
Naar gewoonte zetten we 
in juni onze favorieten 
voor de tweede helft 

van het jaar op een rijtje, in 
alfabe tische volgorde. Na 
een turbu lente eerste jaar-
helft door de coronapande-
mie – eerst een diepe duik, 
gevolgd door een spectacu-
lair herstel – zit het beurs-
potentieel veeleer in het 
vierde dan in het derde 
kwartaal. Enkele favorieten 
mogen dus ook later en met 
een lage limiet worden ge-
kocht.
1. AB InBev. De biergigant 
presteerde de jongste jaren 
veel minder dan de sector en 
de Bel-20-index. Daardoor 
werd het aandeel zelfs goed-
koop tegenover sectorgeno-
ten. Onlangs maakte het een 
stevige herstelbeweging. 
Wellicht kan AB InBev de 
komende weken goedkoper 
worden ingekocht.
2. Adidas. Het best preste-
rende aandeel in de Euro-
stoxx50-index van de 
voorbije decennia, en dat 
kan het de komende jaren 
blijven. Studies tonen aan 
dat de interesse voor sport-
kleding levend blijft. Elke 
noemenswaardige  terugval 
kan een fraaie koopkans op-
leveren.

3. Barco. Een van de schaar-
se technologietoppers op 
Euronext Brussel. Door de 
coronacrisis is de waarde-
ring weer aanvaardbaar. 
Ook hier kan kopen na een 
terugval een uitstekende 
strategie zijn.
4. First Majestic Silver. De 
zilvermijngroep heeft een 
beurswaarde van meer dan 
1 miljard dollar en de hoog-
ste blootstelling aan de zil-
verpijs in 2020 (67%). De 
zilverprijs staat historisch 
bekeken spotgoedkoop. Een 
stevige inhaalkandidaat.
5. Euronav. Terwijl de 
meeste bedrijven een stevige 
winstdaling moeten slikken 
in 2020, zal Euronav een ge-
weldig jaar beleven door 
zijn uitzonderlijk sterke eer-
ste jaarhelft. De koers staat 
ver onder de waarde. Het 
aandeel mag ongeremd wor-
den gekocht. Het biedt ook 
een bijzonder fraai divi-
dendrendement.
6. Galapagos. De komende 
weken of maanden krijgt fil-
gotinib normaal de goedkeu-
ring voor commercialisatie 
voor de belangrijkste indica-
tie, reuma. Dat moet het 
aandeel over de recente dip 
heen brengen. Later dit jaar 
zijn er klinische resultaten 

voor artrose en weten we 
meer over de slaagkansen  
van de middelen tegen long-
fibrose.
7. IAMGold. De Canadese 
gouddelver kampt met ope-
rationele problemen. Daar-
door is het aandeel tegen 
0,5 keer de boekwaarde erg 
goedkoop. Er is flink wat 
herstelpotentieel. IAMGold 
is een overnamekandidaat in 
de consolidatiebeweging in 
de goudmijnsector.
8. Oxurion. Het Leuvense 
biotechaandeel blijft erg 
laag noteren, ondanks enke-
le recente beloftevolle klini-
sche studieresultaten. Het 
aandeel is aan een heront-
dekking toe in de tweede 
jaarhelft. Het is wel bestemd 
voor de actieve, risicobe-
wuste belegger.

9. Sandstorm Gold. De 
markt onderschat volgens 
ons het groeipotentieel van 
het Canadese goudroyalty- 
en streamingbedrijf, zeker 
na de indrukwekkende 
boorresultaten van het Hod-
Maiden- project in Turkije.
10. Uranium Participation. 
Een beursgenoteerd fonds, 
dat continu uranium koopt 
in de hoop dat later duurder 
te verkopen. De argumenten 
zijn legio om ervan uit te 
gaan dat de uraniumprijs  
de komende jaren hoger 
gaat. z
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Euronav zal een 
geweldig jaar beleven 
door zijn uitzonderlijk 

sterke eerste 
jaarhelft. De koers 
staat ver onder de 

waarde.
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inside beleggen analyse

De coronacrisis trof zilver 
harder dan goud. De 
prijs van dat edelmetaal 

viel terug tot minder dan 
12 dollar per troy ounce, het 
laagste peil sinds 2009. De 
goud-zilverratio bereikte 
een historisch record van 
127. Minder dan drie maan-
den na het dieptepunt is de 
zilverprijs met meer dan de 
helft opgeveerd en zakte de 
prijsverhouding tussen goud 
en zilver naar 96. Dat is nog 
altijd flink boven het gemid-
delde van de voorbije vijf 
jaar. Zilver blijft dus goed-
koop in vergelijking met 
goud. We maken een update 
van de selectie van begin dit 
jaar. De portefeuillewaarden 
First Majestic Silver en Pan 
American Silver (lees blz. 
118) blijven we apart bespre-
ken.

Hecla Mining: amper een 
kwart zilver
De impact van de corona-
crisis op de activiteiten van 
Hecla Mining (ticker HL 
US) bleef beperkt. Toch zijn 
de jaarprognoses licht neer-
waarts bijgesteld na de tijde-
lijke productiestop. Het 
aandeel van zilver in de 
groepsomzet bedraagt am-
per een kwart. Goud levert 
ongeveer 60 procent van de 
omzet, en zink en lood 11 en 
4 procent. Casa Berardi 
(goud in Québec) en San 
 Sebastian (goud en zilver in 
Mexico) moesten enkele 
 weken sluiten, maar zijn 
 intussen grotendeels weer 
operationeel.
De impact is gespreid over 
zowel het eerste als het 
tweede kwartaal. De zilver-
productie steeg met 2 pro-
cent op jaarbasis naar bijna 
3 miljoen troy ounce, maar 
bij goud was er een achter-

uitgang met 5 procent naar 
57.000 troy ounce. De ge-
middelde ontvangen prijs 
per troy ounce verkocht zil-
ver bedroeg in het eerste 
kwartaal slechts 14,48 dollar, 
tegenover de gemiddelde 
marktprijs van 16,94 dollar. 
Dat is het gevolg van een on-
gelukkige timing van de ver-
kopen. Ze vonden vooral in 
de tweede helft van maart 
plaats, toen de zilverprijs op 
de bodem stond.
De productieprognose voor 
zilver is met 200.000 troy 
ounce verlaagd naar 10,9 tot 
11,9 miljoen troy ounce. Ook 
de productieverwachtingen 
voor goud werden met onge-
veer een tiende bijgesteld 
naar 195.000 tot 208.000 
troy ounce. Hecla creëerde 
financiële ademruimte door 
210 miljoen dollar te ont-
trekken aan de openstaande 
kredietlijn. De obligatiele-
ning van 506 miljoen dollar 
die volgend jaar zou verval-
len, werd vervangen door 
een nieuwe van 475 miljoen 
dollar met de afloopdatum 
in 2028. Hecla heeft een lage 
waardering en zal profiteren 
van de almaar betere voor-
uitzichten voor goud en 
 zilver. Hecla blijft koop-
waardig, maar het is niet de 
favoriet bij de zilvermijnen.

Coeur Mining: diepe duik
Het aandeel van het Ameri-
kaanse Coeur Mining (ticker 
CDE US) noteerde begin dit 
jaar boven 8 dollar, om in 
maart een dieptepunt van 
minder dan 2 dollar te berei-
ken. Van de vijf operationele 
mijnen van de groep bleven 
de drie op Amerikaanse bo-
dem (Kensington, Wharf en 
Nevada) de hele tijd open. 
Palmarejo moest van de 
Mexicaanse overheid het 

grootste deel van april en 
mei gesloten blijven. Silver-
tip in Canada ging al eind 
 februari dicht, maar dat had 
niets te maken met de coro-
nacrisis. Door de forse da-
ling van de lood- en de 
zinkprijs was het niet langer 
rendabel de mijn open te 
houden. Coeur besliste daar-
om een waardeverminde-
ring van 251 miljoen dollar 
te boeken op het eind 2017 
aangekochte Silvertip.
In het eerste kwartaal bleef 
de output op jaarbasis nage-
noeg ongewijzigd op 85.000 
troy ounce goud en 2,7 mil-
joen troy ounce zilver. Pal-
marejo blonk uit met een 
productieklim van respec-
tievelijk 36 en 44 procent 
voor goud en zilver. Roches-
ter in Nevada (-28%) was 
dan weer een tegenvaller. 
Later dit jaar starten uitbrei-
dingswerken aan die mijn. 
Door de sluiting in februari 
daalde de zilverproductie bij 
Silvertip met 42 procent. Per 
saldo waren de operationele 
mijnactiviteiten licht ver-
lieslatend, wat gezien de 
prijsstijgingen in het eerste 
kwartaal eerder ontgooche-
lend was.
Het grootste probleem van 
Coeur is de aanhoudende 
verwatering van de aandeel-
houders. De groep wil op-
nieuw voor 100 miljoen 
dollar aandelen uitgeven om 
de schulden af te bouwen, 

wat tegen de huidige koers 
neerkomt op ruim 18 mil-
joen bijkomende aandelen. 
Dat zou het totaal boven 
260 miljoen brengen, of 30 
procent meer dan een jaar 
eerder. Het voorbije decen-
nium is het aantal uitstaande 
aandelen verdrievoudigd. 
Dat heeft een nefaste impact 
op de winst per aandeel. 
Coeur had aan het einde van 
het eerste kwartaal een net-
toschuld van 290 miljoen 
dollar.
Coeur heeft een hedging-
programma opgezet om zich 
in te dekken tegen schom-
melingen van de goud- en 
valutaprijzen. Voor dit jaar 
gaat het om 153.000 troy 
ounce die tussen 1447 en 
1826 dollar wordt verkocht. 
Ook voor volgend jaar is al 
99.000 troy ounce voor de 
verkoop vastgelegd. We zijn 
een koele minnaar van zulke 
hedgingprogramma’s. Bij 
een verder herstel van de 
zilverprijs zal ook Coeur 
profiteren, maar door de 
aanhoudende onzekerheid 
zouden we op dit moment 
niet meer dan anderhalve 
keer de boekwaarde of 
4,5 dollar betalen voor het 
aandeel.

