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V O O R W O O R D

Nasdaq-klim is overdreven
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Verschĳ nt  1  keer per week

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

D
e duizelingwekkende 
klim van de Amerikaanse 
technologiebeurs Nasdaq 
doet de wenkbrauwen 
fronsen. De voorbije we-
ken sneuvelde het ene na 
het andere record, alsof 

er helemaal geen coronapan-
demie is. Dat groeiaandelen 
het beter doen dan waarde- 
aandelen, is niet nieuw. Die 
trend is al meer dan een 
 decennium aan de gang. Maar 
sinds april is het verschil ex-
treem.
Het verschil tussen de presta-
tie van de Dow-Jones-index, 
waarin vooral klassieke waar-
de-aandelen en relatief wei-
nig groeiaandelen zitten, en 
die van de Nasdaq100-index, 
met de techgiganten en een 
overvloed aan groeiers, is 
 opgelopen tot meer dan 30 
procent. Tussen de S&P500- 
index, waarin een mix van 
waarde en groei zit en ook de 
techgiganten vertegenwoor-
digd zijn, en de Nasdaq100- 
index zit ook een prestatie-
verschil van zowat 25 procent 
dit jaar.
De techgiganten hebben hun 

marktpositie verstevigd, maar 
we zien vooral een outperfor-
mance van groei tegenover 
waarde als de centrale banken 
heel sterk ondersteunend 
werken en de monetaire ver-
soepeling op volle toeren 
draait, zoals nu het geval is.

Tijdelijke 
oververhitting
Enkele waarnemers trekken 
dan ook aan de alarmbel en 
zien gelijkenissen met de pe-
riode rond 2000, die de ge-
schiedenis is ingegaan als de 
technologiezeepbel. Toen is 
de Nasdaq-index net voorbij 
de 5000 punten uit elkaar ge-
spat. Nu staat hij net boven de 
10.000 punten.
Er zijn zeker parallellen te 
trekken met toen. Zo is de 
outperformance van groei 
 tegenover waarde sinds 2000 
niet meer zo groot geweest als 
vandaag en noteert de Nas-
daq-index tegen bijna drie 
keer de standaarddeviatie 
 boven het 200-daagse gemid-
delde. Ook dat is niet meer 
gebeurd sinds 2000. Stan-
daarddeviatie is een term uit 

de statistiek die wijst op een 
abnormale afwijking, die 
doorgaans niet lang aanhoudt. 
Een overduidelijk alarmsig-
naal.
Een ander alarmsignaal is dat 
de klim te wijten is aan 
slechts een beperkt aantal 
aandelen. De grootste acht 
waarden in de Nasdaq100-in-
dex hebben een gezamenlijke 
beurskapitalisatie van meer 
dan 8000 miljard dollar. Hun 
beurskoersen zijn gemiddeld 
al met bijna 50 procent geste-
gen dit jaar. Hun aandeel in 
de marktwaarde van de 
S&P500- index is opgelopen 
tot maar liefst 29 procent 
(waarvan 23% voor de top 
vijf, tegenover 19% voor de 
top vijf in 2000).
Toch verwachten we geen 
crash zoals in 2000, wel een 
stevige terugval. Wat ons be-
treft, is er de komende maan-
den maar één richting voor de 

Nasdaq en dat is naar bene-
den. De waarderingen zijn te 
hoog opgelopen. Twintig jaar 
geleden was er onderliggend 
weinig omzet, geen winst en 
een beperkt marktaandeel en 
waren er geen financiële re-
serves. Er was enkel het 
groeiperspectief. Dat laatste is 
er nog altijd, maar die andere 
elementen zien er nu wel 
 helemaal anders uit: miljar-
den dollars aan omzetten en 
winsten, hoge winstmarges, 
een groeiend marktaandeel 
en een flink gespekte bank-
rekening. z
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W
ater lijkt in het discours 
over duurzaamheid 
nog niet zoveel aan-
dacht te krijgen. De 
kans dat dat snel veran-
dert, is reëel. De be-
schikbaarheid en de 

kwaliteit van water worden 
het komende decennium cru-
ciaal. De water footprint van 
bedrijven begint stilaan mee 
te wegen als een rating voor 
duurzaamheid wordt gege-
ven. De low water footprint 
kan even belangrijk worden 
als de low carbon footprint.

Hoger rendement
Begint het waterthema stil-
aan echt belangrijk te wor-
den, volledig nieuw is het 
geenszins. Al meer dan vijf-
tien jaar kan de milieubewus-
te belegger investeren in 
 water. Wie dat deed, boekte 
succes. Aandelen behaalden 
over de afgelopen vijftien 
jaar wereldwijd een rende-
ment van gemiddeld 7,37 pro-
cent per jaar. Een toonaan-
gevende waterindex zoals de 
S&P Global Water Index stelt 
daar een rendement van 
meer dan 11 procent tegen-
over. Die prestatie verliep 
niet helemaal rimpelloos. Pe-
riodes van zwakte wisselden 
regelmatig de successen af.
Water is zo’n vanzelfspre-
kend goedje dat het bij veel 
beleggers misschien niet op-
komt om het te zien als een 
essentiële grondstof. Water 
op zich is ook geen schaars 
goed. Ongeveer 70 procent 
van het aardoppervlak be-
staat uit water. Maar daarvan 
is 97 procent zout water en 
van de resterende 3 procent 
is slechts 1 procent geschikt 

voor menselijke consumptie. 
Dat is dus schaars en bijge-
volg waardevol.
Zuiver en drinkbaar water 
wordt ook steeds zeldzamer. 
Grote delen van de wereld 
kampen al met tekorten. Er 
wordt steeds meer water ge-
bruikt en tegelijk is er min-
der beschikbaar door de ex-
treme vervuiling van rivieren 
en de klimaatverandering. De 
Amerikanen consumeren per 
hoofd ongeveer 200 flessen 
water per jaar. Dat is dubbel 
zoveel als tien jaar geleden. 
Experts verwachten dat de 
vraag naar drinkbaar water 
de komende jaren explosief 
toeneemt.
Water is dus goed op weg om 
het blauwe goud te worden. 
De S&P Global Water-index 
steeg de afgelopen vijf jaar 
slechts iets meer dan 5 pro-
cent. Maar de kans is reëel 
dat de index de komende ja-
ren veel sterker stijgt. Bedrij-
ven actief in de waterwin-
ning, zuivering, recyclage, 
watertechnologie of irrigatie 
hebben op lange termijn 
mooie groeikansen.

Trackers en fondsen
In de watersector zijn hon-
derden beursgenoteerde be-
drijven te vinden. Bedrijven 
die van waterwinning hun 

kernactiviteit hebben ge-
maakt, hebben het de afgelo-
pen jaren over het algemeen 
beter gedaan dan de S&P 
500-index.
Daarnaast is het mogelijk om 
ETF’s of trackers te kopen 
die bepaalde waterindexen 
volgen. De Dow Jones US 
Water Index bestaat uit aan-
delen van 29 waterbedrijven. 
De ISE-B & S Water Index, 
die in 2006 werd gelanceerd, 
bestaat uit bedrijven die zijn 
gespecialiseerd in oplossin-
gen voor onder meer water-
distributie en waterfiltering. 
De trackers van Bloomberg 
 World Water Index en de 
MSCI World Water Index 

volgen de aandelen van 
 waterbedrijven overal ter 
wereld en hebben hun blik 
niet louter op de Verenigde 
Staten gericht.
Een derde mogelijkheid be-
staat erin beleggingsfondsen 
te kopen die gespecialiseerd 

zijn in waterbedrijven. Het 
fonds Pictet-Water was een 
pionier en presteerde sterk 
met een rendement van 298,1 
procent sinds de introductie 
in 2000, tegenover het 
bench markrendement van 
104 procent. Het beheer van 
het fonds Parvest Aqua 
wordt door BNP Paribas uit-
besteed aan Impax, een be-
heerder die is gespecialiseerd 
in duurzame beleggingen. 
Het fonds investeert in be-
drijven uit de watersector of 
daaraan verbonden sectoren. 
Bij de selectie van de bedrij-
ven wordt gekeken naar hun 
prestaties in duurzame ont-
wikkeling, de kwaliteit van 
hun financiële structuur en 
het potentieel om hun winst 
te doen groeien. Het water-
fonds van RobecoSAM richt 
zich dan weer op bedrijven 
die minimaal 20 procent 
blootstelling bieden aan het 
thema. BNP Paribas biedt on-
der de naam Funds Aqua 
Classic een aantal fondsen 
aan die zich richten op de 
watersector. Ook KBC, met 
Eco Water, blijft niet achter.

Waterinfrastructuur
Wie wil beleggen in individu-
ele aandelen, moet beseffen 
dat de watersector erg breed 
is. Niet elke niche is even be-
loftevol. We zien vooral kan-
sen in drie onderdelen. Voor 
elk daarvan selecteren we 
enkele beloftevolle aandelen.
De waterinfrastructuur om-

Bedrijven die van water-
winning hun kernactivi-
teit hebben gemaakt, 
hebben het de afgelopen 
jaren over het algemeen 
beter gedaan dan de S&P 
500-index.

