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V O O R W O O R D

Eén positief signaal 
maakt de lente niet

N r .  0 9  -  Jaargang 50 

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

O
p de volgende twee pagi-
na’s kunt u lezen waarom 
vrouwen betere beleggers 
zijn dan mannen. Meer-
dere studies bewijzen dat 
vrouwen doorgaans be-
heerster en zorgvuldiger 

te werk gaan. Dat staat in 
schril contrast met de prak-
tijk van elke dag. Meestal be-
heren mannen de geldzaken 
en de beleggingsportefeuille. 
Op basis van de studieresul-
taten is dat dus een vreemde 
gewoonte. We houden die 
traditie het best niet meer al 
te lang meer vol, als we voor 
het best mogelijke rendement 
op lange termijn willen gaan.
We hebben al wat jaren op de 
teller in de beleggingswereld 
en hebben al veel beleggings-
congressen en -presentaties 
meegemaakt. Aan het begin 
van mijn carrière waren vrou-
wen witte raven op die ont-
moetingen. Dat is al veran-
derd, maar ze blijven een dui-
delijke minderheid. We spre-
ken over een heel geleidelijke 
evolutie, die de komende ja-

ren het best een revolutie kan 
worden. Dit is een oproep om 
naar een gezamenlijk beheer 
van de beleggingsportefeuille 
te groeien en de opgebouwde 
kennis en ervaring van man-
nen te koppelen aan het aan-
geboren beleggingsgedrag van 
vrouwen. Dat zou tot nog be-
tere rendementen moeten lei-
den.

Gouden kruising
We hebben vorige week in 
deze rubriek onze toenemende
twijfels geuit over de omvang 
van de recente herstelbewe-
ging op de internationale aan-

delenmarkten en over de kan-
sen om nog nieuwe record-
niveaus te zien op de Ameri-
kaanse indexen. Daarmee 
hebben we nooit uitgesloten 
dat het wel degelijk nog kan. 

In de beursblog van vorige 
week op Trends.be kwam al 
een positief technisch signaal 
naar boven, met name dat het 
vijftigdaagse gemiddelde 
weer boven het tweehonderd-
daagse gemiddelde van de 
S&P 500, de referentie-index 
van de westerse beurzen, was 
geklommen.
Markttechnici spreken over 
een golden cross of gouden 
kruising, die aanwijst dat er 
weer een opwaartse tendens 
op gang komt. In maart vorig 
jaar was precies het omge-
keerde gebeurd: een death 
cross. Het vijftigdaagse ge-
middelde doorbreekt dan het 
tweehonderddaagse gemid-
delde neerwaarts – een beves-
tiging van een dalende ten-
dens op de markt. Het analis-
tenteam van Bank of America 
Merrill Lynch merkte op dat 
er sinds 1932 al 38�keer een 
gouden kruising is geweest 
op de bekende Amerikaanse 
beursgraadmeter en dat de 
 indexen in 70 procent van de 
gevallen een jaar later gemid-
deld 10 procent hoger ston-
den.
Dat is geen slechte statistiek. 
Maar een grote mate van ze-
kerheid dat het ook voor de 
komende twaalf maanden zal 
gelden, is het ook niet. De 
risico’s zijn enerzijds dat de 
inflatie taaier blijft dan ver-
wacht en dat de centrale ban-
kiers de rente moeten blijven 
optrekken. Anderzijds is er 
het risico op een piek in de 
winstmarges van de bedrijven, 
zodat het moeilijker wordt 
aan de winstverwachtingen te 
voldoen. Eén positief signaal 
maakt de beurslente niet. Pas 
bij een overtuigende door-
braak van de S&P 500 boven 
4.300 à 4.400 punten, hebben 
we uitzicht op nieuwe re-
cords boven 5.000 punten. z
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Dit is een oproep voor een 
gezamenlijk beheer van 
de beleggingsportefeuille.
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E
en grote paradox in de 
beleggerswereld is dat 
die gedomineerd wordt 
door mannen, maar dat 
de weinige vrouwen die 
beleggen dat beter doen 
dan hun mannelijke 

evenknieën. Dat geldt zowel 
voor particuliere als profes-
sionele beleggers.
Eerst de harde cijfers. Ver-
schillende studies wezen de 
afgelopen decennia uit dat 
vrouwen op de beurs betere 
rendementen halen, of min-
der zware verliezen lijden, 
dan mannen. De Amerikaan-
se beursmakelaar Fidelity 
analyseerde 5�miljoen effec-
tenrekeningen over een peri-
ode van tien jaar. Daaruit 
bleek dat vrouwen gemid-
deld 0,4 procent betere re-
sultaten haalden dan man-
nen. Hetzelfde bleek uit een 
onderzoek van twee profes-
soren aan de universiteit UC 
Berkeley California eind ja-

ren negentig. Zij namen de 
effectenrekeningen van 
35.000 Amerikaanse gezin-
nen onder de loep tussen 
1991 en 1997. Ook daar ble-
ken vrouwen het gemiddeld 
0,94 procent beter te doen 
dan mannen. Volgens een 
studie van Warwick Business 
School presteren vrouwen 
 gemiddeld 1,8 procent beter 
dan mannen. Dat bleek nadat 
2.800 aandelenbeleggers drie 
jaar lang waren gevolgd.
Ook onder professionele be-
leggers doen vrouwen het 
vaak beter. In 2013 kwam het 
Rothstein Kass Institute, een 
denktank gericht op hef-
boomfondsen, met een stu-
die waaruit bleek dat hef-
boomfondsen geleid door 
vrouwen in de zes voorgaan-
de jaren met stip de algeme-
ne aandelenmarkt en andere 
fondsen versloegen. De in-
dex met vrouwelijke fondsen 
bracht tussen 2007 en 2013� 

6 procent per jaar op, tegen-
over 4,2 procent voor de S&P 
500 en -1,1 procent voor de 
wereldwijde index van hef-
boomfondsen.

Te veel handelen
De belangrijkste reden voor 
die betere prestaties is dat 
vrouwen veel minder trans-
acties doen dan mannen, 
waardoor de transactiekos-
ten hun rendement minder 
aanvreten. Uit de studie van 
de UC Berkeley- professoren 
bleek dat mannen 45 pro-

cent meer transacties uitvoe-
ren dan vrouwen, waardoor 
ze hun potentiële rendement 
sterker fnuiken. Let wel: 
 zowel mannen als vrouwen 

deden te veel transacties, 
waardoor ze allebei lagere 
rendementen neerzetten dan 
het marktgemiddelde, maar 
vrouwen handelden minder 
dan mannen, waardoor zij 
minder slecht presteerden. 
Ze deden het niet beter door 
bijvoorbeeld een betere aan-
delenselectie. Het onderzoek 
van Warwick Business 
School wees dan weer uit dat 
vrouwen negen�keer per jaar 
handelden, tegenover der-
tien�keer voor mannen, een 
verschil van 44 procent.
Over alle studies heen blijkt 
dat mannen gemiddeld 20 à 
50 procent meer trans acties 
doen dan vrouwen. Daarmee 
vallen ze ten prooi aan de 
zogenoemde action bias, een 
van de bekende denk- en 
 gedragsfouten waar beleg-
gers vatbaar voor zijn. De 
mens is van nature gepro-
grammeerd tot actie, tot 
handelen, tot iets doen. Dat 
is evolutionair gegroeid. In 
de wildernis heeft dat de 
oermens van veel leed be-
spaard, maar in de moderne 
samenleving is dat minder 
aan de orde en al zeker niet 
op de financiële markten. 
Mannen blijken een grotere 
evolutionaire drang tot actie 
te hebben dan vrouwen, al-
thans op beurs.
Het is een typisch voorbeeld 
van de twee denksystemen 
van de mens, waar psycho-
loog Daniel Khaneman on-

derzoek naar deed en de No-
belprijs voor Economie voor 
kreeg. Mensen hebben een 
snel en emotioneel denksys-
teem dat beslissingen neemt 

Vrouwen doen veel minder transacties dan mannen, 
waardoor de transactiekosten hun rendement  
minder aanvreten.

Vrouwen zijn betere beleggers



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

95

2  M A A RT  2 0 2 3   W W W.T R E N D S . B E / B E L E G G E N

op basis van gevoel en re-
flexen. Daarnaast hebben ze 
een traag en rationeel 
denksysteem waarmee ze 
problemen eerst analyseren 
en pas daarna een beslissing 
nemen. Beleggers hebben 
vooral baat bij dat tweede, 
maar laten zich in de praktijk 
veelal leiden door dat eerste. 
En mannen blijkbaar nog 
meer dan vrouwen.
Een van de fouten die man-
nen meer maken, is in paniek 
verkopen. De vermogensbe-
heerder Vanguard observeer-
de het gedrag van 2,7�miljoen 
Amerikaanse beleggers tij-
dens de financiële crisis van 
2007-2008 en concludeerde 
dat vrouwen 10 procent min-
der geneigd zijn dan mannen 
om alles te verkopen wan-
neer de beurzen op bodem-
koersen staan. Een labo-ex-
periment van onder meer 
economen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen wees 
ook op de mannelijke neiging 
tot overactiviteit. Uit dat ex-
periment bleek dat er op een 
fictieve financiële markt 
waarin enkel mannen actief 
zijn veel sneller een zeepbel 
in de aandelenkoersen komt. 
Omgekeerd bleek dat op een 
markt waarin enkel vrouwen 
handelen de prijzen vaak on-
der de intrinsieke waarde 
noteren. Financiële markten 
waar meer vrouwen op han-
delen, zijn veel minder 
kwetsbaar voor zeepbellen.
Een andere fout die mannen 
meer maken, is dat ze hun 
verliezers te lang in porte-
feuille houden en de aande-
len die sterk presteren te 
snel verkopen. Dat aanhou-
den van verliezers is een ty-
pisch voorbeeld van be-
houdsgezindheid, een veel 
gemaakte denkfout bij beleg-
gers. Mensen hebben het van 
nature moeilijk met verlies. 

Verliezen wegen psycholo-
gisch twee tot drie keer 
zwaarder dan het positieve 
gevoel dan men krijgt bij 
winst. Zolang beleggers de 
verlieslatende positie niet 
verkopen, is dat verlies niet 
werkelijk geïncasseerd en 
houden ze dat rotgevoel nog 
even af. Maar onderzoek 
wees uit dat de best preste-
rende beleggingsportefeuil-
les het hoogst aantal afgeslo-
ten verlieslatende posities 
optekenen.

