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V O O R W O O R D

Schokgolf door de 
cryptowereld
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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

W
ie in cryptomunten be-
legt, moet de afgelopen 
weken momenten van 
grote twijfel hebben ge-
kend. Er is een bijko-
mende zwakke plek van 
de digitale munten aan 

de oppervlakte gekomen. Tot 
nu ging het over het onzekere 
wettelijke kader, de afwezig-
heid van intrinsieke waarde 
en het feit dat het delven van 
cryptomunten heel wat ener-
gie vereist. Daar komt nu de 
stabiliteit van de zogenoemde 
stablecoins bovenop.
Stablecoins zijn essentieel 
voor cryptobeleggers. Ze 
moeten snel en efficiënt be-
leggen mogelijk maken, om-
dat cryptobeleggers in de sta-
blecoins hun cash veilig kun-
nen parkeren door de stabiele, 
vaste één-voor-één-ruilver-
houding met de dollar. Maar 
onlangs maakte een van die 
stablecoins, de TerraUSD, een 
flinke duik naar 0,30 dollar 
per TerraUSD. Dat leidde tot 
een paniekgolf. De Terra USD 
was niet echt gedekt door 

dollars en de eigenaars van de 
TerraUSD moesten crypto-
munten verkopen om de ei-
gen munt te ondersteunen. Zo 
duwden ze alles verder naar 
beneden. Het zette zelfs de 
Tether, de ‘opper-stable-
coin’, onder druk. Niemand 
weet nog echt of de stablecoin 
voldoende gedekt is door dol-
lars en dollarpapier om waar-
devast te blijven.

Hoog risico
Het ging de voorbije weken 
om meer dan om een stevige 
daling van de bitcoin en co tot 
onder de bodemniveaus van 
2021. Het gaat om vragen bij 
de weinig stabiele fundamen-
ten van de cryptowereld zelf. 
Mogen we de cryptowereld 
dan meteen dood verklaren en 
begraven? Zullen we de crypto-
munten maar meteen volledig 
afschrijven? Zo ver zouden 
we niet durven te gaan. De re-
latief korte geschiedenis heeft 
al meermaals aangetoond dat 
cryptomunten bijzonder veer-
krachtig zijn. Is de magische 

grens van 100.000 dollar voor 
de bitcoin nu compleet uitge-
sloten? Zelfs dat durven we 
niet met 100 procent zeker-
heid te beweren. Al is het 
 duidelijk dat een verder weg-
glijden van de stablecoins 
heel ernstig zou zijn. Markt-
technici beweren dat bijvoor-
beeld de bitcoin het liefst niet 
onder 24.000 dollar wegzakt, 
want dat de weg naar de bo-
dem van 10.000 dollar uit 
2018 weer open ligt.
Cryptomunten worden soms 
gebruikt als alternatieve be-
legging voor wie zich zorgen 
maakt over het erg onortho-
doxe monetaire beleid van de 
centrale banken en over de 
schuldenpandemie die ont-
staan is door de massale over-
heidssteun tijdens de corona-
crisis. Sommigen spraken dan 
ook over het ‘digitale goud’, 

wat we altijd heel voorbarig 
en misleidend hebben gevon-
den. Velen zien er een hip be-
leggingsinstrument in waar 
veel geld mee kan worden ge-
wonnen in korte tijd. Maar er 
kan ook veel geld worden ver-
loren in een recordtempo.
Eens te meer blijkt dat cryp-
tomunten een heel hoog risi-
coprofiel hebben, goed voor 
maximaal 1 of 2 procent van 
uw beleggingsportefeuille. 
Anders bent u eerder een spe-
culant dan een goedehuisva-
derbelegger. Blijft waakzaam 
over dat percentage, ook en 
vooral als de cryptomunten 
het toch nog eens prima zou-
den doen. z
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bitcoin en andere crypto-
munten een heel hoog 
risicoprofiel hebben.
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A
mazon had met een om-
zetprognose van 112 tot 
117 miljard dollar de lat 
voor het eerste kwartaal 
erg laag gelegd. De omzet 
van de retail- en cloud-
groep lag met 116,4 mil-

jard dollar 7,3 procent hoger 
dan een jaar eerder. De groei 
was sinds de dotcomcrisis 
van 2001 niet meer zo laag. 
Amazon had ook nooit eer-
der twee opeenvolgende 
kwartalen met een groei van 
minder dan 10 procent.
De terugkeer naar fysieke 
winkels na de lockdowns ging 
ten koste van de onlinewin-
kels. Daarnaast had Amazon 
te lijden onder de dure dollar. 
De impact werd becijferd op 
1,8 miljard dollar, waardoor 
de omzetgroei zonder wissel-
koersverschillen op 9 procent 
zou zijn uitgekomen. De ope-
rationele winst op groeps- 
niveau daalde naar 3,67 mil-
jard dollar, tegenover 8,9 mil-
jard dollar een jaar eerder. 
Daardoor kromp de opera- 
tionele marge naar amper  
3,2 procent, tegenover 8,2 
procent vorig jaar.
Het verschil tussen de afde-
lingen was wel groot, met een 
sterke prestatie van de cloud- 
afdeling Amazon Web Servi-
ces (AWS). De retailtak 
(e-commerce, verkoop van 
producten van derde partijen, 
fysieke winkels en abonne-
mentsdiensten) liet het afwe-
ten. De omzet van de Noord- 
Amerikaanse retailactivitei-
ten klom met 8 procent naar 
69,2 miljard dollar. De afdeling 
boekte wel een fors operatio-
neel verlies van 1,57 miljard 
dollar. De internationale re-
tailomzet daalde met 6 pro-

cent naar 28,8 miljard dollar 
en dook 1,28 miljard dollar in 
het rood. Amazon schrijft deze 
tegenvallende prestatie toe 
aan de hoge kosteninflatie. 
Die uit zich vooral in hogere 
uitgaven voor lonen en trans-
port, maar ook de problemen 

met de toelevering slepen aan. 
Het management schat de im-
pact van de hogere kosten op 
4 miljard dollar. Amazon nam 
al maatregelen om de hoge 
kosten te compenseren. Zo  
werden in het eerste kwartaal 
de tarieven voor het premium-
lidmaatschap Amazon Prime 
verhoogd van 119 naar 139 
dollar per jaar. Vorige maand 
verhoogde Amazon de ver-
goeding die derde partijen 
moeten betalen met 5 pro-
cent. Het gaat om meer dan 2 
miljoen klanten die de opslag-
plaatsen en logistieke diensten 
van Amazon gebruiken om 
hun goederen te verkopen. 
De inkomsten uit adverten-
ties stegen met 23 procent 
naar 7,9 miljard dollar, maar 
lagen wel onder de verwach-
te 8,2 miljard dollar.
De omzet van AWS steeg met 
36,6 procent naar 18,44 miljard 

dollar. AWS realiseerde ook 
een operationele winst van 
6,52 miljard dollar (+56,6%) 
waarmee de verliezen van de 

retailactiviteiten werden ge-
compenseerd. Op groepsni-
veau was er een nettoverlies 
van 3,84 miljard dollar of 
7,56 dollar per aandeel, tegen-
over een winst van 8,1 miljard 
dollar een jaar eerder. Dat 
heeft te maken met een min-
waarde van 7,6 miljard dollar 
op de participatie in Rivian, 
de producent van elektrische 
bestelbusjes. Rivian zag zijn 
marktwaarde in het eerste 
kwartaal ruim halveren. De 
groep zal dit jaar maar 
25.000 voertuigen produce-
ren terwijl in aanloop naar de 
beursgang van vorig jaar 
50.000 werd vooropgesteld. 
Ook de prognoses voor het 
lopende kwartaal bleven ach-
ter op de verwachtingen. 
Amazon mikt op een omzet 
tussen 116 en 121 miljard dol-
lar. De consensusverwach-
ting lag op 125,4 miljard dol-
lar. Het operationeel resul-
taat zal tussen -1 miljard en  
+3 miljard dollar uitkomen, 
flink onder de verwachte 
6,8 miljard dollar.

Conclusie
Het kwartaalrapport van 
Amazon bevatte weinig ele-
menten om beleggers vrolijk 
te maken. Op korte termijn 
zit er geen beterschap aan te 
komen, al wordt de vergelij-
kingsbasis in de tweede jaar-
helft wel gemakkelijker. In 
afwachting blijft de cloudaf-
deling het lichtpunt van de 
groep. Het aandeel is sinds de 
top met meer dan 40 procent 
gedaald, maar ook de winst-
schattingen gingen omlaag. 
Daardoor is Amazon nog al-
tijd niet goedkoop. z

A M A Z O N

Twee afdelingen, twee snelheden

Koers: 2123,25 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US6516391066
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1007 miljard dollar
K/w 2021: 32
Verwachte k/w 2022: 36
Koersverschil 12 maanden: -34%
Koersverschil sinds jaarbegin: -37%
Dividendrendement: -

De cloudafdeling blijft het 
lichtpunt van de groep.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 25 MEI
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H
et cruciale nieuws van 
afgelopen maanden bij 
Balta Group is de binden-
de overeenkomst die op 
28 november 2021 werd 
ondertekend over de ver-
koop van de activiteiten 

Rugs, Residential PP (poly-
propyleen) en Non Woven 
aan de Britse concurrent Vic-
toria, met een verkoopprijs 
van een ondernemingswaar-
de (ev) van 225 miljoen euro, 
op schuld- en cashvrije basis. 
De transactie werd afgerond 
op 4 april. Vanaf het tweede 
kwartaal gaat het om de 
voortgezette bedrijfsactivi-
teiten Residential PA (polya-
mide) en Commercial. Op die 
activiteiten focussen we ook 
voor de analyse van de cijfers 
over het eerste kwartaal.