KANSRĲKE BEDRĲVEN IN WATERSECTOR 
Aandeel Koers Koers -1 jaar Koers -5j Koers/winst Dividend

American Water Works 130 USD +10% +154% 33 1,6%
Geberit 481 CHF +6% +52% 31 2,4%
Xylem 66,09 USD -20% +81% 44 1,5%
Suez 5,89 EUR -18% -40% 31 5,5%
Energy Recovery 7,11 USD -32% +155% 38 -
Kemira 11,67 EUR -8% +12% 15 4,9%

Bron: Bloomberg

Water wordt almaar 
meer het blauwe goud
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vat hoofdzakelijk diverse uit-
rustingen (pompen, kleppen, 
flow control, pijpleidingen, 
instrumentatie en water-
tanks), ingenieurs- en advies-
bureaus, en irrigatiemateri-
aal. Gereguleerde waterdis-
tributiebedrijven die hun 
kosten met een winstmarge 
mogen doorrekenen, zijn een 
veilige belegging.
Het innovatieve Xylem in-
vesteert meer dan zijn sec-
torgenoten en is goed geposi-
tioneerd om te profiteren van 
een rist projecten die in de 
afvalwatersector van start 
gaan. Dankzij zijn uitgebrei-
de aanbod van producten 
voor afvalwaterzuivering kan 
het inspelen op de groeiniche 
in de waterindustrie.
Geberit produceert en levert 
watertoevoerleidingen, fit-
tingen, installatie-, afvoer-, 
spoel- en andere sanitaire 
systemen voor de commer-
ciële en residentiële bouw-
markten. De strategie van 
Geberit steunt op vier pijlers: 
sanitaire technologie, innova-
tie, selectieve geografische 
expansie en de continue opti-
malisatie van bedrijfsproces-
sen. De producten van Gebe-
rit worden in het groot gedis-
tribueerd, waarvoor het be-
drijf jaarlijks meer dan 
100.000 loodgieters en be-
sluitvormers opleidt in zijn 
25 trainingscentra in de hele 
wereld of tijdens externe 
trainingen.  Geberit heeft ver-
schillende onderscheidingen 
ontvangen voor zijn innova-
tie, zijn productontwerp en 
zijn sterke focus op duur-
zaamheid.  Geberit is een 
sterk bedrijf met een mooie 
balans en een sterke ebitda- 
marge (bedrijfskasstroom 
 tegenover de omzet).

Opname en distributie
Waternuts bedrijven spitsen 

zich toe op wateropname en 
waterdistributie, zuiverings-
centra, de verwerking en het 
hergebruik van afval-, put-, 
riool- en stormwater, op-
vangtanks, dammen en infra-
structuur, inclusief bruggen 
en sluisdeuren.
Suez roept de politici op 
 meer te investeren in infra-
structuur, met name voor 
waterbeheer. Het schat de 
extra jaarlijkse subsidies die 
in 2025 nodig zijn op 3,3 mil-
jard euro voor water, 1,75 mil-
jard euro voor afvalverwer-
king en 450 miljoen euro 
voor luchtkwaliteit. Die be-
dragen (27,5 miljard euro 
over vijf jaar) komen neer op 
ongeveer 0,1 procent van het 
jaarlijkse bruto binnenlands 
product van Frankrijk. Daar-
mee kan Suez de kwaliteit 
van de lucht en het water 
verbeteren. Suez is de 
 wereldleider in water-, afval- 
en materialenbeheer. Het 
heeft meer dan 450.000 klan-
ten en een kleine 2000 mede-
werkers. Vorig jaar draaide 
de groep ongeveer 18 miljard 
euro omzet en maakte ze 
350 miljoen euro winst.
American Water Works 
 levert drinkwater, afvalwater 
en ander watergerelateerde 
diensten in meerdere staten 
in de Verenigde Staten en in 
de Canadese provincie Onta-

rio. De hoofdactiviteit van de 
onderneming is het beheer 
van gereguleerde bedrijven 
die water en afvaldiensten 
 leveren aan 14 miljoen parti-
culieren, maar ook aan com-
merciële en industriële klan-
ten. American Water Works 
is het grootste beursgeno-
teerde waterbedrijf. Het aan-
deel zet al tien jaar erg knap-
pe prestaties neer op de 
beurs. De voorbije vijf jaar 
stegen de inkomsten met ge-
middeld 3 procent per jaar, 
voornamelijk door overna-
mes. De groei van de winst 
per aandeel bedraagt 16,5 
procent. American Water 
Works is een solide onderne-
ming met goede fundamen-
ten die een plaats verdient in 
elke portefeuille.

Waterbehandelings-
technologie
Waterbehandelingstechnolo-
gie behelst voornamelijk 
 wateropname, filtratie en 
zuivering, slibafbraak, ont-
smetting, ozonisatie, chlore-
ring, ontzilting, de bacterio-
logische controle van chemi-
sche productieprocessen, het 
opsporen van ziekteverwek-
kers en de behandeling met 
actieve kool.
Energy Recovery is een le-
verancier van energieoplos-
singen in de brede zin van 

het woord. Het ontzilten van 
zeewater wordt steeds be-
langrijker om wereldwijd in 
de vraag naar drinkwater te 
voorzien. Het bedrijf is 
marktleider in energieterug-
winningsapparaten (ERD’s). 
Het installeert heel efficiënte 
oplossingen voor de terug-
winning van energie die an-
ders verloren zou gaan tij-
dens het ontziltingsproces 
van zeewater.
Kemira werd in 1920 opge-
richt als Valtion Rikkihappo- 
ja Superfosfaattitehtaat Oy, 
wat zoveel betekent als: 
staatsbedrijf voor de produc-
tie van zwavelzuur en super-
fosfaat. Met zo’n naam ge-
raakt een bedrijf moeilijk ver 
als het wil internationalise-
ren. Daarom werd de naam 
in 1968 veranderd in Kemira. 
Het is van oorsprong een 
chemiebedrijf dat zijn schei-
kundige producten onder 
meer gebruikt voor waterzui-
vering. Het aandeel is met 
een koers-winstverhouding 
van 15 een van de goedkoop-
ste in de sector. z
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D
oor de forse daling van 
de olie- en gasprijzen 
nam het Noorse parle-
ment tijdelijke onder-
steunende belasting-
maatregelen. AkerBP 
greep die aan om de ont-

wikkelings- en uitbatings-
plannen voor het HOD-pro-
ject versneld in te dienen bij 
het Noorse ministerie van 
Olie en Gas. AkerBP houdt 
een belang van 90 procent 
aan in HOD, waarvan de ont-
wikkeling 600 miljoen dollar 
zal kosten en de eerste pro-
ductie is voorzien in het vier-
de kwartaal van 2022.
De maatregelen bleken ook 

een smeermiddel in de dis-
cussies met partner Equinor 
voor de ontwikkeling van het 
NOAKA-gebied, het grootste 
onontgonnen olie- en gasge-
bied in de Noorse wateren. 
De partijen bereikten een 
principeakkoord over de ver-
deling van de lasten en de op-
brengsten voor de ontwikke-
ling en de uitbating. Het defi-
nitieve ontwikkelings- en uit-
batingsplan wordt in 2022 in-
gediend. De ontwikkeling zal 
ruim 50 miljard Noorse kro-
nen kosten en zal voor Aker-
BP op termijn het equivalent 
van meer dan 300 miljoen 
vaten olie aan mogelijke re-
serves in productie brengen. 
NOAKA is naast het Johan 
Sverdrup-olieveld een cruci-
ale schakel in de groeiplan-
nen.

Die kregen de voorbije maan-
den serieuze klappen, nadat 
de enorme olieprijsdaling in 
het voorjaar had geleid tot de 
stopzetting van alle nog niet 
gestarte ontwikkelingspro-
jecten. Daarop moest de 
groep het doel loslaten om de 
dagproductie tussen 2018 en 
2026 te verdrievoudigen tot 
450.000 vaten olie-equiva-
lent.
Ondanks de moeilijkheden 
door covid-19 zette AkerBP 
in het tweede kwartaal een 
nieuw productierecord neer. 
De gemiddelde olie- en gas-
productie van 209.800 vaten 
olie-equivalent per dag bete-
kende een verbetering met 
1800 vaten (+0,9%) tegenover 
het record in het eerste 
kwartaal. De recordcijfers 
zijn een gevolg van de suc-
cesvolle opstart van het Sver-
drup-veld sinds oktober 2019. 
Het aandeel van Sverdrup in 
de gemiddelde dagproductie 
bedroeg in het tweede kwar-
taal 43.900 vaten olie-equiva-
lent. Daarnaast was er groei 
in het Valheim-gebied door 
de opstart van Skogul (7899 
vaten). In het vierde kwartaal 

start de eerste fase van Erfugl 
op. De productieverwachting 
op jaarbasis van 205.000 tot 
220.000 vaten olie-equiva-
lent per dag blijft behouden.
Ondanks de toename van het 
verkochte volume met 12 
procent tot 232.000 vaten 

olie-equivalent per dag zakte 
de omzet met 32 procent tot 
590 miljoen dollar als gevolg 
van de fors gezakte olieprijs 
(-33% tot 29,9 dollar per vat) 
en gasprijs (-40%). Gelukkig 
vergulden hedgingcontracten 
de bittere pil, waardoor de 
gemiddelde gerealiseerde 
olieprijs 40,9 dollar per vat 
bedroeg. De productiekosten 
per vat stegen van 8,7 naar 
9,1 dollar. De bedrijfskas-
stroom halveerde tegenover 
het vorige kwartaal tot 
329 miljoen dollar, en de net-
towinst bedroeg 170 miljoen 
dollar. In hetzelfde kwartaal 
vorig jaar bedroeg de netto-
winst 62 miljoen dollar en in 
het eerste kwartaal was er 
een nettoverlies van 335 mil-
joen door afwaarderingen 
van activa.
Het jaardividend voor 2020 
werd gehalveerd naar 
425 miljoen dollar door het 
kwartaaldividend vanaf het 
tweede kwartaal te verlagen 
tot 0,1967 dollar per aandeel, 
wat leidt tot een brutojaar-
rendement van 4 procent.

Conclusie
Het aandeel stagneert sinds 
de verkoop uit de voorbeeld-
portefeuille midden juni. De 
snelle ingreep van de Noorse 
politiek is een ruggensteun 
voor de ontwikkelingsplan-
nen van AkerBP. Maar na het 
koersherstel sinds maart 
mikken we op een terugval 
tot onder 150 Noorse kronen. 
Pas daarna komt het aandeel 
in aanmerking voor een koop-
advies en de heropname in de 
portefeuille.  