Overmoed en risico
De UC-Berkeley-onderzoe-
kers weten de transactie-
drang van mannen ook deels 
aan overmoed, terwijl vrou-
wen daar volgens hun bevin-
dingen veel minder last van 
hebben. Uit alle onderzoeken 
blijkt dat vrouwelijke beleg-
gers minder zelfvertrouwen 
hebben en hun financiële 
competenties lager inschat-
ten dan mannen. Zo’n 52 
procent van de vrouwen zegt 
vertrouwen te hebben in het 
eigen beleggingsbeheer, ter-
wijl dat voor mannen 68 pro-
cent is. Mannen schatten 
hun financiële kennis hoger 
in dan vrouwen, met 71 
 tegenover 54 procent. Die 
mannelijke overmoed zet 
aan tot overmatig veel trans-
acties, terwijl vrouwen veel 
betere buy-and-holdbeleg-
gers zijn, een aanpak waar-
van onderzoek na onderzoek 
uitwijst dat die op lange ter-
mijn hogere rendementen 
oplevert.
Een andere troef van minder 
overmoedigheid is dat vrou-
wen veel meer openstaan 
voor advies van financiële 
planners en andere experts. 
Daarmee hebben ze meer 
kans om dankzij dat advies 
de juiste beleggingsbeslissin-
gen te nemen en op lange 

termijn betere beleggings-
resultaten neer te zetten. 
Daarnaast houden vrouwen 
hun beleggingsproces veel 
eenvoudiger. Volgens een 
studie van de vermogensbe-
heerder Vanguard beleggen 
vrouwen meer in gediversifi-
eerde, eenvoudige fondsen 
en veranderen ze voor de 

rest weinig aan hun porte-
feuille. Uit onderzoek is al 
vaak gebleken dat te veel in-
formatie en een overdreven 
complexe beleggingsaanpak 
slechtere rendementen ople-
veren dan een eenvoudig 
proces dat slechts op enkele 
parameters is gebaseerd. 
Meer informatie zorgt niet 
voor betere beslissingen, 
noch voor betere resultaten. 
Vrouwen houden zich ook 
veel beter aan vooraf opge-
stelde regels of een aanpak 
waarmee ze beleggen. Alle 
onderzoek wijst ook uit dat 
zo’n planmatige aanpak, met 
een aantal stelregels, het op 
lange termijn steevast beter 
doet dan een willekeurige 
aanpak die vooral door de 
emotie van het moment 
wordt gedreven.

Voorzichtiger
Verder blijkt uit onderzoe-
ken en anekdotes van finan-
cieel adviseurs dat vrouwen 
doelgerichter beleggen. Be-
leggen is bij hen altijd een 
middel om een bepaald doel 
te bereiken, zoals de opbouw 
van een extra pensioen of  
studiegeld voor de kinderen, 
terwijl mannen vaker beleg-
gen voor de kick. Die doel-
gerichtheid zorgt wederom 

voor de nodige emotionele 
afstand, wat het rendement 
dan weer ten goede komt. 
Vrouwen hebben ook door-
gaans een meer conservatief 
risicoprofiel. Banken zijn 
verplicht voor elke klant een 
risicoprofiel op te maken. 
Daaruit blijkt dat meer vrou-
wen dan mannen belanden 

in de categorieën ‘conser-
vatief’ of ‘voorzichtig’. In de 
categorieën ‘gebalanceerd’ of 
‘dynamisch’ komen dan weer 
meer mannen terecht. Dat 
blijkt ook uit de beleggings-
portefeuilles. Die van vrou-
wen bestaan voor bijna 70 
procent uit cash en liquide 
middelen, terwijl dat bij 
mannen 60 procent is.
Een grotere risicoschuwheid 
is niet altijd beter, zeker niet 
met het oog op vermogens-
opbouw op lange termijn. 
Mannen beleggen een groter 
deel van hun totale vermo-
gen dan vrouwen en begin-
nen er ook vroeger mee, 
waardoor ze aan het einde 
van de rit meer vermogen 
opbouwen, hoewel ze het op 
basis van het rendement 
minder goed doen dan vrou-
wen. Vrouwen schuwen 
meer volatiele beleggingen 
zoals aandelen, waarmee ze 
het langetermijnrendement 
van hun portefeuille scha-
den.
Kortom: voor mannen komt 
het erop aan hun overmoed 
en hun handelingsdrang in 
te tomen. Vrouwen hebben 
er baat bij meer in zichzelf te 
geloven, vroeger te beginnen 
beleggen en niet te risico-
schuw te zijn. z

Financiële markten waar meer vrouwen op handelen, 
zijn veel minder kwetsbaar voor zeepbellen.
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Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  2A

A
hold Delhaize bood vorig 
jaar uitstekend weer-
stand tegen de inflatie. 
Dat was te danken aan 
de Amerikaanse consu-
ment, veel meer dan aan 
de Europese. Aan de 

overkant van de Atlantische 
Oceaan liggen de marges dui-
delijk hoger dan in Europa.
De supermarktholding van 
ketens als Albert Heijn, Del-
haize, Food Lion en Hanna-
ford zag haar omzet vorig 
boekjaar met 15 procent toe-
nemen tot net geen 87�mil-
jard dollar. De dollar zorgde 
voor rugwind, want meer 
dan 60 procent van de om-
zet komt uit de Verenigde 
Staten. Bij constante wissel-
koersen bedroeg de groei 6,9 
procent. Ook zonder het 
dollareffect presteerden de 
Amerikaanse winkels beter. 
De omzetgroei bedroeg er 
21,5 procent in dollar en 7,9 
procent bij constante wissel-
koersen, tegenover 5 pro-
cent in Europa.
De operationele winst klom 
met 12 procent naar 3,73�mil-
jard euro, boven de consen-
susschatting van 3,6�miljard 
euro. De winstmarge lag 

daarmee op 4,3 procent, een 
fractie lager dan in 2021 
(4,4�%), maar wel boven de 
verwachte 4,1 procent. In de 
Verenigde Staten kwam de 
marge met 4,7 procent boven 
het groepsgemiddelde uit.
Ahold Delhaize kon net als 
andere supermarktketens de 
hogere inflatie niet volledig 
doorrekenen in de prijzen. 
Om de marge op peil te hou-
den, moet het dus besparen. 
Vorig jaar was dat 979�mil-
joen euro, of 100�miljoen 
meer dan gepland. De be-
sparingsoefening zet zich 
ook in 2023 door.
Door de inkoop van eigen aan- 
delen steeg de nettowinst per 
aandeel met 17 procent tot 
2,55�euro. De vrije kasstroom 
klom naar 2,2�miljard euro, 
boven de verwachte 2�mil-
jard. Ahold Delhaize trekt 
het dividend op van 0,95 
naar 1,05�euro per aandeel.

Conclusie
CEO Frans Muller laat zich 
voorzichtig uit over 2023 en 
mikt op een operationele 
marge van minstens 4 pro-
cent. Omdat de rugwind van 
de dollar grotendeels weg-
valt, zal de winst per aan-
deel dit jaar stabiel blijven. 
Wegens de hoge aandeel-
houdersvergoedingen (in-
koop en dividendrendement 
van 3,6�%) en de aanvaardba-
re waardering (koers-winst-
verhouding van 11,5) blijft 
het koopadvies staan. z

A
ls het een kwartaal niet 
aan de verwachtingen 
voldoet, is het nog be-
langrijker om de volgen-
de keer niet opnieuw 
onder de lat te gaan. Dat 
heeft Heineken gelukkig 

begrepen. Het afgelopen 
boekjaar 2022 haalde de 
biergigant een netto-omzet 
van 28,69�miljard euro. Dat is 
een autonome groei van 21,2 
procent en beter dan de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 28,39�miljard euro. 
In het vierde kwartaal lag 
die autonome groei lager, 
met 17,4 procent.
De aangepaste bedrijfswinst 
maakte een sprong van 24 
procent. Daarmee hield Hei-
neken zich aan de belofte 
van een stabiele tot licht ho-
gere aangepaste operationele 
marge. We gaan van 15,6 
procent over 2021 naar 15,7 
procent over 2022. De aan-
gepaste winst van 4,92� 
euro per aandeel (+38,9�%) 
klopt de analistenconsensus 
van 4,80�euro per aandeel.
De biervolumes lieten vorig 
jaar een autonome groei 
zien van 6,9 procent, tot 
256,9�miljoen hectoliter. 
Maar analisten waren vooral 
nieuwsgierig naar de premi-
umbieren. Die gingen 11,4 
procent hoger, waardoor de 
premiumvolumes ook 15,6 
procent hoger liggen dan in 
2019, aangevoerd door Hei-
neken Original en Heineken 
Silver. De biervolumes op 
groepsniveau liggen nog 
slechts 2,9 procent boven 
die van 2019, het laatste nor-
male jaar voor de uitbraak 
van de coronacrisis.
CEO Dolf Van den Brink 

was blij met de jaarcijfers in 
een volatiele en voortduren-
de wisselende omgeving, en 
vooral met de premiumpor-
tefeuille. Hij bevestigde de 
verwachtingen voor 2023, 
ondanks de uitdagende om-
geving. De ambitie blijft de 
operationele winst dit jaar 
te laten toenemen met 5 tot 
9 procent.

Conclusie
Geen nieuwe onaangename 
verrassing. Dat is een op-
luchting en dus ging de 
beurskoers hoger van start. 
We zijn redelijk voorzichtig 
over de winstverwachting 
voor dit jaar wegens de kans 
op hogere grondstoffenprij-
zen. Uitgaand van een groei 
van de operationele winst 
met 6 procent dit jaar ko-
men we uit bij een verwach-
te koers-winstverhouding 
van 18. Dat is niet goedkoop, 
maar ook niet onredelijk. 
Het advies blijft ‘houden’. z

A H O L D  D E L H A I Z E

Knappe resultaten
H E I N E K E N

Geruststellende cijfers

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 21 FEBRUARI

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
OP 21 FEBRUARI
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E
VS Broadcast Equipment 
is wereldklasse in het 
 nichesegment van de 
livesportverslaggeving. Je 
vindt de apparatuur van 
EVS terug in zowat 90 
procent van alle regie-

wagens ter wereld. De be-
langrijkste opdracht is op te 
schuiven richting de studio- 
omgeving. CEO Serge Van 
Herck had goed nieuws door 
opnieuw een hogere omzet 
voor 2023 in het vooruitzicht 
te stellen.

