikaanse dollar 
zal verder verzwakken in 
2021. De Amerikaanse centra-
le bank zal massaal geld blij-
ven pompen in de economie. 
Dat zal ertoe leiden dat de 
dollar waarde blijft verliezen.
6. De beurzen zullen het 
goed tot heel goed doen in 
2021. In 2021 moeten de be-
drijfswinsten stevig herstel-
len. Dat vooruitzicht zal de 
beurskoersen aanvuren. 
Daarnaast zullen de beurzen 
profiteren van de verdere ver-
schuiving van vastrentende 
beleggingen naar aandelen.

7. De techgiganten zullen de 
beurs niet langer domine-
ren. Niet dat ze slecht zullen 
presteren in 2021, maar de 
techgiganten zullen het 
beurs jaar niet meer zo kun-
nen beheersen als in 2020.
8. Er is nog tijdelijk een 
glansrol weggelegd voor 
goud en zilver. Zolang de sti-
muleringsmaatregelen de 
overhand hebben, zien we 
nog een sterke periode voor 
de edelmetalen in 2021. Maar 
zodra de economie min of 
meer is genormaliseerd, zal 
de interesse voor goud en zil-
ver afnemen.
9. Olie en andere grondstof-
fen zullen schitteren in 
2021. In het voorjaar van 
2020 gingen de prijzen van 
olie en andere grondstoffen 
fors de dieperik in. In de loop 
van de tweede jaarhelft is 
daar verandering in gekomen. 
Die trend zal doorzetten in 
2021. De vraag zal hernemen 
en het aanbod zal haperen.
10. Een gemengd beeld voor 
vastgoed in 2021. Minstens 
in de eerste jaarhelft zal de 
markt voor gezinswoningen 
lijden onder de economische 
onzekerheid die de coronacri-
sis heeft veroorzaakt. Dat zal 
wegen op het aantal transac-
ties en op de prijzen. Appar-
tementen en villa’s als tweede 
verblijf aan de kust en in het 
buitenland zullen kunnen 
blijven rekenen op een stevige 
vraag en hoge prijzen, omdat 
vastgoed populair blijft als be-
legging. z
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106 Inside Beleggen
A N A L Y S E

M
et welke Belgische aan-
delen kon u de voorbije 
twintig jaar het meeste 
geld verdienen? Om 
daar achter te komen 
berekenen we de hoog-
ste rendementen op vijf, 

tien, vijftien en twintig jaar. 
We kijken daarbij zowel naar 
de koersstijging als naar de 
uitgekeerde dividenden.
We hanteren een puntensys-
teem. Het Belgische aandeel 
dat bijvoorbeeld de hoogste 
return op vijf jaar heeft be-
haald, krijgt één punt. De 
tweede krijgt twee punten 
enzovoort. Het komt erop 
aan zo weinig mogelijk pun-
ten te verzamelen. Bij een ex 

 aequo bepaalt de hoogste 
 return op twintig jaar de 
volgorde.
Die rangschikking stellen we 
al vijf jaar op. De eerste twee 
jaar prijkte Lotus Bakeries 
bovenaan, de daaropvolgen-
de twee jaar Galapagos. 2020 
was, na een fantastisch 2019, 
geen goed jaar voor dat bio-
technologiebedrijf. Het aan-
deel zakt diep weg in de 
rangschikking op vijf jaar. 
Galapagos verliest daardoor 
vier plaatsen in het klasse-
ment. De covid-19- pandemie 
heeft de rangschikking veel 
meer door elkaar geschud 
dan de vorige jaren.
Toch is er goed nieuws voor 
de biotechsector. Omdat het 
aandeel meer dan vijf jaar 
beursgenoteerd is, laten we 
argenx voor het eerst toe in 
het klassement. Het springt 
meteen naar de koppositie 
door zijn feilloze en indruk-
wekkend beursparcours. De 
voorsprong in de return op 
vijf jaar is verpletterend.
Lotus Bakeries blijft het 
nummer één op twintig jaar, 
maar het zakt wat weg  
in de rangschikking van de 
voorbije vijf jaar. VGP doet 

het elk jaar beter en springt 
deze keer van vier naar twee. 
Het symboliseert de schijn-
baar onstuitbare opmars van 
de vastgoedsector, en dan 
vooral van het logistieke en 
semi-industriële segment. De 
vastgoedbedrijven WDP en 
Montea prijken ook in de top 
tien. 
Melexis en Picanol zijn ver-
trouwde namen in de lijst. 
Met Payton Planar Magnetics 
verschijnt nog een tweede 
technologiebedrijf in de top 
tien, maar de aanwezigheid 

van techbedrijven blijft toch  
beperkt. Al kan de holding 
Sofina ook meer en meer  
worden verbonden met de 
techsector. Bijna alle toppers 
hebben een stevige referen-
tieaandeelhouder, die door-
gaans familiaal is.

1. Argenx
Het Belgisch-Nederlandse 
biotechbedrijf argenx werd 
in 2008 opgericht. Vandaag 
heeft het een beurswaarde 
van ruim 11 miljard euro. Dat 
is enkel mogelijk in de tech-

Argenx is het beste 
Belgische aandeel

TOP TIEN OP 5 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. Argenx  +2031%
2. Playton Planar  +304%
3. VGP  +270%
4. Smartphoto Group  +238%
5. Flordienne  +207%
6. Fagron  +200%
7. Cenergy Hodings  +173%
8. Sofina  +160%
9. Montea  +148%
10. WDP  +139%

TOP TIEN BESTE BELGISCHE 
AANDELEN 

Bron: eigen berekeningen

NAAM PUNTEN

1. Argenx 6
2. VGP  18
3. Lotus Bakeries  25
4. Payton Planar  25
5. Galapagos  38
6. WDP  46
7. Melexis  52
8. Sofina  54
9. Picanol  55
10. Montea  69

TOP TIEN OP 10 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. Argenx  +2695%
2. VGP  +777%
3. Lotus Bakeries  +772%
4. Galapagos  +733%
5. Zenitel  +591%
6. Melexis  +499%
7. Picanol  +474%
8. WDP  +428%
9. Brederode  +379%
10. Montea  +332%

TOP TIEN OP 15 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM PERCENTAGE

1. Argenx  +2695%
2. Lotus Bakeries  +2466%
3. Galapagos  +983%
4. VGP  +833%
5. Payton Planar  +730%
6. Picanol  +680%
7. Melexis  +650%
8. Jensen Group  +604%
9. Kinepolis  +566%
10. Telenet  +493%

TOP TIEN OP 20 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM PERCENTAGE

1. Lotus Bakeries  +6132%
2. Texaf  +5638%
3. Argenx  +2695%
4. Galapagos  +1258%
5. Picanol  +1045%
6. Payton Planar  +1030%
7. Melexis  +990%
8. Umicore  +972%
9. VGP  +833%
10. Spadel  +801%
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nologie- en de biotechsector, 
op voorwaarde dat je met 
baanbrekende innovaties 
voor de dag komt. En daar is 
het team rond topman Tim 
Van Hauwermeiren (op de 
foto) in geslaagd. 
In mei maakte onze biotech-
trots heel sterke fase III-
studie resultaten bekend met 
het kroonjuweel ARGX-113 of 
efgartigimod tegen de zeld-
zame spierziekte myasthenia 
gravis. Het bedrijf is nu op 
weg naar de lancering van 
zijn eerste geneesmiddel op 
de markt tegen eind 2021.
De sterke resultaten bezegel-
den het unieke potentieel van 
de FcRn-remmer efgartigi-
mod. Er lopen meerdere stu-
dies met efgartigimod: voor 
de behandeling van de bloed-
ziekte ITP, de huidziekte 
pemphigus vulgaris en de 
spierziekte CIDP. Een vijfde 
indicatie voor efgartigimod is 
aangekondigd en er zullen er 
ongetwijfeld nog volgen. Die 
franchise heeft een potentië-
le piekverkoop van meerdere 
miljarden dollars of euro’s.
Verder werkt argenx samen 
met Johnson & Johnson aan 
de ontwikkeling van cusatu-
zumab, een potentieel middel 
voor de behandeling van 
AML, een agressieve bloed-
kanker. Verder blijft het im-

munologie-innovatieplat-
form jaarlijks een nieuwe, 
beloftevolle molecule voort-
brengen. Zo wordt steeds 
verder gebouwd aan een Eu-
ropese  biotechtopper die met 
1,9 miljard euro over een 
comfortabele kaspositie 
 beschikt.

