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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

W
e hebben het de voor-
bije maanden al enkele 
keren geschreven: we 
verwachten dat het 
overwicht van de Ame-
rikaanse beurzen in 
2021, en misschien ook 

nog de volgende jaren, veel 
minder uitgesproken zal zijn 
dan de voorgaande jaren.
In de periode 2010-2020 
presteerden de Amerikaanse 
indexen extreem veel beter 
dan de Europese. Een beleg-
ging in Europese aandelen 
– weergegeven door de pres-
tatie van de Eurostoxx50-in-
dex, met de belangrijkste 50 
bedrijven in de eurozone – 
 leverde een return van afge-
rond 100 procent op (koers-
winst plus dividenden), of 
 gemiddeld 6,3 procent per 
jaar. Een belegging in Ameri-
kaanse aandelen – weergege-
ven door de prestatie van de 
Standard & Poor’s 500-index
met de belangrijkste 500 
Amerikaanse ondernemin-
gen – bracht 300 procent op, 
of gemiddeld 14,8 procent per 
jaar. Nog triester was het voor 
wie belegd had in de opko-

mende markten. De return 
van een belegging in aandelen 
van de groeilanden – weerge-
geven door de MSCI Emer-
ging Markets-index – bedroeg 
zo’n 50 procent, of gemiddeld 
4,2 procent per jaar.
Een argument voor het tanen-
de Amerikaanse overwicht is 
de stand van de economische 
cyclus. Een jaar dat in het te-

ken van de normalisering van 
de economie staat, kan een 
goed tot heel goed jaar wor-
den voor Europese aandelen, 
minstens even goed als voor 
Amerikaanse aandelen. De 
techgiganten zullen boven-
dien moeten vergelijken met 
de uitzonderlijk goede resul-
taten van 2020, met dank aan 
de coronapandemie. In Euro-
pa kan de Green Deal inspire-

rend werken en zien we hoe 
dan ook de appetijt toenemen 
om in aandelen te beleggen.

Boven het gemiddelde
Een ander belangrijke factor 
is dat de historisch grote 
waarderingskloof tussen 
Amerikaanse aandelen ener-
zijds, uiteraard voortgestuwd 
door de techgiganten, en de 
Europese en de groeilanden-
aandelen anderzijds kleiner 
kan worden. Nemen we drie 
eenvoudige, maar belangrijke 
waarderingsmaatstaven ¬ de 
verwachte koers-winst-, 
koers-omzet- en koers-boek-
waardeverhouding  ¬ dan 
zien we bij Amerikaanse aan-
delen een premie van gemid-
deld 62 procent tegenover het 
gemiddelde groeimarkten-
aandeel (vooral 91% premie in 
termen van koers-boekwaar-
de), en 77 procent tegenover 
het gemiddelde Europese 
aandeel (vooral 115% premie 
in termen van koers-boek-
waarde).
Dat zijn bijzonder sterke cij-
fers, die ver boven het gemid-
delde van het afgelopen de-
cennium uitkomen: 37 pro-
cent tegenover de opkomende 
markten en 41 procent tegen-
over het gemiddelde Europe-
se aandeel. En die percenta-
ges zijn al hoger, als we ze 
vergelijken met gemiddelden 
op de nog langere termijn. De 
conclusie is duidelijk: de 
waarderingskloof is zelden of 
nooit zo groot geweest. De 
voorbije tien jaar is de domi-
nantie van Wall Street ge-
groeid, en de coronapande-
mie zette de kers op de taart. 
Dat betekent nog niet dat die 
waarderingskloof automa-
tisch zal verkleinen. Maar de 
kans is reëel dat ze niet meer 
zal toenemen. z
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A
libaba, het bedrijf met de 
op één na grootste beurs-
kapitalisatie van Azië, 
presenteerde begin fe-
bruari zijn cijfers voor 
het derde kwartaal van 
het boekjaar 2020-2021. 

De Chinese internetreus zag 
zijn omzet toenemen met 37 
procent tot 221,08 miljard 
yuan. Dat was lichtjes boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 215,3 miljard 
yuan. Dat is opnieuw een 
duidelijk signaal dat de Chi-
nese economie zich heeft 
 genormaliseerd na de coro-
nadip. Eind december had 
Alibaba 779 miljoen actieve 
mobiele gebruikers.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) steeg tot 68,38 miljard 
yuan, tegenover een gemid-
delde analistenverwachting 
van 67,10 miljard yuan. De 
winst per aandeel kwam uit 
op 22,03 yuan per aandeel, 
een eind boven de analisten-
consensus van 20,38 yuan per 
aandeel. Een van de sterkste 
groeipolen blijven de cloud-
diensten (omzetgroei tot 
16,12 miljard yuan). Alibaba 
is de marktleider op de Chi-
nese cloudmarkt.
Maar het gaat de jongste tijd 
steeds minder over de cijfers 
van de Chinese gigant. Be-
langrijker was de vraag wan-
neer oprichter Jack Ma weer 
in het openbaar zou verschij-
nen en hoe hard de Chinese 
autoriteiten het e-commerce-
bedrijf willen aanpakken. 
Jack Ma mag dan sinds 2019 
niet meer de CEO van Aliba-
ba zijn, hij blijft wel de cen-
trale figuur van de Chinese 
techgigant. Hij uitte stevige 
kritiek op de toezichthouders 

en dat was duidelijk niet naar 
de zin van de Chinese leider, 
president Xi Jinping.
Toen Alibaba in het laatste 
kwartaal van vorig jaar van 
plan was zijn fintechdochter 
Ant Group (33% Alibaba) 
naar de beurs van Sjanghai te 

brengen, grepen de autoritei-
ten in. Het had de grootste 
beursintroductie ooit kunnen 
zijn, met een tegenwaarde 
van 34,4 miljard dollar. De 
beursgang was al vele malen 
overingetekend, tot de Chi-
nese autoriteiten aankondig-
den dat de regels voor fin-
techbedrijven zouden wor-
den aangepast. De beursgang 
werd slechts één dag voor de 
eerste notering afgeblazen. 
Volgens The Wall Street 
Journal kwam het bevel om 
de beursgang van Ant Group 
te torpederen van de presi-
dent zelf. Dat betekende een 
climax in de gespannen rela-
tie tussen de Chinese autori-
teiten en de bekendste Chi-
nese ondernemer.

De nieuwe regelgeving zal de 
fintechbedrijven strenger 
 reguleren en de winstvoor-
uitzichten en de waardering 
van Ant Group beperken. 
Fintechspelers als Ant Group 

zullen zich in de toekomst 
aan vergelijkbare regels moe-
ten houden als de klassieke 
financiële instellingen om 
kredieten te verstrekken.
Alibaba wilde bij de kwar-
taalrapportering geen schat-
ting geven over de impact op 
Ant Group. De Chinese over-
heid onderzoekt ook of Ali-
baba geen misbruik maakt 
van zijn heel sterke markt-
positie en of het de mededin-
gingswet heeft overtreden. 
Alibaba groeide het afgelo-
pen decennium uit tot hét 
verkoopplatform van China. 
Maar door de hele heisa en 
de daaruit voortvloeiende 
onzekerheid ging wel 
200 miljard dollar aan beurs-
waarde verloren.

Conclusie
Het groeiparcours van Aliba-
ba is ronduit indrukwekkend. 
De perspectieven blijven 
gunstig op lange termijn, 
maar op korte termijn heeft 
de Chinese overheid onze-
kerheid veroorzaakt. De 
waarde van fintechdochter 
Ant Group is gedaald, maar 
het blijft onduidelijk met 
hoeveel. Op basis van een 
verwachte koers-winstver-
houding van 26 en een ver-
wachte verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 17 is het aandeel redelijk 
gewaardeerd, gezien zijn 
 stevige groeiprofiel. Het aan-
deel blijft in de voorbeeld-
portefeuille, al kan het aan-
deel op korte termijn aan 
koersschommelingen onder-
hevig zijn. z

A L I B A B A  G R O U P  H O L D I N G S

De onzekerheid blijft

Koers: 267,3 dollar
Ticker: BABA US
ISIN-code: US01609W1027
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 762,5 miljard dollar
K/w 2020: 45
Verwachte k/w 2021: 26
Koersverschil 12 maanden: +25%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: -

Ondanks de heisa groeide 
de omzet van Alibaba het 
afgelopen kwartaal  
opnieuw met 37 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 
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E
r viel opnieuw weinig af 
te dingen op de kwartaal-
cijfers van Amazon. De 
omzet en de operationele 
winst kwamen boven de 
eigen verwachtingen uit. 
De aandacht ging vooral 

naar de cijfers van de cloud-
afdeling, Amazon Web Servi-
ces (AWS), en de winstver-
wachtingen voor het lopende 
kwartaal. Die konden niet ie-
dereen overtuigen, hoewel 
de eigen prognoses de voor-
bije kwartalen telkens te con-
servatief bleken.

