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V O O R W O O R D

De Japanse beurs is goed-
koop, maar onbemind
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D I S C L A I M E R
Nadruk verboden op welke wĳ ze dan ook. 
Informatie is afkomstig van betrouwbare 
bronnen, maar zonder verantwoordelĳ k-
heid voor misgelopen winst of verlies bĳ  
het gebruik van die informatie.

D A N N Y  R E W E G H S

E
en maand geleden was er 
weer even aandacht voor 
de Japanse beurs, toen 
 bekend werd dat Warren 
Buffett via zijn investe-
ringsvehikel Berkshire 
Hathaway 6,5 miljard dol-

lar in vijf Japanse handelshui-
zen had belegd. Japan is nog 
altijd de derde economie ter 
wereld, maar al geruime tijd 
niet meer de meest spranke-
lende. Er wordt zelfs gespro-
ken over een comateuze eco-
nomie. Ten eerste omdat de 
Japanse economie al enige 
tijd heel veel moeite heeft om 
nog te groeien en geregeld 
milde recessies doormaakt. 
Daarnaast omdat het land last 
heeft van chronische deflatie 
(een daling van het gemiddel-
de prijzenpeil), wat nefast is 
voor de binnenlandse con-
sumptie. Consumenten stel-
len nieuwe aankopen uit, om-
dat ze verwachten dat het 
product in de toekomst eer-
der goedkoper dan duurder 
zal worden.
De grote boosdoener is de 

verregaande vergrijzing van 
de Japanse bevolking. Al 28 
procent van de bevolking is 
ouder dan 65 jaar. Japan heeft 
al 70.000 eeuwelingen onder 
zijn bevolking, een wereldre-
cord. Er zijn nog maar twee 
werkenden voor elke gepensi-
oneerde. Dat is nefast voor de 
economie. Het land kampt 
met een laag geboortecijfer 
met 1,5 kind per vrouw, ter-
wijl 2,1 nodig is om de bevol-
king op peil te houden. De be-
volking bereikte haar piek in 
2010 met 128,5 miljoen inwo-
ners. Tien jaar later zijn er 
2 miljoen Japanners minder 
(126,5 miljoen) en tegen 2050 
zou de Japanse bevolking al 
zijn gekrompen tot nog 
109 miljoen inwoners. De kos-
ten voor gezondheids- en de 
bejaardenzorg is tussen 1990 
en 2020 verdubbeld van 11 tot 
22 procent van het bruto bin-
nenlands product (bbp).
Het land ontkent die proble-
men eerder en is niet echt be-
reid tot verandering. Onlangs 
nam de populaire premier 

Shinzo Abe om gezondheids-
redenen ontslag. Zijn opvol-
ger, Yoshihide Suga, haastte 
zich om te verklaren dat hij 
het beleid van zijn voorganger 
zal voortzetten. Abenomics 
staat voor forse budgettaire 
en monetaire stimulansen, 
maar niet voor maatschappe-
lijke hervormingen.

Lage waarderingen
Vooral de buitenlandse inves-
teerders hebben hun vertrou-
wen in de Japanse beurs op-
gezegd. Ze verkochten vorig 
jaar voor 43 miljard dollar aan 
Japanse aandelen. Echt zwaar 
hebben de indexen daar niet 
onder geleden, want sinds 
meerdere jaren koopt de Bank 
of Japan niet alleen obligaties, 
maar ook aandelen op. Zo is 
de centrale bank onrecht-
streeks van veel bedrijven de 
belangrijkste aandeelhouder.
Dat Buffett zijn oog heeft la-
ten vallen op enkele Japanse 
waarden, is geen toeval. Hij 
wordt gelokt door de lage 
waarderingen van Japanse 

aandelen tegenover Ameri-
kaanse waarden. De gemid-
delde koers-boekwaardever-
houding bedraagt slechts 1,2, 
tegenover bijna 3 voor de 
Amerikaanse sterindex 
S&P500. Door die lage waar-
dering en het feit dat de Bank 
of Japan een bodem onder de 
koersen legt met haar syste-
matische aankopen, mag als 
diversificatie een kleine posi-
tie in Japanse aandelen wor-
den genomen. Dat doet u het 
best via een tracker, die we in 
de derivatenrubriek voorstel-
len (lees p. 115). z
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De Bank of Japan legt een 
bodem onder de Japanse 
beurskoersen.
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H
et is een bewogen jaar 
voor de goudmijnen. 
Eerst was er de crash van 
maart, waarna de koers 
van de meeste goudmijn-
aandelen verdubbelde of 
verdrievoudigde van april 

tot juli. De Van Eck Vectors 
Gold Miners-index steeg 
tussen maart en begin augus-
tus met 135 procent. Dan 
volgde een gezonde correctie. 
We lijken klaar voor een 
nieuwe opwaartse fase. We 
bekijken de toestand van vijf 
grote gouddelvers.

Newmont: hogere 
 productiekosten
Na de overname van Gold-
corp werd Newmont (ticker 
NEM) ’s werelds grootste 
gouddelver. De groep heeft 
95,7 miljoen troy ounce 
goudreserves en 63 miljoen 
troy ounce goud-equivalente 
reserves in de vorm van ko-
per, zilver, zink en lood. Voor 
de coronacrisis stelde New-
mont een output van 6,4 mil-
joen troy ounce voorop, maar 
die prognose is bijgesteld 
naar 6 miljoen. Dat neemt 
niet weg dat de omzet in het 
afgelopen kwartaal een re-
cord  bereikte. De gemiddelde 
goudprijs lag bijna 200 dollar 
per troy ounce hoger dan in 
het tweede kwartaal. Per 
100 dollar dat de goudprijs 
stijgt, neemt de vrije kas-
stroom met 400 miljoen dol-
lar toe. Op basis van een ge-
middelde prijs van 1900 dol-
lar stevent Newmont dit jaar 
af op een vrije kasstroom van 
2,8 miljard dollar. 
Daardoor kon het zijn schul-
den afbouwen en tegelijk zijn 
aandeelhouders plezieren. De 

nettoschuld is afgenomen tot 
0,6 keer de bedrijfskasstroom 
(ebitda). New mont besteedde 
de voorbije zes kwartalen al 
meer dan 2 miljard dollar aan 
dividenduitkeringen en 
aandelen inkopen. Tussen 
2021 en 2023 zal de goudpro-
ductie tussen 6,2 en 6,7 mil-
joen troy ounce uitkomen. De 
productiekosten zouden da-
len van 1015 dollar per troy 
ounce dit jaar naar 800 tot 
900 dollar in 2023. Newmont 
is een stabiele waarde in een 
goudportefeuille en blijft 
koopwaardig met het oog op 
hogere goudprijzen.

Barrick Gold: favoriet 
van Warren Buffett
Ook Barrick Gold (ticker 
GOLD), de op één na grootste 
gouddelver, moest zijn pro-

ductieprognose voor 2020 
verlagen, maar dat had weinig 
te maken met de coronacrisis. 
De overheid van Papoea- 
Nieuw-Guinea weigerde de 
exploitatievergunning van de 
Porgera-mijn te verlengen. 
Porgera, die 5 procent van de 
groepsproductie oplevert, 
staat op non-actief zolang de 
gerechtelijke procedures lo-
pen. Toch zal de output nog 
altijd tussen 4,6 en 5 miljoen 
troy ounce goud uitkomen.
Barrick kreeg er onlangs een 
bekende aandeelhouder bij. 
Berkshire Hathaway, het in-
vesteringsfonds van Warren 
Buffett, kocht in het tweede 
kwartaal 21 miljoen aandelen 
van Barrick. Die investering is 
een trendbreuk, want Buffett 
had lange tijd geen hoge pet 
op van goud als investering. 
Maar hij is wel een fan van 
hoge en groeiende winstmar-
ges, en op dat gebied scoort 
de gouddelver uitstekend.
De totale productiekosten lig-

gen met 920 tot 970 dollar 
per troy ounce lager dan bij 
Newmont. Barrick boekte in 
de eerste helft van vorig jaar 
een brutowinstmarge van 
400 dollar per troy ounce. 
Een jaar later is dat cijfer 
 nagenoeg verdubbeld. Gezien 
de recente evolutie van de 
goudprijs, wordt het derde 
kwartaal nog beter. Barrick 
beschikt daarnaast over een 
sterke balans en een uitste-
kend management – nog twee 
stokpaardjes van Buffett. Ook 
financieel zit het goed, met 
een schuld die amper 0,3 keer 
de ebitda bedraagt en eind dit 
jaar zal terugvallen tot onder 
1 miljard dollar. Barrick kan 
ook rekenen op een goed 
 gevulde pijplijn van nieuwe 
projecten. Door de lagere 
productiekosten en de lagere 
schulden verkiezen we Bar-
rick boven Newmont.

