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V O O R W O O R D

Inflatie en rente zorgen 
voor ander tijdperk

N r .  1 1  -  Jaargang 50 

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

W
e kunnen niet genoeg 
benadrukken hoe de 
 terugkeer van de infla-
tie en de stijging van de 
langetermijnrente een 
gigantische impact heb-
ben op de prestaties van 

de financiële markten, maar
ook op de aandelenmarkten.
Na de uitbraak van de covid-19-
pandemie in maart 2020 zakte 
de tienjarige rente op Ameri-
kaanse overheidsobligaties in 
het najaar tot 0,5 procent. Er 
heerste toen de overtuiging 
dat de coronacrisis de zwaar-
ste economische crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog zou 
veroorzaken. Maar door een 
gezamenlijk en fors optreden 
van de politieke en de mone-
taire overheden kwam het 
niet zover. Het gevolg was dat 
de langetermijnrente toen 
wellicht voor decennia haar 
bodem heeft bereikt. Intussen 
staat de tienjarige rente rond 
4 procent, want de inflatie 
ging al over 10 procent. Dat 
heeft niet alleen met de co-
ronacrisis, maar ook met de 

oorlog in Oekraïne te maken.
We zijn ervan overtuigd dat 
noch de inflatie, noch de lan-
getermijnrente structureel zal 
terugkeren naar de niveaus 
van 2020 en het decennium 
daarvoor. We zijn in een 
nieuw tijdperk beland, waarin 
we het best de rest van het 
decennium blijven.

Radicale ommekeer
Sinds de bodem van de lange-
termijnrente zien we de voor-
bije tweeënhalf jaar ook een 
wijziging in de beurspresta-
ties van de diverse categorie-
en in het aandelenuniversum. 
De structurele rentedaling gaf 
jarenlang rugwind aan de 
beurzen in het algemeen, en 
aan de tech- en vastgoedaan-
delen in het bijzonder. Die 
 categorieën overklasten de an-
dere sectoren, en al helemaal 
de grondstoffen- en de finan-
ciële waarden.
Maar nu de inflatie net als de 
rente fors is opgelopen, zien 
we een radicale ommekeer in 
de prestaties. We illustreren 

dat met zes aandelen. We ver-
gelijken de gemiddelde jaar-
lijkse prestatie van de techgi-
gant Microsoft, de vastgoed-
waarde WDP en de grond-
stoffenaandelen Rio Tinto,
Shell en Cameco. We bekij-
ken eerst de periode van sep-
tember 2010 tot september 
2020, waarin er een structu-
rele daling van de langeter-
mijnrente was tot een diepte-
punt in het najaar van 2020. 
Toen bedroeg de gemiddelde 
jaarlijkse opbrengst van een 
belegging in Microsoft 27,4 
procent en in WDP 25,7 pro-
cent, versus slechts 8,4 pro-
cent voor Rio Tinto, 0,1 pro-
cent voor Shell en zelfs -6,5 
procent voor Cameco. Dat 
zijn gigantische verschillen.
Maar als we naar de periode 
van september 2020 tot van-

daag kijken, zien we een 
 wereld van verschil. De re-
turn van Microsoft is terugge-
vallen tot 6,5 procent en die 
van WDP zelfs tot 1,5 procent. 
Die van Rio Tinto is opgelo-
pen tot 21,6 procent, die van 
Shell naar 48,6 procent en die 
van Cameco tot 45,8 procent. 
De financiële en grondstoffen-
waarden, die tussen 2010 en 
2020 lage opbrengsten halen, 
hebben nu de hoge returns die 
de tech- en vastgoedaandelen 
toen noteerden, en omge-
keerd. Wie bleef hangen in de 
voorkeuren van vorig decen-
nium, heeft het aan zijn ren-
dement gezien en dat zal de 
komende jaren zo blijven. z

Trends
B E L E G G E N

105

Op de beurzen zijn de 
voorbije 2,5 jaar een 
wereld van verschil met 
de tien jaar daarvoor.
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P
apier en hout zijn onlos-
makelijk met elkaar ver-
bonden, aangezien hout-
pulp de grondstof is voor 
papier. Vandaar dat die 
twee sectoren aan elkaar 
worden gekoppeld. De 

vraag naar papier en karton 
is door de decennia blijven 
stijgen, omdat er steeds nieu-
we toepassingen voor gevon-
den zijn. Nu wordt die groei 
vooral gedreven door de 
vraag naar alternatieven voor 
plastic verpakkingen en de 
boom van de e-commerce. 
Duurzaamheid wordt de ko-
mende decennia een belang-
rijke drijfveer voor de pa-
pier- en houtsector.
De papiersector is van nature 
cyclisch en wordt sterk beïn-
vloed door de inflatie, aange-

zien de productie energie- en 
arbeidsintensief is. De voor-
uitzichten van een structu-
reel hogere en volatielere 
 inflatie maken dat de papier-
sector enkele jaren van onze-
kerheid en hogere volatiliteit 
tegemoet gaat. Doorgaans 
volgt de vraag naar papier de 
economische groei. 2022 was 
een recordjaar voor de sector, 
die er goed in is geslaagd de 
hogere kosten door te reke-
nen en de winstmarges intact 
te houden. De vooruitzichten 
van nog stijgende kosten ma-
ken dat ook de winst en de 
omzet de komende een tot 
twee jaar zullen dalen. De 
markten verwachten echter 
een sterkere terugval in de 
vraag naar en de prijzen van 
papier en karton dan analis-
ten denken. Er zit te veel ne-
gatief sentiment in de koer-
sen van de papierspelers dan 
de verwachtingen van sector-
specialisten rechtvaardigen.
U kunt beleggen in de pa-
piersector via de iShares 
Global Timber & Forestry 
UCITS ETF (ISIN-code 
 IE0003ZXNJY5). Die volgt 
de S&P Global Timber & Fo-

restry Index. We hebben de 
volgens ons meest koopwaar-
dige aandelen geselecteerd 
om op papier en karton in te 
spelen: twee basiswaarden en 
twee risicovollere aandelen.

Basistip 1: Mondi
Mondi is een wereldwijde 
papierspeler die noteert op 
de beurs van Londen. Onge-
veer een derde van de omzet 
komt van kartonproducten, 
40 procent van flexibele pa-
pieren verpakkingen, zoals 
zakken, en een kwart van on-
bewerkt papier, zoals print-
papier. In Europa is Mondi 
het nummer één in karton en 
wereldwijd de belangrijkste 
producent van papieren zak-
ken. In duurzaamheid en 
ESG behoort Mondi wereld-
wijd bij de koplopers. Het is 
een geïntegreerde speler die 
eigen bossen, en daarmee de 
grondstoffen voor zijn ver-
pakkingsfabrieken en papier-
molens, beheert. Mondi 
voorziet in 20 procent van 
zijn behoefte aan hout.
Het aandeel heeft afgelopen 
jaar feller afgezien doordat 
Mondi een papiermolen in 
Rusland had. Die was goed 
voor 20 procent van de 
 bedrijfskasstroom. Het wil 
die fabriek verkopen, maar 
wacht op de goedkeuring van 
de regelgever. De deadline 
voor de verkoop is 12 mei. Als 
er tegen dan geen deal is, kan 
de koers een tik krijgen. De 
goedkeuring kan het aandeel 
een boost geven. Mondi blijft 
volop inzetten op duurzame 
alternatieven voor verpak-
kingen. Het heeft een inves-
teringsprogramma lopen om 
de capaciteit in al zijn seg-
menten te verhogen.
Het aandeel noteert sterk on-
der zijn gemiddelde histori-
sche waardering van de afge-
lopen tien jaar. Financieel 

staat het er sterk voor, met 
een schuldgraad (netto finan-
ciële schuld tegenover ebit-
da) van amper 0,5. Mondi 
had een recordjaar in 2022 
en noteert heel goedkoop 
 tegenover de winst van vorig 
jaar. De koers-winstverhou-
ding voor 2022 bedraagt 6,5. 
Maar zelfs met de voorziene 
krimp van de winst noteert 
het nog tegen een aanvaard-
bare koers-winstverhouding 
van 11 voor 2023. Daarboven-
op betaalt het steevast een 
 dividend, tegen de huidige 
koers met een rendement van 
4 procent bruto. Het is koop-
waardig, al is de verkoop van 
de Russische activa onzeker.