Hochschild Mining: 
exploratiepotentieel
De operationele activa van 
Hochschild Mining (ticker 
HOC LN) bestaan uit twee 
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mijnen in Peru (Immaculada 
en Pallancata) en een parti-
cipatie van 51 procent in het 
Argentijnse San José. Daar-
naast beschikt de Zuid-Ame-
rikaanse groep over het 
recht om 60 procent van het 
historische Snip-project in 
Canada te verwerven. De 
Peruaanse mijnen gingen 
tussen half maart en eind 
mei op slot door de corona-
maatregelen. San José 
mocht al in april worden 
heropgestart.
De drie mijnen leverden in 
het eerste kwartaal 8,1 mil-
joen troy ounce zilverequi-
valent op (3 miljoen troy 
ounce zilver en 59.000 troy 

ounce goud). Eerder dit jaar 
stelde het management voor 
2020 een output van 36 mil-
joen troy ounce zilverequi-
valent voorop, tegen kosten 
tussen 12,1 en 12,5 dollar per 
pond. Die prognose is intus-
sen ingetrokken en er is nog 
geen nieuwe. We schatten 
de impact van iets meer dan 
twee maanden inactiviteit 
op 6 miljoen troy ounce 
zilver equivalent.
Hochschild keert het slot-
dividend van 12 miljoen dol-
lar niet uit. Met 178 miljoen 
dollar aan liquiditeiten en 
een nettoschuld van slechts 
36 miljoen dollar beschikt 
het nochtans over een sterke 
balans. Met het BioLantani-
dos Rare Earth-project in 
Chili hoopt de groep op ter-
mijn de gewilde zeldzame 
aardmetalen terbium, 
dysprosium, neodymium en 

praseodymium te ontginnen. 
Het Volcan- goudproject in 
Maricunga (Chili) met 
9 miljoen troy ounce aan 
 reserves − zij het goudarme 
ertsen − blijft een wildcard 
voor de groep.
Pluspunten van Hochschild 
zijn de stevige financiële po-
sitie, het exploratiepotenti-
eel met verschillende 
clusters van voormalige mij-
nen in Zuid-Peru en de lage 
waardering in verhouding 
tot de concurrentie. Elke 
correctie is een koopkans.

Fortuna Silver Mines: geen 
financiële zorgen
Fortuna Silver Mines (ticker 
FSM US) had dit jaar een 
lastige start. De productie 
lag in het eerste kwartaal 
met 2,6 miljoen troy ounce 
zilverequivalent 15 procent 
lager dan een jaar eerder. 
Verliezen op valutaposities 
zorgden bovendien voor een 

negatief nettoresultaat van 
2,2 miljoen dollar. San José 
in Mexico bleef tussen 31 
maart en 25 mei dicht, maar  
werkt opnieuw op kruissnel-
heid. De output in het twee-
de kwartaal zal vooral 
komen van Caylloma in 
 Peru. De bouw van het 
 Lindero-goudproject liep 
vertraging op, maar werd 
vorige maand weer opge-
start. Met 88,5 miljoen dol-
lar in kas zijn er geen 
financiële zorgen. Fortuna 
gaf in mei 23 miljoen aande-
len uit tegen 3 dollar per 
stuk, wat 69 miljoen dollar 
opleverde. Het aandeel blijft 
speculatief koopwaardig.

Endeavour Silver: 
toegenomen risico
Endeavour Silver (ticker 
EXK US) kreeg dit jaar al 
enkele tegenslagen te ver-
werken. De drie operatione-
le ondergrondse goud- en 

zilvermijnen van de groep 
bevinden zich in Mexico, dat 
de mijnbouwactiviteiten bij-
na twee maanden stillegde. 
De impact op de cijfers van 
het eerste kwartaal bleven 
nog beperkt, met een daling 
van de output met 16 pro-
cent naar 1,5 miljoen troy 
ounce zilverequivalent.
Verder kwam er tegenval-
lend nieuws van het Terro-
nera-exploratieproject. Bij 
de aanpassing van de haal-
baarheidsstudie moesten 
een aantal prognoses neer-
waarts worden bijgesteld. 
Details zijn er nog niet, maar 
die worden binnenkort be-
kendgemaakt. Endeavour 
haalde vorige maand ook 
23 miljoen dollar op in een 
kapitaaloperatie, waardoor 
er extra financiële adem-
ruimte is. Het risicoprofiel 
van Endeavour is verder toe-
genomen. Enkel speculatief 
koopwaardig. z
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De goud-zilverratio 
ligt nog altijd ver 

boven het historische 
gemiddelde.

KERNCIJFERS VAN DE ZILVERMIJNEN
Naam Beurswaarde Koersprestatie 1 jaar K/w 2020   Koers/boekwaarde
Hecla 1,7 miljard USD  +121% - 1,1

Coeur 1,3 miljard USD  +70% -  2

Hochschild 1 miljard GBP  +20% 31 1,7

Fortuna 858 miljoen USD  +74% 133 1,2

Endeavour 303 miljoen USD  +13% - 2,8

Bron: Bloomberg



inside beleggen aandelen

Voor het conglomeraat 
General Electric (GE) 
leek vorig jaar het jaar 

van de ommekeer te wor-
den. Na de bekendmaking 
van de resultaten van het 
vierde kwartaal sprong de 
koers van het aandeel 10,3 
procent hoger. In februari 
steeg de koers boven 13 dol-
lar. Dat was ruim een ver-
dubbeling tegenover de bo-
dem van eind 2018. De logge 
tanker leek gekeerd. Helaas 
treft de  coronacrisis de 
groep extra hard. Dat is 
vooral slecht nieuws voor 
GE Aviation, vorig jaar nog 
het kroonjuweel van de 
groep. Veel bestellingen zijn 
uitgesteld, sommige zelfs 
geannuleerd, en er zullen er 
ongetwijfeld nog een hoop 
volgen. Voor de afdeling GE 
Healthcare lijkt de pande-
mie veeleer goed nieuws. 
Ruim de helft van de omzet 
komt van producten zoals 
beademingstoestellen, 
CT-scanners en monitoring-
apparaten. Maar de rest van 
de producten viel terug met 
50 procent.

De omzet in het eerste 
kwartaal bedroeg 20,52 mil-
jard dollar, of 8 procent min-
der dan in dezelfde periode 
in 2019 (22,20 miljard dol-
lar). Organisch (zonder 
overnames en desinvesterin-
gen) was er een achteruit-
gang met 5 procent. Het 
cijfer lag ook onder de 
 gemiddelde analistenver-
wachting.

GE Aviation, de grootste 
 teleurstelling, draaide 13 
procent minder omzet, van 
7,95 naar 6,89 miljard dollar. 
Het zijn uiteraard ook niet 
de ideale omstandigheden 
om beterschap te verwach-
ten bij GE Power, dat al 
 jaren een probleemdivisie is. 
Ook daar was er een omzet-
verlies van 13 procent, van 
4,62 naar 4,02 miljard dol-
lar. Gelukkig tekende de 
 afdeling GE Renewable 
Energy voor een omzetklim 
van 26 procent, van 2,54 
naar 3,19 miljard dollar, 
vooral dankzij de levering 
van 731 turbines in drie 
maanden. Bij GE Healthcare 
steeg de omzet met 1 pro-
cent, van 4,68 naar 4,73 mil-
jard dollar. Dat is beter dan 
het groepsniveau, maar on-
der de verwachtingen. Dat 
kan in het lopende kwartaal 
beter en het stijgende order-
boek (+7% eind maart) on-
dersteunt die verwachting.
De aangepaste winst per 
aandeel bedroeg 5 dollar-
cent, of 62 procent minder 
dan in hetzelfde kwartaal 
vorig jaar (13 dollarcent). 
Dat kwam vooral door GE 
Aviation, waar de winst met 
39 procent zakte, van 1,66 
naar 1 miljard dollar. Zowel 

GE Renewable Energy als 
GE Power maakte verlies. 
De gepubliceerde winst per 
aandeel bedroeg 0,72 dollar, 
ruim een zevenvoud van de 
10 dollarcent in het eerste 
kwartaal van 2019. Maar 
daarin zit een eenmalige 
meerwaarde van 11,1 miljard 
dollar op de verkoop van de 
BioPharma-afdeling en een 

minwaarde van 4,6 miljard 
dollar op het belang in het 
oliedienstenbedrijf Baker 
Hughes.
De pandemie is een zware 
tegenvaller voor topman 
Larry Culp, die het herstel 
vorm leek te geven, maar nu 
moet toegeven dat de impact 
op de resultaten dit jaar 
groot zal zijn. Het concern 
geeft dan ook geen jaarprog-
nose meer, noch commen-
taar op de invloed op de 
langetermijndoelstellingen. 
Het snoeit 2 miljard dollar 
kosten weg, onder meer 
door 700 ontslagen bij GE 
Power. 3 miljard dollar cash 
wordt in het bedrijf gehou-
den. Ondanks de coronacri-
sis blijft het doel overeind de 
schulden met ongeveer 
7 miljard dollar af te bou-
wen.