De voorbije jaren zagen we 
een extreme terugval in de 
waardering, mede door de 
hoge schuldenlast. De netto-
kaspositie bedroeg eind maart 
circa 65 miljoen euro. De netto 
financiële schuld lag eind 
maart op 157 miljoen euro, 
tegenover een erg hoge 
330,7 miljoen euro eind 2021. 
We komen zo uit op een 
schuldgraad (netto financiële 
schuld/bedrijfskasstroom) 
van 3,8, op basis van een veel 
stabielere business met een 
grotere voorspelbaarheid van 
de resultaten, die in het eerste 
kwartaal wel onder druk 
stonden door de kosten- 
inflatie.

In de eerst drie maanden be-
haalden de voortgezette be-
drijfsactiviteiten een omzet 
van 75,0 miljoen euro. Dat is 
15 procent meer dan in het 
eerste kwartaal van 2021 
(65,2 miljoen euro). De orga-
nische groei kwam uit op 11,4 
procent. Daarmee werd de 
analistenconsensus met 2 à 3 
procent geklopt. Van de om-
zet kwam 52,9 miljoen van de 
Commercial-divisie met als 
belangrijkste merken mo-
dulyss en Bentley (70,5% van 
het totaal). Dat is een toena-
me met 15,7 procent tegen-
over de 45,7 miljoen euro in 
het eerste kwartaal van vorig 
jaar. De andere afdeling, Re-
sidential PA, zorgde voor 
22,1 miljoen euro omzet in de 
periode van januari tot 
maart. Dat is een stijging met 
13,3 procent ten opzichte van 
de 19,5 miljoen euro in de-
zelfde periode van 2021.
Het minder fraaie nieuws 
kwam van de winstgevend-
heid. De aangepaste bedrijfs-
kasstroom (ebitda) ging erop 
achteruit in de eerste drie 
maanden: van 9,1 naar 
6,0 miljoen euro. Commercial 

liet wel nog een stijging zien, 
van 6,4 naar 7,0 miljoen euro. 
Bij Residential PA ging de 
ebitda in het rood: van 2,6 
naar -1,0 miljoen euro. Het is 
duidelijk dat zich vooral in 
die laatste afdeling serieuze 

prijsverhogingen opdringen 
om de inflatie niet alle marge 
te laten opeten. Op groeps-
niveau maakt de ebitda-mar-
ge (ebitda/omzet) een duik 
van 13,9 procent in het eerste 
kwartaal van 2021 naar 8,0 
procent in het eerste kwar-
taal van dit jaar. Een teleur-
stelling.
Voorlopig bewijzen de cijfers 
nog niet dat het meest renda-
bele deel bij Balta is geble-
ven. Het verbeteringspro-
gramma NEXT zal een nood-
zakelijke opvolger krijgen 
met BEYOND, een nieuw 
programma voor transforma-
tie en rendementsverbete-
ring, met meer details bij de 
halfjaarcijfers. De focus ligt 
op duurzaamheid met inno-
vatieve producten en produc-
tieprocessen, een toenemend 
streven naar efficiëntie en de 
klemtoon op wendbaarheid 
door digitale initiatieven,  
zoals e-commerce.

Conclusie
Balta Group heeft teleurstel-
lende cijfers over het eerste 
kwartaal afgeleverd. Er is 
geen bewijs van een roos-
kleurigere toekomst, en geen 
bewijs dat het kleiner, renda-
beler en stabieler wordt. We 
zien ook geen verbetering in 
de waardering en de beleg-
gingsaandacht voor het be-
drijf. De waardering blijft erg 
laag: ongeveer 5 keer de ver-
wachte verhouding onderne-
mingswaarde tegenover de 
bedrijfskasstroom van 2022. 
Maar we missen in de cijfers 
aanknopingspunten voor een 
snelle verbetering. We verla-
gen het advies. z

B A LT A  G R O U P

Teleurstellende winstgevendheid

Koers: 2,78 euro
Ticker:  BALTA BB
ISIN-code:  BE0974314461
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 99,4 miljoen euro
K/w 2021: 10
Verwachte k/w 2022: 12
Koersverschil 12 maanden: +8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: -Voorlopig bewijzen de  

cijfers nog niet dat het 
meest rendabele deel  
bij Balta is gebleven.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 MEIGF
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D
e Belgische bouw- en 
baggergroep CFE publi-
ceerde op 19 mei twee 
persberichten. Ten eer-
ste kregen we meer de-
tails over de opsplitsing 
van CFE in twee afzon-

derlijke beursgenoteerde on-
dernemingen: CFE en DEME 
Group. CFE zal zijn 100 pro-
centbelang in de offshore-, 
bagger- en milieugroep 
 DEME overdragen naar  
een nieuwe vennootschap, 
DEME Group. De aandeel-
houders zullen voor elk aan-
deel in bezit een aandeel van 
DEME Group ontvangen. 
Het nieuwe CFE omvat de 
bouwafdeling contracting en 
de pool vastgoedontwikke-
ling (BPI Real Estate).

Het doel is de twee bedrijven 
met een apart bestuur en eigen 
strategische prioriteiten ten 
volle te laten ontwikkelen. Op 
die manier kan vooral DEME 
Group een volwaardige waar- 
dering nastreven. Dat bleek 
onder de koepel van CFE niet 
realiseerbaar, getuige de 
structurele onderwaardering 
(gemiddeld ruim 30%) tegen-
over de Nederlandse sector-
genoot Boskalis. Nochtans 
realiseren beide onderne-
mingen historisch een verge-
lijkbare bedrijfskasstroom-
marge van 15 à 20 procent.
Op 29 juni stemt een buiten-
gewone aandeelhoudersver-
gadering over de opsplitsing. 
De minimaal vereiste meer-
derheid van 75 procent is na-

genoeg verzekerd, gezien de 
steun van de hoofdaandeel-
houders Ackermans & van 
Haaren (62,1%) en Vinci 
(12,1%). De eerste handelsdag 
van DEME Group is voorzien 
op 30 juni.
Cruciaal is dat CFE de be-
oogde fiscale ruling verkreeg, 
waardoor de partiële afsplit-
sing niet zal worden onder-
worpen aan de toepassing van 
roerende voorheffing. Het 
aandeel om fiscale doeleinden 
voor de afsplitsing verkopen is 
dus niet nodig. De twee hoofd- 
aandeelhouders verbonden 
zich ertoe geen aandelen van 
CFE en DEME Group te ver-
kopen in de eerste twaalf 
maanden na de splitsing.
Het goede nieuws over de op- 
splitsing werd overschaduwd 
door het tweede persbericht 
dat een update gaf over het 
eerste kwartaal. De beperkte 
cijfers over het eerste kwar-
taal waren positief. De omzet 
van DEME groeide met een 
sterker dan verwachte 28,6 
procent tot 616,7 miljoen euro, 
terwijl die van het nieuwe CFE 
met 3,9 procent toenam tot 
272,8 miljoen. Ook het order-

boek blijft sterk, met een be-
perkte daling bij DEME sinds 
eind 2021 (-1,3% tot 5,83 mil-
jard euro) en een toename bij 
CFE (+4% tot 1,68 miljard). 
De nettoschuld steeg op 
groepsniveau met 24 procent 
tot 627,2 miljoen euro.

De markt verslikte zich ech-
ter in de verlaagde verwach-
tingen voor het volledige jaar 
2022. Voor DEME mikte de 
groep eind februari op een 
verdere toename van de om-
zet, ebitda en nettowinst. Nu 
wordt een vergelijkbaar om-
zetniveau vooropgesteld en 
een beperkte daling van de 
nettowinst. In 2021 realiseerde 
DEME 2,51 miljard euro om-
zet (+14,3% tegenover 2020) en 
een ebitda van 469,3 miljoen 
(+27%), of een ebitda-marge 
van 18,69 procent (16,83% in 
2020). Positief is dat het aan-
tal aanbestedingen voor 
offshore energieprojecten 
toeneemt als gevolg van de 
geopolitieke spanningen en 
de energietransitie.
Voor het nieuwe CFE werden 
de verwachtingen getemperd, 
van een gematigde omzet-
groei en een aanhoudend  
hoge nettowinst (39,5 miljoen 
euro in 2021) eind februari 
naar een daling van de netto-
winst, weliswaar met een 
rendement op het eigen ver-
mogen boven de langetermijn- 
doelstelling van 15 procent. 
CFE organiseert op 1 juni een 
investeerdersdag.

Conclusie
De omzet- en winstwaar-
schuwing overschaduwde de 
positieve update over de op-
splitsing van CFE en bezorg-
de het aandeel een stevige 
oplawaai. We blijven positief 
over de fiscaal neutrale op-
splitsing die de waardering 
van DEME Group structureel 
ten goede zal komen. Al moet 
het vertrouwen worden her-
steld. z

C F E

Onverwachte uppercut voor afsplitsing

Koers: 100,0 euro
Ticker:  CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,53 miljard euro
K/w 2021: 17
Verwachte k/w 2022: 17,5
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -21%
Dividendrendement: -De fiscaal neutrale opsplit-

sing zal de waardering van 
DEME ten goede komen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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G
imv ontpopte zich de 
voorbije weken tot een 
relatief veilige haven op 
de beurs. Dat lukte om-
dat de portefeuille van de 
holding vrij conservatief 
gewaardeerd wordt en 

omdat de bedrijven in de 
portefeuille sterke resultaten 
neerzetten. Beleggers straf-
ten de voorbije weken aan-
delen af voor te hoge waar-
deringen en uit vrees voor 
dalende resultaten, maar bij 
Gimv zijn ze daarvoor aan 
het verkeerde adres.