Basistip 2: DS Smith
Het Britse DS Smith is een 
wereldwijde speler in papie-
ren en kartonnen verpakkin-
gen. Zijn belangrijkste klan-
ten zijn producenten van 
snelle consumptiegoederen, 
zoals voeding, en industriële 
bedrijven. Het heeft er, net als 
zijn concurrenten, een re-
cordjaar op zitten. De resul-
taten van de tweede jaarhelft 
lagen tientallen, tot zelfs 
meer dan 100 procent hoger. 
DS Smith heeft de kostenin-
flatie heel goed kunnen door-
rekenen en het had zich voor- 
af goed ingedekt tegen hogere 
energiekosten. De helft van 
zijn prijscontracten zijn au-
tomatisch geïndexeerd. Daar- 
mee heeft het zijn winstmar-
ges en vrije kasstroom het 
 afgelopen jaar nog kunnen 
verhogen. Die stijgende vrije 
kasstroom is deels het gevolg 
van tijdelijk hoge inkomsten 
uit de indekkingscontracten 
tegen hogere energieprijzen. 
Nu die laatste dalen, zullen 
de inkomsten daaruit voor 
DS Smith ook dalen.
De groep zet in op aandeel-
houderswaarde, onder meer Bron: Bloomberg

Beleggingskansen  
in papier

ISHARES GLOBAL TIMBER  
& FORESTRY ETF

TOP VĲF POSITIES

1. Weyerhaeuser  8,0 %
2. Svenska Cellulosa  6,1 %
3. Smurfit Kappa  5,6 %
4. Rayonier  5,3 %
5. Westrock  5,2 %
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door haar dividend te verho-
gen, als daar ruimte voor is. 
Het noteert tegen een divi-
dendrendement van net geen 
5 procent bruto. Financieel 
staat DS Smith er sterk voor, 
met een schuldgraad van 1. 
Het gebruikt de financiële 
ruimte die het heeft om te 
blijven investeren in operati-
onele efficiëntieverbeterin-
gen en capaciteitsuitbreiding. 

Het aandeel noteert tegen 
een aantrekkelijke waarde-
ring (8�keer de verwachte 
winst), die beduidend lager 
ligt dan zijn historische ge-
middelde. Tegelijk biedt het 
tegen de huidige koers een 
hoger vrije kasstroomrende-
ment dan zijn gemiddelde 
van de afgelopen jaren. Dat 
alles maakt het aandeel 
koopwaardig.

Risicovollere tip 1: 
Ence
Het Spaanse Ence Energia y 
Cellulosa produceert vooral 
pulp. Die grondstof voor pa-
pier- en kartonproducten is 
goed voor vier vijfde van de 
omzet en twee derde van de 
bedrijfskasstroom. Daarnaast 
produceert het hernieuwba-
re energie uit biomassacen-
trales en zonnepanelen. De 
pulpbusiness is cyclisch en 
volgt de internationale pulp-
prijzen. De hernieuwbare 

energie zorgt voor iets stabie-
lere inkomsten. In dat op-
zicht zijn de twee segmenten 
complementair. 
De pulp is afkomstig van euca-
lyptushout, hard hout dat 
vooral geschikt is voor zak-
doeken, toiletpapier en andere 
hygiëneproducten. Pulp van 
zacht hout van dennenbo-
men, die vooral in Scandina-
vië worden gekweekt, wordt 
voor karton en papier ge-
bruikt. Spanje is de enige 
plaats in Europa waar euca-
lyptus groeit. Latijns-Ame-
rika is een andere belangrijk 
kweekgebied. Dat biedt Ence 
een competitief voordeel om 
Europese tissuefabrikanten 
vanuit Spanje te voorzien van 
kortere levertijden en lagere 
leverkosten. In Europa is de 
vraag naar pulp van hard 
hout groter dan het aanbod, 
wat Ence in de kaart speelt. 
Meer dan 90 procent van de 
omzet is Europees. De ver-
gunning van een van de twee 
pulpmolens is onlangs voor 
vijftig jaar verlengd, wat de 

vooruitzichten verbetert. De 
winst voor 2022 was uitzon-
derlijk hoog, omdat de provi-
sies die het bedrijf voor de 
sluiting van de molen had ge-
nomen, zijn vervallen en bij 
de cijfers van 2022 kwamen.
Een andere troef is dat de 
 eucalyptusbossen die het 
 beheert CO2-certificaten op-
leveren die het kan verkopen 
op de emissiemarkt. Het staat 
financieel sterk, met een net-
tocashpositie, waardoor het 
een uitzonderlijk interim-di-
vidend heeft uitgekeerd. En-
ce heeft als troef dat het pulp 
én energie produceert. In de 
twee segmenten heeft het 
een duidelijke strategie om 
de capaciteit uit te breiden 
zonder dat de vrije kas-
stroom in de min gaat. De 
waardering is aantrekkelijk. 
Het aandeel blijft koopwaar-
dig onder 4�euro.

Risicovollere tip 2:  
Sylvamo
Het Amerikaanse Sylvamo 
produceert onbewerkt pa-

pier, zoals print- en schrijf-
papier, en is een spin-off van 
een van ’s werelds grootste 
papierproducenten, Interna-
tional Paper. Het maakte in 
2021 een vliegende start op 
de beurs. Het is naar de beurs 
gebracht om zo veel mogelijk 
cashrendement voor de aan-
deelhouders op te leveren en 
produceert  tegen hoge winst-
marges en hoge rendementen 
op het geïnvesteerd kapitaal. 
 Begin dit jaar heeft Sylvamo 
een papiermolen in Zweden 
overgenomen, wat de omzet 
en winst zal doen stijgen. De 
cijfers voor 2022 overtroffen 
die van 2021 en de vooruit-
zichten voor 2023 zijn nog 
beter. Ondanks de koersstij-
ging noteert het aandeel nog 
altijd goedkoop, tegen 5�keer 
de verwachte winst en een 
ev- ebitda-verhouding in de 
buurt van 3,5. Het vrije kas-
stroomrendement van 15 
procent compenseert de pit-
tige schuldpositie. Elke cor-
rectie is een mooi instapmo-
ment. z

Er zit te veel negatief  
segment in de koers van 
de papierproducenten.

PAPIERAANDELEN  IN CĲFERS
AANDEEL OP 12 MAANDEN SINDS JAARBEGIN KOERS-WINSTVERHOUDING 2023 EV/EBITDA 2023  VRĲE KASSTROOMRENDEMENT 2023
Mondi -1 % 1 % 12 7 6 %
DS Smith 9 % 5 % 8 5 8 %
Ence Energia y Cellulosa 38 % 30 % 13 5 2 %
Sylvamo 54 % 2 % 5 3 15 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF -9 % 2 % / / /
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V
oor een cyclisch bedrijf 
als Bekaert had 2022 ver-
keerd kunnen uitpakken. 
De combinatie van stij-
gende kosten en lagere 
volumes deed menig in-
dustrieel bedrijf de das 

om, maar Bekaert bleef over-
eind. “Na een gunstig 2021 
kregen we in 2022 te maken 
met een perfecte storm. Dit 
was een perfecte stresstest 
voor onze strategie. We heb-
ben de test goed doorstaan 
en hebben aangetoond dat 
we nu onafhankelijk van de 
conjunctuurcyclus resultaten 
kunnen neerzetten”, zei 
Taoufiq Boussaid, de CFO 
van Bekaert.

De resultaten van 2022 lagen 
in lijn met de verwachtingen. 
De verkochte volumes daal-
den weliswaar met 9 procent, 
maar omdat Bekaert de hoge-
re kosten doorrekende in ho-
gere prijzen, steeg de omzet 
met 17 procent tot 5,7�miljard 
euro. De lagere volumes en 
de afwaarderingen op de 
walsdraadvoorraden wogen 
wel op de winstmarges. De 
onderliggende bedrijfswinst 
daalde met 10 procent tot 
459�miljoen euro, maar met 
een onderliggende bedrijfs-
winstmarge van 8,1 procent 
bewees het bedrijf dat de 
strategie van prijsdiscipline 
en de focus op activiteiten 
met een hogere toegevoegde 
waarde en/of groeiperspec-
tieven de juiste is. Beleggers 
ontdekten de voorbije maan-

den die verhoogde weerbaar-
heid van de resultaten en 
stuurden de aandelenkoers 
80 procent hoger sinds het 
dieptepunt van vorig najaar. 
Vergeleken met 2019 is de 
onderliggende bedrijfswinst 
met 24 procent gestegen en is 
het rendement op ingezet ka-
pitaal gestegen van 9,5 naar 
19,5 procent.
Bij een koers-winstverhou-
ding van 8 onderschatten 
 beleggers nog altijd de trans-
formatie van Bekaert. In de 
vooruitzichten voor dit jaar 
blijft het management rela-
tief voorzichtig, gezien de 
nog altijd moeilijke macro- 
economische omstandighe-
den. Het bedrijf is het jaar 
goed gestart, maar het ma-
nagement houdt het bij de 
verwachtingen op middellan-
ge termijn, die gebouwd zijn 
op een omzetgroei van 3 pro-
cent per jaar en een gemid-
delde winstmarge van 9 tot 11 
procent. Het geloof in eigen 
kunnen wordt benadrukt met 
een verhoging van het divi-
dend met 10 procent tot 
1,65�euro per aandeel en met 
een nieuw inkoopprogramma 

van eigen aandelen ter waar-
de van 120�miljoen euro.
Vooral de divisie Specialty 
Businesses ontpopt zich tot 
nieuwe groeimotor dankzij 
producten die bijdragen aan 
de klimaattransitie. De be-
drijfswinst van die divisie 

verdubbelde vorig jaar bijna 
tot 132�miljoen euro. Zo 
brengt Bekaert technologie 
op de markt voor een effici-
ente productie van waterstof. 
Die activiteit leverde vorig 
jaar een bescheiden omzet 
van 15�miljoen euro op, maar 
die omzet moet dit jaar ver-
dubbelen. “En vanaf 2025 is 
exponentiële groei mogelijk. 
Reken in 2025 op een omzet 
van 100�miljoen euro bij hoge 
marges. Dat is voor de vol-
gende tien jaar een interes-
sante business waarin we 
fors willen investeren in 
2023”, zegt CEO Oswald 
Schmid. Het bedrijf zet de 
groeistrategie ook in de verf 
door traditionele activiteiten 
met lagere marges te verko-
pen, zoals de staaldraadacti-
viteiten in Zuid-Amerika 
voor 6�keer de bedrijfs-
cashflow of 136�miljoen dol-
lar.

