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V O O R W O O R D

Belgische biotech blijft 
beloftevol
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Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

D
e Belgische biotechaan-
delen hebben verre van 
denderend gepresteerd in 
2021. In de top tien van 
de zwakst presterende 
aandelen op Euronext 
Brussel staan vijf biotech-

waarden. En toch zijn we niet 
zwaar teleurgesteld. Argenx 
heeft zijn grote afspraak op 17 
december niet gemist. De 
goedkeuring van efgartigimod 
(ARGX-113, commerciële 
naam Vyvgart) tegen de zeld-
zame spierziekte myasthenia 
gravis door het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap 
FDA maakt niet alles goed, 
maar toch heel veel. Dat ver-
hoopte happy end heeft ver-
meden dat 2021 een annus 
horribilis werd voor de Belgi-
sche biotech.
Ups en downs komen in veel 
sectoren voor, maar zelden 
zo extreem als in de biotech-
sector. Na een uitzonderlijk 
sterke periode kreeg Gala-
pagos in de zomer van 2020 
een mokerslag door het 
nieuws dat de FDA de ontste-

kingsremmer filgotinib (com-
merciële naam Jyseleca) niet 
meteen toeliet tot de Ameri-
kaanse markt voor de indi-
catie reuma. Ook wij hadden 
verwacht dat het bedrijf van 
CEO Onno van de Stolpe de 
eerste vaandeldrager van on-
ze succesvolle biotechsector 
zou worden en dat argenx 
daarna als geweldige tweede 
zou volgen. Maar het draaide 
helemaal anders uit. Gala pa-
gos moet zich met een nieuwe 
topman herbronnen en her-
uitvinden. Gelukkig staat er 
dankzij de deal met Gilead 
zowat 5 miljard euro op de 
bankrekening, zodat het tij 
absoluut nog kan keren.

Nieuwe afspraken
Na het diepe dal van Galapa-
gos volgde de hoge top van 
 argenx. Zo zal het blijven 
gaan in de biotechsector. Er 
dan maar van weglopen of 
links laten liggen? Dat is niet 
onze houding. Wij Belgen 
zouden biotechaandelen veel 
meer mogen koesteren. We 

zijn daarin wereldtop en als 
we nog meer beursgenoteer-
de bedrijven voortbrengen 
die miljarden euro’s waard 
zijn, zal dat in de eerste plaats 
in de biotechsector gebeuren. 
Veel Belgische beloftevolle 
technologiebedrijven met 
zo’n miljardenpotentieel zien 
we niet meteen.
De beurswaarde van argenx 
maakte in ruim een lustrum 
wel die grote sprong van en-
kele honderden miljoenen 
naar afgerond 15 miljard euro, 
en maakt zo de verliezen van 
andere bedrijven ruimschoots 
goed. Wie succesvol wil zijn 
met biotechwaarden, moet 
een aantal strikte regels vol-
gen. Een langetermijnhorizon 
van minstens vijf jaar is de 
eerste vereiste. Daarnaast is 
het zaak te zorgen voor een 
spreiding over meerdere 
 bedrijven (minstens vijf ), de 
kasposities van de biotech’ers 
in de gaten te houden en de 
winnaars niet bij de eerste 
verdubbeling te verkopen.
Argenx alleen al zal voor flink 

wat nieuws zorgen dit jaar. 
Dat kunt u afleiden uit ons 
jaarlijkse overzicht van de 
verwachte nieuwsstroom van 
de biotechwaarden die we 
volgen (lees blz. 106). Een 
 absolute must voor de geën-
gageerde en overtuigde bio-
techbelegger. Toen we de 
 diversificatie richting biotech 
hebben gemaakt, deden we 
dat ook vanuit de veronder-
stelling dat minstens één 
 bedrijf – en liefst meer – het 
helemaal zou maken. Argenx 
is goed op weg die verwach-
ting in te lossen. z
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I
n deze analyse blikken we 
vooruit naar de nieuws-
stroom die u dit jaar mag 
verwachten van de biotech-
aandelen in de voorbeeld-
portefeuille. Sommige moe-
ten nog bevestigen dat ze 

ons geduld waard zijn. Over 
andere zijn de verwachtingen 
hooggespannen.

Argenx
Na het groen licht voor Vyv-
gart (efgartigimod) in de Ver-
enigde Staten tegen de spier-
ziekte myasthenia gravis 
wordt 2022 een transforma-
tiejaar voor argenx. Uiteraard 
kijken we uit naar de eerste 
verkoopcijfers. We houden er 
rekening mee dat de analis-
tenverwachtingen voor de 
jaaromzet van 2022 (gemid-
deld 99 miljoen dollar in de 
Verenigde Staten) nog moe-
ten worden getemperd. Op 20 
januari verleende  Japan zijn 
goedkeuring. In Europa valt 
de beslissing in de tweede 
jaarhelft.
Daarnaast schakelt de ont-
wikkeling van efgartigimod 
een forse versnelling hoger. 
Er start dit jaar klinisch on-
derzoek voor vier nieuwe in-
dicaties, wat het totaal op tien 
brengt. Tot het einde van het 
eerste kwartaal van 2023 krij-
gen we resultaten van vijf fase 
III-studies in vier indicaties.
In de tweede jaarhelft start 
met ARGX-117 een tweede fa-
se II-studie en tegen het jaar-
einde zal ARGX-119 klaar zijn 
voor de aanvraag van een eer-
ste klinische studie. We ver-
wachten nieuwe aankondi-
gingen uit het ‘immunologie 
innovatie platform’ (IIP) en 
sluiten bij goede resultaten 
een – mogelijk laatste – kapi-
taalverhoging niet uit.

