
We krijgen hier en daar 
de vraag of we ook 
last krijgen van hoog-

tevrees. Coronavirus of geen 
coronavirus, de westerse 
aandelenmarkten blijven 
bijzonder goed gemutst en 
elk positief element - hoe 
klein ook - wordt aangegre-
pen om opnieuw aan de ko-
perszijde op te duiken. 
Wie er allerlei publicaties op 
naslaat, weet dat er signalen 
zijn die een nakende top van 
de beurzen aankondigen. 
Aandelen zijn duur als er 
heel veel media-aandacht is 
en het ook op café, tijdens 
familiefeesten, onder buren 
over de beurs gaat, als ‘goe-
roes’ ondanks een spectacu-
laire stijging nog hogere 
koersdoelen in het vooruit-
zicht stellen, wanneer 
sprake is van veel en dure 
fusies, overnames en beur-
sintroducties, wanneer re-
cordvolumes worden 
genoteerd op de beursvloer 
en als opmerkingen over 
overdreven stijgingen wor-
den weggewuifd met de 
dooddoener ‘deze keer is het 
anders’.
In lijn met dat laatste waren 
de opmerkelijke reacties op 
de uitspraak van Ralph Na-
der, die rond eeuwwisseling 

nog aantal keren heeft ge-
probeerd Amerikaans presi-
dent te worden als 
onafhankelijke kandidaat. 
Hij stelde dat de paraboli-
sche koersontwikkeling bij 
Tesla Motors het begin van 
het einde van deze stieren-
markt (haussemarkt; op-
gaande beurstrend) 
markeert. Een knipper-
lichtje!

Stijgende k/w’s
In elk geval zien we aan het 
einde van een stierenmarkt 
telkens dat de waarderingen 
in versneld tempo oplopen. 
Heel illustratief is de groot-
ste beurskapitalisatie ter we-
reld, Apple. Een jaar 
geleden noteerde het aan-
deel tegen 14 keer de winst, 
tegenwoordig is dat 25 keer 
de winst zonder dat er spra-
ke is van een enorme ver-
snelling in de winstgroei. 
Eenzelfde vaststelling bij 
andere techaandelen, maar 
ook bij Microsoft. Een goed 
jaar geleden konden we het 
aandeel van de softwaregi-
gant nog tegen 24 keer de 
verwachte winst kopen, ter-
wijl we vandaag 32 keer die 
prognose moeten betalen.
Ook op indexniveau is de 
S&P500-index al een stuk 

duurder dan het gemiddelde 
van de voorbije vijf jaar en 
dan moet u ook weten dat de 
winstgroei per aandeel 
zwaar gestut wordt door de 
royale inkoopprogramma’s 
van eigen aandelen. Maar 
zelfs dan betalen we gemid-
deld 22,1 keer de winst per 
aandeel voor de 
S&P500-aandelen (18,9 keer 
gemiddeld over de voorbije 
5 jaar), 3,7 keer de boek-
waarde (2,9 gemiddeld), 
14,35 keer de verhouding on-
dernemingswaarde (ev) ten 
opzichte van de bedrijfskas-
stroom of ebitda (12,4 keer 
gemiddeld). De Amerikaan-
se bedrijfswinsten worden 
geacht dit jaar met 8,5 à 9 
procent te stijgen. Een pak 
boven de gemiddelde ver-
wachte koers-winstverhou-

ding en bovendien lag die 
winstgroeiverwachting in 
juli 2019 nog in de buurt van 
12 procent. Ondertussen is 
de S&P500-index wel 19 
procent gestegen.
In het vakjargon spreekt 
men dan ook over multiple 
expansion, typisch voor de 
laatste klim, waarvan de om-
vang en de snelheid steeds 
verbazen. We zijn meer dan 
waarschijnlijk nog niet in de 
situatie van begin 2000 of 
eind 2017 en, zoals gezegd, 
zal het wellicht meer dan de 
moeite zijn nog even te blij-
ven zitten. Maar mijlenver 
van de piek zijn we niet 
meer. z
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Typisch voor de 
laatste klim is dat de 
gemiddelde koers-
winstverhouding 
versneld oploopt.
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De ambitieuze Noorse 
olie-en gasproducent 
AkerBP boekte in het 

vierde kwartaal voor het 
eerst een kwartaalomzet bo-
ven 1 miljard dollar. Met 
1,003 miljard dollar boekte 
AkerBP 38 procent meer 
omzet dan in het derde 
kwartaal (723 miljoen) en 
9,5 procent meer dan in het 
vierde kwartaal van 2018 
(916 miljoen). De gemid-
delde analistenverwachting 
bedroeg 983,9 miljoen dol-
lar. De stijging was niet het 
gevolg van de olieprijsevolu-
tie (-1% tegenover het vierde 
kwartaal van 2018 tot 
64,2 dollar per vat), maar 
wel van de succesvolle op-
start van het gigantische  
Johan Sverdrup-veld.
AkerBP heeft sinds de jaren 
tachtig een belang van 11,6 
procent in het grootste pro-
ject in de Noorse zeewaters. 
Eind 2019 bedroeg de ge-
middelde dagproductie al 
ruim 350.000 vaten 
olie-equivalent, op een 
maximum van 440.000 in de 
eerste productiefase dat te-
gen de zomer wordt bereikt. 
De gemiddelde dagbijdrage 
in het vierde kwartaal voor 
AkerBP bedroeg 31.521 vaten 
olie-equivalent. Samen met 
groei in de productiegebie-
den van Alvheim (+5000 va-
ten tot 56.441) en Vallhall 
(+5100 vaten tot 45.381) 
leidde dat tot een productie-
groei met 31 procent tot 
191.100 vaten olie-equivalent 
per dag. Daardoor kwam de 
gemiddelde dagproductie in 
2019 alsnog nipt hoger uit 
dan in 2018: 155.900 vaten 
olie-equivalent, tegenover 
155.700 in 2018, boven de 
verlaagde verwachting van 
155.000 vaten.
De goedkope productiekos-

ten van minder dan 2 dollar 
per vat olie-equivalent in het 
Sverdrup-olieveld vertaal-
den zich meteen in een da-
ling van het groepsgemid-
delde van 13,2 dollar per vat 
olie-equivalent in het vierde 
kwartaal van 2018 naar 
9,1 dollar. Op jaarbasis be-
perkte de toename zich van 

12,1 dollar per vat olie-equi-
valent naar 12,4 dollar 
(12,5 dollar verwacht). Voor 
2020 mikt AkerBP onder 
impuls van Sverdrup op een 
daling van de productiekost-
prijs met 19 procent tot 
10 dollar per vat olie-equiva-
lent, en tegen 2023 zelfs tot 
7 dollar per vat. De ver-
wachte dagproductie in 
2020 bedraagt 205.000 à 
220.000 vaten olie-equiva-
lent, een stijging met 31,5 à 
41 procent tegenover 2019.
De bedrijfskasstroom 
(ebitda) bedroeg in het 
vierde kwartaal 745 miljoen 
dollar, tegenover de ver-
wachte 736,6 miljoen 
(658 miljoen in 2018). Op 
jaarbasis zakte de ebitda met 
16,7 procent tot 2,29 miljard 
dollar. De nettowinst bleef 
onder de verwachtingen: 
111,6 miljoen dollar tegen-
over 131,6 miljoen verwacht. 
Op jaarbasis is er een daling 
van 476 miljoen dollar naar 
141 miljoen.
AkerBP kondigde een stij-
ging van het jaardividend 
aan van 750 miljoen naar 
850 miljoen dollar, of een 
kwartaaldividend van 
0,59 dollar per aandeel 
(8,6% brutorendement). Het 
plan blijft tot 2023 jaarlijks 

100 miljoen dollar extra uit 
te keren. 501 miljoen dollar 
exploratie-uitgaven werd in 
2019 beloond met zes ont-
dekkingen met geschatte re-
serves van 170 miljoen vaten 
(drie keer de jaarproductie 
in 2019). AkerBP breidt via 
een ruil van een aantal licen-
ties zijn belang in het 

Skarv-gebied met 5 procent 
uit. Daarnaast is er eindelijk 
vooruitgang in de discussie 
tussen AkerBP en Equinor 
over het productieconcept 
van het Nokoa-gebied, een 
cruciaal project voor 
AkerBP om zijn dagproduc-
tie tegen 2026 op te drijven 
richting 450.000 vaten 
olie-equivalent.

Conclusie
Het aandeel van AkerBP 
flirtte voor het uitbreken van 
het coronavirus met de 
grens van 300 Noorse kro-
nen, maar plooide terug. 
AkerBP noteert tegen 
15 keer de verwachte winst 
en 3,5 keer de verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de verwachte 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2020. Het koopadvies 
blijft overeind. Het aandeel 
blijft richting 230 kroon een 
kanshebber voor opname in 
de voorbeeldportefeuille. z

AKERBP

Kwartaalomzet boven 1 miljard dollar

inside beleggen aandelen

Het plan blijft tot 
2023 jaarlijks 

100 miljoen dollar 
extra uit te keren.
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Koers: 255 Noorse kroon

Ticker: AKERBP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 93,4 miljard 

Noorse kronen

K/w 2019: 70

Verwachte k/w 2020: 15

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 8,6%

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 februari       



2019 was voor de grootste 
staalproducent ter we-
reld een jaar om snel te 

vergeten. Dat kon een iets 
beter dan verwacht vierde 
kwartaal niet meer verande-
ren. De staalreus realiseerde 
in het laatste kwartaal een 
hoger dan verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
925 miljoen dollar, 7,8 pro-
cent beter dan de analisten-
verwachting van 858 mil-
joen. Het cijfer betekent een 
terugval met 13 procent te-
genover het derde kwartaal 
(1,06 miljard dollar) en met 
52,6 procent tegenover het 
vierde kwartaal van 2018 
(1,95 miljard). Op jaarbasis is 
er een krimp van de be-
drijfskasstroom met 49,4 
procent, van 10,27 miljard 
dollar in 2018 naar 5,2 mil-
jard. De meest uitgesproken 
daling was voor Europa 
(-70,3% tot 1,1 miljard dol-
lar) en Noord-Amerika 
(-67,2% tot 0,8 miljard), ter-
wijl de bedrijfskasstroom 
van het mijnsegment dank-
zij hogere ijzerertsprijzen 
met 30,1 procent steeg tot 
1,7 miljard.