Na een sterk relancejaar in 
2020 trok de holding de lijn 
door in het boekjaar 2021, dat 
liep van 1 april 2020 tot 31 
maart 2021. In 2021 haalde 
Gimv een rendement op de 
portefeuille van 20,4 procent, 
na een rendement van  
27 procent in 2020. “We doen 
beter dan onze doelstelling 
van een rendement van  
15 procent, dat toelaat om on-
ze aandeelhouders een re-
turn van minstens 10 procent 
aan te bieden”, zegt CEO 
Koen Dejonckheere. Die ren-
dementen vertaalden zich in 
een winst van 181 miljoen 
 euro of 6,6 euro per aandeel. 
De nettoactiefwaarde van de 
portefeuille steeg tot 53 euro 
per aandeel.
Een groot deel van de winst 
is te danken aan betere ope-
rationele resultaten van de 
bedrijven in portefeuille. De 
waarde van de belangen in 

die bedrijven steeg met 
104 miljoen euro, omdat de 
bedrijfscashflow van de be-
drijven gemiddeld met meer 
dan 30 procent toenam bij 
een omzetstijging van meer 
dan 20 procent. Gemiddeld 
staat een bedrijf voor 8,1 keer 

de bedrijfscashflow in de 
boeken. Dat is vrij conserva-
tief, waardoor de kwetsbaar-
heid voor lagere waarderin-
gen beperkt is. De jonge por-
tefeuille – gemiddeld heeft 
Gimv een participatie nog 
maar 3,6 jaar in bezit – laat 
ook ruimte toe voor groei. 
“Het streefdoel van 15 pro-
cent rendement blijft haal-
baar de volgende jaren”, zegt 
Dejonckheere. De relatief la-
ge waardering van de porte-
feuille laat ook stevige meer-
waarden toe als participaties 
verkocht worden. Vorig 
boekjaar leverden exits op 
die manier een gerealiseerde 
winst op van 147,5 miljoen 
euro op. De belangen in on-
der meer Summa en Incen-
din gingen voor ruim drie 
keer de aanschaffingswaarde 
de deur uit. Intussen blijft 
Gimv ook investeren. Vorig 
jaar werd 194 miljoen euro 
gepompt in een aantal nieu-
we participaties, maar wer-
den vooral ook bestaande be-
drijven versterkt via gerichte 
overnames.
In de vooruitzichten voor dit 
jaar sluipt een dosis voor-

zichtigheid. Dankzij dikke 
orderboeken blijven de in-
dustriële bedrijven door-
stomen, al kan het moeilijker 
worden de gestegen kosten 
voluit door te rekenen aan de 
klanten. “Ons eerste kwartaal 
van dit jaar was goed, maar 
mogelijk voelen we in de 
tweede helft de impact van 
een vertragende economie. 
Onze bedrijven zullen dit 
jaar sterker groeien dan de 
economie. Maar het is te 
vroeg om te zeggen of ook 
hun winstmarges zullen ver-
beteren”, zegt Dejonckheere. 
Dankzij de goede resultaten 
verhoogt Gimv het dividend 
van 2,5 naar 2,6 euro per aan-
deel. “We zijn de voorbije ja-
ren voorzichtig geweest met 
het dividend, om onze groei 
te financieren. Nu kunnen we 
het dividend verhogen, om-
dat we het over de cyclus 
heen kunnen volhouden”, 
zegt Dejonckheere.

Conclusie
Gimv biedt de belegger een 
vrij conservatief gewaardeer-
de portefeuille aan van be-
drijven die sterke operatio-
nele resultaten boeken. Het 
aandeel is behoorlijk be-
schermd tegen een daling 
van de waarderingen op de 
financiële markten en tegen 
een daling van de bedrijfs-
resultaten mocht de econo-
mie flink vertragen. Toch 
 noteert het aandeel slechts  
4 procent boven de netto-
actiefwaarde. Het divi-
dendrendement van 4,7 pro-
cent is aantrekkelijk. Het 
aandeel blijft koopwaardig. 
z

G I M V

Veilige haven

Koers: euro
Ticker: GIMB BB
ISIN-code: BE0003699130
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,48 miljard euro
K/w 2020-2021: 8
Verwachte k/w 2021-2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 4,7%

Een groot deel van de  
winst is te danken aan  
betere operationele  
resultaten van de bedrijven 
in portefeuille.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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T
ussen half april en half 
mei daalden de goud- en 
de zilverprijs met 10 en 
20 procent. Beleggers in 
mijnbouwaandelen 
moesten nog hogere ver-
liezen slikken. De koers 

van Pan American Silver 
(PAAS) leverde 30 procent 
in. PAAS is met acht operati-
onele mijnen actief in acht 
landen, waarvan Peru vorig 
jaar de grootste omzetbijdra-
ge leverde (44%), gevolgd 
door Mexico (29%), Canada 
(15%), Argentinië (7%) en 
Bolivia (5%). Het eerste 
kwartaal leverde een ge-
mengd beeld op. De zilver-
productie steeg met 0,8 pro-
cent naar 4,62 miljoen troy 
ounce, maar de output van 
goud lag met 131.000 troy 
ounce 4,8 procent lager. De 
gemiddelde verkoopprijs van 
zilver lag 9 procent lager dan 
een jaar eerder, maar die van 
goud lag dan weer 5 procent 
hoger. Toch klom de 
groepsomzet met bijna een 
vijfde naar 440 miljoen dol-
lar. Dat komt doordat PAAS 
een deel van het goud en zil-
ver in voorraad heeft ver-
kocht. Voor zilver ging het 
om iets meer dan een half 
miljoen troy ounce en voor 
goud om 17.600 troy ounce.
PAAS geeft voorlopig priori-
teit aan de exploratie van het 
uitbreidingsgebied rond La 
Colorada. Voorlopig wordt 
het potentieel op 141 miljoen 
troy ounce zilver begroot. Er 
zijn ook bijproducten die de 
productiekosten flink kun-
nen verlagen. Dolores in 
Mexico had tijdelijk te kam-
pen met lagere grades, waar-
door de kosten stegen. De 

nettowinst kwam uit op 
76,8 miljoen dollar, tegenover 
een verlies van 7,5 miljoen 
dollar een jaar eerder. Ruim 
de helft van de winst was te 
danken aan een meerwaarde 
op de participatie in Maverix 
Metals. Hierna zal de markt-

waarde van Maverix niet zo’n 
grote impact meer hebben. 
PAAS beschouwt de partici-
patie voortaan als een lange-
termijninvestering. Volgens 
de boekhoudregels is het dan 
niet langer nodig de markt-
waarde aan het einde van elk 
kwartaal te verrekenen.

De jaarprognoses bleven on-
gewijzigd. PAAS mikt voor 
2022 nog altijd op een zilver-
productie van 19 tot 20,5 mil-
joen troy ounce, met produc-
tiekosten tussen 14,5 en 
16 dollar. Voor goud bedraagt 
de prognose 550.000 tot 
605.000 troy ounce met een 
kostprijs van 1.240 tot 
1.365 dollar. PAAS beschikte 
aan het einde van het eerste 
kwartaal over 826,3 miljoen 
dollar liquiditeiten, samenge-
steld uit 326,3 miljoen dollar 
cash en investeringen op kor-
te termijn en een kredietlijn 
van 500 miljoen dollar. De 
nettocashpositie bedraagt 

224,8 miljoen dollar. Het ba-
sisdividend van 10 dollarcent 
per aandeel wordt aangevuld 
met 2 dollarcent als de netto-
cashpositie hoger ligt dan 
200 miljoen dollar. Dat varia-
bele deel kan oplopen naar 
8 dollarcent per kwartaal, als 
PAAS netto meer dan 
400 miljoen dollar in kas 
heeft.
De korting van het Contin-
gent Value Right (CVR), dat 
apart noteert onder het tic-
kersymbool PAASF, bedraagt 
36 procent. Eén CVR geeft 
recht op 0,0497 gewone aan-
delen van PAAS als de Esco-
balmijn in Guatemala voor 
2029 weer wordt opgestart. 
Er liepen al twee preconsul-
tatiegesprekken met de loka-
le Xinca-gemeenschap. Mo-
menteel kost het onderhoud 
van de mijn en de installaties 
zo’n 1,8 tot 2 miljoen dollar 
per maand.