Biocartis
Door de bedrijfsbrand van 
eind juli kijkt Biocartis met 
gemengde gevoelens terug op 
2021. Toch haalde het zijn 
jaardoelstellingen, dankzij de 
inzet op oncologietesten en 
infectieziektetesten voor in-
tensieve zorg ¬ een gevolg 
van de strategische bijsturing 
sinds de pandemie, die het 
bedrijf aantrekkelijker en 
sterker heeft gemaakt op lan-
ge termijn.
Dit jaar mikt Biocartis vooral 
op de verbetering van zijn 
brutomarge door de maxima-
le benutting van de snelste 
productielijn en de verdere 
volumegroei. Parallel ontwik-
kelt Biocartis een nieuwe 
technologie om sneller en 
goedkoper cartridges te pro-
duceren en nieuwe testen te 
ontwikkelen. Dat moet de in-
vesteerders overtuigen extra 
financiering te verschaffen en 
een oplossing te vinden voor 
de converteerbare obligatie 
met vervaldatum in mei 2024.
De waarderingskloof ten aan-
zien van Amerikaanse con-
currenten is groot en lijkt al-
leen drastisch te verminderen 
met een goed getimede Ame-
rikaanse beursnotering. In af-
wachting maakt de heel lage 
waardering het bedrijf kwets-
baar voor een overnamebod.

Hyloris
Hyloris is een nieuwkomer in 
onze portefeuille. Anders dan 
een farma- of biotechbedrijf  
werkt het met goedgekeurde 
producten waarvan het 
 patent is vervallen. Het ont-
wikkelt daar verbeterde en 
gepatenteerde producten 
mee, zoals herformuleringen, 
nieuwe toedieningsvormen of 
combinaties van twee of meer 

producten. Het ontwikke-
lings traject is veel korter (ze-
ven jaar), goedkoper (maxi-
maal 7 miljoen euro) en min-
der risicovol dan dat van een 
nieuwe molecule. Het pro-
duct wordt alleen ontwikkeld 
als het voldoende waarde bij-
draagt voor de patiënt, de 
zorgverstrekker en de verze-
keraar.
De pijplijn bestaat uit veer-
tien kandidaat-producten, 
waarvan er twee op de markt 
zijn (Sotalol IV en Maxigesic 
IV). Voor de post-operatieve 
pijnstiller Maxigesic IV be-
slist het Amerikaanse genees-
middelenagentschap FDA op 
30 juni over de goedkeuring 
in de Verenigde Staten.
Het doel is de portefeuille 
jaarlijks met vier nieuwe kan-
didaat-producten uit te brei-
den. Vooral de cardiovascu-
laire toepassingen, waarvoor 
Hyloris een eigen verkoop-
team heeft in de Verenigde 
Staten, zullen vanaf 2023 en 
2024 voor een stevige groei-
versnelling zorgen. Het be-
drijf bekijkt extra financie-
ringsmogelijkheden om zijn 
forse groei nog te versnellen 
met producten met een hoge-
re toegevoegde waarde.

Inventiva
Het verhoopte samenwer-
kingsverband voor de verdere 

ontwikkeling van lanifibranor 
werd vorig jaar niet aange-
kondigd, maar de ontwikke-
ling verliep uitstekend. De 
beslissende fase III-studie 
van het kandidaat- middel te-
gen de leverziekte niet-alco-
holische steatose hepatitis 
(NASH) startte in het derde 
kwartaal. In de tweede jaar-
helft wordt naar verwachting 
de laatste patiënt in de studie 
opgenomen, op tijd voor tus-
sentijdse resultaten in de 
tweede helft van 2024. Die 
resultaten kunnen zowel in 
Europa als de Verenigde Sta-
ten leiden tot een versnelde 
goedkeuringsaanvraag.
De Fransen verhoogden de 
ambitie met lanifibranor en 
starten in de eerste jaarhelft 
een fase II-combinatiestudie 
met een SGLT2-remmer, met 
verwachte resultaten in de 
tweede helft van 2023. Het 
aandeel hield de voorbije 
maanden goed stand, on-
danks een negatief biotech-
sentiment. Lanifibranor is bij 
gunstige resultaten meerdere 
keren de huidige beurskapita-
lisatie van 436 miljoen euro 
waard. Hoewel minder waar-
schijnlijk op korte termijn, 
blijft de aankondiging van 
een samenwerkingsverband 
of een overname mogelijk. 
We verwachten dat Inventiva 
zijn kaspositie, voldoende tot 

Biotechnologie in 2022 
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en met het eerste kwartaal 
van 2023, zal aanvullen via 
het  lopende ATM-aandelen-
uitgifteprogramma.

MDxHealth
Voor het eerst staat bij het di-
agnosticabedrijf MDxHealth 
bijkomende financiering niet 
centraal in de verwachte 
nieuwsstroom. Dat is te dan-
ken aan zijn beursgang op 
Nasdaq in november, die bru-
to 45 miljoen dollar oplever-
de. Daarmee heeft MDx-
Health voldoende geld om de 
komende twee jaar aanzien-
lijke commerciële vooruit-
gang te boeken.
Cruciaal is dat het bedrijf de 
komende maanden eindelijk 
de terugbetalingsvergoeding 
van de Amerikaanse publieke 
ziekteverzekering (Medicare) 
krijgt voor de SelectMDx-test 
voor prostaatkanker. Het 
commerciële potentieel van 
SelectMDx wordt drie keer 
zo groot ingeschat als dat van 
ConfirmMDx voor prostaat-
kanker, maar de terugbetaling 
is noodzakelijk om tractie op 
de markt te krijgen. Het is dit 
jaar erop of eronder voor 
 SelectMDx.
Daarnaast is het uitkijken 
naar de verbreding van het 
testmenu. We oefenen al ja-
ren veel geduld en hadden de 
stap naar Nasdaq liever al 
 enkele jaren geleden gezien. 
Met voldoende cash is tast-
bare vooruitgang in de resul-
taten dit jaar voor ons nood-
zakelijk om onze positie in de 
voorbeeldportefeuille aan te 
houden.

Mithra Pharma- 
ceuticals
Mithra is niet beloond voor 
een historisch 2021, het jaar 
dat het anticonceptiemiddel 
Estelle is goedgekeurd in Ca-
nada, Europa, de Verenigde 

Staten, Rusland en Australië. 
Het natuurlijke oestrogeen 
E4 zorgt voor het veiligere 
 risicoprofiel van Estelle, de 
eerste significante vernieu-
wing in anticonceptie in de-
cennia. Dit jaar krijgen we 
meer zicht op de eerste com-
merciële resultaten.
De recente positieve werk-
zaamheidsresultaten van Do-
nesta tegen opvliegers in de 
menopauze (ook op basis van 
E4) moet toelaten dit jaar een 
transformerende wereldwij-
de licentiedeal met een groot 
farmabedrijf af te sluiten. De 
kansen op zo’n deal en de 
 lage koers ¬ deels een gevolg 
van de nood aan bijkomende 
financiering ¬ waren de aan-
leiding om het aandeel in 
 onze top tien voor 2022 op te 
nemen. Een licentiedeal voor 
Donesta en goede eerste ver-
koopcijfers van Estelle moe-
ten een stevige herwaarde-
ring van het aandeel mogelijk 
maken.