AngloGold:  
exit Zuid-Afrika
Op basis van de output is 
 AngloGold (ticker AU) de op 
twee na grootste goudprodu-
cent ter wereld, met een ster-
ke aanwezigheid in Afrika. 
Obuasi (Ghana), Keita (Tan-
zania) en Kibali (Democrati-
sche Republiek Congo) zor-
gen voor de helft van de 
groepsproductie en de be-
drijfswinst (ebitda). Eerder 
deze maand werd de verkoop 
van de resterende Zuid-Afri-
kaanse activa aan Harmony 
afgerond. AngloGold is ook 
nog actief op het Amerikaan-

Bron: Bloomberg

Grootste goudmijnen 
herwinnen hun glans

KERNCĲFERS VAN DE BELANGRĲKSTE GOUDMĲNEN 
  AGNICO-EAGLE  NEWMONT BARRICK  KINROSS  ANGLOGOLD

Marktkapitalisatie (miljard dollar) 20 50,5  49,8 11,5 11,7
Koers/boekwaarde 3,8 2,3 2,3  2 3,9
Ev/ebitda  14,6 11,4 5,8 6,2 5,6
Dividendrendement 1% 1,6% 1,1% 1,3%  0,4%
Koersprestatie 1 jaar +60%  +69% +67%   +98%  +44%
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se continent en in Australië.
De coronamaatregelen had-
den een negatieve impact van 
85.000 troy ounce op de out-
put in de eerste jaarhelft, 
waardoor die op 1,47 miljoen 
troy ounce uitkwam. Inclusief 
de bijdrage van de Zuid-Afri-
kaanse activa gedurende drie 
kwartalen, zal de groepspro-
ductie dit jaar rond 3 miljoen 
troy ounce schommelen. Ex-
clusief Zuid-Afrika wordt dat 
2,8 miljoen. De verkoop heeft 
wel een gunstig effect op de 
gemiddelde productiekosten. 
AngloGold bouwde zijn net-
toschuld af naar 1,4 miljard 
dollar, of 0,7 keer de ebitda.
Met Quebradona (koper) en 
Gramalote (goud) heeft An-
gloGold twee beloftevolle 
projecten in de pijplijn. Van 
beide activa, gelegen in Co-
lombia, wordt volgend jaar 
een haalbaarheidsstudie ver-
wacht. AngloGold noteert 
met een korting tegenover de 
sectorgenoten, maar heeft 
een iets groter risicoprofiel.

Kinross Gold:  
geopolitieke korting
Bijna de helft van de goud-
productie van Kinross Gold 
(ticker KGC) komt uit Rus-
land en West-Afrika, waar het 
geopolitieke risico groter is 
dan in Noord-Amerika en 
Australië. Dat bleek nog eens 
toen Kinross zijn exploratie-
licentie in Mauritanië moest 
verlengen en de overheid dat 
koppelde aan het regelen van 
een oud belastingdispuut. Het 
West-Afrikaanse land is cru-
ciaal voor de uitbreidings-
plannen van Kinross, zodat 
het toegevingen moest doen. 
Om de komende dertig jaar in 
Tasiast naar goud te mogen 
zoeken, moest Kinross de 
Mauritaanse overheid een 
aandeel in de opbrengst van 
de nieuwe mijn geven.

Daartegenover staat dat Rus-
land en West-Afrika vrij goed 
gespaard bleven van de co-
ronacrisis. De mijnen in 
Zuid-Amerika werden het 
hardst getroffen, zodat de 
productie in de eerste jaar-

helft bleef steken op 1,14 mil-
joen troy ounce. Het produc-
tiecijfer van vorig jaar 
(2,5 miljoen) zal niet worden 
geëvenaard, maar Kinross 
 rekent op 2,4 miljoen en een 
totale productiekostprijs van 
970 dollar. Volgend jaar zou 
de output nog stabiel blijven, 
maar vanaf 2022 rekent de 
mijngroep op een substantië-
le productiestijging naar 
2,7 miljoen en zelfs 2,9 mil-
joen in 2023. Die groei zou 
volledig organisch zijn (zon-
der overnames), met uitbrei-
dingen van Kupol (Rusland), 
Fort Knox en Bald Mountain 
(beide Verenigde Staten), 
Chirano (Ghana) en de twee-
de fase van Tasiast.
Samen met de hogere output 
zouden de productiekosten 

verder afnemen. Kinross 
 beschikt over 2,3 miljard dol-
lar aan liquiditeiten (cash 
plus een kredietlijn) en de 
vrije kasstroom is positief. 
Voor het eerst in zeven jaar 
betaalt de groep opnieuw 
een – bescheiden – dividend. 
Kinross is door de geopolitie-
ke korting goedkoper dan het 
sectorgemiddelde en blijft 
koopwaardig.

Agnico-Eagle Mines: 
oogsttijd aangebroken
Het Canadese Agnico-Eagle 
Mines (ticker AEM) inves-
teerde tussen 2017 en 2019 
bijna 3 miljard dollar in de 
bouw van nieuwe mijnen. 
Daardoor was de vrije kas-
stroom over die periode voor 
meer dan 850 miljoen dollar 
negatief. Vorig jaar heeft de 
groep met Meliadine en 
Amaruq in de noordelijke 
 Canadese provincie Nunavut 
twee activa opgestart. Agnico- 
Eagle telt acht operationele 
mijnen, verspreid over Cana-
da, Mexico en Finland.
In de eerste jaarhelft moesten 
zeven van de acht mijnen tij-
delijk de productie staken als 
gevolg van de coronacrisis. 
Enkel Kittila in Finland bleef 
gespaard en haalde in het 
tweede kwartaal zelfs een 
 recordproductie. Over heel 
2019 bereikte de output op 

groepsniveau een record van 
1,78 miljoen troy ounce. Begin 
dit jaar bedroeg de prognose 
voor 2020 nog 1,8 miljoen 
troy ounce, maar dat werd 
door de tijdelijke sluitingen 
verlaagd naar 1,7 miljoen. De 
totale productiekostprijs van 
1050 dollar per troy ounce in 
de tweede jaarhelft maakt dat 
de vrije kasstroom tegen de 
huidige goudprijs positief is, 
want de grootste investerin-
gen zijn achter de rug.
Voor 2021 rekent Agnico- 
Eagle op een output van 
2,05 miljoen troy ounce, die 
verder oploopt naar 2,1 mil-
joen een jaar later. De groei 
gebeurt volledig op eigen 
kracht, want het gaat om uit-
breidingen van bestaande 
projecten. De expansie van 
Kittila en de tweede fase van 
Meliadine moeten de output 
de komende twee jaar met 
bijna een kwart opkrikken. 
Met een ondergrondse uit-
breiding van Amaruq en 
 Canadian Malartic is de pijp-
lijn nog niet leeg.
De nettoschuld van de mijn-
groep bedroeg na de eerste 
jaarhelft 1,4 miljard dollar. 
Agnico-Eagle noteert met een 
premie tegenover de sector-
genoten, maar die kan 
 worden verantwoord door de 
kwaliteit van de activa en het 
groeiprofiel van de groep. z

We lijken klaar voor  
een nieuwe opwaartse 
fase van de goudmijn-
aandelen.
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D
e gevolgen van de coro-
nacrisis bij de Neder-
landse producent van 
halfgeleidersystemen 
ASML blijven beperkt. 
Er is wel een impact op 
het tijdstip waarop be-

paalde verkochte systemen 
als omzet erkend mogen 
worden. De finale acceptatie 
van een klant gebeurt pas na 
het installatie- en testproces, 
en dat loopt door de corona-
maatregelen soms vertraging 
op.

In het tweede kwartaal wer-
den daardoor een aantal ver-
kochte EUV-systemen niet 
opgenomen in de omzet, 
waardoor die achterbleef op 
de verwachtingen. Daarvan 
was in het voorbije derde 
kwartaal geen sprake. De om-
zet van 3,96 miljard euro lag 
boven de eigen vooropgestel-
de vork van 3,6 tot 3,8 miljard 
en boven de consensusprog-
nose van 3,72 miljard. ASML 
verkocht 60 lithografiesyste-
men en leverde sinds begin 
dit jaar 23 EUV-systemen aan 
klanten. Toch wordt het niet 
eenvoudig in 2020 de eerdere 
doelstelling van 35 machines 
te halen. We schatten de 
EUV-gerelateerde omzet op 
4,5 miljard euro, of ongeveer 
een derde van de groepsom-
zet. ASML wil volgend jaar 
45 tot 50 EUV-systemen ver-
kopen en ziet de EUV-gerela-
teerde omzet volgend jaar 
met een vijfde toenemen.

Het Nederlandse bedrijf 
boekte in het derde kwartaal 
een brutowinst van 1,88 mil-
jard euro, goed voor een bru-
tomarge van 47,5 procent, te-
genover 48,2 procent in het 
tweede kwartaal en 43,7 pro-
cent een jaar eerder. Netto 
bleef er 1,06 miljard euro 
over, ruim 40 procent meer 
dan in het tweede kwartaal. 
De winst per aandeel lag met 
2,53 euro flink boven de con-
sensusverwachting van 2,26. 
Het aantal nieuwe orders 
bleef in het tweede kwartaal 
nog steken op 1,1 miljard eu-
ro, maar dat cijfer werd in 
het derde kwartaal fors opge-
krikt naar 2,87 miljard euro. 
De omzetprognose van 
13,4 miljard euro voor het lo-
pende boekjaar blijft gehand-
haafd. Voor 2021 mikt ASML 
op een lage omzetgroei van 
10 à 12 procent, terwijl de 
consensusschatting uitging 
van 16 procent. Aan de eerde-
re verwachting om tegen 
2025 een omzet tussen 15 en 
24 miljard euro te halen, ver-
andert niets.
ASML beschikte na het der-
de kwartaal over 4,4 miljard 

euro liquiditeiten, nagenoeg 
ongewijzigd tegenover een 
kwartaal eerder. Er kwam 
wel belangrijk nieuws over 
de aandeelhoudersvergoe-
dingen. Het tussentijdse divi-
dend werd vastgelegd op 
1,2 euro, tegenover 1,05 euro 

een jaar geleden. Het wordt 
betaalbaar gesteld op 13 no-
vember. In het voorjaar van 
2021 volgt in principe nog 
een slotdividend. De totale 
uitkering bedroeg vorig jaar 
2,4 euro per aandeel. Aange-
zien ASML de uitkeringen de 
komende jaren geleidelijk wil 
opkrikken, zal het dividend 
over het boekjaar 2020 wel-
licht hoger liggen. In januari 
lanceerde ASML een inkoop-
programma voor 6 miljard 
euro eigen aandelen over de 
periode 2020 tot 2022. In het 
eerste kwartaal spendeerde 
het 507 miljoen euro, maar 
door de coronacrisis werd de 
aandeleninkoop tijdelijk op-
geschort. ASML liet bij de 
publicatie van de kwartaalcij-
fers weten die inkopen met 
onmiddellijke ingang te her-
nemen.