De hoeveelheid verscheept 
staal steeg op jaarbasis met 
0,8 procent tot 83,9 miljoen 
ton. Zonder de bijdrage van 
het Italiaanse Ilva en het 
Braziliaanse Votorantim was 
er een daling met 1,4 procent 
(-0,2% op vergelijkbare basis 
in het vierde kwartaal).
In combinatie met lagere ge-
middelde staalprijzen 
(-9,6%) en ondanks hogere 
ijzerertsprijzen daalde de 

jaaromzet met 7,1 procent 
tot 70,6 miljard dollar. In het 
vierde kwartaal was er een 
daling met 6,7 procent tot 
15,5 miljard dollar. Boven-
dien hadden hogere grond-
stoffenkosten een forse ne-
gatieve impact op de 
winstgevendheid. Het netto-
resultaat evolueerde van 
5,1 miljard dollar winst in 
2018 naar een verlies van 
2,5 miljard. Het cijfer van 
2019 omvat 1,9 miljard dollar 
afwaarderingen op activa in 
de Verenigde Staten en Ilva. 
Daarnaast waren er 828 mil-
joen dollar uitzonderlijke 
kosten door voorraadher-
waarderingen tegen de lage 
staalprijzen. Zonder die ele-
menten was er een beschei-
den nettowinst van 0,3 mil-
jard dollar.
Ondanks de conjuncturele 
tegenwind zakte de net-
toschuld eind 2019 naar 
9,3 miljard dollar, een daling 
met 2 miljard tegenover eind 
2018, exclusief 1,2 miljard 
leasingschulden die vanaf 
2019 meetellen (netto -0,9 
miljard), tot het laagste ni-
veau sinds de fusie van Ar-
celor en Mittal in 2006. Te-
gen eind 2020 moet de 
nettoschuld zakken naar 
7 miljard dollar, onder meer 

dankzij 1 miljard extra be-
sparingen en de verkoop van 
niet-kernactiva (verwachte 
opbrengst van 2 miljard). 
Het dividend wordt opge-
trokken van 0,2 naar 0,3 dol-
lar bruto per aandeel.
ArcelorMittal blijft ook ge-
richt investeren. Het belang-
rijkste wapenfeit in 2019 
was de overname samen met 

Nippon Steel (40%) van Es-
sar Steel India. De groep ziet 
veel groeimogelijkheden in 
India en realiseert er een be-
drijfskasstroom op jaarbasis 
van 0,6 miljard dollar. De be-
sprekingen met de Italiaanse 
overheid voor de voortzet-
ting van de activiteiten van 
Ilva lopen volop.
De wereldwijde staalcon-
sumptie klom in 2019 met  
1,1 procent. Voor 2020 mikt 
ArcelorMittal op 1 à 2 pro-
cent groei. Dat is positief 
voor de vraagontwikkeling, 
zeker gezien de vermin-
derde voorraadniveaus. Het 
Europese staalverbruik zou 
met 1 à 2 procent groeien, 
tegenover een krimp met 4,3 
procent in 2019. Een eerste 
positief prijseffect is al 
zichtbaar.

Conclusie
Het aandeel van ArcelorMit-
tal maakte het koersverlies 
in de aanloop naar de jaar-
rapportering goed. Het aan-
deel noteert goedkoop, tegen 
12 keer de verwachte winst 
2020 en met een onderne-
mingswaarde (ev) van 5 keer 
de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda). We zouden 
de rally gezien de economi-
sche onzekerheden op korte 
termijn niet achterna hollen 
en wachten op een beter in-
stapmoment. z

ARCELORMITTAL

Lagere voorraden wettigen gematigd optimisme

Voor ArcelorMittal 
was 2019 een jaar om 

snel te vergeten.
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Koers: 16,66 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 17,04 miljard euro

K/w 2019: -

Verwachte k/w 2020: 12

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 1,6%
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Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 12 februari



inside beleggen aandelen

Facebook presteerde in het 
vierde kwartaal boven de 
verwachtingen, maar de 

beleggers konden het voor-
uitzicht op een verder ver-
tragende groei niet smaken. 
Het platform van Facebook 
bevat behalve Facebook ook 
Instagram, Messenger en 
WhatsApp. Facebook zag 
het aantal dagelijks actieve 
gebruikers in het vierde 
kwartaal met 9 procent toe-
nemen naar bijna 1,66 mil-
jard. De Facebook-familie 
groeide op jaarbasis met 11 
procent naar 2,26 miljard 
dagelijkse gebruikers en 
2,89 miljard gebruikers die 
minstens één keer per 
maand actief zijn.
Gemiddeld bracht elke ge-
bruiker van de Face-
book-app in het vierde 
kwartaal 8,52 dollar op. Voor 
Amerikaanse en Canadese 
gebruikers is dat bijna vijf 
keer zoveel (41,41 dollar). 
Ook de Europese gebruikers 
zijn bovengemiddeld inte-
ressant (13,21 dollar). 
Noord-Amerika en Europa 

zijn samen goed voor 29 
procent van het aantal ge-
bruikers, maar genereren 
wel 72 procent van de totale 
inkomsten uit advertenties. 
Over alle platformen heen 
verdient Facebook gemid-
deld 7,38 dollar aan een ge-
bruiker.
De kern-app blijft dus de be-
langrijkste inkomstenbron. 
Dat komt omdat Facebook 

het vooral van advertenties 
moet hebben. Facebook ver-
koopt ook advertenties op 
Instagram en Messenger, 
maar daarmee raakt het 
voorlopig niet uit de kosten. 
Op WhatsApp wordt niet 
geadverteerd, maar dat zal 
ongetwijfeld veranderen. 
Whatsapp telt 2 miljard ge-
bruikers, tegenover 500 mil-
joen toen Facebook de 
berichtendienst in 2014 
kocht. Regulering over pri-
vacy speelt Facebook steeds 
meer parten. De beperkin-
gen op gepersonaliseerde 
advertenties en de toene-
mende concurrentie zetten 
de tarieven onder druk. De 
Amerikaanse Federal Trade 
Commission onderzoekt de 
overname van WhatsApp, 
waarvan de gebruikersdata 
– in tegenstelling tot eerdere 
beloftes van Facebook – wel 
in het platform zijn geïnte-
greerd. Toch is de kans klein 
dat Facebook de berichten-
dienst moet afstoten.
De groepsomzet steeg in het 
vierde kwartaal met een 
kwart naar bijna 21,1 miljard 
dollar, iets boven de consen-
susverwachting van 
20,9 miljard. Indrukwek-
kend, maar het is wel het 
laagste cijfer ooit in dat 

kwartaal. Bovendien bleef 
de groei in Noord-Amerika 
steken op 20 procent. De 
uitgaven stegen met 34 pro-
cent tot 12,2 miljard dollar. 
Daar had het exploderende 
personeelsbestand een groot 
aandeel in. Facebook heeft 
bijna 45.000 werknemers, of 
26 procent meer dan een 
jaar eerder.

Door de lagere advertentie-
tarieven en de hogere kosten 
bleef de klim van de operati-
onele winst beperkt tot 13 
procent (8,9 miljard dollar). 
De operationele marge daal-
de naar 42 procent, tegen-
over nog 46 procent een jaar 
eerder. Netto bleef 7,35 mil-
jard dollar over (+7%), of 
2,56 dollar per aandeel. Dat 
bracht de winst voor het vol-
ledige boekjaar op 6,44 dol-
lar per aandeel. Facebook 
had aan het einde van het 
boekjaar 54,9 miljard dollar 
in kas. Daar stond een 
schuld van 11 miljard dollar 
tegenover. Voor het lopende 
kwartaal stelt het bedrijf een 
bescheiden omzettoename 
van hooguit 5 procent op 
kwartaalbasis voorop.
De groep boekte in de vier 
vorige kwartalen een vrije 
kasstroom van 20,7 miljard 
dollar. Dat schepte ruimte 
om het budget voor 
aandelen inkopen te verho-
gen. Eerder werd een budget 
van 24 miljard dollar goed-
gekeurd. Dat wordt uitge-
breid met 10 miljard dollar.