Oxurion
Oxurion kon in 2021 niet 
overtuigen. De opvolger van 
topman Patrick Dehaes, Tom 
Graney, moet dit jaar nieuwe 
Amerikaanse investeerders 
aan boord te halen. De tijd 
dringt, want de huidige finan-
ciering via het Franse Negma 
en de in december afgesloten 

converteerbare lening voor 
10 miljoen euro geven onvol-
doende ademruimte.
De positieve resultaten van 
de fase II-studie met de pkal- 
remmer THR-149 op patiën-
ten met diabetisch macula- 
oedeem (DME) kunnen hel-
pen. Begin dit jaar is het pro-
tocol van het tweede deel van 
de studie aangepast, op sche-
ma om resultaten te publice-
ren midden 2023.
Allicht is het wachten op de 
resultaten van het doserings-
gedeelte van de fase II-studie 
met de integrineremmer 
THR- 687 tegen DME in de 

eerste jaarhelft. De rekrute-
ring van de patiënten is snel-
ler dan verwacht voltooid. Na 
die resultaten moet Oxurion 
strategische knopen door-
hakken over de financiering 
van de verdere ontwikkeling 
van beide moleculen. Allicht 
komen alle opties op tafel. Er 
moet er dit jaar een omme-
zwaai komen om onze positie 
in de voorbeeldportefeuille 
aan te houden.

Sequana Medical
Zowel het programma met de 
alfapump tegen de leverziek-
te NASH als dat met het alfa-
pump-DSR-systeem tegen 
hartfalen liep vorig jaar ver-
traging op. Belangrijker zijn 
de uitstekende klinische re-
sultaten. We kijken dit jaar 
uit naar de resultaten van de 
Amerikaanse Poseidon-stu-
die tegen NASH in het vierde 
kwartaal. Bij een bevestiging 
van de gunstige tussentijdse 
resultaten wordt het registra-
tiedossier bij de FDA midden 
2023 ingediend.
In hartfalen mikken we op 
een bevestiging in de tweede 
jaarhelft van de goede tussen-
tijdse resultaten van de vei-
ligheids- en haalbaarheids-
studie Sahara Desert. Daarna 
start Mojave Desert, de eerste 
DSR- therapiestudie in de 
Verenigde Staten met het 
 eigen gepatenteerde DSR In-
fusaat 2.0 voor hartpatiënten 
met aanhoudende congestie.
De vertragingen, de weten-
schap dat in de eerste jaar-
helft vers geld nodig is en het 
slechte sentiment in de sec-
tor drukte de koers. Het  
mogelijk grote potentieel in 
hartfalen blijft onder de  
radar. We mikken op een  
stevige herwaardering van 
het onterecht zwaar afge-
strafte aandeel. 

Argenx schakelt de 
 ontwikkeling van  
efgar tigimod een forse 
versnelling hoger. 
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VERWACHTE NIEUWSSTROOM IN 2022
BEDRĲF MIDDEL/AFDELING WAT WANNEER

argenx
 
 
 
 
 
 
 

Efgartigimod (neuromusculaire franchise)

Efgartigimod (hematologische franchise)

Efgartigimod (huidziektefranchise)

Efgartigimod (overige)

Cusatuzumab (kanker)

117 (auto-immunologie)

119 (neuromusculair)

Corporate

Myasthenia gravis: Goedkeuring in Japan  
Goedkeuringsbeslissing in Europa  
Afsluiten terug betalingsovereenkomsten in de VS  
Eerste verkoopcĳfers na opstart verkoop in de VS, Japan, Europa (?) en Canada (?)  
Goedkeuringsaanvraag in Israël en China (midden 2022)  
Bĳkomende partnerschappen 
Resultaten fase III-studie met subcutane toediening (SC) 
CIDP: resultaten van de fase III-studie (SC) 
Myositis: start van de fase II/III-studie (SC)

ITP: resultaten van de fase III-studie (intraveneuse toediening, IV) 
Resultaten van de fase III-studie (SC)

PV: toplĳn resultaten van de fase III-studie 
BP: rekrutering van de fase III-studie

Opstarten van vier fase II-studies voor vier nieuwe indicaties via partners Zai Lab (nierziekten MN en LN) en IQVia (Sjögrens syndroom en POTS 
door long-covid)

Mogelĳke aankondiging van nieuwe licentiedeal

Rekruteren patiënten voor fase II-studie naar MMN (neurologische ziekte) 
Start fase II-studie in traag op gang komende nier of falende nier na niertransplantatie

Indienen aanvraag voor eerste klinische fase I-doseringsstudie

Aankondigingen nieuwe molecule(n) uit het ‘immunologie innovatie platform’ (IIP) 
Kapitaalverhoging bĳ gunstige studieresultaten?

20 januari 
Tweede jaarhelft 
Doorlopend 
Kwartaalrapportering 
Tweede kwartaal 
Doorlopend 
Eerste kwartaal 
Eerste kwartaal 2023 
Eerste kwartaal

Tweede kwartaal 
Eerste kwartaal 2023

Vierde kwartaal 
Doorlopend

Vanaf midden 2022

Doorlopend

Doorlopend 
Tweede jaarhelft

Vierde kwartaal

Doorlopend 
Doorlopend

Biocartis
 
 

Testmenu

Commercieel

Corporate

Goedkeuringsbeslissing door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) van de MSI-darmkankertest
Verdere stappen in ontwikkeling van testen met hogere toegevoegde waarde via partnerschappen (SkylineDx, GeneproDx, Endpoint Health en 
Life Arc) 
Uitbreiding testmenu voor uitbouw van het ecosysteem rond Idylla