Conclusie
De verwoede pogingen van 
CEO Larry Culp om het 
 geplaagde conglomeraat te 
stabiliseren en weer toe-
komstperspectief te bieden, 
botsen op de coronacrisis. 
Er was nochtans hoop dat de 
op drift geraakte tanker ge-
keerd zou raken, wat de ana-
listen vertrouwen gaf. Door 
covid-19 is de twijfel terug, 
zo blijkt uit de forse terugval 
van de koers. GE blijft on-
verstoorbaar focussen op 
schuldenafbouw. Risico-
bewuste beleggers mogen 
opnieuw een eerste positie 
nemen. z

GENERAL ELECTRIC
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De bedoeling blijft  
de schulden met 

ongeveer 7 miljard 
dollar af te bouwen.
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De Duitse meststoffen- en 
zoutproducent K+S 
presteerde in het eerste 

kwartaal grotendeels in lijn 
met de verwachtingen. De 
groepsomzet bleef met 1,09 
miljard euro nipt boven de 
gemiddelde analistenver-
wachting van 1,07 miljard, 
maar de nettowinst van 0,13 
euro per aandeel was lager 
dan de 0,15 euro die was 
vooropgesteld. De groeps-
omzet zakte met 13,8 pro-
cent tegenover het eerste 
kwartaal van 2019. In Eu-
ropa+, inclusief de Canadese 
potasfabriek Bethune, was 
er een daling met 6,8 pro-
cent tot 645 miljoen euro, en 
in Noord- en Zuid-Amerika 
bedroeg de terugval 22,4 
procent tot 443,5 miljoen. 
Dat laatste was een gevolg 
van de zowat gehalveerde 
volumes strooizout door de 
zachte winter, tegenover het 
sterke eerste kwartaal van 
vorig jaar. Daardoor zakte de 
omzet van de afdeling Lo-
kale overheden met 45,4 
procent tot 218,5 miljoen 
euro en de bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 50,1 
procent tot 42,7 miljoen 
euro. De ebitda-marge zakte 
van 21,4 naar 19,5 procent.

De afdeling Consumenten 
deed het beter. De omzet 
klom met 2,2 procent tot 
122,2 miljoen euro en de 
ebitda steeg met 29,2 pro-
cent tot 21,2 miljoen, of een 
toename van de ebitda-mar-
ge met 360 basispunten tot 
17,3 procent. De afdeling In-
dustrie boekte 4,3 procent 
meer omzet tot 294,1 mil-

joen euro, maar zag de ebit-
da terugvallen met 5,9 
procent tot 55,1 miljoen euro 
(18,7% marge) door lagere 
prijzen voor potasproducten 
in de chemische industrie.
De grootste afdeling is 
Landbouw. De omzet van 
die divisie daalde met 1,6 
procent tot 453,7 miljoen 
 euro en de ebitda viel terug 

met 21,8 procent tot 97,1 mil-
joen euro, of een daling van 
de ebitda-marge met 55 ba-
sispunten tot 21,4 procent. 
Het verkochte volume steeg 
in de Verenigde Staten met 
47 procent tot 0,97 miljoen 
ton, tegen een fors lagere 
 gemiddelde verkoopprijs 
(-30% tot 225 dollar per 
ton), terwijl in Europa het 
volume 5,1 procent lager uit-
kwam (0,93 miljoen ton), 
maar wel tegen een 0,9 pro-
cent hogere verkoopprijs 
van 283,8 euro per ton. Door 
het laattijdige nieuwe leve-
ringscontract voor potas van 
BPC met China tegen een la-
ge prijs van 220 dollar per 
ton verwacht K+S een later 
en trager prijsherstel.
Op groepsniveau daalde de 
ebitda met 25,5 procent, van 
269,9 miljoen naar 201,1 mil-
joen euro. De gezuiverde 
vrije kasstroom kromp van 
233 naar 201 miljoen euro. 
Op jaarbasis verlaagde K+S 
opnieuw zijn verwachtin-
gen. De ebitda zou uitkomen 
op 520 miljoen euro, tegen-
over de 500 à 620 miljoen 
euro die was verwacht bij de 
jaarrapportering en tegen-
over 640,4 miljoen vorig 
jaar. De gezuiverde vrije kas-
stroom bedroeg vorig jaar 

140 miljoen euro, het eerste 
positieve cijfer sinds 2013, 
maar zou in 2020 opnieuw 
terugvallen naar het nul-
punt. Dat is ruimschoots 
 onvoldoende om de hoge 
schuldgraad terug te drin-
gen naar de doelstelling van 
2,8 keer de ebitda van de 
jongste twaalf maanden 
 tegen eind 2020. In het eer-
ste kwartaal steeg de schuld-
graad van 4,9 keer naar 
5,1 keer ebitda.
K+S nam daarom in maart 
de drastische beslissing om 
de zoutactiviteiten in 
Noord- en Zuid-Amerika in 
de etalage te zetten, vorig 
jaar goed voor 230 miljoen 
euro ebitda, of 36 procent 
van het groepstotaal. Het 
management zegt dat het op 
schema zit om voor eind 
2020 een koper te vinden. 
Dat moet de belangrijkste 
katalysator worden om de 
nettoschuld tegen 2021 met 
minstens 2 miljard euro te 
verminderen (nu 2,9 mil-
jard). Het voorgestelde bru-
todividend van 0,15 euro per 
aandeel werd verlaagd naar 
0,04 euro.

Conclusie
De koers reageerde  neutraal 
op het eerstekwartaalrap-
port, maar herstelde in het 
zog van de meststoffenbe-
drijven. Maar een kop loper 
is K+S vooralsnog niet. In af-
wachting van nieuws over 
de verkoop van de Ameri-
kaanse zoutactivi teiten in de 
komende maanden is het 
aandeel te behouden. z

K+S

Uitkijken naar verkoop Amerikaanse zoutactiviteiten

Een koploper is K+S 
vooralsnog niet.
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Koers: 7,13 euro

Ticker: SDF GY

ISIN-code: DE000KSAG888

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 1,37 miljard euro

K/w 2019: 15

Verwachte k/w 2020: 24

Koersverschil 12 maanden: -55%

Koersverschil sinds jaarbegin: -36%

Dividendrendement: 0,6%

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 juni



Pan American Silver 
(PAAS) beschikt over 
 negen operationele ac-

tiva, gespreid over Noord- 
en Zuid-Amerika. De groep 
werd hard getroffen door de 
coronacrisis met verplichte 
mijnsluitingen in Mexico, 
Peru, Bolivië en Argentinië. 
Alleen de twee Canadese 
mijnen Timmins West en 
Bell Creek bleven operatio-
neel. De productie werd bij 
de meeste getroffen mijnen 
half maart stilgelegd en 
komt sinds een aantal weken 
mondjesmaat weer op gang.
De impact op de cijfers van 
het eerste kwartaal bleef 
 beperkt. De mijnen van de 
groep produceerden samen 
5,56 miljoen troy ounce zil-
ver en 156.100 troy ounce 
goud. Die cijfers zullen in 
het lopende kwartaal niet 
worden gehaald. 
In Mexico startte Dolores op 
1 juni weer op. De mijn 
werkt op 60 tot 70 procent 
van haar normale capaciteit. 
La Colorada was al een week 
eerder herbegonnen en 
 bereikte een benuttings-
graad van 70 tot 80 procent. 
De mijn had wel problemen 
met de ventilatie van een 
schacht. Daardoor werden 
tijdelijk minder rijke ertsen 
ontgonnen. Er is een voor-
lopige oplossing, een defini-
tieve oplossing komt er pas 
volgend jaar. In Peru kregen 
Shahuindo en La Arena al 
op 15 mei groen licht om 
weer te produceren, maar 
bij Huaron en  Morococha 
duurde het tot 6 juni. De 
mijnen in Bolivië en Argen-
tinië werden vorige maand 
weer opgestart.
De productieprognose voor 
het volledige boekjaar werd 
ingetrokken. PAAS mikte op 
een toename van de produc-

tie naar 27 à 28,5 miljoen 
troy ounce zilver en 625.000 
à 675.000 troy ounce goud. 
We verwachten dat de groep 
over enkele weken met 
nieuwe prognoses komt. 
Ook de prijzen van de bij-
producten lood en zink zijn 
sterk gedaald. Dat heeft ne-
gatieve gevolgen voor de 
productiekosten. PAAS had 

al een vrij brede marge van 
10,25 tot 11,75 dollar voor zil-
ver en 1090 tot 1170 dollar 
voor goud vooropgesteld. 
We verwachten dat de 
nieuwe cijfers aan de boven-

kant van die vork zullen uit-
komen, of erboven.
Beleggers mogen zich niet 
blindstaren op het hoge net-
toverlies van 77,2 miljoen 
dollar in het eerste kwartaal, 
omdat het vooal om boek-
houdkundige verliezen gaat 
die geen impact hebben op 
de kasstromen. PAAS moest 
een minwaarde boeken op 
de participatie in New Paci-
fic Metals, terwijl dat een 
kwartaal eerder nog een 
meerwaarde was. Ook de 
belastingfactuur en de kos-
ten voor de mijnsluitingen 
waren verantwoordelijk 
voor de rode cijfers. Zonder 
eenmalige elementen bleef 

het nettoverlies beperkt tot 
7,6 miljoen dollar.
De cashpositie dikte op 
kwartaalbasis met 27,3 mil-
joen dollar aan naar 
147,8 miljoen dollar. Samen 
met de activa op korte ter-
mijn brengt dat de beschik-
bare liquiditeit op 239,2 mil-
joen dollar. Dat cijfer wordt 
aangevuld met een krediet-
faciliteit van 260 miljoen 
dollar. De groepsschuld, in-
clusief leaseverplichtingen, 
bedraagt 299,2 miljoen dol-
lar, wat de nettoschuld op 
60 miljoen dollar brengt.
Het dividend werd opge-
trokken van 3,5 naar 5 dol-
larcent per aandeel en de 
uitbetaling op 29 mei kostte 
de groep 11,5 miljoen dollar. 
PAAS geeft voor kapitaal-
uitgaven prioriteit aan het  
exploratiesucces nabij La 
Colorada, waar naast zilver- 
ook koper-, lood- en zink-
voorraden werden ontdekt.