2. VGP
Ook de gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (gvv) 
VGP is een nog relatief jong 
bedrijf. Het werd opgericht 
in 1998. VGP is geleidelijk 
aan naar de top geklommen. 
Het moet nu nog maar één 
bedrijf voor zich laten in het 
klassement. Vorig jaar viel de 
vastgoedspeler nog net naast 
het podium.
Oorspronkelijk richtte VGP 
zich op Tsjechië, maar het is 

nu aanwezig in twaalf Euro-
pese landen. We mogen spre-
ken van een pan-Europese 
speler in logistiek en se-
mi-industrieel vastgoed. VGP 
werkt samen met de Duitse 
verzekeraar Allianz en be-
schikt over een uitgebreide 
landbank, wat de groei van 

de groep mogelijk maakt.
Door de opkomst van de 
e-commerce stijgt de vraag 
naar extra capaciteit om goe-
deren op te slaan. De covid-
19- pandemie heeft die ont-
wikkeling een extra boost ge-
geven. Daarnaast is er de 
structurele daling van de 
rente, die expansie goedkoop 
maakt en rendementsaande-
len als gvv’s extra aantrek-
kingskracht geeft. Combi-
neer dat met een ervaren en 
kwalitatief management en 
je hebt alle ingrediënten voor 
een sterk beursverhaal.

3. Lotus Bakeries
Lotus Bakeries verdient een 
speciale vermelding. Het is 
een familiaal bedrijf, dat in-
ternationaal is doorgebroken 
met speculaas (Lotus Bis-

coff ). Vooral het succes in de 
Verenigde Staten springt in 
het oog. De Amerikaanse 
markt is al enkele jaren de 
grootste markt voor specu-
laas voor Lotus Bakeries. In 
2019 is de eerste speculaasfa-
briek buiten België geopend 
in het Amerikaanse Mebane 
in North-Carolina.
De tweede groeipijler zijn 
gezonde tussendoortjes 
 (Bear, Nakd en Trek), na drie 
Britse overnames in de voor-
bije jaren (Natural Balance 
Foods, Urban Fresh Foods en 
Kiddylicious). De derde pijler 
van Lotus Bakeries zijn de lo-
kale specialiteiten. Daar is 
groei minder vanzelfspre-
kend geworden. Zo is ontbijt-
koek in Nederland een moei-
lijk product geworden.
Vorig jaar verraste de fabri-
kant van lekkernijen de 
markt met de oprichting van 
het incubatorfonds FF 2032 
met een kapitaal van 30 mil-
joen euro, dat moet investe-
ren in beloftevolle merken en 
groeibedrijven met vernieu-
wende producten, technolo-
gieën of marktbenaderingen 
in voeding. Dat kan uitgroei-
en tot een vierde, volwaardi-
ge pijler van het bedrijf. 
Er is dus voldoende groei-
potentieel. De rol van Lotus 
Bakeries in de top tien is 
 zeker nog niet uitgespeeld. z

Argenx is op weg naar de 
lancering van zijn eerste 
geneesmiddel op de 
markt tegen eind 2021.

GF
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A N A L Y S E

O
ok voor Europese en 
Amerikaanse aandelen 
hebben we een klasse-
ment opgemaakt op vijf, 
tien, vijftien en twintig 
jaar. We hebben ons 
daarvoor gebaseerd op 

de Eurostoxx50-index en de 
Standard&Poor’s500-index. 
We beginnen met de Europe-
se beurssterren van de voor-
bije twee decennia.

ASML wipt weer  
over Adidas
De Eurostoxx50-index is een 
relatief beperkte index, maar 
het valt op dat veel aandelen 
in onze top vijf  bovenaan blij-
ven prijken. ASML was twee 
jaar geleden de kampioen, 
maar viel vorig jaar terug 
naar plaats twee. Dit jaar her-
overt de voormalige dochter 
van Philips de koppositie met 

een beurswaarde van ruim 
160 miljard euro. Het aandeel 
staat in elke onderzochte pe-
riode in de top drie en pres-
teert het beste op tien en op 
vijftien jaar.  ASML blijft een 
uitzondering in de technolo-
giesector, waar Amerikaanse 
bedrijven in bijna alle domei-
nen de Europese spelers de 
loef afsteken. Maar in de 
 niche van de chipmachines 
beschikt de Nederlands pro-
ducent over een wereldwijd 
marktaandeel van 85 procent. 
De groep levert aan  giganten 
als Samsung, Intel en TMSC.
De sportreus adidas, de kop-
loper van vorig jaar, heeft in 
2020 de impact van de coro-

nacrisis gevoeld. De winkels 
moesten wekenlang dicht om 
de verspreiding van het virus 
een halt toe te roepen. Dat 
woog op de omzet en de 
winst.
Adidas werd opgericht door 
Adolf Dassler. Het merk met 
de bekende drie strepen werd 
al snel succesvol en profiteert 
van de athleisure- trend, 
waardoor het modieus is 
sportkleding als gewone kle-
dij te dragen. Dat kunnen zo-
wel sneakers zijn als andere 
kledij gemaakt van sportma-
terialen als joggingstof en po-
lyester. Het businessmaga-
zine Forbes voorspelt dat die 
trend nog wel even aanhoudt. 

B E S T E  B U I T E N L A N D S E  A A N D E L E N

ASML en Nvidia zijn  
de internationale  
kampioenen

BESTE EUROSTOXX50-
AANDEEL

Bron: eigen berekeningen

NAAM PUNTEN

1. ASML  6
2. Adidas  13
3. LVMH  23
4. Kone OYJ  30
5. Safran  38

EUROPESE TOP VĲF  
OP 10 JAAR  

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. ASML  +123%
2. Adyen  +596%
3. Adidas  +471%
4. Airbus  +447%
5. Kering  +441%

AMERIKAANSE TOP VĲF 
OP 10 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. Nvidia  +3452%
2. AMD  +3375%
3. Paycom Software  +2739%
4. Abiomed  +2721%
5. Marketaxess Holdings  +2637%

EUROPESE TOP VĲF  
OP 15 JAAR  

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. ASML  +2175%
2. Kone OYJ  +759%
3. LVMH  +627%
4. Adidas  +598%
5. Kering  +597%

EUROPESE TOP VĲF  
OP 20 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. Adidas  +1595%
2. ASML  +1490%
3. Kone OYJ  +1172%
4. Inditex  +721%
5. LVMH  +674%

Bron: Bloomberg

AMERIKAANSE TOP VĲF  
OP 15 JAAR 

NAAM EVOLUTIE

1. Netflix  +13.071%
2. Booking Holdings  +9331%
3. Align Technology  +7990%
4. Mastercard  +7401%
5. Amazon  +6594%

Bron: Bloomberg

AMERIKAANSE TOP VĲF  
OP 20 JAAR  

NAAM EVOLUTIE

1. Monster Beverage Corp  +108.051%
2. Apple  +46.578%
3. Netflix  +42.456%
4. Booking Holdings  +26.630%
5. Tractor Supply Company  +25.560%

BESTE S&P500-AANDEEL

Bron: eigen berekeningen

NAAM PUNTEN

1. Nvidia  27
2. Netflix  40
3. AMD  42
4. Amazon  47
5. Apple  62

EUROPESE TOP VĲF  
OP 5 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. Adyen  +596%
2. ASML  +366%
3. Kering  +301%
4. LVMH  +239%
5. Adidas  +210%

AMERIKAANSE TOP VĲF  
OP 5 JAAR 

Bron: Bloomberg

NAAM EVOLUTIE

1. AMD  +3153%
2. Etsy Inc. +1787%
3. Nvidia  +1557%
4. Paycom Software  +1057%
5. Align Technology  +694%

GF
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Ook talloze onderzoeken 
hebben uitgewezen dat de 
verkoop van sportkleding nog 
lang zal blijven stijgen.
Topman Kasper Rorsted, de 
voormalige CEO van Henkel, 
is erin geslaagd het Duitse be-
drijf op de kaart te zetten in 
de Verenigde Staten, de thuis-
markt van grote rivaal Nike. 
Tot groot plezier van de Bel-
gische holding GBL, die een 
belang van 7,5 procent in adi-
das wist op te bouwen.

Nvidia steekt  
Netflix voorbij
De returns van de Ameri-
kaanse kampioenen liggen 
spectaculair hoger dan die 
van de Europese sterren. De 
top vijf laat over twee decen-
nia duizelingwekkend hoge 
koersstijgingen zien, een 
veelvoud van wat de Euro-
stoxx50-index kan bieden. 
Een belangrijke verklaring 
daarvoor is het gebrek aan 
spectaculaire technologiesuc-
cessen in Europa.
Nvidia is de rijzende ster in 
de halfgeleiderindustrie. Het 
bedrijf is bekend voor de ont-

wikkeling van grafische 3D- 
kaarten en halfgeleiders, on-
der meer voor de Microsoft 
Xbox en de Playstation van 
Sony. Het bedrijf uit Califor-
nië is de voorbije jaren spec-
taculair gegroeid in het zog 
van exploderende markten 
zoals games, cloudcomputing 
(datacenters), virtual-reality-
producten en het mijnen van 
cryptovaluta. Iets meer dan 
de helft van de omzet komt 
uit de gamingindustrie en een 
kwart is afkomstig van data-
centers.
Nvidia haalde de wereldpers 
met een overnamebod ter 

waarde van 40 miljard dollar 
op ARM Holdings. ARM, met 
de hoofdzetel in Cambridge, 
produceert geen chips, maar 
ontwerpt die. De ontwerpen 
van ARM staan bekend om 
hun hoge energie-efficiëntie 
en zijn vooral populair op de 
smartphonemarkt. Met de 
ARM-technologie wil Nvidia 
volop inzetten op kunstmati-
ge intelligentie en in die niche 
uitgroeien tot de wereldwijde 
marktleider. Dat moet groei 
garanderen.
De streamingdienst Netflix 
laat een indrukwekkend par-
cours op de beursvloer zien. 

