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V O O R W O O R D

Eerste reactie is geen 
graadmeter
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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

V
olgens de peilingen had 
Joe Biden vrij makkelijk 
de 46ste president van de 
Verenigde Staten moeten 
worden. Maar we wisten 
al dat Donald Trump zich 
niet snel gewonnen geeft. 

We kregen dus toch de ge-
vreesde nagelbijter, met een 
langdurige onzekerheid over 
de bekrachtiging van de uit-
slag als een reëel risico. De 
eerste reactie van Wall Street 
kwam bij veel beleggers wat 
raar over. Chaos in Washing-
ton, maar de beurs van New 
York reageerde uitgesproken 
positief. Het vooruitzicht op 
de combinatie van de gema-
tigde Democraat Joe Biden in 
het Witte Huis en de Senaat 
die nipt door de Republikei-
nen wordt gedomineerd, 
moet vooral de linkervleugel 
van de Democraten onder 
controle houden, zo niet die 
vleugellam maken. Vandaar 
de sterke prestatie van big 
tech (minder vrees voor de 
aanpak van zijn dominante 
positie) en big pharma (min-

der vrees voor een ingrijpen 
op geneesmiddelenprijzen).
Maar historisch bekeken 
moeten we toch vaststellen 
dat de initiële reactie na pre-
sidentsverkiezingen geen 
goede indicatie is voor de 
prestatie van de beurzen in de 
vier jaar daarna. Kijk maar 
naar de beursreactie op de 
overwinning van Barack Oba-
ma in 2008 en 2012. Hij was 
absoluut niet geliefd bij beleg-
gers, want in 2008 nam de 
Standard&Poor’s500-index 
(S&P500) na zijn verkiezing 
een duik van 5 procent. We-
reldwijd ging toen zowat 
2000 miljard dollar aan 
beurswaarde verloren. Een 
jaar later stond Wall Street 12 
procent hoger. Idem in 2012: 
eerst een daling van 3,6 pro-
cent en een jaar later een klim 
van maar liefst 26 procent. En 
wat te zeggen over de reactie 
op de uiterst verrassende ze-
ge van Trump tegen Hillary 
Clinton vier jaar geleden? 
Wall Street zag de komst van 
de brutale, onvoorspelbare 

Trump de eerste uren niet 
 zitten, maar veranderde heel 
snel en heel grondig van 
 mening. Het beursjaar 2017 
was zelfs ronduit fantastisch, 
in de aanloop naar Trumps 
forse verlaging van de ven-
nootschapsbelasting. 

Blauw of rood
In de 23 verkiezingen sinds 
1928 is de S&P500-index zes-
tien keer gedaald als reactie 
op de uitslag, met een gemid-
delde daling van 1,8 procent. 
Tien van die zestien keer 
stond de index twaalf maan-
den later toch substantieel 
hoger. Beleggers reageren dus 
impulsief op een uitslag en 
overschatten doorgaans de 

impact van de winnaar op de 
beurs en de economie. Die 
kans is nu nog groter, gezien 
de cruciale rol die de centrale 
banken op de financiële 
markten spelen. Bijna de eni-
ge zekerheid is dat verkiezin-
gen en referenda voor volatie-
lere, meer beweeglijke mark-
ten zorgen. Als november een 
verkiezingsmaand is in de 
Verenigde Staten, is de volati-
liteit 22 procent hoger dan in 
niet-verkiezingsjaren.
Tot slot, nog een fabel die de 
wereld uit mag: sinds 1928 be-
draagt de gemiddelde beurs-
stijging onder Democratische 
presidenten 27,7 procent. Nipt 
beter dan de 27,3 procent on-
der Republikeinse presiden-
ten. Ook blauw of rood in het 
Witte Huis maakt dus niet 
echt het verschil voor de aan-
delenbelegger. z
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D
e voorbije jaren waren 
niet de beste voor AB In-
Bev, de grootste bier-
brouwer ter wereld. Het 
werd duidelijk dat de 
overname van SABMiller 
in 2016 niet het verwach-

te schot in de roos is gewor-
den. Daar komt de coronacri-
sis bovenop. De wereldwijde 
lockdown deed de biergigant 
averij oplopen in het tweede 
kwartaal door de forse daling 
van de buitenhuisconsump-
tie. Er zijn al maanden geen 
muziekfestivals en sport-
manifestaties meer. Op die 
plaatsen vloeit het bier nor-
maal rijkelijk. In het voorjaar 
ging de horeca op slot en dat 
is nu opnieuw het geval.
Organisch (zonder rekening 
te houden met overnames en 
desinvesteringen) zakten de 
volumes in het eerste halfjaar 
met 13,4 procent (-14% voor 
de eigen bieren) door een 
achteruitgang met 17,1 pro-
cent in het tweede kwartaal. 
Maar dat was beter dan de 
-23,2 procent die analisten 
hadden vooropgesteld, dank-
zij de verrassend goede 
maand juni. Toen ging de ho-
reca weer open. Die positieve 
lijn werd doorgezet tijdens 
de zomermaanden. De ana-
listen hadden zich schrap ge-
zet, maar AB InBev pakte uit 
met een verrassende volume-
groei van 1,9 procent (+2,6% 
voor de eigen bieren). Daar-
door wordt de coronaschade 
in volumetermen terugge-
bracht tot -8,2 procent na 
 negen maanden. De organi-
sche omzetgroei lag met 4,0 
procent (-12% in eerste jaar-
helft) nog wat hoger dan de 
volumegroei, maar dat zijn 

we al gewoon van de bier-
reus. Vooral Brazilië deed het 
verrassend goed in het derde 
kwartaal.
Analisten en beleggers put-
ten vooral moed uit de orga-
nische volume- en omzet-
groei, en dat zorgde voor een 

bescheiden opleving van de 
koers. Maar dat is het meest 
florissante deel van het resul-
tatenrapport. Terwijl AB 
 InBev ervoor bekendstond te 
mikken op zo hoog mogelijke 
marges, heeft het bedrijf de 
voorbije maanden wat meer 
gefocust op omzetherstel. 
Ondanks de organische volu-

me- en omzetgroei zagen we 
een daling van de genormali-
seerde bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 5,29 naar 
4,89 miljard dollar (-0,8% 
 organisch, tegenover de 
-8,9% van de analistencon-
sensus). Dat is wel een gevoe-
lige verbetering tegenover de 
duik met 24,7 procent tot 
7,36 miljard dollar in het eer-
ste halfjaar. Maar het bete-
kent dat de ebitda-marge is 
gezakt met 188 basispunten, 
van 40,1 procent in het derde 
kwartaal vorig jaar tot 38,2 
procent. Al is ook dat een 
margeverbetering tegenover 

de marge van 34,6 procent in 
het eerste halfjaar. Toen was 
de margedaling aanzienlijk 
(-585 basispunten). In de sec-
tor blijft dat wel een indruk-
wekkend hoog cijfer.
De onderliggende winst per 
aandeel zakte van 0,94 naar 
0,80 dollar in het derde 
kwartaal (analistenconsensus 
0,77 dollar). Na negen maan-
den bedraagt de onderliggen-
de winst per aandeel 1,71 dol-
lar. Dat is toch 37,5 procent 
minder dan in de periode 
 januari-september 2019.
De overname van SABMiller 
zadelt AB InBev al jaren met 
een hoge schuldenlast op. 
Door de terugval van de ebit-
da is schuldenafbouw een 
topprioriteit voor het ma-
nagement. Vandaar de beslis-
sing om geen interimdivi-
dend uit te keren. Vorig jaar 
was dat nog 80 eurocent per 
aandeel. Analisten hadden op 
een halvering tot 40 eurocent 
gerekend. De obligatiehou-
der zal het graag lezen, de 
aandeelhouder iets minder.

Conclusie
AB InBev is niet meer het 
goedehuisvaderaandeel van 
weleer, ook gezien de hoge 
schuldenlast. Tegen 11 keer 
de verhouding tussen de 
 ondernemingswaarde (ev) en 
de veel lagere bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor 2021 is 
de waardering weer heel 
aanvaardbaar. Het aandeel is 
opnieuw een koopje en een 
kandidaat voor de voorbeeld-
portefeuille. z

A B  I N B E V

Verrassende volumegroei

Koers: 46,01 euro
Ticker: ABI BB
ISIN-code: BE0974293251
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 93,86 miljard euro
K/w 2019: 9
Verwachte k/w 2020: 29
Koersverschil 12 maanden: -34%
Koersverschil sinds jaarbegin: -36%
Dividendrendement: -

Schuldenafbouw is een 
topprioriteit van AB InBev, 
het interim-dividend 
wordt geschrapt.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 NOVEMBER

GF



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

107

1 2  N OV E M B E R  2 0 2 0   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

D
e Noorse olie- en gaspro-
ducent AkerBP produ-
ceerde in het derde 
kwartaal gemiddeld 
201.600 vaten olie-equi-
valent per dag. Dat was 
een daling tegenover de 

vorige twee kwartalen, toen 
het gemiddelde 209.800 en 
208.100 vaten bedroeg. On-
derhoudsbeurten in de pro-
ductievelden van Ivar Aasen 
en Alvheim drukten de cij-
fers licht. Voor het eerst le-
verde het in oktober 2019 op-
gestarte Sverdrup-veld de 
grootste bijdrage, met een 
daggemiddelde van 53.051 
vaten olie-equivalent. Op 
jaarbasis is de verwachte ge-
middelde dagproductie ver-
nauwd van 205.000 à 
220.000 naar 210.000 à 
215.000 vaten.
Tegenover het vorige kwar-

taal viel het verkochte volu-
me met 19 procent terug tot 
187.700 vaten olie-equivalent, 
maar de olie- en gasprijzen 
klommen met 43 en 42 pro-
cent tegenover het tweede 
kwartaal. De kwartaalomzet 
steeg daardoor met 16 pro-
cent, van 589,8 miljoen naar 
683,9 miljoen dollar. Tegen-
over het derde kwartaal van 
2019 is er een daling met 5,5 
procent. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg van 
329 miljoen naar 511 miljoen 
dollar, maar de nettowinst 
halveerde ruimschoots tot 
80 miljoen door een tech-
nisch belastingeffect.