Conclusie
De resultaten van Bekaert 
houden in moeilijke omstan-
digheden stand. De focus op 
activiteiten met een hogere 
toegevoegde waarde en een 
volgehouden prijsdiscipline 
beschermen de marges. Be-
leggers hebben de voorbije 
maanden al de duim om-
hooggestoken voor die struc-
turele verbetering van de 
winstgevendheid, maar de 
huidige waardering laat ver-
der koersherstel toe. Beleg-
gers onderschatten ook nog 
altijd het groeipotentieel van 
de activiteiten van Bekaert 
die bijdragen aan de klimaat-
transitie. We behouden het 
koopadvies. z

B E K A E R T

Crisisbestendig

Ko e r s :  44,8 euro
T i c ke r :  BEK BB
I S I N - c o d e :  BE0974258874
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  2,56 miljard euro
K /w  2 0 2 2 :  5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  8
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +43 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +20 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,7  %

De resultaten van Bekaert 
houden in moeilijke om-
standigheden stand.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 9 MAARTGF
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I
n de eerste helft van 2022 
zagen we bij Deceuninck 
een combinatie van stevige 
omzetcijfers, maar een 
minder sterke groei van het 
resultaat. Dat betekent 
druk op de marges. Om de 

cijfers goed te kunnen inter-
preteren, moeten we er een 
boekhoudkundige regel bij-
halen. Omdat in Turkije, een 
belangrijke markt voor de 
profielenproducent van ra-
men en deuren, de inflatie op 
drie jaar boven 100 procent 
lag, moet Deceuninck de 
boekhoudregels voor hyper-
inflatie (IAS 29) toepassen. 
Wij focussen op de cijfers 
voor die IAS 29-regel. Boek-
houdkundig klom de omzet 
vorig jaar met 16,2 procent, 
van 838,1 naar 974,1�miljoen 
euro. Maar zonder de hyper-
inflatieboekhouding gaat het 
om een toename met 13,2 
procent tot 951,8�miljoen eu-
ro. Dat is 1,7 procent minder 
dan de 958,9�miljoen euro die 
de analisten gemiddeld had-
den vooropgesteld. De om-
zettoename is uitsluitend het 
gevolg van het prijs-mixef-
fect (+47,9�%), want het volu-
me lag 8,2 procent lager en 
de wisselkoersverliezen lie-
pen op tot 23,4 procent door 
de extreme daling van de 
Turkse lira (-92,9�%).

Turkije en de opkomende 
markten lieten niet de ge-
ringste omzetgroei in euro 
optekenen (+19,8�%), dankzij 
de goed standhoudende volu-

mes. De grootste sprong was 
voor Noord-Amerika 
(+22,3�%). Dat kwam minder 
door het standhouden van de 
volumes, maar wel dankzij de 
sterke dollar (+13,4�%) en het 
doorvoeren van prijsverho-

gingen (prijs/mix +18,2�%). 
Europa zorgde voor de laag-
ste omzetgroei (+11,4�%) door 
de hoogste volumedaling 
(-9,4�%), omdat het onder-
nemingsklimaat hier het 
zwaarst is getroffen door de 
oorlog in Oekraïne en heel 
wat nieuwbouw- en renova-
tieprojecten zijn uitgesteld.
De dubbelcijferige omzetstij-
ging leidt wel maar tot een 
3,2 procent hogere aangepas-
te bedrijfskasstroom (ebitda), 
van 97,7 naar 100,8�miljoen 
euro (zelfs 102,3�miljoen euro 
na IAS 29). Dat is weliswaar 
een nieuw record en gaat 
voorbij de grens van 100�mil-
joen euro, maar het houdt 
ook in dat de ebitda-marge 
(bedrijfskasstroom/omzet) 
zakt van 11,7 procent in 2021 
tot 10,6 procent vorig jaar. De 
hogere productiekosten wer-
den wel gecompenseerd, 
maar niet de hogere vaste 
kosten door de flink opge-
lopen inflatie, inclusief veel 
hogere logistieke kosten.
De toepassing van IAS 29 
heeft een flinke impact op 
het nettoresultaat. Zonder er 
rekening mee te houden zakt 

de nettowinst met 24,7 pro-
cent, van 37,2 naar 28,0�mil-
joen euro. Dat komt onder 
meer omdat de West-Vlaam-
se onderneming besliste de 
activiteiten in Rusland op nul 
te zetten in de boekhouding. 
Na de toepassing van de IAS 
29-regels (negatieve invloed 
van -20,3�miljoen euro) gaan 
we naar amper 7,6�miljoen 
euro, of van 0,24 naar 
0,04�euro per aandeel.
Mede door een gevoelige toe-
name van het werkkapitaal is 
de netto financiële schuld ge-
stegen van 61,9 naar 88,3�mil-
joen euro, maar dat blijft 
0,9�keer ebitda. Dat is dus 
 absoluut geen probleem. De 
raad van bestuur stelt dan 
ook voor het dividend met 
16,7 procent op te trekken, 
van 0,06 naar 0,07�euro per 
aandeel.

Conclusie
CEO Bruno Humblet gaf aan 
dat Deceuninck opnieuw 
mikt op een recordjaar 2023, 
waarin het spiegelbeeld van 
2022 zal gelden: een zwak 
eerste en een beter tweede 
halfjaar. Onder meer de on-
dersteunende factor van de 
EU Green Deal blijft over-
eind. Tegen 12�keer de ver-
wachte winst, 1,2�keer de 
boekwaarde en tegen een 
verwachte verhouding van 
4,5 tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor 2023 
is het aandeel nog aanvaard-
baar geprijsd. Maar de stij-
gende rente doet ons toch in 
de richting van een neutraal 
advies evolueren. z

D E C E U N I N C K

Hoger dividend

Ko e r s :  2,68 euro
T i c ke r :  DECB BB
I S I N - c o d e :  BE0003789063
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  363,5  mil joen 
euro
K /w  2 0 2 2 :  15,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  14
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +3  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +6 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,6  %Ook voor 2023 rekent  

Deceuninck op een  
nieuwe recordomzet.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

H
et mag duidelijk zijn dat 
het boekjaar 2022-2023 
(afsluitdatum 31 maart) 
voor Alibaba het zwak-
ste wordt sinds zijn 
beurs notering in 2014. 
Het wordt danig ver-

stoord door de voortduren-
de nieuwe uitbraken en bij-
behorende lockdowns van 
de covid-19-pandemie in 
China. Dat weegt ook op het 
consumentenvertrouwen.
In het derde kwartaal bleef 
de omzettoename beperkt 
tot 2,1 procent of 247,76�mil-
jard yuan (35,92�miljard 
 dollar), iets beter dan de 
analistenconsensus van 
245,18�miljard yuan. Het is 
ook beter dan de Chinese 
kleinhandelverkopen, die in 
het vierde kwartaal nog met 
1,8 procent achteruitgingen. 
De groeipoot Clouddiensten 
zag de groei wel tot het laag-
ste cijfer van +3 procent te-
rugvallen (kwartaalomzet 
20,2�miljard yuan).
Veel positiever wist de 
e-commercegigant te ver-
rassen met een nettowinst 
van 46,82�miljard yuan 
(6,8�miljard dollar) als ge-
volg van drastische ingrepen 

om de kosten te verlagen. De 
voorbije jaren voerde het 
bedrijf een agressief inter-
nationaal expansiebeleid. 
Dat is teruggeschroefd en 
verklaart in belangrijke ma-
te de aangename verrassing 
in het resultaat. De gemid-
delde verwachting van de 
analisten was slechts een 
nettoresultaat in de buurt 
van 35�miljard yuan.
De analistenconsenus mikt 
op een jaaromzet van 
122,83�miljard dollar, tegen-
over nog 132,95�miljard in 
het vorige boekjaar. Het net-
toresultaat zou achteruit-
gaan van 33,63 naar 
20,67�miljard dollar, of van 
12,1 naar 6,59�dollar per aan-
deel.