Het bedrijf is erin geslaagd de 
wereld te veroveren en scoort 
zeker bij jongeren met een 
uitgebreid en boeiend film- 
en serieaanbod tegen een 
aantrekkelijke prijs. De ren-
dabiliteit van Netflix is eerder 
matig. We vrezen dat de beste 
beursjaren van het bedrijf 
voorbij zijn, met de opko-
mende concurrentie van gi-
ganten als Apple en Disney. 
De groeisuccessen van Ama-
zon en Apple zijn wereldwijd 
bekend. Beide aandelen zijn 
het afgelopen jaar weer met 
afgerond 70 procent geste-
gen, en ze hadden daarvoor al 
een indrukwekkende beurs-
waarde. Samengeteld be-
draagt die nu 3700 miljard 
dollar.
AMD, de enige nieuwkomer 
in de top vijf, komt uit dezelf-
de wereld als Nvidia en 
 ASML, de sector van de half-
geleiders. AMD (Advanced 
Micro Devices) heeft het 
 afgelopen decennium een 
sterke metamorfose onder-
gaan. Het aandeel haalde de 
beste return in de voorbije 
vijf jaar en staat op de tweede 
plaats in de lijst op tien jaar. 
Het bedrijf heeft heel lang in 
de schaduw van Intel gestaan, 
maar het heeft zich nu her-
uitgevonden. Ondertussen is 
de onderneming al meer dan 
100 miljard dollar waard. zGF
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A A N D E L E N

B
arrick Gold, de op één na 
grootste gouddelver ter 
wereld, zag zijn produc-
tie in het derde kwartaal 
op jaarbasis afnemen met 
8 procent tot 1,16 miljoen 
troy ounce. Dat brengt 

het totaal sinds begin 2020 
op 3,55 miljoen troy ounce. 
De productieprognose voor 
het volledige boekjaar (4,6 
tot 5 miljoen) ligt dus nog 
binnen handbereik.
De productiedaling is toe te 
schrijven aan het wegvallen 
van de productie bij Porgera. 
Die mijn in Papoea-Nieuw- 
Guinea wordt uitgebaat door 
Barrick in een joint venture 
met het Chinese Zijin Mining 
en levert jaarlijks 240.000 tot 
270.000 troy ounce goud op. 
De productie ligt er sinds 25 
april stil, nadat de lokale 
overheden de verlenging van 
de mijnlicentie hadden ge-
weigerd. Sindsdien zijn juri-
dische procedures opgestart 
en lopen onderhandelingen 
tussen Barrick en de rege-
ring. Het lijdt weinig twijfel 
dat de mijnlicentie zal wor-
den verlengd. Barrick zal 
daar wel een prijs voor moe-
ten betalen door een groter 
aandeel van de opbrengst 
naar de overheid te laten 
vloeien in de vorm van hoge-
re royalty’s.
Carlin (Nevada) en Pueblo 
Viejo (Dominicaanse Repu-
bliek) konden het wegvallen 
van Porgera gedeeltelijk 
compenseren. Cortez had af 
te rekenen met minder rijke 
ertslagen, maar ligt op sche-
ma om de jaarprognoses te 
halen. Veladero in Argentinië 
kreeg tegenwind met een 
strenge winter, een lockdown 

en de financiële crisis in het 
land. Daardoor moeten alle 
inkomsten uit export weer in 
peso’s worden omgezet.
De productiekosten per troy 
ounce daalden in het derde 
kwartaal naar 966 dollar, te-
genover 984 dollar in het 

tweede kwartaal en 1031 dol-
lar een jaar eerder. Na drie 
kwartalen in 2020 bedragen 
de productiekosten gemid-
deld 984 dollar. De komende 
jaren zullen die kosten dalen, 
terwijl de productie tussen 
4,5 en 5 miljoen troy ounce 
zal liggen.
De marge per troy ounce ver-
kocht goud nam in het derde 
kwartaal toe. De ontvangen 
goudprijs steeg met 30 pro-
cent naar 1926 dollar. Daar-
door klom de groepsomzet 
met 32,2 procent naar 

3,54 miljard dollar. De koper-
tak was ook winstgevend, 
met activa in onder meer 
Chili, Zambia en Saudi-Ara-
bië. Die produceerden sinds 
begin vorig jaar 338 miljoen 
pond koper tegen een kost-
prijs van 2,17 dollar per pond. 
De voorbije maanden nam de 
koperprijs een hoge vlucht.
De aangepaste nettowinst 

klom in het derde kwartaal 
met 78 procent op kwartaal-
basis naar 726 miljoen dollar. 
Na negen maanden in 2020 is 
dat 1,43 miljard dollar of 
80 dollarcent per aandeel. De 
vrije kasstroom bereikte met 
1,31 miljard dollar een re-
cordniveau. Dat liet Barrick 
toe zijn schulden af te bou-
wen en zijn dividend te ver-
hogen. In minder dan zes 
jaar is de nettogroepsschuld 
gereduceerd van 10 miljard 
dollar naar 417 miljoen dol-
lar.
Barrick had aan het einde 
van het derde kwartaal 
4,74 miljard dollar in kas, 
 tegenover een schuld van 
5,16 miljard. De gouddelver 
beschikt over een ongebruik-
te kredietlijn van 3 miljard 
dollar. Het kwartaaldividend 
wordt verhoogd van 8 naar 
9 dollarcent per aandeel.

Conclusie
Barrick Gold noteert de helft 
goedkoper dan negen jaar ge-
leden, toen de goudprijs on-
geveer even hoog stond als 
nu. Intussen zijn de produc-
tiekosten gedaald en is de 
zware schuld bijna volledig 
afgebouwd. Het is begrijpe-
lijk dat Warren Buffett voor 
Barrick Gold kiest als enige 
investering in de goudmijn-
sector. Door de omvang en de 
geografische diversificatie is 
de pijplijn van nieuwe pro-
jecten goed gevuld en ligt het 
operationele risico lager dan 
bij kleinere gouddelvers. Bar-
rick Gold blijft koopwaardig 
als basiswaarde in een goud-
portefeuille. z

B A R R I C K  G O L D

Goudlieveling van Warren Buffett

Koers: 23,08 dollar
Ticker: GOLD US
ISIN-code: CA0679011084
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 41 miljard dollar
K/w 2020: 20
Verwachte k/w 2021: 16
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: +31%
Dividendrendement: 1,4%

Barrick Gold noteert de 
helft goedkoper dan negen 
jaar geleden, toen de goud-
prijs ongeveer even hoog 
stond als nu.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 DECEMBER
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V
oor Deere & Company, 
de marktleider in land-
bouwwerktuigen, is het 
boekjaar 2019-2020 (af-
sluitdatum 30 oktober) al 
achter de rug. De land-
bouwreus heeft aange-

toond dat hij de coronacrisis 
snel de baas was en vooral in 
winstgevendheid stappen 
vooruit heeft gezet. De resul-
taten over het vierde kwar-
taal (augustus, september en 
oktober) laten wel enige im-
pact van covid-19 zien.