Conclusie
De goede prestatie van 
 ASML in het derde kwartaal 
was geen verrassing, want 
die was grotendeels te dan-
ken aan de uitgestelde omzet 
van het tweede kwartaal. De 
prognose voor volgend boek-
jaar is aan de voorzichtige 
kant, maar dat zijn we van 
ASML gewoon. De belang-
rijkste boodschap is dat de 
langetermijndoelstellingen 
overeind blijven. Het hogere 
dividend en de herneming 
van de aandeleninkoop zijn 
positieve signalen voor de 
aandeelhouders. ASML is 
duur, maar elke noemens-
waardige terugval is een 
koopkans. z

A S M L

Voorzichtige prognose

Koers: 326,65 euro
Ticker: ASML NA
ISIN-code: NL0010273215
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 140,3 miljard euro
K/w 2020: 45
Verwachte k/w 2021: 37
Koersverschil 12 maanden: +34%
Koersverschil sinds jaarbegin: +24%
Dividendrendement: 0,7%

ASML hernam na de pu-
blicatie van de kwartaal-
cijfers de inkoop van 
eigen aandelen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 OKTOBERGF
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C
isco Systems is een van 
de weinige technologie-
bedrijven waarvan het 
aandeel de voorbije 
maanden geen record 
heeft neergezet. De 
beurswaarde bedraagt 

zelfs minder dan een derde 
van die van twintig jaar gele-
den. De producent van net-
werkapparatuur was op zijn 
top in 2000 nog meer dan 
500 miljard dollar waard. 
Cisco kreeg met meer con-
currentie af te rekenen en 
speelde te traag in op de lage-
re productverkoop en de op-
mars van cloudcomputing.

Door de coronacrisis hebben 
veel bedrijven hun IT-uitga-
ven teruggeschroefd. Het 
aantal nieuwe productorders 
zit al enkele kwartalen in een 
dalende lijn. In mei , juni en 
juli − het laatste kwartaal van 
het boekjaar 2019-2020 − 
was er een achteruitgang met 
10 procent. Vooral de kmo’s 
laten het afweten. Wel wordt 
het videoconferencingplat-
form Webex sinds dan meer 
dan ooit gebruikt.
De omzet en de winst lagen 
net iets boven de verwachtin-
gen, maar de ontgoochelende 
prognoses voor het lopende 
kwartaal kwamen de techno-
logiegroep duur te staan. Cis-
co beleefde de slechtste 
beursdag sinds 2009. De 
groepsomzet daalde met 9,5 
procent op jaarbasis naar 
12,2 miljard dollar. Dat cijfer 
lag een fractie boven de con-

sensusprognose, maar het 
was wel het derde opeenvol-
gende kwartaal met een 
 daling. De aangepaste netto-
winst liep terug met 5 pro-
cent tot 3,4 miljard dollar, 
maar door het effect van de 
aandeleninkopen bleef de 

achteruitgang van de winst 
per aandeel (0,8 dollar) be-
perkt tot 3,6 procent.
Infrastructure Products blijft 
de grootste afdeling, met een 
bijdrage van iets meer dan de 
helft aan de groepsomzet. 
Die divisie heeft producten 
zoals routers, switches en 
 andere apparatuur die het 
transport en de opslag van 
gegevens mogelijk maken. De 
omzet van de afdeling zakte 
met 16 procent naar 6,3 mil-
jard dollar. Ook de afdeling 
Applicaties boerde 9 procent 
achteruit, maar de omzet van 
de dienstenafdeling bleef sta-
biel op 3,32 miljard dollar. 
Beveiliging, de kleinste divi-
sie, liet een groei van 10 pro-
cent optekenen, maar verte-
genwoordigt minder dan 7 
procent van de groepsomzet.
Ondanks de omzetdaling 
bleef de winstgevendheid 
stabiel met een brutomarge 
van 65 procent en een opera-
tionele marge van 33 procent. 
Over het volledige boekjaar 
2019-2020 daalde de groeps-
omzet met 5 procent tot 
49,3 miljard dollar. Ondanks 
de daling van de nettowinst 

(-1%) ging de winst per aan-
deel wel met 4 procent voor-
uit. Cisco wil de kosten met 
1 miljard dollar verminderen, 
maar de groep moet ook her-
structureringskosten dragen.
De prognoses voor het lopen-
de kwartaal (tot eind okto-
ber) vielen tegen, met een 
verwachte omzetdaling met 
9 tot 11 procent. Ook de 
winstverwachting (0,7 dollar 
per aandeel) lag onder de 
consensusprognose. Boven-
dien zullen de productorders 
met 12 tot 15 procent dalen.
Cisco haalde vorig boekjaar 
een vrije kasstroom van 
13 miljard dollar. De groep 
dreigt wel een boete van 
1,9 miljard dollar te moeten 
betalen voor een inbreuk op 
vier patenten van Centripetal 
Networks, maar ze gaat daar-
tegen in beroep. Cisco had op 
het einde van het boekjaar 
29,4 miljard dollar in kas en 
een schuld van 15,6 miljard 
dollar. Naast bijkomende 
aandeleninkopen staan ook 
overnames in het cloudseg-
ment op het verlanglijstje.

Conclusie
Er zijn weinig redenen om 
vrolijk te worden van de 
prestaties van Cisco. De tech-
nologiegroep blijft wel hoge 
kasstromen genereren en 
verwent de aandeelhouders 
met een aantrekkelijk divi-
dend en aandeleninkopen. 
Bovendien ligt de waardering 
flink onder het historische 
gemiddelde, waardoor een 
negatief scenario al groten-
deels is verrekend. Onder 
40 dollar is een eerste positie 
verantwoord. z

C I S C O  S Y S T E M S

Nog even doorbijten

Koers: 39,81 dollar
Ticker: CSCO US
ISIN-code: US17275R1023
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 170 miljard dollar
K/w 2020: 12,5
Verwachte k/w 2021: 13
Koersverschil 12 maanden: -11%
Koersverschil sinds jaarbegin: -16%
Dividendrendement: 3,6%

Cisco Systems verwent de 
aandeelhouders met een 
aantrekkelijk dividend  
en aandeleninkopen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
oor Deere & Company, 
de grootste naam in de 
sector van de landbouw-
werktuigen, is het boek-
jaar 2019-2020 (afsluit-
datum 30 oktober) al zo 
goed als afgelopen. De 

resultaten over het derde 
kwartaal (begin mei tot eind 
juli) zijn eind augustus be-
kendgemaakt en laten duide-
lijk een impact van de coro-
nacrisis zien.
Deere haalde in het afgelo-
pen kwartaal 63,5 procent 
van zijn omzet uit de land-
bouwactiviteiten. De reste-
rende inkomsten komen uit 
materialen voor de bouw en 
de bosbouw. Daarnaast is er 
een financiële poot, die zich 
vooral bezighoudt met de 
verhuur en de leasing van 
landbouwvoertuigen. Het 
aandeel van de landbouw-
activiteiten is gezakt door de 
overname van Wirtgen 
Group, de duurste overname 
in de geschiedenis van Deere. 
Dat Duitse bedrijf is gespeci-
aliseerd in machines voor 
wegenbouw en het mixen 
van asfalt. Daarmee bouwt 
Deere zijn  afhankelijkheid 
van de heel cyclische land-
bouw af.
In het derde kwartaal daalde 
de omzet met 11 procent tot 
8,925 miljard dollar, tegen-
over nog 10,04 miljard dollar 
in de periode mei-augustus 
2019. Dat cijfer lag wel 18 
procent boven de analisten-
consensus. De winst per aan-
deel kwam nog spectaculair-
der boven de gemiddelde 
analistenverwachting uit. De 
winst per aandeel landde op 
2,57 dollar, tegenover  
2,81 dollar in het derde kwar-

taal van het boekjaar 2018- 
2019, maar de analistencon-
sensus mikte slechts op 
1,24 dollar per aandeel.
De toename van de bedrijfs-
winst (ebit) bij de landbouw- 
activiteiten was een aangena-
me verrassing. Een beperkte 

omzetdaling (-5%) in combi-
natie met een serieuze kos-
tenbesparing (145 miljoen 
dollar) en stevige prijsverho-
gingen (met een positieve 
impact van 262 miljoen dol-
lar op de ebit) verklaren 
waarom de afdeling uitblinkt 
in winstgevendheid. De be-
drijfsleiding kon op basis van 

het sterke kwartaal van de 
landbouwactiviteiten de ver-
wachting voor het volledige 
boekjaar optrekken van een 
nettowinst tussen 1,6 à 2 mil-
jard dollar naar 2,25 miljard 
dollar. Dat is een heel eind 
boven de analistenconsensus 
van 1,97 miljard dollar. De di-
visie met materialen voor 
bouw en bosbouw kampte 
met een forsere achteruit-
gang van de omzet (-28%) 
dan landbouw (-5%).
De resultaten van Deere 
 komen altijd boven de ge-
middelde verwachting uit. 
Dat is deze keer weer het ge-

val. De koers ging dan ook 
vlot hoger. Analisten hebben 
hun omzetverwachting ver-
hoogd van 34,9 miljard dollar 
voor het boekjaar 2018-2019 
tot 30,3 miljard dollar voor 
het lopende boekjaar. De 
winst per aandeel kwam uit 
op 9,94 dollar in het vorige 
boekjaar. De analistencon-
sensus voor het lopende 
boekjaar bedraagt een winst 
per aandeel van 7,46 dollar, of 
een terugval met 25 procent. 
Voor het volgende boekjaar 
rekenen de analisten gemid-
deld op een omzet van 
32,7 miljard dollar en een 
 recordwinst per aandeel van 
10,21 dollar.