AkerBP gaf in september een 
obligatie van 500 miljoen 
dollar uit die loopt tot 2026 
met een brutojaarrendement 
van 2,875 procent, en een 
tweede van 750 miljoen die 
in 2031 vervalt en jaarlijks 4 
procent oplevert. Met de op-
brengst werd een obligatie 
terugbetaald met een coupon 
van 6 procent en een verval-
datum in 2022 (400 miljoen 
dollar) en het opgenomen 
deel van de kredietfaciliteit.
Het jaardividend voor 2020 
werd gehalveerd naar 
425 miljoen dollar door het 
kwartaaldividend vanaf het 
tweede kwartaal met twee 
derde te verlagen tot 
0,1967 dollar per aandeel, 
wat leidt tot een brutojaar-
rendement van 5,1 procent. 
De verwachte kapitaalsinves-
teringen werden verlaagd 
van 1,35 tot 1,3 miljard dollar 
en de exploratiekosten ver-
minderen van 350 miljoen tot 
300 miljoen dollar.
De Noren maakten handig 
gebruik van de ondersteu-
nende maatregelen die het 
Noorse parlement in juni 
nam. De ontwikkelings- en 

uitbatingsplannen voor het 
HOD-project werden ver-
sneld ingediend bij het Noor-
se ministerie voor Olie en 
Gas. AkerBP houdt een be-
lang van 90 procent aan in 
HOD, dat 600 miljoen dollar 

zal kosten. De eerste produc-
tie is vervroegd naar het eer-
ste kwartaal van 2022. De 
maatregelen bleken het ultie-
me smeermiddel om de aan-
slepende discussies met part-
ner Equinor over de ontwik-
keling van het NOAKA-ge-
bied af te ronden, het groot-
ste onontgonnen olie- en gas-
gebied in de Noorse wateren. 
Het doel is in 2022 een be-
slissing te nemen en de ont-
wikkelingsplannen in te die-
nen voor de opstart van de 
productie in 2027.
AkerBP heeft voldoende pro-
jecten om tegen 2027 zijn 
productie te verdubbelen. In 
het vierde kwartaal start een 
nieuw project in het Skarv- 
gebied (Erfugl). Parallel loopt 
de ontwikkeling van de twee-
de fase van het Sverdrup- 
veld, dat vanaf het vierde 
kwartaal van 2022 de dag-
productie zal opkrikken van 
440.000 naar 660.000 vaten 
olie-equivalent.

Conclusie
Het aandeel van AkerBP 
daalde sinds de piek in juli 
met 20 procent. Het bedrijf 
noteert correct tegen 21 keer 
de verwachte winst en een 
ondernemingswaarde (ev) 
van 4,2 keer de verwachte 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2020. AkerBP kan de 
 lagere olieprijzen trotseren 
en zit wellicht op vinkenslag 
voor nieuwe overnames. We 
staan dicht bij een adviesver-
hoging en het aandeel is een 
kanshebber voor een nieuwe 
op name in de voorbeeldpor-
tefeuille. z

A K E R B P

Favoriet in verguisde oliesector

Koers: 153,75 NOK
Ticker:  AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskapitalisatie: 55,4 miljard NOK
K/w 2019: 42
Verwachte k/w 2020: 21
Koersverschil 12 maanden: -42%
Koersverschil sinds jaarbegin: -47%
Dividendrendement: 5,1%

AkerBP heeft voldoende 
projecten om de productie 
tegen 2027 te verdubbelen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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A
lphabet, de holding bo-
ven Google, moest in het 
tweede kwartaal de eer-
ste omzetdaling in zijn 
geschiedenis opbiechten. 
Door de scherpe daling 
van de advertentiebud-

getten kromp de omzet met 
bijna 2 procent. De verwach-
tingen voor het derde kwar-
taal waren niet erg hoogge-
spannen, omdat sectoren 
 zoals luchtvaart, toerisme en 
transport, die traditioneel 
veel besteden aan reclame, 
nog altijd niet zijn hersteld 
van de coronashock.

Toch deed Alphabet het een 
stuk beter dan verwacht met 
een groepsomzet van 46,17 
miljard dollar, of 14 procent 
meer dan in dezelfde periode 
een jaar eerder en 3,3 miljard 
dollar boven de consensus-
prognose. De advertentie- 
inkomsten stegen met bijna 
10 procent naar 37,1 miljard 
dollar en maken 80 procent 
van de groepsomzet uit. Het 
gaat om inkomsten uit adver-
tenties via de Google-zoek-
machine, YouTube en recla-
meplatformen als AdSense 
en Adwords. YouTube groei-
de met 32 procent tot een 
omzet van 5 miljard dollar. 
De cloud- activiteiten met het 
Google Cloud Platform 
(GCP) en de G Suite deden 
het nog beter met een groei 
van 45 procent op jaarbasis 
naar 3,44 miljard dollar. Al-
phabet heeft een marktaan-
deel van 7 procent in de 

 cloud, ver na Amazon (32%) 
en Microsoft (19%). Bij Goog-
le Other klom de omzet met 
een derde naar 5,48 miljard 
dollar. De zogenoemde Other 
Bets (zelfrijdende auto’s en 
kunstmatige intelligentie) 
boekten een operationeel 
verlies van 1,1 miljard dollar 
op een omzet van 178 miljoen 
dollar.
Op groepsniveau steeg de 
operationele winst met 22 
procent op jaarbasis naar 
11,2 miljard dollar. De opera-
tionele marge herstelde daar-
door naar 24 procent, tegen-
over 17 procent in het tweede 
kwartaal. Alphabet realiseer-
de in het derde kwartaal een 
vrije kasstroom van 11,6 mil-
jard dollar. De som van de 
vier kwartalen bedraagt nu 
34 miljard dollar. De cash-
positie klokte op het einde 
van het kwartaal af op 
132,6 miljard dollar. Na de 
uitgifte van een reeks groene 
obligaties, die in ruil voor een 
lage rente voor specifieke 
doelen gebruikt moeten wor-
den, is de langetermijnschuld 
opgelopen tot 13,9 miljard 
dollar.

Alphabet heeft dus veel fi-
nanciële ruimte om de aan-
deelhoudersvergoedingen op 
te krikken. Aangezien er geen 
dividend wordt uitgekeerd, 
gebeuren die in de vorm van 
aandeleninkopen. Alphabet 
verhoogde eerder dit jaar zijn 

budget daarvoor met 28 mil-
jard dollar. Overnames zijn 
een andere mogelijkheid om 
de spaarpot van het bedrijf 
aan het werk te zetten. 
Al phabet is wel gebonden 
door een steeds strengere 
regel geving. Zo is de overna-
me van Fitbit nog altijd niet 
rond. Het grootste gevaar 
komt van het proces in de 
Verenigde Staten voor het 
overtreden van de antitrust-
regels. De dominante markt-
positie in onlinezoekop-
drachten ligt onder vuur, net 
zoals de overeenkomst waar-
door Alphabet jaarlijks 8 tot 
12 miljard dollar betaalt aan 
Apple. In ruil is Google de 
standaardzoekmachine op de 
iPhone. Een eventuele boete 
is nog de minste van Alpha-
bets zorgen. Mogelijk wordt 
de groep verplicht de inter-
netbrowser Chrome af te sto-
ten. Alphabet kan er ook voor 
kiezen zelf bedrijfsonderde-
len af te splitsen.

Conclusie
De advertentiemarkt herstel-
de sneller dan verwacht, al 
kan ook de tweede corona-
golf de financiële markten 
nog overspoelen. De uit-
komst van de juridische pro-
cedures is onzeker. Toch is 
de kans onbestaande dat Al-
phabet er helemaal zonder 
kleerscheuren van afkomt, 
nu dit een symbooldossier is 
geworden. Beleggers moeten 
20 keer de omzet voor Al-
phabet betalen. Hoewel de 
aandeleninkopen de koers 
ondersteunen, is dat te veel 
om een koopadvies te verant-
woorden. z

A L P H A B E T

Advertentiemarkt herstelt snel

Koers: 1651,34 dollar
Markt: Nasdaq
Ticker: GOOG US
ISIN-code: US02079K1079
Beurskapitalisatie: 1095 miljard dollar
K/w 2019: 33,5
Verwachte k/w2020: 33
Koersverschil 12 maanden: +28%
Koersverschil sinds jaarbegin: +21%
Dividendrendement: -

Mogelijk wordt Alphabet 
verplicht de internetbrow-
ser Chrome af te stoten.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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D
e resultaten van het der-
de kwartaal van bpost 
zijn verbluffend goed. De 
omzet steeg met 10 pro-
cent tot 973 miljoen eu-
ro, wat ongeveer ver-
wacht was. Die omzet-

stijging produceerde echter 
een bedrijfswinst die bijna 
verdubbelde in vergelijking 
met dezelfde periode vorig 
jaar en ruim de helft hoger 
ligt dan verwacht was.