A K E R B P

Noorse overheid zorgt voor steun

Koers: 182,65 Noorse kroon
Ticker: AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskapitalisatie:  65,7 miljard 
Noorse kroon
K/w 2019: 50,1
Verwachte k/w 2020: -
Koersverschil 12 maanden: -29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -37%
Dividendrendement:  4,0%

Ondanks covid-19 zette 
AkerBP in het tweede 
kwartaal een nieuw  
productierecord neer.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 20 JULI
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D
e omzet en de winst van 
ASML doken tussen 
april en juni iets onder 
de lat, maar daar was een 
goede verklaring voor. 
De dure EUV-systemen 
(extreem ultraviolet) die 

het bedrijf produceert en 
verkoopt, worden pas in de 
omzet opgenomen na de in-
stallatie en de acceptatie 
door de klant. Door de coro-
namaatregelen loopt dat pro-
ces vertraging. Twee van de 
negen verkochte systemen 
worden pas in het derde 
kwartaal in de omzet meege-
teld.
De negatieve impact van de 
crisis op de halfgeleidersec-
tor is beperkt. Netwerken en 
datacenters blijven in om-
vang toenemen. Enkel in 
 bepaalde consumentenelek-
tronica was er een terugval. 
ASML liet in het tweede 
kwartaal een omzet van 
3,33 miljard euro optekenen. 
Dat was 36 procent meer dan 
een kwartaal eerder, maar 
onder de verwachte 3,5 mil-
jard euro. De verkoop van 
halfgeleidersystemen – EUV, 
diep ultraviolet (DUV) en 
 lithografie – stond in voor 
2,44 miljard euro. De rest 
kwam uit diensten en upgra-
des. Met de omzet van de 
twee doorgeschoven EUV- 
systemen zou de omzet 
 boven de verwachtingen op 
3,6 miljard euro zijn uitgeko-
men. De bedrijfswinst (ebit) 
kwam uit op 905 miljoen eu-
ro, goed voor een operatione-
le marge van 27,2 procent. 
Netto bleef er 71 miljoen euro 
over (1,79 euro per aandeel), 
of 58 procent meer dan een 
jaar eerder.

ASML mikt voor het derde 
kwartaal op een omzet tus-
sen 3,6 en 3,8 miljard euro. 
Dat is meer dan de consensus 
van 3,4 miljard. Ook de ebit 
zou opnieuw boven 1 miljard 
euro uitkomen. De chipma-
chinefabrikant hoopt dit jaar 

35 EUV-systemen te verko-
pen en volgend jaar 45 tot 50. 
ASML ligt op koers om de 
vooropgestelde omzet van 
13 miljard euro te halen. 
 Vorig jaar bedroeg de omzet 

11,8 miljard euro.
Het aantal nieuwe orders 
bleef in het tweede kwartaal 
achterop. Met 1,1 miljard eu-
ro bedroegen die minder dan 
de helft van de omzet uit de 
verkoop van halfgeleidersys-
temen. Dat is niet onrustwek-
kend, want dat cijfer schom-
melt sterk op kwartaalbasis 
en ASML wist in de voor-
gaande twee kwartalen voor 
bijna 5,5 miljard euro orders 
binnen te halen. De waarde 
van het orderboek bedraagt 
bijna 10 miljard euro, met 54 
EUV-systemen.
ASML had na het tweede 
kwartaal voor 4,44 miljard 
euro liquiditeiten en investe-

ringen op korte termijn op de 
balans staan. ASML kondigde 
ook de overname van het 
Duitse niet-beursgenoteerde 
Berliner Glas aan. Dat bedrijf 
is gespecialiseerd in optische 
modules en fotonicaproduc-
ten die ervoor zorgen dat 
EUV- en DUV-systemen 
nauwkeuriger kunnen wer-
ken.
ASML heeft een slotdividend 
van 1,35 euro per aandeel uit-
gekeerd, goed voor 565 mil-
joen euro. Dat brengt het di-
vidend over het boekjaar 
2019 op 2,4 euro, tegenover 
2,1 euro een jaar eerder. Vol-
gens ASML zullen de aan-
deelhoudersuitkeringen de 
komende jaren geleidelijk 
stijgen. Het aandeleninkoop-
programma van 6 miljard eu-
ro werd na het eerste kwar-
taal opgeschort vanwege de 
onzekere marktomstandig-
heden. Er was al 507 miljoen 
euro gespendeerd. De op-
schorting belette niet dat het 
aandeel in juli een historisch 
hoogtepunt bereikte.

Conclusie
Ook 2020 wordt een jaar met 
omzet- en winstgroei, on-
danks de lastige omstandig-
heden. Bedrijven als ASML, 
die aan de top van hun seg-
ment staan en zeven opeen-
volgende jaren van groei en 
goede vooruitzichten kunnen 
voorleggen, zijn dun gezaaid. 
Sinds de bodem van maart is 
de koers bijna verdubbeld en 
schurkt het aandeel tegen 
een historisch hoge waarde-
ring aan. We wachten op een 
stevige terugval voor een op-
name in de portefeuille.  

A S M L

Zelfs 2020 wordt jaar van groei

Koers: 333,1 euro
Ticker:  ASML NA
ISIN-code: NL0010273215
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 141,8 miljard euro
K/w 2019: 48
Verwachte k/w 2020: 54
Koersverschil 12 maanden: +68%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: 0,8%

Bedrijven als ASML  
die zulke goede vooruit-
zichten kunnen voor-
leggen, zijn dun gezaaid.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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H
et aandeel van Barco is 
sinds 1 juli in zevenen 
 gesplitst, met als doel de 
liquiditeit te verhogen. 
De daaropvolgende 
koerswinst bleek helaas 
geen voorbode van een 

verder herstel. De halfjaarcij-
fers zetten de beleggers op-
nieuw met beide voeten op 
de grond. Het aandeel her-
stelde zich vrij snel van de 
bodemkoers van 105 euro in 
maart naar bijna 170 euro, 
maar die klim zette niet door.
Een groot deel van de omzet 
komt van vergaderzalen en 
bioscopen, die het door coro-
na zwaar te verduren kregen. 
Tussen januari en maart bleef 
de achteruitgang van de om-
zet beperkt tot 3 procent, 
maar over de volledige eerste 
jaarhelft daalde de omzet 
met 18 procent op jaarbasis 
naar 407,2 miljoen euro. De 
consensusverwachting lag op 
420 miljoen euro. Barco rea-
geerde snel met kostenbespa-
ringen. Zo werd de fabriek in 
Taiwan gesloten en wordt de 
productie van de videomuur 
Unisee uitbesteed. Ook de 
operationele kosten daalden 
met 15 procent. De brutomar-
ge bleef met 39,4 procent nog 
vrij goed op peil, tegenover 
40,5 procent een jaar eerder, 
maar de bedrijfswinst (ebit-
da) kelderde wel met 40 pro-
cent naar 40,7 miljoen euro. 
Daardoor daalde de ebitda- 
marge van 13,6 naar 10 pro-
cent, iets onder de verwachte 
10,4 procent.
Barco ging voor het boekjaar 
2020 uit van een omzetstij-
ging met minstens 5 procent 
en een ebtida-marge van 15 
procent. Het is duidelijk dat 

dat er niet zal inzitten. Barco 
koos er door de aanhoudende 
onzekerheid voor geen nieu-
we jaarprognose te geven.
Entertainment blijft ondanks 
een omzetdaling met 20 pro-
cent (156,2 miljoen euro) de 
grootste afdeling. Nieuwe 

bioscoopprojecten zijn er 
nauwelijks en veel evene-
menten worden uitgesteld of 
geschrapt. De ebitda-marge 
van de afdeling daalde van 8 
naar 3,1 procent. Ten vroeg-
ste in het vierde kwartaal 
mag beterschap worden ver-
wacht. Enterprise (controle-
kamers en de vergadertool 
ClickShare) zag zijn omzet 
met 35 procent zakken 
(112,9 miljoen) en de winst-
gevendheid daalde van 20 
naar 12,1 procent. Pas in de 
tweede helft van juni was er 

beterschap. Voor die afdeling 
wordt in de tweede jaarhelft 
een lichte verbetering ver-
wacht. Healthcare werd 
dankzij een omzetgroei met 8 
procent (138,2 miljoen euro) 
de op één na grootste afde-
ling. De digitalisering van de 
operatiekamers is een kans 
voor Healthcare en ook de 
vooruitzichten zijn goed. De 
ebitda-marge klom van 13 
naar 16 procent, waarmee 

Healthcare de meest winst-
gevende afdeling wordt.
Het aantal nieuwe orders 
daalde in de eerste jaarhelft 
met een kwart naar 
398,7 miljoen euro, ruim 
40 miljoen euro minder dan 
verwacht. De achteruitgang 
was het grootst bij Entertain-
ment (-33%) en Enterprise 
(-34%). Healthcare zag de or-
ders met 12 procent groeien. 
De totale waarde van het or-
derboek bedroeg op 30 juni 
317,2 miljoen euro, tegenover 
344,2 miljoen euro een jaar 
eerder. 
De financiële positie is iets 
verslechterd, maar blijft 
comfortabel. Barco had na de 
eerste jaarhelft 223,2 miljoen 
euro in kas, of 106 miljoen 
euro minder dan zes maan-
den eerder. De vrije kas-
stroom was 51 miljoen euro 
negatief, onder meer door de 
toename van de voorraden 
met 57 miljoen euro. Daar-
naast woog de dividenduit-
kering op de financiën.

Conclusie
Bij zowel Entertainment als 
Enterprise blijft de onzeker-
heid groot. Dat zal op korte 
termijn niet veranderen. Het 
goede nieuws is dat de over-
waardering grotendeels is 
verdwenen. De huidige gang 
van zaken is te wijten aan een 
externe schok, maar aan de 
marktpositie van Barco is op 
zich niets veranderd. Het 
blijft dan ook een langeter-
mijnfavoriet. Als de koers on-
der 17 euro noteert, zijn we 
bereid geleidelijk aan in te 
stappen. 