Conclusie
De aandelenkoers schittert 
en klom de voorbije maanden 
naar een record, ondanks de 
duik in maart door de coro-
na pandemie. Tegen een ver-
wachte koers-winstverhou-
ding van 24 voor volgend jaar 
en tegen een verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
(ev) en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 21 voor 2021 is 
het aandeel voor ons te hoog 
gewaardeerd. We verlagen 
het advies. In de landbouw-
sector zijn er aantrekkelijke-
re kansen. z

D E E R E  &  C O M P A N Y

Sterke resultaten, maar te duur

Koers: 234,81 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 73,6 miljard dollar
K/w 2019: 24
Verwachte k/w 2020: 31
Koersverschil 12 maanden: +41%
Koersverschil sinds jaarbegin: +36%
Dividendrendement: 1,2%

Het aandeel van  
Deere schittert,  
ondanks de duik door  
de coronapandemie.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating:  3B 
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D
e aanhoudend slechte 
omstandigheden op de 
potasmarkt noopten de 
Duitse meststoffen- en 
zoutproducent K+S eind 
vorig jaar om zijn strate-
gische plan Shaping 

2030 te versnellen. Centraal 
in het bijgestuurde plan staat 
de vermindering van de net-
toschuld van 3,12 miljard 
 euro met ruim 2 miljard euro 
tegen eind 2021.
De hoge schuld, 4,9 keer de 
bedrijfskasstroom of ebitda 

van 2019, is een gevolg van de 
bouw voor 3,1 miljard euro 
van Legac, een nieuw potas-
project in de Canadese pro-
vincie Saskatchewan. Het 
plan was de nettoschuld-
graad tegen eind 2020 te 
doen zakken naar maximaal 
2,8 keer de ebitda door de 
 opstart van Legacy en de in-
komsten uit de zoutafdeling. 
Maar de aanhoudend lage 
prijzen voor potas maakten 
dat onhaalbaar.
Bij de jaarrapportering in 
maart meldde K+S dat het 
zijn Amerikaanse zoutactivi-
teiten zou verkopen, om de 
schuld af te bouwen. De afde-
ling bestaat in hoofdzaak uit 
drie overgenomen bedrijven. 
In 2006 nam K+S het Chi-
leense SPL over, nu K+S Chi-
li. In 2009 kocht het Morton 
Salt in de Verenigde Staten 
en Windsor Salt in Canada. 
In 2019 boekte de afdeling 
1,53 miljard euro omzet, of 
37,6 procent van het groeps-

totaal van 4,07 miljard. De 
ebitda bedroeg 230 miljoen, 
goed voor 36 procent van het 
totaal van 640,4 miljoen. Op 
5 oktober meldde K+S een 
verkoopovereenkomst met 
Stone Canyon Industries 
Holding (SCIH). Die betaalt 
3,2 miljard dollar (inclusief 
schulden), of 12,5 keer de 
ebitda van 2019. Dat is meer 
dan verwacht. De verkoop 
wordt wellicht tegen de zo-
mer van 2021 afgerond. Er is 
wel nog de goedkeuring van 
de mededingingsautoriteiten 
nodig, want SCIH heeft een 
aanzienlijke zoutactiviteit in 
de Verenigde Staten. Door de 
hoger dan verwachte op-
brengst zal K+S de verhoopte 
schuldafbouw tegen eind 
2021 halen.
De verkoop van de Ameri-
kaanse zoutactiviteiten gaat 
gepaard met een grondige 
 reorganisatie van de overige 
activiteiten en administratie-
ve diensten tegen eind 2020. 
Die brengt tot 40 miljoen eu-
ro eenmalige kosten mee, 
maar zou de kosten vanaf 
2021 jaarlijks met 60 miljoen 
terugdringen, een daling met 

30 procent. Dat is geen over-
bodige luxe, blijkt uit de half-
jaarcijfers. De groepsomzet 
daalde in de eerste jaarhelft 
met 9,9 procent, tot 1,93 mil-
jard euro. De omzet van de 
Amerikaanse zoutactiviteiten 

zakte naar 695 miljoen euro 
(-15,5%), die van Europa+ (de 
Europese meststoffen- en 
zoutactiviteiten, plus Legacy) 
naar 1,23 miljard (-6,5%). 
Maar bij Europa+ zakte de 
ebitda naar 182,9 miljoen 
 euro (-40,1%), bij de Ameri-
kaanse zoutactiviteiten steeg 
ze naar 139,8 miljoen 
(+15,3%). Op groepsniveau 
zakte de ebitda met 27,8 pro-
cent naar 288,9 miljoen euro, 
of een daling van de ebitda- 
marge van 18,7 tot 15 procent. 
De gezuiverde vrije kas-
stroom halveerde tot 161 mil-
joen euro en zou op jaarbasis 
rond het nulpunt eindigen. 
Vorig jaar was dat cijfer met 
140 miljoen euro voor het 
eerst sinds 2013 positief. Op 
jaarbasis mikt K+S op een 
ebitda van 480 miljoen euro, 
een stevige daling tegenover 
een al ontgoocheld 2019 
(toen 640,4 miljoen).

Conclusie
De hoger dan verwachte op-
brengst van de Amerikaanse 
zoutactiviteiten is positief, 
maar K+S verliest zo ook wel 
een stabiele bron van inkom-
sten. Het aandeel reageerde 
eerst opgelucht op de deal, 
maar ging onlangs opnieuw 
aan het dalen. Voor een koop-
advies wachten we op posi-
tievere signalen van de potas-
markt. z

K + S

Amerikaanse zoutactiviteiten hebben een koper

Koers: 6,5 euro
Ticker: SDF GY
ISIN-code: DE000KSAG888
Markt:  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 1,25 miljard euro
K/w 2019: 14
Verwachte k/w 2020: 27
Koersverschil 12 maanden: -49%
Koersverschil sinds jaarbegin: -40%
Dividendrendement: 0,6%

K+S verliest noodgedwon-
gen een stabiele bron van 
inkomsten.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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C
ovid-19 versnelt de trans-
formatie van PostNL van 
een klassiek postbedrijf 
naar een logistieke speler 
die ook brievenpost ver-
deelt. Het zwaartepunt 
van zowel de omzet als 

de winst is definitief verscho-
ven naar de bezorging van 
pakjes. In het tweede kwar-
taal puurde het bedrijf 
516 miljoen euro omzet uit 
het pakjesverkeer en 
380 miljoen euro uit het klas-
sieke postverkeer. In de 
winstverdeling is de veran-
dering nog meer uitgespro-
ken. De pakjes leverden 
60 miljoen euro bedrijfswinst 
op in het tweede kwartaal, 
het klassieke postverkeer 
5 miljoen euro. De coronacri-
sis gaf e-commerce vleugels. 
PostNL verscheepte in het 
tweede kwartaal een kwart 
meer pakjes. Die groei is wel-
licht niet vol te houden, maar 
het structureel veranderde 
koopgedrag van de consu-
ment geeft de bezorgbedrij-
ven wel de wind in de rug.
Nog veel belangrijker voor de 
aandeelhouders is dat de 

winst uit het pakjesverkeer 
veel sneller is gestegen 
(+31 miljoen euro) dan de 
winst uit het postverkeer is 
gedaald (-12 miljoen). Dat 
wordt de normale gang van 
zaken. PostNL vangt de door-
zettende daling van de klas-
sieke postvolumes op met 
een defensieve strategie. De 
fusie met concurrent Sandd, 
efficiëntiewinsten en prijs-

verhogingen stelpen het 
bloeden. Dankzij de stijging 
van het pakjesverkeer kan 
PostNL op dat front een of-
fensieve strategie voeren. Zo 
investeert het bedrijf dit jaar 
150 miljoen euro in de uit-
breiding van de bezorgcapa-
citeit met 40 procent. Vol-
gend jaar worden twee nieu-
we sorteercentra voor kleine 
pakjes en twee verdeelcentra 
in gebruik genomen, waaron-
der één in België. De combi-
natie van beide divisies lever-
de een bedrijfswinst op van 
54 miljoen euro, tegenover 
39 miljoen euro in dezelfde 
periode vorig jaar. Met die 
resultaten verslaat het bedrijf 
ruim de verwachtingen. De 
ommekeer is opmerkelijk, 
omdat het bedrijf begin dit 
jaar nog worstelde met de 
verwachtingen, onder meer 
doordat de stijging van het 
pakjesverkeer afnam. Het 
kan verkeren.
De positieve trend zette in 
het derde kwartaal zo door 
dat het bedrijf vorige week 
zijn winstverwachtingen 
voor dit jaar kon optrekken. 
De bedrijfswinst zou dit jaar 

op minstens 175 miljoen euro 
landen, terwijl eerder gere-
kend werd op ruim 130 mil-
joen euro. Die aantrekkende 
winstgevendheid geeft ook 
de creatie van vrije cashflow 
een duw in de rug, wat het 
bedrijf de mogelijkheid geeft 

volgend jaar opnieuw een di-
vidend te betalen op de resul-
taten van dit jaar. De netto-
schuldpositie daalt tot min-
der dan 2 keer de bedrijfs-
cashflow, ondanks de beta-
ling van 205 miljoen euro aan 
het pensioenfonds eind dit 
jaar. Die betaling verlaagt de 
volgende jaren de pensioen-
uitgaven. PostNL financiert 
die transactie ook met een 
sale-en-leasebackoperatie 
van gebouwen ter waarde 
van 150 miljoen euro. Voor 
het management zet de da-
ling van de nettoschuld het 
licht op groen voor de her-
vatting van het dividend. 
Aandeelhouders mogen vol-
gend jaar rekenen op een di-
vidend van ongeveer 18 euro-
cent per aandeel, goed voor 
een dividendrendement van 
6 procent.