De gevoelige margeverbete-
ring is te danken aan de bete-
re capaciteitsbezetting en de 
 efficiëntere werking. De on-
verminderde opmars van de 
pakketbezorging is daar  
niet vreemd aan, maar bpost 
wijst ook naar de sterke toe-
name van het pakjesvolume 
dat via het klassieke postnet-
werk bezorgd wordt en de 
kosten drukt. Bpost werkt 
daar al jaren aan, maar dank-
zij de volumestijging komen 
die efficiëntiewinsten almaar 
beter uit de verf.
Er hoeft geen tekening meer 
bij dat de sterke groei van de 
internethandel bpost helpt 
om van klassiek postbedrijf 
te vervellen tot een logistieke 
speler. In het derde kwartaal 
puurde het bedrijf voor de 
tweede keer op rij meer be-
drijfswinst uit de logistieke 
activiteiten dan uit het klas-
sieke postverkeer. De toena-
me van de winst uit de logis-
tieke activiteiten (+33 mil-
joen euro) compenseerde 
voor het eerst ruimschoots 

de daling van de winst van 
het postverkeer (-3 miljoen 
euro). Vooral de beperkte 
winstdaling in de divisie Mail 
&  retail is opvallend, hoewel 
de postvolumes daalden met 
8 procent. Normaal staat zo’n 
daling garant voor een ader-

lating van de winst, maar dat 
bleef in het derde kwartaal 
uit. Die positieve verrassing 
is te danken aan de gevoelige 
daling van de kosten, onder 
meer omdat een deel van de 
sorteerkosten gefactureerd 
werd aan de pakjesdivisie, als 
vergoeding voor het gebruik 
van het postnetwerk. Voor 
het bedrijf als geheel maakt 
die onderlinge facturatie niet 
veel uit, maar de efficiëntie-
verbetering is dat wel. Bpost 
moet bewijzen dat die mar-
geverbetering blijvend is.
Over de eerste negen maan-
den van 2019 is er op groeps- 
niveau nog altijd een winst-
daling, maar het is duidelijk 
dat de resultaten steeds min-
der afhankelijk zijn van de 
krimpende postmarkt en 
steeds enthousiaster surfen 
op de snel groeiende logistie-
ke activiteiten. Daardoor kan 
het bedrijf de vooruitzichten 
voor het hele jaar optrekken. 
In plaats van een aangepaste 
bedrijfswinst van 240 à 
207 miljoen euro mikt bpost 
nu op minstens 270 miljoen 
euro. De voorspelbaarheid 
van die resultaten is wel ge-

daald door de opflakkerende 
covid-19-epidemie. De slui-
ting van niet-essentiële win-
kels zal de pakjesbusiness 
een extra boost geven, maar 
de negatieve impact op de 
economie zal wegen op het 
klassieke postverkeer.
In die vooruitzichten is ook 
de cyberaanval op de Ameri-
kaanse dochter Radial in ok-
tober verwerkt. De schade is 
aanzienlijk, maar bpost plakt 
er nog geen cijfer op, omdat 
het onderzoek nog loopt. De 
activiteiten zijn intussen vol-
ledig hervat. Operationeel 
doet Radial het almaar beter. 
De stijgende omzet zorgt 
voor een hefboomeffect, met 
als resultaat een aangepaste 
bedrijfswinst van 8,7 miljoen 
euro in het derde kwartaal. 
De omzet en de marge moe-
ten echter nog flink hoger, 
wil Radial de doelstelling van 
een bedrijfswinst van 
100 miljoen dollar tegen eind 
2022 halen. Bpost betaalt dit 
jaar geen dividend, maar op 8 
december wordt het divi-
dendbeleid herzien. De ster-
kere operationele resultaten 
en de royale vrije kasstroom 
maken de herneming van het 
dividend mogelijk.

Conclusie
Het zwaartepunt verschuift 
verder naar de snel groeiende 
logistieke activiteiten. Bpost 
verraste in het derde kwar-
taal met stevige efficiëntie-
verbeteringen die de marges 
een boost gaven. De waarde-
ring is met een koers-winst-
verhouding van 10 zeker nog 
niet duur. We behouden het 
koopadvies. z

B P O S T

Pakjes zorgen voor winsthefboom

Koers: 8,9 euro
Ticker:  BPOST
ISIN-code:  BE0974268972
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,75 miljard euro
K/w 2019: 11
Verwachte k/w 2020: 10
Koersverschil 12 maanden: -14%
Koersverschil sinds jaarbegin: -13%
Dividendrendement: -

Het zwaartepunt  
verschuift verder naar  
de snel groeiende  
logistieke activiteiten.

Advies:  kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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W
at de bioscoopuitbaters 
dit jaar overkomt, is 
 erger dan het worst-
casescenario waarmee 
ze aan het begin van 
2020 rekening hadden 
kunnen houden. De 

tweede zware golf van het 
coronavirus overspoelt Euro-
pa, waardoor de bioscopen 
op de meeste plaatsen weer 
zijn dichtgegaan, met het 
 risico dat ze deuren dit jaar 
niet meer openen. Weg de 
herfst vakantie, en mogelijk 
ook de kerstvakantie.
Het veroorzaakte een pa-
niekstemming bij de aandeel-
houders en de koers van 
Kine polis zakte weg onder 
20 euro. Dat is geleden van 
2013. De groep besliste daar-
om een tweetal weken vroe-
ger dan verwacht een busi-
ness update voor het derde 
kwartaal uit te brengen. Niet 
dat iemand vrolijk wordt van 
de gepubliceerde bezoekers-
aantallen. Kinepolis zag in de 
periode juli-september 
7,62 miljoen bezoekers min-
der dan in dezelfde periode 
vorig jaar (2,41 versus 
10,03 miljoen). Dat is een 
 daling van maar liefst 75,9 
procent. MJR Digital Cine-
mas (een bioscoopgroep in 
de Amerikaanse staat Michi-
gan met tien bioscopen en 
164 schermen, waarvan ze-
ven bioscopen en 114 scher-
men in eigendom), waarvan 
Kinepolis in het vierde kwar-
taal van 2019 de overname 
afrondde, ontving geen enke-
le bezoeker in het derde 
kwartaal. In Nederland bleef 
de daling beperkt tot 58,1 
procent (van 1,19 naar 
0,50 miljoen bezoekers). Dat 

is de beste prestatie van de 
groep.
Bij ons lag de duik perfect in 
lijn met de groepsprestatie: 
-75,7 procent (van 2,05 naar 
0,50 miljoen bezoekers). Van 
juli tot september verdubbel-
de wel de bezettingsgraad 

 tegenover dezelfde maand 
vorig jaar, dankzij Tenet, de 
enige topprent uit Holly-
wood die deze zomer in de 
zalen te zien was. Een andere 
potentiële kaskraker, Mulan, 
had producent Disney direct 
naar zijn eigen streaming-
platform Disney+ gebracht. 
Een nieuwe schokgolf ging 
begin oktober door de sector, 
toen filmstudio Universal 
 besliste de 25ste James 
Bond-film No Time to Die 
 opnieuw met zes maanden 
uit te stellen tot april 2021.
Na negen maanden ligt het 

bezoekersaantal 62 procent 
lager (-54% na zes maanden). 
Slechts 10,55 miljoen bezoe-
kers vonden de weg naar de 
bioscoopzalen. 
De update  bevatte geen cij-
fers over de omzet, de be-
drijfskasstroom (ebitda) en 
de winst. In het eerste half-
jaar maakte de aangepaste 

ebitda een duik van 76,6 pro-
cent (van 70,1 naar 16,4 mil-
joen euro) en kleurde het 
nettoresultaat rood: van 
18,8 miljoen euro nettowinst 
in de eerste zes maanden van 
vorig jaar naar een nettover-
lies van 29,7 miljoen euro, of 
van 0,70 naar -1,10 euro per 
aandeel.
De reden dat Kinepolis de 
update voortijdig loste, was 
de 127,3 miljoen euro aan 
cash en niet-opgenomen 
 kredieten eind september, 
 tegenover 143,4 miljoen euro 
eind juni. De netto  financiële 
schuld (zonder  rekening te 
houden met leaseverplichtin-
gen en zonder de impact van 
IFRS-16) liep wat verder op, 
van 462,8 miljoen euro mid-
den 2020 naar 478,9 miljoen 
euro eind september.

Conclusie
2020 is een annus horribilis 
voor Kinepolis en ook 2021 
wordt nog geen normaal jaar. 
De financiële positie is dus 
cruciaal en die geeft eind 
september aan dat er geen 
reden is tot paniek. Pas in 
2022 is er een eerste belang-
rijke vervaldag voor de terug-
betaling van schulden. Dat 
een substantieel deel van de 
complexen in eigen bezit is, 
biedt ook de mogelijkheid tot 
een financiële operatie, bij-
voorbeeld een sale-and- 
leaseback. Ook een kapitaal-
verhoging is niet uitgesloten 
om een goedkope overname 
te financieren. We gaan dan 
ook van een neutraal naar 
een positief   advies. z

K I N E P O L I S

Geen reden tot paniek

Koers: 22,10 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 597 miljoen euro
K/w 2019: 18
Verwachte k/w 2020: -
Koersverschil 12 maanden: -62%
Koersverschil sinds jaarbegin: -61%
Dividendrendement: -

Eind september beschikte 
Kinepolis over 127,3 mil-
joen euro aan financiële 
middelen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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OP 4 NOVEMBER

GF



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

111

1 2  N OV E M B E R  2 0 2 0   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

N
et als in het tweede 
kwartaal presteerde 
 Melexis van juli tot sep-
tember boven de ver-
wachtingen. De bestel-
lingen trokken weer aan, 
waarbij vooral septem-

ber een heel goede maand 
was. De mededeling van 
 Melexis kwam niet als een 
verrassing. Eerder hadden 
sectorgenoten als ST Micro-
electronics, Infineon en NXP 
Semiconductor (de voormali-
ge halfgeleiderafdeling van 
Philips) al vergelijkbare ge-
luiden laten horen.