Conclusie
De vertragende groei en de 
dalende winstgevendheid 
waren verwacht. Deze trend 
zal dit jaar doorzetten. Toch 
zijn de groei- en de marge-
cijfers nog hoog en blijft Fa-
cebook hoge kasstromen 
genereren. De waardering is 
pittig, maar niet exorbitant 
in vergelijking met andere 
technologiespelers. Het aan-
deel is wel toe aan een 
adempauze. z

FACEBOOK

Vrees voor tragere groei

Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 februari

Koers: 210,76 dollar

Markt: Nasdaq

ISIN-code: US30303M1027

Ticker: FB US

Beurskapitalisatie: 600,8 miljard dollar

K/w 2019: 25

Verwachte k/w 2020: 23

Koersverschil 12 maanden: +28%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: -

Facebook moest fors 
investeren in privacy-

bescherming om 
nieuwe schandalen te 

vermijden.
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Na de bekendmaking van 
de cijfers van Generall 
Electric over het vierde 

kwartaal sprong de koers 
weer ruim 1 dollar (1,21) of 
10,3 procent hoger. De koers 
is sinds augustus circa 60 
procent gestegen. Toen leek 
het even helemaal terug 
naar af voor het conglome-
raat, dat in een lijvig rapport 
beschuldigd werd van boek-
houdfraude. Het was de 
grootste test voor Lawrence 
‘Larry’ Culp, die sinds okto-
ber 2018 de CEO van Gene-
ral Electric is. Hij sprak van 
pure marktmanipulatie, om-
dat fraudeonderzoeker 
Mark Markopolos toegaf dat 
hij samenwerkte met een 
hedge fund, dat speculeerde 
op een dalende koers van 
het GE-aandeel. Culp kocht 
meteen voor minder dan 
2 miljoen dollar GE-aande-
len, tegen minder dan 8 dol-
lar. Zo stabiliseerde hij de 
beurskoers en zes maanden 
later blijkt dat hij een lucra-
tieve transactie heeft ge-

daan.
De omzet in het vierde 
kwartaal kwam uit op 
26,24 miljard dollar, een da-
ling met 1 procent tegenover 
hetzelfde kwartaal van 2018 
(26,50 miljard dollar). Op 
organisch (zonder overna-
mes of desinvesteringen) ni-
veau liet zowel GE Aviation 
(+7%, ondanks problemen 
met de Boeing 737 Max), GE 

Power (+5%), GE Renewa-
ble Energy (+4%) als GE 
Healthcare (+1%) een hoge-
re omzet optekenen. Maar 
een stevige organische om-
zetdaling bij GE Capital 
(-15%, tot 2,1 miljard dollar) 
deed dat volledig teniet.
Vooral de hogere omzet bij 
GE Power was opmerkelijk, 
al lijkt de afdeling nog niet 

volledig uit de zorgen. De 
orders doken opnieuw 28 
procent lager tot 4,5 miljard 
dollar. Culp deed bij die  
probleemdochter bij zijn 
aantreden al een monsteraf-
schrijving op goodwill van 
bijna 22 miljard dollar. De 
vraag blijft dus of het omzet-
verlies gestopt is.
De aangepaste winst per 
aandeel op groepsniveau be-
droeg 21 dollarcent, boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 0,174 dollar 
per aandeel, en 50 procent 
hoger dan in de periode ok-
tober-december 2018. Dat 
geeft voor het volledige jaar 
2019 een winst per aandeel 
van 0,65 dollar. Helemaal 
aan de bovenkant van de op-
gegeven vork van 55 tot 
65 dollarcent per aandeel.
Voor het lopende boekjaar 
lijkt het management nog 
eerder voorzichtig met een 
prognose van 50 tot 60 dol-
larcent per aandeel, tegen-
over een analistenconsensus 
van 0,67 dollar. Toch steeg 
de beurskoers fors, want 
Culp pakte uit met een ho-
gere dan verwachte kas-
stroom voor 2019 
(2,32 miljard dollar) en met 
een veel hoger dan verwach-
te voorspelling voor 2020 

(4 miljard dollar). Dat heeft 
er mee voor gezegd dat de 
schuldpositie van de indus-
triële activiteiten voort werd 
teruggedrongen. De verhou-
ding van de nettoschuld te-
genover de 
bedrijfskasstroom zakte van 
4,8 keer voor het boekjaar 
2018 naar 4,2 keer voor 2019.
Analisten rekenen Culp af 
op die bijkomende cashge-
neratie naast de verkoop van 
activa om de schulden bij 
het conglomeraat weer op 
een aanvaardbaar peil te 
krijgen. Culp heeft toch al 
belangrijke knopen doorge-
hakt de afgelopen vijftien 
maanden, met onder meer 
het verminderen van het 
kwartaaldividend tot 1 sym-
bolische dollarcent per aan-
deel en de verkoop van de 
afdeling Biofarma, een van 
de sterdivisies van de groep, 
voor 21,4 miljard dollar aan 
Danaher, het vorige bedrijf 
waar hij CEO was. De deal 
hielp de negatieve sfeer 
rond het aandeel te keren.

Conclusie
De verwoede pogingen van 
CEO Larry Culp om het 
veelgeplaagde conglomeraat 
te stabiliseren en weer een 
toekomstperspectief te bie-
den, zijn lovenswaardig. Hij 
is erin geslaagd het wijdver-
spreide pessimisme bij de 
analisten te keren en plaats 
te laten maken voor hoop 
dat de op drift geraakte tan-
ker gekeerd zal geraken. z

GENERAL ELECTRIC

Betere cashgeneratie ondersteunt koersherstel

Vooral de verhoging 
van de verwachte 

kasstroom deed de 
koers fors hoger 

gaan.
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Koers: 12,83 dollar

Ticker: GE US

ISIN-code: US369604103

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 112,0 miljard dollar

K/w 2019: 22,5

Verwachte k/w 2020: 21

Koersverschil 12 maanden: +36%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 0,3%

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 februari
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Lotus Bakeries heet er een 
prima 2019 opzitten. De 
omzet nam met 56,3 mil-

joen euro of 10,1 procent toe 
tot 612,7 miljoen euro. Het 
positieve wisselkoerseffect 
van een sterkere dollar heeft 
daar minder dan 1 procent 
toe bijgedragen en ook de 
impact van de overname van 
het Britse Kiddylicious 
(voedzame tussendoortjes 
voor baby’s, peuters en kleu-
ters) moet niet overroepen 
worden.
Zo’n 7 procent is organische 
groei (zonder overnames of 
desinvesteringen). Dat is een 
van de beste interne groei-
cijfers van de voorbije twaalf 
jaar. Straf, want de omzet is 
in die pe riode alleen maar 
groter  geworden. De eerste 
groeimotor is de mondialise-
ring van Lotus Biscoff, en 
dat zal nog lang zo zijn.
In dat segment wordt aan 
een stevige derde groeipijler 
gebouwd. Naast het klas-
sieke speculaaskoekje en de 
-pasta gaat de onderneming 
uit het Oost-Vlaamse Lem-
beke de komende jaren ook 
voluit voor een internatio-
naal succes van Lotus Bis-
coff Ice Cream. Vooral in de 
vertrouwde markten Frank-
rijk, het Verenigd Konink-
rijk en de Verenigde Staten 
wordt ingezet op een groei-
versnelling. De tweede 
groeimotor is de verdere 
ontplooiing van de gezonde 
snacks (Bear, Nakd en 
Trek), geholpen door de 
overname van Kiddylicious. 
Die segmenten groeiden in 
2019 meer dan 10 procent.
De derde pijler zijn de lokale 
specialiteiten. Daar is 
groeien veel minder vanzelf-
sprekend de jongste jaren. 
De achteruitgang van de 
ontbijtkoek in Nederland 

werd aangepakt met een 
nieuwe verpakking en een 
reclamespot met de charme-
zanger Frans Bauer. Dat 
moet dit jaar voor beter-
schap zorgen. Vorig jaar 
werd in het Amerikaanse 
Mebane de eerste speculaas-
fabriek buiten België ge-
opend. De Verenigde Staten 
stonden vorig jaar voor  

13 procent van de groepsom-
zet en voor Lotus Biscoff is 
het zelfs met 26 procent ver-
uit het grootste land gewor-
den. In Mebane werd voor-
zichtig gestart met twee 
lijnen, maar daar komen nog 
lijnen bij. Belangrijk vorig 
jaar was ook de opstart van 
de eigen fabriek voor Bear in 
Zuid-Afrika.
De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) steeg wat 
meer dan de omzet met  
12 procent tot 123,6 miljoen 
euro. Dat levert een rebitda- 
marge van 20,2 procent op 
in vergelijking met 19,8 pro-
cent voor 2018. De recur-
rente bedrijfswinst (rebit) 
klom met 8,3 procent tot 
 boven 100 miljoen euro 
(102,9 miljoen), een record. 
De nettowinst maakte een 
sprong van 11,6 procent (van 
67,9 naar 75,8 miljoen euro), 
of per aandeel van 83,01 naar 
92,90 euro (+11,9%).
Lotus Bakeries verraste in 
de zomer van 2019 met de 
oprichting van het incuba-
torfonds FF2032 dat inves-
teert in beloftevolle merken 
en groeibedrijven met ver-
nieuwende producten, tech-
nologie of marktbenaderin-
gen in voeding. Voor dat 
fonds heeft Lotus Bakeries 

de komende jaren 30 à 
40 miljoen euro veil om een 
achttal investeringen te 
doen. De eerste participatie 
is een belang van 20 procent 

in het Britse Peter’s Yard, 
een producent van gezonde, 
smaakvolle crackers met een 
jaaromzet van 3 miljoen 
pond. Het fonds is een alter-
natief voor klassieke overna-
mes, waar de concurrentie 
met de grote jongens uit de 
sector heftiger is geworden 
de jongste jaren. Het is ook 
uitkijken naar de lancering 
in het voorjaar van een 
nieuw Biscoff-concept, een 
rond gevuld koekje, recht in 
het segment van het popu-
laire Oreo.

Conclusie
We zijn verheugd met de 
jaarcijfers, en vooral met de 
groeiversnelling. De waar-
dering is tegen 29 keer de 
verwachte winst natuurlijk 
pittig. Maar het is dan ook 
een uniek groeiverhaal dat 
nog vele jaren kan doorgaan. 
Bovendien worden ook forse 
bedragen betaald voor de 
producenten van gezonde 
tussendoortjes. Pas bij koer-
sen boven 3050 euro over-
wegen we een adviesverla-
ging. z

LOTUS BAKERIES

Jaarresultaten om van te smullen

inside beleggen aandelen

Lotus Biscoff Ice 
Cream moet een 

nieuwe groeipijler 
worden voor Lotus 

Biscoff.
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Koers: 2900 euro

Ticker: LOTB BB

ISIN-code: BE0003604155

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,37 miljard euro

K/w 2019: 31

Verwachte k/w 2020: 29

Koersverschil 12 maanden: +27%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 1,0%

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 12 februari



De belangrijkste bood-
schap in het kwartaal-
rapport van Melexis was 

de bevestiging dat de voor-
raadcorrectie voorbij is. De 
bestellingen trokken in het 
vierde kwartaal aan en die 
trend zet in de eerste weken 
van 2020 door.
Dat was nog niet zichtbaar 
in de cijfers van oktober tot 
december. De omzet daalde 
met 10 procent naar 
127,1 miljoen euro, licht bo-
ven de consensusverwach-
ting. Tegenover het derde 
kwartaal was er een vooruit-
gang met 3 procent. De 
duurdere dollar had een 
gunstig effect van 1 procent. 