Conclusie
PostNL wint bij het verande-
rende aankoopgedrag van de 
consument. De coronacrisis 
versnelt die transformatie. 
De snelle en winstgevende 
groei van het pakjesverkeer 
duwt de daling van het klas-
sieke postverkeer naar de 
achtergrond. De waardering 
blijft heel verdedigbaar, met 
een koers-winstverhouding 
van 12 en een ondernemings-
waarde van 6 keer de be-
drijfscashflow. Het dividend 
lijkt voor de volgende jaren 
gebeiteld te zitten, dankzij de 
dalende schuldgraad en de 
creatie van vrije cashflow. 
We trekken het advies op 
naar ‘koopwaardig’. z

P O S T N L

Pakjes geven winst vleugels

Koers:  2,9 euro
Ticker:  PNL
ISIN-code:  NL0009739416
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,47 miljard euro
K/w 2019: 9
Verwachte k/w 2020: 12
Koersverschil 12 maanden: +51%
Koersverschil sinds jaarbegin: +49%
Dividendrendement: 6%

PostNL wint bij het veran-
derende aankoopgedrag 
van de consument.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e koers van Südzucker 
reageerde negatief op de 
halfjaarcijfers van het 
boekjaar 2020-2021 (af-
sluitdatum 29 februari 
2021). Door de corona-
pandemie kwam de 

koers in maart fors onder 
druk, met een herhaling van 
de dieptepunten van eind 
2018 en begin 2019 als ge-
volg. Intussen heeft het aan-
deel zich opnieuw fraai her-
steld. De bodem voor de sui-
kerprijs leek vorig jaar achter 
ons te liggen, maar door de 
pandemie zakte de suiker-
prijs in april toch naar een 
nieuw dieptepunt, om sinds-
dien opnieuw te herstellen.

In de eerste helft van het 
boekjaar is er een licht om-
zetherstel van 3,314 miljard 
naar 3,349 miljard euro (+1%) 
bij Südzucker. De omzet in 
het suikersegment stabili-
seerde van 1,12 naar 1,11 mil-
jard euro. De hogere gemid-
delde prijs werd gecompen-
seerd door 12 procent minder 
beplante hectares – veel sui-
kerfabrieken gingen tijdens 
de lockdown dicht – en een 
iets lagere opbrengst dan 
 vorig jaar door de droge 
 zomer.
Südzucker blijft met 23 sui-
kerfabrieken en 2 raffinade-
rijen veruit de grootste sui-
kerproducent van Europa. 
Het wordt sinds jaar en dag 
gecontroleerd door een coö-

peratie van zowat 30.000 sui-
kerbietentelers (59% van de 
aandelen). Het afgelopen 
 decennium heeft Südzucker 
gediversifieerd richting bio-
ethanol via zijn beursgeno-
teerde dochter Crop Ener-
gies, fruitbereidingen en 

fruitconcentraten (nummer 
één in Europa) en specialitei-
ten (nummer één in Europa 
in diepgevroren pizza). De 
specialiteiten lieten wel een 
omzetgroei van 1,192 naar 
1,262 miljard euro optekenen, 
en dragen meer bij tot de 
groepsomzet dan het suiker-
segment.
Het goede nieuws is dat er 
een einde is gekomen aan de 
daling van de resultaten. Na 
zes maanden in het boekjaar 
2020-2021 klimt de ebitda 
(bedrijfskasstroom) met ruim 
28 procent, van 214 naar 
276 miljoen euro, waarvan 
142 miljoen in het tweede 
kwartaal. De ebit (bedrijfs-
winst) maakt een sprong van 
66 procent, van 71 naar 
118 miljoen euro, ondanks de 
negatieve bijdrage van 
56 miljoen euro van het sui-
kersegment. Dat verlies aan 
ebit in het suikersegment 
werd meer dan gecompen-
seerd door de specialiteiten 
(ebit van 87 naar 103 miljoen 
euro), maar ook door Crop 
Energies, waarvan de ebit 
steeg van 44 naar 51 miljoen 
euro, ondanks een omzetda-
ling. De afdeling fruitberei-

dingen en concentraten deed 
het minder goed. Ondanks 
een licht hogere omzet, van 
596 naar 602 miljoen euro, 
zakte het bedrijfsresultaat 
van 36 naar 31 miljoen euro.
Ondanks de covid-19-pande-
mie verwacht het manage-
ment voor het boekjaar 
2020-2021 nog altijd een 
 hogere omzet dan in het af-
gelopen boekjaar: tussen 6,9 
en 7,2 miljard euro, tegenover 
6,7 miljard euro voordien. De 
verwachtingen voor de ebit 
van het suikersegment wer-
den teruggeschroefd van 
-40 miljoen à +60 miljoen 
 euro naar -100 à -50 miljoen 
euro. Er komt dus nog geen 
volledige turnaround. Daar-
door blijft de verwachting 
voor de groepsebit tussen 
300 en 400 miljoen euro, 
 tegenover 116 miljoen euro in 
het afgelopen boekjaar.

Conclusie
Het suikersegment van Süd-
zucker komt in het lopende 
boekjaar nog niet uit de rode 
cijfers. Dat was de teleurstel-
ling van het halfjaarrapport 
en het verklaart de stevige 
koersdaling sinds de publica-
tie van de cijfers. Er is zo 
 opnieuw het nodige koers-
potentieel voor de komende 
jaren. Maar het zal met hor-
ten en stoten gaan. Omdat de 
koers opnieuw onder de 
boekwaarde (14,2 euro per 
aandeel) is gezakt, gaan we 
van een neutraal naar een po-
sitief advies. z

S Ü D Z U C K E R

Covid-19 remt herstel

Het suikersegment  
komt in het lopende  
boekjaar nog niet  
uit de rode cijfers.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 13,99 euro
Ticker: SZU GR
ISIN-code: DE0007297004
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 3,06 miljard euro
K/w 2019-‘20: -
Verwachte k/w 2020-‘21: 73
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14% 
Dividendrendement: 1,5%
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Apple stelde op een online- 
event de nieuwe Iphone12 
voor. Met die smartphone 
kunnen de gebruikers verbin-
ding maken met het snellere 
5G-netwerk. Veel beleggers 
verwachten dat de vraag naar 

de nieuwe smartphone daar-
door fors zal stijgen. Het aan-
deel reageerde echter nau-
welijks na het nieuws. Wel 
was de koers in 2020 al met 
70 procent gestegen. Daar-
door bedraagt de beurswaar-
de van Apple meer dan 
2000 miljard dollar. Daarmee 
blijft Apple het aandeel met 
de hoogste beurskapitalisatie 
in de Verenigde Staten.

Fagron, de maker van magis-
trale bereidingen, zag zijn 
omzet in het derde kwartaal 
met 0,4 procent afnemen tot 
135,1 miljoen euro. Die daling 
is het gevolg van valuta-ef-
fecten, vooral in Zuid-Ameri-

ka. Bij constante wisselkoer-
sen steeg de omzet met 10,7 
procent bij een autonome 
groei van 8,2 procent. CEO 
Rafael Padilla was tevreden. 
Hij zal de regio’s Europa, 
Zuid-Afrika en Israël leiden 
om sneller op de markt te 
kunnen inspelen. De zicht-
baarheid op het vierde kwar-
taal blijft vrij laag. Fagron 
blijft uitkijken naar interes-
sante overnames. De koers 
verloor 5 procent.

Het aandeel van Balta beleef-
de een opluchtingsrally. In 
een tradingupdate liet de ta-
pijtproducent weten dat de 
omzet in het derde kwartaal 
zal herstellen na de daling in 
het tweede kwartaal. Ook zal 

de aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) ruim boven 
die van het derde kwartaal 
van 2019 liggen. De verval-
datum van de Europese Re-
volving Credit Facility is ver-
lengd van 11 augustus 2021 
tot 30 juni 2022. Die termijn 
kan verder worden verlengd 
tot 30 juni 2024. Dat is goed 
nieuws, want het bedrijf torst 
veel schulden. Voor de 
derde kwartaalcijfers blijft 
het wachten tot 6 november.

Er doen geruchten de ronde 
dat het private-equitybedrijf 
EQT een overname van KPN 
overweegt, al zouden de ge-
sprekken nog maar in de 
 be ginfase zitten. Beleggers 
leken oren te hebben naar 

het nieuws, want de koers 
van KPN steeg met 7 procent. 
De Stichting KPN kan via een 
calloptie op preferente aan-
delen een blokkeringsbelang 
in handen krijgen. Bovendien 
geldt het telecombedrijf in 
Nederland als strategisch 
 belangrijk. Dus moet een 
overnemer ook de Neder-
landse regering kunnen over-
tuigen. De koerstrend keerde 
naar stijgend.

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 120,71 dollar
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 20,26 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 1,24 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 2,39 euro
Ticker: KPN NA
ISIN-code: NL0000009082
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H
et aandeel van AB InBev 
is nog niet helemaal her-
steld van de coronaklap 
in maart. De covid-19- 
pandemie is sindsdien 
nog niet volledig wegge-
weest. Ze lijkt zelfs hele-

maal terug in Europa. Cafés 
en restaurants, de grote afne-
mers van AB InBev, hebben 
nog altijd niet op volle toeren 
gepresteerd. Ook grote evene-
menten zijn er al lang niet 
meer. Er komt een moeilijke 
periode aan voor AB InBev. 
Zelfs als er op korte termijn 
een opvolger wordt gevonden 
voor de vertrekkende CEO 
Carlos Brito, zal die het tij 
niet meteen kunnen keren.
De biergigant kreeg onlangs 

O P T I E S

A la baisse op AB InBev
enkele koopaanbevelingen. 
Het beurshuis Kepler ver-
wacht dat AB InBev zijn inte-
rim-dividend zal halveren, 
zoals de wereldbrouwer eer-
der dit jaar al deed met zijn 
slotdividend. Toen ging het 
dividend van 1 naar 0,5 euro 
per aandeel. De groep maakt 
eind oktober zijn kwartaalcij-
fers bekend, maar we ver-
wachten vooral een moeilijk 
vierde kwartaal. 
We gaan daarom à la baisse 
op het aandeel. Wie de aan-
delen bezit, kan een call 
schrijven om een premie te 
pakken. Actievere beleggers 
kunnen puts kopen met de 
 afloopdatum ergens in het 
voorjaar van 2021.