Ook de automarkt liet een 
bescheiden groei optekenen. 
In de Europese Unie steeg 
het aantal nieuwe autoregis-
traties in september met 3,1 
procent, de eerste klim sinds 
december vorig jaar. De ver-
koop van elektrische en hy-
bride voertuigen in Duitsland 
verviervoudigde op jaarbasis 
dankzij een nieuwe subsidie-
regeling. Sinds begin 2020 
ligt de Europese autoverkoop 
wel 29 procent lager in ver-
gelijking met dezelfde perio-
de een jaar eerder. De Ameri-
kaanse automarkt groeide in 
september met 6 procent, 
maar dat was niet voldoende 
voor een positief cijfer in het 
derde kwartaal (-9%). In Chi-
na, de grootste automarkt, 
staat het herstel het verst met 
een klim van 13 procent in 
september. Sinds begin dit 

jaar blijven de Chinese auto-
verkopen nog 7 procent ach-
ter op 2019.
De aantrekkende verkopen 
en de lage voorraden bij de 
klanten van Melexis zorgden 
voor een scherp herstel van 
het aantal bestellingen. Dat 
leverde een omzet van 
121,6 miljoen euro op, ruim 
10 miljoen euro boven de 
prognose. Dat cijfer lag nage-
noeg in lijn met dat van een 
jaar eerder (-1%) en 21 pro-
cent boven dat van het twee-
de kwartaal. Melexis richt 
zich steeds meer tot het 
non-automotivesegment met 
ontwerpen voor industriële 
toepassingen. Automotive 
 levert wel nog 88 procent van 
de groepsomzet, maar het in-
dustriële segment groeide 
met 31 procent op jaarbasis.
De goedkopere dollar had 
een negatief omzeteffect van 
2 procent. De daling van de 
Amerikaanse munt was ook 
de belangrijkste oorzaak dat 
de brutomarge daalde naar 
36,9 procent en de waarde 
van de voorraden moest wor-
den herberekend. Dat had 
een negatieve impact van 2,4 

procent op de brutomarge. 
Dat effect zal ook in het vier-
de kwartaal spelen.
De operationele winst (ebit) 
lag met 15,7 miljoen euro 14 
procent lager dan vorig jaar. 
Dat leverde een ebit-marge 

van 12,9 procent op. Ondanks 
de hogere verkoop lagen de 
operationele uitgaven in lijn 
met het tweede kwartaal. Dat 
komt omdat Melexis voor 
een groot deel van de nieuwe 
bestellingen uit de voorraden 
kon putten. Die daalden 
daardoor op kwartaalbasis 
met 15 miljoen naar 131,6 mil-
joen euro.
Na drie kwartalen in 2020 
ligt de omzet met 360 mil-
joen euro op hetzelfde niveau 
als vorig jaar. De bruto- en de 
ebit-marge liggen 4 en 5 pro-
cent lager. Melexis mikt voor 
de periode oktober tot de-
cember op een omzetstijging 
met 15 procent op kwartaal-
basis. Dat zou de omzet in de 
buurt van 140 miljoen euro 
brengen en het jaarcijfer 
rond 500 miljoen euro, als de 
impact van de nieuwe coro-
nagolf beperkt blijft. Melexis 
boekte een positieve vrije 
kasstroom van 21,2 miljoen 
euro en had na het derde 
kwartaal 79 miljoen euro in 
kas. Het tussentijdse divi-
dend is betaald. De langeter-
mijnschuld en de leasever-
plichtingen bleven op kwar-
taalbasis ongewijzigd op 
65,5 miljoen euro.

Conclusie
Het herstel dat in het tweede 
kwartaal al op gang kwam, 
zette door in het derde kwar-
taal. Het is fragiel, want de 
kans is reëel dat een wereld-
wijde tweede coronagolf roet 
in het eten gooit. Die onze-
kerheid, gekoppeld aan de 
vrij hoge waardering, maakt 
dat we Melexis geen koop-
kandidaat vinden. z

M E L E X I S

Fragiel herstel

Koers: 65,3 euro
Ticker:  MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,6 miljard euro
K/w 2019: 43,5
Verwachte k/w 2020: 34
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 2%

In de Europese Unie steeg 
het aantal autoregistraties 
in september met 3,1 pro-
cent, de eerste klim sinds 
december vorig jaar.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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O
ok in het eerste kwartaal 
van het fiscale boekjaar 
2021 (juli tot september) 
had Microsoft weinig 
last van de coronacrisis. 
De impact op bepaalde 
activiteiten was zelfs po-

sitief. De cloudgerelateerde 
omzet klom op jaarbasis met 
31 procent naar 15,2 miljard 
dollar. Dat is iets meer dan 
40 procent van de groepsom-
zet. Die dikte op jaarbasis 
met 12,4 procent aan tot 
37,2 miljard dollar, wat ruim 
1,4 miljard dollar boven de 
consensusverwachting was. 

Met een aanbod van software 
voor bedrijven en particulie-
ren (Windows, Office, Dyna-
mics), een communicatie-
platform, sociale media (Lin-
kedIn) en hardware (Surface, 
Xbox) staat Microsoft heel 
sterk. De operationele winst 
steeg met een kwart tot 
15,9 miljard dollar, goed voor 
een marge van 43 procent 
(39% vorig jaar). De netto-
winst groeide met 30 procent 
naar 13,9 miljard dollar. Door 
het effect van de aandelen-
inkopen was de vooruitgang 
in de winst per aandeel 
(1,82 dollar) met 32 procent 
nog groter.
Alle afdelingen presteerden 
boven de verwachtingen. In-
telligent Cloud legde met een 
omzetstijging van 20 procent 
tot net geen 13 miljard dollar 
de grootste groei voor. In die 
divisie liet het Azure-cloud-

platform een groei met 41 
procent optekenen, tegen-
over 50 procent een kwartaal 
eerder. Dat wordt gecompen-
seerd door een hogere winst-
gevendheid. De cloudmarges 
stegen naar 41,7 procent, te-
genover 35,9 procent drie 
maanden eerder.
De omzet van Productivity & 
Business Processes groeide 
met 11 procent naar 12,3 mil-
jard dollar, maar de prestaties 
van de onderdelen van die 
 afdeling liepen uiteen. Office 
en het ERP-pakket Dynamics 
deden het goed en LinkedIn 
herstelde na het tegenvallen-
de vierde kwartaal. De omzet 
uit advertenties verbonden 
aan de zoekmachine Bing 
daalden met 10 procent. Bij 
More Personal Computing 
(omzet +6% tot 11,85 miljard) 
liet vooral de Windows-ver-
koop aan particulieren (-5%) 
het afweten. De omzet van de 
Xbox-spelconsole groeide 
met 30 procent, beduidend 
minder dan de 64 procent 
een kwartaal eerder. In de 
loop van dit kwartaal wordt 
een nieuwe versie gelan-
ceerd. Microsoft kocht in 

september Zenimax Media 
voor 7,5 miljard dollar. Het 
moederbedrijf van de game- 
ontwikkelaar Bethesda heeft 
enkele lucratieve titels in zijn 
gamma. Die worden toege-
voegd aan de Xbox Game 
Pass-abonnementendienst.

De vooruitzichten voor het 
tweede kwartaal lagen ge-
middeld iets onder de ver-
wachtingen, maar Microsoft 
is traditioneel conservatief. 
Een risico zijn nieuwe bespa-
ringen op IT-budgetten in 
geval van een zware tweede 
coronagolf.
Microsoft boekte een vrije 
kasstroom van 14,4 miljard 
dollar en had op het einde 
van het eerste kwartaal 
138 miljard dollar aan liquidi-
teiten en investeringen op 
korte termijn op zijn balans 
staan. Daar stond een lange-
termijnschuld van 57,1 mil-
jard dollar tegenover. Als on-
derdeel van het programma 
voor aandeleninkopen spen-
deerde Microsoft tussen juli 
en september 5,3 miljard dol-
lar. De voorbije twaalf maan-
den is het aantal uitstaande 
aandelen met 1 procent ver-
minderd. Samen met het 
 dividend van 4,2 miljard dol-
lar bracht dat de aandeelhou-
dersvergoeding op 9,5 miljard 
dollar, of 21 procent meer 
dan een jaar eerder.

Conclusie
Microsoft ligt in polepositie 
om te profiteren van de digi-
tale transformatie thuis en op 
de werkvloer. De bovenge-
middelde waardering is te 
verantwoorden door de hoge 
winstgroei in uitdagende 
marktomstandigheden. 
 Ondanks de kwaliteiten zijn 
er op korte termijn ook heel 
wat onzekerheden. Daarom 
zien we het aandeel graag 
goedkoper vooraleer we een 
koopadvies formuleren. z

M I C R O S O F T

Onverminderd hoge winstgroei

Koers: 202,33 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1530 miljard dollar
K/w 2020: 35
Verwachte k/w 2021: 30
Koersverschil 12 maanden: +39%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 1,1%

Microsoft ligt in poleposi-
tie om te profiteren van de 
digitale transformatie 
thuis en op de werkvloer.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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H
et was toch even opkij-
ken toen de familie Sioen 
aankondigde dat ze het 
aandeel van Sioen van de 
beurs wil halen. De fami-
liale holding Sihold over-
weegt 23 euro per aan-

deel te betalen, maar alleen 
als ze erin slaagt haar  belang 
van 65 naar minstens 95 pro-
cent op te trekken. Dan kan 
de familie Sioen een uitrook-
bod uitbrengen en het aan-
deel van de beurs halen.
Sioen kwam in oktober 1996 
naar de beurs tegen 3,47 euro 
per aandeel (omgerekend van 
Belgische frank naar  euro en 
 rekening houdend met de la-
tere aandelensplitsing). De 
piekkoers werd wel al in 1999 
bereikt: 45,4 euro. De ban-
kencrisis bracht de koers 
weer helemaal naar af, maar 
tussen 2012 en 2017 was er 
opnieuw een sterke periode 
met een koersklim van afge-
rond 5 naar 33 euro. De coro-
nacrisis bracht het aandeel 
weer onder 15 euro.