De brutomarge (39,7%) lag 
net iets onder de consensus-
prognose (40%). De operati-
onele marge (14,4%) bleef 
bijna 1 procent onder de ver-
wachting steken. Over het 
volledige boekjaar daalde de 
omzet ondanks een valuta-
rugwind van 2 procent met 
14 procent naar 486,8 mil-
joen euro, de eerste achter-
uitgang sinds 2009. De net-
towinst daalde met bijna de 
helft naar 60,3 miljoen euro 
of 1,49 euro per aandeel.
De belangrijkste vraag is hoe 
de herstelbeweging er zal 
uitzien. Zal de vraag snel 
herstellen met een voor-
raadopbouw of eerder traag 
met afnemers die niet meer 
bestellen dan nodig? De  
autoverkoop is een belang-
rijke parameter. De globale 

autoverkoop daalde in 2019 
voor het tweede jaar op rij. 
De achteruitgang bedroeg 
4,7 procent. De grootste au-
tomarkt ter wereld, China, 
kromp met 8 procent, onder 
meer door lagere subsidies 
voor elektrische voertuigen. 
In de Verenigde Staten be-
droeg de achteruitgang 1,6 
procent. Europa liet na een 
sterk vierde kwartaal een 
bescheiden groei optekenen, 
maar in 2020 zal de autover-
koop voor het eerst in zeven 
jaar krimpen. Globaal blij-
ven de autoverkopen in 
2020 naar verwachting sta-
biel of dalen ze licht. Dat 
wordt gecompenseerd door 
een stijging van het aantal 
halfgeleiders per wagen. 
Melexis bouwt gemiddeld 
elf sensoren in per wagen en 
wil dat cijfer optrekken naar 
twintig tegen 2023.
Melexis rekent voor het eer-
ste kwartaal op een omzet 
tussen 134 en 138 miljoen 
euro, tegenover een consen-
susverwachting van 128 mil-
joen euro. Het middelpunt 
van de omzetvork impliceert 
een groei van 7 procent op 
kwartaalbasis en 16 procent 
op jaarbasis. Dat sterke eer-
ste kwartaal zet niet de 
trend voor het volledige 

boekjaar, volgens de progno-
ses van het management. 
Melexis denkt dat de omzet 
in 2020 zo’n 10 procent ho-
ger zal liggen dan vorig jaar. 
De prognoses voor de bruto- 
en de operationele marge 
bleven met 41 en 17 procent 
1 procent onder de gemid-
delde analistenverwachting. 
Voor de brutomarge is dat 

een status quo tegenover vo-
rig jaar, maar de operatio-
nele marge zou met 2,5 pro-
cent toenemen dankzij een 
strikte kostenbeheersing.
Het is nog te vroeg om te 
zeggen of die prognoses te 
conservatief zijn. Melexis 
verwijst naar een gebrek aan 
visibiliteit. Dat strookt met 
de vaststelling dat er voorlo-
pig nog geen nieuwe voorra-
den worden aangelegd.
Van het voorgestelde bruto-
dividend van 2,2 euro per 
aandeel werd in oktober al 
1,3 euro uitgekeerd. In mei 
volgt de uitbetaling van de 
rest. Door de dividenduitke-
ring daalde de cashpositie 
aan het einde van het vierde 
kwartaal naar 38,8 miljoen 
euro. De langetermijnschuld 
van Melexis bedraagt 
62 miljoen euro.

Conclusie
De voorraadcorrectie is ach-
ter de rug, maar de voor-
zichtige prognoses zijn een 
indicatie dat er geen garan-
tie is op een snel herstel. Er 
hangen nog tal van onzeker-
heden rond de auto-indus-
trie en hoewel gematigd op-
timisme in het geval van 
Melexis op zijn plaats is, 
vonden we de koersstijging 
naar 80 euro na de kwartaal-
cijfers overdreven. Wie het 
aandeel in portefeuille heeft, 
maakt het best van zulke fa-
ses gebruik om de posities af 
te bouwen. z

MELEXIS

Even was de euforie terug

De koersstijging naar 
80 euro na de 

kwartaalcijfers was 
overdreven.
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Koers: 70,75 euro

Ticker: MELE BB

ISIN-code: BE0165385973

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,9 miljard euro

K/w 2019: 39

Verwachte k/w 2020: 33

Koersverschil 12 maanden: +36%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 3,1%
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Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 februari



Royal Dutch Shell pakte 
vorig jaar uit met ambi-
tieuze doelstellingen 

voor schuldenreductie, aan-
deelhoudersvergoedingen 
en investeringen in groei. 
Dat leek verantwoord door 
de aantrekkende olieprijs, 
de hogere raffinagemarges 
en de dominante positie in 
vloeibaar aardgas (lng) na de 
overname van BG Group. 
Maar het draaide anders uit. 
Dat had in de eerste plaats te 
maken met lagere prijzen 
voor olie en vooral aardgas.
Die prijsdalingen zijn gere-
lateerd aan de onzekere 
vraag- en aanbodevolutie 
door geopolitieke en econo-
mische ontwikkelingen. De 
downstreamactiviteiten 
(raffinage) konden de lagere 
prijzen niet compenseren. 
Het prijs van het aandeel 
daalde naar de laagste koers 
in meer dan twee jaar. 
Vooral het niet nakomen van 
de beloofde aandeelhou-
dersvergoedingen wordt het 
bedrijf zwaar aangerekend. 
Na de publicatie van de 
meest recente kwartaalcij-
fers werd bevestigd dat de 
beloofde aandeleninkoop 
van 25 miljard dollar langer 
in de tijd wordt gespreid. 
Hoeveel langer is niet me-
teen duidelijk. Aanvankelijk 
was het plan om het pro-
gramma voor het einde van 
2020 af te ronden. Met aan-
koopschijven van 2,75 mil-
jard dollar op kwartaalbasis 
lag Shell ook op schema, 
maar het budget wordt in 
het lopende kwartaal ver-
laagd naar 1 miljard dollar. 
Tegen dat vertraagde tempo 
zou het tot halfweg 2022 
 duren vooraleer het pro-
gramma afgerond is.
Het management wil priori-
teit geven aan de afbouw van 

de schulden. De nettoschuld 
is eind vorig jaar opgelopen 
naar 79,1 miljard dollar, of 
1,2 keer de bedrijfswinst. 
Dat komt overeen met een 
schuldgraad van 29,3 pro-
cent. Lagere olie- en gasprij-
zen betekenen ook lagere 

kasstromen en dus minder 
ruimte om de schulden af te 
betalen. De verkoop van ac-
tiva brengt onvoldoende op 
en aan het dividend wordt 
niet geraakt. Blijven snoeien 
in de kapitaaluitgaven is ook 
geen optie, want dan komt 
het vervangen van de reser-
ves in gevaar. Shell inves-
teerde vorig jaar 23,9 miljard 
dollar en het cijfer voor 
2020 zal aan de onderkant 
van de vork (24 tot 29 mil-
jard dollar) uitkomen.
Blijft over: minder geld voor 
aandeleninkopen. Alleen 
hebben de aandeelhouders 
daar op korte termijn geen 
boodschap aan, want de 

hoge aandeelhoudersver-
goedingen zijn een van de 
weinige argumenten om nog 
in Shell te beleggen nu 
 investeringen in fossiele 
brandstoffen onder vuur lig-
gen. Bovendien heeft Shell 
te lang gewacht om zijn in-
tenties te communiceren.
Operationeel doet de ener-
giegroep het nochtans niet 

zo slecht. De operationele 
kasstroom bedroeg vorig 
jaar 42,2 miljard dollar, lager 
dan in het recordjaar 2018 
(53,1 miljard) maar wel bijna 
evenveel als in 2014 toen een 
vat Brent-olie nog 100 dollar 
kostte. Vorig jaar bedroeg de 
gemiddelde Brent-prijs 
64 dollar. De cijfers van het 
vierde kwartaal lagen onder 
de verwachtingen, met een 
aangepaste nettowinst die 
op jaarbasis met bijna de 
helft daalde naar 2,93 mil-
jard dollar. De gasdivisie le-
verde met 1,99 miljard dollar 
(-16%) de grootste bijdrage 
aan de groepswinst. De ge-
middelde aardgasprijs 
daalde naar 4,42 dollar, te-
genover nog 5,75 dollar een 
jaar eerder. Upstream kreeg 
de grootste tik met een 
winstdaling van 59 procent. 
In downstream bedroeg de 
achteruitgang 36 procent. 
Over het volledige boekjaar 
daalde de winst per aandeel 
naar 2,04 dollar tegenover 
2,58 dollar in 2018.