Geschreven call
Schrijf call AB InBev maart 
2021 met uitoefenprijs 
50 euro @ 5,00 euro
De mooie premie van 5 euro 
blijft het eigendom van de 
callschrijver, als de aandelen-
koers van AB InBev niet voort 
stijgt. Op 51 euro wacht een 
stevige weerstand. We den-
ken dat de koers het niet ge-
makkelijk zal hebben om die 
barrière te nemen. Gebeurt 
dat toch, dan moeten we de 
aandelen misschien verkopen 
tegen 50 euro. Omdat we al 
een premie van 5 euro op zak 
hebben, ontvangen we 55 eu-
ro per aandeel. Dat is zo’n 10 
procent boven de huidige 
koers.

Wie geen aandelen bezit en 
toch à la baisse wil gaan, kan 
een zuivere put kopen. Houd 
er rekening mee dat de hele 
inleg verloren kan gaan als de 
aandelenkoers niet de ge-
wenste richting uitgaat.

Gekochte put
Koop put AB InBev maart 
2021 met uitoefenprijs 
48 euro @ 3,30 euro
Met dit baissecontract kopen 
we tijd tot 19 maart 2021. 
Maar we verwachten al eer-
der een koersdaling van het 
aandeel. Als de neerwaartse 
beweging wordt ingezet, kan 
de premie snel stijgen. Vanaf 
een aandelenkoers van 
44,7 euro maken we intrinsiek 
winst. Er wacht pas een echte 
steun rond 37 euro. Dan zou 
dit contract tenminste 11 euro 
waard zijn. Dat is bijna vier 
keer onze inleg. z

E
r zijn grote Japanse be-
drijven die noteren op 
westerse beurzen, maar 
beleggers die op de brede 
Japanse aandelenmarkt in 
lokale bedrijven willen in-
vesteren, doen dat het 

best via trackers. De meeste 
in Europa verkrijgbare trac-
kers hebben de MSCI Japan- 
index of de Topix-index als 
onderliggende waarde.

IShares MSCI Japan
Deze tracker, met ISIN-code 
IE00BYVJRQ85 en ticker-
symbool QDVN, behoort tot 
de iShares-productlijn van de 
uitgever BlackRock en no-
teert op de Duitse Xetra- 
beurs in euro. Het is een 

D E R I V A T E N

Trackers op Japanse beurs

 fysieke tracker die de onder-
liggende aandelen aankoopt. 
De onderliggende index is de 
MSCI Japan, die momenteel 
zeventig bedrijven telt. De 
jaarlijkse beheersvergoeding 
bedraagt 0,25 procent.
Ook andere trackers schadu-
wen de MSCI Japan- index. 
Zo noteert de Xtrackers 
 MSCI Japan van uitgever 
DWS Investments (Deutsche 
Bank) op Xetra met het tic-
kersymbool DBXJ en 
ISIN-code LU0274209740. 
De jaarlijkse beheerkosten 
van DBXJ bedragen 0,3 pro-
cent. De UBS ETF MSCI 
 Japan wordt uitgegeven door 
het Zwitserse UBS ETF en 
noteert op Xetra met het tic-

kersymbool UIM5 en de 
ISIN-code LU0136240974. 
De beheersvergoeding van 
UIM5 bedraagt 0,35 procent. 
Zowel DBXJ als UIM5 is een 
fysieke tracker.
Via de Topix-index kunt u 
ook op het potentieel van de 
Japanse aandelenmarkt in-
spelen. Die is een stuk breder 
dan de MSCI Japan en omvat 
alle aandelen die op het First 
Section-segment van de 
Tokyo Stock Exchange note-
ren. Dat zijn er meer dan 
2100. De wegingen worden 
bepaald door de marktkapita-
lisatie en de free float (het 
aantal vrij verhandelbare aan-
delen). Door het grote aantal 
aandelen in de index zijn de 

individuele wegingen een 
stuk kleiner dan bij de MSCI 
Japan.

Amundi Index Soluti-
ons Japan Topix ETF
Deze tracker met ISIN-code 
LU1681037609 wordt uitgege-
ven door Amundi Luxemburg 
en noteert met het tickersym-
bool TPXE op Euronext Pa-
rijs. Het gaat om een syntheti-
sche ETF. Een fysieke replica-
tie is, gezien de omvang van 
de onderliggende index, niet 
aan de orde. Een voordeel zijn 
de lage vaste beheerskosten 
van 0,2 procent. 
Een alternatief voor TPXE is 
de Vanguard FTSE Japan 
die op Euronext Amsterdam 
noteert met het tickersym-
bool VJPN. De beheerskosten 
van die tracker liggen met 
0,19 procent nog iets lager. z
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H
et gaat weer de verkeer-
de richting uit met de 
 covid-19-pandemie, 
 zeker in Europa. Over-
heden zijn verplicht 
strengere maatregelen te 
nemen om een toestroom 

van coronapatiënten in de 
ziekenhuizen af te wenden. 
Meer en meer houden die 
maatregelen ook beperkte 
lockdowns in. Dat zal wegen 
op de economische activitei-
ten in het vierde kwartaal en 
kan ertoe leiden dat corona-
gevoelige ondernemingen 
hun winstverwachtingen 
moeten verlagen. Die risico’s 
wegen op de Europese aan-
delenmarkten. Daarnaast 
 komen de Amerikaanse 
 presidentsverkiezingen ake-
lig dichtbij. We blijven tot 
nader order zuinig omsprin-
gen met onze stevige kas-
positie.
Belangrijk nieuws joeg de 
koers van Bone Therapeu-
tics ver boven onze aankoop-
limiet (zie kader Nieuws uit 
de bedrijven). Dat is verve-
lend. We trekken de aan-
kooplimiet dan ook met 10 
procent op. Hoger gaan we 
voorlopig niet. We kijken 

naar de impact op de koers 
van een eventuele kapitaalo-
peratie of een zwakkere 
beursperiode. Onze vrij 
 bescheiden positie in Biocar-
tis hebben we wel opgetrok-
ken tegen een aantrekkelijke 
prijs.

Galapagos: reuma ja, 
artrose nee
Na de onverwachte weige-
ring in augustus van het 
Amerikaanse geneesmidde-
lenagentschap FDA om de 
JAK1-remmer filgotinib goed 
te keuren voor de indicatie 
reuma, was het nagelbijtend 
wachten op de beslissing 
door de bevoegde instanties 
in Europa en Japan. Op 25 
september kwam het verlos-
sende nieuws van de goed-
keuring in beide regio’s. Dat 
was een historische dag voor 
Galapagos, dat 21 jaar na de 
oprichting zijn eerste pro-
duct op de markt mag bren-
gen.
De goedkeuring ging gepaard 
met een mijlpaalbetaling van 
75 miljoen euro door partner 
Gilead en geldt voor beide 
dosissen (100 en 200 milli-
gram) voor een behandeling 

als mono- of combinatie-
therapie voor volwassenen 
met matige of ernstige reu-
ma, bij wie eerdere behande-
lingen hebben gefaald. De 
verantwoordelijkheid voor 
de verkoop van Jyseleca, de 
commerciële naam van filgo-
tinib, ligt in Japan bij partner 
Gilead Sciences. De Amerika-
nen sloten daarvoor vorig 
jaar een distributieovereen-
komst met Eisai af. Galapagos 
ontvangt een royalty van 20 
tot 24 procent van de netto- 
omzet van Gilead.

Samen en apart in 
 Europa
In Europa verzorgt Gala-
pagos de verkoop in de Bene-
lux. Voor de vijf grote Euro-
pese landen worden de kos-
ten en de winst fiftyfifty ver-
deeld. Galapagos verzorgt de 
verkoop in Frankrijk, Italië 
en Spanje, terwijl Gilead 
Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk op zich neemt. 
Ondanks de enorme tegen-
slag in de Verenigde Staten 
kan Galapagos zijn commer-
ciële structuur in Europa 
verder ontplooien en defini-
tief de overgang maken naar 
een volledig geïntegreerd 
 biotechbedrijf. Dat is een 
cruciale stap om klaar te zijn 
voor de volgende indicaties 
van Jyseleca en andere toe-

komstige goedgekeurde 
 moleculen.
Gilead bespreekt in novem-
ber met de FDA de volgende 
stappen om een nieuw goed-
keuringsdossier voor Jysele-
ca voor de indicatie reuma in 
te dienen. Dat dossier zal de 
data bevatten van de fertili-
teitsstudies (Manta en Man-
ta-RAy) die in de eerste jaar-
helft van 2021 worden ver-
wacht, naast heel wat extra 
langetermijndata uit de fase 
III-studies. De FDA neemt 
eind 2021 een nieuwe beslis-
sing.
De hamvraag blijft of de 
 hogere dosis van 200 milli-
gram zal worden goedge-
keurd. Dat zou een belangrijk 
competitief voordeel zijn 
 tegenover de andere JAK- 
remmers en is voor Gilead 
nagenoeg een voorwaarde 
geworden om de verkoop in 
de Verenigde Staten op te 
starten. Dat element speelt 
mogelijk ook voor de andere 
reumagerelateerde indicaties 
(psoriatische artritis en anky-
loserende spondylitis) waar-
voor Jyseleca wordt getest. 

Galapagos kan definitief 
de overgang maken naar 
een volledig geïntegreerd 
 biotechbedrijf.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
7C Solarparken heeft zĳn 
jaardoelstelling van een por-
tefeuille van 220 megawatt al 
overschreden door een park 
van 7,6 megawatt in Krakow 
am See te verwerven.
Atenor gaf succesvol twee 
obligaties uit voor de retail-
klanten, een op vier jaar (bru-
tocoupon 3,25%) en een op 
zes jaar (brutocoupon 

3,875%) voor respectievelĳk 
25 tot 35 miljoen euro en  
45 tot 65 miljoen euro.