De groepsomzet steeg in het 
vierde kwartaal met bijna 44 
procent op jaarbasis naar 125,6  
miljard dollar, het hoogste 
groeicijfer in tien kwartalen. 
Amazon had tussen 112 en 
121 miljard dollar vooropge-
steld, de consensusverwach-
ting was 120 miljard. Door 
het succes van Amazon Prime  
nam ook de winstgevendheid 
toe. De operationele winst 
klom met 77 procent op jaar-
basis naar 6,9 miljard dollar.
De omzet van AWS groeide 
met 28 procent op jaarbasis 
naar 12,8 miljard dollar. AWS 
doet het daarmee minder 
goed dan het Azure-cloud-
platform van Microsoft 
(+48%). Het marktaandeel 
van Amazon in de publieke 
cloud (onlineopslag van ge-
gevens) ligt wel bijna dubbel 
zo hoog. De operationele 
winst van AWS klom naar 
3,6 miljard dollar (+37%). 

Hoewel AWS minder dan 10 
procent van de omzet op-
brengt, is de afdeling wel 
goed voor meer dan de helft 
van de operationele winst.
De jaarcijfers lieten een-
zelfde beeld zien. Er was 
386,1 miljard dollar omzet 
(+38%). De operationele 
winst lag met 22,9 miljard 
ruim de helft hoger lag dan 
een jaar eerder. AWS groeide 
met 30 procent en was goed 
60 procent van de operatio-
nele groepswinst. Ook de re-
tailactiviteiten (e-commerce, 
verkoop van producten van 
derde partijen, fysieke win-
kels en abonnementsdien-
sten) lieten in alle regio’s 
groei optekenen.
Amazon mikt voor het lopen-
de eerste kwartaal op 100 à 
106 miljard dollar omzet. 
Voor de operationele winst 
verwacht Amazon tussen 3 
en 6,5 miljard dollar, tegen-
over een consensusprognose 
van 5,8 miljard. Amazon wil 
extra winst halen door de 
 logistieke en de transport-
procedures efficiënter te 
doen verlopen. In de vorige 
twee kwartalen waren er 

4 miljard dollar extra corona-
kosten, zoals testen voor het 
personeel en een tragere 
 orderverwerking door de 
 coronamaatregelen. Die zou-
den dit kwartaal beperkt blij-
ven tot 2 miljard dollar.

Amazon haalde over het 
boekjaar 2020 een vrije kas-
stroom van iets meer dan 
31 miljard dollar, tegenover 
25,8 miljard in 2019. Aan het 
einde van het vierde kwartaal 
had Amazon 84,4 miljard 
dollar in cash en korteter-
mijnliquiditeiten, tegenover 
55 miljard een jaar eerder.
Oprichter Jeff Bezos kondig-
de aan dat hij zijn pet van 
CEO later dit jaar inruilt voor 
die van voorzitter. Het is 
geen slechte zaak dat Bezos 
wat minder in de kijker zal 
lopen, nu big tech in de Ver-
enigde Staten onder vuur ligt 
vanwege zijn dominante 
marktpositie. Bezos verkocht 
vorig jaar voor meer dan 
10 miljard dollar aandelen, 
maar hij heeft nog altijd een 
belang van 10,6 procent in 
het bedrijf dat hij in 1997 
naar de beurs bracht tegen 
18 dollar per aandeel. De 
beurswaarde is in die periode 
met een factor 186 gestegen. 
Andy Jassy, die nu de cloud-
afdeling AWS leidt, volgt 
 Bezos op.

Conclusie
De hoger dan verwachte 
groei leidde het tweede 
kwartaal op rij niet tot bij-
komende koerswinsten. Dat 
kan een teken zijn dat de 
markt verwacht dat de waar-
dering tegen een plafond 
botst. Amazon is in absolute 
termen duur, maar tegenover 
andere technologiebedrijven 
is de waardering niet buiten-
sporig hoog. Toch zouden we 
een correctie afwachten 
vooraleer het aandeel te 
 kopen. z

A M A Z O N

Groeisprookje blijft duren

Koers: 3276 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US6516391066
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1650 miljard dollar
K/w 2020: 78
Verwachte k/w 2021: 70
Koersverschil 12 maanden: +53%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: -

Jeff Bezos stopt als CEO 
van het bedrijf dat hij tegen 
18 dollar per aandeel naar 
de beurs bracht in 1997.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
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A
rgenx kondigde aan dat 
het overgaat naar het 
tweede deel van de fase 
II/III-studie (ADHERE) 
met zijn kroonjuweel 
ARGX-113 (efgartigimod) 
tegen de zeldzame spier-

ziekte CIDP. Er is een tus-
sentijdse veiligheids- en wer-
kingsanalyse uitgevoerd van 
de eerste dertig patiënten in 
de studie. Die kon vervroegd 
gunstig worden afgerond. 
Daarmee start met de FcRn- 
remmer efgartigimod de 
vierde fase III-studie voor 
een vierde indicatie, na de af-
geronde studie naar de spier-
ziekte myasthenia gravis en 
de lopende fase III-studies 
naar de bloedziekte ITP en 
de huidziekte pemphigus 
vulgaris. De mogelijkheid dat 
efgartigimod kan uitgroeien 
tot een echte pijplijn-in-een-
product krijgt steeds meer 
gestalte.

In de loop van 2021 starten 
de eerste klinische studies 
met efgartigimod voor een 
vijfde indicatie, een nog be-
kend te maken neuromuscu-
laire ziekte, en voor een zes-
de indicatie. Argenx herhaal-
de zijn beproefde tactiek om 
uitstekend nieuws over de 
pijplijn onmiddellijk te ver-
zilveren met een kapitaalver-
hoging. In recordtijd heeft 
het 1,15 miljard dollar 
(954,8 miljoen euro) opge-
haald (inclusief de overtoe-
wijzingsoptie van 15%), 
dankzij de uitgifte van 

3,59 miljoen nieuwe aande-
len tegen 320 dollar, of 
265,69 euro per aandeel. Het 
was de grootste operatie tot 
nu, zonder enige korting toe 
te staan op de voorafgaande 
koers – een nieuw bewijs van 
de enorme steun voor het 
 biotechbedrijf. Het Schotse 
Baillie Gifford investeerde 
415 miljoen dollar, nadat de 
groep in november 2019 al 
200 miljoen had geïnves-
teerd.
Deze maand nog is het uitkij-
ken naar de beslissing van 
het Amerikaanse geneesmid-
delenagentschap FDA om het 
registratiedossier van efgarti-
gimod voor myasthenia gra-
vis al dan niet een voorkeurs-
behandeling te geven (priori-
ty review). In het positieve 
geval mag de beslissing over 
de goedkeuring worden ver-
wacht in juli of augustus, an-
ders wellicht in november of 
december. Argenx betaalde 
in november 98 miljoen dol-
lar aan Bayer om een recht 
op een priority review over te 
nemen voor een toekomstige 
goedkeuringsaanvraag.
Om de ontwikkeling van de 

pijplijn van efgartigimod nog 
te versnellen sloot Argenx in 
januari een licentieovereen-
komst met het Chinese Zai 
Lab voor Groot-China, in ruil 
voor 175 miljoen dollar mijl-
paalbetalingen en dubbelcij-
ferige royalty’s op de toekom-

stige nettoverkoop. Dankzij 
de deal zal Zai Lab Chinese 
patiënten rekruteren voor de 
ontwikkelingsprogramma’s 
van efgartigimod en zullen 
nog sneller nieuwe indicaties 
worden getest. In de eerste 
jaarhelft wordt het goedkeu-
ringsdossier van efgartigi-
mod tegen myasthenia gravis 
ingediend in Japan en in de 
tweede jaarhelft in Europa. 
Tegen de zomer krijgen we 
de fase I-studieresultaten 
met ARGX-117, een uiterst 
 beloftevol auto-immuun 
anti lichaam. In de tweede 
jaarhelft start al een eerste 
fase II-studie naar de neuro-
logische ziekte MMN. We 
kijken dit jaar ook met inte-
resse uit naar de aankondi-
ging van ARGX-119 en 
ARGX- 120, twee nieuwe mo-
leculen uit het immunolo-
gie-innovatieplatform (IIP).

Conclusie
Het mag duidelijk zijn dat ar-
genx alle registers opentrekt 
om een succesvolle zelfstan-
dige koers te varen. Met een 
ondernemingswaarde van 
ruim 13 miljard euro, naar 
schatting 2,6 miljard cash, 
een almaar sterkere pijplijn 
en zowat alle Amerikaanse 
biotechinvesteerders aan 
boord zijn de kansen gunstig. 
Desondanks kan een onge-
wenst overnamebod nooit 
helemaal worden uitgesloten. 
De maanden rond de eerste 
goedkeuring zijn hiervoor 
 typisch de meest kwetsbare 
periode. We verlagen na de 
bijzonder forse koersopstoot 
het advies. z

A R G E N X

Het wonderparcours van efgartigimod

Koers: 310,2 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 15,8 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +115%
Koersverschil sinds jaarbegin: +28%
Dividendrendement: -

Argenx trekt alle registers 
open om een succesvolle 
zelfstandige koers te varen.

Advies:  houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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D
e prijzen in de uranium-
industrie liggen te laag 
om grootschalige pro-
ductie te verantwoorden, 
laat staan om investerin-
gen te doen in nieuwe 
capaciteit. Alle grote 

aanbieders beperken hun 
output. Dat zal op korte ter-
mijn niet veranderen. Came-
co produceerde in 2020 maar 
5 miljoen pond uranium, te-
genover 9 miljoen een jaar 
eerder. Dat cijfer lag iets on-
der de verwachte 5,3 miljoen 
pond, omdat de pas in sep-
tember opgestarte Cigar La-
ke-mijn in december al weer 
moest worden stilgelegd 
door coronagevallen bij het 
personeel. Toch zorgde het 
vierde kwartaal met 2,8 mil-
joen pond voor meer dan de 
helft van de jaarproductie.