Conclusie
We mikken erop dat Alibaba 
volgend boekjaar weer een 
omzet- en winstherstel zal 
optekenen, na de herope-
ning van de Chinese econo-
mie. Tegen een verwachte 
koers-winstverhouding van 
10,5 –�dat was twee jaar gele-
den nog het drievoud�– voor 
het lopende boekjaar 2022- 
2023 en een verwachte ver-
houding ondernemings-
waarde (ev) tegenover de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
van minder dan 7 is het aan-
deel opnieuw koopwaardig. 
We verhogen het advies 
voor het aandeel. z

D
e omzet van Bayer is in 
het vierde kwartaal met 
8 procent gestegen naar 
12�miljard euro. Dat is 
voor bijna de helft het 
gevolg van valuta-effec-
ten en andere eenmalige 

posten. De organische om-
zetgroei van 4 procent lag 
iets hoger dan de toename 
van de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 3 procent tot 
2,5�miljard euro. De onder-
neming kon de hogere kos-
ten niet volledig doorreke-
nen aan de klanten.
In de gewasdivisie steeg de 
omzet op vergelijkbare basis 
met 11 procent naar 5,6�mil-
jard euro en de ebitda met 8 
procent naar 820�miljoen 
euro. De ebitda bleef bij de 
consumententak op peil 
(313�miljoen euro), ondanks 
een stijging van de omzet 
met 6 procent naar 1,5�mil-
jard euro. Maar in de farma-
cietak viel zowel de omzet 
(-3�% naar 4,9�miljard euro) 
als de ebitda (-5�% naar 1,4 
miljard) terug. Dalende ver-
kopen van het trombose-
middel Xarelto (-4�% naar 
1,2 miljard) konden nog niet 
worden gecompenseerd 
door hogere inkomsten van 
andere medicijnen.
Behalve de omzet- en ebit-
da-daling in de farmacietak 
was ook de prognose voor 
2023 een tegenvaller. Bayer 
rekent op een organische 
omzetgroei van 2 à 3 pro-
cent. De ebitda daalt van 
13,5�miljard naar 12,5 à 
13�miljard euro, omdat stij-
gende kosten naar verwach-
ting een grotere impact op 
de resultaten hebben dan de 
eigen besparingsmaatrege-

len. Een verhoging van het 
dividend met 0,40 naar 
2,40�euro per aandeel ver-
hinderde niet dat het aan-
deel van Bayer met bijna 4 
procent daalde na de cijfers.

Conclusie
De wat tegenvallende voor-
uitzichten zijn geen reden 
om het koopadvies voor het 
aandeel bij te stellen. Bayer 
heeft de gewoonte heel 
voorzichtige jaarprognoses 
af te geven, die vervolgens 
geleidelijk worden opge-
schroefd en overtroffen. 
Daar komt bij dat het vrij-
spelen van de onderliggende 
waarde –�bijvoorbeeld via 
een opsplitsing of een groei-
versnelling van de farmacie-
tak na 2024�– een wat lange-
re adem als belegger in-
houdt. In de tussentijd is het 
dividendrendement van 4,2 
procent een mooie beloning 
voor het geduld. z

A L I B A B A

Herstelkansen
B A Y E R

Voorzichtige prognose
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Z
ilver doet het niet goed 
met een prijsdaling van 
13 procent sinds begin dit 
jaar. Hetzelfde geldt voor 
de Solactive Global Silver 
Miners Index. First Ma-
jestic presteerde nog 

slechter dan die benchmark- 
index. De cijfers van het vier-
de kwartaal en de jaarresul-
taten kwamen onder de ver-
wachtingen uit.
De mijnen van de groep pro-
duceerden vorig jaar samen 
31,3�miljoen troyounce zilver- 
equivalent, 16 procent meer 
dan een jaar eerder en een re-
cord. Toch lag de output onder 
de prognose van 32,6 tot 34,6 
miljoen troyounce. Dat kwam 
door een tegenvallend vierde 
kwartaal waarin de productie 
met 14 procent daalde. Het 
productiecijfer was vorig jaar 
samengesteld uit 10,5�miljoen 
troyounce zilver (-18�% op 
jaarbasis) en 248.000 troy-
ounce goud (+29�%).

Zilver bleef ruim onder de 
verwachte 11,2 tot 11,9�mil-
joen troyounce. Dat had te 
maken met lagere grades bij 
San Dimas en het feit dat in 
Santa Elena het aandeel van 
de goudertsen veel hoger lag 
dan dat van de zilverertsen. 
Maar ook de goudproductie 
bleef iets achter op de ver-
wachte 256.000 à 273.000 
troyounce, door de onder-
maatse prestatie van Jerritt 
Canyon.
Toen First Majestic die mijn 
bijna twee jaar geleden 

kocht, werd binnen de drie 
jaar een output van 200.000 
troyounce voorspeld. Intus-
sen is duidelijk dat dat niet 
zal lukken. Vorig jaar produ-
ceerde Jerritt Canyon 72.400 
troyounce tegen totale pro-
ductiekosten van 1.865�dollar 
per troyounce. Er zijn ver-
zachtende omstandigheden, 
want eind vorig jaar werd de 
productie gehinderd door ex-
treme weersomstandigheden.
2023 zal beterschap brengen 
voor Jerritt Canyon, maar dat 
zal de hooggespannen ver-
wachtingen niet waarmaken. 
First Majestic verwacht daar 
dit jaar een output van 
119.000 à 133.000 troyounce. 
Door hogere grades zullen de 
productiekosten dalen naar 
1.780�dollar, waardoor de mijn 
waarschijnlijk zal bijdragen 
aan de groepswinst.
De beste prestatie kwam vorig 
jaar van Santa Elena (goud 
en zilver), dat dankzij de Er-
mitaño-uitbreiding de output 
met 81 procent zag toene-
men. De productiekosten van 
de mijn zijn met 13,97�dollar 
per troyounce ook veruit de 
laagste van de groep.

De groepsomzet steeg vorig 
jaar met 7 procent naar 
624,2�miljoen dollar. De tota-
le productiekosten bedroe-
gen 19,74�dollar per troyoun-
ce, of 5 procent meer dan een 
jaar eerder. Tegelijk daalde 

de gemiddelde ontvangen 
prijs met 11 procent naar 
22,49�dollar per troyounce. 
De brutomarge is met 
2,75�dollar per troyounce niet 
zo hoog. Door hogere uitga-
ven voor Jerritt Canyon en 
de opgelopen kosten voor 
energie, arbeid en materialen 
daalde de operationele kas-
stroom met 38 procent naar 
109,4�miljoen dollar. Het aan-
gepaste nettoverlies kwam 
uit op 55,4�miljoen dollar, of 
21�dollarcent per aandeel.
First Majestic mikt voor 2023 
op een output tussen 33,2 en 
37,1�miljoen troyounce zilver-
equivalent. De zilverproduc-
tie zal ongeveer gelijk blijven, 
terwijl de output van goud 
zal toenemen. De productie-
kosten worden verwacht te 
dalen naar 18,47 tot 19,72�dol-
lar per troyounce. First Ma-
jestic had eind vorig jaar 
276,6�miljoen dollar in kas en 
de groepsschuld bedroeg 
209,8�miljoen dollar.

Conclusie
Het is ontgoochelend dat 
First Majestic Jerritt Canyon 
nog niet op orde heeft. De 
turnaround verloopt veel tra-
ger dan verwacht. Daarnaast 
zorgt de evolutie van de zil-
verprijs voor tegenwind. Die 
factoren verklaren de presta-
tie van het aandeel. Intussen 
zit veel slecht nieuws in de 
koers verrekend en noteert 
First Majestic amper boven 
de boekwaarde. Omdat we 
later dit jaar hogere edelme-
taalprijzen verwachten, blijft 
het advies kopen. z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R

Jerritt Canyon blijft ontgoochelen

Ko e r s :  6,43 dollar
T i c ke r :  AG US
I S I N - c o d e :  CA32076V1031
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  1,7  miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -49 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,4  % 

De turnaround van  
de resultaten van  
First Majestic gaat  
veel trager dan verwacht.
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Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  2C

V
orig jaar knoopte de 
maaltijdmarktplaats en 
-bezorger Just Eat Take- 
away (JET) opnieuw aan 
met een positieve bedrijfs- 
kasstroom (ebitda) van 
19�miljoen euro, tegen-

over -350�miljoen in 2021. 
Daarmee is de weg naar winst- 
gevendheid weer ingeslagen.
De vier regio’s verbeterden 
hun ebitda en enkel in Zuid- 
Europa en Australië was die 
nog negatief. In Noord- 
Amerika steeg de ebitda het 
sterkst, met 330 procent tot 
65�miljoen. In het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland ging 
de ebitda 122 procent voor-
uit. Noord-Europa blijft de 
meest winstgevende regio 
met 22 procent. In de twee-
de jaarhelft klom de ebitda- 
marge er tot 5 procent, gelijk 
aan het langetermijndoel te-
gen 2030.
De stijgende winstgevend-
heid is te danken aan de 
combinatie van efficiëntie-
verbeteringen van de leve-
ringen, een betere prijzen- 
strategie en betere marke-
ting. De efficiëntieverbete-
ringen blijken ook uit de 
kosten per bestelling. Die 

daalden van 65 procent in 
2021 tot 57 procent vorig jaar. 
Het aantal bestellingen en 
actieve klanten daalde te-
genover 2021 met 9 procent, 
maar klanten bestelden va-
ker en voor meer geld per 
keer. Daarmee is de transac-
tiewaarde van bestellingen 
voor 2022 even hoog als in 
2021. Ook de omzet lag 3 
procent hoger. JET boekte 
wel een nettoverlies door 
5�miljard aan afwaarderin-
gen op de eerdere overna-
mes van Just Eat in het Ver-
enigd Koninkrijk en Grub-
Hub in de Verenigde Staten. 
Die laatste staat nog altijd te 
koop. Een deal kan het aan-
deel een boost geven. Dat 
verlies is louter boekhoud-
kundig. In 2022 verbrandde 
JET veel minder cash dan 
een jaar eerder en in 2023 
denkt het nog beter te doen. 
Bovendien heeft het 2�mil-
jard euro cash op de balans.