Beetje bij beetje probeert het 
Luikse bedrijf de status van 
groeiwaarde te heroveren. Na 
de prima omzet van 137,6�mil-
joen euro in het boekjaar 
2021 zag EVS zijn omzet vo-
rig jaar stijgen met nog eens 
7,7 procent, tot 148,2�miljoen 
euro, mooi in de vooropge-
stelde vork van 145 tot 
150�miljoen euro. Tegen con-
stante wisselkoersen komt 
het uit op een stijging met 3,5 
procent, met dank aan de 
gunstige invloed van de ho-
gere omzet in Noord-Ameri-
ka en meer inkomsten uit de 
studio-omgeving.
Door de overname van het 
Nederlandse Axon in 2020 is 
er een complementariteit 
ontstaan in de producten 
voor liveverslaggeving. Dat 
stuwde de omzet in de Ver-
enigde Staten vooruit. Het 
langetermijncontract met 
een bigtechspeler mag als 
een hoogtepunt van 2022 

worden gezien. Anderzijds 
werd de omzetgroei geremd 
door de schaarste aan com-
ponenten, waardoor de lever-
termijnen verlengden.
Het minder goede nieuws 
was de druk op de marges. 
Ondanks de omzettoename 

zien we een terugval in het 
bedrijfsresultaat (ebit) tegen-
over 2021: van 37,1 naar 
31,7�miljoen euro (-5,4�%). De 
margedruk was groter in het 
tweede dan in het eerste 
halfjaar. In de eerste zes 
maanden was de ebit-marge 
teruggevallen van 24,9 naar 
23,3 procent. Over het volle-
dige boekjaar gaan we van 27 
naar 21,4 procent. Dat is toch 
een stijging van 160 naar 560 
basispunten. Het nettoresul-
taat vertoonde een achteruit-
gang van 34,9 naar 31,3�mil-
joen euro, of van 2,57 naar 
2,29�euro per aandeel. De 
aandeelhouders krijgen een 
brutodividend van 1,6�euro 
per aandeel.
Voor dit jaar zijn er twee gro-
te uitdagingen. Vooreerst be-
wijzen dat ook in een oneven 
jaar, zonder grote sporteve-
nementen, omzetgroei moge-
lijk is. Op basis van een uit-
stekend gevuld orderboek 
(141,8�miljoen euro eind 2022 
of 122�% meer dan eind 2021) 
geeft het management een 
eerste prognose voor de om-
zet tussen 145 en 155�miljoen 
euro voor 2023. Dat bewijst 

dat EVS zijn afhankelijkheid 
van grote sportevenementen 
weet af te bouwen. Door de 
opkomst van streaming heb-
ben de klassieke mediabe-
drijven de jongste jaren de 
rem gezet op hun investerin-
gen. De komende jaren is een 
inhaalbeweging nodig. Het 
toegenomen orderboek geeft 
aan dat daar verandering in 
komt. Een mogelijk nog gro-
tere uitdaging voor dit jaar is 
de winstmarges weer opkrik-
ken. De bedrijfsleiding be-
looft goed op de kosten te 
 letten en de marges weer te 
doen toenemen.

Conclusie
De markt zette zich snel over 
de lagere marge in het boek-
jaar 2022 heen en focuste op 
de beter dan verwachte voor-
uitzichten voor dit jaar. We 
mikken voor 2023 op min-
stens 2,40�euro winst per 
aandeel of een verwachte 
koers-winst verhouding van 
amper 9,5 en tegen amper 
6�keer de verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
dit jaar. Beleggers mogen ook 
niet naast het heel hoge bru-
todividendrendement van  
7 procent kijken. En dat alle-
maal voor een bedrijf dat 
toptechnologie in huis heeft 
en beschikt over een sterke 
marktpositie en een erg soli-
de financiële  positie (netto-
kaspositie van 31,3�miljoen 
euro eind 2022). We vinden 
het aandeel van EVS nog al-
tijd ondergewaardeerd. Voor 
ons is de faire waarde min-
stens 27,50�euro. z

E V S

Mikken op een gouden medaille

Ko e r s :  22,90 euro
T i c ke r :  EVS BB
I S I N - c o d e :  BE0003820371
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 328,1 miljoen euro
K /w  2 0 2 2 :  10
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  9,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +15  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7,0  %

Met het stevige orderboek 
kan het management een 
nog hogere omzet voor 
2023 vooropstellen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
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Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

H
et vierde kwartaal is tra-
ditioneel het beste voor 
Proximus. Dat was in 
2022 niet anders. Dank-
zij een sterke prestatie 
van BICS, TeleSign en 
het zakelijke segment 

groeiden de omzet en de 
ebitda met respectievelijk 
8,1 en 1,4 procent. Over het 
hele boekjaar steeg de 
groepsomzet met bijna 6 
procent, tot 5,91�miljard eu-
ro. De ebitda klokte 0,8 pro-
cent hoger af op 1,79�miljard 
euro. Van de 1,3�miljard euro 
aan kapitaalinvesteringen 
ging 35 procent naar glas-
vezel. Dat cijfer zal in 2023 
even hoog liggen. Proximus 
telde eind vorig jaar 252.000 
glasvezelklanten, die per 
maand gemiddeld 7�euro ex-
tra omzet opleveren. Door 
de hogere investeringen en 
een toename van de voorra-
den halveerde de vrije kas-
stroom in 2022 naar 167�mil-
joen euro.
Eind vorig jaar bedroeg de 
nettoschuld 2,76�miljard eu-
ro, of 2,3�keer de ebitda. Die 
verhouding zal dit jaar ver-
der oplopen tot 2,6. Proxi-
mus verwacht dat de omzet 

op zijn thuismarkt in 2023 
met 1 à 3 procent zal aan-
trekken. Door hogere kosten 
zal er geen winstgroei zijn, 
want de ebitda zal dit boek-
jaar 3 procent lager uitko-
men. Proximus zal vanaf 
2025 nog 0,6�euro per aan-
deel uitkeren. Dit en vol-
gend jaar is dat dus nog al-
tijd 1,2�euro, zoals de voor-
bije drie jaar het geval was, 
wat een erg hoog rendement 
oplevert. Beleggers hoeven 
niet ver te zoeken naar ex-
cuses om Proximus links te 
laten liggen, maar toch is het 
zo dat op een bepaald mo-
ment het meeste slechte 
nieuws in de koers zit verre-
kend. Wanneer dat is, wordt 
meestal maar achteraf dui-
delijk.

Conclusie
Tegen iets meer dan 
drie�keer de ebitda, in com-
binatie met een ook na vol-
gend jaar nog aantrekkelijk 
rendement, is de waardering 
weinig veeleisend. Recente 
transacties (onder meer Li-
berty Global en Vodafone) 
en de komst van activisti-
sche investeerders in de sec-
tor laten zien dat steeds 
meer marktpartijen stilaan 
waarde zien in telecom. Te-
gendraadse beleggers mo-
gen een positie innemen. z

D
e toename van het aan-
tal klanten bij Telenet 
bleef in het vierde 
kwartaal iets onder de 
verwachtingen. De net-
towinst daalde door 
waardeverminderingen 

op het streamingplatform 
Streamz en het overgeno-
men Luxemburgse telecom-
bedrijf Eltrona. De jaarcij-
fers weken weinig af van de 
consensus. Telenet draaide 
een omzet van 2,67�miljard 
euro, of 3 procent meer dan 
een jaar eerder. De groei 
versnelde in de tweede jaar-
helft door prijsverhogingen. 
De bedrijfswinst exclusief 
leasinguitgaven (ebitdal) 
steeg met 1 procent tot 
1,25�miljard euro. De hoge 
nettowinst van 997�miljoen 
euro, of 9,19�euro per aan-
deel, is te danken aan de 
verkoop van de zendmasten. 
Daarnaast nam de markt-
waarde van de derivaten die 
het renterisico beperken 
fors toe. Die wogen op de 
nettowinst, maar vorig jaar 
was de situatie omgekeerd. 
Bij de oprichting van de 
joint venture met Fluvius 
werd een deel van de schuld 
doorgeschoven. Daardoor 
daalde de schuldgraad naar 
3,4�keer de ebitdal. Nomi-
naal blijft de schuld met 
6,65�miljard euro heel hoog.
De prognoses voor 2023 le-
verden een gemengd beeld 
op. De omzet zal in het lo-
pende boekjaar met 1 tot 2 
procent toenemen en dit 
was boven de verwachtin-
gen. De ebitda zal stabiel 
blijven en daar lag het con-
sensuscijfer iets hoger. Door 
hogere investeringen zal de 

vrije kasstroom dalen naar 
250�miljoen euro, tegenover 
nog 409�miljoen euro vorig 
jaar. Telenet lanceert vol-
gend jaar digitale televisie 
en internet in Wallonië, 
waar Proximus marktleider 
is. Dat is mogelijk door de 
overeenkomst met Orange 
Belgium, waarbij beide par-
tijen elkaars netwerk ge-
bruiken.

Conclusie
De uitrol van 5G en glasve-
zel vergt grote investerin-
gen, waarvan Telenet de 
vruchten pas binnen enkele 
jaren zal kunnen plukken. 
De aandeelhoudersvergoe-
dingen worden daarom tij-
delijk opgeofferd. Het divi-
dend wordt verlaagd van 
2,75 naar 1�euro per aandeel 
(-64�%). Ook na die vermin-
dering blijft het rendement 
met bijna 7 procent aantrek-
kelijk. Daarom mag Telenet 
in portefeuille blijven. z

P R O X I M U S

Rem op winstgroei
T E L E N E T

Investeringen voorop
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D
e Antwerpse palmolie-
plantagegroep Sipef be-
leefde een uitzonderlijk 
sterk 2022. Voor het 
eerst overschreed de 
jaaromzet van 527,5�mil-
joen dollar de symboli-

sche grens van 500�miljoen.
De palmolieproductie steeg 
op jaarbasis met 5,1 procent 
tot 403.927 ton, beter dan de 
vooropgestelde groei met 4 
procent en voor het eerst bo-
ven 400.000 ton. Met dank 
aan een heel sterk vierde 
kwartaal, waarin 101.605 ton 
werd geproduceerd, 9,8 pro-
cent meer dan in het vierde 
kwartaal van 2021.