Het is onduidelijk wanneer 
Cigar Lake weer kan worden 
opgestart. Het kost Cameco 
maandelijks tussen 8 en 
10 miljoen Canadese dollar 
om de mijn te onderhouden. 
Ook McArthur River en Rab-
bit Lake blijven gesloten. De 
totale kosten van de mijnslui-
tingen worden voor 2021 op 
150 tot 170 miljoen Canadese 
dollar begroot. Een produc-
tieprognose voor het lopende 
boekjaar werd nog niet gege-
ven. Cameco moet dit jaar 23 
tot 25 miljoen pond uranium 
leveren in het kader van de 
lopende contracten. Bij ge-
brek aan eigen productie 
moet het uit de voorraden 
putten en uranium aankopen.

De uraniumproducent ver-
kocht in het vierde kwartaal 
8,6 miljoen pond uranium, 39 
procent minder dan een jaar 
eerder. De gemiddelde ver-
koopprijs lag met 38,43 Cana-
dese dollar wel 7 procent ho-
ger dan een jaar eerder. De 

groepsomzet van 550 miljoen 
dollar lag 37 procent lager 
dan een jaar eerder, maar Ca-
meco slaagde er wel in een 
aangepaste nettowinst van 
48 miljoen dollar te realise-
ren. De lagere verkoopvolu-
mes werden gedeeltelijk ge-
compenseerd door de hogere 
prijzen.
In het boekjaar 2020 ver-
kocht Cameco 30,6 miljoen 
pond uranium (-3%) tegen 
een prijs die 2 procent hoger 
lag. De jaaromzet van 1,8 mil-
jard dollar lag daarmee 3 pro-
cent lager. Er was een aange-
past nettoverlies van 66 mil-
joen dollar door de hogere 
kosten van de mijnsluitingen.
Er zijn wereldwijd 443 reac-
toren actief en 52 in aan-
bouw. Intussen loopt de hoe-
veelheid uranium op die no-
dig is om alle reactoren 
draaiende te houden, maar 
nog niet contractueel werd 
vastgelegd door de uitbaters 
van de kerncentrales. Vol-
gens UX Consulting werd de 
voorbije vijf jaar 390 miljoen 
pond vastgelegd in langeter-
mijncontracten, terwijl in de-
zelfde periode 815 miljoen 

pond werd verbruikt. Het 
verschil werd bijgepast uit de 
voorraden of via de spot-
markt. Dat tekort zal tegen 
het einde van het lopende de-
cennium oplopen naar meer 
dan 700 miljoen pond en 
zelfs 1,4 miljard pond tegen 
2035. Dat kan niet zonder 
prijsstijgingen.
Cameco zit in een comforta-
bele financiële positie. De 
joint venture met Inkaï lever-
de een dividend van 40,6 mil-
joen Amerikaanse dollar op. 
Het boekjaar werd afgesloten 
met een kaspositie van 
943 miljoen Canadese dollar. 
De schuldpositie bedraagt 
1 miljard Canadese dollar. Na 
de herfinanciering van 
400 miljoen dollar tegen een 
lagere rentevoet, moet pas in 
2024 weer een deel worden 
afgelost. Cameco keerde in 
december een dividend van 
0,08 Canadese dollar per 
aandeel uit.

Conclusie
Er is nog niet veel beterschap 
in de resultaten van Cameco, 
maar het sentiment in de sec-
tor is wel sterk verbeterd. Op 
korte termijn blijft de onze-
kerheid groot, maar de mees-
te uraniumaandelen zijn al 
technisch uitgebroken. Met 
oplopende tekorten naarma-
te het decennium vordert, is 
de situatie in de sector op 
langere termijn glashelder. 
Ondanks de klim van de 
voorbije drie maanden 
(+60%) is er nog altijd flink 
wat koerspotentieel, al kan 
het aandeel tussendoor tijde-
lijk consolideren. z

C A M E C O

Koers op hoogste peil in vijf jaar

Koers: 15,66 dollar
Ticker: CCJ US
ISIN-code: CA13321L1085
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 6,2 miljard dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 36
Koersverschil 12 maanden: +17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +69%
Dividendrendement:  0,5%

Cameco zit in een comfor-
tabele financiële positie.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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O
ok de covid-19-pandemie 
heeft de groeimachine  
van Lotus Bakeries niet 
kunnen stoppen. Er was 
wel een negatieve impact 
van de coronacrisis. Op 
de out-of-homemarkt 

(zoals café’s, restaurants, 
scholen, vliegtuigen en crui-
seschepen) ging zowat een 
derde van de omzet verloren 
door de lockdowns. Deson-
danks heeft de onderneming 
in het Oost-Vlaamse Lembe-
ke er een prima 2020 op zit-
ten. Er was een omzettoena-
me van 8,3 procent tot 
663,3 miljoen euro. Dat is aan 
de bovenkant van de analis-
tenverwachtingen en werd 
geholpen door de voorraad-
opbouw door Britse klanten 
in de aanloop naar de brexit.
De eerste groeimotor, goed 
voor de helft van de 
groepsomzet, is de verdere 
mondialisering van het 
 bekende speculooskoekje, 
Lotus Biscoff. Andermaal 
werd daar een dubbelcijferi-
ge groei opgetekend. In 25 
landen haalt Lotus Biscoff al 
een omzet van meer dan 
1 miljoen euro. In het specu-
loossegment  creëert Lotus 
steeds meer andere groeipij-
lers. Naast het koekje kwam 
al vele jaren  geleden de spe-
culoospasta Lotus Biscoff 
Spread. Die is intussen ook 
een internationaal succes. 
Een stevige derde groeipijler 
lijkt in de maak met Lotus 
Biscoff Ice Cream. Vorig jaar 
was er in dat segment nog de 
innovatie van de Lotus Bis-
coff Sandwich Cookie, een 
concurrent voor het populai-
re Oreo- koekje, en Lotus Bis-
coff Chocolade. De chocola-

de werd voorlopig enkel op 
de Belgische markt gelan-
ceerd, maar het Sandwich 
Cookie wordt al internatio-
naal uitgerold. De bedrijfslei-
ding heeft er goede hoop op 
dat het koekje over vijf tot 
tien jaar uitgroeit tot een 

 belangrijk product voor de 
groepsomzet.
De tweede groeimotor (20% 
van de groepsomzet) is de 
verdere ontplooiing van de 
gezonde snacks (Bear, Nakd, 
Trek en Kiddylicious) in 
steeds meer landen. Door de 
covid-19-pandemie maakte 
de omzet van dat segment in 
het tweede kwartaal een die-
pe duik, maar tegen het einde 
van het jaar was die schade 
alweer ingehaald. Lotus Ba-
keries haalt zowat 23 procent 
van de omzet van Natural 
Foods buiten het Verenigd 
Koninkrijk. Maar door een 
nieuw internationaal hoofd-
kantoor in Zwitserland te 
bouwen, moet dat aandeel 
snel nog groter worden.

De derde pijler (30% van de 
groepsomzet) zijn de lokale 
specialiteiten. Daar is groei 
de jongste jaren veel minder 
vanzelfsprekend, maar 2020 
werd een meevaller. De ko-
mende drie jaar wordt 
150 miljoen euro geïnves-

teerd in uitbreiding, zowel in 
Lembeke (Lotus Biscoff ), 
Courcelles (wafels) als in het 
Amerikaanse Mebane (Lotus 
Biscoff ).
De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) steeg met 
bijna 10 procent tot 135,7 mil-
joen euro. Dat levert een re-
bitda-marge van 20,5 procent 
op, tegenover 20,2 procent in 
2019. De recurrente bedrijfs-
winst (rebit) klom met 8 pro-
cent tot 111,1 miljoen. De re-
currente nettowinst (zonder 
eenmalige elementen) maak-
te een sprong van 11,2 pro-
cent, van 77,5 naar 86,2 mil-
joen euro. Per aandeel ging 
het van 127,6 naar 137,1 euro 
(+7,4%). De netto financiële 
schuld is gezakt tot 110,5 mil-
joen euro (0,8 keer rebitda).
In 2020 deed het incubator-
fonds van Lotus Bakeries, FF 
2032, twee bijkomende in-
vesteringen. Na het Britse Pe-
ter’s Yard (gezonde crackers) 
zijn het Amerikaanse LOVE 
Corn (maissnacks) en het 
Amerikaanse Partake Foods 
(gluten- en allergeenvrije 
koekjes) erbij gekomen. Aan-
deelhouders krijgen dividend 
van 35,5 euro bruto per aan-
deel, of 10,9 euro meer dan 
voordien.