Conclusie
De vooruitzichten voor 2023 
zijn goed. De vrije kasstroom 
zou voor de helft minder in de 
min gaan en de ebitda moet 
op 225�miljoen euro eindigen, 
wat volgens analisten con-
servatief is. JET staat verder 
in de richting van structu-
rele winstgevendheid en po-
sitieve kasstroomgeneratie 
dan zijn concurrenten. Het 
aandeel blijft koopwaardig 
en in de voorbeeldporte-
feuille. z

H
et Leuvense biotech-
bedrijf Oxurion kondig-
de vorige week een fi-
nancieringsovereen-
komst aan met het Brit-
se Atlas Special Oppor-
tunities. Het gaat om 

een kapitaalinjectie tot 
20�miljoen euro via de uit-
gifte van verplicht in aande-
len om te zetten converteer-
bare obligaties. De financie-
ring kan over een periode 
van 24 maanden worden  
opgenomen in elf tranches.
De financiering met de 
Franse Negma Group werd 
stopgezet. Sinds november 
2021 haalde Oxurion via 
 Negma 12,85�miljoen euro 
op. Door de enorme koers-
daling van het aandeel is het 
aantal aandelen sindsdien 
geëxplodeerd van 38,3�mil-
joen naar liefst 584,7�miljoen.
De nieuwe financiering vol-
staat om de lopende Kala-
hari-fase IIb-studie met de 
plasmakallikreïneremmer 
(pkal-remmer) THR-149 te 
voltooien, maar de massale 
uitgifte van nieuwe aande-
len stopt daarmee niet. Blijk- 
baar slaagt Oxurion er niet 
in een alternatieve, niet-ver-
waterende financiering te 
vinden, bijvoorbeeld via een 
licentieovereenkomst voor 
THR-149 in een specifieke 
regio of een overbruggings-
financiering door een kandi-
daat-licentienemer of -over-
nemer in afwachting van de 
resultaten van Kalahari.
In december was er nochtans 
het bemoedigende nieuws 
dat de Kalahari-studie mag 
worden voortgezet, op basis 
van een tussentijdse analyse 
door een onafhankelijk ex-

pertenpanel. De resultaten 
van de volledige studie wor-
den in de tweede jaarhelft 
verwacht. Bij gunstige resul-
taten moet Oxurion snel een 
partner of een overnemer 
vinden voor de fase III-stu-
die van THR-149. In het an-
dere geval is het roemloze 
einde van het Leuvense bio-
techbedrijf een feit.

Conclusie
De toekomst van Oxurion 
hangt aan een zijden draadje. 
Tegenover de verschrompel-
de beurswaarde van 7�mil-
joen euro staat de potentiële 
waarde van THR-149, die bij 
gunstige resultaten allicht 
enkele honderden miljoenen 
euro’s bedraagt. Maar die 
resultaten zijn onzeker en 
bij gebrek aan alternatieve 
 financiering zal het aantal 
aandelen nogmaals verveel-
voudigen. Enkel te behou-
den voor de risicobewuste 
biotechbelegger. z

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

Beterschap
O X U R I O N

Nieuwe financiering

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 9 MAART

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 9 MAART



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

113

1 6  M A A RT  2 0 2 3   W W W.T R E N D S . B E / B E L E G G E N

M
et Gustavo Calvo Paz 
kreeg Ontex, de produ-
cent van persoonlijke-
hygiëneoplossingen 
voor baby’s (luiers), 
vrouwen (tampons) en 
senioren (incontinentie-

producten), na amper twee 
jaar al een nieuwe CEO. Zijn 
grootste uitdaging is de 
slechte financiële situatie die 
hij heeft geërfd. Eind decem-
ber bedroeg de schuldgraad 
6,4 (netto financiële schuld 
tegenover bedrijfskas-
stroom). Dat is al minder 
dramatisch dan de onaan-
vaardbaar hoge 7,7�keer eind 
september en in lijn met de 
eigen prognose van 6,5, maar 
het is nog altijd te hoog. Drie 
tot vier keer de ebitda is een 
meer aanvaardbare verhou-
ding. De nieuwe CEO belooft 
eind dit jaar aan 4 te raken.

Ontex is operationeel aan de 
beterhand. De perfecte infla-
tiestorm heeft de groep 
zwaar getroffen, maar het 
ergste is achter de rug. Posi-
tief is de omzettoename met 
26,4 procent in het vierde 
kwartaal, van 533,5 miljoen 
naar 674,6�miljoen euro. Dat 
is beter dan de +24,6 procent 
van het derde kwartaal en 5,3 
procent boven de gemiddelde 
analistenschatting van 
640,6�miljoen euro. Maar 
liefst 20 procent was organi-
sche groei (zonder overna-
mes en desinvesteringen). 
Het is het zevende opeenvol-
gende kwartaal met een om-

zetstijging (+7�% tegenover 
derde kwartaal). Voor het 
volledige boekjaar is er een 
omzetklim van 19 procent, 
van 1,481�miljard naar 
1,672�miljard euro, waarvan 
15 procent organische groei.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) van de voortgezette acti-
viteiten gaf een heel ge-
mengd beeld. Op jaarbasis 
was er een duik van 33 pro-
cent, van 156,3 miljoen naar 
104�miljoen euro, maar in het 
vierde kwartaal ging Ontex 
er weer met 31 procent op 
vooruit, van 30,7 miljoen naar 
40,3�miljoen euro. Dat ligt 
perfect in lijn met de analis-
tenconsensus. Ook tegenover 
het derde kwartaal is er be-
terschap: +68 procent. Van-
daar ook de toename van de 
ebitda-marge van 5,6 naar 8,8 
procent op kwartaalbasis en 
van 8,1 naar 8,8 procent op 
jaarbasis.
Maar als we naar het hele 
boekjaar kijken op groepsni-
veau, dan daalt de ebitda nog 
altijd met 21 procent, van 
172,2 naar 135,7�miljoen euro 
of een daling van de ebitda- 
marge van 8,5 naar 5,5 pro-

cent. Als we enkel het laatste 
kwartaal van 2022 en 2021 
met elkaar vergelijken, zien 
we wel een margestijging van 
5,9 naar 7,6 procent. Die ver-
betering van de winstgevend-
heid leidt tot een daling van 

de schuldgraad, op kwartaal-
basis van 7,7 naar 6,4�keer de 
ebitda (867,4 miljoen tegen-
over 135,7�miljoen euro). Dit 
jaar moet de ratio richting 4 
evolueren door de verdere 
verbetering van de ebitda en 
de ebitda-marge, het incasse-
ren van de verkoop van de 
Mexicaanse activiteiten (cir-
ca 250�miljoen euro) en de 
realisatie van de verkoop van 
Braziliaanse  activiteiten.
De gesprekken met de Ame-
rikaanse groep American 
 Industrial Partners (AIP), de 
eigenaar van de Ontex-sec-
torgenoot Attindas, die in 
mei 2022 werden opgestart, 
zijn voorlopig beëindigd. 
Ontex wil duidelijk eerst fo-
cussen op het versterken van 
zijn concurrentiepositie, 
vooral in Europa, alvorens 
een partnerschap aan te gaan 
of zich te laten overnemen.

Conclusie
Zowel sinds begin dit jaar als 
in vergelijking met een jaar 
geleden is Ontex niet langer 
een achterblijver, maar een 
uitblinker op Euronext Brus-
sel. Operationeel is de groep 
aan de beterhand. Het is uit-
kijken naar de aankondiging 
van de verkoop van de Brazi-
liaanse activiteiten om einde-
lijk de schuldgraad te laten 
teruglopen. Als dat lukt, dan 
hoeft er nog niet meteen een 
einde te komen aan de betere 
prestatie van het aandeel 
 tegenover het marktgemid-
delde. Aan het aandeel is wel 
nog steeds een meer dan ge-
middeld risico verbonden. z

O N T E X

Bevestiging operationeel herstel

Ko e r s :  7,35 euro
T i c ke r :  ONTEX BB
I S I N - c o d e :  BE0974276082
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 605,3 miljoen euro
K /w  2 0 2 2 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +16  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +13 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De gesprekken met  
American Industrial  
Partners zijn stopgezet.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 7 MAARTGF
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Geldt het aandeel van Equi-
nox Gold nog steeds als een 
kanshebber? De koers blijft 
heel volatiel.