De productie van eigen palm-
vruchten steeg met 5,1 pro-
cent tot 344.667 ton en op 
jaarbasis met 4,2 procent tot 
1,44 miljoen ton. De inkoop 
van vruchten steeg het voor-
bije kwartaal met een stevige 
19,5 procent tot 83.941 ton, 
vooral dankzij Papoea-Nieuw- 
Guinea (+19,5�%), en op jaar-
basis met 13 procent tot 
308.390 ton.
Het extractiepercentage –�de 
hoeveelheid palmolie die uit 
1 ton vruchten wordt gehaald – 
bleef sterk met 24,2 procent in 
het vierde kwartaal en 24 pro- 
cent op jaarbasis. Dat geeft 
een opbrengst van 5,3 ton per 
hectare, ruim beter dan het 
sectorgemiddelde van 4,1 ton.
Papoea-Nieuw-Guinea droeg 
166.641 ton bij aan de groeps-
productie, een stijging met 
8,8 procent tegenover 2021. 

De gevolgen van de vulkaan-
uitbarstingen in 2019 zijn 
volledig verteerd. Het extrac-
tiepercentage blijft er met 
25,3 procent, het hoogste van 
alle Sipef-plantages.
In Indonesië steeg de jaar-
productie met 2,7 procent tot 
237.286 ton. De jonge of vol-
ledig herplante plantages in 
Zuid-Sumatra blijven de 
groeimotor van Sipef en pro-
duceerden 37.742 ton palm- 
olie, of 53,8 procent meer dan 
in 2021. De groep profiteert 
sinds de zomer van de uitge-
breide capaciteit van de ver-
werkingsmolen in Dendy-
marker (Zuid-Sumatra) van 
20 naar 60 ton per uur. De 
bouw van een tweede molen 
is gestart. De productiebij-
drage van Noord-Sumatra 
steeg met 1,3 procent tot 
112.927 ton. De toename met 
2,7 procent in Tolan Tiga tot 
70.507 ton werd deels teniet-
gedaan door een terugval met 
0,9 procent in UMW (42.420 
ton). Agro Muko zag de pro-
ductie met 8,8 procent terug-
vallen tot 86.617 ton.

Sipef realiseerde op jaarbasis 
een gemiddelde verkoopprijs 
van 996�dollar per ton, tegen-
over 807�dollar in 2021 
(+23,4�%). In combinatie met 

de gestegen productie klom 
de omzet uit palmolie met 
30,2 procent. De brutowinst 
uit de palmolieactiviteiten 
steeg met 33 procent tot 
221,2�miljoen dollar. Netto 
bedroeg het aandeel in de re-
currente winst 108,2�miljoen 
dollar (+30,7�%), een verbete-
ring van het record van 2011 
(84,9�miljoen).
Op basis van de uitkerings- 
ratio van 30 procent stijgt het 
brutodividend van 2 naar 
3�euro per aandeel. De sterke 
kasstromen zorgden voor het 
eerst sinds 2012 voor een po-
sitieve nettokaspositie 
(122.000�dollar). Twee jaar ge- 
leden was er nog een netto- 
schuld van 151,2 miljoen dollar.
2023 wordt een investerings-
jaar om tegen 2030 een 
groepsproductie van 580.000 
ton te bereiken. Sipef mikt 
voor 2023 op een productie-
toename met 5 procent. Er is 
al 27 procent van de ver-
wachte jaarproductie 2023 
verkocht tegen 1.004�dollar 
per ton, tegenover 33 procent 
tegen 1.185�dollar op hetzelf-
de moment vorig jaar.

Conclusie
De koers reageerde positief 
op de jaarcijfers. Toch blijft 
de waardering te goedkoop, 
tegen 7.900�dollar per beplan-
te hectare en 0,85�keer de 
boekwaarde. Het forse inves-
teringsprogramma in Zuid- 
Sumatra is bijna afgerond en 
laat, gezien de gezonde ba-
lans, de komende jaren een 
guller dividendbeleid toe. We 
mikken de komende twaalf 
maanden op een koersherstel 
richting 70�euro. z

S I P E F

Recordcijfers alom

Ko e r s :  61,0 euro
T i c ke r :  SIP BB
I S I N - c o d e :  BE0003898187
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 645,3 miljoen euro
K /w  2 0 2 2 :  6,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  11
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +1  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +2,5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,9  %

De gezonde balans laat de 
komende jaren een guller  
dividendbeleid toe.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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B
ij de presentatie van de 
eerstekwartaalcijfers 
over het gebroken boek-
jaar 2023 liet Disney 
weten 5,5�miljard dollar 
kosten te gaan besparen, 
onder meer door 7.000 

mensen te ontslaan. De in-
greep draagt duidelijk de 
handtekening van de activis-
tische aandeelhouder Nel-
son Peltz, die een grote posi-
tie heeft opgebouwd. Zijn 
belangrijkste punt was dat 
Disney te veel geld uitgeeft. 
De omzet steeg in de laatste 
drie maanden van het afge-
lopen jaar van 21,8�miljard 
naar 23,5�miljard dollar. On-
danks die groei daalde de 
winst per aandeel van 1,06 
naar 0,99�dollar. De kosten-
besparingen moeten er de 
komende kwartalen voor 
zorgen dat ook de winst per 
aandeel weer stijgt.
Disney heeft op de beurs 
wat van zijn glans verloren, 
maar het bedrijf weet nog 
altijd kaskrakers te lanceren. 
In december kwam Avatar: 
The Way of Water uit. Het 
budget van de film bedroeg 
250�miljoen dollar en de om-
zet in de bioscopen staat op 

2,2�miljard dollar. Het succes 
van die productie betekent 
dat de catalogus van de 
streamingdiensten van Dis-
ney+ alleen maar zal uitbrei-
den. Een jaar geleden telde 
Disney+ 84�miljoen abonne-
menten, nu 104,3�miljoen. 
Daarnaast groeide het be-
drijfsonderdeel HULU in 
diezelfde periode van 45,3 
naar 48�miljoen abonnemen-
ten en ging ESPN+ van 21,3 
naar 24,9�miljoen.

Conclusie
Sinds kort behoort Disney 
tot de voorbeeldportefeuille. 
De koers van het aandeel 
was van een top van meer 
dan 200 tot onder 100�dollar 
gezakt, omdat Peltz de boel 
zou gaan opschudden. De 
activistische aandeelhouder 
eiste een plek in de raad van 
bestuur op. Na de publicatie 
van de cijfers zei hij dat hij 
de strijd staakt omdat hij 
zijn doelen bereikt heeft. De 
winnaar is in zijn ogen niet 
CEO Robert Iger, maar de 
aandeelhouders van Disney, 
die krijgen waar ze recht op 
hebben. Door de recente 
koersstijging van het aan-
deel is de waarderingsmaat-
staf op basis van de omzet 
en de totale beurswaarde 
opgelopen van 1,9 naar 2,4. 
Het gemiddelde in het pre- 
coronajaar 2019 was 3,2 en 
mogelijk gaan we daar weer 
naartoe. Het koopadvies 
blijft gehandhaafd. z

O
range Belgium presteer-
de vorig boekjaar opera-
tioneel in lijn met de 
verwachtingen, met een 
omzet die 2 procent 
klom tot 1,39�miljard eu-
ro. De bedrijfswinst na 

leasinguitgaven lag met 
373,7�miljoen euro (+5,9�%) 
zelfs boven de consensus-
verwachting van 360,6�mil-
joen euro. Voor het tweede 
jaar op rij is er geen divi-
dend. Dat heeft te maken 
met de overname van VOO. 
Orange Belgium kondigde 
eind 2021 de overname aan 
van een belang van 75 pro-
cent in het Waalse kabelbe-
drijf. De overeengekomen 
prijs van 1,8�miljard euro is 
pittig en waardeert VOO te-
gen bijna 10�keer de bedrijfs-
winst, of ruim drie keer zo 
hoog als Orange Belgium 
zelf. Dat komt omdat Oran-
ge moest opbieden tegen 
onder meer Telenet.
Intussen is er een akkoord 
waarbij Orange Belgium 
toegang krijgt tot het glasve-
zelnetwerk van Telenet, dat 
op zijn beurt het kabelnet-
werk van VOO in Brussel en 
Wallonië zal gebruiken. Ver-
wacht wordt dat de Europe-
se Commissie nog dit kwar-
taal zijn fiat geeft voor de 
overname. Extra concurren-
tie komt er ook van City-
mesh/Digi dat volgend jaar 
op de Belgische markt actief 
wordt.
Na de 5G-spectrumveiling is 
de nettoschuld opgelopen 
naar 190,7�miljoen euro, of 
0,5�keer de bedrijfswinst. 
Dat cijfer zal oplopen, want 
het is de bedoeling dat de 
aankoop van VOO nagenoeg 

volledig met nieuwe schul-
den wordt gefinancierd. 
Orange Belgium mikt voor 
dit boekjaar op een enkelcij-
ferige omzetgroei. Door de 
hogere energie- en loonkos-
ten zal de bedrijfswinst in 
het beste geval stabiel blij-
ven. Orange mikt op 360 tot 
375�miljoen euro.

Conclusie
Orange Belgium blijft tegen 
3�keer de verwachte be-
drijfswinst een van de goed-
koopste Europese telecom-
bedrijven, maar zolang het 
dividend achterwege blijft, 
is het lastig beleggers warm 
te maken voor het aandeel. 
Voor de toekomstige groei 
rekent het bedrijf op VOO, 
maar de concurrentie wordt 
er niet minder op. Ook het 
Franse moederbedrijf Oran-
ge snijdt in de kosten, zodat 
de timing voor een nieuw 
uitkoopbod op de Belgische 
dochter niet ideaal is. z

D I S N E Y

De aandeelhouder wint
O R A N G E  B E L G I U M

Nog geen dividend

VERSCHENEN OP TRENDS.BE/BELEGGEN  
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D
e sterk stijgende vraag 
naar batterijmaterialen 
blijft een potentieel groei- 
pool voor Umicore, maar 
beleggers moeten daar-
voor nog even geduld oe-
fenen. Na de daling van 

de aangepaste bedrijfswinst 
met 10 procent in 2022, als 
gevolg van de kosteninflatie 
en lagere metaalprijzen, ver-
wacht het bedrijf dat de be-
drijfscashflow en de bedrijfs-
winst ook dit jaar verder 
 dalen, in overeenstemming 
met de marktverwachtingen. 
2023 wordt dus een nieuw 
overgangsjaar. De zweepslag 
van een aantrekkende ver-
koop van batterijmaterialen 
mag pas vanaf 2024 en later 
verwacht worden.