Conclusie
De beter dan verwachte 
 resultaten zorgden voor 
 recordkoersen ruim boven 
4000 euro. De waardering is 
tegen 29 keer de verwachte 
winst pittig. Maar het is een 
uniek groeisucces dat nog 
 vele jaren kan voortgaan. 
Houden voor de lange ter-
mijn. z

L O T U S  B A K E R I E S

Jaarresultaten om van te smullen

Koers:  4400 euro
Ticker:  LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,47 miljard euro
K/w 2020: 32,5
Verwachte k/w 2021: 29
Koersverschil 12 maanden: +52%
Koersverschil sinds jaarbegin: +20%
Dividendrendement:  0,8%

De lancering van Lotus  
Biscoff Sandwich Cookie 
overtrof de verwachtingen.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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D
e halfgeleidergroep Me-
lexis profiteerde in het 
laatste kwartaal van 
2020 van een ideale mix: 
door de stijgende auto-
verkoop trok de vraag 
flink aan, op een moment 

dat de klanten te weinig half-
geleiders in voorraad had-
den. Na het derde kwartaal 
waren er al signalen dat de 
automarkt herstelde, en die 
trend zette in het vierde 
kwartaal door. Door een ge-
brek aan productiecapaciteit 
in de halfgeleidersector 
kampten de autoproducen-
ten en hun toeleveranciers al 
snel met tekorten. Melexis 
had zijn voorraden wel op 
peil gehouden en kon daar 
optimaal van profiteren. Dat 
was geen toevalstreffer, wel 
een bewuste strategie.

Met 147,4 miljoen euro omzet 
in het vierde kwartaal ging 
Melexis vlot over zijn eigen 
prognose (140 miljoen) en 
die van de analisten (145 mil-
joen). Tegenover het derde 
kwartaal was dat een groei 
met 21 procent, ondanks een 
negatief wisselkoerseffect 
van 3 procent door de goed-
kope dollar. Net als in het 
derde kwartaal moest Me-
lexis daardoor de waarde van 
de voorraden herberekenen. 
Die daalde naar 123,5 miljoen 
euro, tegenover 128,5 miljoen 
een jaar eerder. De euro-dol-
larverhouding is intussen ge-

daald van 1,23 naar 1,2. Me-
lexis houdt in de prognoses 
voor het boekjaar 2021 reke-
ning met 1,21. De brutomarge 
en de operationele marge 
kwamen uit op respectie-
velijk 39,5 en 17,5 procent. 
Melexis realiseerde ook een 
vrije kasstroom van 29,6 mil-
joen euro.
Door het sterke vierde kwar-
taal was er ook over het vol-
ledige boekjaar omzetgroei. 
De jaaromzet bedroeg 
507,5 miljoen euro (+4%) en 
de brutomarge 39 procent. 
Melexis verdiende netto 
65,3 miljoen euro (+15%), of 
1,72 euro per aandeel.
Opmerkelijk was de groei van 
de omzet in het segment van 
de consumentenelektronica 
en andere industriële toepas-
singen (+40%). Daar zijn de 
marges lager, maar de hogere 
marges in het automotiveseg-
ment compenseren dat. 
Vooral de groei van het aantal 
halfgeleiders per wagen is 
belangrijk. Die ligt bij elek-
trische en hybride wagens 
veel hoger dan bij klassieke 
verbrandingsmotoren.
Melexis verwacht het order-

boek in de hele eerste jaar-
helft flink zal aandikken. 
Voor de tweede jaarhelft is 
de groep voorzichtiger. De 
omzetprognose voor het eer-
ste kwartaal bedraagt 155 tot 
160 miljoen euro, zo’n 10 pro-

cent boven de verwachtin-
gen. Voor het hele jaar mikt 
Melexis op 15 tot 20 procent 
omzetgroei en een brutomar-
ge van 41 procent.
Melexis haalde over het 
boekjaar 2020 een vrije kas-
stroom van 71 miljoen euro, 
tegenover 66 miljoen een jaar 
eerder. De halfgeleidergroep 
had na het vierde kwartaal 
59 miljoen euro in kas en een 
langetermijnschuld van 
64 miljoen.
Medeoprichter Fran çoise 
Chombar stopt deze zomer 
als CEO en wordt voorzitter. 
De raad van bestuur zal op de 
algemene aandeelhouders-
vergadering een slotdividend 
van 0,9 euro bruto per aan-
deel voorstellen. Dat brengt 
het totale dividend op 2,2 eu-
ro bruto per aandeel.

Conclusie
Behalve de goedkope dollar 
zaten de marktomstandig-
heden in het vierde kwartaal 
mee. Melexis heeft het wel 
aan zichzelf te danken dat 
het daar optimaal van kon 
profiteren. Het aandeel no-
teert tegen meer dan 6 keer 
de verwachte omzet en ruim 
20 keer de bedrijfswinst. Uit-
gaand van een stijging van de 
winst per aandeel met een 
kwart in 2021, ligt de koers- 
winstverhouding boven 40. 
Dat is erg duur. Een verdere 
klim is op korte termijn niet 
uitgesloten, want de naam 
van Melexis gaat als een 
overnamekandidaat over de 
lippen. Maar dat argument 
weegt te licht om achter de 
koers van het aandeel aan te 
hollen. z

M E L E X I S

Perfecte storm

Koers: 97,5 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,9 miljard euro
K/w 2020: 57
Verwachte k/w 2021: 45
Koersverschil 12 maanden: +27%
Koersverschil sinds jaarbegin: +22%
Dividendrendement: 2,3%

Melexis heeft het aan  
zichzelf te danken  
dat het optimaal kon  
profiteren van gunstige 
marktomstandigheden. 

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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N
a het annus horribilis 
2019, waarin Sipef voor 
het eerst in vijftien jaar 
verlies maakte, knoopte 
de Antwerpse plantage-
groep in 2020 weer aan 
met winst. Dat lukte door 

hogere productiecijfers en 
hogere palmolieprijzen, 
 ondanks de coronacrisis. De 
productiegroei in het vierde 
kwartaal lag in lijn met het 
gemiddelde in de eerste ne-
gen maanden. Op groeps-
niveau klom de palm oliepro-
ductie tegenover het vierde 
kwartaal van 2019 met 5,45 
procent, van 78.009 naar 
82.257 ton. Na negen maan-
den bedroeg de groei 5,34 
procent, tot 247.027 ton, 
waardoor de toename op 
jaarbasis afklokte op 5,37 
procent tot 329.284 ton.
De productie op basis van de 
eigen palmvruchten steeg 
met 4,54 procent tot 68.567 
ton en op jaarbasis met 2,58 
procent tot 271.472 ton. Het 
volume van palmvruchten 
van de eigen palmbomen 
steeg in het vierde kwartaal 
met 9,78 procent en op jaar-
basis met 3,83 procent. Dat 
kwam doordat er meer neer-
slag viel dan gemiddeld.

In Indonesië zag alleen 
Noord-Sumatra een terugval 
door de extreme droogte in 
2019, terwijl de nieuwe plan-
tages in Zuid-Sumatra sterk 
groeiden. De extractieper-
centages (de hoeveelheid olie 

uit 1 ton vruchten) vielen met 
uitzondering van Zuid-Su-
matra licht terug vanwege de 
hoge vochtigheidsgraad in de 
vruchten. In Papoea-Nieuw- 
Guinea zet het herstel door 
na de vulkaanuitbarsting in 
2019. De eigen vruchtenpro-
ductie klom er met 36,4 pro-
cent tot 77.744 ton in het vier-
de kwartaal, waardoor op 
jaarbasis alsnog een groei van 
5,5 procent werd gerealiseerd 
(tot 269.616 ton). Het extrac-
tiepercentage scoorde in het 
vierde kwartaal een sterke 
25,2 procent (+2,8%) en op 
jaarbasis 24,6 procent 
(+5,5%). De jaarproductie 
klom met 14,9 procent tot 
118.123 ton. Dat is 35,9 pro-
cent van het groepstotaal.
Dankzij een sterke tweede 
jaarhelft eindigde de gemid-
delde palmolieprijs op jaar-
basis 26 procent hoger op 
715 dollar per ton. Lage voor-
raadniveaus en mindere 
oogstcijfers stuwden de prijs 
in december tot 965 dollar 
per ton, het hoogste niveau 
sinds 2012. De stijging werd 
aangevuurd door de invoe-
ring van hogere exportheffin-

gen door de Indonesische 
 regering, om het biodiesel-
mengprogramma te financie-
ren. De heffingen zijn een 
streep door de rekening voor 
Sipef. Vanaf een palmolie-
prijs boven 670 dollar per ton 
vloeit voor elke stijging met 

25 dollar 15 dollar naar de 
staatskas.
De jaaromzet steeg met 10,4 
procent tot 274 miljoen dol-
lar. De bedrijfswinst (ebit) 
klom van 4,9 miljoen dollar 
naar 30,8 miljoen, en het net-
toverlies van 8 miljoen dollar 
werd omgebogen in een net-
towinst van 14,1 miljoen. Na 
een jaar onderbreking komt 
er opnieuw een dividendbe-
taling van 0,35 euro bruto per 
aandeel. Mede dankzij een 
tijdelijk lager investeringsrit-
me (51,8 miljoen dollar) daal-
de de nettoschuld van 
164,6 miljoen naar 151,2 mil-
joen dollar.
Na de lager dan verwachte 
groei in 2020 mikt Sipef in 
2021 op een productiegroei 
van minstens 10 procent. Tot 
nu is 36 procent van de ver-
wachte productie verkocht 
tegen 827 dollar per ton, te-
genover 36 procent tegen 
727 dollar per ton vorig jaar. 
Het nieuwe exportheffings-
mechanisme veroorzaakt 
 onzekerheid.