Conclusie
De talrijke mijnsluitingen 
zullen een negatief effect 
hebben op de cijfers van het 
tweede kwartaal. Hoewel 
dat tot tijdelijk hogere kos-
ten leidt, gaat het om uitge-
stelde en niet om verloren 
productie. Toch is een terug-
val na de kwartaalcijfers niet 
uitgesloten. Met het oog op 
de verdere klim van de zil-
ver- en goudprijs blijft PAAS 
ook ondanks de ruime 
koersverdubbeling sinds het 
dieptepunt van maart koop-
waardig. z

PAN AMERICAN SILVER

Productie normaliseert stilaan

inside beleggen aandelen

De vele mijn-
sluitingen leidden tot 

uitgestelde, maar 
niet tot verloren 

productie.
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Koers: 27,02 dollar

Ticker: PAAS US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 5,7 miljard dollar

K/w 2019: 89

Verwachte k/w 2020: 69

Koersverschil 12 maanden: +135%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: 0,7%

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 juni



Op de cijfers van Südzuc-
ker over het boekjaar 
2019-2020 (afsluitda-

tum 29 februari) volgde een 
veeleer neutrale koersreac-
tie. Door de uitbraak van de 
covid-19-pandemie kwam 
de koers in maart fors onder 
druk en werden de diepte-
punten van eind 2018 en 
 begin 2019 opnieuw bereikt. 
Maar intussen heeft de 
koers zich weer hersteld.

De bodem van de suikerprijs 
leek vorig jaar bereikt, maar 
door de pandemie zakte die 
in de loop van april toch 
naar een dieptepunt, om 
daarna opnieuw ter herstel-
len. Enkele jaren was er een 
fors overschot op de suiker-
markt, maar normaal zou er 
dit jaar weer een deficit zijn 
door de combinatie van een 
capaciteitsvermindering bij 
de producenten en twee 
droge zomers.
In het afgelopen boekjaar 
boekte Südzucker een licht 
omzetverlies van 6,75 mil-
jard naar 6,67 miljard euro 
(-1,2%, tegenover -3,2% na 
negen maanden). Dat is ook 
minder fors dan de -4,6 pro-
cent in de eerste zes maan-
den. De hoofdoorzaak blijft 
de stevige omzetdaling in 
het suikersegment, van 2,59 
naar 2,26 miljard euro 
(-12,8%). Maar ook daar is de 
achteruitgang minder sterk 
dan na zes maanden (-19% 
op 31 augustus) of na negen 
maanden (-15,6% op 30 no-
vember). Südzucker kon 
over het volledige boekjaar 

de recentste prognose van 
4,5 miljoen ton suiker waar-
maken. De suikerproductie 
werd gehaald uit 28,4 mil-
joen ton suikerbieten, tegen-
over 29,3 miljoen ton in het 
boekjaar 2018-2019. Met die 
productiecijfers blijft Süd-
zucker veruit de grootste 
suikerproducent van Eu-
ropa.
Het afgelopen decennium 
heeft Südzucker gediversifi-
eerd in bio-ethanol (via de 
beursgenoteerde dochter 
Crop Energies, een van de 
grootse spelers in Europa), 
fruitbereidingen en concen-
traten, en specialiteiten. De 
specialiteiten compenseer-
den 115 van de 307 miljoen 
euro die in het suikerseg-
ment verloren is gegaan (van 
2,29 naar 2,41 miljard euro) 
en dragen nu meer bij aan 
de groepsomzet dan het sui-
kersegment.
De daling van de groepsebit 
werd volledig omgebogen in 
de loop van het boekjaar. Na 
zes maanden was er nog een 
terugval met bijna 47 pro-
cent, maar na twaalf maan-
den is de ebit meer dan 
 verdubbeld van 27 naar 
116 miljoen euro, ondanks de 
negatieve bijdrage van 
236 miljoen euro van het 

suikersegment. Die 236 mil-
joen euro verlies aan ebit in 
het suikersegment werd 
meer dan gecompenseerd 
door de specialiteiten (ebit 
van 156 naar 190 miljoen 
euro), maar ook door Crop 
Energies, waar de ebit fors 
herstelde van 33 naar 
104 miljoen euro. De afde-
ling fruitbereidingen en con-

centraten deed het minder 
goed. Ondanks de licht 
 hogere omzet (+0,5% tot 
1,185 miljard euro) zakte het 
bedrijfsresultaat van 77 naar 
58 miljoen euro.
Ondanks covid-19 gaat het 
management voor het pas 
gestarte boekjaar 2020-2021 
uit van een hogere omzet 
dan in het afgelopen boek-
jaar, met een vork van 6,9 tot 
7,2 miljard euro. Er wordt 
gemikt op een substantieel 
hogere omzet voor het sui-
kersegment en een substan-
tieel lagere omzet voor Crop 
Energies. Het suikersegment 
zou daardoor min of meer 
break-even moeten draaien, 
met een ebit tussen -40 mil-
joen en +60 miljoen euro. De 
specialiteiten zou de winst-
gevendheid van het goede 
boekjaar 2019-2020 moeten 
kunnen herhalen, en het 
fruitsegment zou wat beter 
moeten doen dan in het te-
leurstellende afgelopen 
boekjaar. Daardoor zou de 
ebit in de vork tussen 300 en 
400 miljoen euro uitkomen, 
een forse stijging tegenover 
de 116 miljoen euro van het 
afgelopen boekjaar.

Conclusie
Het koersherstel blijft met 
hoogten en laagten gaan. De 
vooruitzichten voor het lo-
pende boekjaar klinken be-
loftevol. Maar we denken 
dat er voor de voorbeeldpor-
tefeuille elders meer koers-
potentieel zit, zodat we onze 
positie hebben verkocht. z

SÜDZUCKER

Resultaten blijven herstellen

Het suikersegment 
kan in het lopende 

boekjaar uit de rode 
cijfers komen.

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 18 JUNI 2020 119

Koers: 14,54 euro

Ticker: SZU GR

ISIN-code: DE0007297004

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 2,96 miljard euro

K/w 2019-‘20: -

Verwachte k/w 2020-‘21: -

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10% 
Dividendrendement: 1,5%
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Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 10 juni



Telenet kampt al twee jaar 
met een negatieve orga-
nische omzetgroei door 

zijn beperkte expansie-
mogelijkheden in België en 
de toegenomen concurren-
tie. De overname van De Vij-
ver Media (de televisiezen-
ders Vier, Vijf en Zes en het 
productiehuis Woestijnvis) 
in juni vorig jaar moest dit 
jaar voor een stabiele omzet 
zorgen. Telenet verwachtte 
voor 2020 een omzet in de 
lijn met die van vorig jaar 
(2,62 miljard euro) en een 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
die 1 procent hoger zou uit-
komen.
Door de coronacrisis is het 
management voorzichtiger. 
Het bedrijf roept verschil-
lende factoren in, zoals de 
tijdelijke sluiting van de 
winkels, betalingsproblemen 
bij bedrijfsklanten, mogelijk 
oninbare schulden en lagere 
inkomsten uit roaming. Via 
De Vijver Media is Telenet 
bovendien blootgesteld aan 
de advertentiemarkt, die het 
in deze coronatijden erg 
slecht doet. De nieuwe prog-
noses gaan uit van een om-
zetdaling met 2 procent en 
een afname van de bedrijfs-
kasstroom met 1 procent.
Tijdens het eerste kwartaal 
bleef de omzet op jaarbasis 
nagenoeg onveranderd op 
653 miljoen euro, boven de 
consensusprognose van 
644,7 miljoen. Dankzij de 
doorgedreven kostencon-
trole en lagere marketinguit-
gaven steeg de ebitda met 4 
procent naar 345,6 miljoen 
euro, flink boven de ver-
wachte 332,1 miljoen. Daar-
door ging de ebitda-marge 
met 2 procent vooruit naar 
52,9 procent. De gemiddelde 
omzet per gebruiker steeg 
van 57,3 naar 58,3 euro door 

het effect van prijsverhogin-
gen en meer klanten die 
meer dan één product afna-
men. De negatieve impact 
van de nieuwe groothan-
delstarieven zal kleiner zijn 
dan verwacht. Het defini-
tieve prijsakkoord ligt hoger 
dan bij het eerdere ontwerp-
besluit.

Telenet liet eerder dit jaar 
weten dat de vrije kasstroom 
in 2020 zou oplopen naar 
415 à 435 miljoen euro, 
 tegenover 391 miljoen euro 
vorig jaar. In de nieuwe 
prognoses staat dat de kas-
stroom veeleer aan de on-
derkant van die vork zal uit-
komen. Telenet hoopt dat te 
bereiken door lagere rente-
lasten en lagere kapitaalin-
vesteringen. Eerder dit jaar 
werd ook een nieuw divi-
dendbeleid ingevoerd: 50 tot 

70 procent van de vrije kas-
stromen wordt uitgekeerd. 
Over 2019 gaat het om 
1,875 euro per aandeel, of 
206 miljoen euro.
Het programma voor aande-
leninkopen is afgerond. Te-
lenet kocht het voorbije 
kwartaal 1,1 miljoen eigen 
aandelen in tegen gemiddeld 
33,5 euro. De kabelgroep 

torst een schuld van 
5,74 miljard euro. Na her-
financieringen bedraagt de 
gemiddelde resterende loop-
tijd 8,3 jaar en de gemid-
delde rentevoet 3,1 procent. 
De afbouw van de schulden 
is niet prioritair. De groep 
beschikt over 693 miljoen 
euro aan liquiditeiten.
De Amerikaanse moeder-
holding Liberty Global fu-
seerde vorige maand haar 
dochter Virgin Media met 
de Telefonica-dochter O2. 
Zo ontstond de op één na 
grootste Britse telecomspe-
ler. Bij zulke transacties laait 
steevast de speculatie weer 
op over een fusie van Tele-
net en het Nederlandse Vo-
dafoneZiggo. Ziggo, in han-
den van Liberty, zou dan wel 
Vodafone mee moeten krij-
gen om een bod op Telenet 
te doen. Maar Liberty heeft 
slechte ervaringen met het 
proberen uitkopen van de 
minderheidsaandeelhouders 
van Telenet. Zo’n poging 
mislukte in 2012.