De resultaten van de tweede 
jaarhelft lagen in lijn met de 
verwachtingen. Een glansrol 
was weggelegd voor de kata-
lysatorendivisie, die record-
cijfers neerzette dankzij het 
herstel in de tweede helft van 
2022. Umicore blijft het beter 
doen dan de wereldwijde 
 automarkt. Het bedrijf kan 
vlot de hogere kosten door-
rekenen, zodat de bedrijfs-
cashflow steeg tot 419�mil-
joen euro. Ook in 2023 zal de 
divisie kunnen profiteren van 
haar sterke marktpositie, het 
herstel in de toeleveringske-
tens en een aantrekkende 
vraag naar zware dieselvoer-
tuigen in China. De bedrijfs-
cashflow zou daardoor be-
hoorlijk moeten aandikken.
De inkomsten van de recy-

clingdivisie evenaarden het 
hoge niveau van 2021, maar 
door een sterkere stijging van 
de kosten en minder hoge 
edelmetaalprijzen daalde de 
bedrijfswinst gevoelig. De 
kosteninflatie blijft ook dit 
jaar bijten. De toestroom van 
recyclagemateriaal blijft gun-
stig, maar vertrekkend van 
stabiele edelmetaalprijzen 
zal de bedrijfscashflow onder 
het niveau van 2022 blijven.
De meeste aandacht gaat 
naar de divisie die kathode-
materialen voor de batterijen 
van elektrische auto’s produ-
ceert. De omzet en de winst 
stegen in 2022 gevoelig, maar 
de winststijging is grotendeels 
te danken aan goedkoop in-
gekochte lithiumvoorraden 
die tegen hogere prijzen kon-
den worden verkocht. De 
verkochte volumes van katho-
dematerialen blijven matig, 
waardoor de resultaten van 
die divisie onder de verwach-
tingen bleven. In 2023 zou-
den de resultaten een pas op 
de plaats maken. Op lange 
termijn blijft het plaatje gun-
stig. De vraag naar kathode-
materialen zou tegen 2030 met 

een factor 6 tot 7 toenemen, 
waarbij Umicore zijn markt-
aandeel van 20 procent wil 
verdedigen. Europa en Noord- 
Amerika kampen met een te-
kort aan kathodematerialen. 
Umicore verzekerde de ver-

koop via afnamecontracten 
met diverse grote autobou-
wers, zoals Volkswagen. Wel 
blijft de productie van katho-
dematerialen heel kapitaalin-
tensief en gevoelig voor tech-
nologisch veranderingen, ter-
wijl de toekomstige winst-
marges nog onduidelijk zijn.
De volgende jaren wil Umi-
core nog miljarden investe-
ren in capaciteitsuitbreidin-
gen, onder meer ook in een 
recyclagefabriek voor batte-
rijen van elektrische auto’s, 
maar beleggers zijn er nog 
niet van overtuigd dat die in-
vesteringen voldoende zullen 
renderen. Gelukkig heeft 
Umicore een relatief gezonde 
balans, want de nettoschuld-
positie is beperkt tot bijna 
1�keer de bedrijfscashflow. 
Tegen 2030 wil Umicore de 
omzet verdubbeld hebben bij 
een marge van minstens 20 
procent op het niveau van de 
bedrijfscashflow.

Conclusie
Beleggers moeten nog even 
geduld oefenen tot de ver-
koop van batterijmaterialen 
aantrekt. Beterschap is pas 
vanaf 2024 te verwachten. 
Intussen wegen de gestegen 
kosten en de lagere metaal-
prijzen op de winst. Na een 
daling van de bedrijfswinst in 
2022 zal ook 2023 een over-
gangsjaar worden met een 
daling van de winst. De waar-
dering is met een koers-
winst verhouding van 16 
 zeker niet duur, maar het is 
nog te vroeg om laaiend en-
thousiast te worden over het 
aandeel. Het advies blijft 
houden. z

U M I C O R E

Nog even geduld

Ko e r s :  32,5
T i c ke r :  UMI
I S I N - c o d e :  BE0974320526
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  8  mil jard euro
K /w  2 0 2 2 :  18
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  16
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -9  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -8 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,5  %

Ook 2023 zal een over-
gangsjaar worden met  
een daling van de winst.

Ad v i e s :  houden
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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Ik heb een stevig verlies op 
mijn positie in Adyen. On-
langs maakte dat populaire 
aandeel opnieuw een duik. 
Moet ik me zorgen maken?

Adyen heeft in de tweede 
helft van 2022 voor zijn klan-
ten 421,7�miljard euro aan be-
talingsverkeer afgehandeld. 
Dat is 41 procent meer dan 
een jaar eerder. De groei ligt 
echter lager dan de 60 pro-
cent van de eerste jaarhelft 
en de 45 procent waar ana-
listen op hadden gerekend.
Ook de marge die de onder-
neming aan de transacties 
verdient, is iets afgenomen. 
Die zogenoemde take rate 
daalde van 17,6 basispunten 
in de eerste jaarhelft naar  
17,1 basispunten in de tweede 
helft. De daling is geen sig-
naal van toenemende con-
currentie, maar een gevolg 
van de wijze waarop de klan-
tenmix is samengesteld. Het 
overgrote deel van de groei 
(ruim 80�%) is afkomstig van 
bestaande klanten. Het is niet 
ongebruikelijk dat de take 
 rate van Adyen iets daalt als 
het meer betalingsverkeer 
voor een grote klant afhan-
delt. Daar komt bij dat de 
omzetbijdrage van de reis-
industrie –�waar de take rate 
vrij laag is�– in de nasleep van 
de pandemie stevig groeide.
De netto-omzet klom met 30 
procent naar 721,7�miljoen 
euro. Als gevolg van hoge in-
vesteringen in nieuwe groei 
steeg de bedrijfskasstroom 
(ebitda) met slechts 4 pro-
cent naar 372�miljoen euro. 
De vrije kasstroom daalde 

met 7 procent tot 298,1�mil-
joen euro, terwijl de netto-
winst met 14 procent daalde 
naar 228,0�miljoen euro.
Na de publicatie van de 
zwakke groeicijfers ging het 
aandeel met 15 procent on-
deruit. De komende tijd zul-
len veel partijen de winstver-
wachtingen voor het lopende 
jaar, door de scherp gestegen 
kosten, behoorlijk verlagen. 
In de komende weken ligt 
een koersherstel dan ook niet 
voor de hand. Voor de wat 
langere termijn kiest Adyen 
voor investeringen in nieuwe 
groei, op een moment dat 
veel concurrenten de hand 
op de knip houden. Daar kan 
de fintechspeler over enkele 
jaren de vruchten van pluk-
ken in de vorm van een stevi-
ger aandeel op de betalings-
markt en hogere inkomsten 
uit groei-initiatieven.
Eén groeicijfer verdient bij 
Adyen meer aandacht dan de 
financiële resultaten. Het 
aantal werknemers nam in de 
tweede helft van 2022 met 
757 toe naar 3.332. Over het 
hele jaar is het personeels-
bestand met 53 procent 
 gegroeid en in 2023 zet  
die groei door.
Het bedrijf benadrukt dat het 
streefniveau van een ebitda- 

marge van 65 procent kon 
worden bereikt, maar dat het 
ervoor kiest op korte termijn 
marge op te offeren, zodat de 
groei op lange termijn bedui-
dend hoger ligt. In dat op-
zicht mikt Adyen onder meer 
op de ontwikkeling van bank-
diensten en op kredietver-
strekking aan kmo’s. De on-
derneming hield vast aan de 
doelstellingen van een om-
zetgroei van 25 à 30 procent 
en een ebitda-marge van 65 
procent op middellange ter-
mijn.
In het lopende jaar stevent 
het bedrijf af op een bedrijfs-
kasstroom (ebitda) van 
900�miljoen euro en een 
 omzet van 1,75�miljard euro. 
Maar in 2026 ligt de ver-
wachte ebitda bijna dubbel 
zo hoog. Met het oog op de 
negatieve nieuwsstroom is 
het verstandig te wachten op 
een gunstiger aankoopmo-
ment. Het aandeel van Adyen 
mag wel in portefeuille blij-
ven (rating 2C). z

Is Adyen een gevallen ster?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.TRENDS.BE/BELEGGEN 
• Woe 22/2: Orange Belgium en Umicore 

+ tip van de week (AkerBP) + pdf
• Do 23/2: EVS en Sipef + opties 

(ArcelorMittal) + aandelenlĳsten
• Vr 24/2: analyse (vrouwen en beleg-

gen), Proximus en Telenet
• Ma 27/2: UCB en lezersvraag (Adyen)
• Di 28/2: analyse (dividendgroeiers), 

Solvay, X-Fab + grondstoffen (koper)

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST : 
VROUWEN ZĲN BETERE BELEGGERS
AANDELEN IN DE KĲKER:  
PROXIMUS EN SOLVAY

Een dagelĳkse update op
www.trends.be/beleggen

Donderdag 2 maart
AB InBev: jaarresultaten 
Argenx: jaarresultaten
Van de Velde: jaarresultaten
Quest for Growth: jaarresultaten
Banimmo: jaarresultaten

VRĲDAG 3 MAART
Roularta Media Group: jaarresultaten
Belysse Group: jaarresultaten
Elia Group: jaarresultaten
Smartphoto Group: jaarresultaten

MAANDAG 6 MAART 
Unifiedpost Group: jaarresultaten
Cie du Bois Sauvage: jaarresultaten
Resilux: jaarresultaten