Vergrijzing
Bone Therapeutics kwam 
met gunstige fase IIa-resul-
taten voor Allob voor de indi-
catie spinale lumbale fusie. 
Na 24 maanden leverde de 
behandeling met Allob een 
fusie resultaat van 90 procent 

op. Dat leidde tot een fors 
koersherstel.
Inventiva kreeg de status 
van ‘doorbraaktherapie’ van 
de FDA voor het beloftevolle 
potentiële geneesmiddel 
lanifibranor tegen NASH.
Oxurion: uit de businessup-
date over het derde kwartaal 
leren we dat de kaspositie op 
30 september 31,6 miljoen 
euro bedroeg. Het bedrĳf trok 

met Tom Graney een nieuwe 
CFO aan, die in de Verenigde 
Staten gereputeerd  is.
Sequana Medical heeft zich 
versterkt met twee nieuwe 
adviseurs in het domein van 
hartfalen, Michael Felker en 
James Udelson.

Spannende tijden 
in het verschiet
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De tweede indicatie waar-
voor het goedkeuringsdossier 
zal worden aangevraagd, is 
de darmziekte colitis ulcero-
sa. In Europa gebeurt dat nog 
voor het einde van het jaar en 
in Japan in het eerste kwar-
taal van 2021. In de Verenig-
de Staten wordt eerst het 
dossier voor reuma opnieuw  
ingediend.

Artrosestudie faalt
De aandacht verschuift op 
korte termijn naar de rest van 

de pijplijn. Na de enigszins 
onverwacht gunstige resulta-
ten van een fase IIa-studie 
met GLPG1690 tegen syste-
mische sclerose kijken we de 
komende weken uit naar de 
resultaten van een fase II- 
studie met GLPG1205 tegen 
de dodelijke longziekte IPF. 
Het gaat om een risicovolle 
studie, maar bij positieve 
 resultaten zou de fibrose-
franchise een tweede kandi-
daat-geneesmiddel hebben, 
naast GLPG1690 of ziri-

taxestat waarmee twee fase 
III-studies lopen met ver-
wachte resultaten in de eer-
ste helft van 2021.
De resultaten van een fase 
II-studie met GLPG1972 
 tegen artrose vielen tegen. 
Het stond bekend als een stu-
die met een hoog risico en de 
Roccella-fase II-studie lever-
de in geen enkele behande-
lingsgroep een statistisch sig-
nificant verschil op met de 
placebogroep. Einde verhaal. 
We kijken nu uit naar 27 ok-

tober. Dan krijgen we meer 
informatie over het belofte-
volle Toledo-onderzoekspro-
gramma.
Het aandeel kreeg door het 
falen van de artrosestudie 
eind vorige week een nieuwe 
tik. We bekijken na de 
nieuwsstroom van de komen-
de weken en de koersreactie 
erop of we onze positie in het 
aandeel uitbreiden. Koop-
waardig (rating 1C). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 50 aandelen Wheaton Precious Metals (bĳ)
gekocht tegen 50,09 dollar (2108,8 euro); 150 aandelen Biocartis (bĳ)
gekocht tegen 5,02 euro (762,95 euro); we kopen 350 aandelen Bone 
Therapeutics tegen maximaal 2,88 euro
Verkoop: we hebben 10 aandelen Argenx verkocht tegen 235,60 euro 
(2346,05 euro)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
124.356,48   (76,2%)      38.961,81    (23,8%)             163.318,29  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen +2,4% Bel20  -18,7%
Eurostoxx50   -14,4% MSCI World +5,6%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e Zwitserse frank is al 
een paar jaar in opmars. 
Als beleggers veiligere 
oorden opzoeken, ligt de 
Zwitserse munt in pole-
position. De jongste 
 jaren is de euro verder 

verzwakt tegenover de Zwit-
serse frank. Sommige valuta- 
experts verwachten dat het 
een kwestie van enkele 
maanden is eer de waarde 
van de Zwitserse frank gelijk 
is aan die van de euro. Mo-
menteel kost een frank 
1,07 euro. Nauwelijks twee 
jaar geleden was dat nog 
1,2 euro. De Zwitserse frank 
is al jaren in waarde aan het 
stijgen tegenover zowat alle 
andere wereldmunten. De 
coronacrisis heeft die trend 
alleen maar versneld. De 
Zwitserse centrale bank 
(SNB) intervenieert massaal 
op de  valutamarkt om de 
frank te verzwakken, maar  
ze boekt weinig succes.

Forse interventies
De Zwitserse centrale bank 
wil het peil van 1,05 frank per 
euro verdedigen, maar een-
voudig is dat niet. Met de 
rente kan de bank niet langer 
aan de slag. Die is al negatief 
(-0,75%). Dit jaar heeft ze al 
80 miljard frank gespendeerd 
aan wisselkoersinterventies. 
De Zwitsers zitten met de 
handen in het haar. De sterke 
frank maakt de export van 
Zwitserse producten duurder 
en duwt de inflatie omlaag, 
omdat ingevoerde producten 
goedkoper worden.
Midden vorig jaar testte de 
Zwitserse frank al het niveau 
van 1,05 euro. De maatrege-
len van de centrale bank dre-
ven de koers van de munt 
weer wat hoger, maar de 
 experts van ING verwachten 
dat de centrale bank ook de 
grens van 1,05 zal opgeven. 
Ze zien daarvoor drie rede-
nen. Na een aanpassing aan 

de inflatie valt de stijging nog 
mee. De handelsgewogen 
frank  tegenover de euro no-
teert met die overweging nog 
4 procent onder het peil van 
de zomer van 2015.
Ten tweede kan de SNB de 
geldpersen van de Europese 
Centrale Bank niet bijhou-
den. Ze zou haar balans moe-
ten doen aangroeien van 130 
naar 165 procent van het bru-
to binnenlandse product. Dat 
is politiek niet haalbaar. De 
centrale bank moet ook 
 reserves aanhouden voor 
 financiële steun aan de fede-
rale overheid. Die slorpt nu  

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco Invest  4,3% 20/11/22 93,88  7,55% 100.000 NR
EUR  Ryanair 2,875% 15/09/25 101,04 2,65% 100.000 BBB
EUR  Ford Motor 3,25%  15/09/25 99,39 3,39% 100.000 BB+
USD  Calpine 5,0% 01/02/31  99,95  5,01% 2000 B
USD  Delta Air Lines  4,5% 20/10/25  103,18 3,80%  2000 BB-
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 80,69  8,69% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  88,15  6,56% 100.000 BBB
NOK  Volkswagen * 2,50% 15/11/22 102,49  1,44% 20.000 BBB+
RUB  IBRD 5% 28/01/25 103,64  4,05% 100.000 NR
SEK  EIB 1,375% 12/05/28 106,16 0,57% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada 2,54% 21/08/23 103,57  1,26% 5000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24  98,04  4,20%  2000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 107,63 1,53%  2000 BBB-
ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23 107,82  4,24% 10.000 AAA
TRY  EIB 10% 07/03/22 95,71  13,44%  1000 AAA
BRL  Intl Finance* 7,50% 09/05/22 108,27  2,94% 5000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 110,09  1,05% 1000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Zwitserse frank blijft 
een veilige haven
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al 4 miljard frank op.
Ten derde is er Washington, 
dat argwanend volgt wat de 
Zwitsers doen. Vorig jaar al 
plaatsten de Amerikanen 
Zwitserland op de watch list 
van mogelijke muntmanipu-
latoren. De massale interven-
tie van de voorbije weken zal 
niet onopgemerkt voorbij-
gaan. De kans op sancties 
 beperkt de actieradius van de 
Zwitserse centrale bank.

Forse verliezen
In een poging de stijging van 
de Zwitserse frank tegen te 
gaan heeft de SNB ook mas-
saal buitenlandse beleggin-
gen opgekocht. Daarop heeft 
ze het afgelopen kwartaal 
zwaar verlies geleden. Niet 
alleen de Zwitserse econo-
mie, ook de centrale bank 
lijkt dus een belangrijk 
slachtoffer van de coronacri-
sis te worden. Het afgelopen 
kwartaal leed de SNB een 
 recordverlies van 38,2 mil-
jard Zwitserse frank 
(36,3 miljard euro), vooral 
door de koersschommelingen 
die het coronavirus op de 
 financiële markten veroor-
zaakte.
Dat zorgt voor een paradox. 
De SNB beleeft moeilijke tij-
den, maar tegelijk is de Zwit-
serse frank populairder dan 
ooit. Maar net dat berokkent 
veel problemen. Omdat de 
Zwitserse frank zo in trek is, 
stijgt de koers van de munt 

zo sterk dat Zwitserse ex-
portbedrijven uit de markt 
worden geprezen. De Zwit-
sers kennen dat probleem al 
geruime tijd. Tijdens de 
 eurocrisis van 2011 stapten 
beleggers massaal uit de euro 
en kochten ze Zwitserse 
franken. De SNB drukte veel 
geld bij en kocht daar buiten-
landse valuta van of obliga-
ties en aandelen in buiten-
landse valuta mee. Door de 
markt via die weg te over-
spoelen met Zwitserse fran-
ken kon ze de koersstijging 
beperken.
Het gevolg is dat de balans 
van de SNB gevuld is met 
honderden miljarden beleg-
gingen. Maar die zijn de afge-
lopen weken fors in waarde 
gedaald. Toen de koersen in 
maart in vrije val raakten, 
verloor de SNB 30 miljard 
euro op de aandelen in haar 
portefeuille. Door de waarde-
stijging van de Zwitserse 
frank kwam daar nog eens 
een verlies van 16,3 miljard 
op buitenlandse valuta bij.
Daartegenover staat dat de 
SNB ook geld verdient aan 
beleggingen die het goed 
doen. Zo werd het goud dat 
de centrale bank bezit, 
2,7 miljard frank meer waard. 
De SNB verdient ook een 

mooi bedrag aan de rente van 
-0,75 procent op deposito’s 
van commerciële banken. Zij 
betalen honderden miljoenen 
aan de centrale bank. Maar 
die opbrengsten volstaan 
niet, zodat de SNB per saldo 
nog altijd het grootste verlies 
lijdt sinds haar oprichting in 
1907.