Conclusie
De verlaging van de progno-
ses voor 2020 blijft binnen 
de perken en heeft weinig 
gevolgen voor de verwachte 
kasstromen. De hoger dan 
verwachte groothandels-
tarieven zijn een opsteker. 
Operationeel verwachten 
we geen verrassingen en het 
aandeel is tegen 7,5 keer de 
verwachte ebitda correct ge-
waardeerd. Het aantrekke-
lijke dividend is de grootste 
troef van Telenet. z

TELENET

Beperkte impact van covid-19

inside beleggen aandelen

Liberty Global heeft 
slechte ervaringen 
met het proberen  

uitkopen van  
de minderheids-
aandeelhouders  

van Telenet.
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Koers: 39,58 euro

Markt: Euronext Brussel

ISIN-code: BE0003826436

Ticker: TNET BB

Beurskapitalisatie: 4,4 miljard euro

K/w 2019: 11,5

Verwachte k/w 2020: 17,5

Koersverschil 12 maanden: -13%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 4,8%
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Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 9 juni



Wie van de coronacrisis 
wilde gebruikmaken 
om Vestas met een 

korting op te pikken, moest 
er snel bij zijn, want de 
koers noteert intussen weer 
tegen recordniveaus. Een 
verrassing is dat niet, aange-
zien de Deense wereldleider 
in windturbines over gun-
stige perspectieven op lange 
termijn beschikt. De strijd 
tegen de klimaatverandering 
en de stijgende vraag naar 
hernieuwbare energie kan 
de omzet en de winst nog ja-
renlang voortstuwen. Het 
orderboek dikte in het eer-
ste kwartaal aan tot een 
nieuw record van 34 miljard 
euro, of ongeveer 20 procent 
meer dan eind maart 2019. 
De bestellingen lopen nog 
altijd vlot binnen, hoewel 
een groot deel van de vraag 
komt uit de groeilanden, die 
nu stevig getroffen zijn door 
de crisis.
Toch mag de remonte van de 
voorbije weken minstens en-
thousiast heten, want ook 
Vestas komt niet ongeschon-
den uit de coronacrisis. Het 
schrapte zijn vooruitzichten 
voor dit jaar. Een omzet van 
14 à 15 miljard euro bij een 
marge van 7 à 9 procent op 
het niveau van de recurrente 
bedrijfswinst blijft haalbaar, 
maar de onzekerheid is te 
groot om die belofte te kun-
nen bevestigen. Beleggers 
malen daar niet om en kijken 
al voorbij de coronadip. Dat 
heeft de waardering stevig 
omhooggejaagd tot on- 
geveer 28 keer de verwachte 
winst voor 2020. Dat is vrij 
duur, zelfs voor een wereld-
leider met groeiperspectie-
ven. Er zijn al betere kansen 
geweest om Vestas te kopen.
Vestas heeft het jaar niet 
overtuigend ingezet. De om-

zet steeg met 7 procent, 
maar het eerste kwartaal 
eindigde met verlies. Het be-
drijf heeft heel wat projec-
ten met lage marges opgele-
verd. Daarnaast kampte 
Vestas met hogere kosten 
door logistieke problemen. 
Het stijgende aantal opgele-
verde projecten jaagt ook de 
kosten omhoog om de turbi-

nes piekfijn te doen draaien 
en te genezen van kinder-
ziektes. Het eerste kwartaal 
is traditioneel minder goed, 
maar Vestas zal alle zeilen 
moeten bijzetten om met de 
verkoop van windturbines 
de verhoopte marges te 
 halen. De prijs van nieuwe 
windprojecten laat nog geen 
herstel zien. Zonder reke-
ning te houden met de 
 lagere Chinese prijzen, 
 bedroeg die prijs in het eer-
ste kwartaal 0,77 miljoen 
euro per megawatt, wat on-
geveer evenveel is als vorig 
jaar. Vestas kondigde aan dat 
het zijn productaanbod opti-
maliseert en vereenvoudigt, 
wat ook een besparing op de 
investeringsuitgaven ople-
vert. Die herstructurering 
ging gepaard met het ontslag 
van 400 medewerkers en 
70 miljoen euro eenmalige 
herstructureringskosten.
Moet Vestas knokken voor 
behoorlijke marges op de 
verkoop van windturbines, 
dan verdient het geld als 
slijk met het onderhoud van 
zijn eigen turbines en turbi-
nes van andere spelers. Dit 
jaar verwacht Vestas een 
marge van ruim 25 procent 
op een omzet die 12 procent 
stijgt. De onderhoudscon-

tracten zorgen intussen voor 
meer dan de helft van de be-
drijfswinst en verbeteren de 
voorspelbaarheid van de re-
sultaten. Ook de toename 
van de groepswinst moet de 
volgende jaren komen van 
de steeds dikkere porte-
feuille aan onderhoudscon-
tracten.

Vestas heeft niet alleen een 
dik orderboek om de crisis 
door te komen, ook de ba-
lans is sterk. Het beschikt 
over een nettokaspositie van 
2 miljard euro en kan indien 
nodig een beroep doen op 
toegezegde kredietlijnen 
voor 1,5 miljard euro. Zo kan 
Vestas een hoofdrol spelen 
in de mogelijke consolidatie 
van de markt rond de ster-
kere spelers.

Conclusie
De resultaten zitten nog ge-
kneld tussen stabiele eind-
prijzen en oplopende kosten. 
De onderhoudscontracten 
zorgen voor een steeds bre-
dere basis van voorspelbare 
winsten. Doordat beleggers 
voorbij de beperkte impact 
van de coronacrisis kijken, is 
de waardering opgelopen tot 
28 keer de verwachte winst 
voor dit jaar. Er dienen zich 
wellicht betere instapkansen 
aan. Het advies blijft daarom 
houden. z

VESTAS

Dure wereldleider

De onderhouds- 
contracten zorgen 
voor voorspelbare 

winsten.
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Koers: 97,8

Ticker: VWS

ISIN-code: DU300609

Markt: Xetra

Beurskapitalisatie: 19 miljard euro

K/w 2019: 19

Verwachte k/w 2020: 28

Koersverschil 12 maanden: +30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 1,1%

Advies : houden

Risico : gemiddeld

Rating : 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 10 juni
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De Belgische vastgoedgroep  
Cofinimmo doet een nieuwe 
stap in haar transformatie van 
kantoren naar zorgvastgoed. 
Momenteel bestaat al 57 pro-
cent van de portefeuille uit 
zorgvastgoed. De groep gaf 
eerst 825.404 nieuwe aande-

len uit voor 99 miljoen euro en 
kocht met de opbrengst zes 
zorgsites in België voor 
105 miljoen euro. Het bruto 
aanvangsrendement van de 
investering bedraagt 4,5 pro-
cent. Een aantal analisten ver-
hoogde het koersdoel van 
Cofin immo, omdat beleggers 
bereid zijn een premie te beta-
len voor zorgvastgoed. Sinds 
het dieptepunt van 16 maart 
2020 trok de koers van Cofin-
immo nog in beperkte mate 
aan.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 121,40 euro
Ticker: COFB BB
ISIN-code: BE0003593044

Grootaandeelhouder Marc 
Coucke verkocht via zijn inves-
teringsvehikel Alychlo met een 
private plaatsing 3 miljoen 
aandelen van Fagron. Dat komt 
neer op 4,2 procent van het 
totaal. Coucke bezit nog iets 
meer dan 10 procent van de 

aandelen. Hij zal het geld 
gebruiken voor de verdere 
diversificatie van de holding. 
Een deel van de aandelen die 
Alychlo heeft verkocht, kwam 
meer dan waarschijnlijk bij de 
Amerikaanse Capital Group 
terecht, want die maakte 
bekend dat ze 10,47 procent 
van Fagron in handen heeft. 
Norges Bank meldde dan weer 
een belang van 3,32 procent. 
Na het nieuws leverde de koers 
van Fagron 6 procent in.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 19,09 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915

Het Engels-Zweedse farma-
concern AstraZeneca zou vol-
gens meerdere bronnen het 
Amerikaanse Gilead Sciences 
voor een fusie hebben bena-
derd. Gilead is bij ons bekend 
als de referentiehouder van 
Galapagos, met een belang van 

25 procent. AstraZeneca wordt 
gewaardeerd op 134 miljard 
dollar, terwijl Gilead 93 miljard 
dollar waard is. Een fusie zou 
de grootste farmagroep ter 
wereld creëren. Of het tot een 
fusie komt, is maar de vraag. Er 
lopen geen formele gesprekken 
en Gilead liet al weten geen 
interesse te hebben. Het wil 
zich concentreren op kleine 
overnames. De beleggers 
hechten weinig geloof aan een 
fusie, want de koers van Gilead 
bewoog amper na het nieuws.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 72,78 dollar
Ticker: GILD US
ISIN-code: US3755581036

Vorige week werd voor één 
Tesla-aandeel voor het eerst 
meer dan 1000 dollar neerge-
teld. De beurskapitalisatie  
bedroeg daardoor 190 miljard 
dollar. Dat is 14 procent minder 
dan die van de grootste beurs-
kapitalisatie in de auto- 

industrie, het Japanse Toyota, 
en meer dan die van GM, Ford, 
FiatChrysler, Daimler en Ferrari 
samen. Interessant is dat de 
productie van Tesla slechts  
4 procent bedraagt van die van 
Toyota. De klim werd onder-
steund door de gelukte beurs-
introductie van concurrent 
Nikola, dat ook elektrische 
vrachtwagens wil bouwen. 
Zelfs topman Elon Musk liet 
zich onlangs ontvallen dat het 
Tesla-aandeel overgewaar-
deerd is.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 972,39 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014



Erger dan de tegenval-
lende winst van Amazon 
in het eerste kwartaal 

zijn de niet-rooskleurige 
verwachtingen voor het 
tweede kwartaal. Topman 
Jeff Bezos waarschuwde 
zelfs dat Amazon over het 
tweede kwartaal mogelijk 
een operationeel verlies zal 
boeken. Dat kan oplopen tot 
1,5 miljard dollar.
Het aandeel is heel sterk in 
waarde gestegen sinds begin 
dit jaar. De klap die de coro-
nacrisis aan vrijwel de hele 
beurs toediende, is bij Ama-
zon al totaal vergeten. Sinds 
de dip tot 1627 dollar mid-
den maart is de koers weer 
met meer dan 50 procent 
 geklommen, tot nieuwe 
 records. Uiteraard kon Ama-

zon profiteren van de 
coronapandemie. Tijdens de 
lockdown bestelden consu-
menten nog massaler pro-
ducten online dan voordien 
al het geval was.
Maar bomen groeien niet tot 
in de hemel. De vraag luidt 
dan ook of de hausse bij 
Amazon niet stilaan over-
dreven is. Kenmerkend is 
dat het sinds 2015 jaarlijks 
terugkerende koopjesfestijn 
Prime Day wordt uitgesteld 
van juli naar augustus. Dat 
betekent mogelijk een strop 
van 100 miljoen tot zelfs 
300 miljoen dollar, omdat de 
onlinewinkel nu zo’n 5 mil-
joen extra apparaten die het 
voor Prime Day had besteld, 
eerder moet verkopen met 
korting.