De delisting is nog geen feit. 
We zitten nog in de consul-
tatiefase. Het aandeel van de 
beurslijsten laten schrappen 
zal de familie zo’n 160 mil-
joen euro kosten. Daarvoor 
moet ze nog de financiering 
verkrijgen. We moeten dus 
nog in voorwaardelijke wijs 
spreken, maar het zou toch 
een gemis zijn voor het al vrij 
schrale aanbod op Euronext 
Brussel. De West-Vlaamse 

onderneming en specialist in 
technisch textiel is een van 
de weinige industriële parels 
op de Brusselse beurs. Het 
bedrijf bedekt dragers met 
een beschermlaag. Sioen is 
uniek omdat het de enige vol-
ledige geïntegreerde speler is 

in zijn  branche. Dat zorgt 
mee voor de hoogste marges 
in de sector. Er zijn drie divi-
sies: Coating (spinnen, weven 
en coaten, 67% van de 
groepsomzet), inclusief het 
onlangs overgenomen Dick-
son Saint Clair; Chemicals 
(productie van industriële 
pasta’s, vernissen en inkten, 
8% van de groepsomzet); en 
Apparel (confectie van tech-
nische kledij, 25% van de 
groepsomzet). Sioen is de 
wereldmarktleider in dekzei-
len voor vrachtwagens en 
zeildoeken, en een topspeler 
in professionele duikpakken.
Hoewel de Belgische over-
heid een bestelling plaatste 
voor 6 miljoen filterdoeken 
voor mondmaskers, had 
 Sioen te lijden onder de coro-
napandemie in het eerste 
halfjaar. De omzet bedroeg 
250,5 miljoen euro, een da-
ling van 5,4 procent tegen-
over de 264,7 miljoen euro in 
de eerste zes maanden van 
2019. Op het eerste gezicht 
leek de coronaschade dan 
enorm mee te vallen. Maar 
die omzet is geflatteerd door 
extra omzet van overnames. 
Als we de vergelijkbare om-

zet bekijken, is er een  daling 
met 12,2 procent.
De forse daling van de poly-
meren (olie-extracten en 
grondstoffen) en de strikte 
kostenbeheersing zorgden er 
wel voor dat de rendabiliteit 
van de groep verbeterde. De 
daling van de herwerkte be-
drijfskastroom  (rebitda) bleef 
beperkt tot 0,5 procent (van 
31,4 naar 31,25 miljoen euro).

Conclusie
Als er een bod van 23 euro 
per aandeel komt, adviseren 
we er niet op in te gaan. Het 
is misschien een fair bod in 
een jaar waarin de coronacri-
sis een diepe economische 
crisis veroorzaakt, maar over 
de hele economische cyclus 
heen bekeken is het bod te 
laag. Vooral als we denken 
aan de sterke balans, de unie-
ke marktpositie en de verti-
cale integratie van de groep, 
die ook in crisistijden stevige 
ebitda-marges toelaten. 
 Bovendien heeft Sioen de 
jongste jaren enkele toe-
komstgerichte overnames 
 gedaan (zoals Dimension- 
Polyant en Ursuit), die na 
 corona nog meer kunnen 
renderen. We verlagen het 
advies van ‘koopwaardig’ 
naar ‘houden’. Pas tegen 
25,75 euro of meer gaan we 
overstag. z

S I O E N

Familie gaat voor opportunistisch bod

Als er een bod van 23 euro 
per aandeel komt, advise-
ren we er niet op in te gaan.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 NOVEMBER

Koers: 22,00 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 436 miljoen euro
K/w 2019: 15
Verwachte k/w 2020: 21,5
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: -
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Ahold Delhaize presteerde 
uitstekend in het derde kwar-
taal. De omzet nam met 6,8 
procent op jaarbasis toe tot 
17,8 miljard euro. De e-com-
merce groeide spectaculair. 
Die verbeterde globaal met 

62,6 procent. In de Verenigde 
Staten bedroeg de stijging 
zelfs 114,7 procent. De winst 
per aandeel ging 12,3 procent 
hoger tot 0,50 euro. Voor heel 
2020 verwacht de groep een 
winstgroei van meer dan 20 
procent en een vrije kas-
stroom van minstens 1,7 mil-
jard euro. Bovendien begint 
ze met een inkoopprogram-
ma van 1 miljard euro. Toch 
daalde de koers na het 
nieuws met bijna 2 procent.

Het aandeel van Biogen 
maakte een gigantische 
sprong voorwaarts nadat de 
Amerikaanse regulator FDA 
zich positief uitliet over zijn 
experimentele middel tegen 
alzheimer. De instantie stelde 

dat Biogen met een “uitzon-
derlijk overtuigend bewijs” 
kwam dat aducanumab effec-
tief is. Daardoor vergroot de 
kans op een snelle goedkeu-
ring. Die zou er al in maart 
2021 kunnen komen. Aduca-
numab lijkt de eerste behan-
deling die de progressie van 
de ziekte, die miljoenen men-
sen treft, kan vertragen. De 
koers van Biogen maakte na 
het nieuws een vreugde-
sprong van 44 procent.

Het Chinese Alibaba was van 
plan zijn fintechdochter Ant 
Group naar de beurs te bren-
gen. Met een opgehaald be-
drag van 34,4 miljard dollar 
zou het de grootste beurgang 
ooit worden, maar de Chine-

se autoriteiten bevroren dat 
plan. Als reden wordt de 
nieuwe regelgeving voor fin-
techbedrijven genoemd die 
belangrijke gevolgen heeft 
voor Ant. De fintechbedrij-
ven moeten dezelfde regels 
als de klassieke banken vol-
gen en er komen strengere 
regels voor de kredietverle-
ning. Na het nieuws gaf de 
koers van Alibaba 8 procent 
prijs.

Umicore publiceerde onver-
wacht een tradingupdate 
over het derde kwartaal, die 
niet goed werd ontvangen. 
Umicore gaat voor heel 2020 
uit van een bedrijfswinst 
(ebit) tussen 465 en 490 mil-

joen euro. Die vork ligt iets 
boven de prognoses van de 
analisten. De afdelingen 
 Katalysatoren en Recycling 
lopen goed, maar de batterij-
endivisie presteert minder 
door de ongunstige prijs-
voorwaarden in China. Umi-
core blijft voorzichtig, gezien 
de ernst van de covid-19-epi-
demie. Talrijke analisten ver-
laagden hun koersdoel en het 
aandeel verloor bijna 8 pro-
cent.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 23,89 euro
Ticker: AH NA
ISIN-code: NL0011794037

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 328,93 dollar
Ticker: BIIB US
ISIN-code: US09062X1037

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 287,70 dollar
Ticker: BABA US
ISIN-code: US01609W1027

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 32,22 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526
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W
e hebben de voorbije 
maanden verscheidene 
keren met succes calls 
geschreven op het aan-
deel van Melexis. We 
doen dat nu weer. Het 
koersherstel dat in mei 

was ingezet, vindt geen ver-
volg. Het bedrijf kwam wel 
goed uit het derde kwartaal, 
maar de aandelenkoers kon 
toch niet stijgen. Er rijzen 
twijfels over het vierde kwar-
taal door de nieuwe lock-
downs in bijna alle landen.
Het aandeel is nog relatief 
duur, tegen een koers-winst-
verhouding van 40 en een 
koers-boekwaardeverhouding 

O P T I E S

Mikken op nieuw succes met Melexis
van 7,7. Aandeelhouders mo-
gen de aandelen behouden. 
We zien niet meteen redenen 
om de stukken halsoverkop 
weg te doen. De resultaten 
waren gunstig. Maar met een 
geschreven call kunnen we de 
komende maanden misschien 
overbruggen.
De autosector zal wellicht in 
de tweede jaarhelft de voor-
raden verder afbouwen om 
zich aan te passen aan de 
 lagere vraag. Dat ziet er niet 
goed uit voor Melexis. Geluk-
kig richt het bedrijf zich al-
maar meer tot het non-auto-
motivesegment met specifie-
ke ontwerpen voor industrië-

le toepassingen. Automotive 
draagt nog altijd 88 procent 
bij aan de groepsomzet, maar 
het  industriële segment groeit 
 gestaag (lees blz. 111). Calls 
schrijven op Melexis is alleen 
voorbehouden voor aandeel-
houders van Melexis. Voor 
andere beleggers is het risico 
veel te groot.

Geschreven call
Schrijf call Melexis januari 
2021 met uitoefenprijs 
68,00 euro @ 3,35 euro
De premie van 335 euro (100 
x 3,35) voor het schrijven van 
dit contract geeft onze aan-
delen van Melexis een extra 

rendement van ongeveer 5 
procent in drie maanden. Bij 
een koers die hoger is dan 
68 euro, kunnen we worden 
uitgeoefend. We zullen dan 
71,35 euro (68 + 3,35) per aan-
deel hebben ontvangen. Op 
67 euro ligt een technische 
weerstand. Daar liep een 
koersstijging in het verleden 
al ettelijke keren spaak. De 
kans dat dat ook nu weer ge-
beurt, is reëel. Dat zou een 
ideaal scenario zijn voor onze 
geschreven positie. We be-
houden dan de aandelen en 
strijken de premie op. Mocht 
de koers de komende weken 
een echte dip kennen, dan 
houden we de aandelen en 
schrijven we opnieuw call-
opties om nog een premie 
binnen te halen. Maar dat 
zien we als het zover is. z

D
e goudprijs zit sinds de 
top van augustus 
(2075 dollar) in een con-
solidatiefase, waarbij het 
vorige hoogtepunt uit 
2011 (1920 dollar) eerst 
als steunniveau fungeer-

de, maar dan een technische 
weerstand werd. Zilver 
maakte eerst een gigantische 
sprong richting 30 dollar per 
troy ounce en corrigeerde 
sinds augustus met ongeveer 
een vijfde.