B A R C O

Weer met beide voeten op de grond

Koers: 18,10 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,7 miljard euro
K/w 2019: 18
Verwachte k/w 2020: 25
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: -41%
Dividendrendement: 2,1%

De overwaardering is gro-
tendeels verdwenen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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D
e omzet van Coca- Cola 
Company was vorig jaar 
voorbeeldig. De Ameri-
kaanse frisdrankenreus 
bezit vier van de popu-
lairste frisdranken ter 
wereld (Coca-Cola, Spri-

te, Fanta en Diet Coke), maar 
wist zich met suikervrij als 
toverwoord weer op het 
groeipad te hijsen. Maar 
2020 wordt het jaar van co-
vid-19. De schade in het eer-
ste kwartaal van 2020 viel 
nog mee. Bij de bekendma-
king van die cijfers kondigde 
Coca- Cola aan dat de impact 
in het tweede kwartaal sub-
stantieel zou zijn. Het bedrijf 

gaf toe dat het in de eerste 
weken van april een terugval 
in volumes van 25 procent 
zag. Die was toe te schrijven 
aan de wereldwijde lock-
down, waardoor de buiten-
huisconsumptie een dreun 
kreeg die slechts deels werd 
gecompenseerd door een ho-
ger verbruik thuis. Daar 
schrok de markt van. Geluk-
kig was april de slechtste 
maand, met een volumeda-
ling rond 25 procent. Dat ver-
beterde in juni tot een terug-
val met 10 procent. Over het 
hele kwartaal was er een vo-
lumedaling met 16 procent. 
De winstgroei per aandeel 
was de voorbije jaren alles 
behalve ronkend. De winst 
per aandeel bedroeg 2,04 dol-
lar in 2014, 2,00 dollar in 

2015, 1,91 dollar in 2016 en 
2017, 2,08 dollar in 2018 en 
2,11 dollar vorig jaar. De kans 
is reëel dat die in 2020 op-
nieuw onder 2 dollar per 
aandeel terugvalt (de analis-
tenconsensus mikt op 
1,84 dollar). Al wist Coca- 
Cola de schade tussen april 
en juni nog te beperken. Het 
pakte uit met een winst per 
aandeel van 0,42 dollar, al is 
dat een daling met 33 procent 
tegenover de 0,61 dollar in 
het tweede kwartaal van 
2019. Dat is zuiver te danken 
aan een bijna stabiele winst, 
want de omzet maakte een 
duik van 28 procent tot 
7,18 miljard dollar, de groot-
ste omzetval in dertig jaar.
CEO James Quincey kwam 
bij de jaarcijfers nog aanzet-
ten met een verwachte orga-
nische groei van 5 procent in 
2020. Die prognose moet 
worden geschrapt. Quincey 
ziet wel beterschap in de 
tweede jaarhelft en de om-
zetdaling was in de eerste 
weken van juli teruggelopen 
tot 5 procent. Een formele 
aangepaste jaarprognose kre-
gen we niet. Quincey beklem-

toonde wel dat de omschake-
ling naar nog meer gezonde 
dranken rendeert en het 
marktaandeel doet stijgen.
De focus ligt op minder sui-
ker – Coca-Cola Zero Sugar 
boekte voor het negende 

kwartaal op rij een dubbel-
cijferige omzetgroei – en 
drankjes met weinig of geen 
suiker (waters, waters met 
een smaakje, fruit- en 
groentesappen, plantaardige 
en biologische drankjes, 
sport- en energiedrankjes, en 
ijskoffie en -thee). Die alter-
natieven leveren ruim 25 
procent van de groepsomzet. 
Door de vrij dure overname 
van de Britse koffieprodu-
cent Costa kan de groep 
ready to drink-koffie aan haar 
assortiment toevoegen met 
de lancering van Coca-Cola 
Plus Coffee op meer dan 
twintig markten. De eerste 
verkoopresultaten zijn belof-
tevol. Bij ons is FuzeTea 
(vruchtensap met ijsthee) 
een voorbeeld van een suc-
cesvolle innovatie.
De analistenconsensus voor 
het derde kwartaal bedraagt 
47,1 dollarcent per aandeel, 
maar wellicht wordt die nog 
aangepast. Het management 
verzekerde dat in augustus 
opnieuw een kwartaaldivi-
dend van 25 dollarcent wordt 
uitgekeerd.

Conclusie
Ondanks de scherpste om-
zetdaling in dertig jaar steeg 
de koers van het aandeel. 
 Coca-Cola beloofde beter-
schap voor het derde kwar-
taal en de winst per aandeel 
in het tweede kwartaal kwam 
boven de verwachtingen uit. 
Het aandeel blijft duur, tegen 
ruim 20 keer de verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda).  

C O C A - C O L A  C O M P A N Y

Grootste omzetdaling in dertig jaar

Koers: 47,20 dollar
Ticker: KO US
ISIN-code: US1912161007
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 202,7 miljard dol-
lar
K/w 2019: 22
Verwachte k/w 2020: 26
Koersverschil 12 maanden: -6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14%
Dividendrendement: 3,5%

De frisdrankengigant  
wist met de winst wel  
positief te verrassen.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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M
icrosoft presteerde beter 
dan verwacht in het 
laatste kwartaal van het 
fiscale boekjaar 2020. 
Tussen april en juni zet-
ten de trends van het 
eerste kwartaal door. 

Het gebruik van cloudtoe-
passingen nam een vlucht, 
terwijl de verkoop van klas-
sieke softwarelicenties ach-
teruitboerde. Ook gaming 
deed het goed. De afdelingen 
die het van advertentie-in-
komsten moeten hebben, zo-
als LinkedIn en Bing Search, 
hadden het moeilijker.
De omzet van de groep klok-
te af op 38 miljard dollar, of 

13 procent meer dan een jaar 
eerder en ruim boven de con-
sensusverwachting van 
35,5 miljard dollar. Producti-
vity & Business was de enige 
afdeling die net onder de lat 
dook met een omzet van 
11,8 miljard dollar (+6%), ter-
wijl 11,9 miljard dollar was 
verwacht. Vooral de licentie-
verkopen aan kmo’s bleven 
achter. Office 365 voor de be-
drijfsmarkt groeide wel sterk 
(+19%), net als het Dynamics 
ERP-pakket (+38%). Bij Lin-
kedIn bleef de groei beperkt 
tot 10 procent, tegenover 22 
procent in het eerste kwar-
taal, als gevolg van de zwakke 
banenmarkt en de daling van 
de advertenties. De operatio-
nele winst van die afdeling 
kwam 9 procent lager uit op 
4 miljard dollar. Intelligent 

Cloud (IC) blijft de grootste 
afdeling met een omzet die 
op jaarbasis met 17 procent 
aandikte naar 13,4 miljard 
dollar, boven de verwachte 
13,1 miljard.
De inkomsten uit de cloud 
kwamen uit op 14,3 miljard 
dollar, of 30 procent meer 
dan een jaar eerder. Dat 
bracht de cloudgerelateerde 
omzet voor het boekjaar 
2020 voor het eerst boven 
50 miljard dollar. De operati-
onele winst van IC klom met 
bijna een vijfde naar 5,3 mil-
jard dollar. Bij More Personal 
Computing (omzet +14% 
naar 12,9 miljard ) liet de 
Xbox-spelconsole een groei 
met 64 procent optekenen. 
Ook de Surface-tablet (+28%) 
en Windows (+7%) presteer-
den boven de verwachtingen.
Op groepsniveau bleef de 
stijging van de operationele 
winst (+8% naar 13,4 miljard 
dollar) iets achter op de om-
zetgroei, waardoor de opera-
tionele marge met 2 procent 
daalde naar 35,3 procent. De 
operationele uitgaven stegen 
met 13 procent naar 12,9 mil-
jard dollar door investerin-

gen in clouddiensten en 
voorzieningen voor slechte 
leningen. De nettowinst daal-
de met 15 procent naar 
11,2 miljard dollar, of 1,46 dol-
lar per aandeel. In hetzelfde 
kwartaal vorig jaar kreeg Mi-
crosoft een belastingvoordeel 

dat er nu niet was. Daarnaast 
moest de softwaregroep een 
last van 450 miljoen dollar 
boeken voor de sluiting van 
Microsoft Stores tijdens de 
verslagperiode. De aangepas-
te nettowinst lag 5 procent 
hoger dan een jaar eerder. De 
vrije kasstroom klom met 16 
procent op jaarbasis naar 
13,9 miljard dollar.
Op het einde van het fiscale 
boekjaar 2020 had Microsoft 
133,8 miljard dollar aan liqui-
diteiten en investeringen op 
korte termijn op de balans 
staan. Daar stond een lange-
termijnschuld van 66,7 mil-
jard dollar tegenover. Voor 
het programma voor aande-
leninkopen spendeerde Mi-
crosoft tussen april en juni 
5,1 miljard dollar. Samen met 
het dividend van 3,9 miljard 
dollar bracht dat de aandeel-
houdersvergoeding op bijna 
9 miljard dollar, of 16 procent 
meer dan een jaar eerder. Het 
Azure-cloudplatform liet een 
groei met 50 procent opteke-
nen, tegenover 61 procent 
een kwartaal eerder.