Aankondigen doelstellingen 2022
Voorbereiden commercialisatie in Japan en China

Bekĳken van alle opties voor bĳkomende financiering in 2022 
Verdere evaluatie van eenvoudiger en goedkoper productieconcept voor cartridges

Eerste jaarhelft 
Doorlopend 

Doorlopend

24 februari
Doorlopend

Doorlopend 
Doorlopend

Hyloris
 
 
 
 

Maxigesic IV (postoperatieve pĳnbestrĳding)

Sotalol (IV) (hartritmestoornissen)

Aspirine (IV)

Orale Milrinone

Corporate

Goedkeuringsbeslissing door de FDA 
Verdere commerciële uitrol in andere landen via partner AFT Pharma

Versnelling van de verkoop door partner AltaThera in de VS

Start Amerikaanse registratiestudie van intraveneus toegediende aspirine

Start Amerikaanse registratiestudie naar hartfalenpatiënten

Aanvang en resultaten van klinische studies van kandidaat-middelen uit de bestaande pĳplĳn 
Verdere uitbouw van de pĳplĳn met vier nieuwe kandidaat-middelen 
Mogelĳke versnelling van het groeiprofiel via extra financiering

30 juni
Doorlopend

Doorlopend

Eerste kwartaal

Eind 2022/begin 2023

Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

Inventiva
 
 
 

Lanifibranor (NAFLD/NASH)

Odiparcil (MPS)

Cedirogant (ABBV-157, psoriasis)

Corporate

Rekrutering van de laatste patiënt voor de fase III-studie naar NASH 
Resultaten fase II-studie bĳ type 2-diabetespatiënten tegen NAFLD 
Start fase II-combinatiestudie met SGLT2-remmer empaglifozine tegen NASH en voor type 2-diabetespatiënten

Strategische update, partnerovereenkomst?

Rekrutering van patiënten van de in november 2021 opgestarte fase IIb-studie door partner AbbVie

Uitbreiding van de (pre)klinische pĳplĳn tegen kanker en de longziekte IPF
Kapitaalverhoging via ATM-uitgifteprogramma
Bekendmaking samenwerkingsverbanden

Tweede jaarhelft 
Tweede jaarhelft 
Eerste jaarhelft

In 2022

Doorlopend

Doorlopend 
Doorlopend
Doorlopend

Mithra
 
 
 
 

Estelle (anticonceptie)

Donesta (menopauze)

Myring (generiek anticonceptie)

BCI

Corporate

Goedkeuringsbeslissing in onder meer Brazilië en Vietnam.
Commercialisatie door partners Ceres Pharma en Gedeon Richter in Europa en Mayne Pharma (US/Canada, Australië )

Positieve werkzaamheidsresultaten in twee fase III-studies 
Veiligheidsdata voor de Noord-Amerikaanse studie 
Wereldwĳde licentiedeal 
Start fase II- en III-studies naar het effect van E4 op vulvovaginale atrofie en de textuur, kwaliteit en uitstraling van het haar en de huid

Aanpassen van het goedkeuringsdossier in de VS door partner Mayne Pharma na tweede weigering in 2021 
Goedkeuringsbeslissing door de FDA

Preklinische ontwikkeling van CSF1 R-remmers

Bĳkomende financiering via LDA Capital

In 2022
Na goedkeuring

14 januari 
Eind 2022
In 2022 

In 2022

Eerste jaarhelft
Voor eind 2022?

Doorlopend

Doorlopend

MDxHealth
 
 
 

ConfirmMDx (prostaat)

SelectMDx (prostaat)

Urinewegeninfectietest

Corporate

Bestendigen van de commerciële strategie met prioriteit op volumegroei bĳ bestaande klanten

Toekenning terugbetalingsvergoeding door de publieke Amerikaanse ziekteverzekering (Medicare)
Afsluiten van nieuwe terugbetalingsovereenkomsten

Commerciële lancering bĳ urologenklanten

Doelstellingen 2022 bekendmaken bĳ jaarrapportering
Verbreding van het testmenu naar actieve opvolging van prostaatkankerpatiënten

Doorlopend

Eerste jaarhelft
Doorlopend

Doorlopend

Begin maart
Doorlopend

Oxurion
 
 

THR-149

THR-687

Corporate

Rekrutering patiënten voor deel twee van de fase II-vergelĳkingsstudie met aflibercept (Eylea) tegen DME 
Topline resultaten fase II-studie

Voltooiing rekrutering voor het eerste deel (dosering) van de fase II-studie naar DME 
Resultaten doseringsgedeelte van de fase II-studie 
Start deel twee van de fase II-studie naar DME 
Start fase II-studie naar natte leeftĳdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) of RVO

Bĳkomende financiering 
Strategische beslissing over verdere ontwikkeling THR-149 en/of THR-687 (zelfstandig of via partner?)

Doorlopend 
Medio 2023

7 januari 
Eerste jaarhelft 
Medio 2022 
Tweede jaarhelft

Doorlopend
Medio 2022

Sequana Medical
 
 

Alfapump (ascites door leverziekte)

Alfapump DSR en DSR (vochtophoping door hartfalen)

Corporate

Laatste implant van de Alfapump in de Poseidon-studie 
Toplĳn resultaten Poseidon-studie en indiening  
Amerikaanse goedkeuringsdossier

Voltooien patiëntenrekrutering van de Sahara-studie 
Volledige resultaten Sahara-studie 
Verdere ontwikkeling eigen DSR-infusaat 2.0 
Start eerste DSR-hartfalenstudie in de Verenigde Staten met DSR-infusaat 2.0

Bĳkomende financiering

Eerste kwartaal 
Vierde kwartaal 
Midden 2023

Eerste jaarhelft 
Tweede jaarhelft 
Doorlopend 
Tweede jaarhelft

Eerste jaarhelft

UCB
 
 
 
 

 

Bimzelx (auto-immuunziekten)

Rozanolixizumab en zilucoplan (zeldzame ziekten)

Epilepsiefranchise

Bepranemab

Corporate

Goedkeuringsbeslissing door de FDA voor de indicatie psoriasis 
Indiening goedkeuringsdossier in de VS en Europa voor psoriatische artritis en axiale spondyloartritis 
Resultaten van de fase III-studie naar huidziekte van Verneuil