Deere haalde in het afgelo-
pen kwartaal 63,7 procent 
van zijn omzet uit zijn land-
bouwactiviteiten. De rest 
komt uit materialen voor de 
bouw en de bosbouw. Daar-
naast is er een financiële 
poot, die zich vooral bezig-
houdt met de verhuur en de 
leasing van landbouwvoer-
tuigen. Het aandeel van de 
landbouwactiviteiten is ge-
zakt door de overname van 
Wirtgen Group, de duurste 
overname in de geschiedenis 
van Deere. De Duitsers zijn 
onder meer gespecialiseerd 
in machines voor wegen-
bouw. Daarmee bouwt Deere 
zijn afhankelijkheid van de 
cyclische landbouw af.
Het vierde kwartaal leverde 
een 2 procent lagere omzet 
van 9,73 miljard dollar op, te-
genover 9,90 miljard dollar in 
dezelfde periode in 2019. Dat 
cijfer ligt wel ruim 13 procent 

boven de analistenconsensus. 
De winst per aandeel landde 
op 2,39 dollar, tegenover 
2,27 dollar in het vierde 
kwartaal van het boekjaar 
2019-2020. Dat is niet alleen 
5 procent meer dan in het-
zelfde kwartaal van vorig 
boekjaar, maar ook 62 pro-
cent boven de analistencon-
sensus (1,47 dollar per aan-
deel). Een stevige toename 
van de bedrijfswinst (ebit) bij 
de landbouwactiviteiten was 
een aangename verrassing. 
Een omzettoename (+8%), 
ondanks serieuze prijsverho-
gingen (314 miljoen dollar 
positieve impact op ebit), 
leidde tot een winstsprong 
van 63 procent, van 527 naar 
860 miljoen dollar. Het dreef 
de winstgevendheid van de 
afdeling fors op. De ebit-mar-
ge (bedrijfswinst tegenover 
de omzet) nam toe van 9,2 
naar 13,9 procent.
Deere komt traditioneel met 
resultaten die boven de ge-
middelde verwachting uitko-
men. Dat is alweer het geval. 
De koers ging dan ook vlot 
hoger. De bedrijfsleiding kon 
op basis van het sterke kwar-

taal van de landbouwactivi-
teiten met hoger dan ver-
wachte prognoses komen 
voor het boekjaar 2020-2021. 
Het management verwacht 
10 tot 15 procent omzetgroei 
uit de landbouwactiviteiten 

(consensus +9,7%) en 5 tot 10 
procent voor de materialen 
voor bouw en bosbouw (con-
sensus +10,3%). Dat moet een 
nettoresultaat van 3,6 tot 
4 miljard dollar mogelijk ma-
ken, een stuk boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 3,38 miljard dollar.
Het afgelopen jaar is de winst 
per aandeel, ondanks een la-
gere omzet (van 34,9 naar 
31,3 miljard dollar), tot een 
nieuw record van 10,70 dollar 
gestegen (9,94 dollar in het 
vorige boekjaar). De analis-
tenconsensus voor het nieu-
we boekjaar bedraagt een 
winst per aandeel van 
12,51 dollar, of een stijging 
met 17 procent. Voor het vol-
gende boekjaar rekenen de 
analisten op een omzet van 
35,7 miljard dollar. Ook dat 
zou een nieuw record zijn.

Conclusie
De koers klom de voorbije 
weken en maanden naar een 
record, ondanks de duik in 
maart door de covid-19-pan-
demie. Tegen een verwachte 
koers-winstverhouding van 
21 voor volgend jaar en tegen 
een verhouding tussen de on-
dernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 14,5 voor 2021 is het aan-
deel voor ons te duur. In de 
landbouwsector zijn er dui-
delijk aantrekkelijkere kan-
sen. 

D E E R E  &  C O M P A N Y

Recordkoers met oog op nieuw recordjaar

Koers: 261,12 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 81,82 miljard dollar
K/w 2020: 28
Verwachte k/w 2021: 22
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: +52%
Dividendrendement: 1,1%

De winst per aandeel  
van de afdeling landbouw-
werktuigen kwam 62 pro-
cent uit boven de 
analistenconsensus.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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Argenx is de grote winnaar  
in de Bel-20- index. Het bio-
techbedrijf is goed op weg 
om de goedkeuring voor zijn 
eerste medicijn binnen te ha-
len. Vorig jaar kreeg de koers 
van het aandeel een nieuwe 

boost na de bekendmaking 
van uitstekende fase III- 
resultaten met efgartigimod 
tegen de spierziekte myast-
henia gravis. Alle primaire 
doelstellingen werden be-
reikt. De verwachting is dat 
de FDA in 2021 de goedkeu-
ring zal verlenen om het mid-
del op de Amerikaanse markt 
te brengen. Ondanks een 
moeilijk jaar steeg het aan-
deel met zowat 70 pro-
cent euro in 2020. 

De bioscoopgroep Kinepolis 
groeide jarenlang sterk en 
behoorde tot de betere aan-
delen op Euronext Brussel. 
De covid-19-pandemie veran-
derde dat. De groep moest 
een flink stuk van het jaar 

zijn bioscoopzalen dichthou-
den. Bovendien wijzigde het 
gedrag van een aantal film-
producenten in het voordeel 
van streamingdiensten. Kine-
polis reageerde op de corona-
crisis door in de kosten te 
snijden en geen dividend 
over 2019 te betalen. Het 
aandeel verloor in de loop 
van 2020 bijna de helft van 
zijn waarde.

Galapagos is de grootste win-
naar in de Bel-20 bij de grote 
biotechgroepen, maar helaas 
ook de grootste verliezer. 
Zijn eerste geneesmiddel, fil-
gotinib/Jyseleca, komt dan 
toch niet op de Amerikaanse 

markt. De FDA wil een bijko-
mende studie voor de behan-
deling van reumatoïde artri-
tis. Partner Gilead Sciences 
en Galapagos zetten de aan-
vraag stop. Filgotinib/Jysele-
ca werd wel goedgekeurd in 
 Europa en Japan tegen reu-
ma, maar het verkooppoten-
tieel is aangetast. De koers 
van Galapagos komt onge-
veer overeen met de kasposi-
tie van de groep. In 2020 ver-
loor de koers 60 procent.

Verhuurders van winkelvast-
goed hadden het heel moei-
lijk in 2020, doordat winkel-
centra vaak gesloten waren. 
Voor Wereldhave Belgium 
viel het aantal wanbetalers 
nog mee, want de groep kon 

93 procent van de huur over 
het tweede kwartaal en 95 
procent van de huur over het 
derde kwartaal innen. Eind 
september 2020 bedroeg de 
bezettingsgraad 96,2 procent. 
Toch daalde de winst per 
aandeel over de eerste negen 
maanden van 4,57 euro in 
2019 naar 3,54 euro in dezelf-
de periode van dit jaar. In één 
jaar is de koers van het aan-
deel met bijna 60 procent ge-
daald.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 248,00 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 31,80 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 80,16 euro
Ticker: GLPG NA
ISIN-code: BE0003818359

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 36,10 euro
Ticker: WEHB BB
ISIN-code: BE0003724383



Covid-19 was een godsge-
schenk voor Amazon, omdat 
de consumenten veel meer 
online bestelden. Dat zorgde 
voor veel extra omzet, maar 
de e-commercegigant wordt 
zo groot dat Amerikaanse be-

leidsmakers het bedrijf wil-
len opsplitsen om de concur-
rentie te bevorderen. Ama-
zon zag zijn beurskoers in 
2020 met zowat 70 procent 
oplopen. Daardoor schom-
melt de beurskapitalisatie 
rond 1600 miljard dollar en 
de koers-winstverhouding 
rond 140. De trend van het 
aandeel blijft tot nader order 
stijgend. Even onder 
3000 dollar ligt een belang-
rijke horizontale steun.

Veel toerisme- en de lucht-
vaartbedrijven overleefden 
2020 alleen dankzij over-
heidssteun. In het gesplitste 
boekjaar 2019-2020 leed TUI 
een nettoverlies van 2,7 mil-
jard euro op een omzet van 

7,9 miljard euro (-8%). De 
groep ontving 4,8 miljard 
 euro overheidssteun. In mei 
2020 kondigde TUI aan dat 
het 8000 banen schrapt en de 
groep wil nog meer in de kos-
ten snijden. Door de beschik-
baarheid van vaccins kan de 
belangstelling voor zomerva-
kanties wel stijgen. TUI zag 
de koers in het rampenjaar 
2020 met ruim 60 procent te-
rugvallen. Op het dieptepunt 
verloor het bijna 80 procent.

De cruisesector beleefde vo-
rig jaar een annus horribilis 
door de coronabesmettingen 
op verscheidene schepen. Al-
le cruiseaanbieders liepen 
zware averij op. Carnival, de 
grootste speler met een 

marktaandeel van bijna 50 
procent, was geen uitzon-
dering. Carnival gaf nieuwe 
leningen uit, maar tegen een 
woekerrente, en plaatste een 
converteerbare lening. Voorts 
verhoogde de groep haar ka-
pitaal. Op het dieptepunt 
stond het aandeel 80 procent 
onder de beginkoers van 
2020. Sinds het nieuws over 
de vaccins herstelde de koers. 
Het verlies in 2020 bedroeg 
uiteindelijk 60 procent.