Conclusie
De miscommunicatie is het 
grootste probleem van Shell. 
Het management heeft vala-
bele argumenten voor het 
uitstel, maar schaadt daar-
mee wel het vertrouwen van 
de investeerders op een mo-
ment dat de energiereuzen 
al niet in de bovenste la lig-
gen. Tegen 1,1 keer de boek-
waarde noteert Royal Dutch 
Shell goedkoop en het divi-
dend staat als een huis. De 
oliegigant biljft een aantrek-
kelijke belegging. z

ROYAL DUTCH SHELL

Miscommunicatie breekt zuur op

inside beleggen aandelen

Het niet nakomen van 
de aandeelhouders-
vergoedingen wordt 

Royal Dutch Shell 
zwaar aangerekend.
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Koers: 23,64 euro

Ticker: RDSA NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00B03MLX29

Beurskapitalisatie: 185 miljard euro

K/w 2019: 13

Verwachte k/w 2020: 12

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 7,2%

B
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Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 13 februari



Umicore heeft 2019 nog 
redelijk goed afgesloten, 
ondanks de recessie in 

de auto-industrie, een van 
de belangrijkste afzetmark-
ten van de materialengroep. 
De sterke prestaties in de re-
cyclage- en katalysatorendi-
visie compenseerden de 
mindere vraag naar batterij-
materialen. Daardoor bleef 
de recurrente bedrijfswinst 
nipt onder het recordniveau 
van 2018. Die resultaten vie-
len bij beleggers echter op 
een koude steen omdat zij, 
niet ten onrechte, vooral 
wakker liggen van de batte-
rijmaterialendivisie, die de 
belangrijkste motor van de 
winstgroei moet worden. 
Die divisie gaat door een ste-
vige dip, zonder dat een snel 
herstel te verwachten valt. 
De stevige remonte van het 
aandeel in het voorbije half-
jaar bleek dus iets te voort-
varend.
Beleggers schrokken van de 
fel gedaalde marges, waar-
door de recurrente bedrijfs-
winst van de batterijdivisie 
29 procent lager ging. Umi-
core wijt die margedaling 
aan de gestegen kosten, door 
de uitbreidingsinvesterin-
gen. Daarnaast neemt de fel 
gedaalde kobaltprijs een hap 
uit de verkoop van geraffi-
neerd kobalt, en krijgen de 
materialen met een hoog ko-
baltgehalte harde concur-
rentie van producenten die 
veel goedkoper maar 
onethisch gewonnen kobalt 
gebruiken. De lagere marges 
wijzen dus niet op dalende 
volumes of een verzwakte 
marktpositie, want de ver-
koop van autobatterijmateri-
alen volgt netjes de stijging 
van de mondiale verkoop 
van elektrische auto’s. Die 
markt steeg vorig jaar 

slechts met 7 procent, omdat 
de afbouw van het subsidie-
beleid de verkoop op de Chi-
nese markt onderuithaalde. 
Voor dit jaar verwacht Umi-
core geen herstel op de Chi-
nese markt, maar op de lan-
gere termijn blijft China wel 
mikken op een elektrificatie 
van het wagenpark. De Eu-
ropese markt zal vanaf 2021 

snel aantrekken door de 
strengere emissienormen. 
Beleggers moeten dus nog 
even geduld oefenen vooral-
eer deze divisie onder stoom 
komt.
De focus van beleggers op 
het batterijverhaal zet de 
sterke prestaties van de an-
dere divisies onterecht in de 
schaduw. De verkoop van 
katalysatoren en de recy-
clage leveren elk zowat een 
derde van de bedrijfswinst 
en genieten van mooie per-
spectieven op de langere ter-
mijn. De katalysatorendivi-
sie boekte een 7 procent 
hogere omzet en een 10 pro-
cent hogere winst. Dankzij 
een zeer sterke marktpositie 
en strengere milieunormen 
zal Umicore nog veel plezier 
beleven aan deze divisie. 
Het jaar werd nog het meest 
gered door de recyclagedivi-
sie, die de bedrijfswinst over 
heel 2019 met 40 procent 
zag stijgen. In de tweede 
helft van 2019 verdubbelde 
de winst zelfs, vooral dank-
zij scherpe prijsstijgingen 
van metalen die Umicore re-
cycleert. Die prijsstijgingen 
zetten door, zodat 2020 zich 
veelbelovend aankondigt 
voor deze divisie, omdat ook 
de aanvoerstromen van te 

recycleren materiaal goed 
zitten.
Op welke winst het in 2020 
verwacht, wil Umicore zich 
nog niet vastpinnen. Het 
zegt enkel dat de omzet en 
de winst zullen stijgen, op 
voorwaarde dat het corona-
virus de economie geen 
langdurige schade toe-
brengt. Op langere termijn 
blijft het management ervan 
overtuigd dat de focus op 
schone mobiliteit en recy-
clage verdere groei brengt. 
Umicore wijst erop dat de 
bedrijfswinst sinds 2015 met 
gemiddeld 10 procent per 
jaar groeit.

Conclusie
Een haperende vraag en ge-
stegen kosten hebben een 
onverwacht grote tik uitge-
deeld aan de beloftevolle 
batterijdivisie, terwijl her-
stel pas richting 2021 te ver-
wachten valt. Dankzij aan-
houdend sterke prestaties 
van de recyclage en kataly-
satoren zit er dit jaar een be-
scheiden winstgroei in. Op 
langere termijn blijven de 
vooruitzichten uitstekend, 
wat zich vertaalt in een rela-
tief hoge koers-winstver-
houding van 28. Het advies 
gaat naar ‘houden’. z

UMICORE

Haperende batterij
 Beleggers moeten 

nog even geduld 
oefenen vooraleer de 
batterijdivisie onder 

stoom komt.
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Koers: 42,4

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 11,5 miljard euro

K/w 2019: 33

Verwachte k/w 2020: 28

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 1,7%

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 10 februari



inside beleggen markt in beeld
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Het West-Vlaamse techbedrijf 
Barco maakte solide resultaten 
bekend over het boekjaar 2019. 
De omzet nam met 9,5 procent 
toe tot 1,08 miljard euro. Alle 
divisies groeiden. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) bereikte 
153 miljoen euro (+23%), ter-

wijl de nettowinst een sprong 
van 27 procent maakte tot 
95,4 miljoen euro. Het divi-
dend wordt met 0,30 euro 
(15%) verhoogd tot 2,65 euro 
per aandeel. Bovendien is een 
aandelensplitsing in zeven 
gepland. Voor dit jaar verwacht 
Barco een omzetgroei met 5 à 
8 procent en een ebitda-marge 
van 15 procent. Ondanks de 
sterke cijfers leverde de flink 
opgelopen koers van het aan-
deel 7 procent in.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 229,00 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079

Hoewel de autoproducent 
Daimler in 2019 zijn omzet met 
3 procent zag toenemen tot 
172,7 miljard euro, daalde de 
nettowinst van 7,6 miljard tot 
2,7 miljard euro. Het aantal 
verkochte wagens bleef stabiel 
op 3,34 miljoen stuks. Daimler 

gaat flink in het dividend knip-
pen: dat daalt van 3,25 tot 
0,90 euro, een baisse met 71 
procent. Voor 2020 verwacht 
de groep een lichte daling van 
de verkoop van auto’s bij een 
stabiele omzet. Daimler kon-
digde aan dat het de komende 
jaren focust op de significante 
verbetering van de marges en 
de bedrijfskasstroom. Ondanks 
de slechte cijfers won de koers 
van het aandeel meer dan 3 
procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 43,21 euro
Ticker: DAI GR
ISIN-code: DE0007100000  

Meevallende resultaten over 
het vierde kwartaal stuwden de 
koers van de bierbrouwer Hei-
neken naar een record boven 
de grens van 100 euro. Het 
geconsolideerde biervolume 
steeg met 3,1 procent tot 
241,4 miljoen hectoliter, terwijl 

de bedrijfswinst (ebit) met 3,9 
procent klom. Heineken ver-
wacht dit jaar een organische 
groei van de bedrijfswinst van 
5 procent. De Belgische CEO 
Jean-François van Boxmeer 
wordt op 1 juni 2020 opge-
volgd door de Nederlander 
Dolf van den Brink. Na de cij-
fers spurtte de koers van Hei-
neken 5 procent hoger. De 
trend van het aandeel blijft à la 
hausse gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 102,80 euro
Ticker: HEIA NA
ISIN-code: NL0000009165

In het vierde kwartaal pres-
teerde de Vlaamse grootbank 
KBC beter dan verwacht. De 
inkomsten bereikten 2,04 mil-
jard euro, tegenover 1,81 mil-
jard euro in het derde kwartaal. 
De nettowinst bereikte 
702 miljoen euro, tegenover 

612 miljoen euro in het derde 
kwartaal. Over heel 2019 ver-
diende KBC netto 2,49 miljard 
euro, of 3 procent minder dan 
in 2018. Het dividend blijft sta-
biel op 3,50 euro, maar de 
groep start wel een pro-
gramma voor de inkoop van 
eigen aandelen, dat maximaal 
op 5,5 miljoen stuks slaat. Per 
saldo klom de koers van KBC, 
na een daling. De trend blijft 
stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 73,16 euro
Ticker: KBC BB
ISIN-code: BE0003565737



Januari is nog geen succes 
geweest voor de aandeel-
houders van Royal Dutch 

Shell. De koers steeg nog 
even naar 27,39 euro, maar 
daarna tuimelde hij naar 
23 euro. Na de publicatie 
van de cijfers over het vierde 
kwartaal reageerde de beurs 
teleurgesteld. De winst 
daalde sterker dan ver-
wacht, en het bedrijf 
schroeft het tempo van de 
aandeleninkopen terug.
CEO Ben van Beurden was 
niet ontevreden over de kas-
stroom die Shell afgelopen 
jaar realiseerde in uitda-
gende macro-economische 
omstandigheden en bij la-
gere olie- en gasprijzen. 
Deskundigen konden zich 
vinden in zijn uitleg. Ze me-
nen dat de koersdaling 
veeleer te maken heeft met 

het verminderen van het in-
koopprogramma van eigen 
aandelen van 2,5 miljard 
dollar naar 1 miljard dollar. 
Intussen noteert het aandeel 
met een brutodividendren-
dement van 7 procent. Dat 
moet kopers kunnen lokken.