Dat we de Canadese goud-
delver Equinox Gold als favo-
riet voor 2023 selecteerden, 
was gebaseerd op drie ele-
menten. In eerste instantie 
moet Equinox Gold de markt 
overtuigen dat de bouw van 
het Canadese Greenstone- 
goudproject op tijd en binnen 
het budget zal worden opge-
leverd. Op basis van de jong-
ste update zit alles op schema 
voor een productiestart vanaf 
de eerste helft van 2024. 
Maar de markt lijkt nog altijd 
een vertraging en/of een 
budgetoverschrijding te ver-
wachten, met de bijbehoren-
de noodzaak aan extra kapi-
taal. Equinox beschikte eind 
2022 over 370�miljoen dollar 
liquiditeiten, waarvan 
200,8�miljoen cash. De net-
toschuld steeg in 2022 van 
235,2�miljoen naar 627,3�mil-
joen dollar. Uit het beperkte 
aandelenuitgifteprogramma 
(ATM) van maximaal 
100�miljoen dollar (huidige 
beurswaarde 1,08�miljard 
dollar) is tot nu 25�miljoen 
geput. De bedoeling blijft de 
aandelenuitgiften tot het ab-
solute minimum te beperken. 
Wel verkopen de Canadezen 
regelmatig belangen in ande-
re bedrijven. Zo werden 
15,5�miljoen aandelen van So-
laris Resources verkocht voor 
71,9�miljoen dollar en zal de 
verkoop van een deel van het 
belang in i-80 Gold 32�mil-
joen Canadese dollar opleve-

ren, mogelijk nog oplopend 
tot 52�miljoen. Theoretisch 
kan nog voor 180�miljoen dol-
lar te gelde worden gemaakt. 
Dit jaar zal Equinox 277�mil-
joen dollar investeren in 
Greenstone.
Een tweede element was de 
verwachte productiestijging 
in 2023, gecombineerd met 
een daling van de productie-
kosten. Het vierde kwartaal 
was sterk met een productie 
van 150.439 troyounce goud 
en 1.523�dollar productiekos-
ten per troyounce. Dat lever-
de een gezuiverde bedrijfs-
kasstroom of rebitda van 
74,7�miljoen dollar op en een 
nettowinst van 22,6�miljoen 
dollar. Op jaarbasis gaf dat 
een groepsproductie van 
532.319 troyounce goud, hoge 
productiekosten van 
1.622�dollar per troyounce, 
een rebitda van 168,7�miljoen 
dollar en een nettoverlies van 
106�miljoen. Voor 2023 mikt 
Equinox op een productie 
van 555.000 à 625.000 troy-
ounce goud tegen een kost-
prijs van 1.575 à 1.695�dollar 
per troyounce. Greenstone 
zal op kruissnelheid 240.000 
troyounce goud opleveren te-
gen een kostprijs van 860�dol-
lar per troyounce. De pro-

ductie voor 2023 
valt lager uit dan 
we verwachtten 
(richting 650.000 
troyounce), al is 
de oorzaak voor-
al de bewust tij-
delijk lagere pro-
ductie in de 
Amerikaanse 
Mesquite-mijn, 

om kosten te besparen. De 
kosteninflatie speelt in 2023 
een volledig jaar, maar zou 
vanaf de tweede jaarhelft af-
nemen tot 1.530�dollar per 
troyounce).
Het derde element dat Equi-
nox, gezien de hoge kosten-
structuur, nodig heeft om dit 
jaar zijn favorietenrol waar te 
maken, is een hogere goud-
prijs. Op dat gebied is het nog 
afwachten, maar we zien nog 
altijd bovengemiddelde kan-
sen. Ondanks het wat minde-
re nieuws van de productie- 
en kostenprognose blijft het 
bedrijf vooralsnog op schema 
om te kunnen uitblinken. 
Hoofdaandeelhouder Ross 
Beaty klonk in een recent in-
terview vol vertrouwen over 
de slaagkansen van Equinox 
Gold. Het aandeel blijft dan 
ook koopwaardig (rating 
1C) en we willen onze positie 
in de voorbeeldportefeuille 
aanvullen. z

Blijft Equinox Gold een favoriet?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.TRENDS.BE/BELEGGEN 
• Do 9/3:  Bekaert, Just Eat Takeaway, 

Oxurion + opties Rio Tinto + aandelen-
lĳsten

• Vr 10/3:   Papiersector, LKQ Corporation 
(tip van de week)

• Ma 13/3:   Equinox Gold (lezersvraag), 
Mithra

• Di 14/3:   BHP, DEME, Ter Beke + grond-
stoffen (aardgas)

• Woe 15/3:   CFE, D’Ieteren + pdf
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R
io Tinto is het op één na 
grootste mijnbouwbedrijf 
ter wereld. Het produ-
ceert vooral ijzer. Het is 
ook een belangrijke pro-
ducent van koper, alumi-
nium, diamant en urani-

um. Veruit de meeste mijnen 
liggen in stabiele landen. Rio 
Tinto heeft een heel sterke 
balans. De CEO kondigde aan 
dat hij beterschap merkt in 
China. De grondstoffenprij-
zen vinden stilaan een bodem. 
Rio Tinto is een interessant 
aandeel, maar het blijft erg 
cyclisch.
Voor de liefhebbers halen we 
een oude strategie van stal: de 
bull put spread. We rekenen 
op winst als de aandelenkoers 

O P T I E S

Gespreid in Rio Tinto
stijgt, maar willen de verlie-
zen beperken als de economie 
toch in een sukkelstraatje be-
landt en de beurzen weer de 
dieperik ingaan. Die strategie 
lijkt het beste van twee werel-
den, en dat is ze ook. Het in-
dekken tegen een vergissing 
moeten we betalen met een 
beperking van de maximaal 
mogelijke winst.
We kopen een putoptie die 
out the money is en tegelijk 
schrijven we een put die in the 
money is. We verdienen geld 
door een bull put spread op te 
zetten. Als de aandelenkoers op 
de vervaldatum onder de la-
gere uitoefenprijs daalt, leidt 
deze strategie tot een maxi-
maal verlies. Dat is gelijk aan 

het verschil tussen de uitoe-
fenprijzen van de twee puts 
min de ontvangen premie.
De grootst mogelijke winst 
wordt beperkt, net zoals het 
verlies beperkt is. De hoogst 
haalbare winst bereiken we 
als de aandelenkoers op de 
expiratiedatum boven de ho-
gere uitoefenprijs sluit. Dan 
worden beide opties waarde-
loos en is de ontvangen pre-
mie volledig verworven.

Bull put spread
Koop de put Rio Tinto okto-
ber met uitoefenprijs 
65,00�dollar @ 3,62�dollar
Schrijf de put Rio Tinto ok-
tober met uitoefenprijs 
77,50�dollar @ 12,55�dollar

Deze constructie brengt bij 
het opzetten direct 8,93�dollar 
op (12,55-3,62). Die mogen we 
houden als de koers van Rio 
Tinto stijgt tot boven 
77,50�dollar. Dan lopen beide 
contracten waardeloos af. Het 
slechtst mogelijk scenario doet 
zich voor als de aandelen-
koers zakt tot onder 65�dollar. 
We moeten dan de aandelen 
kopen tegen 77,50�dollar en 
we verkopen ze tegen 65�dol-
lar. Het verlies bedraagt dan 
12,50�dollar. Dat verminderen 
we met de premie die we ont-
vangen hebben. Het uiteinde-
lijke verlies bedraagt zo 
3,57�dollar (12,50-8,93). De 
grootst mogelijke winst 
(8,93�dollar) is dus een stuk 
hoger dan het grootst moge-
lijk verlies. De hele construc-
tie hoeft niet noodzakelijk te 
worden aangehouden tot de 
vervaldatum. z

A
ardgas is geen globale 
markt, er zijn verschillen-
de regionale deelmarkten. 
Dat is belangrijk voor 
 investeerders, want de 
markten voor aardgas in 
Europa en de Verenigde 

Staten en de lng-markt (vloei-
baar aardgas) in Azië hebben 
een eigen dynamiek. Aan het 
einde van de zomer piekten 
de prijzen op meer dan 
300�euro per megawattuur in 
Europa en meer dan 10�dollar 
per miljoen British Thermal 
Units (MMBtu) in de Ver-
enigde Staten. Sindsdien 
werd aardgas flink goedko-
per. In Europa kost een me-
gawattuur nog iets meer dan 
40�euro en in de Verenigde 

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

Aardgasprijs blijft volatiel

Staten zakte aardgas eind fe-
bruari tot net boven 2�dollar 
per MMBtu. Europees aard-
gas is nog steeds vijf keer 
duurder dan Amerikaans.
De prijsdaling was in de eer-
ste plaats te danken aan de 
milde winter in grote delen 
van het noordelijk halfrond. 
De Verenigde Staten kenden 
zelfs de zachtste januari-
maand sinds 1895. In combi-
natie met meer prijsbewuste 
consumenten was er minder 
druk op de vraag. Daarnaast 
werden de voorraden in aan-
loop naar de winter zoveel 
mogelijk aangevuld. In de 
Verenigde Staten bevinden de 
aardgasvoorraden zich 19,3 
procent boven het vijfjaarsge-

middelde. De Europese gas-
voorraden zijn nu voor 61 
procent gevuld, tegenover een 
vijfjaarsgemiddelde van 40 
procent aan het einde van de 
winter. De voorraden van 
 vorig jaar bevatten nog een 
groot deel Russisch gas, maar 
die moeten nu vooral uit de 
Verenigde Staten komen. Eu-
ropa heeft dus de ene afhan-
kelijkheid ingeruild voor de 
andere. Voor veel producen-
ten is een prijs onder 2,5�dol-
lar een break-even kantelpunt. 
Uitstapjes onder 2�dollar zul-
len dus van korte duur zijn.
De United States Natural 
Gas ETF (UNG), de bench-
mark voor trackers op aard-
gas, kan in de Europese Unie 

niet worden gekocht. Er is 
een alternatief in de vorm van 
de WisdomTree Natural Gas. 
Die synthetische tracker no-
teert onder meer op Euronext 
Parijs met ticker NGASP en 
ISIN-code GB00B15KY104. 
De onderliggende waarde is 
de Bloomberg Natural Gas- 
subindex en de jaarlijkse ver-
goeding bedraagt 0,49 pro-
cent. Aandachtspunt is de 
steile prijscurve van de ter-
mijncontracten. Aardgas is in 
contango, wat betekent dat 
contracten met latere afloop-
data duurder zijn. Zo kost de 
aprilfuture 2,66�dollar, terwijl 
dit voor mei en juni respectie-
velijk 2,81 en 3,04�dollar is. Dit 
maakt dat er bij het doorrol-
len een negatief rendement is. 
Om die reden is timing be-
langrijk en zijn afgeleide pro-
ducten op aardgas niet ge-
schikt om een lange periode 
in portefeuille te houden. z
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N
a een beloftevolle maand 
januari zijn de beurzen 
toch aan het kwakkelen 
gegaan door de robuuste 
economie, de taaie infla-
tie en de oplopende ren-
te. De tuimelperte van 