Conclusie
De inflatie van de kosten 
wordt voorlopig gecompen-
seerd door hogere opbreng-
sten van bijproducten als 
zink, koper en lood. Daar-
door hoefde PAAS zijn kos-
tenprognoses voor het hele 
boekjaar niet te verhogen. 
Ondanks de trage jaarstart 
aan de productiezijde heeft 
het ook zijn productieprog-
noses gehandhaafd. Op korte 
termijn beweegt PAAS mee 
met de grillen van de goud- 
en zilverprijs. De mijngroep 
is financieel gezond en heeft 
een groot exploratiepotenti-
eel. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Voorrang aan La Colorada

Koers: 22,47 dollar
Ticker: PAAS US
ISIN-code: US6516391066
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 4,5 miljard dollar
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 26,5
Koersverschil 12 maanden: -34%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7,5%
Dividendrendement: 2,1%

Pan American Silver heeft 
een groot exploratiepoten-
tieel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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P
roximus presteerde in 
het eerste kwartaal een 
omzet in lijn met de ver-
wachtingen, met een 
klim van 2,7 procent naar 
1,4 miljard euro. De aan-
gepaste bedrijfswinst of 

ebitda kwam uit op 448 mil-
joen euro (+0,4%) en lag 2 
procent boven de consensus-
prognose. De binnenlandse 
omzet (1,1 miljard euro, 
+1,2%) neemt het grootste 
deel voor zijn rekening. De 
residentiële tak groeide 
(+1,9%) terwijl de zakelijke 
afdeling kromp (-1,6%). 

Proximus voert net als de an-
dere operatoren prijsverho-
gingen door voor de meeste 
diensten, om de impact van 
de hoge inflatie te compense-
ren.
Op groepsniveau stegen de 
operationele uitgaven met 4,7 
procent naar 469 miljoen eu-
ro. De internationale afdeling 
BICS zag de omzet met 4,5 
procent toenemen naar 
245 miljoen euro. BICS reali-
seerde een ebitda van 27 mil-
joen euro (+18,6%). De Ame-
rikaanse dochter TeleSign 
blijft sterk groeien met een 
omzetstijging van 30,9 pro-
cent tot 100 miljoen euro, en 
realiseerde een positieve 
ebitda van 2 miljoen euro.
Proximus kondigde eind vo-
rig jaar plannen aan om Tele-
Sign naar de beurs te bren-
gen. Dat zou gebeuren via 
een constructie met een 
blancochequebedrijf of 

SPAC. Dat is een beursgeno-
teerde schelp die enkel over 
liquiditeiten beschikt en 
daarmee een fusie of overna-
me uitvoert. Het ging om de 
SPAC North Atlantic Acquisi-
tion Corporation of NAAC. 
Proximus hoopte alles in het 
tweede kwartaal rond te krij-
gen. Een onverwacht uitstel 
van de algemene vergadering 
van NAAC, die de overname 
moest goedkeuren, zet de 
beursgang op losse schroe-
ven. NAAC zou 379,5 miljoen 
dollar inbrengen, aangevuld 
met 107,5 miljoen dollar van 
een groep Belgische inves-
teerders. Na de beursgang 
zou Proximus een belang van 
66,5 procent aanhouden en 
NAAC 21,8 procent. Proxi-
mus waardeerde TeleSign op 
1,3 miljard dollar of 2,2 keer 
de verhouding tussen de on-
dernemingswaarde en de 
verwachte omzet van 2023. 
Voorlopig gaat het om een 
uitstel tot 1 juni, maar in de 
huidige marktomstandighe-
den is dit geen gunstig teken.
Proximus realiseerde in het 
eerste kwartaal een vrije kas-
stroom van 33 miljoen euro. 

Dat is fors lager dan de 
141 miljoen euro van dezelfde 
periode vorig jaar, maar dat 
heeft te maken met de hogere 
investeringen in de uitrol van 
het glasvezelnetwerk en een 
toename van het werkkapi-

taal. De kapitaaluitgaven ste-
gen met een vijfde naar 
270 miljoen dollar. Proximus 
begroot die voor het volledi-
ge boekjaar op 1,3 miljard 
 euro tegenover 1,2 miljard in 
2021. Dat cijfer is exclusief de 
uitgaven voor de 5G-spec-
trumveiling van later dit jaar.
Eind april werd het slotdivi-
dend van 0,7 euro per aan-
deel uitbetaald. Dat brengt de 
uitkering over het volledige 
boekjaar op 1,2 euro. De net-
toschuld daalde naar 2,67  
miljard euro, tegenover 
2,74 miljard eind december. 
Dat komt overeen met 
1,5 keer de verwachte ebitda 
van dit boekjaar. De gemid-
delde looptijd bedraagt 7,7 
jaar en de gemiddelde rente 
1,64 procent. Het manage-
ment mikt voor het boekjaar 
op een binnenlandse omzet 
die tot 1 procent hoger kan 
uitkomen. De ebitda zal met 1 
procent afnemen tot 1,75 mil-
jard euro.

Conclusie
Proximus bevestigde de jaar-
prognoses, maar winstgroei 
en hogere kasstromen zitten 
er op korte termijn niet in, 
gezien de hoge investerings-
behoeften de komende jaren. 
De onzekerheid over de 
beursgang van Tele Sign deed 
het sentiment verder ver-
slechteren. Maar Proximus is 
goedkoop (ondernemings-
waarde/ebitda van 4,6) en 
het dividendrendement aan-
trekkelijk. De kasstromen 
dekken de dividenduitkering 
niet, maar dat is gezien de la-
ge schuldgraad geen onover-
komelijk probleem. z

P R O X I M U S

Onzekerheid over beursgang TeleSign

Koers: 16,22 euro
Markt:  Euronext Brussel
Ticker:  PROX BB
ISIN-code: BE0003810273
Beurskapitalisatie:  5,5 miljard euro
K/w 2021:  12,5
Verwachte k/w 2022: 12
Koersverschil 12 maanden:  -5%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -6%
Dividendrendement: 7,4%

Proximus is goedkoop en 
het dividendrendement is 
aantrekkelijk.

Advies:  koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating: 1B
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H
et Canadese edelmeta-
lenroyalty- en streaming-
bedrijf Sandstorm Gold 
kondigde twee grote 
transacties aan. Ten eer-
ste de overname in aan-
delen van de kleine sec-

torgenoot Nomad Royalty, 
waarvan de portefeuille be-
staat uit twintig royalty- en 
streamingovereenkomsten. 
Zeven actieve mijnen lever-
den in 2021 16.000 troy oun-
ce goudequivalent aan, goed 
voor een omzet van 27 mil-
joen dollar. Sandstorm Gold 
boekte in 2021 een verkoop 
van 67.548 troy ounce goud-
equivalent en een omzet van 
114,9 miljoen dollar.

De portefeuille van Nomad 
Royalty zal tegen 2025 naar 
verwachting 40.000 troy 
ounce goudequivalent ople-
veren. De groei zal komen 
van de opstart van het 
Greenstone-project in Cana-
da (voor 60% in handen van 
Equinox Gold) en van Plat-
reef in Zuid-Afrika (een pal-
ladium-group-metalsproject) 
in de tweede helft van 2024, 
en in 2025 van het Cortez- 
complex (Robertson-deposit) 
in de Verenigde Staten. De 
transactie wordt in de twee-
de jaarhelft afgerond. Op ba-
sis van een ruilverhouding 
van 1,21 aandelen van Sand-
storm per aandeel van No-
mad Royalty wordt de deal 
op 590 miljoen dollar ge-
waardeerd en zullen de aan-
deelhouders van Nomad Ro-

yalty 28 procent van de aan-
delen bezitten.
De tweede transactie was de 
overname van een portefeuil-
le van tien royalty- en strea-
mingovereenkomsten van 
BaseCore Metals Royalty. 
Sandstorm Gold betaalt 
425 miljoen dollar in cash en 
100 miljoen via de uitgifte 
van nieuwe aandelen, of  
5 procent van het aantal 
 uitstaande aandelen van 
284 miljoen na het afronden 
van beide transacties.
Als onderdeel daarvan wordt 
de royalty van 1,5 procent op 
de Antamina-kopermijn in 
Peru verkocht aan Royal 
North Partners (later dit jaar 
omgedoopt in Horizon Cop-
per). Sandstorm Gold kon-
digde in februari aan het 30 
procentbelang in het Turkse 
Hod Maden-project te verko-
pen aan Horizon Copper in 
ruil voor een streamingover-
eenkomst ter waarde van 
200 miljoen dollar op Hod 
Maden, een participatie van 
34 procent in Horizon Cop-
per en een obligatielening 
voor 95 miljoen dollar. In ruil 
voor de verkoop van de royal-

ty op Antamina ontvangt 
Sandstorm Gold een zilver-
stream van 1,66 procent en 
een royalty van 0,55 procent 
op Antamina, 50 miljoen dol-
lar cash, een tienjarige lening 
voor 105 miljoen en 26 mil-
joen aandelen van Horizon 

Copper. Daardoor verwerft 
Horizon een tweede aantrek-
kelijke koperroyalty. De be-
doeling is dat Horizon en 
Sandstorm samenwerken om 
nieuwe projecten in koper en 
edelmetalen te verwerven. 
De dubbele transactie laat 
toe om de verwachte jaarver-
koop voor 2022 op te trekken 
van 65.000 à 70.000 troy 
ounce goudequivalent naar 
80.000 à 85.000 troy ounce. 
De verwachte verkoop in 
2025 wordt met 55 procent 
verhoogd, van 100.000 naar 
155.000 troy ounce goudequi-
valent.
Uit het eerstekwartaalrap-
port onthouden we een re-
cordomzet van 35,4 miljoen 
dollar (+14,2% tegenover het 
eerste kwartaal van 2021) uit 
een recordverkoop van 18.741 
troy ounce goudequivalent 
(+7,4%). De operationele kas-
stroom steeg van 23 miljoen 
dollar naar 26,7 miljoen, ook 
al een record. De nettowinst 
klom van 5 miljoen naar 
9,1 miljoen dollar.