Nieuwe maatregelen
Een van de onzekerheden zijn 
de nieuwe monetaire en fis-
cale stimuleringsmaatregelen. 
In de Verenigde Staten zal de 
nieuwe president daar pas 
werk van maken. De financië-
le markten hadden op snelle-

G R O N D S T O F F E N

Nieuwe uitbraak voor goud en zilver
re reactie gehoopt, nu ook in 
de Verenigde Staten een nieu-
we virusopstoot dreigt. De 
impact van de dominante po-
litieke stroming op goud is 
een dubbeltje op zijn kant. 
Met de Democraten is de kans 
op een nieuwe lockdown gro-
ter, wat op korte termijn 
slecht zou zijn voor de econo-
mie. Daartegenover staat dat 
de partij van Joe Biden snel-
ler geneigd zal zijn meer sti-
muleringsmaatregelen door 
te voeren. Het grootste gevaar 
is een gecontesteerde verkie-
zingsuitslag die voor de recht-
bank zal worden aangevoch-
ten, met nog meer onzeker-
heid tot gevolg. In Europa is 
de kans op een dubbele eco-
nomische dip erg groot, nu na 
het herstel in het derde kwar-

taal nieuwe lockdowns zijn 
ingevoerd.
Eerst profiteerde enkel de 
dollar van de toegenomen 
 onzekerheid. Dat was ook het 
geval met de scherpe klim van 
de Amerikaanse munt gedu-
rende twee weken in maart. 
Maar eind vorige week na-
men de goud- en de zilver-
prijs over.

Gunstig op lange ter-
mijn
Los van een mogelijke verde-
re correctie op korte termijn 
blijven de goede vooruitzich-
ten voor goud en zilver onge-
wijzigd. De aanhoudende sti-
mulerende monetaire en fis-
cale politiek van de overhe-
den staat garant voor een op-
lopende schuldengroei, waar-

bij steeds meer nieuw geld 
 tegenover steeds minder reële 
activa staat. Dat werkt op ter-
mijn inflatoir, maar net door 
de hoge schuldpositie is het 
stijgingspotentieel van de 
rente beperkt. Dat garandeert 
een aanhoudend negatieve 
 reële rente, wat de aantrek-
kingskracht van goud en zil-
ver doet toenemen.
Wie niet in fysiek metaal 
wenst te investeren, kan een 
fysieke tracker kopen. Bij 
goud kan dat bijvoorbeeld de 
Gold Bullion Securities ETF 
zijn, die op verschillende 
 Europese beurzen noteert in 
verschillende valuta. De vari-
ant op Euronext Parijs no-
teert in euro met het ticker-
symbool GBS. In het geval 
van zilver is de WisdomTree 
Physical Silver (PHAG op 
Euronext Amsterdam) een 
goede keuze. z
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D
e erg nipte Amerikaanse 
presidentsverkiezingen 
hebben de verdeeldheid 
van het land nog eens 
 geaccentueerd. Maar de 
Amerikaanse beurs keek 
in een eerste reactie door 

de chaos van het ogenblik 
heen. Een gedeelde macht 
met de gematigde Democra-
tische president Joe Biden en 
de nog nipt door de Republi-
keinen gedomineerde Senaat 
is volgens strategen en beleg-
gers het best mogelijk scena-
rio. Het zal radicale maat-
regelen vermijden. De keer-
zijde van de medaille is dat 
het soms lang zal duren voor-
aleer een compromis wordt 
bereikt. Het zal beleggers af 
en toe serieus frustreren, 
 zoals destijds onder Barack 
Obama.
We moeten er dus rekening 
mee houden dat de terugval 
niet de proporties zal aanne-
men die we eerst hadden ver-
wacht. Al leert het verleden 
dat we beter niet te voorbarig 

conclusies mogen trekken uit 
de eerste reactie van de beur-
zen op de uitslag van Ameri-
kaanse presidentsverkiezin-
gen (lees ook blz. 105). Wij 
verwachten dat de komende 
week meer klaarheid zal 
brengen. Gezien onze ruime 
kaspositie, kunnen we 
 geleidelijk aan weer posities 
 beginnen in te nemen, en dan 
vooral in aandelen die fors 
zijn teruggevallen en in de 
komende één tot twee jaar 
een fraai herstelpotentieel 
hebben.

Euronav: kwartaal met 
twee gezichten
Het derde kwartaal had voor 
de Belgische olierederij Eu-
ronav twee gezichten. In juli 
profiteerde Euronav nog van 
de uitstekende tarieven die 
tot de fabelachtige cijfers van 
de eerste jaarhelft hebben 
geleid. Daarna werd het veel 
minder. Het prijsniveau 
waarop winst noch verlies 
wordt geboekt, ligt op res-

pectievelijk 28.900 dollar 
voor VLCC-schepen en 
26.400 dollar voor Suezmax- 
schepen. Voor het derde 
kwartaal strandden de dag-
gemiddelden op 42.000 dol-
lar (nog 81.500 dollar in het 
tweede kwartaal) en op 
23.500 dollar (60.750 dollar).

Fors teruggevallen 
 tarieven
De forse daling van de spot-
tarieven is een gevolg van het 
lager dan verwachte herstel 
van de vraag naar olie door 
covid-19, de veel sneller dan 
verwachte afbouw van de ex-
treem hoge olievoorraden en 
de aanhoudende productie-
beperkingen. De groepsom-
zet nam tegenover 2019 met 
37,5 procent toe tot 241 mil-
joen dollar. Na negen maan-
den is er een stijging met 89,2 
procent tot 1,09 miljard dol-
lar. Het nettoverlies van 
22,9 miljoen dollar werd om-
gebogen in een nettowinst 
van 46,2 miljoen, of 0,22 dol-
lar per aandeel. Euronav 
keert op basis daarvan in het 
vierde kwartaal het equiva-

lent van 0,18 dollarcent per 
aandeel uit, waarvan de helft 
via een brutodividend van 
0,09 dollar (ex-dividend-
datum 19 november) en de 
helft via een inkoopprogram-
ma van eigen aandelen van 
18,5 miljoen dollar. Dat 
brengt het totale brutodivi-
dend dat dit jaar zal zijn uit-
gekeerd op 1,66 dollar per 
aandeel, of 22 procent tegen-
over de huidige koers. Daar-
naast werd al voor 100 mil-
joen dollar eigen aandelen 
ingekocht, of 5,1 procent van 
het aantal uitstaande aande-
len. De nettoschuld vermin-
derde sinds eind 2019 met 
364 miljoen dollar tot 
1,08 miljard.

Nieuw contract
Traditioneel zijn de vracht-
tarieven door de grotere 
vraag het hoogst tijdens het 
winterseizoen in het noorde-
lijk halfrond. Maar dit jaar 
zal dat fenomeen nauwelijks 
spelen door het overaanbod. 
Tot nu is de helft van de 
 VLCC-vloot geboekt voor 
 gemiddeld 22.500 dollar per 
dag en 45 procent van de 

De koers van Euronav is 
teruggevallen tot het 
laagste niveau van de 
 afgelopen vijf jaar.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Goud & metalen
·  Franco-Nevada boekt een 

recordomzet (279,8 miljoen 
dollar) en recordresultaat 
(0,81 dollar per aandeel) in 
het derde kwartaal. We 
komen daar uitvoerig op 
terug in een van de vol-
gende nummers.

·  McEwen Mining haalde een 
productie van 30.400 troy 
ounce goudequivalent in het 
derde kwartaal (45.900 troy 
ounce in het derde kwartaal 
van vorig jaar) en leed een 
verlies van 0,02 dollar per 
aandeel (-0,03 dollar in het 
derde kwartaal van vorig 
jaar). Meer in een volgend 
nummer.

·  Pan American Silver wist 
ondanks een lagere omzet 
toch een hogere winst van 
0,31 dollar per aandeel te 
boeken. Het dividend gaat 
40 procent omhoog. Meer in 
een volgend nummer.

·  Sandstorm Gold: de omzet 
daalde in het derde kwartaal 
tot 23,3 miljoen dollar, 
tegenover 25,8 miljoen dol-
lar in dezelfde periode vorig 
jaar. Het nettoresultaat 
steeg wel van 6,2 naar 
6,5 miljoen dollar.Meer in 
een volgend nummer.

Vergrijzing
·  Biocartis wist twee nieuwe 

samenwerkingsverbanden 

aan te kondigen: een met 
GeneproDx in oncologie en 
een met Endpoint Health in 
infectieziekten. Dat zorgde 
voor een koersherstel na de 
pandoering van de week 
voordien.