Silicon Valley Bank bewijst 
hoe delicaat de opdracht de 
komende maanden wordt 
voor de centrale bankiers. 
Toestanden als Silicon Valley 
Bank en Silvergate verhinde-
ren dat de S&P 500-index 
klimt richting 4300 à 4500 
punten. We moeten er steeds 
meer rekening mee houden 
dat de aandelenmarkten nog 
volatiel zullen blijven in de 
aanloop naar de vergadering 
van de Amerikaanse centrale 
bank op 22 maart. Daarom 
blijft de aangepaste verkoop-
limiet voor Microsoft staan 
en leggen we een limiet voor 
de gedeeltelijke verkoop van 
Deceuninck (lees blz. 109). 
Anderzijds willen we probe-
ren onze positie in edelmeta-
len te versterken. Onzeker-
heid in de financiële wereld 
zal beleggers voorzichtiger 
maken. Vandaar de aan-
kooporders voor Equinox 
Gold (lees blz. 114) en First 
Majestic Silver (lees blz. 111).

Mithra: nakende wis-
sel aan de top
De Luikse specialist in vrou-
welijke gezondheid Mithra 
Pharmaceuticals beleeft 
turbulente tijden. De lastige 
financiële situatie haalde het 
aandeel vorig jaar met ruim 
80 procent onderuit. De eer-
ste deal voor Donesta, het 
kandidaat-middel tegen op-
vliegers tijdens de menopau-
ze, veranderde daar niets aan. 
De intussen afgeronde over-
eenkomst met Gedeon Rich-
ter is gericht op Europa, La-
tijns-Amerika (niet-exclusief 
voor Brazilië), Centraal-Azië 
en Oceanië (niet-exclusief ), 
maar zonder de Verenigde 
Staten, naar schatting goed 
voor 60 procent van de 
menopauzemarkt. De deal le-
verde een mijlpaalbetaling 
van 55�miljoen euro op. Daar-
naast ontvangt Mithra nog 
tot 15�miljoen euro als het re-
gulatoire mijlpalen haalt en 
10 à 13 procent royalty’s op 
de nettoverkoop.
Intussen kondigde Mithra 
gunstige veiligheidsresulta-
ten van de Noord-Ameri-
kaanse fase III-studie met 
Donesta aan. Die kunnen het 
laatste smeermiddel zijn om 

een Amerikaanse licentiedeal 
af te ronden, die in de eerste 
jaarhelft wordt verwacht.
De aankondiging vorige week 
dat de zoektocht naar een 
vervanger voor CEO Leon 
Van Rompay op korte termijn 
wordt afgerond, komt dus op 
een cruciaal moment. De af-
ronding van de wereldwijde 
veiligheidsstudie met Dones-
ta liep wat vertraging op, 
waardoor de goedkeurings-
beslissing nu wordt verwacht 
in de eerste helft van 2025.
De jaarcijfers toonden op-
nieuw de trage omzetgroei 
van het anticonceptiemiddel 
Estelle aan. Partner Gedeon 
Richter boekte in de tweede 
helft van 2022 10,2�miljoen 
euro omzet met Drovelis 
(6,1�miljoen in het vierde 
kwartaal), goed voor 16�mil-
joen op jaarbasis (15�miljoen 
euro verwacht). In 2021 be-
droeg de omzet 1,9�miljoen. 
Mayne Pharma haalde met 
Nextstellis in de VS in de 
tweede jaarhelft 7,9�miljoen 
dollar omzet, tegenover 
3,9�miljoen in de eerste helft. 
De Australiërs mikken voor 
het boekjaar tot 30 juni 2023 
op de verkoop van 350.000 
cycli (164.000 in kalenderjaar 
2022). De omzet voor Mithra 
van Estelle daalde van 13,3 
miljoen euro naar 9,2�miljoen, 
omdat de te grote voorraad 
die Mayne Pharma in 2021 

opsloeg eerst moest worden 
verwerkt. De Australiërs zet-
ten strategisch steeds na-
drukkelijker in op de verkoop 
van merkproducten als Next-
stellis. Eind februari bedroeg 
de kaspositie 67,3�miljoen.
Na gunstige eerste preklini-
sche data beslist Mithra al-
licht in het tweede kwartaal 
over een licentiename in de 
samenwerking met BCI 
Pharma voor onderzoek naar 
tyrosine-kinaseremmers te-
gen kanker bij vrouwen, en-
dometriose en ontstekings-
ziekten. We herevalueren on-
ze positie in de voorbeeld-
portefeuille na een Ameri-
kaanse deal voor Donesta. De 
jongste weken was de markt 
wel heel zwartgallig, ondanks 
de mijlpaalbetaling na het af-
ronden van de Dones ta-deal 
met Gedeon Richter. Dat laat 
op korte termijn ruimte voor 
herstel. De nieuwe topman 
moet de afhankelijkheid van 
de verwaterende financie-
ringslijnen afbouwen. Een 
goed onthaalde Amerikaanse 
licentiedeal met Donesta is 
cruciaal, alsook de tering 
naar de nering zetten. Koop-
waardig (rating 1C). z

Een goed onthaalde  
Amerikaanse deal met 
Donesta is cruciaal  
voor Mithra.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  Ageas: volgens een overna-

megerucht op een Ameri-
kaanse beleggerswebsite 
zou een private-equity-
bedrĳf een bod van 50 euro 
per aandeel voorbereiden

·  Arcelor Mittal rondde de 
overname van het Brazi-
liaanse CSP af

·  Barco en Melexis maken 
hun rentree in Bel-20-index.

·  D’Ieteren presenteerde 
beter dan verwachte jaarre-
sultaten en vooruitzichten 
voor 2023. Meer duiding in 
een volgend nummer.

·  KBC en Sofina vielen op 10 
maart stevig terug door 
perikelen rond Silicon Valley 
Bank.

·  Tessenderlo Group rondde 
de fusie in aandelen met de 
Picanol Group volledig af. 

De jaarcĳfers volgen op 23 
maart.

Thema goud en 
metalen
·   Franco-Nevada meldde dat 

streamingpartner First 
Quantum Minerals een ont-
werpakkoord bereikte met 
de Panamese overheid over 
een concessie voor twintig 
jaar van de Cobre Panama 
koper- en goudmĳn.

Thema  
vergrijzing
·  Argenx kreeg een koopad-

vies van Degroof Petercam 
met als koersdoel 394 euro.

·  MDxHealth verbeterde de 
brutomarges in 2022 en ver-
wacht een stevige omzet-
groei voor 2023. Volledige 
toelichting in het volgende 
nummer.

De eerste slachtoffers  
van de stijgende rente
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 300 Equinox Gold; 200 First Majestic Silver en 100 
deelbewĳzen Global X Copper Miners aan openingskoers donderdag
Verkoop: we verkochten 20 aandelen AB InBev tegen 56,99 euro en  
3 aandelen ASML Holding tegen 585 euro; we verkopen 500 aandelen 
Deceuninck tegen openingskoers donderdag; 10 aandelen Microsoft 
tegen minimaal 262,10 dollar

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
159.023,95   (96,7%)      5.378,52    (3,3%)             164.402,47  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen +1,6% Bel20  +1,1%
Eurostoxx50 +11,4% MSCI World +2,2%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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I
n navolging van de stijgende 
beleidsrente van de centrale 
banken klimt ook de lange-
termijnrente in de Verenig-
de Staten en de Europese 
Unie weer. De Amerikaan-
se rente op tienjaarspapier 

flirt met de 4 procent. In Bel-
gië bedraagt die 3,32 procent, 
of 3 procentpunt meer dan 
amper een jaar geleden.
Ook particuliere beleggers 
kunnen zo’n rendement halen.
De Belgische OLO met een 
coupon van 0 procent die 
vervalt in 2027 is te koop te-
gen iets minder dan 87 pro-
cent van de nominale waarde. 
Het jaarlijkse rendement 
komt op 3 procent. Dat is 
 netto, omdat geen roerende 
voorheffing kan worden 
 geheven op een coupon van 
0 procent. De meerwaarde 
van 13�euro per coupure van 
100�euro is op de vervaldag 
(22 oktober 2027) eveneens 
belastingvrij te innen. OLO’s 
of lineaire obligaties zijn ge-
waarborgd door de Belgische 
staat. Duitsland heeft gelijk-
aardig papier te koop, even-

eens met een nulcoupon. De 
staatslening die loopt tot 10 
april 2026 is te koop tegen 91 
procent van de nominale 
waarde. Dat brengt het rende-
ment net iets boven 3 procent 
netto. Veiligere obligaties zijn 
niet te vinden.