Zoom, de Amerikaanse spe-
cialist in videoconferenties, 
mag uitpakken met de ereti-
tel van ‘corona-aandeel van 
2020’. Zoom heeft zowel gra-
tis als betalende gebruikers. 
In april 2020 doken proble-

men op met de veiligheid en 
de privacy van de gebruikers, 
maar dat stond de steile op-
gang niet in de weg. In het 
derde kwartaal steeg de om-
zet met 367 procent tot 
777,2 miljoen dollar, terwijl 
het aantal gebruikers 485 
procent hoger lag dan een 
jaar geleden. Zoom telt 
433.700 klanten. In 2020 
won de koers 500 procent, 
maar sinds het vaccinnieuws 
lijkt de trend gekeerd.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 3205,01 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US0231351067

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 4,58 euro
Ticker: TUI GY
ISIN-code: DE000TUAG000

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 21,47 dollar
Ticker: CCL US
ISIN-code: PA1436583006

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 406,05 dollar
Ticker: ZM US
ISIN-code: US98980L1017
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P O R T E F E U I L L E

W
e zijn opgelucht dat de 
voorbeeldportefeuille 
vorig jaar op winst is 
geëindigd. De strategie 
blijft in mindere jaren 
verliescijfers te vermij-
den met een actief en 

niet-marktconform beheer. 
Dat lukte in 2018 en opnieuw 
in 2020. We komen ook aar-
dig in de buurt van de presta-
tie van de MSCI World-in-
dex in euro, ondanks de 
boost van de techgiganten. 
Intussen is de kaspositie ge-
slonken en zijn we klaar voor 
een goed beursjaar 2021.
Stoutmoedig dromen we van 
een waarde van 200.000 euro 
voor de voorbeeldportefeuil-
le in de loop van volgend jaar. 
Dat houdt een stijging van 20 
procent in. De huidige waar-
de bedraagt circa 165.000 eu-
ro. We leggen de lat dus hoog. 
ASML, een van de favorieten 
voor dit jaar, is goed op dreef. 
We kopen een beperkte posi-
tie. Het aankooporder voor 
Kraft Heinz laten we vallen. 
Volgende week kijken we 
naar andere opties.

Bone Therapeutics: 
een spannend 2021
Bone Therapeutics hield 
woord en voerde nog voor 
het jaareinde een kapitaal-
verhoging door. Met de uit-
gifte van 4,4 miljoen aande-
len tegen 2,25 euro per aan-
deel haalde de Waalse speci-
alist in celtherapie 9,9 mil-
joen euro op. De uitgifteprijs 
impliceert een tegenvallend 
hoge korting van 24,7 procent 
op de laatste koers. Het aan-
tal uitstaande aandelen stijgt 
met 36,5 procent, tot 16,5 mil-
joen. Wel positief is dat Bone 
nieuwe Europese en voor het 
eerst Amerikaanse investeer-
ders lokte.
Zo rondde Bone de laatste 
van een rist transacties af, 
waardoor het ademruimte 
krijgt tot eind 2021. In de 
eerste jaarhelft haalde het 
15 miljoen euro op: een priva-
te plaatsing van 6,25 mil joen 
converteerbare obligaties, 
een overbruggingsfinancie-
ring van 4,75 miljoen en de 
uitgifte van converteerbare 
obligaties voor 4 miljoen 

(rentevoet van 8%, geduren-
de 38 maanden, om te zetten 
in aandelen tegen 7 euro per 
aandeel). Eind oktober kon-
digde Bone de verkoop aan 
van zijn productiefaciliteit 
aan Catalent, goed voor een 
netto-opbrengst van 6 mil-
joen euro. Tegelijk tekende 
het een leveringsovereen-
komst met Catalent voor de 
levering van Allob. De deal 
drukt de jaarlijkse kosten 
met 2 miljoen euro, op een 
totale cashburn van 15 à 
16 miljoen in 2020.
Maar vooral was er op 5 ok-
tober de eerste licentiedeal 
met Allob. In ruil voor tot 
55 miljoen euro toekomstige 
mijlpaalbetalingen verleende 
Bone een exclusieve licentie 
voor de ontwikkeling en de 
commercialisatie van Allob 
in China (inclusief Hongkong 
en Macau) aan Pregene, en 
het Chinese Link Health voor 
Taiwan, Zuid-Korea, Singa-
pore en Thailand. Bone 
 rekent erop dat het de eerste 
10 miljoen euro aan mijlpaal-
betalingen binnen de twee 
jaar ontvangt. De deal bete-
kende een belangrijke exter-
ne validatie van het techno-
logieplatform.
Daarnaast ondernam Bone 

stappen in de preklinische 
ontwikkeling. Het richtte 
TrueBone3D op, een samen-
werking met vier andere be-
drijven voor de ontwikkeling 
van geïndividualiseerde, 
3D-geprinte beenderimplan-
taten met Allob. Tot slot was 
er de eerste stap in de verbre-
ding van het toepassingsge-
bied van de stamceltechnolo-
gie, met BT-20 als vroeg-kli-
nisch analoog celtherapie-
product gericht op ontste-
kingsziekten, dat mogelijk in 
2021 wordt getest op patiën-
ten met een ernstige longin-
fectie (ARDS) als gevolg van 
covid-19. In 2021 wil Bone 
een tweede nieuw kandidaat- 
geneesmiddel bekendmaken.
De rekrutering van de pati-
enten voor de fase III-studie 
met de verrijkte proteïne-op-
lossing JTA-004 tegen knie-
artrose is afgerond. De resul-
taten volgen in het derde 
kwartaal. Dat wordt enorm 
belangrijk. Gezien de be-
scheiden beurskapitalisatie 
van 40 miljoen euro, ver-
wachten we een forse koers-
sprong bij  positieve resulta-
ten. Die effenen het pad voor 
licentiedeals met JTA-004, al 
bestaat de kans dat eerder 
een of meer deals worden af-
gesloten. De rekrutering van 
patiënten voor de Europese 
fase IIb- studie met Allob op 

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  7C Solarparken kondigde 

net voor jaareinde nog 
enkele deals aan, waardoor 
de portefeuille steeg tot 265 
megawatt. Met de overname 
van EnerVest Belgium legt 
het de basis voor de expan-
sie in ons land.

·  Adidas overweegt steeds 
nadrukkelĳker de verkoop 
van het Amerikaanse merk 
Reebok.

·  Alibaba: de Chinese autori-
teiten starten een kartelon-
derzoek tegen het concern 

van Jack Ma. Dat veroor-
zaakte flink wat verkoop-
druk.

·  Atenor heeft de verkoop 
van het zesde en laatste 
gebouw van Vaci Greens in 
de Hongaarse hoofdstad 
Boedapest afgerond en zet 
een verdere stap in Neder-
land.

·  Boskalis heeft een project 
van 1,5 miljard euro voor een 
nieuwe luchthaven in de Fili-
pĳnse hoofdstad Manilla 
verworven, het grootste 
order in de geschiedenis 

van Boskalis. De koers van 
het aandeel steeg met meer 
dan 20 procent.

·  Euronav blĳft eigen aan-
delen inkopen en bezit al 8,3 
procent van de eigen aande-
len.

·  Ontex stelde Esther Ber-
rospe aan tot nieuwe CEO. 
Berrospe was al lid van  
de raad van bestuur van 
Ontex en had voordien een 
hoge functie bĳ Whirlpool.

·  Texaf: het gebouw aan 
Petit-Pont in Kinshasa is 
afgewerkt.

Vergrijzing
·  Galapagos: partner Gilead 

en Galapagos namen de 
moeilĳke beslissing om na 
een gesprek met de FDA niet 
langer te proberen nog een 
goedkeuring te krĳgen voor 
filgotinib/Jyseleca op de 
Amerikaanse markt. De 
koers dook richting de kas-
positie.

·  Mithra Pharmaceuticals 
kreeg de bevestiging dat 
het mag doorzetten met de 
fase III-studie voor Donesta.

Op naar 200.000 euro  
in 2021
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patiënten met een moeilijk te 
genezen beenbreuk is opge-
start. Ook voor Allob kijken 

we uit naar bijkomende li-
centiedeals in 2021. Er is een 
neerwaarts risico als de re-

sultaten met JTA-004 tegen-
vallen. Anders is een koers-
verdubbeling in 2021 moge-

lijk, zeker als Bone nieuwe 
deals blijft afsluiten. Koop-
waardig (rating 1C). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 40 aandelen Ageas gekocht tegen 41,05 euro en 
20 aandelen D’Ieteren tegen 66,70 euro; we kopen 3 aandelen ASML 
tegen openingskoers  

Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
162.384,54   (97,6%)      4.085,02    (2,4%)             166.469,56  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +4,4% Bel20 -8,5%
Eurostoxx50 -6,3% MSCI World +6,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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AMERIKAANSE 
 DOLLAR 
Verdere verzwakking
Terugblik op 2020
De Amerikaanse president 
Donald Trump kon tot de uit-
braak van de covid-19-pande-
mie een fraai economisch 
palmares voorleggen. De Ver-
enigde Staten hadden de 
hoogste werkgelegenheid in 
decennia. Trump verlaagde 
de belastingen drastisch en 
de beurs beleefde een zelden 
geziene hausse. Maar Trump 
laat ook heel wat probleem-
dossiers achter. De begroting 
is ontspoord. Te veel infra-
structuurwerken zijn uitge-
steld, waardoor heel veel ver-
ouderd is. De handelsrelaties 
met China en Europa zijn 
verstoord. De techgiganten 
hebben een deel van de 
macht gegrepen.
De verwachtingen voor de 
economie
De verkozen president Joe 
Biden zal druk voelen van 
zijn eigen Democratische 
partij om onder meer de be-
lastingen te verhogen en de 
macht van de technologiebe-
drijven aan banden te leggen. 
Maar de Republikeinen zul-
len Biden zo veel mogelijk 
proberen te dwarsbomen in 
het Congres. Op het interna-
tionale niveau zal Biden een 
verademing zijn. Hij heeft al 
laten verstaan dat hij de eco-
nomische samenwerking met 
Europa en Azië wil normali-
seren. Maar hij zal niet op-
nieuw goede vrienden wor-
den met China.
De verwachtingen voor de 
Amerikaanse dollar
Aan het inflatiefront is posi-
tief nieuws opgedoken. Een 
flink deel van de verloren ge-
gane banen is weer ingevuld. 