Conclusie
Het aandeel van Sandstorm 
reageerde negatief op de 
dubbele overname. De trans-
acties zijn een belangrijke 
stap naar een meer gediversi-
fieerde, minder risicovolle 
speler met een onverminderd 
aantrekkelijk groeiprofiel en 
zullen op termijn de waarde-
ring opkrikken. De samen-
werking met Horizon Copper 
biedt perspectief, gezien de 
centrale rol van koper in de 
energietransitie. Het aandeel 
blijft in de voorbeeldporte-
feuille. z

S A N D S T O R M  G O L D

Transformerende dubbele transactie

Koers: 6,55 dollar
Ticker: SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,26 miljard dollar
K/w 2021: 47
Verwachte k/w 2022: 34
Koersverschil 12 maanden: -23%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%
Dividendrendement: 1%

Sandstorm Gold heeft  
een onverminderd aan-
trekkelijk groeiprofiel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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E
en groot beurssucces is 
Universal Music Group 
(UMG) nog niet geweest 
sinds de beursgang vorig 
najaar. Maar met de cij-
fers over 2021 en het eer-
ste kwartaal van dit jaar 

maakte het wel zijn beloften 
waar.

UMG is de wereldmarktlei-
der in de muziekindustrie. 
De groep is zo dominant dat 
ze er als enige ooit in ge-
slaagd is alle muzikanten uit 
de top tien van de Billboard 
Hot 100 onder contract te 
hebben. UMG is dan ook de 
groep met de grootste platen-
labels ter wereld, waaronder 
Universal Music, EMI, Abbey 
Road Records, Capital Music 
Group, Motown, Virgin Mu-
sic enzovoort. Het was visio-
nair van de Brit Sir Lucian 
Lucent Grainge dat hij EMI 
kocht op het moment dat tus-
sen 2001 en 2014 de wereld-
wijde omzet in de muziek-
industrie gekrompen was van 
23,6 miljard naar amper 
14,0 miljard dollar door een 
dalende platenverkoop als 
gevolg van ‘zwart’ en dus gra-
tis muziek luisteren online. 
Sinds 2015 klimt de omzet 
jaar na jaar gestaag. Opmer-
kelijk is dat in 2021 in de Ver-
enigde Staten voor het eerst 
sinds 1996 ook de fysieke ver-
koop in de resterende platen-
winkels is toegenomen, met 
dank aan de hernieuwde in-
teresse in vinylplaten.
De komst van streamingdien-

sten heeft het waardemodel 
in de sector op zijn kop gezet. 
Eenmalige inkomsten, bij-
voorbeeld bij de verkoop van 
een cd, zijn vervangen door 
een voortdurende stroom aan 
streaminginkomsten. 
Streaming was vorig jaar 

goed voor 62 procent van de 
inkomsten van de muziek-
industrie. Bij UMG is dat 
zelfs 70 procent. Volgens 
waarnemers zit er bovendien 
nog flink wat groeipotentieel 
in. De streamingdiensten 
hebben samen enkele hon-
derden miljoenen abonnees. 
Daar zit de komende vijf tot 
tien jaar duidelijk nog rek op, 
gezien de omvang van de we-
reldbevolking en de wereld-
wijde interesse voor muziek. 
Daarnaast zijn er de verdien-
sten gekoppeld aan muziek-
clips op YouTube en TikTok.
Zulke vrij stabiele, continue 
inkomstenstromen over de 
jaren heen zijn voor veel in-
vesteerders het walhalla. 
Muziekrechten zijn een 
nieuwe goudmijn. De groot-
ste spelers in de financiële 
wereld, zoals KKR, Black-
stone en Pimco, kwamen in 
het nieuws met deals over 
muziekrechten. De groten 
der aarde in de muziekwe-
reld, zoals Bruce Springsteen 
en Bob Dylan, hebben hun 
muziekrechten verkocht aan 
investeerders.
In het eerste kwartaal groei-
de de omzet met 2,199 mil-

jard euro, 4,5 procent boven 
de analistenconsensus en een 
toename met 21,6 procent op 
jaarbasis. De aangepaste be-
drijfskasstroom (ebitda) 
steeg met 14,9 procent: van 
396 miljoen naar 455 miljoen 
euro. Dat is 2 procent boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting. Het betekent wel 
een afname in de ebitda-mar-
ge van 21,9 naar 20,7 procent. 
Het gebrek aan een prognose 
voor 2022 stelde analisten te-
leur.

Conclusie
We zijn dit jaar begonnen 
met de actieve opvolging van 
de beursnieuweling Univer-
sal Music Group. We hebben 
het aandeel zelfs in de voor-
beeldportefeuille opgeno-
men, als een van de grotere 
Europese groeiverhalen voor 
de komende jaren. Het aan-
deel kan herstellen van zijn 
IPO-kater en uitgroeien tot 
een beurslieveling met meer 
dan 20 procent ebitda-marge 
en 10 procent vrije kasstroom 
op de omzet. Dat maakt de 
waardering tegen 17 keer de 
verwachte ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda) aan-
vaardbaar. We verwachten 
dan ook een stijgende beurs-
koers in de loop van het jaar. 
z

U N I V E R S A L  M U S I C  G R O U P

Daar blijft muziek in zitten

Het gebrek aan een    
jaarprognose stelde  
de analisten teleur.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 20,52 euro
Ticker: UMG NA
ISIN-code: NL0015000IY2
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 37,12 miljard euro
K/w 2021: 35
Verwachte k/w 2022: 23,5
Koersverschil sinds IPO: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 1,2%
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De omzet van het beeldvor-
mingsbedrijf EVS steeg in het 
eerste kwartaal met 35,2 pro-
cent tot 91 miljoen euro, 
meer dan verwacht. Ook het 
aantal orders nam toe met 29 
procent, zodat de omzet in 

2022 wellicht zal groeien. 
Opvallend is dat EVS niet 
sleutelt aan zijn eerdere 
 omzetprognose van 125 à 
140 miljoen euro voor heel 
2022. Het verlengde de leve-
ringstermijnen om tekorten 
aan elektronische compo-
nenten te voorkomen en ziet 
zijn operationele kosten dit 
jaar omhooggaan met 5 à 10 
procent. De beleggers stuur-
den het aandeel 2,5 procent 
hoger.

Dochter Siemens Energy 
bracht een karig bod van 
4,04 miljard euro uit op de 
aandelen van Siemens Game-
sa die het nog niet bezit. De 
groep heeft al 67 procent van 
Siemens Gamesa, dat wind-

molens produceert. Het bod 
van 18,05 euro per aandeel 
ligt 7,8 procent hoger dan de 
slotkoers voor het bod. Het 
bod gebeurde wellicht onder 
druk van aandeelhouders om 
de volledige zeggenschap te 
verkrijgen. Siemens Gamesa 
heeft er een belabberd beurs-
parcours op zitten, want in 
januari 2021 stond het aan-
deel op een top van 38,48 eu-
ro, meer dan het dubbele van 
de huidige koers.

In navolging van KBC beslis-
te de moederholding een 
 superdividend van 6,49 euro 
bruto te betalen per aandeel 
van KBC Ancora, of 4,543 eu-
ro netto. Rekening houdend 
met het interim-dividend van 

2,30 euro bruto bedraagt het 
totale dividend 8,79 euro bru-
to per aandeel. Daarnaast 
start de holding een inkoop-
programma van eigen aan-
delen voor een bedrag van 
50 miljoen euro om het aan-
tal dividendgerechtigde aan-
delen te verminderen. Als 
 reactie maakte de koers een 
sprong van 8,6 procent. Op 
40 euro ligt steun.

Sofina is in vrije val. Volgens 
de Engelse shorter Fraser 
Perring, een van de eersten 
die de val van  Wirecard voor-
spelde, is het kroonjuweel 
van de holding, de Indiase 
leerapp Byju, veel minder 

waard dan de 1,06 miljard eu-
ro die in de boeken van Sofi-
na staat. Dat was een tweede 
tegenvaller, na de val van The 
Hut Group. Sofina houdt de 
lippen op elkaar. De koers 
halveerde sinds de top van 
434,60 euro eind vorig week. 
Toen noteerde het aandeel 
met een forse premie van 30 
procent, nu met een korting 
van 25 à 30 procent. Van ene 
overdrijving in de andere. We 
kopen bij.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 20,45 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 118,52 euro
Ticker: SIE GR
ISIN-code: DE0007236101

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 41,90 euro
Ticker: KBCA BB
ISIN-code: BE0003867844

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 220,00 euro
Ticker: SOF BB
ISIN-code: BE0003717312
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H
et aandeel van bpost is 
nog nauwelijks de helft 
waard in vergelijking met 
een jaar geleden. Begin 
juni 2021 betaalden be-
leggers 11 euro per aan-
deel. Vandaag is dat nog 

5,5 euro. Nochtans meldde 
het bedrijf degelijke kwar-
taalresultaten, deels dankzij 
de Amerikaanse overname 
Radial. Tegen de huidige lage 
beurskoers zou het geschatte 
dividendrendement 6,5 pro-
cent bedragen. Vergelijk dat 
met de nieuwe staatsbon, die 
bruto 0,7 of 1,3 procent op-
brengt, naargelang de keuze 
voor een looptijd van vijf of 
tien jaar.
Ondanks al die positieve 

O P T I E S

Profiteren van uitverkoop bij bpost
 gegevens volgt de beurskoers 
niet. Integendeel: ze daalt 
aanhoudend en is volgens ons 
aangekomen op een niveau 
waarop een haussestrategie 
op het aandeel van bpost aan-
gewezen is, tegen 5,5 keer de 
verwachte winst. Er is weinig 
handel in opties op het aan-
deel van bpost. Werken met 
limieten is dus sterk aanbevo-
len.