Indiening goedkeuringsdossier in de VS, Europa en Japan tegen myasthenia gravis 
Rekrutering patiënten voor de fase IIa-studie naar AIE en de fase III-studie naar MOG (ontsteking van centrale zenuwstelsel) 
Resultaten van de fase III-studie met rozanolixizumab in de bloedziekte ITP 
Resultaten van de fase III-studie met zilucoplan in myasthenia gravis

Afronding van de in januari aangekondigde overname van Zogenix

Rekrutering patiënten voor de fase II-studie naar de ziekte van Alzheimer

Publicatie jaarresultaten

Eerste jaarhelft 
Derde kwartaal
Vierde kwartaal

Vanaf derde kwartaal
Doorlopend
Tweede jaarhelft
Eerste jaarhelft

Tweede kwartaal

Doorlopend

24 februari
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D
eere, de grootste naam in 
de sector van de land-
bouwwerktuigen, heeft 
het boekjaar 2020-2021 
(afsluitdatum 30 okto-
ber) afgesloten. Vorig 
jaar hing de coronacrisis 

ook als een donkere schaduw 
boven de onderneming. Maar 
het afgelopen boekjaar, met 
veel hogere landbouwprij-
zen, stond in het teken van 
een fors herstel. 
De resultaten over het vierde 
kwartaal (begin augustus tot 
eind oktober) laten dat dui-
delijk zien. Deere haalde het 
afgelopen kwartaal 75,2 pro-
cent van zijn omzet uit land-

bouwactiviteiten. De reste-
rende inkomsten komen uit 
materialen voor de bouw en 
de bosbouw. Daarnaast heeft 
Deere een financiële poot 
voor de verhuur en de leasing 
van vooral landbouwvoertui-
gen. Het aandeel van de land-
bouwactiviteiten is gezakt 
door de overname van de 
Duitse Wirtgen Group, de 
duurste overname in de ge-
schiedenis van Deere. De 
Duitsers zijn gespecialiseerd 
in machines voor wegen-
bouw en het mixen van as-
falt. Daarmee heeft Deere 
zijn afhankelijkheid van de 
cyclische landbouw afge-
bouwd.
Het vierde kwartaal leverde 
een 16 procent hogere omzet 
van 11,327 miljard dollar op, 
tegenover 9,371 miljard dollar 
in dezelfde periode in 2020. 

Dat cijfer kwam ook 8,5 pro-
cent boven de analistencon-
sensus uit. De winst per aan-
deel nam nog forser toe en 
kwam 5,6 procent boven de 
gemiddelde analistenver-
wachting uit. De winst per 
aandeel landde op 4,12 dollar, 

tegenover 2,39 dollar in het 
vierde kwartaal van het 
boekjaar 2019-2020. Dat is 
een toename met maar liefst 
69 procent. De analistencon-
sensus mikte op 3,90 dollar 
per aandeel. De sterke toe-
name van de ebit- marge in 
alle divisies (bedrijfswinst 
 tegenover omzet) verklaart 
de sprong voorwaarts van de 
winst tegenover de omzet in 
het vierde kwartaal.
De jaaromzet bereikte een 
recordniveau van 44,024 mil-
jard dollar. Dat is een stijging  
met 24 procent tegenover de 
35,54 miljard dollar in het 
boekjaar 2019-2020. De 
grootste sprong gebeurde in 
het eerste deel van het boek-
jaar, toen nog kon worden 
vergeleken met de periode 
van de zware economische 
impact van de covid-19-pan-
demie.
De bedrijfsleiding begon het 
boekjaar met een winstprog-
nose in de vork van 4,6 tot 
5 miljard dollar. De winst 
maakte uiteindelijk een 
 spectaculaire sprong van  
117 procent, van 2,751 naar 
5,963 miljard euro. De winst 

per aandeel springt van 8,69 
naar 18,99 dollar.
Voor het begin november 
 gestarte boekjaar 2021-2022 
voelt het management zich 
comfortabel om een omzet-
groei in de buurt van 20 pro-
cent in het vooruitzicht te 
stellen voor de landbouw-
activiteiten en van 10 tot 15 
procent voor de bouw- en 
bosbouwactiviteiten. Dat 
brengt analisten ertoe een 
gemiddelde omzetverwach-
ting van 47,6 miljard dollar 
voor het nieuwe boekjaar 
voorop te stellen, een toena-
me met 20 procent tegenover 
het voorbije boekjaar. De be-
drijfsleiding verwacht een 
winst van 6,5 à 7 miljard dol-
lar, of een toename met 13 
procent. Dat zou een nieuw 
record zijn. De analistencon-
sensus staat op een winst per 
aandeel van 22,15 dollar, of 
een stijging met 17 procent.

Conclusie
De koers klom in de loop van 
2021 naar een record, en zelfs 
even tot 400 dollar. De afge-
lopen maanden is er eerder 
sprake van een plafonnering, 
weliswaar op een hoog ni-
veau.  Tegen een verwachte 
koers- winstverhouding van 
16,5 keer en tegen een ver-
houding van de onderne-
mingswaarde (ev) tegenover 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 13,5 voor het lopende 
boekjaar vinden we het aan-
deel correct gewaardeerd. 
Vandaar het neutrale advies. 
Maar het management van 
Deere kan ons nog aange-
naam verrassen. z

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

Recordjaar achter de rug

Koers: 364,28 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 112,7 miljard dollar
K/w 2021: 19
Verwachte k/w 2022: 16,5
Koersverschil 12 maanden: +20%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%
Dividendrendement: 1,1%