Wij denken dat de terugval 
van de aandelenkoers tot de 
mogelijkheden behoort. Het 
zou misschien zelfs wense-
lijk zijn. Wie de aandelen 
bezit, hoeft niet werkloos 
toe te kijken. Calls schrijven 
behoort tot de mogelijkhe-
den. Wie wat meer risico 
aankan, mag ook aan een put 
denken.

Geschreven call
Schrijf de call Amazon sep-
tember met uitoefenprijs 
2550 dollar @ 150 dollar
Als we dit contract schrijven 
op de aandelen die we bezit-
ten, halen we de mooie pre-
mie van 15.000 dollar (150 x 
100) binnen. Dat geeft een 
extra rendement van onge-
veer 6 procent in nauwelijks 

vier maanden tijd. Mocht de 
koers deze zomer toch door-
stomen, dan moeten we de 
aandelen verkopen. We ont-
vangen dan 2700 dollar per 
aandeel (2550 + 150).

Gekochte put
Koop de put Amazon sep-
tember met uitoefenprijs 
2400 dollar @ 102,60 dollar
Als de koers van Amazon 
begint te zakken, kan het 
snel gaan. De eerste, be-
perkte technische steun ligt 
rond 2400 dollar. Maar als 
ook die het begeeft, wacht 
pas steun op 2100 dollar. In 
die hypothese is onze put op 
zijn minst 300 dollar waard. 
Dat is drie keer onze inleg. 
Daarvoor nemen we het 
 risico. z

De prijs van een vat ruwe 
olie haalde vorige week 
het hoogste peil in drie 

maanden. Voor Brent- 
Noordzee-olie is die verdub-
beld sinds het dieptepunt en 
voor de Amerikaanse West 
Texas Intermediate (WTI) 
bedroeg de klim zelfs 150 
procent. Er zijn nog weinig 
fundamentele factoren die 
een verdere prijsstijging ver-
antwoorden. Het herstel van 
de vraag is fragiel en er ko-
men almaar meer barsten in 
de bereidheid om de produc-
tie verder te beperken.

Inverse trackers
De miskleun met het US Oil 
Fund in april, toen de prijs 
van het termijncontract voor 
mei onder nul dook, heeft 
beleggers wakker geschud. 
Bij een erg steile prijscurve 

van de termijncontracten 
(met grote prijsverschillen 
tussen de contractmaanden) 
kunnen de koersen van afge-
leide producten vreemde 
bokkensprongen maken. 
 Momenteel is de rust op de 
oliemarkt teruggekeerd en is 
de prijscurve opnieuw vlak, 
waardoor er geen bezwaar is 
tegen inverse trackers. Toch 
benadrukken we dat dat geen 
producten zijn om lange tijd 
in portefeuille te houden, 
aangezien de prijscurve van 
de termijncontracten snel 
kan wijzigen. De uitgever 
WisdomTree biedt op de Eu-
ropese markten inverse trac-
kers aan op olie. De Wis-
domTree WTI Crude Oil 1x 
Daily Short is ontwikkeld 
om op dagbasis het omge-
keerde rendement te berei-
ken van de subindex Bloom-

berg WTI Crude Oil. Het is 
een synthetische tracker, die 
niet in termijncontracten be-
legt, maar de risico’s afdekt 
via swaps. De jaarlijkse be-
heerskosten bedragen 0,98 
procent. De tracker noteert 
in dollar op de London Stock 
Exchange met het ticker-
symbool SOIL. Er is ook een 
variant in euro, op de Duitse 
Xetra met de ticker 9GA7. 
De liquiditeit is in beide ge-
vallen ruim voldoende. Er 
bestaat ook een variant van 
dezelfde uitgever die de 
 inverse prestatie van de 
Bloomberg Brent Oil-subin-
dex schaduwt. De Wisdom-
Tree Brent Crude 1x Daily 
Short heeft dezelfde ken-
merken als de WTI-variant. 
De inverse tracker op Brent 
noteert op de London Stock 
Exchange in dollar met het 

tickersymbool SBRT, maar 
niet op Xetra. Er is een min-
der liquide notering in euro 
onder hetzelfde tickersym-
bool op de beurs van Milaan.

Hefboomproducten
Een alternatief voor trackers 
is direct in termijncontracten 
te beleggen via turbo’s. Op 
dit moment zijn de meest na-
bije termijncontracten dat 
van juli voor WTI en dat van 
augustus voor Brent. Société 
Générale heeft turbo’s met 
zowel WTI als met Brent als 
onderliggende waarde. De 
spread, of het verschil tussen 
de aan- en de verkoopkoers, 
bedraagt in beide gevallen 1 
eurocent. Bij BNP Paribas 
Markets is zowel voor Brent 
als voor WTI het september-
termijncontract de onderlig-
gende waarde. z

DERIVATEN

Olieprijs aan correctie toe

OPTIES

Adempauze nodig na  de forse klim van Amazon
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inside beleggen portefeuille

De coronacrisis is nog niet 
voorbij. Wereldwijd be-
reikt het aantal besmet-

tingen zelfs nieuwe pieken. 
En de komende maanden 
zullen we met veel slecht 
economisch nieuws worden 
geconfronteerd, zoals ont-
slagrondes, faillissementen 
en slechte kwartaal- en half-
jaarcijfers. Het portefeuille-
beheer zal moeten getuigen 
van realisme en nederigheid. 
Enkel dankzij de doping van 
de centrale banken hebben 
de aandelenmarkten een 
fors herstel  laten optekenen. 
We verwachten geen dra-
ma’s meer zoals in maart, 
maar we moeten wel meer 
naar beneden dan naar bo-
ven kijken.
We zijn blij dat we net op 
tijd enkele winsten wisten te 
verzilveren. Onze kaspositie 
klom weer boven 10 procent. 
We proberen die de vol-
gende weken verder uit te 
breiden bij een tussentijds 
herstel. Woelige dagen zoals 
vorige week donderdag kun-
nen in de zomer bij lagere 
volumes opnieuw voorko-
men. Dan is een reserve al-
tijd goed om op kansen in te 
spelen en met een gerust ge-
moed op vakantie te kunnen 
vertrekken. In de komende 
nummers volgen dus vooral, 
maar niet uitsluitend, ver-
kooporders. Voor Oxurion 

leggen we een aankoopli-
miet.

Oxurion: glas blijft halfleeg
Vier jaar na het omgooien 
van de strategie richting 
kandidaat-geneesmiddelen 
voor diabetesgerelateerde 
oogziekten staat het Leu-
vense biotechbedrijf Oxu-
rion aan de vooravond van 
een interessante periode. 
Het heeft met de plasmakal-
likreïne- of Pkal-remmer 
THR-149 en de integrine-
remmer THR-687 twee mo-
leculen klaar om fase II-stu-
dies op te starten, die de 
komende twee jaar een aan-
zienlijke waardestijging 

kunnen creëren.
Net zoals alle bedrijven die 
producten in klinische ont-
wikkeling hebben, voelt 
Oxurion de impact van de 
coronapandemie. Normaal 
zou de fase II-studie met 
THR-149 in het tweede 
kwartaal opstarten, maar het 
is wachten tot de veilig-
heidsmaatregelen rond co-
vid-19 het toelaten. De eerste 

tussentijdse analyse volgt 
dan na twaalf maanden. Met 
THR-149 mikt Oxurion op 
30 tot 50 procent van de 
 patiënten met diabetisch 
macula-oedeem (DME) die 
niet of niet optimaal reage-
ren op de standaardbehan-
deling met een anti-VEGF- 
middel (Lucentis of Eylea). 
Dat is een aanzienlijk poten-
tieel, aangezien de DME-
markt 3,4 à 3,8 miljard dollar 
bedroeg in 2019.
Intussen haakte partner 
Merck af voor de verdere 
ontwikkeling van KVD001, 
de concurrerende Pkal-rem-
mer van het Amerikaanse 
Kalvista, nadat het primaire 
eindpunt in een fase IIb-stu-
die vorig najaar niet was ge-
haald. Hoewel dat een nega-
tieve weerslag heeft op de 
perceptie van het werkings-
mechanisme, zijn er genoeg 
preklinische en klinische 
data die de slaagkansen van 
THR-149 wettigen.

Andere ontwikkelingspolen
Na de succesvolle fase Ib- 
studieresultaten in januari 
met THR-687 bij patiënten 
met DME lopen de voorbe-
reidingen voor de start van 
een fase II-studie in de eer-
ste helft van 2021. THR-687 
mikt op een bredere popula-
tie, inclusief patiënten die 
nog geen behandeling met 

een anti-VEGF-middel heb-
ben gekregen. Oxurion mikt 
voor beide moleculen op een 
bevestiging van de indicaties 
uit de eerste klinische stu-
dies, die wezen op een 
snelle, diepgaande en duur-
zame werking (verbetering 
van de oogscherpte met 
minstens tien letters op ba-
sis van de BCVA-parameter, 
gedurende minstens drie 
maanden.
Oxurion hoopt in de tweede 
jaarhelft nieuws aan te kon-
digen uit de preklinische 
ontwikkeling van mogelijke 
nieuwe behandelingen voor 
droge leeftijdsgebonden ma-
culaire degeneratie, of droge 
AMD. Dat kan op termijn 
een tweede ontwikkelings-
pool worden.
Oxurion heeft daarnaast een 
belang van 85 procent in On-
curious. Enerzijds loopt het 
laatste deel van een fase I/
IIa-studie met de anti- 
PLGF- molecule TB-403 
voor kinderen met hersen-
kanker (medulloblastoom). 
Anderzijds zitten er vier 
projecten in kankerim-
munologie in de ontdek-
kingsfase. Van die moleculen 
hoopt Oncurious de ko-
mende twaalf maanden twee 
preklinische proof-of-con-

Wees realistisch de komende maanden

We schatten de 
slaagkansen van 
Oxurion hoger in  

dan de markt.