Geschreven put
Schrijf de put juli bpost met 
uitoefenprijs 6,80 euro @ 
1,23 euro
De put juni met uitoefenprijs 
8,5 euro, die we schreven in 
maart, bracht 2,99 euro op. Bij 
uitoefening moeten we aan-

delen van bpost opnemen te-
gen 5,51 euro (8,5 - 2,99). We 
zijn daar niet rouwig om, om-
dat het nog steeds een goede 
zaak is. Dit nieuw geschreven 
contract brengt 123 euro (100 
x 1,23) op. Als de aandelen-
koers stijgt tot de weerstand 
op 7 euro, loopt het waarde-
loos af en blijft de premie ver-
worven. Duurt het baissesen-
timent op de beurzen voort, 
dan moeten we de aandelen 
kopen tegen 5,57 euro. Dat is 
een historisch lage koers voor 
bpost en best verdedigbaar.

Gekochte call
Koop de call bpost septem-
ber met uitoefenprijs 
6,00 euro @ 0,31 euro

De call juni met uitoefenprijs 
8 euro die we enkele maan-
den geleden kochten voor 
slechts 0,08 euro, zal waar-
deloos aflopen. Het verlies is 
gelukkig erg beperkt. De 
nieuwe call die we vandaag 
voorstellen, kost ook niet veel: 
slechts 0,31 euro. Met een 
 beetje goede wil merken we 
een eerste weerstand rond 
7 euro. Als de beurskoers van 
het aandeel van bpost tot daar 
een spurtje trekt, zit deze call 
al ruimschoots in de winst. 
Maar het beurssentiment 
moet wel meezitten. Wellicht 
kan bpost alleen niet  tegen de 
beurstrend ingaan. Als die 
blijft tegenzitten, dan kan de 
inzet wel verloren gaan. Een 
defensievere keuze is de ge-
schreven putoptie die we 
hierboven beschrijven. z

D
e prijs van plantaardige 
oliën zit de voorbije 
maanden in de lift. De 
oorlog in Oekraïne zette 
een kettingreactie in 
gang. Het aanbod van 
zonnebloemolie droogde 

nagenoeg volledig op. Tege-
lijk werd de aanvoer van soja-
olie uit Zuid-Amerika ver-
stoord door de droogte, die de 
oogst deed tegenvallen. Palm-
olie heeft een aandeel van on-
geveer een derde in de mon-
diale markt van plantaardige 
olie. Indonesië produceert 
bijna 60 procent, Maleisië iets 
meer dan een kwart.
De palmolieprijs schoot om-
hoog toen  Indonesië eind 
april een uitvoerverbod in-

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

Palmolie maakt comeback

stelde. Daarmee wilde de re-
gering de stijging van de prij-
zen op de lokale markt een 
halt toeroepen. Na drie weken 
werd het verbod weer opge-
heven, hoewel de marktprijs 
nog altijd boven de richtprijs 
van de regering (14.000 ru-
piah per ton) noteert. Minder 
dan de helft van de Indonesi-
sche productie wordt lokaal 
geconsumeerd. Door het ex-
portverbod konden de voor-
raden snel weer worden aan-
gevuld. Om toekomstige te-
korten te vermijden werd aan 
de opheffing van het verbod 
een aantal voorwaarden ge-
koppeld. Om een exportlicen-
tie te krijgen moeten produ-
centen een deel van de output 

voor de lokale markt voorbe-
houden. Alles samen moet 
minstens 10 miljoen ton op de 
lokale markt worden ver-
kocht. Intussen is India, een 
van de grootste afnemers van 
plantaardige olie, deels over-
geschakeld op sojaolie. Malei-
sië kon niet profiteren van de 
tijdelijke exportban door een 
gebrek aan infrastructuur en 
arbeidskrachten.

Uitstekend nieuws
In de Europese Unie is palm-
olie de voorbije jaren in een 
negatief daglicht gekomen, 
omdat de uitbreiding van de 
palmolieplantages tot massale 
ontbossing leidde. Daarnaast 
is er kritiek op de arbeidsom-

standigheden op de plantages. 
Verschillende voedingsfabri-
kanten schakelden al over op 
andere plantaardige oliën 
voor de Europese markt. 
 Elders, en vooral in Azië, is 
het sentiment ten aanzien van 
palmolie een stuk beter. Glo-
baal blijft de vraag naar palm-
olie nog altijd toenemen. 
Door de toegenomen milieu-
bezwaren is de groei van de 
productiecapaciteit wel be-
perkt.
De hoge palmolieprijs is uit-
stekend nieuws voor de Ant-
werpse palmolieproducent 
Sipef, dat 35 plantages en 
verschillende verwerkingsfa-
brieken bezit in Indonesië en 
Papoea-Nieuw-Guinea. Meer 
dan 90 procent van de omzet 
en de winst komen uit de ver-
koop van palmolie. Verwacht 
wordt dat de groep dit jaar 
een nieuw recordresultaat 
neerzet. z
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V
orige week schreven we 
dat we weer volledig be-
legd waren. Dat betekent 
dat als er zich kansen 
aandienen, we eerst een 
positie geheel of gedeel-
telijk moeten verkopen 

alvorens te kunnen toeslaan. 
We moeten keuzes maken.
Na teleurstellende kwartaal-
cijfers van Balta Group (lees 
blz. 99) denken we niet dat 
het aandeel zal uitblinken 
met zijn halfjaarcijfers in 
 augustus. Elders zijn er wel 
mogelijkheden. In de eerste 
plaats bij het naar beneden 
gedonderde Sofina (lees p. 
106). We denken dat de 
markt nu evenzeer overdrijft 
als begin dit jaar. Van een 
 euforische is ze pijlsnel naar 
een overdreven negatieve vi-
sie geëvolueerd. De beter dan 
verwachte kwartaalupdate 
bij Alibaba (zie kader Nieuws 
uit de bedrijven) doet ons ook 
die positie aanvullen. Als er 
nog liquiditeiten zouden vrij-
komen, dan zijn ASML, EVS, 
Prosus en Volkswagen de 
topkandidaten om de positie 
aan te vullen.

AvH op weg naar 
nieuw record
Wat een goednieuwsshow 
moest worden met de aan-
kondiging van een tweede 
opeenvolgende recordjaar en 
de datum voor de beursgang 
van DEME (30 juni), eindig-
de in de zwakste beurssessie 
van het jaar voor Ackermans 
& van Haaren (AvH). Beleg-
gers struikelden over de 
winstwaarschuwing van 
 DEME, een onderdeel van de 
afdeling Marine Engineering 
& Contracting van AvH via 
de tussenvennootschap CFE. 
De vooropgestelde winstda-
ling bij DEME, ondanks mee-
vallende cijfers in het eerste 
kwartaal, deed de koers van 
CFE 18 procent verliezen 
(lees blz. 100) en trok het 
AvH-aandeel naar beneden.
Het private-bankingsegment 
(Delen Private Bank en Bank 
J. Van Breda) is sinds jaar en 
dag de stabielste factor en de 
grootste steunpilaar van de 
resultaten van AvH. Maar in 
de eerste drie maanden van 
2022 werd de financiële poot 
met erg turbulente markten 

geconfronteerd, die zorgden 
voor een daling van het be-
heerde vermogen, ondanks 
een bruto-instroom van 
1,65 miljard euro, van het re-
cordniveau van 63,9 miljard 
euro eind vorig jaar naar 
62 miljard eind maart. Dat 
blijft een stuk meer dan de 
54,1 miljard euro van eind 
2020. Relatief was de presta-
tie beter dan het marktge-
middelde, maar door de ge-
zamenlijke terugval op de 
aandelen- en obligatiemark-
ten was er toch sprake van 
vermogensverlies.
In het segment vastgoed en 
seniorenzorg is de jongste ja-
ren veel gebeurd. Vorig jaar 
werd met Nextensa het fusie-
project Leasinvest-Extensa 
boven de doopvont gehou-
den. Het was de geboorte van 
een geïntegreerde vastgoed-
speler. De waarde van de 
vastgoedportefeuille van 
Nextensa (58,5% AvH) be-
droeg eind maart 1,3 miljard 
euro. De dag voor de trading-
update kwam het bericht dat 
er een overeenkomst was be-
reikt met de verzekeraar AG 
over de verkoop van de speci-
alist in kwalitatieve senioren-
zorg  Anima Care (91,8% 

AvH). De cashopbrengst zal 
voor de holding 300 miljoen 
euro bedragen, of een meer-
waarde van 230 miljoen euro.
De afdeling Energie en 
grondstoffen blijft profiteren 
van de puike cijfers bij Sipef. 
Met de hoge palm olie prijs 
wordt een record resultaat in 
het vooruitzicht gesteld. In 
de divisie Growth Capital 
(private equity) werd dit jaar 
de verkoop van het 30 pro-
centbelang in Manuchar aan-
gekondigd. Die zou in het 
tweede kwartaal moeten zijn 
afgerond met een meerwaar-
de van 80 miljoen euro.
Door de meerwaarden is de 
Antwerpse holding opnieuw 
op weg naar een recordresul-
taat voor het boekjaar 2022. 
Dat zal voor een kaspositie 
van 440 miljoen euro zorgen, 
waardoor er middelen zijn 
voor nieuwe investeringen. 
We vonden de negatieve 
koersreactie op de trading-
update overdreven en zien 
een nieuw instapmoment. 
We denken nog altijd dat de 
holding de komende twaalf à 
achttien maanden beter zal 
presteren dan het marktge-
middelde (rating 1A). z

De negatieve koersreac-
tie bij AvH is een nieuw 
instapmoment.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  7C Solarparken: de 

bedrĳfskasstroom (ebitda) 
ging 73 procent hoger in het 
eerste kwartaal door erg 
hoge elektriciteitsprĳzen. 
De jaarprognose werd niet 
verhoogd. Weldra volgt 
meer nieuws.