·  Galapagos kreeg toestem-
ming van het Europees 
geneesmiddelenbureau  
EMA om het goedkeurings-
dossier van filgotinib voor 
de indicatie colitis ulcerosa 
(een ernstige darmziekte) in 
te dienen. De beslissing van 
de EMA voor de Europese 
Unie zou moeten vallen in de 
tweede helft van 2021. Dat 
kan de tweede indicatie op 
de markt worden voor filgo-

tinib/Jyseleca, na reuma-
toïde artritis. Er staan geen 
verrassingen in het kwar-
taalrapport. De kaspositie 
bedraagt 5,3 miljard euro. 
Dat is ruim 81 euro per aan-
deel.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
er komt een grondige 
ommezwaai in de raad van 
de bestuur. De helft van de 
zitjes wisselt en ook voorzit-
ter Marc Coucke zwaait af. 
Ajit Shetty, de voormalige 
CEO van Janssen Pharma-
ceutica, neemt zĳn plaats in. 
Ook Jean Stéphenne komt 
weldra aan boord.

Houd het hoofd koel
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Suezmax-vloot voor 
11.500 dollar per dag. Eu-
ronav verwacht weinig her-
stel op korte termijn en laat 
negen schepen vervroegd een 
onderhoudsbeurt ondergaan.
Heel bemoedigend is dat de 
bestellingen voor de bouw 
van nieuwe olietankers in 
verhouding tot de wereld-
vloot op het laagste niveau 
staan sinds 1997. Tegelijk is  
25 procent van de wereld-
vloot VLCC’s vijftien jaar of 
ouder en 10 procent ouder 

dan 17,5 jaar. Vanaf dan 
 nemen de verplichte onder-
houdskosten fors toe. Het 
aantal verschrotingen zal 
door de hogere staalprijzen 
in 2021 hoogstwaarschijnlijk 
fors toenemen.
Euronav maakte een verlen-
ging voor tien jaar bekend 
van de verhuur van de FSO 
Africa en de FSO Asia als 
drijvende opslagplatformen. 
Dat is mooi nieuws voor bei-
de platformen, die al sinds 
2010 onafgebroken opereren 

in het Al-Shaheen-olieveld in 
Qatar. Het nieuwe contract 
gaat in vanaf juli en septem-
ber 2022 en zal voor Euronav 
naar verwachting 322 mil-
joen dollar omzet opleveren.

Adviesverhoging
Het heel gulle dividendbeleid 
heeft er in combinatie met de 
zwakke vooruitzichten op 
korte termijn toe geleid dat 
het aandeel van Euronav is 
teruggevallen naar het laag-
ste niveau van de afgelopen 

vijf jaar. De vooruitzichten 
vanaf de tweede helft van 
2021 zien er onverminderd 
gunstig uit. Gezien de forse 
terugval van het aandeel, het 
feit dat de markt anticipeert 
op betere tarieven en het 
trackrecord van het mana-
gement om in periodes van 
lage vrachttarieven de sterke 
balans te gebruiken voor 
 gerichte overnames, verho-
gen we opnieuw het advies 
naar koopwaardig (rating 
1B). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 125 aandelen Barco (limiet 14,38 euro), 1000 
aandelen Deceuninck (limiet 1,52 euro), 60 aandelen Kinepolis (limiet 
23,40 euro), 100 deelbewĳzen VanEck Vectors Goldminers (zonder 
limiet) en 150 aandelen Biocartis (limiet 4,58 euro)

Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
127.135,36   (77,5%)      37.030,91    (22,5%)             164.166,27  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen +3,0% Bel20 -20,1%
Eurostoxx50 -15,2% MSCI World +6,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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A
ls Belgische ondernemin-
gen nieuwe obligaties op 
de markt brengen, is daar 
doorgaans veel interesse 
voor. Maar de vraag of 
dat tomeloze enthousias-
me terecht is, wordt vaak 

niet gesteld. Neem Atenor. 
Die vastgoedontwikkelaar 
stelde een dubbele obliga-
tie-uitgifte voor met de be-
doeling 70 tot 100 miljoen 
euro op te halen. Inschrijven 
was mogelijk vanaf 16 okto-
ber om 9 uur tot en met 20 
oktober om 17.30 uur.
Maar Atenor heeft besloten, 
in overeenstemming met het 
management en conform 
sectie 7 van het prospectus 
over de vroegtijdige afslui-
ting en vermindering, de 
 inschrijvingsperiode voor 
beide reeksen vervroegd af te 
sluiten op 16 oktober 2020 
om 17.30 uur. Dat betekent 
dat beleggers 8 uur en 30 mi-
nuten de tijd hebben gehad 

om in te tekenen. Veel tijd 
om die investering grondig te 
analyseren, was er dus niet. 
Analisten zeggen dat het 
 interessanter is een tracker te 
kopen die investeert in hoog-
rentende obligaties of ge-
woon het aandeel van Atenor 
te kopen. Het dividendrende-
ment (2,6% netto) is hoger 
dan het rendement van de 
obligaties.
De obligaties met een loop-
tijd van vier jaar worden uit-
gegeven tegen 101,625 pro-
cent van de nominale waar-
de. U betaalt dus 1016,25 euro 
voor een obligatie die slechts 
1000 euro waard is. Het net-
torendement na de roerende 
voorheffing zakt daardoor 
naar 1,85 procent. De obliga-
ties op zes jaar worden uitge-
geven tegen 101,875 procent 
van de nominale waarde. Het 
nettorendement bedraagt 
2,37 procent. Nochtans be-
draagt de coupon 3,25 pro-

cent voor de uitgifte op vier 
jaar en 3,875 procent voor die 
op zes jaar. Bijna 80 procent 
van de activiteit van Atenor 
bestaat uit kantoorvastgoed. 
In deze tijden van verplicht 
telewerken kan dat ertoe lei-
den dat ondernemingen min-
der kantoorruimte nodig 
hebben.

Groot succes
KBC meent dat de obligaties 
van Atenor zich vooral rich-
ten op beleggers met een 
 dynamisch risicoprofiel. Van 
Lanschot vindt de uitgifte te 
klein, omdat de liquiditeit op 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

EUR Kinepolis Group * 2,75% 18/12/26  71,97  8,88% 100.000  NR
EUR Tele Columbus  3,875% 02/05/25  95,14  5,10% 100.000  NR
EUR Ford Motor  3,25% 15/09/25  99,58  3,34% 100.000  BB+
USD Calpine 5,0% 01/02/31  99,91  5,03% 2000 B
USD Delta Air Lines  4,5% 20/10/25  101,66  4,13% 2000 BB-
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  78,57  8,93% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  88,13  6,60% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,63  1,18% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25  103,26 4,14% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,91  0,31% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23  103,60 1,23% 5000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  98,86  3,99% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  108,61  0,93% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  107,63  4,24% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  86,19  22,88% 1000 AAA
BRL INTL Finance 7,50% 9/05/22  107,62  2,44% 5000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  111,64  0,71% 1000 AAABRL  

* Nieuw in de selectie

Veel interesse voor 
Belgische obligaties
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de secundaire markt onder-
maats zal zijn. Bovendien 
zou het gaan om highyield- 
of rommelobligaties, als de 
emittent een officiële rating 
zou aanvragen.
Het rendement van de obli-
gaties van Atenor is niet om 
naar huis over te schrijven, 
maar toch zijn de voorwaar-
den aantrekkelijker dan die 
van de onlangs uitgegeven 
obligaties van Bekaert. De 
producent van staaldraad 
heeft 200 miljoen euro opge-
haald. De uitgifte draagt een 
coupon van 2,75 procent. Ze 
wordt momenteel verhan-
deld tegen iets meer dan 101 
procent, wat het rendement 
op 2,54 procent brengt. De 
plaatsing was een groot suc-
ces. De kleine coupures van 
1000 euro maakt de lening 
ook toegankelijk voor beleg-
gers die veeleer bescheiden 
bedragen wilden investeren.

Nog meer vastgoed
Het Belgisch vastgoedbedrijf 
VGP is ook heel actief op de 
obligatiemarkt. Het ontwik-
kelt logistieke en semi-indus-
triële gebouwen en is daar-
door minder coronagevoelig 
dan Atenor. VGP telt bedrij-
ven als Amazon, DHL, IKEA 
en TNT onder zijn klanten. 
De obligaties op de secundai-
re markt houden erg goed 
stand. Daardoor bedraagt het 
rendement vaak niet meer 

dan 2,5 procent. De obligatie 
met een coupon van 3,25 pro-
cent die vervalt op 6 juli 
2024, kost 103 procent en 
geeft een rendement van 2,3 
procent. Om iets meer rende-
ment te halen moet de loop-
tijd langer zijn. De obligatie 
met vervaldag 19 maart 2026 
brengt 2,80 procent op.
Ghelamco is, onder meer als 
sponsor van voetbalclub FC 
Antwerp, een naam die bij 
mening belegger een belletje 
doet rinkelen. De vastgoed-
onderneming heeft verschil-
lende leningen te koop op de 
secundaire markt met heel 
verleidelijke rendementen. 
De kortlopende lening, met 
vervaldag op 14 juni 2021, 
brengt zelfs bijna 10 procent 
op. De lening die we een tijd-
je hadden opgenomen in de 
Obligatieselectie levert 7,50 
procent op. Met de obligatie 
die iets langer loopt, tot 20 
november 2024, is 6,5 pro-
cent te rapen met coupon van 
4,80 procent, voor wie de 
stukken kan bemachtigen 
rond 94 procent. De coupu-
res kosten wel 100.000 euro.