Conclusie
Microsoft heeft een uitge-
breid producten- en dien-
sten aanbod dat het ook in 
 coronatijden uitstekend doet. 
Daardoor blijven de omzet en 
de winst groeien. De beperk-
te afhankelijkheid van adver-
tentie-inkomsten is een troef. 
Het aandeel is duur, maar 
kwaliteit heeft nu eenmaal 
een prijs. Bijhouden mag 
voor langetermijninvesteer-
ders. Wie aandelen wil ko-
pen, wacht het best op een 
terugval. z

M I C R O S O F T

Profiteren van digitalisering

Koers: 202,54 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1533 miljard dol-
lar
K/w 2019: 35
Verwachte k/w 2020: 32
Koersverschil 12 maanden: +46%
Koersverschil sinds jaarbegin: +28%
Dividendrendement: 1%

Het Microsoft-aandeel is 
duur, maar kwaliteit heeft 
nu eenmaal een prijs.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 JULI



3 0  J U L I  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

113

I
n dit stadium van de stie-
renmarkt van de edelmeta-
len hebben exploratiepro-
jecten nog niet echt deelge-
nomen aan het feest. Met 
Orca Gold lieten we al eens 
ons oog vallen op een belof-

tevol goudmijnexploratie-
project. Het nadeel van Orca 
Gold is dat het project in het 
onveilige Soedan ligt. Deze 
keer stellen we een project 
voor in een stabiele omge-
ving: Alaska. Het Canadese 
Novagold is de mede-eige-
naar van wat het belangrijk-
ste nog niet ontwikkelde 
goudmijnexploratieproject 
ter wereld kan worden, het 
Donlin Gold-project. Met 
Barrick Gold, dat de helft van 
Donlin Gold bezit, is ook de 
grootste goudmijngroep – na 
Newmont – aan boord, met 
een expertise op alle domei-
nen van de goudmijnexplora-

tie en -exploitatie.
Dat het een wereldklassepro-
ject is, blijkt uit een voorlopig 
totaal van 39 miljoen troy 
ounce (31,1 gram) goudreser-
ves, waarvan maar liefst 
34 miljoen ounce bewezen is. 
Voor zover we weten, is er in 
de wereld geen project in 
ontwikkeling met zo’n om-
vang aan geschatte reserves. 
Bij het gemiddelde explora-
tieproject ligt dat rond 
7,6 miljoen troy ounce. Don-
lin Gold heeft het potentieel 

om een van de vijf goudmij-
nen ter wereld te worden, 
met een jaarlijkse goudpro-
ductie van meer dan 1 mil-
joen ounce. De prognoses 
spreken zelfs over 1,5 miljoen 
ounce in de eerste vijf jaar en 
daarna over 1,1 miljoen ounce 

voor de rest van de levens-
duur van de mijn. Die wordt 
volgens de haalbaarheidsstu-
die op 27 jaar geraamd. Dat is 
bijzonder fraai.
Ook fraai is dat het Donlin 
Gold-project met gemiddeld 
2,24 gram goud per ton ruim 
het dubbele ertsgehalte heeft 
van het wereldgemiddelde 
(1,05 gram goud per ton). De 
productiekosten zijn laag, 
met verwachte operationele 
kosten van gemiddeld 
411 dollar per troy ounce in 
de eerste vijf jaar en 635 dol-
lar per troy ounce op lange 
termijn. Dat komt overeen 
met een geschatte 532 dollar 
per troy ounce in de eerste 
vijf jaar en 735 dollar gemid-
deld op lange termijn.
De boringen zijn al twaalf 
jaar aan de gang. Het is niet 
alleen een heel beloftevol, 
maar ook een geldverslin-
dend en langdurig project. Er 
is dus geregeld financiering 
nodig. Op 31 mei bedroeg de 
kaspositie 134 miljoen dollar. 
Daarvan zou dit jaar 31 mil-
joen dollar worden gespen-
deerd. Door de vertraging in 
de boringen door covid-19 
kan dat wat minder zijn.

Het vergunningstraject is bij-
na volledig afgerond. De be-
slissing over de bouw van de 
mijn komt dus dichterbij. 
Toch is het aandeel na een 
sterke periode de voorbije 
maanden gezakt. Dat heeft 
alles te maken met de short-
seller J Capital Research 
(JCAP). In een lijvig rapport 
eind mei stelt die dat beleg-
gers al jaren worden misleid 
over de mijn, die nooit zal 
worden gebouwd. Het is 
technisch zo moeilijk en uit-
dagend in Alaska, dat het 
project tegen geen enkele 
goudprijs rendabel kan wor-
den, beweert JCAP. In tus-
sentijd verrijkt het manage-
ment zich met riante vergoe-
dingen. Dat zijn zware be-
schuldigingen, die een forse 
tegenreactie uitlokten bij de 
voorzitter van de raad van 
bestuur, de edelmetaalinves-
teerder en belangrijkste aan-
deelhouder van Novagold 
(25,7%), Thomas Kaplan. Er 
werd ook een rechtszaak te-
gen JCAP ingespannen.

Conclusie
Er zijn superlatieven nodig 
om zowat alles over het Don-
lin Gold-project te beschrij-
ven: zowel het potentieel, de 
duur, de kostprijs als de com-
motie. Het project biedt een 
enorme hefboom op de goud-
prijs in een veilige regio, maar 
het risico op uitstel blijft aan-
wezig. Afstel verwachten we 
niet. De koersdaling als ge-
volg van het JCAP-rapport is 
een instapmoment voor de ri-
sicobewuste edelmetaalbe-
legger die op lange termijn 
denkt. z

N O V A G O L D  R E S O U R C E S

Fantastisch goudproject onder vuur

Er zijn superlatieven no-
dig om zowat alles over  
het Donlin Gold-project  
te beschrijven.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 JULI

Koers: 8,16 dollar
Ticker: NG US
ISIN-Code: CA66987E2069
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 2,69 miljard dollar
K/w 2019: -
Verwachte k/w 2020: -
Koersverschil 12 maanden: +36%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: -
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De IT-groep Econocom 
maakte beter dan verwachte 
cijfers over de eerste helft 
van 2020 bekend. Wel daalde 
de omzet met 12,5 procent tot 
1,24 miljard euro, een gevolg 
van het coronavirus, maar de 

bedrijfswinst klom met 9 
procent tot 43 miljoen euro. 
Daardoor liep de nettoschuld 
verder terug van 405 miljoen 
naar 322 miljoen euro. Eco-
nocom, dat schuldenvrij wil 
worden, liet ook weten dat 
het zijn programma voor 
kosten besparingen heeft ver-
sneld. De beleggers konden 
de update smaken en de 
koers van Econocom won de 
volgende dagen meer dan 30 
procent.

Het streamingbedrijf Netflix 
blies warm en koud bij de pu-
blicatie van de kwartaalresul-
taten. Positief was dat de om-
zet met 25 procent aantrok 
tot 6,15 miljard dollar, deels 
omdat Netflix 10,09 miljoen 

nieuwe abonnees won. De 
lockdown hielp daarbij. De 
beleggers schrokken wel dat 
Netflix in het derde kwartaal 
slechts 2,5 miljoen nieuwe 
abonnees verwacht. Voor 
2020 gaat de groep uit van 
een licht positieve kasstroom, 
terwijl analisten verwachtten 
dat Netflix maximaal 1 mil-
jard dollar cash zou verbran-
den. Het aandeel verloor 
sinds de piek 10 procent, 
maar de trend blijft stijgend.

Ericsson profiteert van de 
plannen van telecombedrij-
ven om over te schakelen 
naar 5G-netwerken en van de 
terughoudendheid van veel 
landen om daarvoor in zee te 
gaan met het Chinese Hua-

wei. Ondanks de coronacrisis 
zag Ericsson zijn omzet in 
het tweede kwartaal toe-
nemen met 1 procent tot 
55,6 miljard Zweedse kronen, 
veel beter dan analisten had-
den verwacht. De brutomar-
ge klom van 36,7 naar 38,2 
procent. Ericsson houdt vast 
aan zijn financiële doelstel-
lingen tot en met 2022. De 
trend van het aandeel blijft 
stijgend. Op 95 Zweedse kro-
nen ligt de eerste steun.

Tesla is de beursster van het 
coronatijdperk. In het twee-
de kwartaal toverde de auto-
bouwer voor het vierde op-
eenvolgende kwartaal een 
winst op het bord. Daardoor 
wordt de kans groot dat het 

aandeel wordt opgenomen in 
de S&P500. Tesla boekte een 
omzet van 6,04 miljard dol-
lar, terwijl de brutomarge 
klom tot 25,4 procent, tegen-
over 18,9 procent in het twee-
de kwartaal van vorig jaar. De 
nettowinst bedroeg 0,50 dol-
lar per aandeel, tegenover 
een verlies van 2,18 dollar 
een jaar eerder. Daarmee kon 
Tesla de torenhoge verwach-
tingen inlossen. Het is af-
wachten of dat zo blijft.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 2,24 euro
Ticker: ECONB BB
ISIN-code: BE0974313455

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 489,47 dollar
Ticker: NFLX US
ISIN-code: US64110L1061

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 103,50 Zweedse kroon
Ticker: ERICB SS
ISIN-code: SE0000108656

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 1590,71 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
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A
SML staat aan de top van 
het halfgeleidersegment, 
en toch gaan we met op-
ties à la baisse op het aan-
deel. De koers van het 
aandeel is sinds de bodem 
van maart ongeveer ver-

dubbeld, van 185 naar 350 eu-
ro. Dat lijkt van het goede te 
veel. Een afkoeling zou wen-
selijk zijn. Het aandeel no-
teert tegen meer dan 45 keer 
de geschatte jaarwinst. De 
verhouding tussen de koers 
en de boekwaarde bedraagt 
meer dan 10. Dat kan tellen. 
ASML bezit een unieke posi-
tie in de halfgeleiderindustrie, 
maar de mogelijke impact van 
de coronacrisis op de toeleve-
ranciers en de eindmarkten 

O P T I E S

ASML is top, maar te duur
zetten ons aan tot voorzich-
tigheid.
Beleggers die de aandelen nu 
al in portefeuille hebben, 
kunnen overwegen een call te 
schrijven. Calls schrijven is 
alleen verantwoord voor eige-
naars van de onderliggende 
aandelen. Het risico is anders 
onbeperkt groot.