Basiswaarden en trackers
Lotus Bakeries: de familieholding Stichting 
Administratiekantoor heeft haar belang opge-
dreven tot 71,44 procent van de stemrechten.

Vergrijzing
·  Bone Therapeutics meldde op de jaarvergade-
ring dat de rekrutering voor de fase III-studie 
voor JTA-004 kan worden opgedreven door de 
verlichte druk op de ziekenhuizen.

·  Galapagos: e-therapeutics en Galapagos gaan 
samenwerken om nieuwe behandelingen te 
ontwikkelen voor idiopatische longfibrose.

·  Mithra Pharmaceuticals heeft een licentie- 
overeenkomst ondertekend met Spirig Health-
care (een onderdeel van Stada) voor de com-
mercialisatie van de hormoonbehandeling Tibe-
lia voor Zwitserland en Liechtenstein.

Nieuws uit de bedrijven

124 18 JUNI 2020 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE



PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 250 aandelen Oxurion tegen maximaal 2,81 euro 
Verkoop: we hebben 30 aandelen AB InBev verkocht tegen 46,65 euro;  
25 Airbus tegen 71,35 euro; 150 AkerBP tegen 178,20 NOK; 10 Barco 
tegen 161,05 euro en 60 Kinepolis tegen 38,50 euro; we verkopen 10 
Adidas (min. 231,5 euro); 125 ArcelorMittal (min.9,67 euro); 100 Jensen 
Group (min.22,60 euro) en 5 LVMH (min.372,75 euro)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

136.191,44 (88,6%) 17.470,25 (11,4%) 153.661,69 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen -3,6% Bel20 -17,9%
Eurostoxx50 -16,9% MSCI World -7,6%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

cepts af te leveren. Als dat 
lukt, zal het investeerders of 
partners zoeken voor de ver-
dere ontwikkeling.
Oxurion had op 31 maart 
een kaspositie van 43,8 mil-
joen euro. Dat is voldoende 
tot midden 2021. Het bete-
kent dat de komende peri-
ode voor het eerst sinds 2012 

vers kapitaal moet worden 
opgehaald. Al die tijd teerde 
het biotechbedrijf op de in-
komsten uit de ontwikkeling 
van het oogmiddel Jetrea.

Heel lage waardering
Oxurion wil voldoende geld 
ophalen om minstens het 
eerste deel van de geplande 

fase II-studies met THR-149 
en THR-687 zelfstandig te 
kunnen bekostigen. Die stap 
kan het risico van het 
ontwikkelings traject van de 
moleculen aanzienlijk verla-
gen en de waarde ervan 
sterk doen toenemen. 
Daarna wordt, in functie van 
de resultaten, toegewerkt 

naar een partnerschap. Uit 
de lage waardering blijkt dat 
de markt de slaagkansen 
laag inschat. Wij schatten 
die hoger in, in de weten-
schap dat één succesvolle 
fase II-studie ruim vol-
doende is voor een aanzien-
lijke waardesprong van het 
aandeel (rating 1C). z
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De high-yieldmarkt werd 
begin maart getroffen 
door een dubbele crisis. 

Door de uitbraak van de 
 coronapandemie ontstond 
een liquiditeitscrisis. Tege-
lijk dook een economische 
crisis op, als gevolg van de 
coronamaatregelen. High-
yield obligaties zijn leningen 
met een relatief hoog rende-
ment, maar met een hoger 
dan gemiddeld risico. Na de 
uitbraak van het virus nam 
de onzekerheid toe bij de 
beleggers. Weinigen hadden 
nog interesse in zulk papier. 
Voor een deel van het be-
drijfsleven viel de krediet-
kraan daardoor droog. 
Vooral ondernemingen die 
vervallen leningen wilden 
herfinancieren, kampten 
met liquiditeitsproblemen. 
Gelukkig pakten overheden 
en de centrale banken uit 
met enorme stimulerings-
pakketten. Zo verdween het 
herfinancieringsrisico naar 
de achtergrond en bloeide 
de markt voor primaire obli-
gaties weer open.

Dalende risicopremie
Door de vermindering van 
het liquiditeitsrisico is de 
 risicopremie van high- yield-
obligaties met een korte 
looptijd weer afgenomen. 
Volgens de experts van Pic-
tet zullen zich voor actieve 
beleggers mooie kansen aan-
dienen. De liquiditeitscrisis 
lijkt vrijwel helemaal verge-
ten, maar we zullen wellicht 
nog geruime tijd rekening 
moeten houden met de 
 economische crisis.
Met die wetenschap in het 

achterhoofd moeten we een 
onderscheid maken tussen 
cyclische en niet-cyclische 
debiteuren. De markt doet 
dat niet direct. In de paniek 
worden alle bedrijven eerst 
over dezelfde kam gescho-
ren. De koers van vrijwel 
alle obligaties ging de jong-
ste dagen naar beneden. 
Terwijl het papier van niet- 
cyclische bedrijven  zoals 
 Altice, Teva en Netflix een 
grotere kans bieden om 
winstgevend te zijn dan dat 
van cyclische bedrijven zo-

als vliegtuigbouwers en 
 metaalverwerkers. Moody’s 
verlaagde onlangs de 
krediet rating van Arcelor-
Mittal tot de speculatieve 
categorie. De kans is groot 
dat er nog heel wat cyclische 
bedrijven hetzelfde lot zul-
len ondergaan.

Te weinig onderscheid
Ook wordt onvoldoende 
 onderscheid gemaakt in de 
omvang van de debiteuren. 
De obligatiekoersen van 
 zowel kleine als grote 

inside beleggen obligaties

Selectief met high-yieldobligaties

* Nieuw in de selectie
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR VGP nv  2,75% 02/04/23  100,89  2,42% 1000 NR

EUR Altarea 1,875% 17/01/28  91,81  3,10% 100.000  BBB

EUR Teva Pharma* 1,875% 31/03/27  90,31  3,5% 100.000  BB

USD Ford Motor  4,346% 08/12/26  94,80  5,30%  2000 BB+

USD Schlumberger 3,9% 17/05/28  108,8 2,66% 2000 A

USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  83,00 8,44% 10.000  BBB

GBP BMW 1,375% 1/10/24  99,06  1,83% 1000 A

NOK Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  102,26  1,49% 10.000  BBB

RUB IBRD 5% 28/01/25  104,65  3,88% 100.000  NR

SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,36  0,43% 10.000  AAA

CAD Suncor Energy  3% 14/09/26  99,62  3,07% 1000 BBB-

AUD Volkswagen 2,4% 28/08/24  100,84  2,19% 10.000  BBB+

NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  107,79  1,51% 2000 BBB-

ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  108,10  4,49% 10.000  AAA

TRY EIB 10% 07/03/22  95,21  13,17% 1000 AAA

BRL EIB 7,25% 28/06/21  105,61  1,94% 5000 AAA

PLN EIB 2,75% 25/08/26  110,27  1,03% 1000 AAA

INSIDE OBLIGATIESELECTIE



 ondernemingen tuimelden 
naar beneden, terwijl grote 
bedrijven veel minder risi-
covol zijn, al was het maar 
omdat overheden de werk-
gelegenheid bij grote bedrij-
ven tot elke prijs willen vrij-
waren. In die zin kan de 
lening van het farmabedrijf 
Teva Phar maceuticals 
(ISIN-code XS1211044075) 
interessant zijn. Die is te 
koop tegen ongeveer 90 
procent van de nominale 
waarde, waardoor het ren-
dement oploopt tot 3,5 pro-
cent (zie tabel Inside obliga-
tieselectie).

De kans dat bedrijven in de 
high-yieldsector over de kop 
gaan, is fundamenteel groter 
dan in de investment-grade-
categorie. Experts hebben 
berekend dat de markt voor 
bedrijfsobligaties nu reke-
ning houdt met een faillisse-
mentsgraad van 5 tot 10 pro-
cent per jaar over de 
komende vijf jaar. Beleggers 
zijn dus vrij pessimistisch. 
Bij eerdere economische 
crisissen werd rekening ge-
houden met een faillisse-
mentsgraad van slechts 2 à 3 

procent. Toen werden 
hoofdzakelijk cyclische 
 bedrijven getroffen. Nu gaat 
zelfs de obligatiekoers van 
traditioneel niet-cyclische 
sectoren achteruit, zoals 
 gaming en vastgoed. Dat 
komt doordat grote delen 
van het bedrijfsleven plat 
hebben gelegen.
Wanneer de economie volle-
dig zal zijn hersteld van de 
zware klap, weet niemand. 
Maar tot zolang opteren we 
voor obligaties van grote, 
niet-cyclische bedrijven met 
voldoende liquiditeit. Die 
zullen het beste weerstand 
bieden tegen de volatiliteit 
die de volgende maanden 
wellicht zal aanhouden. 
 Bedrijven die strategisch of 
economisch belangrijk zijn, 
zullen kunnen rekenen op 
overheidssteun. Hun papier 
is daarom vrij veilig.