Deere blijft de markt  
verrassen met beter dan 
verwachte resultaten.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B 
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I
n november kostte een aan-
deel van Netflix nog meer 
dan 700 dollar. Minder dan 
drie maanden later blijft 
daar nauwelijks meer dan 
de helft van over. Na de pu-
blicatie van de kwartaalcij-

fers dook het aandeel ruim 
een vijfde lager. Daarbij ging 
45 miljard dollar aan beurs-
waarde in rook op. In het 
vierde kwartaal zijn er niet 
echt grote missers geweest, 
maar de markt kon de voor-
uitzichten voor dit jaar niet 
smaken.
In het derde kwartaal groei-
de het aantal nieuwe abon-
nees nog boven de verwach-
tingen, maar dat werd in het 
vierde kwartaal niet her-
haald. Netflix had 8,5 miljoen 
vooropgesteld, de consensus-
verwachting lag daar iets on-
der. Uiteindelijk waren er 
8,28 miljoen nieuwe abon-
nees, wat het totaal op 
221,8 miljoen brengt (+8,9% 
op jaarbasis). In het uitzon-
derlijk sterke vierde kwartaal 
van 2020 dikte het aantal 
abonnees nog met 21,9 pro-
cent aan. Dat brengt de totale 
abonneegroei in 2021 op 
18,2 miljoen, tegenover nog 
bijna 37 miljoen in 2020.
De prognoses voor het lopen-
de boekjaar zijn evenmin 
veelbelovend. Netflix mikt 
voor het eerste kwartaal op 
2,5 miljoen nieuwe abonnees, 
veel minder dan verwacht. 
Dat impliceert een groei met 
8 procent op jaarbasis. De 
groei vertraagt dus signifi-
cant. Dat is niet onlogisch, 
gezien de toenemende con-
currentie.
De meest lucratieve markt, 
Noord-Amerika, raakt stilaan 

verzadigd. In de Verenigde 
Staten heeft meer dan de 
helft van de gezinnen die 
over breedbandinternet be-
schikken een Netflix-abonne-
ment. Toch groeide de omzet 
in het vierde kwartaal met 16 
procent naar 7,71 miljard dol-

lar door de combinatie van 
abonneegroei en prijsverho-
gingen. De prijs van het stan-
daardabonnement klom van 
13,99 naar 15,49 dollar per 
maand. Daarmee is Netflix 
gemiddeld bijna een derde 
duurder dan de concurrentie. 
Dat verschil kan gedeeltelijk 
worden verklaard door de 
hoge kwaliteit van de con-
tent.

Door de hogere uitgaven 
daalde de operationele marge 
naar 8,4 procent, tegenover 
nog 14,4 procent een jaar eer-
der. Nieuwe groei kan van de 
gamingmarkt komen, maar 
dat zal bijkomende investe-
ringen vergen. Netflix heeft 
nog wel een voetje voor op de 
internationale markt. Toch is 
het maar een kwestie van tijd 
vooraleer ook andere aanbie-
ders extra inspanningen zul-
len doen buiten Noord-Ame-
rika.
Tijdens het boekjaar 2021 

was de vrije kasstroom enkel 
in het eerste kwartaal posi-
tief. Over het volledige boek-
jaar bedroeg die -158 miljoen 
dollar. Netflix maakt zich 
sterk dat de vrije kasstroom 
vanaf het lopende boekjaar 
positief zal zijn. Dat is deels 
afhankelijk van de timing van 
de investeringen. Netflix wil 
dit jaar 17 miljard dollar in-
vesteren in nieuwe content. 
Dit is een kwart meer dan 
 vorig jaar en 57 procent meer 
dan in 2020. Een voldoende 
hoge vrije kasstroom is cruci-
aal om de investeringen op 
eigen kracht te financieren. 
Het alternatief, een groeien-
de schuldpositie, wordt het 
best vermeden. Eind decem-
ber had Netflix een cashposi-
tie van 6 miljard dollar en 
daar stond een totale schuld 
van 17,9 miljard dollar tegen-
over.

Conclusie
De pandemie heeft de op-
mars van streaming versneld, 
maar door de toegenomen 
concurrentie zijn er ook in 
dat segment grenzen aan de 
groei. Dat is een probleem 
voor Netflix, dat de duurste 
aanbieder is. De ruimte voor 
prijsverhogingen is beperkt. 
Bij een lagere groei hoort ook 
een lagere waardering. Zelfs 
na bijna een halvering van 
het aandeel is Netflix nog al-
tijd pittig gewaardeerd tegen 
30 keer de verwachte winst, 
gezien de lagere groei en de 
oplopende rente. Een tech-
nische heropleving is moge-
lijk, maar fundamenteel blij-
ven we bij ons negatieve 
 advies. z

N E T F L I X

Nieuwe groei gezocht

Koers: 387,15 dollar
Ticker: NFLX US
ISIN-code:  US64110L1061
Markt:  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 176,1 miljard dollar
K/w 2021: 34
Verwachte k/w 2021: 30
Koersverschil 12 maanden:  -31%
Koersverschil sinds jaarbegin: -36%
Dividendrendement:  -

Tegenover 6 miljard dollar 
cash stonden 17,9 miljard 
dollar schulden.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 JANUARI

GF



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

111

3  F E B R UA R I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

D
e koers van Südzucker 
reageerde negatief op de 
cijfers van het derde 
kwartaal van het boek-
jaar 2021-2022 (afsluit-
datum 28 februari). 
Noch de cijfers, noch de 

prognoses bevatten een posi-
tieve verrassing. 2021 was 
het jaar van de grondstoffen. 
Ook de suikerprijs steeg. Nu 
staat die 20 procent hoger 
dan een jaar geleden, maar in 
de zomer stond hij zelfs 40 
procent hoger dan in januari 
2021.

Südzucker is de veruit groot-
ste suikerproducent van Eu-
ropa, met 23 suikerfabrieken 
en twee raffinaderijen. Een 
coöperatie van zowat 30.000 
suikerbietentelers heeft 59 
procent van de aandelen in 
handen. Het afgelopen de-
cennium diversifieerde de 
groep. De beursgenoteerde 
dochter Crop Energies is een 
van de grootse Europese spe-
lers in bio-ethanol. In fruit-
bereidingen en -concentra-
ten is de groep de Europese 
marktleider. De afdeling Spe-
cialiteiten is onder meer het 
nummer één in Europa in 
diepgevroren pizza.
In het boekjaar 2020-2021 
was er een stabiele omzet van 
6,679 miljard euro (+0,1%). 
Het management verwacht 
voor dit boekjaar 7,3 à 7,5 mil-
jard euro omzet. Na negen 
maanden haalde het 5,64 mil-
jard euro, of 10,8 procent 