Conclusie
Ons enthousiasme voor Sipef 
is enigszins bekoeld door de 
forse verhoging van de ex-
portheffing op palmolie in 
Indonesië. Dat kan op ter-
mijn nog worden bijge-
schaafd. In afwachting blijft 
het aandeel koopwaardig, ge-
zien de aantrekkelijke waar-
dering, tegen 8000 dollar per 
beplante hectare en 0,9 keer 
de boekwaarde. De onderlig-
gende vooruitzichten voor 
palmolie blijven gunstig. z

S I P E F

Betere vooruitzichten

Koers: 45,80 euro
Ticker: SIP BB
ISIN-code: BE0003898187
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 484,5 miljoen euro
K/w 2020: 40
Verwachte k/w 2021: 16
Koersverschil 12 maanden: -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2,5%
Dividendrendement: 0,8%

De vooruitzichten voor 
palmolie blijven gunstig.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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O
ok Total richt zijn blik op 
de toekomst. De Franse 
producent van fossiele 
brandstoffen verandert 
zijn naam in Total Ener-
gies, om te benadrukken 
dat de onderneming 

werk maakt van een strategi-
sche ommezwaai. Het bedrijf 
wil de volgende tien jaar 
minder afhankelijk worden 
van de verkoop van olie en 
meer investeren in de pro-
ductie van vloeibaar aardgas 
(lng), hernieuwbare energie 
en elektriciteitsproductie- en 
verkoop. Het aandeel van de 
olieverkoop in de omzet 
moet tegen 2030 dalen van 
55 naar 30 procent. Dit jaar 
gaat 20 procent van het in-
vesteringsbudget naar groe-
nestroomprojecten.

De weg naar een groener 
businessmodel is nog lang 
voor de energiegroep, die tot 
enkele jaren geleden nog vol-
op inzette op een verhoging 
van zijn productiecapaciteit 
van fossiele brandstoffen. De 
winst zal daarom ook het vol-
gende decennium groten-
deels blijven teren op de ver-
koop van aardolie- en aard-
gas. Total heeft wel als grote 
voordeel dat zijn kosten-
structuur bij de laagste in de 
sector is.
Op korte termijn moet Total 
het hoofd bieden aan de co-
ronacrisis. De combinatie van 
een fel gedaalde vraag en een 
mondiale overproductie deed 

de olieprijs in het voorjaar 
kelderen tot minder dan 
20 dollar per vat. Over heel 
2020 kreeg Total een gemid-
delde prijs van 41,8 dollar per 
vat voor zijn fossiele brand-
stoffen. De productie daalde 
met 5 procent.

Door de lagere vraag naar 
brandstoffen en de grote 
voorraden gleden ook de raf-
finagemarges onderuit, wat 
de winstgevendheid van de 
petrochemische divisie 
zwaar onder druk zette. Het 
eindresultaat van 2020 was 
dus niet fraai. De aangepaste 
nettowinst daalde met 66 
procent tot 4,1 miljard dollar, 
goed voor een winst van 
1,43 dollar per aandeel. Het 
gerapporteerde nettoresul-
taat dook zelfs stevig in het 
rood door een afwaardering 
van 8,5 miljard dollar op de 
Canadese teerzanden in de 
portefeuille. De oliewinning 
uit die teerzanden wordt te 
duur en te vervuilend om in 
stand te houden. Het risico 
op verdere afwaarderingen 
van de oliereserves zal alle 
oliebedrijven nog lang ach-
tervolgen.
De zwakke business zette 
ook de cashflows onder druk, 
die van groot belang zijn voor 
de financiering van het divi-
dend, wat voor veel beleggers 
hét argument blijft om te in-
vesteren in bedrijven zoals 
Total. In 2020 verdiende 
 Total een operationele cash-

flow van 14,8 miljard dollar, 
waarvan 13 miljard dollar op-
ging aan nieuwe investerin-
gen. Dat betekent dat Total 
moest lenen om het ongewij-
zigde dividend van 2,64 euro 
per aandeel te handhaven. 
Daarvan wordt dit jaar nog 
0,66 euro betaald. Total kan 
vasthouden aan een stabiel 
dividendbeleid, dankzij de 
sterke balans. De nettoschul-
den blijven beperkt tot 21 
procent van het eigen ver-
mogen.
Dit jaar is een krachtig her-
stel van de resultaten te ver-
wachten. De productiedisci-
pline bij het oliekartel OPEC 
en de hoop op een krachtig 
economisch herstel later dit 
jaar tilden de olieprijs de 
voorbije weken naar 60 dol-
lar per vat. Het herstel sijpel-
de in het vierde kwartaal van 
vorig jaar al door in de resul-
taten van Total. Met een aan-
gepaste winst van 1,3 miljard 
dollar deed het bedrijf beter 
dan de verwachtingen. 2021 
kan veel beter worden, als 
het herstel van de olieprijzen 
standhoudt, maar de onze-
kerheid blijft groot.

Conclusie
Total spartelde als een van de 
betere in de sector door een 
moeilijk 2020. Het herstel 
van de olieprijzen belooft be-
terschap in 2021, terwijl het 
dividend overeind blijft. De 
waardering is aantrekkelijk, 
maar op lange termijn blijft 
de transitie naar een klimaat-
neutrale economie wegen op 
de oliebedrijven. Het advies 
blijft ‘houden’. z

T O T A L

Blik op de toekomst

Total spartelde als een  
van de betere in de sector 
door een moeilijk 2020.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating:  2B
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Koers: 34,4 euro
Ticker: FP
ISIN-code: FR0000120271
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 91,4 miljard euro
k/w 2020: 30
Verwachte k/w 2021: 14
Koersverschil 12 maanden: -22%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 7,5%
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Het staalaandeel Aperam, dat 
deel uitmaakt van de Bel-20-
index, maakte beter dan ver-
wachte vierdekwartaalcijfers 
bekend. Zo bedroeg de aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
(ebitda) 109 miljoen euro, te-

genover 65 miljoen euro in 
het derde kwartaal. Voor heel 
2020 daalde de bedrijfskas-
stroom wel van 357 miljoen 
in 2019 tot 293 miljoen euro. 
Met de nettowinst in 2020 
was het beter gesteld. Die 
klom van 148 miljoen euro in 
2019 tot 175 miljoen in 2020. 
Aperam wil een ongewijzigd 
dividend van 1,75 euro per 
aandeel uitkeren. Het ver-
wacht dat het herstel doorzet 
in het eerste kwartaal.

Galapagos zit in de hoek 
waar de klappen vallen. Het 
liet met partner Gilead weten 
dat het onderzoek met ziri-
taxestat tegen de longziekte 
IPF in fase III wordt stopge-
zet. Na filgotinib, dat al een 

commercieel product is maar 
nog niet is goedgekeurd in de 
Verenigde Staten, was ziri-
taxestat het verstgevorderde 
kandidaat-geneesmiddel in 
de pijplijn. Na het nieuws 
verlaagden veel analisten 
hun advies of koersdoel. 
 Positief is wel dat de groep 
denkt eind dit jaar nog 68 eu-
ro cash per aandeel te bezit-
ten. De koers van Galapagos 
verloor in twee dagen nog  
eens meer dan 20 procent.

De overname van Dialog 
 Se mi conductor, de Britse 
chip producent die noteert op 
de beurs van Frankfurt, zette 
de hele sector op winst. De 
overnemer is het Japanse 
 Renesas Electronics. Dialog 

Semiconductor is een toele-
verancier voor Apple. Rene-
sas betaalt 67,50 euro per 
aandeel, wat neerkomt op 
een premie van 20 procent. 
Dat waardeert Dialog Semi-
conductor op 4,9 miljard eu-
ro. Met de overname mikt de 
Japanse groep op de verdere 
versteviging van haar positie 
op de halfgeleidermarkt voor 
auto’s, het marktsegment van 
Melexis, waarvan de koers 
mee omhoogging.

Het Belgische biotechbedrijf 
Sequana Medical voerde via 
een private plaatsing een ka-
pitaalverhoging door. Daarop 
werd ingeschreven tegen 
8,5 euro per aandeel. Dankzij 
de lager dan verwachte uit-

gifteprijs werd de operatie 
een succes, want de kapitaal-
verhoging bracht 22,5 mil-
joen euro in het laatje, terwijl 
eerst op 17,5 miljoen euro 
werd gemikt. Het geld moet 
dienen om de studies met de 
alfapump verder te financie-
ren. Sequana Medical ver-
wacht voor de zomer tussen-
tijdse resultaten te kunnen 
publiceren. Sequana zal tot in 
het tweede kwartaal van 
2022 voldoende geld hebben.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 35,34 euro
Ticker: APAM NA
ISIN-code: LU0569974404

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 71,22 euro
Ticker: GLPG BB
ISIN-code: BE0003818359

Advies: ingaan op het bod
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 65,50 euro
Ticker: DLG GR
ISIN-code: GB0059822006

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 9,20 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722
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N
adat hij in oktober kritiek 
had geuit op de Chinese 
financiële toezichthou-
der, verdween Jack Ma, 
de sterke man van Aliba-
ba even van het toneel. 
Het is normaal dat de 

aandelenkoers dan even aar-
zelt. Als de oprichter en be-
zieler zich niet laat zien, sput-
tert de geldmachine die Ali-
baba al jaren is. Nu Ma terug 
is, haalt de beurs opgelucht 
adem. Ook onze optiecon-
structies à la hausse van het 
najaar van 2020 lijken min of 
meer gered.
De geschreven put maart 
2021 met uitoefenprijs 
280,00 dollar bracht 
23,50 dollar op. Dat is onge-

O P T I E S

Alibaba in een wurggreep
veer gelijk aan de huidige 
premie. De gekochte call april 
2021 met uitoefenprijs 
295,00 dollar heeft 17,30 dol-
lar gekost en is nu maar 
6,5 dollar waard. We wachten 
af met beide contracten.
Alibaba klopte in het afgelo-
pen kwartaal de winstver-
wachtingen. De omzet be-
droeg bijna 34 miljard dollar 
(+37% op jaarbasis). De aan-
gepaste winst per aandeel be-
draagt 3,61 yuan, of 0,55 dol-
lar. Alibaba werkt aan “een 
herstelplan”, om alsnog goed-
keuring te krijgen voor de 
beursgang van Ant.
De langetermijnvooruitzich-
ten blijven gunstig, maar er is 
kortetermijntwijfel over de 

impact van de Chinese over-
heid. Ma zou de toorn van 
president Xi Jinping over 
zich hebben afgeroepen. We 
gaan daarom voor contracten 
die voldoende lang lopen.