Inflatiebestrijding 
prioritair
De relatief hoge rendementen 
zijn een gevolg van de sterke 
stijging van de langetermijn-
rente. De Belgische OLO is 
oorspronkelijk uitgegeven te-
gen 100,1 procent, de Duitse 
staatslening zelfs tegen 103,72 
procent. Wie ze toen op de 
primaire markt heeft gekocht, 
heeft er een slechte belegging 
aan. De belegger die vandaag 
soortgelijke stukken koopt, 
doet vrijwel zeker een goede 
zaak. Maar het kan nog iets 
beter worden. Veel zal afhan-
gen van de rente-evolutie. 
Zoals die er vandaag uitziet, 
kan de beleidsrente nog wat 
stijgen. Wie het onderste uit de
kan wil halen, kan nog even 
wachten op lagere obligatie-

koersen. De voorzitter van de 
Amerikaanse centrale bank, 
Jerome Powell, heeft al meer-
dere malen laten verstaan dat 
de bestrijding van de hoge in-
flatie prioriteit krijgt. Volgens 
hem moet dat gebeuren door 
de rente voorlopig op een 
hoog niveau te handhaven.
De Europese Centrale Bank 
deelt de mening van de Ameri-
kaanse. Voorzitter Christine 
Lagarde is de rente iets later 
beginnen te verhogen. Het is 
daarom mogelijk dat de op-
waartse druk op de rente wat 
langer zal worden aangehou-
den. De inflatie is in verschil-
lende landen weer wat geste-
gen vorige maand. Ook in 
België ging de kerninflatie 
hoger. Maar er lijkt een con-
sensus in de maak onder eco-
nomen dat de druk op de in-
flatie en de rente na de zomer 
weer zullen afnemen. De hele 
rist renteverhogingen, die van 
deze maand inbegrepen, zul-
len tegen dan hun volle uit-
werking krijgen op de econo-
mie. De arbeidsmarkt zal af-
koelen door nog meer ontsla-
gen en nieuwe renteverho-
gingen zijn niet meer nuttig, 
misschien zelfs gevaarlijk.

Zwakke dollarmunten
In de tabel met de wisselkoer-
sen vallen de erg zwakke dol-
larmunten op. De Amerikaan-
se greenback houdt nog rede-
lijk stand, maar de Australische
en Nieuw-Zeelandse dollar 
verliezen fors terrein tegen-
over de euro. De Noorse kroon 
is er nog erger aan toe. De 
waarde verminderde in een 
jaar al meer dan 15 procent 
tegenover de euro. Vooral de 
daling sinds januari is op-
merkelijk. De kroon is erg af-
hankelijk van de olie- en gas-
prijs. Zolang die blijft dalen, 
verwachten we een zwakke 
Noorse munt. De Zuid-Afri-
kaanse rand nadert met rasse 
schreden de laagste koers in 
meer dan twintig jaar. Die ligt 
op 20,7 rand voor een euro. z

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD 1,0543 -3,02 %
EUR/GBP 0,8912 8,24 %
EUR/NOK 11,257 15,50 %
EUR/SEK 11,298 4,78 %
EUR/CAD 1,4523 4,90 %
EUR/AUD 1,6025 8,60 %
EUR/NZD 1,7237 8,99 %
EUR/ZAR 19,605 17,95 %
EUR/TRY 19,965 28,41 %

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,88 % 17/01/2028 82,61 6,11 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,88 % 1/07/2026 92,8 6,34 % 100.000 NR
EUR VGP  1,63 % 17/01/2027 78,37 8,38 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,63 % 2/11/1931 75,33 8,75 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 1/04/2027 85,35 8,87 % 2.000 BB+
USD Micron Techn.  2,70 % 15/04/1932 76,13 6,28 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian 6,63 % 15/05/2025 68,88 26,10 % 100.000 B-
NOK Nordic Inv. Bnk 1,63 % 20/10/2027 91,44 3,70 % 10.000 AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/2026 96,03 2,87 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/2025 92,26 4,96 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,68 % 3/12/2024 96,55 5,79 % 2.000 BB+
NZD Bank New Zealand 2,16 % 29/01/2025 93,42 5,87 % 5.000 AA-
ZAR EIB 7,25 % 23/01/1930 90,57 9,15 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,00 % 19/01/2024 96,3 17,60 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/2024 93,69 11,60 % 5.000 AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/2026 88,14 6,58 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie = ESG-obligatie

Rentestijging houdt aan
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D
e afgelopen jaren waren 
geen gouden periode 
voor auto-onderhouds-
bedrijven. Tijdens de co-
ronapandemie werkten 
veel mensen thuis en 
bleef de auto staan. Daar 

komt bij dat de rente extreem 
laag was. En waarom zou je 
veel geld uitgeven aan een 
reparatie als je tegen een heel 
aantrekkelijke financiering 
een nieuwe auto kunt kopen? 
Daar is in 2022 verandering 
gekomen. In Europa en de 
Verenigde Staten zijn er al-
weer meer auto’s op de weg 
dan voor de virusuitbraak. 
En door de snel stijgende 
rente denken potentiële au-
tokopers tweemaal na voor 
ze hun wagen inruilen.
Die veranderingen spelen 
LKQ Corporation in de kaart. 
De onderneming is een van 
de grootste leveranciers van 
auto-onderdelen ter wereld. 
LKQ heeft ruim 1.600 vesti-
gingen in Noord-Amerika, 
Europa en Taiwan, die dui-
zenden onderdelen leveren. 
Ondanks de lastige marktom-
standigheden heeft LKQ zijn 
omzet vorig jaar organisch 
met 4 procent opgeschroefd 
tot 12,8�miljard dollar. Dat 
was voor het overgrote deel 
te danken aan een groei van 
meer dan 11 procent op de 
Amerikaanse thuismarkt. In 
het specialiteitssegment, 
waar het bedrijf een hoge 
marge haalt, tekende zich 
een daling van 10 procent af.
De wijze waarop LKQ zich 
via overnames positioneert 
voor de toekomst is minstens 
even belangrijk als de groei 
op eigen kracht. Sinds de op-
richting van Like King and 

Quality 25 jaar geleden, heeft 
het concern meer dan 270 
kleine en middelgrote over-
names gedaan. De financiële 
positie laat toe die overnames 
met eigen middelen en nieu-
we leningen te financieren. 
Eind vorig jaar bedroeg de 

nettoschuldpositie van 
2,3�miljard dollar ongeveer 
1,3�keer de bedrijfskasstroom 
(ebitda). Met de vrije kas-
stroom van ruim 1�miljard 
dollar per jaar kan LKQ zijn 
schulden snel afbouwen. De 
schaalgrootte die LKQ zo op-
bouwt, geeft het bedrijf een 
groot voordeel op de concur-
rentie.

De onderneming positioneert 
zich ook in andere opzichten 
voor de toekomst. LKQ be-
reidt zich bijvoorbeeld al 
voor op de kansen die ont-
staan als in de toekomst de 
batterijen van elektrische au-
to’s vervangen moeten wor-
den. De onderneming heeft 
in het voorjaar van 2021 
Green Bean overgenomen. 
Dat bedrijfje is gespeciali-
seerd in het herstellen van 
het laadvermogen en de in-
stallatie van hybride batterij-
en. De markt voor het recy-
cleren van batterijen moet 

nog volledig tot bloei komen.
De wijze waarop LKQ zich 
voorbereidt op de elektrische 
omslag, kan de koers in be-
weging zetten. In de eerste 
plaats zullen de omzet- en de 
winstverwachtingen stijgen, 
als de markt voor batterijver-
vanging bij meer beleggers 
op de radar komt te staan. 
Daar komt bij dat LKQ nu al 
de aandacht trekt van grote 
fondsen en andere investeer-
ders die inspelen op duurza-
me beleggingen en circulaire 
trends.

Conclusie
De premie van het elektrisch 
groeipotentieel is nog niet in 
de koers terug te vinden. Het 
aandeel wordt verhandeld 
 tegen 14,5�keer de voor 2023 
verwachte winst per aandeel 
van 4�dollar. Ook als geen 
 rekening gehouden wordt 
met de elektrische groeimo-
gelijkheden, kan dat bedrag 
de komende jaren met ge-
middeld 10 procent toene-
men. De vrije kasstroom 
wordt gebruikt voor investe-
ringen in overnames en nieu-
we groei en in het uitbetalen 
van een dividend. In het na-
jaar van 2021 heeft het be-
drijf een kwartaaldividend 
van 0,25�dollar ingevoerd. 
Een jaar later werd dat 
0,275�dollar (1,9�%). Samen 
met het vooruitzicht van een 
gestaag groeiend dividend-
rendement maken de over-
namestrategie en de slimme 
positionering op de batterij-
markt van LKQ een veel-
belovende belegging. z

S U C C E S S T R A T E G I E  L E I D T  T O T  S T E R K E  P O S I T I E

Tip van de week: LKQ Corporation

Ko e r s :  58,33 dollar
T i c ke r :  LKQ US
I S I N - c o d e :  US5018892084
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 15,5 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  16
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  14,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +35 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,9  %

LKQ is in de vervanging 
van batterijen van  
elektrische wagens  
zijn tijd ver vooruit.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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