meer dan in dezelfde periode 
van het vorige boekjaar.
In absolute termen maakte 
het suikersegment de groot-
ste sprong: van 1,73 naar 
1,97 miljard euro (+13,7%).  
De hogere gemiddelde prijs 
werd wel getemperd door 
een lagere opbrengst als 
 gevolg van minder beplante 
hectares en te vochtige 
weersomstandigheden. In de 
Europese Unie daalde de sui-
kerproductie van 16,8 naar 
15,1 miljoen ton.
In relatieve termen boekte 
Crop Energies de grootste 
vooruitgang: +25,7 procent, 
van 582 naar 731 miljoen eu-
ro. Daar is de forse klim van 
de energieprijzen natuurlijk 
niet vreemd aan. Specialitei-
ten is de op één na grootste 
afdeling, maar ze remde de 
groei van de groep met een 
omzettoename van slechts 
1,2 procent, van 1,30 tot 
1,31 miljard euro.
Ondanks een bedrijfswinst 
(ebit) van 10 miljoen euro in 
het derde kwartaal maakt het 
suikersegment na negen 
maanden nog altijd verlies. Al 
is dat verlies sterk gedaald: 

van 86 miljoen naar 10 mil-
joen euro. De ebit van Crop 
Energies evenaart na drie 
kwartalen die van de divisie 
Specialiteiten. Beide halen 
94 miljoen euro. Voor Specia-
liteiten betekent dat een da-

ling met 20,4 procent, terwijl 
het voor Crop Energies een 
klim van 18,8 procent in-
houdt. Fruit stelde ook licht 
teleur met een 8,6 procent la-
gere ebit van 39 miljoen euro.
De optelsom leert dat het 
boekjaar 2021-2022 na negen 
maanden 261 miljoen euro 
bedrijfswinst (ebit) oplevert, 
tegenover 195 miljoen in de-
zelfde periode een jaar eer-
der. De bedrijfsleiding stelt 
een vork van 320 tot 380 mil-
joen euro voor het volledige 
boekjaar voorop. In het boek-
jaar 2020-2021 was er 
236 miljoen euro bedrijfs-
winst. Voor het suikerseg-
ment zou de ebit uitkomen 
tussen 0 en 30 miljoen euro. 
Daarmee is de prognose (0 
tot 100 miljoen) neerwaarts 
bijgesteld. De analistencon-
sensus gaat uit van 359,3 mil-
joen euro.

Conclusie
Het aandeel van Südzucker 
heeft het afgelopen jaar niet 
de sprong kunnen maken die 
velen, en ook wij, hadden 
verwacht. Enkele jaren gele-
den ging het aandeel door 
een diep dal en daar is het 
nog maar deels van hersteld. 
Tegen 11 keer de verwachte 
winst, tegen 1 keer de ver-
wachte boekwaarde en ruim 
6 keer de verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022-2023 is er 
nog koerspotentieel voor de 
komende jaren. Maar het zal 
met horten en stoten gaan. 
We handhaven het positieve 
advies. z

S Ü D Z U C K E R

Winst herstelt onvoldoende

Koers: 12,40 euro
Ticker: SZU GR
ISIN-code: DE0007297004
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 2,53 miljard euro
K/w 2020-‘21: 34
Verwachte k/w 2021-‘22: 20
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 1,6%

Het suikersegment zou in 
het lopende boekjaar uit 
de rode cijfers komen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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W
ie Ter Beke ten gronde 
wil beoordelen, kijkt 
beter verder terug dan 
enkel de afgelopen 
twee jaar. Sinds eind 
2019 kampt het Belgi-
sche voedingsbedrijf 

met de ene tegenslag na de 
andere. In 2019 moest het 
een deel van zijn producten 
terugroepen door een liste-
riabesmetting in de Neder-
landse productiesite. Dat 
kostte 8 miljoen euro. In 
2019 en 2020 moest Ter Beke 
6 miljoen euro aan opzeg-
gingsvergoedingen betalen 
door een herschikking van 
het personeelsbestand. Tege-
lijk drukten de hogere prij-
zen voor varkensvlees de 
marges. In 2020 en vorig jaar 
woog de coronapandemie op 
de resultaten, vooral bij de 
Britse dochteronderneming 
die veel levert aan Britse 
pubs en restaurants, en door 
de lockdowns een lagere 
 omzet optekende.

In de jaren voor 2019 zette 
Ter Beke een sterke groei 
neer. De omzet ging van 
419 miljoen euro in 2016 naar 
728 miljoen in 2019, goed 
voor een jaarlijkse stijging 
van 18,5 procent. Die omzet-
boost kwam er vooral door 
enkele overnames in 2017. 
Ook de winstgevendheid was 
beter in de jaren voor 2019. 
De ebitda-marges (bedrijfs-
kasstroom) schommelden 
toen tussen 6,5 en 9 procent. 
In 2019 en 2020 was dat rond 
5 procent. Voor 2021 en 2022 

zou de marge weer zal aan-
knopen met de oude niveaus.
De voedingssector staat niet 
bekend om zijn hoge winst-
marges, dus hoef je die ook 
niet te verwachten bij Ter 
Beke. De nettowinstmarge 
schommelde de afgelopen 
vijf jaar tussen 0 en 3 pro-
cent. Ook die lag hoger in de 
jaren voor 2019. Ter Beke 
wist wel zijn vrije kasstroom 
op peil te houden en die zelfs 
te verhogen in verhouding 
tot de omzet. In 2017 en 2018 
bedroeg de vrije kasstroom 
minder dan 2 procent van de 
omzet. De jongste jaren is dat 
3 tot 4 procent. De beleggers 
en de markt lijken daar wei-
nig oog voor te hebben.
Na twee moeilijke jaren wil 
Ter Beke terug naar het elan 
van voor 2019. In oktober 
kondigde het de overname 
van de Belgische en Neder-
landse activiteiten van de 
Mexicaanse voedingsgroep 
Sigma Alimentos aan. Daar-
mee krijgt het zes extra pro-
ductiesites en een tiental 
nieuwe merken, waarvan 
sommige enkel onder licen-
tie. Dankzij de gezonde kas-

stromen kan Ter Beke die 
overname zonder kapitaal-
verhoging financieren en een 
verwatering voor de aandeel-
houders vermijden. De 
schuldgraad zal er niet onder 
lijden, stelt het management. 
De overname zal de 