Geschreven call
Schrijf de call ASML okto-
ber 2020 met uitoefenprijs 
340,00 euro @ 20,20 euro
Door dit contract te schrijven 
heeft de koper van de call het 
recht aandelen van ASML te 
kopen tegen 340 euro. Hij 
moet voor het verkrijgen van 
dat recht 20,20 euro betalen. 

Er zal dus pas winst zijn als 
de koers van het aandeel stijgt 
tot ten minste 360,20 euro 
(340 + 20,20). Op 350 euro 
ligt een hardnekkige weer-
stand. We gaan er dus van uit 
dat de aandelenkoers daar 
niet meteen boven stijgt. Ge-
beurt dat toch, dan moeten 
we de aandelen leveren. We 
ontvangen in dat geval 6 pro-
cent meer dan de huidige ver-
koopprijs.
Wie geen aandelen van ASML 
bezit en toch à la baisse wil 
gaan, kan puts kopen. In dat 
geval is het maximale verlies 
gelijk aan de betaalde premie. 
Gezien het huidige hausse-
sentiment, vallen de putpre-
mies goed mee.

Gekochte put
Koop de put ASML maart 
2021 met uitoefenprijs 
300,00 euro @ 16,75 euro
Dit contract vervalt pas op 19 
maart 2021. We kopen dus 
voldoende tijd om te wachten 
op een dip van de aandelen-
koers. Als een daling inzet, 
wacht pas een eerste steun 
rond 267 euro. Als die het be-
geeft, kan het snel gaan tot 
254 euro. Theoretisch is dit 
contract dan 46 euro waard. 
Maar het zal meer zijn. Hoe-
veel meer, hangt af van wan-
neer de koers begint te zak-
ken. Hoe vlugger dat gebeurt, 
des te meer tijdswaarde over-
blijft en des te duurder de op-
tiepremie wordt. Deze strate-
gie biedt het voordeel dat we 
vooraf het grootst mogelijke 
verlies kennen: de inzet. Maar 
de mogelijke winst is onbe-
perkt.  

V
an de hooggespannen 
verwachtingen bij het 
aantreden van president 
Jaïr Bolsonaro in 2018 
blijft niet veel meer over. 
De verwachte hervormin-
gen bleven uit en de eco-

nomie boert steeds verder 
achteruit. Tot overmaat van 
ramp wordt Brazilië hard ge-
troffen door het coronavirus. 
Door de sterke daling van de 
buitenlandse investeringen 
zou het bruto binnenlands 
product (bbp) dit jaar volgens 
het IMF met meer dan 5 pro-
cent krimpen. De inflatie 
daalde in juni tot meer dan 2 
procent op jaarbasis, wat fors 
onder de inflatiedoelstelling 
van 4 procent ligt.

D E R I V A T E N

Wachten op herstel in Brazilië

Investeerders worden ook 
nauwelijks vergoed om de 
Braziliaanse real aan te hou-
den, want de rente daalde 
naar 3 procent. Daardoor viel 
de real dit voorjaar terug naar 
een historisch dieptepunt te-
genover de dollar. Een directe 
belegging in real via hefboom-
producten is voor private in-
vesteerders niet mogelijk, 
maar een omweg via koffie of 
suiker is een alternatief.

MSCI Brazil
De referentie-index voor in-
vesteerders in Brazilië is de 
MSCI Brazil. Die daalde tus-
sen januari en eind maart met 
55 procent, maar is sinds dat 
dieptepunt met de helft geste-

gen. Veruit de meeste trackers 
die in Braziliaanse aandelen 
investeren, schaduwen die in-
dex. Dat is ook het geval voor 
het iShares MSCI Brazil In-
dex Fund (tickersymbool 
EWZ) van BlackRock. EWZ 
beheert meer dan 5,5 miljard 
dollar. De meeste Belgische 
beleggers kunnen EWZ niet 
kopen, maar daar heeft de uit-
gever aan gedacht door ook 
Europese varianten in het 
aanbod op te nemen. Europe-
se beleggers moeten wel ge-

noegen nemen met een be-
duidend lagere liquiditeit en 
vooral een hogere jaarlijkse 
beheersvergoeding.
De Europese iShares MSCI 
Brazil ETF noteert op Euro-
next Amsterdam met als tic-
kersymbook IBZL en ISIN- 
code IE00B0M63516. IBZL is 
een fysieke tracker. Dat bete-
kent dat de onderliggende 
aandelen ook worden ge-
kocht. De jaarlijkse beheer-
kosten bedragen 0,74 procent. 
Een andere Europese tracker 
die de MSCI Brazil schaduwt, 
is de Xtrackers MSCI Brazil 
van de uitgever DWS (Deut-
sche Bank). Die noteert met 
tickersymbool DBX6 op Xetra 
en is met beheerkosten van 
0,65 procent iets goedkoper 
dan IBZL. DBX6 is ook een 
fysieke tracker, maar daar 
worden de dividenden geka-
pitaliseerd in plaats van uitge-
keerd. z

TOP 5 POSITIES MSCI BRAZIL INDEX

Vale 12,2%
ITAU Unibanco  7,6%
Brasil Bolsa Balcão  7,1%
Petrobras 6,2%
Banco Bradesco  5,7%
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H
et blijft de goede kant 
uitgaan met het rende-
ment van de voorbeeld-
portefeuille, maar er is 
geen plaats voor euforie. 
Het wordt nog hard wer-
ken om het jaar met een 

positief rendement af te slui-
ten. We maken ons in toene-
mende mate zorgen over de 
verdere stijging van de beur-
zen, terwijl het met de coro-
napandemie wereldwijd niet 
de goede kant uitgaat. Daar-
om plaatsen we bijkomende 
verkooplimieten voor Mosaic 
en nemen we winst op een 
stukje van onze ruime en ui-
terst succesvolle positie in 
argenx.
Ons langdurige engagement 
in de edelmetalen werd on-
langs rijkelijk beloond. Die 
positie wordt te zwaar en 
 bovendien verwachten we 
ook hier een gezonde terug-
val. Vandaar dat we vooral op 
de aankopen in maart – vaak 
tegen de helft van de huidige 
koersen – de winst binnen-
halen. Het vertrouwen in de 
lange termijn is groter dan 
ooit, zodat we de komende 
jaren substantieel aanwezig 
zullen blijven in edelmetalen.

Cruciaal jaar voor Se-
quana Medical
De volgende twaalf tot acht-
tien maanden worden cruci-
aal voor Sequana Medical, de 
Gentse specialist in de be-
handeling van vochtophopin-
gen door leverziekten, kan-
ker en hartfalen. De belang-
rijkste twee toepassingen van 
de alfapump − het innovatie-
ve, volledig implanteerbare, 
draadloos oplaadbare pomp-
systeem voor de verwijdering 
van vochtophoping (ascites) 
in de buikholte − zullen in die 
periode bepalende klinische 
testresultaten opleveren.
In eerste instantie is er de 
toepassing van de alfapump 
voor de behandeling van 
vochtophoping in de buik als 
gevolg van de niet-alcoholge-
dreven vetteleverziekte 
(NASH). Voor die indicatie is 
er al een beperkte commerci-
alisatie in Europa, maar alles 
draait rond de veel grotere 
Amerikaanse markt. Het 
marktpotentieel zal er de ko-
mende tien tot twintig jaar 
naar verwachting oplopen tot 
ruim 3 miljard euro (145.000 
patiënten per jaar), als gevolg 
van het hoge aantal diabetes-

patiënten. Voor die toepas-
sing loopt de Noord-Ameri-
kaanse Poseidon-studie.

Zelf commercialiseren
Covid-19 heeft het geplande 
rekruteringstraject naar 
schatting vertraagd met zes 
maanden, waardoor de volle-
dige rekrutering nu is ge-
pland voor het jaareinde, de 
interim-resultaten in de eer-
ste helft van 2021 worden 
verwacht en de volledige 
 resultaten over het primaire 
eindpunt, een vermindering 
van het aantal drainages met 
50 procent, tegen eind 2021.
De slaagkansen van de studie 
lijken groot, aangezien in 
eerdere Europese studies een 
vermindering tot 90 procent 
werd bereikt. Op basis van 
het nieuwe tijdsschema is de 
indiening van de goedkeu-
ringsaanvraag bij het Ameri-
kaanse geneesmiddelena-
gentschap FDA voorzien 
voor de eerste helft van 2022 
en de start van de verkoop 
vanaf de tweede helft van 
2022. 
Sequana zal de commerciali-
satie zelf verzorgen door zich 
met een team van vijftig 
mensen toe te spitsen op de 
belangrijkste levertransplan-
tatiecentra. Veel van die cen-
tra zijn al betrokken bij de 
Poseidon-studie.

Groot marktpotenti-
eel in hartfalen
Het marktpotentieel voor de 
tweede indicatie, vochtop-
hopingsproblemen bij hart-
falen, is nog groter. Tot 90 
procent van de ziekenhuisop-
names van patiënten met 
hartfalen zijn het gevolg van 
vochtophoping. Voor West- 
Europa en de Verenigde Sta-
ten samen verwacht Sequana 
tegen 2026 een jaarlijkse po-
pulatie van 400.000 patiën-
ten, goed voor ruim 5 miljard 
euro. Voor die indicatie is het 
wel de bedoeling voor de 
commercialisatie een partner 
te zoeken. Maar voor het zo-
ver is, moeten de belangrijk-
ste klinische ontwikkelings-
stappen nog worden gezet.
Sequana ontwikkelde voor 
deze toepassing de alfapump 
DSR (direct sodium removal 
of directe natriumverwijde-
ring). Daarbij wordt een 
zoutarme oplossing toege-
diend die overtollig natrium 
opneemt. Die oplossing 
wordt automatisch door de 
alfapump weggepompt naar 
de blaas, waarna het lichaam 
het vocht automatisch af-

Er komen belangrijke 
tussentijdse data met de 
alfapump DSR aan bij 
 Sequana Medical.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden & 
trackers
· Atenor heeft een tweede 

project verworven in de 
Duitse stad Düsseldorf.