DINSDAG 7 MAART
Mithra Pharmaceuticals: jaarresultaten

WOENSDAG 8 MAART 
Agfa-Gevaert: jaarresultaten
TINC Comm: jaarresultaten
D’ieteren Group: jaarresultaten
Care Property Invest: jaarresultaten
Cenergy Holdings: jaarresultaten

DONDERDAG 9 MAART
Immobel: jaarresultaten
Viohalco: jaarresultaten
GBL: jaarresultaten
Jensen-Group: jaarresultaten
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H
et aandeel van Arcelor-
Mittal staat dicht bij het 
hoogste niveau in twaalf 
maanden. Het noteert 45 
procent hoger dan twee 
jaar geleden. Dat is sterk, 
maar toch zijn we ver 

verwijderd van de top rond 
40�euro van tien jaar geleden. 
De toppen en de dalen, en de 
weerstanden en de steunni-
veaus, liggen een heel eind uit 
elkaar. Als de komende maan-
den signalen van een opruk-
kende recessie uitblijven, ver-
wachten we nog hogere koer-
sen. Het aandeel is nog altijd 
goedkoop, tegen minder dan 
de helft van de boekwaarde.
ArcelorMittal is geen lange-
termijnbelegging, omdat het 
een cyclisch aandeel is. Maar 

O P T I E S

ArcelorMittal profiteert van conjunctuur
zulke grote schommelingen 
scheppen mooie kansen voor 
optiebeleggers. We weten dat 
de tijd in het voordeel van een 
optieschrijver speelt. Met het 
verstrijken van de tijd ver-
dwijnt de tijds- of verwach-
tingswaarde uit de premie.

Geschreven put
Schrijf de put ArcelorMit-
tal september met uitoefen-
prijs 35,00�euro @ 7,15 euro
De schrijver van dit contract 
rijft een premie van 7,15�euro 
binnen. Als de koers van 
 ArcelorMittal boven 35�euro 
 uitstijgt, wordt het contract 
waardeloos en blijft de pre-
mie van de schrijver. Daar-
voor dient de eerste weer-
stand rond 31�euro te worden 

doorbroken. Dat moet op 
 relatief korte termijn nog 
haalbaar zijn, nu de conjunc-
tuurvooruitzichten verbete-
ren. U mag dit contract ook 
voortijdig weer sluiten en 
hoeft dus niet te wachten tot 
september. Loopt het toch 
verkeerd en daalt de aande-
lenkoers, dan worden we aan-
gewezen, om af te rekenen op 
35�euro. Aangezien we 7,15�eu-
ro premie ontvangen hebben, 
lijden we pas verlies als de 
koers onder 27,85�euro zakt 
(35 –�7,15).

Gekochte call
Koop de call ArcelorMittal 
december met uitoefenprijs 
32,00�euro @ 2,30 euro
Dit contract is out of the mo-

ney en dus weggelegd voor de 
risicobewuste optiebelegger. 
De premie bevat geen intrin-
sieke waarde, maar alleen 
tijdswaarde. De koper ver-
werft het recht honderd aan-
delen van ArcelorMittal per 
contract aan te kopen tegen 
32�euro. De beurskoers moet 
met ten minste 12 procent 
stijgen vooraleer dit contract 
winstgevend wordt. Maar 
aangezien we 2,3�euro hebben 
betaald, is een koersstijging 
tot 34,30�euro (32 + 2,3) nodig. 
Eerst moet de weerstands-
zone rond 31�euro het bege-
ven. U mag dit contract ook 
voortijdig afsluiten en moge-
lijk al sneller de winst verzil-
veren. z

K
oper zette 2023 sterk in 
met een klim van bijna 15 
procent in januari, die de 
prijs op het hoogste ni-
veau in zeven maanden 
bracht. De stijging viel  
samen met het einde van 

de lockdowns in China. De 
markt ging uit van een snel 
herstel van de Chinese econo-
mie en een hogere vraag naar 
koper. Een versnelling van de 
Chinese groei wordt vanaf het 
tweede kwartaal verwacht.

Krap marktevenwicht
Het marktevenwicht op de 
wereldwijde kopermarkt is 
heel krap. Koper speelt een 
belangrijke rol in de elektrifi-
catietrend. De opwaardering 
van het elektriciteitsnet en de 

G R O N D S T O F F E N

China drijft de koperprijs op
productie van zonnepanelen 
en windmolens zijn heel  
koperintensief.
Goldman Sachs mikt tegen 
eind 2023 op een prijs van 
5�dollar per pond, zo’n 20  
procent boven het huidige  
niveau. Aan de aanbodzijde 
waarschuwden producenten 
voor een lagere output, onder 
meer in Chili (Codelco) en 
Panama (First Quantum).  
In 2023 en 2024 zit er extra 
aanbod in de pijplijn door  
de opening van nieuwe  
mijnen of uitbreidingen van 
bestaande activa in onder 
meer Chili, Peru, Rusland, 
Mongolië en de Democrati-
sche Republiek Congo. Maar 
die tijdelijke injectie zal niet 
beletten dat er tegen het  

einde van dit decennium  
een groot aanbodtekort zal 
zijn.
De Global X Copper Miners 
ETF van uitgever Global X 
Funds is een goede keuze om 
in een aandelenkorf van ko-
perproducenten te beleggen. 
Sommigen zijn ook actief in 
andere basis- of edelmetalen, 
maar koper staat steeds in 
voor een belangrijk deel van 
de omzet. Het is een Ameri-
kaanse ETF met de hoofd- 
notering op de NYSE. Sinds 
november 2021 noteert de 
tracker ook op verschillende 
Europese beurzen. De ETF 
noteert in euro op de Duitse 
Xetra met het tickersymbool 
4COP GY en de ISIN-code 
IE0003Z9E2Y3.

Het is een fysieke tracker en 
de inkomsten worden uitge-
keerd. De onderliggende 
waarde is de Solactive Global 
Copper Miners v2-index. Die 
bestaat uit 39 bedrijven. Ca-
nada is overwogen (29�%), ge-
volgd door Australië (12�%), 
de Verenigde Staten (11�%) en 
China (9�%). De grootste vijf 
posities zijn Antofagasta 
(6�%), Southern Copper 
(5,6�%), Zijin Mining (5,6�%), 
Freeport McMoran (5,2�%) en 
Ivanhoe Mines (5,1�%). De 
jaarlijkse beheerkosten van 
de bedragen 0,65 procent.
Wie het metaal zelf verkiest 
boven aandelen, kan direct in 
termijncontracten op koper 
investeren. Dat is mogelijk 
met de WisdomTree Copper 
ETF (ISIN-code GB00B-
15KXQ89) die zowel op Euro-
next Parijs als op Xetra wordt 
verhandeld. De jaarlijkse kos-
ten bedragen 0,49 procent. z
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I
n de Verenigde Staten kib-
belen politici opnieuw over 
het al dan niet verhogen van 
het schuldenplafond. Het 
begint stilaan een trieste ge-
woonte te worden dat een 
deel van het Amerikaanse 

Congres de financiering af-
wijst van uitgaven die het zelf 
heeft goedgekeurd. Dat is niet 
ongevaarlijk, omdat de Ver-
enigde Staten en bij uitbrei-
ding de hele wereldeconomie 
daardoor in grote problemen 
kunnen komen.
Al vele jaren legt het Congres 
een wettelijke beperking op 
van de hoeveelheid schulden 
die de overheid mag maken. 
In een ver verleden werd 
daar amper aandacht aan be-
steed. Werd de limiet bereikt, 
dan verhoogden de Congres-
leden die doodleuk. Maar dat 
is voorbij. Telkens als een 
overschrijding van de schul-
denlimiet dreigt, geeft een 
aantal Congresleden aan dat 
ze een nieuwe verhoging niet 

zomaar zullen goedkeuren. 
Ook vandaag is dat het geval.

Limiet overschreden
De schuldenlimiet werd on-
langs weer overschreden. Er 
mogen dus geen nieuwe 
schulden meer gemaakt wor-
den. Dat is gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan. Bezitters 
van Amerikaans schuldpa-
pier dat op vervaldag komt, 
willen hun geld terug. Mili-
tairen en overheidspersoneel 
moeten hun loon krijgen. 
Voorlopig is dat geen enorm 
probleem, omdat het minis-
terie van Financiën in staat is 
uitzonderlijke maatregelen te 
nemen. Een van de tijdelijke 
oplossingen bestaat erin de 
bijdragen aan fondsen voor 
overheidspensioenen uit te 
stellen. Maar dat is niet lang 
houdbaar. Als er niet snel een 
oplossing komt, dreigt het 
faillissement van de Ameri-
kaanse staat. Dat zou leiden 
tot een wereldwijde catastrofe.

De waarde van de dollar zou 
dalen, de beurzen zouden in-
storten en de rente zou sterk 

stijgen. Omdat zulk onheil 
vrijwel permanent boven het 
hoofd van de Amerikaanse 
overheid hangt, heeft de kre-
dietbeoordelaar Standard & 
Poor’s tien jaar geleden de 
 rating van de Verenigde Sta-
ten verlaagd van AAA naar 
AA+. Het is voorlopig de eer-
ste keer in de geschiedenis 
dat de kredietwaardigheid 
van het land lager werd inge-
schat. Concurrent Fitch daar-
entegen handhaafde de 
hoogste beoordeling.
De schuldenlimiet werd 
 ingevoerd in 1917 en werd 
al tachtig keer opgetrokken. 
Vandaag bedraagt die 31.381 
miljard dollar. Doorgaans 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,88 % 17/01/2028 84,31 5,63 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,88 % 1/07/2026 92,02 6,59 % 100.000 NR
EUR VGP  1,63 % 17/01/2027 78,99 8,11 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,63 % 2/11/1931 74,2 8,96 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 1/04/2027 84,28 9,18 % 2.000 BB+
USD Micron Techn.  2,70 % 15/04/1932 75,34 6,20 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian 6,63 % 15/05/2025 67,01 27,30 % 100.000 B-
NOK Nordic Inv. Bnk 1,50 % 13/03/2025 96,99 2,99 % 10.000 AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/2026 96,03 2,87 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/2025 92,12 4,96 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,68 % 3/12/2024 96,23 5,94 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/2028 88,86 4,11 % 1.000 AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/1930 90,12 9,24 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,00 % 19/01/2024 90,76 25,20 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/2024 93,47 11,60 % 5.000 AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/2026 88,14 6,58 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Daar is het Amerikaanse 
schuldplafond weer