Andere sectoren
DPG Media (De Persgroep) 
is actief in een heel andere 

sector. De uitgever van onder 
meer Het Laatste Nieuws en 
Dag Allemaal en de eigenaar 
van VTM biedt een magere 
coupon van 2,15 procent op 
een obligatie die vervalt op 
28 juni 2026. Maar de koers 
van de obligatie is gezakt tot 
94 procent. Daardoor neemt 
het rendement toe tot 3,30 
procent.
Nu alle concertzalen, thea-
ters, musea en bioscopen 
 gesloten zijn wegens corona, 

wordt Kinepolis Group 
zwaar getroffen. Dat is ook te 
zien aan de lening met een 
coupon van 2,75 procent die 
loopt tot 18 december 2026. 
De koers ervan is gezakt tot 
72 procent van de nominale 
waarde. Daardoor is het ren-
dement toegenomen tot bij-
na 9 procent. Dat maakt de 
obligatie koopwaardig in on-
ze selectie.
Studio 100 zit ook in de 
hoek waar de klappen vallen. 
De pretparken van de groep 

moesten ook noodgedwon-
gen de deuren sluiten. Geluk-
kig voor de aandeelhouders 
brengt het bedrijf ook televi-
sieprogramma’s, muziek, 
films, strips en merchandi-
sing op de markt. De koers 
van de obligatie met een 
coupon van 3,35 procent en 
een vervaldag op 23 juni 
2022 houdt goed stand rond 
99 procent. De coupures zijn 
te koop tegen de democrati-
sche prijs van 1000 euro.
Sarens heeft, in tegenstelling 
tot de vorige debiteuren, wel 
een kredietrating bij Stan-
dard & Poor’s. Met een B+ 
behoort de kranenverhuur-
der tot de highyieldleningen. 
Maar de koers van de obliga-
tie met een coupon van 5,75 
procent die afloopt op 21 fe-
bruari 2027 is gezakt tot on-
der 82 procent. Dat brengt 
het rendement op net geen 10 
procent. Net zoals bij Kine-
polis kosten de coupures 
100.000 euro. z

Het rendement van de 
obligatie van Kinepolis  
is opgelopen tot bijna  
9 procent.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,1722  +5,06%
EUR/GBP  0,8987  +4,24%
EUR/NOK  10,993  +7,23%
EUR/SEK  10,393  -3,44%
EUR/CAD  1,5367  +4,61%
EUR/AUD  1,6415  +1,42%
EUR/NZD  1,7526  +0,77%
EUR/ZAR  18,788  +11,53%
EUR/TRY  9,9263  +55,88%

OBLIGATIEFOCUS

Twee Britse producenten van 
luxewagens hebben nieuwe 
obligaties in dollar op de 
markt gebracht. Ze hebben 
dat zonder veel moeite kun-
nen doen. Jaguar heeft zelfs 
200 miljoen dollar meer 
opgehaald dan de beoogde 
500 miljoen dollar. Het oude 
Britse merk is al meer dan 

tien jaar eigendom van het 
Indische Tata Motors. De 
Indiërs bezitten ook dat 
andere Britse merk, Land 
Rover. Aan de nieuwe obliga-
ties van Jaguar Land Rover 
Automotive Plc hangt een 
prima coupon van 7,75 pro-
cent. Tot 15 oktober 2025 
komt het rendement op 7,36 
procent. Dat is niet weinig, 
maar het ligt in lĳn met wat 
de markt verwacht van een 
debiteur met rating B.
Aston Martin is zo mogelĳk 

nog meer Brits. Het merk is 
onder meer in de markt gezet 
door James Bond. De onlangs 
overleden Sean Connery 
pronkte met de mooie 
wagens. Maar het mocht niet 
baten. Het bedrĳf dat de 
wagens produceert verkeert 
in chronische geldnood. In 
2018 werd een deel van de 
aandelen naar de beurs 
gebracht tegen 18 pond. Het 
werd geen succes. De beurs-
koers bedraagt nog slechts 
55 pence. Aston Martin wil 

zĳn wagonnetje hangen aan 
Mercedes om van hun kennis 
te profiteren. De nieuwe dol-
larobligatie van de Britse 
autobouwer heeft de weinig 
benĳdenswaardige rating 
CCC. De coupon bedraagt 
10,5 procent en de lening 
vervalt op 31 november 2025. 
De lening is alleen geschikt 
voor beleggers met veel pas-
sie voor prachtige wagens en 
een aanzienlĳk incasserings-
vermogen.

Britse luxe- 
wagens op  
kapitaaljacht
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Ik heb Kiadis Pharma al en-
kele jaren in portefeuille en 
betaalde meer dan 7 euro. 
Moet ik ingaan op het bod 
van Sanofi?

Kiadis Pharma noteert sinds 
juli 2015 op Euronext Brussel 
en Euronext Amsterdam. De 
beursgang gebeurde tegen 
12,5 euro per aandeel. De 
Franse farmagigant Sanofi 
biedt 308 miljoen euro voor 
Kiadis, of 5,45 euro per aan-
deel. Dat is een spectaculaire 
premie van 272 procent bo-
ven op de beurskoers in de 
buurt van 1,5 euro. De koers-
ontwikkeling viel tot nu 
zwaar tegen.
Lange tijd focuste Kiadis op 
ATIR-  101, een kandidaat- 
geneesmiddel dat het im-
muunsysteem ondersteunt na 
een stamceltransplantatie, 
vooral bij zeldzame bloed-
kankers. Het startte in de-
cember 2017 een fase III-stu-
die in Europa en de Verenig-
de Staten, een vergelijkings-
studie met het PTCy- of 
Baltimore- protocol, de huidi-
ge standaardprocedure. Het 
diende parallel een voorlopi-
ge goedkeuringsaanvraag in 
bij het Europese geneesmid-
delenagentschap (EMA) op 
basis van beloftevolle fase II- 
studieresultaten. Oorspron-
kelijk mikte Kiadis op een 
voorlopige goedkeuring tegen 
eind 2018. Na bijkomende 
vragen van de EMA ver-
schoof de  timing naar de 
tweede helft van 2019. De 
EMA besliste een extra ad-

viesgroep samen te stellen 
vooraleer te oordelen, waarop 
Kiadis in oktober alle ontwik-
kelingen met ATIR-101 volle-
dig heeft stopgezet. Het aan-
deel kelderde in de nasleep 
van die pijnlijke beslissing 
met afgerond 70 procent, van 
5 naar 1,5 euro. Gelukkig had 
Kiadis in april 2019 de over-
name van Cytosen Therapeu-
tics aangekondigd, een bedrijf 
dat ook actief is in kankerim-
munologie en een zogenoemd 
natural killer-cellenplatform 
ontwikkelde.
Het voorbije jaar boekte Kia-
dis heel wat vorderingen. In 
mei kreeg het toestemming 
om in de Verenigde Staten 
een fase II-studie op te star-
ten met K-NK002 op patiën-
ten met twee soorten bloed-
kanker die een stamceltrans-
plantatie ondergaan. In juni 
startte de rekrutering van een 
fase I-studie met K-NK003 
op patiënten met hervallen 
acute leukemie.
In juli verraste Kiadis met de 

aankondiging van een licen-
tiedeal met Sanofi voor een 
preklinische molecule 
(K-NK004). Kiadis ontving 
een mijlpaalbetaling van 
17,5 miljoen euro. De overeen-
komst kan tot 857,5 miljoen 
euro betalingen opleveren en 
tot dubbelcijferige royalty’s 
op de latere omzet. Tot slot 
startte het met K-NK-ID101 
een klinische ontwikkeling 
tegen covid-19. Kiadis ontving 
daarvoor 9,5 miljoen dollar 
subsidies in de Verenigde Sta-
ten. Daarnaast lopen er pre-
klinische ontwikkelingspro-
gramma’s tegen solide tumo-
ren. Het is best mogelijk dat 
Kiadis op een bepaald mo-
ment een doorbraak forceert. 
Daar mikt Sanofi duidelijk op.
Het probleem voor Kiadis, 
zoals voor andere biotech-
bedrijven, is de beperkte 
 financiële marge. Kiadis ver-
bruikte in de eerste jaarhelft 
21,2 miljoen euro en het had 
een geschatte kaspositie van 
25,9 miljoen euro op 30 sep-
tember. Het bedrijf had dus 
nog veel extra financiering 
nodig. In die zin vinden we 
het bod van Sanofi aanvaard-
baar en zouden we aanbeve-
len erop in te gaan (advies-
verlaging naar rating 3C, 
ingaan op het bod). z

Is het bod van Sanofi  
op Kiadis Pharma voldoende?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 5/11:  AkerBP, Microsoft en 

aandelenlĳsten  
• Vrĳdag 6/11: bpost, Alphabet en opties 

(Melexis) en voorwoord 
• Maandag 9/11:  Euronav en lezersvraag 

(Kiadis Pharma)
• Dinsdag 10/11:  Airbus, Ontex en grond-

stoffen (goud/zilver)
• Woensdag 11/11: Amazon, Umicore en  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST: 
VS-PRESIDENTSVERKIEZINGEN EN 
BPOST  

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 12 NOVEMBER
Aperam: kwartaalresultaten
Biocartis: kwartaalresultaten
Cisco Systems: kwartaalresultaten
EVS: kwartaalresultaten
Gold Fields: kwartaalresultaten
KBC: kwartaalresultaten
Keyware: kwartaalresultaten
SBM Offshore: kwartaalresultaten
VolkerWessels: kwartaalresultaten

VRĲDAG 13 NOVEMBER
Ageas: kwartaalresultaten
Agfa-Gevaert: kwartaalresultaten
Bekaert: kwartaalresultaten
Home Invest Belgium: 
kwartaalresultaten
Sioen: kwartaalresultaten
Texaf: kwartaalresultaten

DINSDAG 17 NOVEMBER
Greenyard Foods: halfjaarresultaten

WOENSDAG 18 NOVEMBER
Atenor: kwartaalresultaten
Nvidia: kwartaalresultaten

DONDERDAG 19 NOVEMBER
Cofinimmo: kwartaalresultaten
GIMV: halfjaarresultaten

VRĲDAG 20 NOVEMBER
VGP: kwartaalresultaten
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