Langdurige stijging
Of dat veel zal veranderen 
aan de strategie van de SNB, 
durven we te betwijfelen. De 
koers van de Zwitserse frank 
stijgt al twaalf jaar. Vergeten 
we niet dat de frank toen 
slechts 1,67 euro waard was. 
In enkele treden ging het 
vrijwel tot pariteit in 2015 
(één euro voor één Zwitserse 
frank). Die piek kon de munt 
niet aanhouden, maar ook de 
analisten van UBS gaan ervan 
uit dat een nieuwe top in de 
maak is. Uit recente marktcij-
fers valt op te maken dat de 
SNB weer extra franken in 
omloop brengt. “Het doel van 
de SNB is niet winst te ma-
ken, wel die opmars te stui-
ten. En de bank is bereid ver-
dere verliezen te accepteren, 
om dat doel te bereiken”, 
 aldus UBS.
Concreet betekent dat dat de 
Zwitserse frank interessante 

perspectieven biedt voor 
 beleggers. Het is best moge-
lijk dat de waarde de komen-
de maanden nog zal toene-
men. Anderzijds is het niet 
vanzelfsprekend een veilige 
belegging te vinden die nog 
wat intrest oplevert. Een heel 
aantal obligaties op de secun-
daire markt brengt een nega-
tief rendement op, tot zelfs  
-3 procent. De hotelgroep 
Accor (rating B+) biedt nog 

een redelijke vergoeding 
(2,65%) op een obligatie met 
een coupon van 1,75 procent, 
die vervalt op 27 juni 2022. 
Credit Agricole geeft ook 
nog iets meer dan 2 procent 
op een obligatie die vervalt 
op 5 oktober 2023. Maar de 
betere debiteuren halen nog 
nauwelijks 1 procent rende-
ment. Danske Bank (rating 
A-) bijvoorbeeld geeft nog 
1,15 procent op een lening 
met een coupon van 2,25 
procent die vervalt op 19 
 januari 2021. z

De Zwitserse centrale 
bank beleeft moeilijke  
tijden, maar de Zwitserse 
frank is populairder  
dan ooit.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1750  +6,69%
EUR/GBP  0,9052 +2,22%
EUR/NOK  10,823 +7,80%
EUR/SEK  10,345 -4,48%
EUR/CAD  1,5429 +5,50%
EUR/AUD  1,6404 +0,78%
EUR/NZD  1,7703 +1,72%
EUR/ZAR  19,417 +17,40%
EUR/TRY  9,3022  +44,64%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Het Mexicaanse bedrĳf 
Petroleos Mexicanos 
(Pemex) heeft een nieuwe 
obligatie in Amerikaanse dol-
lar op markt gebracht, die 
een rendement van bĳna 7 
procent geeft. Voor een debi-
teur met de rating BBB 
(investment grade) bĳ Stan-
dard & Poor’s is dat meer dan 
behoorlĳk. Coupures kosten 
10.000 dollar en de rente 

wordt om de zes maanden 
betaald.
Dezelfde debiteur, een van 
de grootste bedrĳven van 
Latĳns-Amerika, heeft nog 
een reeks andere obligaties 
uitstaan, die ook de moeite 
waard zĳn. Zo is er de lening 
in euro met een coupon van 
2,75 procent die vervalt over 
zeven jaar. Aangezien de 
stukken slechts iets meer 
dan 80 procent kosten, loopt 
het rendement op tot 6,25 
procent. De obligatie in 

Britse pond die over vĳf jaar 
vervalt, brengt zelfs nog iets 
meer op (zie Obligatieselec-
tie).
De Braziliaanse evenknie van 
Pemex, Petrobras, heeft een 
rating BB-. Daarmee behoren 
de obligaties tot de high- 
yieldcategorie. Het valt op 
dat ze een beduidend lager 
rendement opleveren dan die 
van Pemex, die een betere 
rating kunnen voorleggen. De 
obligatie in euro van Petro-
bras, die vervalt op 2 oktober 

2023, heeft wel een coupon 
van 4,25 procent, maar de 
stukken kosten 108 procent. 
Daardoor daalt het rende-
ment tot 1,37 procent. De dol-
larobligatie met een coupon 
van 5,75 procent, die vervalt 
op 1 februari 2029, brengt 
nog net 4 procent op. Dat is 
verre van slecht, maar bedui-
dend minder dan de 6 à 7 pro-
cent die haalbaar is op ver-
gelĳkbare leningen van 
Pemex.

Olie geeft nog 
rendement
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Hoe waren de halfjaarcij-
fers van Anglo-Eastern 
Plantations? Wat is de 
stand van zaken? 

Het palmoliebedrijf Anglo- 
Eastern Plantations beleefde 
een behoorlijke eerste jaar-
helft. De productie van palm-
vruchten op de eigen planta-
ges steeg met 9 procent tot 
511.700 ton als gevolg van be-
tere weersomstandigheden 
en de toename van het aantal 
mature plantages met 2857 
hectare tot 64.040 hectare 
(+4,7%) tegenover een jaar 
geleden. De hoeveelheid 
 ingekochte vruchten van der-
den nam met 6 procent toe 
tot 425.400 ton, als gevolg 
van een groot aanbod in de 
Indonesische stad Bengkulu.
De palmolieproductie steeg 
met 7 procent tot 189.900 ton. 
In het eerste kwartaal groei-
de de palmolieproductie 
slechts met 0,6 procent tot 
88.600 ton, doordat de in-
koop van vruchten bij derden 
achterbleef. Het extractiege-
halte (de hoeveelheid olie die 
wordt gehaald uit 1 ton 
vruchten) daalde van 20,9 
naar 20,7 procent door de 
mindere kwaliteit van de 
 ingekochte vruchten. Sipef 
haalde in de eerste jaarhelft 
een aanzienlijk hoger extrac-
tiegehalte van 23,7 procent.
De hogere productie van 
Anglo- Eastern Plantations 
leidde, in combinatie met een 
hogere palmolieprijs van ge-
middeld 23 procent tegen-
over de eerste helft van 2019 

(648 dollar versus 527 dollar 
per ton), tot een stijging van 
de omzet met 26 procent tot 
123,1 miljoen dollar. De netto-
winst steeg van een luttele 
0,3 miljoen dollar vorig jaar 
naar 12,5 miljoen. De netto-
kaspositie steeg de voorbije 
twaalf maanden van 84 mil-
joen dollar naar 88,7 miljoen, 
of 173 pence per aandeel 
(34,5% van de beurswaarde).
Het beplante groepsareaal 
steeg de voorbije twaalf 
maanden met 1938 hectare 
tot 72.441 hectare (+960 hec-
tare tegenover eind 2019), 
waarvan 8401 hectare nog 
niet mature plantages. Het 
doel is dit jaar 3100 hectare 
aan te planten, inclusief 800 
hectare herbeplantingen van 
bestaande plantages. Als dat 
lukt, is dat een aanzienlijke 
versnelling tegenover de 
voorgaande jaren, met een 
bescheiden jaarlijkse groei 
tussen 1500 en 2000 hectare. 
Het hogere cijfer is een ge-

volg van de vooruitgang in de 
onderhandelingen over de 
compensaties aan lokale boe-
ren. Daar knelde de voorbije 
jaren het schoentje om snel-
ler te kunnen groeien. De 
groep beschikt nog over 
18.300 beplantbare hectare.
Topvrouw Lim Siew Kim 
(51,85% van de aandelen) 
heeft het slechte jaar 2019 
aangegrepen om het keuze-
brutodividend per aandeel te 
verlagen van 2,3 naar 0,4 
pence. Kim blijft trouw aan 
het uitermate conservatieve 
beheer van het bedrijf met 
het oog op de expansieplan-
nen.
Het is wachten op nieuwe 
impulsen op de palmolie-
markt. We verwachten vol-
gend jaar hogere palmolie-
prijzen, maar vooral nieuwe 
overnames in de sector kun-
nen het vuur aan de lont ste-
ken en de extreem onderge-
waardeerde koers van Anglo- 
Eastern Plantations om-
hoogstuwen. Dat kan dan het 
signaal zijn om uw positie te 
verkopen en ze in te ruilen 
voor een beter beheerd palm-
oliebedrijf zoals Sipef of 
MPEvans. In afwachting is 
het aandeel te behouden 
(rating 2A). z

Hoe gaat het met  
Anglo-Eastern Plantations?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 15/10:  Cisco Systems, K+S 

en aandelenlĳsten  
• Vrĳdag 16/10: Analyse goudmĳnen en 

opties (AB InBev) en voorwoord 
• Maandag 19/10:  Galapagos en lezers-

vraag (Anglo-Eastern Plantations)
• Dinsdag 20/10:  Prosus, LVMH en 

 derivaten (trackers Japan)
• Woensdag 21/10: Engie en  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST: JAPANSE BEURS EN 
POSTNL  

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 22 OKTOBER
Amazon: kwartaalresultaten
Argenx: kwartaalresultaten
BESI: kwartaalresultaten
Coca-Cola: kwartaalresultaten
Intel: kwartaalresultaten
Intertrust: kwartaalresultaten
Sipef: kwartaalresultaten
Sligro: kwartaalresultaten

VRĲDAG 23 OKTOBER
Beter Bed: kwartaalresultaten
Orange Belgium: kwartaalresultaten
Vastned Retail Belgium: 
kwartaalresultaten
Wereldhave: kwartaalresultaten
Xior: kwartaalresultaten

DINSDAG 27 OKTOBER
BP: kwartaalresultaten
X-Fab: kwartaalresultaten

WOENSDAG 28 OKTOBER
AMG: kwartaalresultaten
Boeing: kwartaalresultaten
Heineken: kwartaalresultaten
KPN: kwartaalresultaten
Melexis: kwartaalresultaten
Microsoft: kwartaalresultaten
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