= ESG-obligatie
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stelt de verhoging geen grote 
problemen, omdat politici 
ook wel inzien dat de economie 
groeit en dat de inflatie jaar-
lijks een deel van de staats-
schuld opvreet. Maar de laat-
ste decennia doet de opposi-
tie er telkens moeilijk over. 
Ze probeert op die manier de 
publieke opinie ervan te 
overtuigen dat de regerende 
partij roekeloos met het 
 belastinggeld omgaat. Vaak 
stemt ze pas in met een ver-
hoging van het schuldenplat-
form als de regerende partij 
bepaalde toegevingen doet.
Omdat het gemor over de 
schuldenlimiet om de twee 
jaar opduikt en de regering 
telkens verlamd raakt, duiken 
al jaren stemmen op om die 
af te schaffen. Ook de huidige 
minister van Financiën Janet 
Yellen wil dat. President Joe 
Biden is tegen. Het was mi-
nister Yellen die midden ja-
nuari weer de kat de bel aan-
bond met een brief aan het 
Congres. Daarin waarschuwt 
ze dat de schuldenlimiet zou 
worden bereikt. 
Zonder drastische ingrepen 
zullen de Verenigde Staten, 
de grootste obligatiedebiteur 
ter  wereld, deze zomer niet 
meer in staat zijn de schul-
den te betalen. Het kassaldo 
bij de schatkist en de belas-
tinginkomsten zullen norma-
liter slechts volstaan voor de 
noodzakelijke betalingen tot 
begin juni.

Crisis zoals in 2011?
In 2011 stond een ware Ame-
rikaanse schuldencrisis in de 
steigers. Die werd nauwelijks 
twee dagen voor de deadline 
voorkomen, maar de impact 
op de consumenten en de be-
leggers was toen al erg voel-
baar. Het consumentenver-
trouwen was drastisch ge-
zakt. De beurskoersen daal-
den met 17 procent en de kre-
dietspreads namen sterk toe. 
Wegens het hogere debiteu-
renrisico daalde de vraag 
naar kortlopend Amerikaans 
schatkistpapier en de dollar 
verloor 9 procent tegenover 
de euro. De kredietbeoorde-
laar Moody’s voorspelde een 
daling van het bruto binnen-
lands product (bbp) met 4 
procent en er zouden 6�mil-
joen banen verloren gaan.
Net als de experts van Ethe-
nea menen we dat het risico 
van het schuldenplafond niet 
mag worden onderschat. De 
langdurige onderhandelin-
gen over de schuldenlimiet 
op een moment dat de Ame-
rikaanse economie verzwakt, 
kan de balans doen overslaan 
naar een recessie. De econo-
mie wordt vandaag nog on-
dersteund door de sterke 
consumentenbestedingen. 
Maar als die afnemen, ont 

staat de kans op een diepe 
recessie. Moody’s vreest in 
dat geval voor een neer-
waartse spiraal, zoals bij de 
Grote Recessie in de jaren 
dertig. Nouriel Roubini, pro-
fessor aan de universiteit van 

New York, heeft twee jaar 
geleden al een soortgelijke 
voorspelling gedaan.

Credit default swaps
Tot voor kort leken de finan-
ciële markten zich weinig 
aan te trekken van dat 
doemscenario. Maar de jong-
ste weken is toch meer en 
meer nervositeit merkbaar, 
vooral op de CDS-markt. 
Daar worden credit default 
swaps verhandeld tussen 
 kopers en verkopers, als een 
soort verzekering om zich in 
te dekken tegen het risico op 
de wanbetaling van een uit-
gever. De  koper betaalt een 
premie (de prijs van de CDS) 
aan de verkoper om zijn obli-
gatieportefeuille te bescher-
men. De waarde van een cre-
dit default swap varieert elke 

dag, afhankelijk van het ver-
trouwen van de markten en 
van de financiële gezond-
heidstoestand van de uitge-
ver. Op die CDS-markt wordt 
het risico op een herhaling 
van 2011 al heel hoog inge-
schat.
In 2011 was langlopend Ame-
rikaans schatkistpapier een 
van de zeldzame winnaars. 
Beleggers kochten dat papier 
massaal op net voor de dead-
line. Door de grote vraag ste-
gen de prijzen en zakte het 
rendement op tienjarig pa-
pier fors, van 3 naar 2 pro-
cent. Die reactie van de 
markt deed veel wenkbrau-
wen fronsen. Het risico op 
wanbetaling door de Ameri-
kaanse overheid was immers 
aanzienlijk. Toch bleven veel 
beleggers langlopend schuld-
papier beschouwen als een 
veilige haven. De dollar bleef 
de belangrijkste mondiale 
munt en de Amerikaanse 
overheid behield in noodge-
vallen een vrijwel onbeperk-
te capaciteit om geld uit te 
geven. Mocht dat scenario 
ook dit jaar dreigen, dan zul-
len beleggers wellicht op-
nieuw de voorkeur geven aan 
veilige staatsobligaties en zal 
de koers van dat papier weer 
stijgen. z

Veel beleggers beschou-
wen langlopend Ameri-
kaans schuldpapier als 
een veilige haven.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD 1,0638 -5,97 %
EUR/GBP 0,8808 5,80 %
EUR/NOK 10,978 8,16 %
EUR/SEK 11,022 3,63 %
EUR/CAD 1,4418 -0,10 %
EUR/AUD 1,5599 -1,15 %
EUR/NZD 1,7109 1,13 %
EUR/ZAR 19,455 13,56 %
EUR/TRY 20,073 30,36 %

OBLIGATIEFOCUS

Het Federaal Agentschap van 
de Schuld geeft op 4 maart 
twee nieuwe staatsbons uit. 
De rente bedraagt 2,6 pro-
cent voor de driejarige en  
3 procent voor de tienjarige 
obligaties. Netto (na aftrek 
van 30 procent roerende 
voorheffing) betekent dat 
respectievelĳk 1,82 en 2,1 
procent. Het is tien jaar gele-
den dat de schatkist nog zo 
vrĳgevig was. De inschrĳ-

vingsperiode loopt tot en met 
vrĳdag 3 maart. Tegen 6 
maart moet de uitgifteprĳs 
van 100 procent van de nomi-
nale waarde betaald worden.
Het aantrekkelĳke rendement 
heeft alles te maken met de 
gestegen langetermĳnrente 
in alle westerse landen. Maar 
dat België een half procent 
meer moet betalen dan 
andere landen, zoals Duits-
land, komt ook door de grote 

geldhonger van ons land. De 
Belgische staat moet dit jaar 
naar verwachting 51 miljard 
euro lenen. Dat is 2,5 miljard 
euro meer dan in 2022. De 
reden is de ontsporing van de 
overheidsfinanciën. Maar het 
had veel meer kunnen zĳn. De 
financieringsbehoeften 
bedragen 8,5 miljard euro 
meer dan vorig jaar. De loop-
tĳd van de schuld werd ver-
lengd van gemiddeld zes jaar 
in 2009 tot tien jaar nu. Dit 
jaar moeten daardoor slechts 

voor 21 miljard euro verval-
lende staatsobligaties geher-
financierd worden. Dat is 
7 miljard euro minder dan 
vorig jaar. Dat heet dan crea-
tief, maar verstandig finan-
cieel beheer.
België heeft begin 2021 een 
obligatie uitgegeven met een 
coupon van 0 procent. Ze 
kost vandaag 77,25 procent 
en wordt op 22 oktober 2031 
terugbetaald tegen 100 pro-
cent. Dat brengt het netto-
rendement op 3 procent.

Aantrekkelijke staatsbons
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N
a vele uitstekende weken 
krijgt de herstelbeweging 
die in oktober op Wall 
Street begon, het almaar 
lastiger om stand te hou-
den. Cijfer na cijfer be-
wijst de taaiheid van de 

inflatie en de robuustheid 
van de economie. De hoop op 
een snel einde aan de rente-
verhogingen smelt als 
sneeuw voor de zon. Om het 
scenario overeind te houden 
dat de S&P500 op weg is naar 
de grens van 4.300 à 4.400 
punten in de eerstvolgende 
weken of maanden, moet de-
ze week een herstel op gang 
komen. Maar zelfs dan rich-
ten we ons op een tussentijd-
se top op dat niveau. We 
plaatsen een aantal verkoop-
limieten, om gebruik te ma-
ken van de oplopende koer-
sen om posities af te bouwen.
Als er geen herstel komt, 
moet u de nieuwsbrief in de 
gaten houden. U mag zich 
dan verwachten aan een aan-
tal onmiddellijke verkoopor-
ders. Toegegeven, we hebben 
te lang nagedacht, maar we 
ruilen nu toch First Quan-
tum Minerals (vanwege het 
risico in Panama) voor de 
bredere tracker Global X Co-

pper Miners (lees blz. 103). 
Ook onze tip van de week, 
AkerBP (lees blz. 108), krijgt 
een aankooplimiet mee.

UCB stelt gerust
UCB kwam met beter dan 
verwachte jaarcijfers. Dat 
mocht ook wel, na een heel 
lastig jaar, waarin het Ameri-
kaanse geneesmiddelena-
gentschap FDA geen goed-
keuring gaf aan het nieuwe 
stermiddel Bimzelx. Dat hak-
te zwaar in op de koers. Bim-
zelx is de cruciale schakel die 
het patentverval van het epi-
lepsiemiddel Vimpat en het 
immunologische middel 
Cimzia moet compenseren. 
Maar daarvoor is de Ameri-
kaanse goedkeuring voor 
 psoriasis noodzakelijk. In no-
vember diende UCB een 
nieuwe aanvraag in, waar-
over de FDA in het tweede 
kwartaal oordeelt. Analisten 
kleven een verwachte piek-
verkoop van minstens 
2,5�miljard euro op het medi-
cijn, waarvan de helft tegen 
psoriasis. Bimzelx werd al 
goedgekeurd in Europa, het 
Verenigd Koninkrijk, Japan, 
Canada, Australië, Saudi-Ara-
bië en Zwitserland.