Gekochte call
Koop de call september 
RoyalDutchShell met uit-
oefenprijs 25 euro @ 0,42 
euro
We hadden eind vorig jaar al 
een call gekocht met uitoe-
fenprijs 24 euro tegen 
0,65 euro. Nu is die vrijwel 
waardeloos. Maar we heb-
ben nog tijd. Het contract 
loopt af op 20 maart. Bij het 
minste koersherstel ver-
wachten we een heropflak-
kering van de optiepremie. 
Dat moet mogelijk zijn. De 

koers noteerde in juli nog 
hoger dan 29 euro. Als het 
aandeel weer dat niveau 
haalt, zal dat contract op 
zijn minst 5 euro waard zijn, 
zeven keer meer dan onze 
investering. Nieuwkomers 
kunnen naar de call septem-
ber kijken, met uitoefenprijs 
25 euro. Dat contract kost 
42 euro (0,42 x100). Het op-
waartse potentieel is dus 
groot. Bij een aandelenkoers 
van 29 euro is de premie 
tenminste 4 euro. De keer-
zijde van dit contract is het 
mogelijke verlies. Dat kan 
heel onze investering zijn, 
als de aandelenkoers niet 
boven 25 euro uitkomt.

Geschreven put
Schrijf de put juni Royal-
DutchShell met uitoefen-
prijs 25 euro @ 2,15 euro

Met dat contract hebben we 
de plicht aandelen Royal 
Dutch Shell te kopen tegen 
25 euro, als de koper van de 
put dat wenst. We betalen 
iets meer dan de huidige 
koers, maar we krijgen dan 
ook 215 euro (2,15 x 100) om 
die plicht op ons te nemen. 
Dat is slechts 22,85 euro per 
aandeel. We moeten dat 
echter pas doen als de koers 
niet standhoudt. Dat zou ons 
verbazen. Maar een verstan-
dige belegger houdt reke-
ning met die mogelijkheid. 
Als dat gebeurt, en de koers 
zakt nog meer, kunnen we 
overwegen calls te schrijven. 
Dat zien we dan nog wel. 
Stijgt de koers tegen midden 
juni boven 25 euro, dan heb-
ben we de premie op zak, 
want het contract loopt dan 
waardeloos af. z

De koperprijs stond een 
groot deel van 2019 on-
der druk als gevolg van 

de dreigende handelsoorlog 
tussen de Verenigde Staten 
en China. Wederzijdse tarie-
ven en handelsbelemmerin-
gen zorgden voor een lagere 
economische activiteit en dat 
is slecht nieuws voor een cy-
clisch metaal als koper. Een 
voorlopige handelsdeal tus-
sen beide economische 
machtsblokken zorgde voor 
wat ontspanning.

Dieptepunt
De prijs van een ton koper 
klom tegen half januari naar 
bijna 2,9 dollar per pond 
(6350 dollar per ton). Maar 
de stijging was geen lang le-
ven beschoren. Na het han-
delsconflict voelden koper en 

andere grondstoffen de im-
pact van het coronavirus. De 
tijdelijke sluiting van ver-
schillende industriële bedrij-
ven en het reisverbod zijn 
nefast voor de economische 
activiteit. De impact op de 
Chinese economische groei 
is nog erg lastig in te schat-
ten. China is met voorsprong 
de grootste koperverbruiker 
ter wereld met een aandeel 
van ruim de helft in de glo-
bale vraag. Bovendien was de 
groeivertraging in China al 
gestart nog voor van het co-
ronavirus sprake was.
De koperprijs daalde naar 
het laagste niveau in drie 
jaar. Analisten menen dat het 
ergste nog moeten komen, 
want naast lokale Chinese 
bedrijven beslisten ook 
buitenlandse groepen de in-

dustriële activiteit in China 
af te bouwen of zelfs hele-
maal te stoppen. Ook de 
prijsverhouding tussen ko-
per en goud was in drie jaar 
niet meer zo laag. De ratio 
stijgt bij een aantrekkende 
economische activiteit, maar 
daalt wanneer de onzeker-
heid de bovenhand haalt, zo-
als nu het geval is.
Fundamenteel staat koper er 
niet slecht voor met een ver-
wacht aanbodtekort in 2020. 
De gemiddelde analistenver-
wachting ging voor dit jaar 
uit van een tekort van 
160.000 ton. Die schattingen 
dateren van voor de virusuit-
braak, maar ook het aanbod 
wordt getroffen. De invoer 
van koperconcentraat uit 
Chili is zo goed als stilgeval-
len en de Chinese fabrieken 

die ertsen verwerken tot ge-
raffineerd koper, houden de 
deuren dicht.

Alle richtingen
Het kan op korte termijn alle 
richtingen uit met de koper-
prijs. De massale stimuli van 
de Chinese overheid kunnen 
een herstel van de koperprijs 
inluiden, maar het is net zo 
goed mogelijk dat het co-
ronavirus zich voort ver-
spreidt en de situatie eerst 
nog erger wordt vooraleer ze 
verbetert. Wanneer het tech-
nische steunniveau rond 
2,5 dollar per pond breekt, 
staat niets een daling rich-
ting het dieptepunt van 2016 
nog in de weg (1,9 tot 2 dollar 
per pond). Op langere ter-
mijn zijn we wel optimis-
tisch voor koper. z

GRONDSTOFFEN

Coronavirus zet koperprijs onder druk

OPTIES

Het aantrekkelijke dividend van Royal Dutch Shell
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Covid-19, of het coronavi-
rus, blijft het nieuws do-
mineren. De Chinese 

autoriteiten worden zenuw-
achtiger. De dodelijke long-
ziekte lijkt nog onvoldoende 
onder controle om overal de 
fabrieks poorten open te 
gooien en weer volop te pro-
duceren. Dat vergroot de 
kans dat er in almaar meer, 
ook westerse, bedrijven pro-
ductie-onderbrekingen zul-
len zijn. De vraag blijft of de 
aandelenmarkten voldoende 
rekening houden met de 
economische impact. So-
wieso blijft de kans groot dat 
het virus de opmars van de 
beurzen slechts tijdelijk een 
halt toeroept.

Sipef: eeuwfeest in mineur
In 2019 vierde de Antwerpse 
plantagegroep Sipef haar 
honderdjarige bestaan. Het 
werd een feest in mineur, 
want voor het eerst in vijf-
tien jaar boekte Sipef een 

nettoverlies. Het jaar kon-
digde zich nochtans positief 
aan, ondanks de grote palm-
olievoorraden van eind 
2018. De groep mikte op een 
stijging van de palmoliepro-
ductie met 8 procent tot 
380.000 ton, beduidend be-
ter dan de gemiddelde groei 
van 5 procent op de eigen 
plantages in de voorbije tien 
jaar.
Die doelstelling bleek al snel 
te hoog gegrepen. Door een 
mix van uitzonderlijke 
weersomstandigheden viel 
de productie in de eerste 
jaarhelft met 7,5 procent te-
rug, tot 153.696 ton. Die 
trend zette door in de 
tweede jaarhelft, met als 
forse bijkomende tegenval-
ler een driedubbele vulkaan-
uitbarsting in Papoea- 
Nieuw- Guinea (PNG) in 
juni, augustus en oktober. 
Die bedekte 45 procent van 
de Sipef-plantages in meer-
dere of mindere mate met 

steengruis. De eigen planta-
ges in PNG zorgden in 2018 
voor 29,3 procent van de 
groepsproductie uit eigen 
vruchten (85.015 ton). De 
productie in PNG daalde in 
het derde kwartaal met 48,6 
procent tot 17.161 ton en in 
het vierde kwartaal met 33,9 
procent tot 24.935 ton. Ook 
in Indonesië bleef de pro-
ductie ondermaats. Op 
groepsniveau zakte de pro-
ductie op jaarbasis met 11,2 
procent tot 312.514 ton.

Nettoverlies
De zwakke productie was 
een algemeen fenomeen in 
Indonesië en Maleisië, en 
hielp de voorraden fors te 
verminderen. Dat zorgde 
voor een onverhoopt sterk 
herstel van de palmolieprijs, 
van 560 dollar per ton in 
september tot 830 dollar in 
december. Er was een sterke 
vraag uit China en de vraag 
lag bovendien 2 miljoen ton 

hoger doordat biodiesel in 
Indonesië niet langer voor 
20 maar voor 30 procent 
moet bestaan uit een op 
palm olie gebaseerde methyl-
ester. In 2020 verwacht men 
een nieuwe toename met 
2,5 miljoen ton. De vraag 
vanuit de Europese biodie-
selmarkt is circa 3,5 miljoen 
ton, en de wereldvraag naar 
palmolie schommelt rond 
75 miljoen ton.
Op jaarbasis daalde de palm-
olieprijs met 5,2 procent tot 
566 dollar per ton. De 
groepsomzet zakte met 9,8 
procent tot 248,3 miljoen 
dollar. De bedrijfswinst 
(ebit) verschrompelde tot 
4,9 miljoen (-88,4%). Het 
nettoresultaat dook 8 mil-
joen dollar in het rood, te-
genover een nettowinst van 
30,1 miljoen dollar in 2018. 
Aangezien Sipef 30 procent 
van het recurrente netto-
winst (zonder eenmalige 
elementen) uitkeert, krijgen 
beleggers in 2020 geen divi-
dend. De nettoschuld klom 

Coronavirus blokt herstelrally Sipef af

Positief is dat Sipef al 
36 procent van de 

verwachte productie 
2020 heeft verkocht.

Basiswaarden & trackers
Kinepolis: de Belgische Mededingingsautoriteit 
heeft beslist dat Kinepolis vanaf 12 augustus 
2021 nieuwe bioscoopcomplexen mag openen in 
België zonder voorafgaandelijke toestemming 
van de autoriteit.