Europese voorkeur
De voorkeur gaat uit naar 
Europese obligaties. De 
kwaliteit van de genoteerde 
leningen is er beduidend be-
ter dan in de Verenigde Sta-
ten. De energiesector vormt 

bijna 5 procent van de Euro-
pese marktwaarde. Dat zijn 
vaak de grote internationale 
energieconcerns. In de Ver-
enigde Staten heeft de cen-
trale bank, de Federal Re-
serve, snel investment-gra-
deleningen opgekocht waar-
van de kredietwaardigheid 
is verlaagd naar rating BB. 
De energiesector is er goed 
voor 12,5 procent van de 
high-yieldmarkt.
Het grote gevaar waar vrij-
wel iedereen zijn hart voor 
vasthoudt, is een tweede 
 coronagolf in het najaar. 
Niemand weet wat er dan 
moet gebeuren. Wij denken 
dat de grote niet-cyclische 
bedrijven ook dan de beste 
overlevingskans hebben, 
zelfs als ze in zwaar getrof-
fen sectoren actief zijn. 
We zouden momenteel op-
teren voor een relatief korte 
resterende looptijd, maxi-
maal vier jaar. Europese B- 
en BB-obligaties bieden nog 
een mooi rendement. Met de 
obligatie van de Duitse spe-
cialist in windenergie Nor-
dex bijvoorbeeld haalt u nog 
een rendement van 6,5 pro-

cent op drie jaar. Ze vervalt 
op 1 februari 2023 en draagt 
een coupon van 6,5 procent. 
Een ander interessant voor-
beeld is de lening van Play-
tech, een Brits bedrijf dat 
software ontwikkelt voor 
onlinekansspelen (casino, 
poker, bingo en sportwed-
denschappen). De rating 
BB- wijst op wat minder 
 risico dan bij Nordex (rating 
B-) en daarom kunnen de 
Britten zich een aanzienlijk 
lager rendement (3,40%) 
permitteren op de obligatie 
die vervalt op 12 oktober 
2023.
Wie toch Amerikaanse obli-
gaties verkiest, kan terecht 
bij de obligatie van Ford (zie 
tabel) of die van Icahn En-
terprises. Die draagt een 
coupon van 4,75 procent en 
loopt tot 15 september 2024. 
Ze is te koop tegen ongeveer 
98 procent, waardoor het 
rendement uitkomt op 5,20 
procent. De obligatie is ver-
krijgbaar in coupures van 
1000 dollar en, zoals bij veel 
Amerikaanse obligaties, 
wordt de coupon halfjaar-
lijks betaald. z

De coronacrisis heeft dat andere belangrijke 
maatschappelijk thema, de ecologie, wat naar de 
achtergrond verdrongen. Maar op de obligatie-
beurs duikt het alweer op. Ghelamco komt met 
zijn eerste groene obligatie op de markt. Met het 
geld zal de Belgische vastgoedgroep een verval-
len obligatie op een duurzame manier herfinan-
cieren. De obligatie moet ertoe bijdragen het 
imago van het bedrijf een groener karakter te 
geven.
Ook een andere Belgische groep, Aquafin, 
bereidt de plaatsing van een groene lening (green 
bond) voor. Het zou gaan om een aanzienlijk 
bedrag, misschien wel 1 miljard euro. In tegen-
stelling tot Ghelamco heeft Aquafin wel een 
rating: Aa2 bij Moody’s. Dat wijst op een goede 
kwaliteit.

Engie heeft eveneens een sterke rating. Standard 
& Poor’s kent het bedrijf een A- toe. De energie-
leverancier heeft in maart dit jaar al twee groene 
obligaties uitgegeven. De eerste heeft een loop-
tijd van acht jaar en een coupon van 1,75 procent, 
de tweede een looptijd van twaalf jaar en een 
coupon van 2,125 procent.
Eind vorig jaar stelde Compagnie de Phalsbourg 
ook al een groene obligatie voor. De Franse vast-
goedgroep beschikt niet over een rating. Ze moet 
daarom een rendement bieden dat iets hoger is 
dan gemiddeld. De obligatie met looptijd tot 
2024 biedt een coupon van 5 procent in euro.  
Ze is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro.   
Met het opgehaalde geld van de lening wil  
Compagnie de Phalsbourg duurzame projecten 
financieren.

De kwaliteit van de 
genoteerde high-

yieldleningen ligt in 
Europa beduidend 

hoger dan in de VS.
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OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers  Stand Evol. 1 j
EUR/USD  1,1271  -0,02%

EUR/GBP  0,8907  +0,30%

EUR/NOK  10,543  +7,55%

EUR/SEK  10,446  -1,67%

EUR/CAD  1,5187  +0,84%

EUR/AUD  1,6299  +0,82%

EUR/NZD  1,7395  +2,11%

EUR/ZAR  18,911  +17,72%

EUR/TRY  7,6559  +17,29%

Daar zijn de groene obligaties weer



inside beleggen lezersvraag 

U schrijft vaak over bio-
techbedrijven, maar zelden 
of nooit over Acacia 
Pharma. Hoe schat u dat 
bedrijf in? 

We hebben niet de ruimte 
om regelmatig over alle Bel-
gische biotechbedrijven te 
schrijven. We moeten keu-
zes maken. Toch volgen we 
ook zijdelings de bedrijven 
die we niet of nauwelijks 
aan bod kunnen laten ko-
men. Het Britse biofarma-
bedrijf Acacia Pharma werd 
opgericht in 2007 en noteert 
sinds maart 2018 op Euro-
next Brussel. Het haalde bij 
zijn beursgang 40 miljoen 
euro op, dankzij de uitgifte 
van 11,1 miljoen aandelen 
 tegen 3,6 euro per aandeel, 
aan de onderkant van de 
voorziene vork van 3,6 à 
4,6 euro.
Het bedrijf richt zich op de 
ontwikkeling van middelen 
tegen misselijkheid en bra-
ken na een operatie en che-
motherapie, en op de com-
mercialisatie ervan in de 
Verenigde Staten. Het heeft 
twee producten in ontwik-
keling op basis van hetzelfde 
werkzame ingrediënt, dopa-
mine-antagonist amisul-
pride. Aan de ene kant is er   
Barhemsys, om postopera-
tieve misselijkheid en bra-
ken te voorkomen en te 
 behandelen, en andere kant 
APD403 voor de behande-
ling van kankerpatiënten. Bij 
de  beursgang had Barhem-
sys al de volledige klinische 

ontwikkeling achter de rug 
en APD403 twee fase II-stu-
dies. Daarmee was het op-
waartse potentieel van de 
klinische ontwikkeling ach-
ter de rug en beschouwen 
we een belegging in Acacia 
vooral als een inschatting 
van het commerciële succes.
De goedkeuring van Bar-
hemsys in de Verenigde Sta-
ten werd in oktober 2018 
verwacht. De verkoop zou 
met een team van dertig 
mensen in de eerste helft 
van 2019 starten. 
Acacia moest op 8 oktober 
2018 melden dat het Ameri-
kaanse geneesmiddelen-
agentschap FDA de goed-
keuring weigerde vanwege 
tekortkomingen bij de ex-
terne producent van amisul-
pride. Een nieuwe aanvraag 
werd in mei 2019 opnieuw 
afgewezen. Daarop werd een 
andere leverancier ingescha-
keld. Dat leverde op 26 fe-
bruari dit jaar de goedkeu-
ring op. De verkoop zal in de 
tweede jaarhelft beginnen. 
Acacia zoekt nog altijd part-
ners voor de goedkeurings-
aanvragen en de commercia-
lisering in de andere regio’s. 
In 2019 heeft Acacia 
20,4 miljoen dollar uitgege-
ven en de kaspositie bedroeg 
eind vorig jaar 17 miljoen. 
Zowel de topman en oprich-
ter als de CFO is intussen 
vervangen.
Acacia kondigde in januari 
een licentieovereenkomst 
aan met het Nederlandse 
Cosmo Pharmaceuticals 

voor de verdeling van het 
narcosemiddel ByFavo van 
Paion in de Verenigde Sta-
ten. Tegelijk werd Cosmo 
een strategische investeer-
der dankzij een aandelenuit-
gifte voor 20 miljoen euro 
(tegen 2,15 en 2,3 euro per 
aandeel) en de omzetting in 
aandelen van een lening van 
10 miljoen euro tegen 
3,11 euro, goed voor een 
 belang van 18,5 procent. De 
Amerikaanse goedkeurings-
beslissing voor ByFavo was 
voorzien voor 5 april, maar 
is uitgesteld tot 5 juli. Bij een 
goedkeuring moet Acacia 
30 miljoen euro betalen, 
waarvan de helft allicht via 
aandelen en verschaft 
Cosmo een lening van 
25 miljoen.
Acacia maakte bekend dit 
jaar nog extra kapitaal of  een 
lening nodig te hebben. De 
instap van Cosmo verbe-
terde de financiële situatie, 
maar we wachten de markt-
reactie begin 2021 op de eer-
ste verkoopcijfers af. Te be-
houden (rating 2C). z

Wat is uw mening over Acacia Pharma?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Donderdag 11/6:  K+S, Pan American Silver  en aandelenlijsten 

Vrijdag 12/6: analyse zilvermijnen; opties (Amazon) en voorwoord 

Maandag 15/6:  Oxurion en lezersvraag (Acacia Pharma)

Dinsdag 16/6:  Alibaba, Deere&Company; derivaten (olietrackers)

Woensdag 17/6:  Cofinimmo, Newmont en  pdf

Al verschenen op www.insidebeleggen.be
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VRIJDAG 19 JUNI
Carnival: kwartaalresultaten

Oracle: kwartaalresultaten

DONDERDAG 25 JUNI
Nike: kwartaalresultaten

VRIJDAG 26 JUNI
Hennes&Mauritz: kwartaalresultaten

MAANDAG 29 JUNI
Micron Tech.: kwartaalresultaten

Prosus: kwartaalresultaten

DINSDAG 30 JUNI
EasyJet: kwartaalresultaten

FedEx: kwartaalresultaten

WOENSDAG 1 JULI
Constellation Brands: kwartaalresultaten

DONDERDAG 9 JULI
PepsiCo: kwartaalresultaten

CHAT mee op DINSDAG én 
DONDERDAG van 12 tot 13 uur 
Ga voor de chatsessie naar  

http://insidebeleggen.be/chat
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