Dat stimuleert de detailhan-
delsverkopen en het consu-
mentenvertrouwen. Het te-
kort op de lopende rekening 
in de Verenigde Staten werd 
in het tweede kwartaal aan-
zienlijk slechter. Het zijn al-
lemaal argumenten die wij-
zen in de richting van een 
verdere verzwakking van de 
Amerikaanse munt. Tot waar 
de dollar zal afglijden, kan 
niemand voorspellen. Maar 
deskundigen menen dat de 
koers vrij snel verder kan 
 dalen naar 1,24 à 1,25 dollar 
voor 1 euro.

CANADESE DOLLAR 
Stijgingspotentieel
Terugblik op 2020
Canada is het eerste land dat 
als gevolg van de coronacrisis 
zijn AAA-status verliest. 
Fitch heeft de rating een 
trapje verlaagd naar AA+. Ca-
nada heeft wel nog een top-
rating bij S&P en Moody’s. 
Het land stevent af op een 
begrotingstekort van 12 pro-
cent. Canada beschikt we-
reldwijd over de op twee na 
grootste oliereserves. Het 
herstel van de olieprijs in de 
tweede helft van 2020 onder-
steunde de Canadese dollar. 
Maar tegenover de euro ver-
loor de Canadese munt dit 
jaar ongeveer 5 procent van 
zijn waarde. De centrale 
bank heeft de rente fors ver-
laagd naar 0,25 procent. Ook 
heeft ze een aankooppro-
gramma van obligaties om de 
kredietkraan open te houden.
De verwachtingen voor de 
economie
Dankzij de grote reserves aan 
natuurlijke rijkdommen zo-
als ertsen en olie staat Cana-
da ook volgend jaar sterk. Pe-
troleum is het belangrijkste 

exportproduct en de rol er-
van is nog lang niet uitge-
speeld. Als de wereldecono-
mie in 2021 weer in betere 
doen is, zullen de grondstof-
prijzen wellicht stijgen. De 
Canadese economie zal daar-
van profiteren. De sterke stij-
ging van de vastgoedprijzen 
weegt op het budget van veel 
Canadezen. Maar de schuld-
graad bij de gezinnen lijkt 
wel af te nemen.
De verwachtingen voor de 
Canadese dollar
Een obligatie in Canadese 
dollar biedt ongeveer 1,1 pro-
cent meer rendement dan 
een vergelijkbare obligatie in 
euro. Bovendien zal de munt 
profiteren van de herople-
ving van de wereldhandel. 
We verwachten dat de olie-
prijs zal stijgen en dat de Ca-
nadese dollar zal meesurfen 
op het positieve sentiment 
rond olie en grondstoffen.

AUSTRALISCHE  
DOLLAR 
Einde aan recordgroei
Terugblik op 2020
De Australische economie 
groeide bijna dertig jaar on-
onderbroken. Dat was een 
wereldrecord. Maar in 2020 
maakte de coronapandemie 
daar een einde aan. Het reële 
bruto binnenlands product 

(bbp) is in het tweede kwar-
taal van 2020 met 7 procent 
gedaald. Reisrestricties en 
andere inperkingsmaatrege-
len drukken de uitgaven en 
de investeringen van de con-
sumenten en de bedrijven. 
Wellicht krimpt de economie 
in 2020 met 3,75 procent. De 
Australische centrale bank 
verlaagde de rente sinds 2019 
van 1,5 naar 0,1 procent. 
Daarnaast heeft ze een onbe-
perkt opkoopprogramma van 
obligaties opgezet, zodat de 
langetermijnrente laag blijft.

De verwachtingen voor de 
economie
De algemene verwachting is 
dat de Australische economie 
in 2021 herstelt en met 4,25 
procent groeit. Australië kan 
profiteren van het herstel van 
de Chinese economie. Maar 
de spanningen tussen de Ver-
enigde Staten en China zul-
len niet snel opgelost raken, 
zelfs niet nu Joe Biden de 
Amerikaanse presidentsver-
kiezingen heeft gewonnen. 

Tien munten in 2021

Deskundigen menen dat 
de koers van de Ameri-
kaanse dollar vrij snel 
kan dalen naar 1,24 à 
1,25 dollar voor 1 euro.
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De Australische centrale 
bank verwacht dat de werk-
loosheidsgraad naar bijna 8 
procent stijgt. Ze voorspelt 
een inflatie van slechts 1 pro-
cent. Dat is aanzienlijk min-
der dan de 2 à 3 procent waar 
ze naar streeft. Rekening 
houdend met de economi-
sche vooruitzichten, ver-
wacht de centrale bank geen 
renteverhoging in de komen-
de drie jaar.
De verwachtingen voor de 
Australische dollar
Het renteverschil tegenover 
de euro (1 procentpunt voor 
overheidsobligaties op vijf 
jaar) is te klein om een beleg-
ging in die munt te verant-
woorden. We zien wel stij-
gingspotentieel als de grond-
stoffenprijzen verder oplo-
pen. Maar dat potentieel is 
niet spectaculair. Het huidige 
niveau van 1,6 Australische 
dollar voor een euro is al 
 jaren een referentie.

NIEUW-ZEELANDSE 
DOLLAR 
Rustiger 2021
Terugblik op 2020
De uitbraak van de pandemie 
heeft een ravage aangericht 
voor de Nieuw-Zeelandse 
dollar. De waarde van de 
munt zakte in enkele dagen 
van 1,68 tot 1,91 Nieuw-Zee-
landse dollar voor een euro. 
Dat is een daling met bijna 15 

procent en een uitzonderlijk 
grote koersbeweging. Door-
gaans blijft de munt zich tus-
sen nauwe marges bewegen. 
Nieuw-Zeeland nam snel 
maatregelen om de versprei-
ding van covid-19 tegen te 
gaan. De centrale bank ver-
laagde de rente naar 0,25 
procent en versterkte haar 
soepele geldbeleid. We slui-
ten niet uit dat de korteter-
mijnrente negatief wordt. De 
economie kan in 2020 wel 
met 7 procent verzwakt zijn.
De verwachtingen voor de 
economie
De overheidsfinanciën zijn 
gezond in Nieuw-Zeeland. 
De overheidsschuld bedraagt 
netto 19 procent van het bbp. 
De handelsrelaties met Chi-
na, Australië en de Verenigde 
Staten blijven sterk. In een 
poging de munt wat te ver-
zwakken overweegt de cen-
trale bank wel negatieve in-
trestvoeten. De totale schuld 
van de gezinnen stijgt jaar na 
jaar. De daaraan gekoppelde 
kredietgroei baart de centrale 
bank zorgen. In het derde 
kwartaal steeg de werkloos-
heid sterk, van 4 naar 5,3 pro-
cent. Wellicht is dat een tij-
delijk fenomeen. De regering 
wil de immigratie aan ban-
den leggen.
De verwachtingen voor de 
Nieuw-Zeelandse dollar
Net als de Australische dollar 
kreeg de Nieuw-Zeelandse 
dollar begin maart een flinke 
mep van de coronapandemie. 
De koers zakte zelfs even tot 
1,91 Nieuw-Zeelandse dollar 
voor een euro. Intussen lijkt 
de situatie weer genormali-
seerd rond 1,70 dollar per 
 euro. Dat is de koers waar-
rond de Nieuw-Zeelandse 
dollar zich al jaren beweegt. 
We verwachten geen nieuwe 
hevige bewegingen van de 
koers.