Geschreven put
Schrijf de put Alibaba okto-
ber 2021 met uitoefenprijs 
280,00 dollar @ 45,40 dollar
Voor het schrijven van dit 
contract halen we de aantrek-
kelijke premie van 4540 dol-
lar (100 x 45,4) binnen. Als de 
tegenpartij dat vraagt, zijn we 
wel verplicht de aandelen te 
kopen tegen 280 dollar. We 
betalen netto 234,60 dollar 
(280 - 45,40). Maar als de 
koers stijgt, zoals we ver-

wachten, dan wachten we ge-
woon tot de premie verdampt.

Gekochte call
Koop call Alibaba novem-
ber 2021 met uitoefenprijs 
320,00 dollar @ 18,40 dollar
Deze calloptie hebben we ge-
selecteerd voor wie het risico 
aankan. Ze heeft een voldoen-
de lange looptijd om te mik-
ken op nieuwe recordkoersen. 
Op 320 dollar (hoogste koers 
ooit) ligt een stevige weer-
stand, maar als die het be-
geeft, is the sky the limit. Pas 
wel op: de contractgrootte bij 
opties op Alibaba bedraagt 
100 eenheden. Voor de aan-
koop betalen we hier dus 
1840 dollar per calloptie. z

D
e aandelen uit de halfge-
leidersector scheren be-
gin 2021 hoge toppen. 
Dat heeft alles te maken 
met een schaarste aan 
chips. Door de economi-
sche onzekerheid als ge-

volg van de coronacrisis en de 
nood aan kostenbesparingen 
probeerden veel klanten hun 
voorraden zo laag mogelijk te 
houden. Die strategie keert 
zich nu tegen hen, want in de 
autosector liggen al produc-
tielijnen stil door een tekort 
aan halfgeleiders. Die geeft de 
halfgeleiderproducenten een 
grotere prijszettingsmacht.
De referentietracker voor de 
halfgeleidersector is de iSha-
res PHLX Semiconductor 

D E R I V A T E N

Tracker voor halfgeleidersector

ETF of SOXX van de uitgever 
BlackRock. Dis is hier niet te 
koop. De op een na grootste 
halfgeleidertracker is de Van 
Eck Vectors Semiconductor 
ETF, waarvan een Europese 
variant gelanceerd is.
Die ETF van de Amerikaanse 
uitgever Van Eck Global is de 
enige in Europa aangeboden 
halfgeleidertracker. Hij scha-
duwt de prestatie van de 
MVIS US Listed Semiconduc-
tor 10% Capped-index. Die 
bevat 25 halfgeleideraandelen 
die op Amerikaanse beurzen 
noteren. Daar zijn ook Euro-
pese halfgeleiderproducenten 
bij, zoals ASML, NXP Semi-
conductor en ST Microelec-
tronics.

De 10% Capped betekent dat 
geen enkele individuele posi-
tie een hoger startgewicht 
dan 10 procent in de index 
mag hebben. Tussen de zes-
maandelijkse wegingen van 
de index kan het gewicht van 
een aandeel wel groter wor-
den. Dat is nu het geval bij 
TSMC, ASML en Intel. Bij de 
volgende weging wordt dat 
gewicht teruggebracht naar 
10 procent. Om deel te kun-
nen uitmaken van de index, 
moet de productie van halfge-
leiders of halfgeleidergerela-
teerde apparatuur instaan 
voor minstens de helft van de 
omzet. Daarnaast zijn er 
voorwaarden voor beurs-
waarde en liquiditeit.

Alle aandelen noteren in dol-
lar. De ETF wordt op ver-
schillende Europese beurzen 
verhandeld. Op de London 
Stock Exchange noteert de 
tracker zowel in dollar als in 
pond. Op de Duitse Xetra en 
de beurs van Milaan (overge-
nomen door Euronext) is de 
notering in euro. De beheers-
vergoeding is beperkt tot 0,35 
procent op jaarbasis. z

VAN ECK VECTORS 
SEMICONDUCTORS ETF
TOP VĲF POSITIES 

TSMC   11,1%
ASML  10,9%
Intel   10,6%
Nvidia   9,5%
Qualcomm   8,1%

ISIN-code: IE00BMC38736
Beurs:  LSE ,  Milaan,  Xetra
Jaarlĳkse beheersvergoeding:  0,35%
Activa onder beheer:  93,7 mil joen 
dollar
Tickersymbool :  SMH (LSE en 
Milaan),  VVSM (Xetra)



1 8  F E B R UA R I  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

108 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e nieuwe koersduik van 
Galapagos (lees ook blz. 
106) na de stopzetting 
van de IPF-studie raakt 
de portefeuille 
midscheeps. Ook de suc-
cesvolle kapitaalverho-

ging tegen 8,50 euro per aan-
deel bij Sequana Medical 
(lees ook blz. 106) had een ne-
gatief effect. Gelukkig werd 
dat meer dan gecompenseerd 
door de opmars van onze 
uraniumaandelen (Cameco 
en Uranium Participation). 
We denken dat het daar om 
een echte uitbraak gaat, die 
ons een stierenmarkt stijgen-
de trend in uranium garan-
deert voor vele jaren.
Een aandeel dat in aanmer-
king komt om via insidebe-
leggen.be, eerst aangekon-
digd in onze dagelijkse 
nieuwsbrief, een verkoopor-
der te krijgen, is McEwen 
Mining als de Reddit-beleg-
gers zich nog eens roeren.

KBC
De analisten reageerden 
lauwtjes op de jaarresultaten 
van KBC. Na het koersherstel 
van 45 naar 60 euro sinds be-
gin november ging de koers 
van de grootbank zowat 5 

procent lager. KBC wist zich 
de voorbije jaren te profile-
ren als een Europese topbank 
met de meest solide ratio’s en 
doorgaans sterke en stabiele 
resultaten. Maar covid-19 
heeft dat beeld drastisch ver-
anderd in de eerste jaarhelft. 
De lockdown deed het resul-
taat in het eerste kwartaal 
zelfs rood kleuren. Maar 
daarvan is weinig tot niks 
meer te merken in de cijfers 
van de tweede jaarhelft.
In het eerste kwartaal wer-
den de cijfers nog vertekend 
door de waardeverminderin-
gen op de financiële instru-
menten tegen de reële waar-
de. Dat gaf een nettoverlies 
van 5 miljoen euro of 
0,04 euro per aandeel. Het 
tweede kwartaal werd geken-
merkt door forse waardever-
minderingen op kredieten, 
wat het nettoresultaat be-
perkte tot 205 miljoen euro 
of 0,47 euro per aandeel. 
Sinds de heropening van de 
economie zien we weer nor-
malere kwartaalresultaten.
In het vierde kwartaal be-
droeg de post waardevermin-
deringen op krediet -122 mil-
joen euro en waren er voor 
80 miljoen euro waardever-

meerderingen. De tweede 
lockdown heeft dus niet de-
zelfde negatieve impact als 
de eerste. De bank kwam 
voor 2020 uit op 1,18 miljard 
euro waardeverminderingen 
op kredieten.
De basis van het resultaat van 
de bank-verzekeraar zijn de 
nettorente-inkomsten. Die 
bleven met 1,067 miljard euro 
nipt onder de analistencon-
sensus van 1,08 miljard euro. 
Ze liggen ook onder de 
1,182 miljard euro van het 
laatste kwartaal van 2019. De 
grootbank bleef met 
4,467 miljard euro lichtjes 
onder de verwachting voor 
de nettorente-inkomsten 
voor het volledige boekjaar 
van 4,5 miljard euro.
Het nettoresultaat ligt met 
538 miljoen euro perfect in 
lijn met de analistenver-
wachting, maar wel onder de 
702 miljoen euro in hetzelfde 
kwartaal van 2019. De winst 
is nog niet helemaal genor-
maliseerd. Op jaarbasis werd 
een nettoresultaat van 
1,44 miljard euro behaald 
(3,34 euro per aandeel), 42 
procent minder dan de 
2,489 miljard euro in 2019.
De liquiditeits- en solvabili-
teitsratio’s van KBC blijven 
uiterst solide en top in Euro-
pa. KBC is een sterk geïnte-

greerde bank-verzekeraar en 
heeft een stevig uitgebouwde 
afdeling vermogensbeheer.
KBC zal conform de vraag 
van de ECB slechts een be-
perkt slotdividend van 
0,44 euro bruto per aandeel 
over 2020 uitkeren. Als de 
ECB de dividendrestricties 
versoepelt, zal KBC in de 
loop van het vierde kwartaal 
2 euro extra uitkeren. In no-
vember komt er een voor-
schotdividend van 1 euro op 
het resultaat van 2021.
Als er in de loop van 2021 ef-
fectief 3,44 euro bruto per 
aandeel aan dividenden 
wordt uitgekeerd, zou dat 
een meevaller zijn voor refe-
rentieaandeelhouder KBC 
Ancora, die verliescijfers pu-
bliceerde over het eerste 
halfjaar van 2020-2021. KBC 
Ancora (18,6% van KBC-aan-
delen) is nog een typische 
Belgische monoholding met 
enkel KBC-aandelen in por-
tefeuille en waarvan de in-
komsten bijna uitsluitend uit 
KBC-dividenden bestaat. We 
vonden de marktbeoordeling 
van de resultaten nogal 
streng en zien het als een 
koopkans (rating 1B). z