Herstel
 Kraft Heinz: de markt reageerde niet goed op de 
vierdekwartaalcijfers. De omzet en de vooruit-
zichten bleven onder de verwachtingen. De 
winst per aandeel voldeed wel en er was 
opnieuw een afwaardering van 666 miljoen dol-
lar. Bespreking in detail in het volgende nummer.
- Renault: zoals verwacht heeft de Franse auto-
bouwer een zwak 2019 achter de rug, met een 
nettoverlies bij een 3 procent lagere omzet. Net 
als Daimler verlaagde ook Renault fors zijn divi-
dend. Het aandeel werd nog wat goedkoper. We 
vullen onze positie verder aan. Uitvoerige 
bespreking in het volgende nummer.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals kondigde de commer-
ciële lancering van de hormonale vaginale ring 
Myring op de Belgische markt aan onder de 
merknaam Myloop. Daarnaast kreeg het Luikse 
biofarmabedrijf het goede nieuws dat het een 
forse belastingvermindering krijgt voor de 
inkomsten gebaseerd op het octrooi voor E4- 
gebaseerde producten (Estelle, Donesta).
- Oxurion gaf tijdens de presentatie op de Angio-
genesis, Exudation and Degeneration 2020-con-
ferentie in Miami aan dat het in de tweede jaar-
helft de fase II-studie opstart voor molecule 
THR-687 (integrine-remmer) voor de diabeti-
sche oogziekte DME (Diabetic Macular Edema). 
Roth Capital Partners verhoogde naar aanleiding 
van de meevallende fase I-resultaten voor THR-
687 het koersdoel van 9 naar 12 euro.

Nieuws uit de bedrijven
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Aankoop: we hebben 25 aandelen Resilux gekocht tegen 138,50 euro 
(3472,45 euro) en 50 aandelen Renault tegen 34,50 euro  (1734,95 euro); 
we kopen 50 aandelen Picanol tegen maximaal 63,60 euro; 200 
aandelen Euronav tegen maximaal 8,78 euro (aangepast!); 50 aandelen 
Renault (bij) tegen maximaal 36,05 euro
Verkoop: we verkopen 100 aandelen Tessenderlo van zodra het Picanol-
order is doorgegaan

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

153.284,94   (95,0%)      8.118,94    (5,0%)             161.403,88  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen +1,3% Bel20  +5,8%
Eurostoxx50 +2,5% MSCI World +3,1%

Orders

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

van 121,4 miljoen naar 
164,6 miljoen dollar. Sipef 
geeft aan dat het een palm-
olieprijs van 700 dollar per 
ton nodig heeft om zijn in-
vesteringstempo te kunnen 
aanhouden. De groep wil 
naar 100.000 hectare. Eind 
2019 had ze circa 76.000. In 
2020 stelt ze vervangings-

projecten waar mogelijk uit, 
en blijft de focus op het uit-
breidingsproject Musi Ra-
was in Zuid- Sumatra.

Palmolieprijs valt terug
Positief is dat Sipef al 36 
procent van de verwachte 
productie 2020 heeft ver-
kocht tegen gemiddeld 

727 dollar per ton. Dat is 
aanzienlijk beter dan de 23 
procent tegen 584 dollar op 
hetzelfde moment vorig jaar. 
De groep verwacht dit jaar 
een productiegroei tot 
350.000 ton. Het prijsherstel 
van de palmolie is evenwel 
tot een abrupt einde geko-
men door het coronavirus. 

Sinds midden januari viel de 
prijs met ruim 15 procent te-
rug tot 650 dollar per ton. 
De veronderstelling blijft dat 
dat slechts tijdelijk op de 
prijs weegt, want de wereld-
productie stijgt dit jaar naar 
verwachting opnieuw niet. 
Het aandeel blijft koop-
waardig (rating 1B). z
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Het coronavirus zou de 
macro-economische 
groei van het eerste 

kwartaal weleens ernstig 
kunnen verstoren. De grens 
tussen Rusland en China is 
gesloten. Luchtvaartmaat-
schappijen schorten hun 
vluchten naar China op. 
Toeristische reizen worden 
verboden en vele duizenden 
mensen zitten in quaran-
taine. Volgens de beheerders 
van DNCA Investments zul-
len in elk geval de kwartaal-
resultaten van de lucht-
vaartmaatschappijen en de 
luxesector matig zijn. Voor-
lopig voorspelt niemand een 
wereldwijde catastrofe, 
maar als zelfs Bernard Ar-
nault, de CEO van de groep 
LVMH, waarschuwt, dan 
gaat toch wel een belletje 
rinkelen op de financiële 
markten. De modepaus 
toont zich verbaasd over  
de situatie van negatieve 
 rentevoeten en vreest dat 
we de komende jaren afste-
venen op een economische 
crisis.

Veel optimisme
Economen wijzen ook op de 
verziekte rentesituatie. De 
Griekse rente op tien jaar 
dook zelfs onder de Ameri-
kaanse tienjaarsrente. Noch-
tans kan niemand aannemen 
dat het Griekse risico kleiner 
zou zijn dan het Ameri-
kaanse. Het monetair beleid 
vertoont eigenaardige trek-
jes en is moeilijk te door-
gronden. Tijdens de jongste 
vergadering liet de Bank of 
England haar rente ongewij-
zigd. Sommige deskundigen 

leiden daaruit af dat we aan 
de vooravond staan van een 
stabilisatie, gevolgd door een 
stijging van de rente.
Economen bij Schroders ho-
ren de alarmbellen nog niet 
rinkelen, maar waarschu-
wen toch ook voor te veel 
optimisme. Ze wijzen vooral 
op de toegenomen risico’s 
van bepaalde bedrijfsobliga-
ties. We delen die grofweg in 
in investment grade (IG) en 
high yield (HY). IG-obliga-
ties zijn van de beste kwali-
teit en bieden het laagste ri-

sico voor beleggers. 
HY-obligaties zijn van min-
dere kwaliteit. Ze bieden 
hoger rendementen omdat 
het risico op wanbetaling 
groter is.

Lage rentelasten
De spreads zijn vorig jaar re-
latief stabiel gebleven. Dat 
wijst erop dat beleggers zich 
weinig zorgen maken over 
wanbetaling door een eco-
nomische groeivertraging. 
Normaliter zijn smallere 
spreads een signaal dat be-

inside beleggen obligaties

Alarmbellen rinkelen nog niet voor bedrijfsobligaties

* Nieuw in de selectie
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  VGP NV  2,75% 02/04/23  102,51  1,92% 1000 NR

EUR  Sappi Papier  3,125% 15/04/26  99,51  3,21% 100.000  BB

EUR  Paprec Holding SA  4% 31/03/25  93,25  4,96% 100.000  B+

CHF  Gategroup Finance  3% 28/02/22  102,80  1,48%  5000 NR

USD  Hyundai Capital *  3%  10/02/27  100,45  2,93% 2000 BBB+

USD  Estée Lauder Co  2,375%  01/12/29  101,93  2,16% 2000 A+

USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  101,76 6,82% 10.000  NR

GBP  Arrow Global  5,125% 15/09/24  101,95  4,65% 100.000  BB

NOK  Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  100,66  2,23% 10.000  BBB

RUB  Intern. Finance Corp  6,25%  07/06/21  101,46  5,05% 100.000  AAA

SEK  EIB 1,375% 12/05/28  107,24  0,47% 10.000  AAA

CAD  Daimler Canada  2,54% 21/08/23 100,71  2,33% 5000 A

AUD  Volkswagen 2,4% 28/08/24  102,05  1,93% 10.000  BBB+

NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,36  2,11% 2000 BBB-

ZAR  EIB  8,50% 17/09/24  106,41  6,81%  5000  AAA

TRY  EIB 10% 07/03/22  97,87  11,20% 1000 AAA

BRL  EIB 7,25% 28/06/21  105,08  3,41% 5000 AAA

PLN  EIB 2,75%  25/08/26  104,35  2,03% 1000 AAA
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drijven gezond zijn en dat 
het risico op wanbetaling 
kleiner is. Het gevoerde mo-
netair beleid, in het bijzon-
der de kwantitatieve versoe-
peling, is daarvoor deels 
verantwoordelijk. Het over-
grote deel van de staatsobli-
gaties heeft weinig of geen 
rendement. Beleggers wor-
den hoger op de risicocurve 
geduwd op zoek naar extra 
rendement.

Dat bedrijven nog relatief 
gezond zijn, is te danken 
aan het ruime beleid van de 
Fed en de financiële gezond-
heid van gezinnen. Al twee 
decennia lang dalen de kos-
ten om te lenen en dat 
maakt schulden draaglijk. 
De stevige consumptie on-
dersteunt daarnaast de groei 
van de bedrijfswinsten. De 
kosten van de leninglasten 
zijn gedaald, maar de winst-
verwachtingen zijn dat 
eveneens. Beide moeten 
goed in de gaten worden ge-
houden, want een verslech-
tering in een van beide kan 
een signaal zijn van een na-
derende recessie. Voorlopig 
lijkt er nog geen direct ge-

vaar op te duiken. Er is nog 
altijd voldoende liquiditeit 
om de prijsstelling op de be-
drijfsobligatiemarkten te sti-
muleren. Dat toont aan dat 
beleggers er de moed in 
houden.
Toch zijn er enkele vroege 
knipperlichten die aanzet-
ten tot voorzichtigheid. De 
winstmarges in de cyclische 
sectoren zijn de jongste 
maanden sterker gedaald in 
de Verenigde Staten. Da-
lende winstmarges kunnen 
een vroege indicator zijn 
van een verzwakkende eco-
nomie. Zo’n situatie zal wel-
licht wegen op de waarde-
ringen van bedrijfsobligaties. 
Daardoor zullen zowel de 
IG- als de HY-spreads groter 
worden.