ZWITSERSE FRANK 
Verzwakking
Terugblik op 2020
Beleggers kopen de Zwitser-
se frank als ze bezorgd zijn 
over de ontwikkelingen in 
Europa en de opkomende 
markten. De frank is daar-
door met 8 procent gestegen 
tegenover de dollar en met 
0,5 procent tegenover de eu-
ro. Maar de Zwitserse centra-
le bank heeft veel op de valu-
tamarkten geïntervenieerd 
om de stijging van de frank te 
stoppen. Bovendien heeft de 
pandemie meer huisgehou-
den in de Verenigde Staten 
dan in Zwitserland. De infla-
tie is al geruime tijd negatief 
in het land (-0,68%). Dat is 
uitzonderlijk. Theoretisch 
stijgt de waarde van de frank 
daardoor, terwijl inflatie in 
vrijwel elk ander land leidt 
tot een waardevermindering 
van de munt. Anderzijds is 
ook de rente negatief 
(-0,75%).
De verwachtingen voor de 
economie
Zwitserland heeft een van de 
sterkste begrotingen van de 
belangrijkste valuta’s. De 
pandemie heeft het begro-
tingstekort doen stijgen, 
maar het blijft laag in verge-
lijking met andere landen. 
Daarnaast heeft Zwitserland 

een groot overschot op de 
 lopende rekening. De econo-
mie heeft het minder slecht 
gedaan dan andere landen 
tijdens de pandemie en het 
economische herstel in 2021 
zal groter zijn dan dat van 
veel andere landen.
De verwachtingen voor de 
Zwitserse frank
De Zwitserse frank heeft niet 
dezelfde liquiditeit als de 
dollar. Zwitserland heeft een 

De Canadese dollar zal 
meesurfen op het posi-
tieve sentiment rond olie 
en grondstoffen.
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open economie en een sterke 
frank werkt negatief. Daarom 
probeert de centrale bank de 
stijging van de frank af te 
remmen. Dat doet de Zwit-
serse centrale bank al jaren 
en daar komt in 2021 waar-
schijnlijk geen verandering 
in. Ze stopt er waarschijnlijk 
pas mee als de frank uit zich-
zelf daalt tegenover de euro. 
Dat zou kunnen gebeuren in 
2021.

BRITSE POND 
De donkere wolk van 
de brexit
Terugblik op 2020
Voor het Britse pond was 
2020 geen goed jaar. De 
munt staat bijna 7 procent 
 lager tegenover de euro dan 
begin dit jaar. Alleen de Ame-
rikaanse dollar, de Canadese 
dollar en de Noorse kroon 
hebben het dit jaar slechter 
gedaan. De Britse regering 
heeft de pandemie niet goed 
aangepakt. Daarnaast is er de 
aanhoudende onzekerheid 
over de impact van de brexit 
door de heel moeizame en 
eeuwig aanslepende onder-
handelingen tussen het Ver-
enigd Koninkrijk en de Euro-
pese Unie. Het Britse pond 
heeft het wel goed gedaan 
 tegenover de Amerikaanse 
dollar.

De verwachtingen voor de 
economie
De brexit heeft grote negatie-
ve gevolgen voor de econo-
mie van het Verenigd Ko-
ninkrijk. Maar het herstel na 
de duik door de coronacrisis 
is positief. De Britse minister 
van Financiën Rishi Sunak 
voorspelt voor 2021 een groei 
van 5,5 procent. Pas eind 
2022 zal het bbp opnieuw op 
het niveau van voor de coro-
nacrisis zitten. In 2025 zou 
de Britse economie nog altijd 
3 procent kleiner zijn dan 
wat Sunak in maart, voor de 
pandemie losbarstte, in het 
vooruitzicht had gesteld.
De verwachtingen voor het 
Britse pond
Het Britse pond is nog altijd 
11 procent goedkoper dan net 
voor het brexit-referendum 
van juni 2016. We gaan ervan 
uit dat het pond nog zal dalen 
tegenover de euro. Enkele 
factoren die normaal invloed 
hebben op de koersvorming  
¬ waaronder vooral de rente 
¬ spelen die rol nu niet. De 
meeste beleidsrentes van de 
centrale banken liggen dicht 
bij nul. De verschillen zijn te 
klein om invloed te hebben 
op de koersvorming.

NOORSE KROON 
Fraaie kanshebber in 
2021
Terugblik op 2020 
De fundamenten van de 
Noorse economie zijn al ja-
ren gezond en stabiel. Toch 
kan de munt daar niet van 
profiteren. De waarde daalde 
in vijf jaar met meer dan 15 
procent tegenover de euro. 
De covid-19-pandemie gaf de 
Noorse kroon een forse klap, 
maar de munt herstelt gelei-
delijk. De centrale bank ver-
laagde de rente naar 0 pro-
cent. Een fiscaal budget van 
5,5 procent van het bbp 

wordt vrijgemaakt om de 
economische impact van co-
vid-19 te milderen.
De verwachtingen voor de 
economie
Het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) verwacht voor 
2020 een daling van slechts 
2,8 procent, terwijl de econo-
mie van de eurozone dit jaar 
met 8,3 procent kan krimpen. 
De Noorse economie blijft 
erg gevoelig voor de prijs-
schommelingen van olie en 
gas. De overheidsfinanciën 
blijven ook in 2021 meer dan 
waarschijnlijk erg gezond. De 
hoge schuldgraad van de ge-
zinnen blijft wel een belang-
rijk werkpunt. Maar voor het 
geval dat er problemen zou-
den opduiken, heeft Noorwe-
gen een reservefonds aange-
legd met een marktwaarde 
van ongeveer 10.966 miljard 
Noorse kronen.

De verwachtingen voor de 
Noorse kroon
Noorwegen heeft de pande-
mie vrij goed doorstaan. Er 
zijn nog relatief weinig men-
sen werkloos. Het Noorse 
begrotingsoverschot is aan-
zienlijk gedaald, maar er 
staat nog altijd een over-
schot. Het is niet waarschijn-
lijk dat de Norges Bank haar 
monetaire beleid voort ver-
soepelt. De markt oogt rede-
lijk optimistisch. Dat is posi-
tief voor een munt als de 
kroon. Die is zwaar onderge-
waardeerd tegenover de dol-
lar en de euro. We denken 
dat de basis van de Noorse 
kroon solide is en dat de 
munt in waarde zal stijgen.

ZWEEDSE KROON 
Potentieel door onder-
waardering
Terugblik op 2020
Sinds 23 maart verstevigt de 
Zweedse kroon. De munt is 
zo’n 2 procent meer waard 
tegenover de euro sinds be-
gin 2020. De centrale bank 
behoudt de rente op 0 pro-
cent. De economie vertoonde 
al voor de covid-19-uitbraak 
tekenen van verzwakking. De 
open Zweedse economie ont-
snapt niet aan een recessie. 
Het IMF verwacht een krimp 
van 4,7 procent. Maar de 
overheid nam maatregelen 
om de negatieve effecten van 
de pandemie te verzachten 
ter waarde van 3 procent van 
het bbp. De overheidsfinanci-
en zijn gezond en er is een 
overschot op de lopende re-
kening. Daar staat tegenover 
dat de werkloosheid vrij 
hoog is (8,3%) en dat de ge-
zinnen veel schulden hebben. 
Dat heeft onder meer te ma-
ken met de hoge vastgoed-
prijzen. De centrale bank 
waarschuwt voor een vast-
goedbubbel.
De verwachtingen voor de 
economie
De Zweedse economie zal 
het hoogstwaarschijnlijk 
 beter doen dan de economie 

De uitbraak van de pan-
demie heeft een ravage 
aangericht voor de 
Nieuw-Zeelandse dollar.
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van de eurozone. Zweden 
heeft een overschot op zijn 
betalingsbalans en het begro-
tingstekort is relatief klein. 
Daarnaast heeft de centrale 
bank aangegeven dat ze haar 
monetaire beleid soepel zal 
houden, om de economie te 
steunen.
De verwachtingen voor de 
Zweedse kroon
We denken dat de Zweedse 
kroon zal stijgen tegenover 
de euro en de dollar in 2021. 
De kroon doet het goed wan-
neer de beleggers optimis-
tisch zijn en de mondiale 
handel en de groei verbete-
ren. Dat is niet onmogelijk in 
2021. Daar komt bij dat ook 
de Zweedse kroon een sterke 
basis heeft. De munt is de 
meest ondergewaardeerde 
van de belangrijkste valuta. 
Een investering in Zweedse 
kroon biedt echter bijna geen 
rentevoordeel tegenover de 
euro.

BRAZILIAANSE REAL 
Wordt weer opgepikt
Terugblik op 2020
Brazilië is zwaar getroffen 
door het coronavirus. De di-
recte buitenlandse investe-
ringen zijn sterk teruggelo-
pen. Volgens het IMF zal de 
Braziliaanse economie dit 
jaar met 5,3 procent krimpen. 

President Jair Bolsonaro 
noemt de coronacrisis vooral 
de schuld van anderen.
De rentevoet bedroeg mid-
den 2019 nog 6 procent. Nu is 
dat nog 2 procent. De Brazili-
aanse real lijdt dus niet alleen 
onder de coronacrisis en de 
politieke instabiliteit, ook de 
rentevergoeding is niet lan-
ger interessant. De inflatie op 
jaarbasis is onlangs gestegen 
tot net geen 4 procent.