We vinden de beoorde-
ling van KBC door de 
markt nogal streng.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN
Goud en  
metalen
Sandstorm Gold: de kwar-
taalresultaten vielen mee 
met een recordomzet van 
29,7 miljoen dollar in het 
vierde kwartaal (24 miljoen in 
dezelfde periode in 2019) en 
een nettowinst van 10,5 mil-
joen dollar (5,3 miljoen in 
dezelfde periode in 2019). 
Een uitgebreide analyse komt 
in het volgende nummer.

Vergrijzing
Galapagos: de aandeelhou-
ders van Galapagos kregen 
een nieuwe dreun te verwer-
ken. Nadat de Amerikaanse 
markt was weggevallen voor 
filgotinib/Jyseleca in de indi-
catie reuma, hebben partner 
Gilead Sciences en 
Galapagos beslist de fase 
III-studie in de dodelĳke long-
ziekte IPF stop te zetten. Dat 
had de tweede pĳler van het 

succesverhaal van Galapagos 
moeten worden. De koers 
dook onder de kaspositie, 
want de rest van de pĳplĳn 
naast de andere indicaties 
voor filgotinib/Jyseleca oogt 
de volgende jaren wat mager 
(lees ook blz. 106). Of er een 
impact is op het advies, leest 
u in het volgende nummer.
Sequana Medical deed een 
succesvolle kapitaalverho-
ging, waarbĳ 22,5 miljoen 

euro werd opgehaald door 
nieuwe aandelen uit te geven 
tegen 8,50 euro per aandeel. 
Dat biedt Sequana Medical 
de financiële ruimte om ver-
der op te schieten in de 
testresultaten met de alfa-
pump in de NASH-studie en 
hartfalen (lees ook p. 106).

Uitbraak in uranium
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: We kunnen komende week via website/nieuwsbrief 
verkooporder geven voor aandelen McEwen Mining bĳ koersen boven 
1,30 dollar

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
176.030,29   (99,8%)      358,42    (0,2%)             176.388,71  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +6,0% Bel20 +5,5%
Eurostoxx50 +4,0% MSCI World  +5,9%

Orders

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

D
e Britse export naar de 
Europese Unie is vorige 
maand met 68 procent 
teruggevallen tegenover 
januari vorig jaar. Dat 
blijkt uit data van de 
vrachtvervoerdersorga-

nisatie Road Haulage Associ-
ation (RHA). Volgens de 
krant The Guardian vrezen 
verschillende handelsorgani-
saties dat het nog erger zal 
worden. De economie pro-
beert enigszins levend uit de 
lockdown te raken en dan 
komen de importcontroles 
aan de grens buitengewoon 
ongelegen. Exporteren naar 
het Verenigd Koninkrijk stelt 
geen grote problemen. Maar 
omgekeerd is een echte 
nachtmerrie.

Stevige impact
Regeringsbronnen ontken-
nen die bewering heftig. 
Sommige vrachtstromen be-
reikten op sommige dagen in 
januari tot zelfs 100 procent 

van het normale niveau, luidt 
het. “We weten dat er een 
aantal specifieke problemen 
zijn en we werken samen 
met bedrijven om ze op te 
lossen.” Maar feit is dat in de 
afgelopen weken honderden 
Britse bedrijven hebben be-
sloten de export naar de Eu-
ropese Unie stop te zetten of 
dochterondernemingen in de 
Europese Unie op te richten 
om goederen gemakkelijker 
te kunnen distribueren.
Hoewel de brexitovereen-
komst nog maar kort van 
kracht is, heeft die al invloed 
gehad op de financiële sector, 
zegt Ethenea Independent 
Investors. Decennialang werd 
Londen beschouwd als het 
centrum voor grensover-
schrijdende aandelenhandel. 
De brexit en het aflopen van 
de overgangsperiode lijken 
daar een einde aan gemaakt 
te hebben, al stelt de Britse 
overheid alles in het werk om 
de problemen te minimalise-

ren. De Aquis Exchange, het 
op één na grootste handels-
platform voor Europese aan-
delen in het Verenigd Ko-
ninkrijk, meldt dat 99,6 pro-
cent van alle transacties be-
gin januari via zijn tweeledi-
ge platform in Parijs is afge-
wikkeld. Hetzelfde werd ge-
meld door Cboe Global Mar-
kets (voorheen Chicago 
Board Options Exchange). 
Volgens Cboe werd ongeveer 
90 procent van de aandelen-
handel in de Europese Unie 
uitgevoerd in Amsterdam, 
terwijl in het voorbije jaar 
bijna het hele volume in Lon-
den werd afgehandeld. “Al-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  91,53  4,42% 100.000  NR
EUR Trafigura Funding 3,875% 02/02/26  100,81 3,69% 100.000  NR
EUR Ford Motor Credit  2,386% 17/02/26  103,65 1,62% 100.000  BB+
USD Jaguar Land Rover  7,75% 15/10/25  111,90  4,93% 200.000  B
USD Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  99,25  3,85% 2000 B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  90,79 7,70% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  97,19  4,41% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,36 1,14% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25  102,07 4,42% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,31  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23  104,39 0,78% 5000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  102,48  2,99% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  108,23  0,97% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  105,60  4,81% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  95,44 14,87% 1000 AAA
BRL INTL Finance  7,50% 09/05/22  106,34  3,02% 5000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  112,14 0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

De brexit laat zich al 
voelen
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leen al op de eerste handels-
dag van het nieuwe jaar is 
ongeveer 6 miljard  euro van 
Londen naar het Europese 
vasteland verplaatst”, aldus 
Ethenea.

Bedreigd financieel 
centrum
De Britse schatkist loopt 
daardoor behoorlijk wat 
 belastinginkomsten mis. Bo-
vendien is de kans groot dat 
bedrijven in de toekomst lie-
ver in de Europese Unie naar 
de beurs gaan om van vlotte 
handelsvoorwaarden te kun-
nen profiteren. Londen is 
zijn status als Europees 
 financieel centrum kwijtge-
raakt.
Vooral kleine detailhandela-
ren en vrachtbedrijven kla-
gen over de toenemende bu-
reaucratie. De situatie is zo 
frustrerend dat heel wat han-
delaars voorlopig niet langer 
willen exporteren. Maar ook 
grote bedrijven ondervinden 
alle moeite van de wereld 
door allerlei paperassen. Zo 
zijn voortaan douanerechten 
verschuldigd op goederen die 
in het Verenigd Koninkrijk 
worden ingevoerd en vervol-
gens naar de Europese Unie 
worden uitgevoerd. Bedrij-
ven zullen dus moeten kie-
zen tussen douanerechten 
betalen, waardoor de produc-
ten duurder worden, of zich 
elders bevoorraden. Maar dat 
laatste is niet altijd mogelijk.

Pond overeind
In al het brexitgeweld eind 
vorig jaar hield het Britse 
pond goed stand. Ook nu 
staat de munt nog altijd als 
een rots in de branding. Het 
Britse pond is tot nu zelfs de 
grote winnaar van 2021. De 
uitrol van het vacci  natie pro-
gramma gaat in het Verenigd 
Koninkrijk sneller dan in an-
dere grote landen ter wereld. 
Uit de prestaties van het 
pond blijkt dat men ervan 
uitgaat dat het Verenigd Ko-
ninkrijk de pandemie en de 
lockdowns sneller dan ande-
re landen te boven zal ko-
men. Vooral de voorsprong 
tegenover het Europese vas-
teland is groot. Die kloof 
zorgde onlangs voor een 
koersstijging van het pond 
tegenover alle andere G10- 
valuta en de meeste valuta 
van de opkomende markten.
De Bank of England gaf het 
pond nog een steuntje in de 
rug door optimistischer te 
klinken en duidelijk te maken 
dat er geen negatieve rentes 
in het vooruitzicht zijn. Het 
pond komt vandaag overeen 
met 1,14 euro. Even werd ge-
dacht dat we afstevenden op 
de pariteit. Maar het ziet er 

niet naar uit dat het pond 
 zover in waarde zal zakken. 
De waarde van de Britse 
munt lijkt al tien jaar gebei-
teld binnen de relatief nauwe 
bandbreedte van 1,075 en 
1,20  euro.