·  Alibaba Holdings deed het 
het afgelopen kwartaal 
beter dan verwacht door de 
omzet met 9 procent op te 
krikken tot 204 miljard 
yuan. We komen hierop 
terug in een van de vol-

gende nummers.
·  Compagnie des Alpes: de 

eerder gemelde omzetgroei 
van 16 procent in het eerste 
halfjaar tegenover 
2018-2019 leidde tot een 
verrassend sterke groei van 
de bedrĳfswinst (ebit) met 
72,5 procent tot 164,8 mil-
joen euro. Een bespreking 
volgt in een van de volgende 
nummers.

·  EVS: een sterke start van 
het jaar 2022 met een verze-
kerde omzet van al 91 mil-
joen euro, maar de voorzich-
tige jaarprognose blĳft wel 

overeind (lees ook blz. 106). 
Details vindt u in het vol-
gende nummer.

·   Prosus: de belangrĳkste 
participatie van Tencent 
Holdings maakte eerder 
zwakke kwartaalcĳfers 
bekend en ziet pas in de 
tweede jaarhelft een kans 
op verbetering. In een van 
de volgende nummers gaan 
we er nader op in.

·   Samsung Electronics: kon-
digde een heel ambitieus 
investeringsprogramma aan 
ter waarde van liefst 
356 miljard dollar.

Thema vergrij-
zing
·  Mithra Pharmaceuticals: 

een update van de partner 
Mayne Pharma over het eer-
ste kwartaal leert dat het 
aantal voorschrĳvende spe-
cialisten voor Nextstellis (de 
anticonceptiepil Estelle) is 
gestegen met 19 procent.

·  UCB publiceerde bĳko-
mende data voor bimeki-
zumab (commerciële naam 
bimzelx) voor psoriatische 
artritis en axiale spondylo-
artritis.

Keuzes maken
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PORTEFEUILLE

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

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
170.833,95   (99,9%)      201,64    (0,1%)             171.035,59  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -4,3% Bel20 -9,0%
Eurostoxx50  -11,4% MSCI World  -6,4%

Aankoop: we kopen 10 aandelen Alibaba Holdings en 4 aandelen Sofina 
aan openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 800 aandelen Balta Group aan openingskoers 
donderdag

Orders
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G 
reen Bond Fund van 
NN Investment Partners 
won de prijs voor het 
groene obligatiefonds 
van het jaar 2021. De be-
heerders van het fonds, 
Bram Bos en Alfred Mei-

nema, hebben volgens de 
 jury van de Environmental 
Finance Bond Awards meer 
dan wie ook groene obligatie-
fondsen gepromoot.

Exponentiële groei
Douglas Farquhar, manager 
green bonds bij NN Invest-
ment Partners, merkt op dat 
de markt voor groene obliga-
ties sinds midden 2021 expo-
nentieel gegroeid is. Groene 
bedrijfsobligaties zijn erg po-
pulair wegens hun potentieel 
om een hoog rendement en 
een positieve impact op het 
milieu te hebben. En ze staan 
nog maar aan het begin. De 
groei versnelt jaar na jaar. 
Groene obligaties spelen een 
cruciale rol in de energie-

transitie. Ze dragen bij aan het
behalen en het aanpakken 
van de klimaatverandering.
In de toekomst komen er on-
getwijfeld nog veel meer 
emissies. De energietransitie 
zal uitmonden in een ver-
snelling van de uitgiften door 
zowel overheden als bedrij-
ven die op zoek gaan naar al-
ternatieven voor fossiele 
brandstoffen. Sommige seg-
menten, zoals obligaties in 
pond sterling, zijn wat ach-
tergebleven, maar ook daar 
komt binnenkort verandering 
in. Daardoor ontstaat nog 
meer ruimte voor groei. De 
Amerikaanse dollar is al sinds 
eind 2021 goed vertegen-
woordigd. NN IP verwacht 
dat de markt voor groene 
obligaties tegen eind 2022 zal 
groeien tot 1.200 miljard euro.

Extra boost
Experts menen dat de oorlog 
in Oekraïne de markt van de 
groene obligaties een extra 

boost kan geven. Almaar 
meer landen keren zich voor 
hun energievoorziening af 
van Rusland. Dat land expor-
teert vooral gas en aardolie, 
fossiele brandstoffen. Europa 
wil daar al geruime tijd van 
af, maar tot de inval van de 
Russen in Oekraïne werd 
daarmee niet veel haast ge-
maakt. Daar is nu grote ver-
andering in gekomen. Maar 
makkelijk gaat die transitie 
niet. Er is vooral enorm veel 
kapitaal nodig om de econo-
mie duurzamer te maken. 
Het ligt voor de hand dat een 
groot deel daarvan zal wor-
den opgehaald met groene le-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-KLM  3,875% 01/07/26 90,24 6,67% 100.000 NR
EUR  VGP   1,625% 17/01/27 82,91  5,89% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 81,13  7,44% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 88,60  7,33% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.   2,703% 15/04/32 82,62  5,04% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 89,38 10,9% 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank*  1,50% 13/03/25 97,16  2,56% 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 97,97  2,22% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 92,72  4,11% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 96,56 5,15% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23 100,1 3,91% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  101,0  6,41% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 68,40 42,8% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 90,98 11,4% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 86,63 6,43%  1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Meer groene obligaties 
door oorlog

= ESG-obligatie
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ningen. Maar, zoals al meer-
maals gezegd, is het niet al-
tijd duidelijk wat groene 
obligaties precies zijn. Inves-
teringen in nucleaire installa-
ties zorgen voor stroom zon-
der al te veel CO2-uitstoot. 
Maar het restafval van kern-
centrales veroorzaakt proble-
men. Daarom beschouwen de 
meeste ‘groene fondsen’ de 
obligaties die daarvoor kapi-
taal ophalen, niet als groen.

Potentiële valkuilen
Er is een algemene consensus 
dat de opbrengst van green 
bonds of groene obligaties 
exclusief gebruikt wordt voor 
de (her)financiering van pro-
jecten die bijdragen aan het 
milieu, en die beantwoorden 
aan de Green Bond Principles 
(GBP). Maar er zijn veel val-
kuilen. Veel van die obligaties 
zijn niet zo groen als ze be-
weren te zijn. Er is sprake 
van greenwashing, als bedrijven 
hun leningen verpakken als 
groene obligaties, terwijl ze 
het opgehaalde geld gebruiken 
voor doeleinden die niet ge-
heel milieuvriendelijk zijn. We 
wezen al op nucleaire projec-
ten, maar er zijn ettelijke an-
dere voorbeelden. Zo kwam 
het Spaanse energiebedrijf 
Repsol in opspraak, omdat 
het een obligatie uitbracht 
onder het voorwendsel dat 
het 1,2 miljoen ton CO2 per 
jaar zou besparen. Teekay 
Shuttle Tankers, de eigenaar 

van ’s werelds grootste tan-
kervloot, wilde met de op-
brengst van een groene obli-
gatie vier nieuwe brandstof-
efficiënte schepen bouwen. 
Maar de definitie van ‘brand-
stofefficiënte olietanker’ is 
onduidelijk.

Blauwe obligaties
Naast groene bestaan ook 
blauwe obligaties, die investe-
ringen in waterinfrastructuur 
financieren. Sociale obligaties 
beloven dan weer een bredere 
maatschappelijke impact. 
What’s in a name? Sommige 
debiteuren zijn sterk bezig 
met het milieu en het klimaat, 
maar verkiezen niet steeds het 
green label. Daar komen im-
mers aanzienlijke compliance- 
kosten bij kijken. Bovendien is 
de markt van de groene obli-
gaties nog niet gereglemen-
teerd. Elke emittent kan zijn 
obligatie als groen bestempe-
len. Er worden pogingen on-
dernomen, vooral door de 
Europese Unie, om wetgeving 
inzake groene taxonomie aan 
te nemen. Er wordt gewerkt 
aan een EU Green Bond 
Standard. Vanzelfsprekend is 
dat niet. Een groen obligatie- 
label vergt een bepaald ge-
bruik van de opbrengsten en 
een gedetailleerde allocatie- en 
impactrapportering. Niet alle 
debiteuren kunnen of willen 

die gegevens bekendmaken. 
Wellicht voldoet slechts een  
op de vijf obligaties uit de  
MSCI Green Bond Index aan 
de eisen van de EU-normen 
voor groene obligaties.