Bimzelx draaide 35�miljoen 
euro omzet in 2022. Voorlo-
pig is dat nog een peulschil 
op de groepsomzet van 
5,52�miljard, een daling met  
4 procent tegenover 2021, 
waarvan -7 procent bij con-
stante wisselkoersen. Dat re-
sultaat was wel beter dan de 
eigen verwachtingen van 
5,4�miljard en de analisten-
consensus van 5,39�miljard. 
Cimzia boekte met 2,08�mil-
jard euro voor het eerst meer 
dan 2�miljard omzet. Tegen-
over 2021 bedroeg de omzet-
stijging 13 procent (volume 
+8�%). De verkoop van Vim-
pat daalde met 27 procent tot 
1,12�miljard euro. 
Het epilepsiemiddel Keppra 
(omzet 729�miljoen euro, 
-25�%) had meer last dan ver-
wacht van de generieke con-
currentie in Japan. Briviact 
(485�miljoen euro, +37�%) en 
Nayzilam (78�miljoen, +36�%) 
zorgden voor tegenwicht in 
de epilepsiefranchise. De 
verkoop die Amgen en Astel-
las buiten Europa realiseren 
met het osteoporosemiddel 
Evenity steeg met 59 procent 
tot 240�miljoen euro. De net-
to-omzet in Europa door 
UCB zelf steeg van 10 tot 
25�miljoen euro. Voor Finte-
pla, het middel tegen epilep-
sieaanvallen, schoof UCB in 

januari een piekverkoop van 
800�miljoen euro tegen 2027 
naar voren. In 2022 bedroeg 
de omzet, van maart tot de-
cember, 116�miljoen euro.
De hogere kosten door de 
uitgebreide klinische porte-
feuille, de overname van Zo-
genix en de nieuwe product-
lanceringen leidden tot een 
daling van de recurrente be-
drijfskasstroom (rebitda) met 
23 procent tot 1,26�miljard 
euro (1,19�miljard verwacht). 
Dat betekent een iets beter 
dan verwachte rebitda-marge 
van 22,8 procent (28,4�% in 
2021). De recurrente netto-
winst per aandeel zakte van 
6,49 naar 4,37�euro (3,7 à 
4� euro verwacht). Voor 2023 
verwacht UCB een omzet 
van 5,15 à 5,35�miljard euro, 
een rebitda-marge van 22,5 à 
23,5 procent en een recurren-
te nettowinst van 3,4 à 3,8�eu-
ro per aandeel. Het brutodi-
vidend stijgt met 2 procent 
tot 1,33�euro per aandeel. Het 
aandeel blijft in de aanloop 
naar de Amerikaanse goed-
keuringsbeslissing over Bim-
zelx koopwaardig (rating 
1B). z 

Bimzelx is de cruciale 
schakel die het patent-
verval voor UCB moet 
compenseren.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Ageas: het jaarrapport over-

tuigde niet helemaal. Het jaar-
dividend klimt naar 3 euro per 
aandeel. Meer in een volgend 
nummer.

·  Alibaba: de markt was niet 
overdonderd door de iets 
beter dan verwachte groei van 
de kwartaalomzet. Meer in een 
volgend nummer.

·  Xior ziet finaal af van de over-
name van het niet-strategi-
sche Aachen BlueGate-project.

Goud en  
metalen
·  Equinox Gold bleef, 

ondanks een beter vierde 
kwartaal, nipt onder de ver-
wachte jaarproductie met 
532.319 troyounce goud-
equivalent. Meer in een vol-
gend nummer.

·  First Majestic produceerde 
in 2022 een lager dan ver-
wachte 31,3 miljoen troy-
ounce zilverequivalent 
(+16 %). Meer informatie in 

een volgend nummer.
·  First Quantum Minerals 

stopte nu ook met het ver-
werken van ertsen bĳ Cobre 
Panama. De onderhandelin-
gen met de overheid lopen 
verder.

·  Rio Tinto viel terug nadat 
de onderliggende netto-
winst in 2022 iets meer dan 
verwacht daalde. Meer in 
een volgend nummer.

·  Sandstorm Gold produ-
ceerde een record van 

82.376 troyounce goudequi-
valent in 2022. Meer in een 
volgend nummer.

Vergrijzing
·  Biocartis verminderde de 

cashburn in 2022 tot 
38,5 miljoen. Meer in een 
volgend nummer.

·  Mithra zakte naar een 
nieuw dieptepunt, na een 
adviesverlaging van KBC 
Securities.

Herstel onder druk
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kochten 100 deelbewĳzen VanEck Vectors Gold Miners tegen 
28,45 euro; 300 deelbewĳzen Global X Silver Miners tegen 11,80 euro;  
we kopen 150 AkerBP tegen maximaal 283 Noorse kroon, 150 deelbewĳzen 
Global X Copper Miners tegen openingskoers donderdag
Verkoop: we hebben 60 aandelen Barco verkocht tegen 26,38 euro; we 
verkopen 10 aandelen Microsoft tegen minimaal 270,80 dollar; 70 aandelen 
Xior tegen minimaal 29,70 euro; 180 aandelen First Quantum Minerals tegen 
openingskoers donderdag   

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
162.361,48   97,5%      4.265,76    2,5%             166.627,24  100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen  +3,0% Bel20 +2,8%
Eurostoxx50 +10,2% MSCI World +5,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e overname van de olie- 
en gasactiviteiten van 
Lundin Energy bezorgde 
de ambitieuze Noorse 
olie- en gasproducent 
Aker BP een transfor-
merend 2022. De overge-

nomen activiteiten bevinden 
zich, net zoals die van Aker 
BP, allemaal in de Noorse 
wateren en worden sinds 1 
juli 2022 opgenomen in de 
cijfers. De stevige overname-
prijs van 9,4�miljard dollar 
werd voor 2,2�miljard dollar 
in cash betaald en de rest via 
de uitgifte van 271,9�miljoen 
nieuwe aandelen. Het aantal 
uitstaande aandelen steeg 
met 75,5 procent tot 632�mil-
joen.
De overname leidde tot een 
ruime verdubbeling van de 
productie. In de eerste jaar-
helft haalde Aker BP een ge-
middelde dagproductie van 
194.700 vaten olie-equiva-
lent, terwijl dat in de tweede 
jaarhelft steeg tot 421.800 
 vaten olie-equivalent, boven 
de vooropgestelde vork van 
410.000 à 420.000. Op jaar-
basis is er een toename van 
209.400 vaten olie-equivalent 
in 2021 tot 308.000 vaten in 
2022 (+47�%). De gemiddelde 
productiekosten per vat olie- 
equivalent deden het ook uit-
stekend, met een daling van 
11,8�dollar in de eerste jaar-
helft naar 7,2�dollar in de 
tweede jaarhelft.
Naast de hogere productie 
hielp de goedkopere mix van 
de activa van Lundin Energy, 
vooral de participatie van 20 
procent in het Johan Sver-
drup olie- en gasveld. Het be-
lang van Aker BP in Sverdrup 
is opgelopen tot 31,57 procent 

en droeg in het vierde kwar-
taal 180.610 vaten olie-equi-
valent per dag bij aan de 
groepsproductie (41,7�%). 
Sinds 15 december is de 
tweede productiefase in 
Sverdrup succesvol opge-
start. De gemiddelde dagpro-

ductie stijgt van 535.000 naar 
720.000 vaten olie-equiva-
lent, met plannen om te klim-
men tot 755.00 vaten. De 
 opstart helpt Aker BP zijn 
CO2-afdruk te verlagen, 
waarin het wereldwijd al de 
koploper is in de sector.

De fors gestegen productie 
en de hoge olie- en gasprij-
zen stuwden de omzet van 
4,3�miljard in de eerste jaar-
helft naar 8,7�miljard in de 
tweede jaarhelft. De netto-
winst steeg beperkter, van 
724�miljoen tot 875�miljoen 
dollar, wegens hogere belas-
tingen en afwaarderingen op 
het uitgestelde Wisting-pro-
ject. Op jaarbasis verdubbel-
de de nettowinst tot 1,6�mil-
jard dollar.
De nettoschuld daalde van 
3,8�miljard op 30 juni naar 
2,66�miljard eind december. 
In december besliste Aker BP 
positief over investeringen in 
maar liefst tien nieuwe pro-

jecten. Het gaat in totaal over 
ruim 200�miljard Noorse kro-
nen (19�miljard dollar). De 
meeste projecten zullen in 
2026 en 2027 in productie 
komen en de jaarlijkse 
groepsdagproductie tegen 
2028 opkrikken tot minstens 
525.000 vaten olie-equiva-
lent. Dat cijfer houdt reke-
ning met het natuurlijke ver-
val van de productie in de be-
staande bronnen. De enorme 
investering kadert in forse in-
vesteringskortingen waartoe 
de Noorse overheid besliste 
aan het begin van de corona-
pandemie. Externe groei via 
overnames blijft ook moge-
lijk.
Voor 2023 verwacht Aker BP 
een gemiddelde dagproduc-
tie van 430.000 à 460.000 va-
ten olie-equivalent tegen lage 
gemiddelde productiekosten 
van 7 à 8�dollar per vat. Het 
brutokwartaaldividend werd 
opgetrokken van 52,5 naar 
55�dollarcent per aandeel, en 
zal de komende jaren jaar-
lijks met 5 procent stijgen.

Conclusie
Het aandeel van Aker BP viel 
 terug tot in de buurt van het 
technisch belangrijke weer-
standsniveau rond 260 Noor-
se kronen. We verwachten 
opnieuw hogere olieprijzen 
in de loop van 2023, door de 
verminderde recessiekansen 
en een krappere markt voor 
ruwe olie, mee dankzij de 
heropening van de Chinese 
economie. We verhogen het 
advies en nemen het aandeel 
weer op in de voorbeeldpor-
tefeuille. z

D E  T E R U G V A L  I S  S T I L A A N  A F G E R O N D

Tip van de week: Aker BP

Ko e r s :  278,2 NOK
T i c ke r :  AKERBP NO
I S I N - c o d e :  NO0010345853
M a r k t :  Oslo
Beurskapitalisatie:  175,4 miljard NOK
K /w  2 0 2 2 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +2  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -8,5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  8,1  %

De overname van de  
olie- en gasactiviteiten van 
Lundin Energy leidde tot 
een ruime verdubbeling 
van de productie.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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