De verwachtingen voor de 
economie
Braziliaanse exportproduc-
ten zoals koffie, sojabonen en 
suiker zijn door de verzwak-
te real zo goedkoop gewor-
den dat er weer meer vraag 
naar komt vanuit het buiten-
land. Als de wereldwijde eco-
nomie weer aantrekt, zullen 
de prijzen van de grondstof-
fen opnieuw stijgen. Dan kan 
de rente door inflatiedruk 
weer toenemen. Maar eerst 
zal de Braziliaanse economie 
nog heel wat maanden door 
een diep dal gaan.
De verwachtingen voor de 
Braziliaanse real
De real staat nog altijd dicht 
bij het laagste niveau in tien 
jaar. Het is niet gemakkelijk 
de neerwaartse spiraal te 
doorbreken. De laatste we-
ken van 2020 werden veilig 
geachte munten, zoals de 
dollar en de Japanse yen, 
massaal ingeruild voor valuta 
uit de opkomende markten, 
waaronder de Braziliaanse 
real. De politieke spanningen 
en de onzekere economische 
omstandigheden zullen ook 
nog spelen in 2021, vooral 
omdat het epicentrum van de 

corona-uitbraak nu in Zuid- 
Amerika ligt. Bovendien 
 vallen nog meer renteverla-
gingen te verwachten in Bra-
zilië.

TURKSE LIRA 
Een bodemloze put
Terugblik op 2020
Sinds begin dit jaar is de 
Turkse lira met ongeveer 50 
procent in waarde gezakt te-
genover de euro. De Turkse 
centrale bank (CBRT) heeft 
een belangrijk aandeel in de 
val van de lira. Voor presi-
dent Recep Tayyip Erdogan 
zijn lage rentes de oplossing 
voor alles wat het land teis-
tert: de slabakkende groei en 
de oplopende inflatie. Rente-
verhogingen zijn uit den bo-
ze. Toch heeft de CBRT de 
rente onlangs opgetrokken. 
De rentestap was het eerste 
wapenfeit van de onlangs 
aangetreden gouverneur 
 Naci Agbal. Het herstel van 
de Turkse munt was maar tij-
delijk. De renteverhoging 
brengt het belangrijkste ta-
rief naar 15 procent. Dat is 
eindelijk hoger dan de infla-
tie. Doordat de rente lange 
tijd onder het niveau van de 
inflatie bleef, erodeerde de 
waarde van de lira. Daardoor 
was het voor internationale 
beleggers niet interessant om 

vermogen in lira aan te hou-
den.
De verwachtingen voor de 
economie
De inflatie ligt dicht bij 12 
procent. Dat is meer dan het 
dubbele van de doelstelling 
van 5 procent. De centrale 
bank trok de inflatieverwach-
tingen voor 2021 op met 
maar liefst 320 basispunten, 
tot 9,4 procent. Door de forse 
renteverhoging is de reële 
rente is nu weer positief. De 
geopolitieke context spaart 
de economie ook niet. Tur-
kije ligt met heel wat andere 
landen in de clinch. Zo doet 
de Turks-Russische oorlog in 
Nagorno-Karabach de econo-
mie geen deugd.
De verwachtingen voor de 
Turkse lira
De negatieve rente was niet 
bepaald een troef voor de 
munt van een opkomende 
economie met zo goed als be-
stendige tekorten op de lo-
pende rekening. Intussen is 
dat euvel wat verholpen, 
maar de argwaan tegenover 
de lira blijft groot. Het is niet 
zeker waar de waardedaling 
van de Turkse lira zal eindi-
gen. De munt lijkt wel in een 
bodemloze put te zijn geval-
len. Zowel bij S&P als bij 
Moody’s is het land niet lan-
ger investment grade. z

De Noorse kroon is   
zwaar ondergewaardeerd 
tegenover de dollar en  
de euro.
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Ziet u in het Canadese First 
Quantum Minerals nog al-
tijd een aantrekkelijke be-
legging om in te spelen op 
het potentieel van koper? 

First Quantum Minerals was 
in 2019 met een productie 
van 702.000 ton de op zes na 
grootste koperproducent ter 
wereld. De drie belangrijkste 
mijnen zijn Sentinel en 
Kansanshi in Zambia ¬ met 
een verwachte productie in 
2020 van 240.000 à 250.000 
ton en 220.000 à 230.000 ton 
koper ¬ en de in september 
2019 opgestarte koper- en 
goudmijn Cobre Panama in 
Panama. De productie in Co-
bre Panama werd door de 
uitbraak van covid-19 onder-
broken van 7 april tot 7 juli, 
maar was op 8 augustus snel-
ler dan verwacht weer op 
peil. De verwachte jaarpro-
ductie bedraagt 190.000 à 
205.000 ton. De verwachte 
goudproductie, die volledig 
wordt opgekocht door de 
portefeuillewaarde Franco- 
Nevada, werd opgekrikt van 
70.000 à 80.000 naar 75.000 
à 85.000 troy ounce.
Op groepsniveau mikt de 
groep voor 2020 op een jaar-
productie van 750.000 à 
785.000 ton koper en 
245.000 à 260.000 troy oun-
ce goud. De komende jaren 
staan volop in het teken van 
de schuldafbouw. Na de 
enorme investering van 
6,7 miljard dollar voor de 
bouw van Cobre Panama be-
reikte de nettoschuld eind 

2019 een recordniveau van 
7,7 miljard dollar, of een hoge 
4,8 keer de recurrente be-
drijfskasstroom van 2019 
 (rebitda, zonder eenmalige 
elementen). Eind september 
was de nettoschuld gezakt 
tot 7,5 miljard. Tegen de hui-
dige koperprijs kan het 
schuldenniveau tegen eind 
2022 met 2 miljard dollar af-
nemen. De groep overweegt 
als onderdeel van de schul-
denafbouw al enige tijd min-
derheidsbelangen te verko-
pen in de Zambiaanse activa, 
Cobre Panama en de Austra-
lische Ravensthorpe-nikkel-
mijn.
Parallel kijkt de groep alweer 
naar uitbreidingen. Er zijn 
nog mogelijkheden in Kan-
sanshi, met een mogelijke 
verdubbeling van de verwer-
kingscapaciteit tegen eind 
2024, en in Cobre Panama. 
Het volgende grote nieuw-
bouwproject dat allicht zal 
worden gebouwd, ligt ook al 
klaar. Het gaat om Taca Taca, 
een koper-, molybdeen- en 
goudproject in Argentinië, 
dat First Quantum in juni 
2014 voor 470 miljoen Cana-
dese dollar verwierf na de 
overname van Lumina Cop-
per (met Ross Beaty als 

hoofdaandeelhouder). First 
Quantum publiceerde on-
langs een eerste schatting 
van de reserves van 7,7 mil-
joen ton koper, met daarbo-
venop 9,5 miljoen ton koper-
resources (minder bewezen 
reserves). De mijn zal naar 
verwachting gedurende 32 
jaar produceren, met een ver-
wachte piekproductie tijdens 
de eerste tien productiejaren 
van 275.000 ton per jaar. Een 
definitieve investeringsbe-
slissing valt allicht in 2023 of 
2024.
We verhogen het advies naar 
koopwaardig (rating 1C). Ge-
zien de recente stevige klim, 
moet dat advies wel vanuit 
een langer perspectief wor-
den bekeken. De koperprijs 
moet de komende jaren on-
dersteund blijven door grote 
infrastructuurwerken als on-
derdeel van economische 
herstelplannen en de verdere 
elektrificatie van de maat-
schappij. First Quantum is 
onze favoriet bij de grote 
 koperproducenten. We hou-
den het aandeel in het oog 
voor een mogelijke opname 
in de voorbeeldportefeuille. 
We bekijken de komende 
 periode nog andere kansen in 
de kopersector. z

Is First Quantum Minerals nog 
 aantrekkelijk?

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 31/12:  beste buitenlandse 

aandelen
• Vrĳdag 1/1: -
• Maandag 4/1:  Bone Therapeutics en 

lezersvraag (First Quantum Minerals)
• Dinsdag 5/1:  Suedzucker
• Woensdag 6/1: Colruyt, Harmony en  

pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: 10 STELLINGEN OVER 2021 
(VANAF WOE 13/1)

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

VRĲDAG 15 JANUARI
Citigroup: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
JPMorgan Chase: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten

DINSDAG 19 JANUARI
Bank of America: kwartaalresultaten
Halliburton: kwartaalresultaten
Schlumberger: kwartaalresultaten

WOENSDAG 20 JANUARI
ASML: kwartaalresultaten

DONDERDAG 21 JANUARI
Investor: jaarresultaten
Sandvik: jaarresultaten

VRĲDAG 22 JANUARI
STMicroelectronics:  jaarresultaten

MAANDAG 25 JANUARI
Philips: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Argenx 106, 112
Amazon 113
AMD 108
Barrick Gold 110
Bone Therapeutics 114
Carnival 113
First Quantum Minerals 120
Galapagos 112
Deere &Company 111
Kinepolis 112
Lotus Bakeries 106
Netflix 108
Nvidia 108
TUI 113
VGP 106
Wereldhave Belgium 112
Zoom Video Communications 113

GF