· Euronav blĳft aandelen 
inkopen, intussen al meer 
dan 5 procent van de eigen 
aandelen.

Goud & metalen
· IAMGold zou nu toch over-

wegen het Côté Gold-pro-
ject in de Canadese provin-
cie Ontario zelf te ontwik-
kelen. Meer informatie 
volgt wellicht naar aanlei-
ding van de kwartaalcĳfers 
op 5 augustus.

· McEwen Mining: de coro-
nacrisis en de lockdown 
deden de productie in het 
tweede kwartaal dalen tot 
19.200 troy ounce goud-
equivalent, tegenover nog 

45.900 troy ounce in 
dezelfde periode vorig jaar.

Vergrijzing
· Galapagos kreeg een posi-

tieve CHMP-opinie voor 
Jyseleca (filgotinib).

· Inventiva: de beursgang op 
Nasdaq werd geen succes. 
We wachten met ongeduld 
op de rapporten van Ameri-
kaanse huizen om een dui-
delĳker beeld te krĳgen van 

de interesse in de Ver-
enigde Staten.

· Mithra Pharmaceuticals: 
een buitengewone alge-
mene vergadering keurde 
het plan van 690.000 war-
rants ten voordele van de 
financiële partner LDA 
Capital goed.

Fraaie winsten op 
 edelmetalen
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drijft om de natriumbalans in 
het lichaam te herstellen. De 
DSR-techniek is in 2019 voor 
het eerst succesvol getest op 
mensen. Sinds begin 2020 
loopt de eerste studie bij 
hartfalenpatiënten met het 
volledige alfapump DSR-sys-
teem.
Ook voor die studie geldt een 
verwachte vertraging van zes 

maanden. De eerste data over 
enkele patiënten mogen de 
komende maanden worden 
verwacht. We kijken daar 
met buitengewone interesse 
naar uit, aangezien die data 
een belangrijke indicatie zul-
len geven over de volledige 
resultaten, die worden ver-
wacht in de eerste helft van 
2021. Parallel wordt het te 

volgen klinische parcours 
voor de Verenigde Staten met 
de FDA afgestemd. Bij succes 
wordt een grotere haalbaar-
heidsstudie opgestart in de 
tweede helft van 2021 en 
start de zoektocht naar een 
partner.
Sequana haalde in januari 
19 miljoen euro op via de uit-
gifte van 3,17 miljoen nieuwe 

aandelen tegen 6 euro per 
aandeel. Daarmee kan het 
 bedrijf verder tot in de eerste 
helft van 2021. We plaatsten 
twee opportunistische bij-
kooporders, in de hoop onze 
positie te versterken in af-
wachting van de belangrijke 
tussentijdse data met de alfa-
pump DSR. Het aandeel blijft 
koopwaardig (rating 1C). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 100 aandelen Sequana Medical (bĳ) tegen 5,95 euro en 
100 aandelen tegen 5,55 euro
Verkoop: we hebben 40 aandelen KBC Ancora verkocht tegen 31,20 euro; we 
verkopen 200 aandelen Mosaic tegen minimaal 12,30 dollar; 10 aandelen 
argenx (min. 223,10 euro); 200 First Majestic Silver (min.12,34 dollar), 500 
IAMGold (min. 4,32 dollar); 1000 McEwen Mining (min. 1,12 dollar); 100 Pan 
American Silver (min. 33,05 dollar); 200 Sandstorm Gold (min. 9,22 dollar) en 
100 deelbewĳzen Van Eck Vectors Goldminers (min. 35,70 euro)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

143.417,86    (83,0%)      29.351,10      (17,0%)             172.768,96 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen +8,4% Bel20 -13,0%
Eurostoxx50 -11,1% MSCI World -0,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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V
orig jaar rond deze tijd 
hadden we aandacht 
voor inflation linked 
bonds of inflatiegelinkte 
obligaties. De inflatie in 
West-Europa leek te zul-
len stijgen. Het was maar 

schijn. De lichte heropflakke-
ring was van korte duur. Be-
leggers die inflatiegelinkte 
obligaties gekocht hadden, 
leden verlies. Maar de zaken 
zien er nu helemaal anders 
uit.
De coronacrisis heeft vrijwel 
elk land grondig in zijn greep 
gehad. Misschien zit er nu 
eindelijk wel wat inflatie aan 
te komen. Dat kan een ge-
schikt moment zijn inflatie-
gelinkte obligaties te kopen. 
Dat zijn obligaties waarvan 
de hoofdsom geïndexeerd is 
en waarvan de rente perio-
diek berekend wordt op de 

geïndexeerde hoofdsom. 
Daardoor zijn de hoofdsom 
én de coupon inflatiebesten-
dig. Op de eindvervaldag 
krijgt de belegger de geïn-
dexeerde hoofdsom terug. Zo 
blijft de koopkracht van de 
investering behouden.

Opflakkerende  
inflatie
Zulke obligaties zijn vooral 
interessant als de inflatie 
dreigt op te flakkeren. Als de 
inflatie stijgt, neemt de 
coupon van dat papier ook 
toe. Een hogere inflatie 
brengt dus automatisch een 
hogere rente met zich mee. 
Bij een gewone obligatie 
blijft de coupon onveranderd 
gedurende de hele looptijd. 
Neemt de inflatie toe, dan 
daalt de reële rente (nomina-
le rente verminderd met de 

inflatie). Voor langlopende 
obligaties is het inflatierisico 
groter dan voor kortlopende.
Inflatiegelinkte obligaties 
zijn vooral geschikt als beleg-
ging bij een hoge inflatie of 
als er uitzicht is op een stij-
gende inflatie. Maar dan zijn 
de obligatiekoersen ook 
hoog. Als de inflatie laag is, 
zoals vandaag, is er weinig 
vraag naar die leningen, 
waardoor de prijs zakt.
De centrale banken en de 
overheden hebben snel gere-
ageerd op covid-19. De forse 
stimuleringsmaatregelen 
hebben geleid tot structureel 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

EUR Ghelamco 5,5% 03/07/23  99,75  5,7% 100.000  NR
EUR Altarea 1,875% 17/01/28  93,19  2,90% 100.000  BBB
EUR Teva Pharma  1,875% 31/03/27  85,09  4,48% 100.000  BB
USD Ford Motor  4,346% 08/12/26  95,28  5,20%  2000 BB+
USD Avolon Holdings  3,95% 01/07/24  89,36 7,08% 2000 BBB-
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  77,41 9,06% 10.000  BBB
GBP BMW 1,375% 1/10/24  101,23  1,57% 1000 A
NOK Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  102,15  1,52% 10.000  BBB
RUB IBRD 5% 28/01/25  103,54 4,12% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  106,16  0,57% 10.000  AAA
CAD Suncor Energy  3% 14/09/26  99,52  3,11% 1000 BBB-
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  94,02  5,23% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  107,63  1,53% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  108,56  4,23% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  99,60  12,32% 1000 AAA
BRL EIB 7,25% 28/06/21  105,53  1,80% 5000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  110,09  1,05% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Inflatiegelinkte obliga-
ties als aantrekkelijke 
diversificatie
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lagere rentestanden en hoge-
re inflatieverwachtingen. De 
centrale banken zullen trou-
wens een stijging van de in-
flatie toejuichen. Het is best 
mogelijk dat ze een inflatie 
boven het streefcijfer tolere-
ren om de prijsstabiliteit op 
lange termijn in stand te 
houden. Volgens Schroders 
kunnen beleggers met infla-
tiegerelateerde obligaties 
hun portefeuille verder di-
versifiëren.

Ontsparen
Niet iedereen is het eens met 
die zienswijze. De massale 
 liquiditeiten die de centrale 
banken in het financiële sys-
teem pompen, zullen niet tot 
inflatie leiden, voorspelt 
 Nomura-hoofdeconoom 
 Richard Koo. In plaats van te 
sparen moeten bedrijven en 
gezinnen nu ontsparen: ze 
moeten hun spaarcenten 
aanspreken en kredieten aan-
gaan om de huur en de lonen 
te kunnen blijven betalen. 
Centrale banken versoepelen 
hun beleid drastisch om te 
vermijden dat de rente snel 
zou stijgen. Overheden halen 
in de beginfase alles uit de 
kast om te vermijden dat be-
drijven massaal failliet gaan. 
Maar als de economie weer 
normaliseert, verwacht Koo 
dat gezinnen weer meer spa-
ren. Ze zullen een buffer pro-
beren aan te leggen om voor-

bereid te zijn op een nieuwe 
coronagolf. Als er weer meer 
gespaard wordt, zal dat elke 
heropflakkering van de infla-
tie in de kiem smoren. De 
massale creatie van liquidi-
teiten en schulden zal dan 
niet tot een inflatieopstoot 
leiden. Als Koo gelijk krijgt, 
zal de economie zonder al te 
veel averij uit de crisis ko-
men.

Inflatieverwachtingen
Het moet gezegd dat de 
 mening van Koo niet de klas-
sieke is. Historisch bekeken 
leidde een verruiming van de 
geldmarkt tot een stijging 
van de inflatieverwachtin-
gen. De inflatie wordt ook 
beïnvloed door langetermijn-
ontwikkelingen. De meeste 
grote centrale banken heb-
ben al geruime tijd moeite 
om hun inflatiedoelstellingen 
te halen. Dat is een gevolg 
van ingrijpende veranderin-
gen op lange termijn, zoals 
de technologische vooruit-
gang, de demografie en de 
ongelijkheid. Sommige van 
die factoren zal covid-19 ver-
sterken. De technologische 
vooruitgang kan bijvoorbeeld 
in een stroomversnelling ko-
men. Een omkering of ver-
mindering van de globalise-

ring kan inherent inflatoir 
zijn. De roep om meer lokaal 
te produceren en te kopen 
kan de prijzen opdrijven, 
 omdat er minder concurren-
tie is.