Selectie
Liefhebbers van obligaties in 
Britse pond hebben we een 
paar maanden geleden gewe-
zen op de lening van Pemex 
(Petroleos Mexicanos). Ze 
vervalt op 16 november 2025 
en draagt een coupon van 
3,75 procent. De stukken wa-
ren toen te koop tegen onge-
veer 88 procent, waardoor 
het rendement uitkwam op 
6,50 procent. Voor een debi-
teur met rating BBB (invest-
ment grade) was dat meer 
dan behoorlijk. Maar intus-
sen kost dat papier al 97 pro-
cent. Daardoor komt het ren-
dement op 4,45 procent.
Ook andere obligaties die 
hier al ter sprake kwamen, 
zijn relatief sterk in prijs ge-

stegen. La Financiere Atali-
an haalt op een vijfjarige le-
ning nog bijna 8 procent. De 
coupon bedraagt 6,625 pro-
cent en de effecten die ver-
kocht worden in coupures 
van 100.000 pond kosten nu 
95,5 procent. Enkele maan-
den geleden gingen ze nog 
over de toonbank voor 88 
procent, waardoor het rende-
ment nog 10 procent bedroeg. 
De rating B bij Standard & 
Poor’s wijst op ‘high yield’, 
dus risico.
Heathrow Finance biedt 
ook nog een mooi rendement 
van 4,65 procent op een le-
ning die vervalt op 1 septem-
ber 2029. De rating BB+ ligt 
net in de high-yieldzone. He-
athrow is een van de drukste 
luchthavens ter wereld. Maar 
zoals elke luchthaven kreunt 
ook zij onder de coronamaat-
regelen.
Een debiteur met een rating 
BBB+, Volkswagen, biedt 
een rendement van een scha-
mele 1 procent. De obligatie 
met vervaldag 12 april 2025 
draagt een coupon van 2,25 
procent, maar ze is al een he-
le tijd te koop tegen 104,85 
procent. z

Vooral kleine  
detailhandelaren en 
vrachtbedrijven klagen 
over de toenemende  
bureaucratie.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,2124 +10,39%
EUR/GBP  0,8761 +3,17%
EUR/NOK  10,225 +0,99%
EUR/SEK  10,066 -4,71%
EUR/CAD  1,5405 +5,59%
EUR/AUD  1,5697  -3,76%
EUR/NZD  1,6811 -1,06%
EUR/ZAR  17,9855 +9,07%
EUR/TRY  8,5642 +30,31%

OBLIGATIEFOCUS

De invasie van de groene 
obligaties was aangekon-
digd. Het is een rage die wel-
licht niet snel voorbĳ zal zĳn. 
Elk zichzelf respecterend 
bedrĳf geeft momenteel 
papier uit met een groen 
randje. Het Deense bedrĳf 
Vestas zal zich eerstdaags 
tot de obligatiebelegger rich-
ten. Die specialist in windtur-
bines heeft de rating Baa1 
(investment grade). Het 
Noorse Scatec ontwikkelt, 

bouwt en exploiteert hydrau-
lische centrales en centrales 
voor zonne- en windenergie. 
De lancering van een lening 
in euro met een looptĳd van 
4,5 jaar is voor eerstdaags.
Naast een groene is er ook 
een sociale invasie van start 
gegaan. Sociale obligaties 
zĳn obligaties die worden uit-
gegeven om initiatieven te 
financieren die een positieve 
sociale impact hebben, zoals 
in het domein van de gezond-
heidszorg, onderwĳs en 
betaalbare huisvesting. Zulke 
obligaties bestaan sinds 
2015. Maar hun populariteit is 

sterk gegroeid sinds de uit-
braak van het coronavirus 
begin 2020. De pandemie 
heeft een fatale impact 
gehad op de wereldeconomie 
en heeft geleid tot een crisis 
van de gezondheidszorg. 
Veel regeringen, supranatio-
nale organisaties, financiële 
instellingen en bedrĳven kie-
zen daarom voor leningen via 
sociale obligaties om nood-
hulpinitiatieven te financie-
ren in de strĳd tegen corona. 
Vanaf mei 2020 bedraagt het 
uitgiftevolume van sociale 
obligaties al meer dan 25 mil-
jard dollar. Enkele voorbeel-

den van nieuwe sociale obli-
gaties: in Amerikaanse dollar 
is er Shriram Transport 
Finance Company Ltd, met 
een coupon van 4,4 procent 
(vervaldag op 13 maart 
2024), en Nonghyup Bank, 
met een coupon van 1,25 pro-
cent (vervaldag op 20 juli 
2025). In euro is er Raad van 
Europa, met een coupon van 
0,0 procent (vervaldag op 9 
april 2027), en Landesbank 
Baden Wuerttemberg, met 
een coupon van 0,375 pro-
cent (vervaldag op 18 febru-
ari 2027).

De groene en de 
sociale brigade
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Verwacht u een herstel van 
het aandeel van Vranken- 
Pommery in het vooruit-
zicht van de heropening van 
de horeca en het toerisme? 

De Belgisch-Franse cham-
pagnegroep Vranken-Pom-
mery is getroffen door de 
 coronapandemie. De sluiting 
van de horeca en de forse 
vermindering van het toeris-
me leidden tijdens de eerste 
helft van vorig jaar tot een 
daling van de groepsomzet 
met 26,1 procent tot 64,3 mil-
joen euro. De terugval van de 
omzet uit champagne be-
droeg 23 procent tot 50,8 mil-
joen euro. Het nettoverlies 
verminderde van 6,6 miljoen 
naar 6,4 miljoen euro. De be-
langrijkere tweede jaarhelft 
was iets beter, met een daling 
van de omzet op groepsni-
veau met 4,2 procent tot 
179,7 miljoen euro.
De terugval op jaarbasis ver-
minderde daardoor tot 11,1 
procent, van 274,6 miljoen 
euro in 2019 naar 244 miljoen 
in 2020. Dat was toen ook al 
een ontgoocheling, want in 
2018 bedroeg de groepsom-
zet nog 300,4 miljoen euro. 
De omzet uit champagne 
daalde met 11,9 procent tot 
184,4 miljoen euro.
Er was een logische verschui-
ving van de consumptie op 
evenementen en in restau-
rants naar consumptie thuis. 
Vranken staat traditioneel 
sterk in de verkoopkanalen 
voor het thuisverbruik en be-
perkte daardoor de terugval 
beter dan het wereldwijde 

sectorgemiddelde (-20%). De 
thuismarkt Frankrijk, een 
markt waarin de gastronomie 
en evenementen de grootste 
afnemers zijn, deed het 
slecht. Het aandeel van de 
champagneverkoop buiten 
Frankrijk klom van 57 pro-
cent in 2019 naar 60 procent 
in 2020. Beter verging het de 
roséwijnen uit de wijngaar-
den in de Franse Provence en 
de Camargue. De oogst was 
heel goed en de omzet klom 
met 11,7 procent tot 30,6 mil-
joen euro. 
De omzet uit port en mousse-
rende wijnen viel met 7,8 
procent terug tot 20 miljoen 
euro. Vooral het fors gedaal-
de toerisme in Portugal 
speelde Vranken parten. Het 
wijntoerisme verloor meer 
dan 4 miljoen euro omzet.
De cijfers zijn dus duidelijk 
negatief beïnvloed door de 
pandemie, al moeten we zeg-
gen dat de verkoop al jaren 
slabakt en dat de rendabiliteit 
ondermaats blijft. De schul-

denpositie schommelt rond 
700 miljoen euro.
Voor 2021 blikt Vranken 
voorzichtig vooruit, met een 
verwachte gematigde groei 
tegenover 2020. Of zich dat 
zal vertalen in een fors hoge-
re beurskoers, is nog maar de 
vraag. Als de periode na de 
eerste lockdown in het voor-
jaar van 2020 een voorproef-
je was, zal het herstel be-
scheiden blijven. Anderzijds 
is dit duidelijk niet het mo-
ment om uw positie te verko-
pen, aangezien het aandeel 
dicht bij een historisch diep-
tepunt noteert, tegen onge-
veer 0,35 keer de boekwaar-
de. We bevestigen het advies 
(houden, rating 2B). z

Weldra weer bubbels voor Vranken?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 11/2:  Amazon, argenx en 

aandelenlĳsten
• Vrĳdag 12/2: Sipef en voorwoord
• Maandag 15/2:  Cameco, KBC en lezers-

vraag (Vranken)
• Dinsdag 16/2: Coca-Cola, Kraft Heinz
• Woensdag 17/2: Orange Belgium, 

Umicore en  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST:  ALIBABA EN MELEXIS

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 18 FEBRUARI
Airbus: jaarresultaten
Amsterdam Commodities: 
jaarresultaten
BAM Groep: jaarresultaten
Barrick Gold: kwartaalresultaten
Befimmo: jaarresultaten
Galapagos: jaarresultaten
Gold Fields: kwartaalresultaten
Newmont: kwartaalresultaten
Pan American Silver: 
kwartaalresultaten
Sibanye Stillwater: kwartaalresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

VRĲDAG 19 FEBRUARI
Fugro: jaarresultaten

MAANDAG 22 FEBRUARI
Accentis: jaarresultaten
IEP Invest: jaarresultaten
Retail Estates: jaarresultaten

WOENSDAG 24 FEBRUARI
Aedifica: jaarresultaten
Ageas: kwartaalresultaten
Home Invest Belgium: jaarresultaten
Ontex: jaarresultaten
Solvay: jaarresultaten
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