Green label
Een jaar geleden introduceer-
de de Europese Unie de Sus-
tainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR). Die ver-
plicht fondshuizen informatie 
te geven over de ESG-risico’s 
(environmental, social en go-
vernance) en over hun impact 
op de mens en de maatschap-
pij. Sinds 10 maart 2021 wor-
den beleggingsfondsen die 
verkrijgbaar zijn in EU-landen 
geclassificeerd als Artikel 6, 8 
of 9, afhankelijk van hun 
duurzaamheidsdoelen.
Veel emittenten streven naar 
het green label, omdat de 
vraag naar groene obligaties 
groot is. Daardoor volstaat 
vaak een rendement dat wat 
lager ligt dan het marktge-
middelde. Dat drukt de fi-
nancieringskosten. Beleggers 
houden zulke obligaties lan-
ger bij dan conventionele ef-
fecten. Vaak is de looptijd 
ook langer dan bij gewone 
obligaties. Daardoor kunnen 
emittenten de intrestlast voor 
een langere termijn vastleg-
gen. Groene obligaties (be-
drijfs- en staatsobligaties) 

hebben een gemiddelde loop-
tijd van iets minder dan acht 
jaar. Bij gelijkaardige gewone 
obligaties is dat 7,2 jaar.

Uitgebreide lijst
Groene bedrijfsobligaties 
hebben meestal een invest-
ment-graderating. Maar er 
zijn ook voorbeelden van 
high-yieldemittenten 
(Paprec, Nordex, O-I Pack-
aging Group). Experts menen 
dat een deel van die emitten-
ten met een BBB-rating op 
termijn in het high-yieldseg-
ment kunnen belanden. We 
noemen ze gevallen engelen.
Bij de bekende namen die de 
voorbije maanden green 
bonds hebben uitgegeven, 
vinden we Credit Agricole, 
La Banque Postale, Deutsche 
Bank, KfW, Philips, Iberdro-
la, EIB, BASF. Bij de Belgi-
sche emittenten merken we 
Atenor, Ascensio, Mitiska, 
WDP, VGP en Ghelamco. Het 
zijn allemaal vastgoedven-
nootschappen. Liefhebbers 
van green bonds vinden een 
uitgebreide lijst van recente 
groene emissies op https://
www.climatebonds.net/cbi/
pub/data/bonds. z

Groene obligaties  
hebben een gemiddelde 
looptijd van iets minder 
dan acht jaar.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0645 -12,91%
EUR/GBP  0,8477 -1,61%
EUR/NOK  10,265 +1,26%
EUR/SEK  10,500 +3,69%
EUR/CAD  1,3629 -7,57%
EUR/AUD  1,4995 -4,70%
EUR/NZD  1,6472 -3,00%
EUR/ZAR  16,742 -1,98%
EUR/TRY  16,878 +64,98%

OBLIGATIEFOCUS

Minister van Financiën Vincent 
Van Peteghem heeft bekend-
gemaakt dat België vanaf 4 
juni een nieuwe staatsbon uit- 
geeft. Daar wachten de spaar-
ders al drie jaar op. Eigenlĳk 
gaat het om twee staatsbons. 
De ene heeft een looptĳd van 
vĳf jaar en een coupon van 
0,70 procent, de andere loopt 

tien jaar en levert 1,30 pro-
cent op. Voor het eerst in 
zeven jaar ligt de rentevoet 
hoger dan 1 procent, en dat op 
een effect dat volledige veilig- 
heid en zekerheid biedt, meldt 
de minister triomfantelĳk.
Helemaal correct is de bewe-
ring van de minister niet, want 
hĳ roomt de coupon af met 
30 procent belasting. Netto 
levert de ene staatsbon dus 
0,45 procent op en de lang-

lopende 0,91 procent. Voor 
die aalmoes liggen de spaar-
centjes wel vĳf tot tien jaar 
veilig in de Belgische staats-
kas. Er wordt gerekend op een 
grote interesse, want de beur-
zen laten het afweten en wel-
licht kiezen goede huisvaders 
en -moeders eieren voor hun 
geld. Liever een peulschil dan 
kapitaalverlies. Tegen die op- 
vatting is weinig in te brengen 
voor wie liever geen rekening 

houdt met de torenhoge 
inflatie van 8,31 procent. Wie 
daar wel rekening mee houdt, 
ziet de waarde van zĳn spaar-
geld op de staatsbon op vĳf 
jaar jaarlĳks dalen met 7,86 
procent (8,31 - 0,45). Bĳ de 
bon op tien jaar is het waarde-
verlies ‘slechts’ 7,4 procent 
(8,31 - 0,91). De inschrĳvings-
periode loopt van 24 mei tot 
en met 3 juni. Het leven is aan 
de snelle beslissers.

Eindelijk nieuwe 
staatsbon
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Ik heb nog een flink pakket 
aandelen van MP Evans. Is 
het beter om die in te ruilen 
voor Sipef? 

Het Britse palmoliebedrijf 
MP Evans beleeft hoogdagen. 
De groep legt al decennialang 
een mooi groeiparcours af, 
maar schakelde in 2016 een 
versnelling hoger na een 
dubbel mislukt overnamebod 
door KLK, eerst van 640 
pence en daarna 740 pence 
per aandeel (een stevige pre-
mie van 77%). Dat waardeer-
de de groep op 13.300 dollar 
per beplante hectare. On-
danks de stevige premie 
slaagden de Britten erin het 
bod af te wenden.
Sindsdien trok de groep haar 
dividend fors op: van 8,75 
pence per aandeel bruto in 
2015 naar 15 pence in 2016, 
17,5 pence in 2017 tot 2019, en 
22,5 pence in 2020. Op basis 
van de sterke resultaten in 
2021 werd het dividend op-
getrokken tot 35 pence per 
aandeel, een brutorendement 
van 3,6 procent op de huidige 
koers van 970 pence. MP 
Evans verlaagt nooit zijn ba-
sisdividend, in tegenstelling 
tot Sipef, dat een variabel di-
vidend uitkeert in functie van 
het winstniveau. Vorig jaar 
betaalde MP Evans nog een 
extra dividend van 5 pence 
per aandeel bruto wegens de 
verkoop voor 24 miljoen dol-
lar van Bertam Estate, de ei-
genaar van 70 hectare grond 
in Maleisië.
Een ander verdedigingsele-

ment tegen de overname-
poging van KLK was de re-
gelmatige publicatie van een 
extern rapport over de intrin-
sieke waarde. Die lag lang in 
de buurt van 1.100 pence per 
aandeel, maar is intussen toe-
genomen tot 1.265 pence. 
 Allicht is dat cijfer voor MP 
Evans het referentieniveau, 
mocht KLK een nieuwe po-
ging wagen. Dat is niet uitge-
sloten. De Aziatische palm-
oliereus bouwde zijn positie 
de voorbije jaren gestaag uit, 
van 13,05 procent in 2018 tot 
23,3 procent in maart 2021.
De verhoogde dynamiek bij 
MP Evans leidde in combina-
tie met de kans op een over-
name sinds begin 2017 tot 
een stijging van het aandeel 
met 53,6 procent, tegenover 
+12,1 procent voor Sipef. De 
jongste twaalf maanden hel-
de de balans over in het voor-
deel van Sipef: +42,9 procent, 
tegenover +30,6 procent. Die 
trend kan doorzetten. Het 
groeiprofiel van Sipef is min-

stens zo aantrekkelijk, met 
een verwachte groei van de 
palmolieproductie tegen 
2030 met 50 procent tot on-
geveer 600.000 ton, en het 
jonge leeftijdsprofiel van het 
areaal – ongeveer tien jaar – 
is vergelijkbaar.
De ondernemingswaarde van 
Sipef bedraagt op basis van 
een eigen areaal van 71.328 
hectare eind 2021 ongeveer 
11.000 dollar per beplante 
hectare. Dat is ongeveer 30 
procent goedkoper dan MP 
Evans (37.491 hectare, 
16.000 dollar per hectare). 
Bovendien heeft Sipef het 
voordeel dat de aanzienlijke 
productie in Papoea-Nieuw- 
Guinea, ruim een derde van 
de groepsproductie, niet on-
derhevig is aan de recent fors 
verhoogde Indonesische uit-
voertaksen en -heffingen. Op 
basis van de verwachte 
koers-winstverhoudingen 
voor 2022 bedraagt de onder-
waardering van Sipef 16 pro-
cent.
Beide bedrijven worden uit-
stekend beheerd. Bestaande 
posities in MP Evans mogen 
worden aangehouden (ra-
ting 2B), maar we zien meer 
opwaarts potentieel bij 
Sipef (rating 1B). z

Is Sipef een betere keuze dan  
MP Evans?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 26/5: Proximus en aande-

lenlĳsten 
• Vrĳdag 27/5: Pan American Silver, 

Sandstorm Gold en opties (bpost)
• Maandag 30/5: Ackermans & van 

Haaren, lezersvraag (MP Evans) 
• Dinsdag 31/5: Adidas en grondstoffen 

(palmolie) 
• Woensdag 1/6: Apple, Engie, UCB;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: CRASH IN CRYPTOMUNTEN; 
AANDELEN IN DE KĲKER: AVH/CFE EN 
SOFINA 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 2 JUNI
Remy Cointreau: kwartaalresultaten

WOENSDAG 8 JUNI
Inditex: kwartaalresultaten
Soitec: kwartaalresultaten

DONDERDAG 9 JUNI
Campbell Soup: kwartaalresultaten

DINSDAG 14 JUNI
Colruyt: halfjaarresultaten

WOENSDAG 15 JUNI
Greenyard: kwartaalresultaten
Oracle: kwartaalresultaten

DONDERDAG 16 JUNI
Adobe: kwartaalresultaten

VRĲDAG 17 JUNI
Kroger: kwartaalresultaten

DONDERDAG 23 JUNI
Accenture: kwartaalresultaten
Fedex: kwartaalresultaten
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