Meer wanbetalingen
De wanbetaling in het 
HY-segment is de afgelopen 
maanden trouwens weer 
wat toegenomen, vooral in 
de energiesector. Dat is ver-
ontrustend. Bovendien zijn 
er veel nieuwe obligaties bij 

gekomen van emittenten in 
het HY-segment. Dat impli-
ceert bijna dat het wanbeta-
lingspercentage in 2020 ho-
ger zal liggen. Het is daarom 
vandaag meer dan ooit nodig 
de obligatieportefeuille be-
ter in de gaten te houden. 
Als gevaar op wanbetaling 
dreigt, kunt u dan tijdig in-
grijpen. Uiteraard houdt In-
side Beleggen de krediet-
ratings en vooral de 
eventuele verlaging van 
dichtbij in de gaten.
Er zijn zeker redenen om in 
het huidige economische 
klimaat bedrijfsobligaties in 
portefeuille te houden. Al 

was het maar omdat staats-
obligaties doorgaans niet in-
teressant zijn en er dus niet 
veel alternatieven bestaan. 
Toch zijn heel wat bedrijfs-
obligaties wat minder aan-
trekkelijk geworden. Er zijn 
enkele tekenen die aanlei-
ding geven tot voorzichtig-
heid. Het is vooral belangrijk 
de meer cyclische sectoren 
in het oog te houden. Hoe-
wel de alarmbellen nog niet 
rinkelen, is het onwaar-
schijnlijk dat bedrijfsobliga-
ties, met name HY, in 2020 
net zo winstgevend zullen 
zijn voor beleggers als vorig 
jaar. z

Het is 
onwaarschijnlijk  

dat bedrijfsobligaties 
dit jaar even 

winstgevend zullen 
zijn als vorig jaar.
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Parkeer uw geld en uw wagen
Parkeergebouwen zijn big business. Er zijn een 
aantal grote bedrijven actief in de sector. Q-Park 
Holding is er zo één. Het nummer twee op de 
Europese markt is naar de kapitaalmarkt geko-
men met twee leningen die een vaste coupon 
dragen en een derde obligatie met een variabele 
coupon, waarvan het rendement gekoppeld is 
aan de Euribor. De kortlopende vervalt in 2025 en 
heeft een coupon van anderhalf procent. Wie wat 
meer wil, moet zich wenden tot de obligatie die 
pas in 2027 vervalt. Die draagt een coupon van  
2 procent. Ze noteren beide iets boven pari, zodat 
het actuarieel rendement wat lager ligt dan de 
coupon. Dat kan verleidelijk zijn. Maar coupures 
kosten wel 100.000 euro en er is geen rating 
aangevraagd.
Voor het Franse Vinci is de uitbating van parkeer-
gebouwen slechts een deel van de activiteiten. 
Het is een wereldtopper in de bouw en openbare 
werken. Het bedrijf baat ook autowegen en lucht-

havens uit. Het ratingbureau Moody’s kent Vinci 
een rating A3 toe. Standard & Poor’s geeft A-. 
Dat is meer dan behoorlijk. Vinci heeft heel wat 
obligaties te koop op de secundaire markt. Maar 
ook op de obligatiemarkt bestaan weinig wonde-
ren. Bij papier met een middellange looptijd, uit-
gegeven door een kwaliteitsdebiteur, is het ren-
dement gezakt tot onder 1 procent.
Best in Parking Holding is een Oostenrijkse con-
structeur en exploitant pur sang van parkeergele-
genheden in Midden-Europa. Het bedrijf biedt 
bijna 70.000 parkeerplaatsen aan op 157 loca-
ties. Met een obligatie van deze debiteur kunt u 
nog wel een rendement halen van iets meer dan 
 2 procent. Er is uiteraard geen officiële rating 
aangevraagd. De obligatie met vervaldatum 7 
maart 2028 biedt een coupon van 3,5 procent. Ze 
is momenteel te koop voor 110 procent. Dat 
brengt het rendement op 2,15 procent. Geïnteres-
seerden vermelden de ISIN-code 
AT0000A21LA8.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers  Stand 1 jaar
EUR/USD  1,0923  -3,57%

EUR/GBP  0,8411  -3,91%

EUR/NOK  10,061  +2,84%

EUR/SEK  10,504  +0,06%

EUR/CAD  1,4490  -3,61%

EUR/AUD  1,6197  +1,58%

EUR/NZD  1,6873  +0,74%

EUR/ZAR  16,143  +4,69%

EUR/TRY  6,5878  +10,83%

De scores van Standard & Poor’s
•  AAA tot BBB: ratings toegekend aan emittenten met invest-

ment grade, van goede kwaliteit
•  BB tot B: ratings toegekend aan emittenten van minder  

goede kwaliteit, waarvan de obligaties worden beschouwd 
als speculatief tot zeer speculatief

•  CCC, CC, C: ratings toegekend aan emittenten met een zeer 
zwakke solvabiliteit, waarvan de effecten als junk bonds 
(‘rommelobligaties’) worden bestempeld

•  D: rating toegekend aan emittenten in wanbetaling
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Ik kocht zes maanden gele-
den aandelen van het Cana-
dese uraniumbedrijf Nex-
Gen Energy. De koers blijft 
zakken, net zoals die van de 
portefeuillewaarde Ura-
nium Participation Corp. 
Waarom blijft u geloven in 
een positieve ommekeer?

Onze tegendraadse beleg-
ging in de uraniumsector 
heeft nog niet gebracht wat 
we ervan verwacht hadden. 
Nochtans zijn de voorwaar-
den voor een ommekeer in 
de uraniumprijs de voorbije 
jaren aanzienlijk versterkt. 
De grootste spelers, Kaza-
AtomProm en Cameco, heb-
ben het primaire aanbod 
(productie afkomstig van 
mijnen) sinds 2016 met 
35 miljoen pond of 20 pro-
cent verminderd. Het bijpas-
sen met bestaande voorra-
den en het verminderende 
secondaire aanbod is een 
eindig verhaal. Aan de 
vraagzijde blijven landen 
zoals China, India en Rus-
land kerncentrales bouwen, 
terwijl in het Westen het be-
sef groeit dat kernenergie als 
bijna CO2-neutrale energie-
bron de komende decennia 
een belangrijke rol zal blij-
ven spelen in de energiebe-
voorrading.
Voor nieuwe productie is 
een prijs van 40 à 50 dollar 
per pond noodzakelijk. De 
huidige spotmarktprijs is 
25 dollar per pond. De nuts-
bedrijven, die langetermijn-
contracten afsluiten met de 

producenten, wachtten de 
voorbije twee jaar de uit-
komst af van het sectie 
232-onderzoek ter onder-
steuning van de uraniumsec-
tor in de Verenigde Staten, 
hoewel vanaf 2021 een 
steeds groter gedeelte van de 
uraniumbehoeften niet con-
tractueel is gedekt. President 
Donald Trump besliste on-
langs dat de VS vanaf 2021 
tien jaar lang jaarlijks 
150 miljoen dollar inzetten 
voor het aanleggen van een 
in de VS geproduceerde stra-
tegische uraniumreserve. 
Dat is goed nieuws voor 
Amerikaanse uraniumspe-
lers, zoals Energy Fuels, Ur-
Energy, Uranium Energy 
Corp, maar ook Cameco. Het 
zou vooral de marktonzeker-
heid wegnemen.
Een andere reden voor de 
slechte prestaties van de ura-
niumaandelen is dat de 
grootste tracker (Global X 
Uranium ETF, ticker URA) 
beslist heeft sinds midden 
2018 zijn blootstelling aan 
pure exploratiebedrijven af 
te bouwen. Dat is een ty-
pisch fenomeen op het diep-
tepunt van de cyclus, dat we 
eerder in de goudsector za-
gen met de juniorgoudmijn-
tracker GDXJ. Het negatieve 
effect werd nog uitvergroot 
doordat de beslissing geleid 
heeft tot bijna een halvering 
van het aantal uitstaande 
aandelen van URA. De totale 
beurskapitalisatie van de 
uraniumbedrijven is sinds de 
kernramp in Fukushima in 

maart 2011 gedeeld door 
tien, tot nauwelijks 12 mil-
jard dollar.
We bespelen het urani-
umthema in de voorbeeld-
portefeuille defensief met 
Uranium Partcipation 
Corp en Cameco. Voor be-
leggers die meer risico aan-
durven, is het Canadese ex-
ploratiebedrijf Nexgen 
Energy een prima keuze. 
Het bedrijf beschikt met Ar-
row over het grootste niet- 
ontwikkelde project in het 
Canadese Sachkatchewan, 
een project met een hoge 
ertsgraad. Arrow zou negen 
jaar 25,4 miljoen pond kun-
nen produceren (bijna 20% 
van de wereldproductie). 
Nexgen heeft een ervaren 
management, een kaspositie 
van circa 70 miljoen Cana-
dese dollar en sterke aan-
deelhouders. Het aandeel 
noteert tegen minder dan 1,3 
Amerikaanse dollar per 
pond resource. In betere tij-
den werd 9 à 11 dollar per 
pond betaald. Geduld en ge-
spreid over de tijd posities 
uitbreiden is de boodschap 
(rating 1C). z

Hoeveel geduld nog met uranium?

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 13/2: Royal Dutch Shell en aandelenlijsten 

Vrijdag 14/2: AkerBP, Facebook en voorwoord 

Maandag 17/2:  Sipef en lezersvraag (uranium)

Dinsdag 18/2:  Michelin, Kraft Heinz; opties (RoyalDutchShell), grondstoffen (koper)

Woensdag 19/2: AholdDelhaize, Barco en  pdf

Al verschenen op www.insidebeleggen.be
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DONDERDAG 20 FEBRUARI
AirFrance-KLM: jaarresultaten

AXA: jaarresultaten

Deceuninck: jaarresultaten

EVS: jaarresultaten

Galapagos: jaarresultaten

Heijmans: jaarresultaten

Home Invest Belgium: jaarresultaten

IAMGold: jaarresultaten

Kinepolis: jaarresultaten

Pan-American Silver: jaarresultaten

Schneider: jaarresultaten

Telefonica: jaarresultaten

Van Lanschot Kempen: jaarresultaten

Takeaway.com: jaarresultaten

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Allianz: jaarresultaten

BAM Group: jaarresultaten

Proximus: jaarresultaten

MAANDAG 24 FEBRUARI
PostNL: jaarresultaten

DINSDAG 25 FEBRUARI
First Majestic Silver: jaarresultaten

WOENSDAG 26 FEBRUARI
Solvay: jaarresultaten

CHAT mee op VRIJDAG 21 februari 
UITZONDERLIJK van 11 tot 12.30 uur 
Ga voor de chatsessie naar  

http://insidebeleggen.be/chat
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