De omvang van een eventue-
le inflatiestijging zal afhan-
gen van de kracht van het 
economische herstel. De ver-
soepeling van de lockdowns 
kan een forse inhaalvraag 
ontketenen. De inflatiever-
wachtingen zijn momenteel 
laag. Maar dat belet niet dat 
de huidige goedkope inflatie-
gelinkte obligaties een aan-
trekkelijk instrument zijn om 
een bredere portefeuille te 
diversifiëren. Ze kunnen in 
elk geval het uithollende ef-
fect van stijgende prijzen af-
dekken.

Beperkte markt
De markt van de inflatiege-
linkte obligaties is jammer 

genoeg klein en weinig toe-
gankelijk voor particulieren, 
en wordt daarom het beste 
bespeeld met gespecialiseer-
de fondsen. Die hebben bo-
vendien het voordeel dat ze 
een spreiding bieden. Enkele 
voorbeelden: Allianz Euro 
Inflationlinked Bond, AXA 
World Funds − Euro Infla-
tion Bonds, BNP Paribas 
Funds Euro Inflation-Lin-
ked Bond en CapitalatWork 
Foyer Umbrella – Inflation.
Er bestaan ook trackers of 
beursgenoteerde indexfond-
sen die focussen op inflatie-
gebonden obligaties, zoals 
Shares Global Infl Lnkd 
GovBd ETF, Lyxor Euro 
Govt Inf Lkd Bd en Xtrac-
kers II Glb Infl-Lnkd Bd 
ETF. Trackers die gericht 
zijn op Europese inflatiege-
linkte obligaties bestaan over 
het algemeen uit Franse en 
Italiaanse obligaties, aange-
vuld met Duits of Spaans pa-
pier. Meer dan 10 procent 
zouden we echter niet beleg-
gen in die producten. De buf-
fer tegen inflatie is vooral in-
teressant voor beleggers die 
in hoofdzaak leven van de in-
komsten uit hun kapitaal. z

De markt van de  
inflatiegelinkte  
obligaties wordt het 
beste bespeeld met  
gespecialiseerde  
fondsen.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,1403 +1,38%
EUR/GBP  0,9065  +0,91%
EUR/NOK  10,625 +10,57%
EUR/SEK  10,356  -1,88%
EUR/CAD  1,5410  +4,81%
EUR/AUD  1,6297  +1,01%
EUR/NZD  1,7368 +2,88%
EUR/ZAR  18,928  +20,55%
EUR/TRY  7,8143  +22,15%

OBLIGATIEFOCUS

Aéroports de Paris (ADP) is 
de tweede Europese uitbater 
van luchthavens. De groep 
bracht net bĳ het uitbreken 
van de coronacrisis twee 
obligaties op de markt voor 
een totaalbedrag van 2,5 mil-
jard euro. De eerste, met een 
looptĳd van zes jaar, heeft 
een coupon van 2,125 pro-

cent. De tweede obligatie 
vervalt pas over tien jaar en 
draagt een coupon van 2,75 
procent. Dat is verre van 
slecht voor een debiteur die 
van Standard & Poor’s de 
rating A krĳgt. Tot maart had 
S&P nog de rating A+ toege-
kend. Daar is covid-19 uiter-
aard voor verantwoordelĳk. 
Vorig jaar boekte ADP nog 
een half miljard euro winst op 
een omzet van 4,7 miljard 
euro. Dit jaar zal dat bedui-

dend minder zĳn.
Ook het Duitse Fraport heeft 
twee nieuwe obligaties op de 
markt gebracht. Het haalt 
daarmee 800 miljoen euro 
op. De groep exploiteert en 
onderhoudt de luchthaven 
van Frankfurt en enkele 
andere luchthavens. De vier-
jarige lening heeft een 
coupon van 1,625 procent. 
Aan de zevenjarige lening 
hangt een coupon van 2,125 
procent. Beide leningen zĳn 

nog te koop rond pari. 
Fraport maakte vorig jaar 
eveneens een klein half mil-
jard euro winst op een omzet 
van 3,7 miljard euro. Maar net 
zoals ADP zal de Duitse even-
knie dit jaar aanzienlĳk min-
der goed presteren. Fraport 
heeft geen rating, maar we 
weten dat de staat Hesse en 
de stad Frankfurt de belang-
rĳkste aandeelhouders zĳn. 
Dat kan op zich al een zekere 
waarborg bieden.

Uitbaters  
luchthavens  
halen geld op
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Het aandeel van First 
Quantum Minerals is sinds 
maart ruim verdubbeld. 
Ben ik te laat om te kopen? 
Sinds het dieptepunt midden 
maart is de koers van de Ca-
nadese koperproducent First 
Quantum Minerals hersteld 
met 160 procent. Het aandeel 
noteert weer in de buurt van 
het niveau van de maanden 
voor covid-19. Die prestatie 
ligt in lijn met die van sector-
genoten als Freeport McMo-
ran en Antofagasta.
De belangrijkste mijnen van 
First Quantum zijn Sentinel 
en Kansanshi in Zambia, met 
in 2020 een verwachte ko-
perproductie van respectie-
velijk 230.000 à 240.000 ton 
en 220.000 à 235.000 ton, en 
de vorig jaar opgestarte ko-
per- en goudmijn Cobre Pa-
nama in Panama. De activi-
teiten in Cobre Panama lagen 
nagenoeg stil in het tweede 
kwartaal. De verwachte jaar-
productie is verlaagd naar 
210.000 à 235.000 ton koper 
(-75.000 ton) en naar 90.000 
à 100.000 troy ounce goud 
(-30.000 troy ounce), maar 
zal allicht nog verder zakken.
Een heikel punt is de hoge 
schuldpositie door de inves-
tering van 4,63 miljard dollar 
in de bouw van Cobre Pana-
ma. Eind 2019 bedroeg de 
nettoschuld 7,68 miljard dol-
lar, of een hoge 4,8 keer de 
recurrente bedrijfskasstroom 
in 2019 (rebitda, zonder een-
malige elementen). In het 
eerste kwartaal zakte de 
schuld voor het eerst sinds 
2016, met 60 miljoen dollar. 
De rebitda steeg in het eerste 

kwartaal met 17,9 procent 
 tegenover vorig jaar, tot 
434 miljoen dollar. In januari 
verlengde First Quantum de 
looptijd van zijn schulden via 
twee nieuwe obligaties en in 
april verkreeg de groep uit-
zonderingen op de bankcon-
venanten tot eind 2021.
De Canadezen overwegen 
een deel van hun belang van 
90 procent in Cobre Panama 
te verkopen, en de Zambi-
aanse mijnen mogelijk ge-
deeltelijk te verkopen. Naar 
aanleiding van die gesprek-
ken kocht het Chinese Ji-
angxi Copper eind vorig jaar 
een belang van 18 procent in 
First Quantum. Het bedrijf 
zette in januari een bescher-
mingsconstructie op tegen 
een mogelijke ongewilde 
overname.
De structurele vraag- en aan-
bodsituatie ziet er voor de 
komende jaren aantrekkelijk 
uit. De economische onze-
kerheid is groot, maar ook 
aan de aanbodzijde is er veel 
onduidelijkheid wegens co-
vid-19, vooral door de slechte 

situatie in Latijns-Amerika. 
Op middellange termijn ver-
wachten we een vraagimpuls 
door de verdere elektrificatie 
en grote infrastructuurwer-
ken van de overheden als on-
derdeel van economische 
herstelplannen.
Op korte termijn zouden we 
de koersstijging niet achter-
nahollen. We sluiten niet uit 
dat we met de voorbeeldpor-
tefeuille, na een beursdaling 
op korte termijn, in het na-
jaar inspelen op de positieve 
fundamenten van de koper-
markt. Dat kan met First 
Quantum, maar ook met an-
dere koperbedrijven (Free-
port McMoRan en Antofa-
gasta) of kleine exploratiebe-
drijven. Zolang blijft het aan-
deel van First Quantum te 
behouden (rating 2C). z

Is First Quantum Minerals nog een koopje?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 23/7:  Barco  en aandelen-

lĳsten 
• Vrĳdag 24/7: Microsoft; opties (ASML) 

en voorwoord 
• Maandag 27/7:  Sequana Medical
• Dinsdag 28/7:  lezersvraag (First 

Quantum)
• Woensdag 29/7: derivaten (Brazilië)  

en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
VANAF 11/8
PODCAST OP WOENSDAG 29 JULI  
EN 12 AUGUSTUS  

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

NIEUW!
Trends Inside Beleggen PODCAST: 
op woensdag 29 juli en 12 augustus 
achtergrond en analyse voor uw 
beleggingen en bespreking van een 
aandeel in de actualiteit. Raadpleeg 
de website.  
DONDERDAG 30 JULI
Airbus: kwartaalresultaten
Alphabet: kwartaalresultaten
Apple: kwartaalresultaten
ArcelorMittal: kwartaalresultaten
Argenx: kwartaalresultaten
Cofinimmo: kwartaalresultaten
Royal Dutch Shell: kwartaalresultaten

VRĲDAG 31 JULI
AirFrance-KLM: kwartaalresultaten
Berkshire Hathaway: 
kwartaalresultaten
ExxonMobil: kwartaalresultaten
Umicore: kwartaalresultaten

MAANDAG 3 AUGUSTUS
Heineken: kwartaalresultaten
Mosaic: kwartaalresultaten
PostNL: kwartaalresultaten

DINSDAG 4 AUGUSTUS
BMW: kwartaalresultaten
DSM: kwartaalresultaten

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
AholdDelhaize: kwartaalresultaten
Galapagos: kwartaalresultaten
IAMGold: kwartaalresultaten
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