groepsomzet met 270 mil-
joen euro aandikken en de 
ebitda met 6 miljoen euro.
Ander nieuws in 2021 was 
het vertrek van Francis Kint, 
die nog maar sinds 2018 CEO 
was. Piet Sanders vervangt 
hem. Hij bekleedde zeven-
tien jaar topfuncties bij het 
voedingsbedrijf Puratos en 
lijkt een geschikte kandidaat.
De aandelenkoers ligt nog 
 altijd ver onder de top van 
180 euro per aandeel van 
eind 2018. Met het vooruit-
zicht op een hogere omzet en 
winst is de waardering aan-
trekkelijk. Een conservatieve 
schatting voor de ebitda voor 
2022 is 60 miljoen euro. 
 Afgezet tegen de onderne-
mingswaarde (ev) leidt dat 
tot een ev-ebitda-verhouding 
van circa 5. Ook als het be-
drijf zijn nettowinst weer op 
niveau krijgt, is de waarde-
ring aantrekkelijk. Momen-
teel noteert het aandeel tegen 
13 keer de verwachte winst 
voor 2022.

Conclusie
De koers van Ter Beke krijgt 
het slechte nieuws van de 
 afgelopen jaren moeilijk van 
zich afgeschud. De beleggers 
kijken vooral naar de eenma-
lige operationele tegenvallers 
en hebben te weinig oog voor 
de stijgende kasstromen en 
de financiële slagkracht van 
het bedrijf. Met de aangekon-
digde overname kan het op-
nieuw aanknopen met zijn 
groeiparcours van voor 2018 
en komen de winsten weer 
op niveau. Met die vooruit-
zichten is het aandeel aan-
trekkelijk. z

T E R  B E K E

Aantrekkelijk gewaardeerd

Koers: 118 euro
Ticker: TERB BB
ISIN-code: BE0003573814
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 210 miljoen euro
K/w 2021: 17
Verwachte k/w 2022: 13
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 3,7%

Ter Beke wil terug naar 
het elan van voor 2019.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
olgende week maakt 
Uni lever zijn cijfers over 
het vierde kwartaal be-
kend. Dat kan een heikel 
moment worden. Het 
van oorsprong Brits- 
Neder  landse concern is 

al ruim een eeuw een reus in 
levensmiddelen, maar het 
kampt met groeiproblemen. 
Om te besparen koos het 
 vorig jaar voor het Verenigd 
Koninkrijk als enige thuis-
haven. Maar dat heeft de 
druk niet weggenomen.

Unilever haalt 58 procent van 
zijn omzet uit de opkomende 
landen en heeft veertien van 
de belangrijkste vijftig mer-
ken in huis (waarvan er der-
tien meer dan 1 miljard euro 
omzet per jaar halen). Maar 
liefst 2,5 miljard mensen ge-
bruiken dagelijks een pro-
duct van Unilever. Maar on-
danks die troeven blijven de 
de groei en de winstgevend-
heid achter op die van con-
currenten als Nestlé.
Unilever heeft drie divisies. 
Beauty & Personal Care, met 
bekende merken als Axe, 
 Dove en Rexona, haalde in 
2020 een omzet van 21,1 mil-
jard euro. De divisie levert  
41 procent van de groepsom-
zet en 52 procent van de be-
drijfswinst. Foods & Refresh-
ment (Ben & Jerry’s, Knorr, 
Lipton, Magnum) droeg met 
een omzet van 19,1 miljard 
euro 38 procent bij aan de 
groepsomzet en 33 procent 

aan de bedrijfswinst. Home 
Care (Omo, Persil, Sunlight) 
tekende 10,5 miljard euro 
omzet op in 2020 (21% 
groepsomzet, 15% bedrijfs-
winst). 
Heel wat aandeelhouders 
zijn het beu dat het aandeel 

al drie jaar zo’n 40 procent 
zwakker presteert dan dat 
van Nestlé en zelfs 70 pro-
cent minder dan dat van 
Procter & Gamble. De zaken-
krant  Finan cial Times meld-
de midden januari dat Uni-
lever tot drie keer toe ver-
geefs heeft geprobeerd de 
consumententak van Glaxo-
SmithKline (GSK) te kopen, 
met merken als Advil, Aqua-
fresh, Sensodyne en Voltaren. 
De analisten en de beleggers 
reageerden erg  negatief van-
wege het te hoge prijskaartje 
(50 miljard pond of zowat 
60 miljard euro), deels voor 
activiteiten (voorschriftvrije 
geneesmiddelen), waar het 
Unilever-management niet 
mee vertrouwd is.
Alsof de druk op het manage-
ment onder leiding van Alan 
Jope nog niet groot genoeg is, 
doet de Amerikaanse activist 
Nelson Peltz er nog een 
schepje bovenop. Zijn hef-
boomfonds, Trian Fund Ma-
nagement, heeft een belang 
genomen in Unilever. Consu-
mentengoederen zijn zijn 
 actieterrein. Wie het voorbije 
decennium in die branche 
problemen had, mocht een 

instap van Trian verwachten. 
Peltz vergast het manage-
ment op een lang pamflet, 
met een opsomming van alles 
wat fout loopt en moet ver-
anderen. Vaak stelt Peltz een 
opsplitsing van het concern 
voor. Die eis zal hij ook in 
petto hebben voor de top van 
Uni lever. De klemtoon zal 
liggen op de afsplitsing en de 
mogelijke verkoop van de 
voedingsafdeling. Tot die 
conclusie was het manage-
ment al gekomen naar aanlei-
ding van de geplande GSK-
deal. Die bood Unilever de 
kans om fors uit te breiden in 
rendabelere activiteiten en 
dan de minder rendabele 
voedingsafdeling te verko-
pen. Zo hoopte het concern 
een hogere waardering te 
krijgen. Nu is de reactie op de 
intrede van Peltz een sane-
ringsplan dat duizenden ma-
nagementbanen zal kosten.

Conclusie
We beginnen het aandeel 
weer actief op te volgen. We 
zien er zelfs een defensieve 
portefeuillekandidaat in. Er 
zal in de loop van het jaar 
toch iets moeten gebeuren 
om de aandeelhouders te 
paaien. Tegen iets meer dan 
12 keer de verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) vinden we het aan-
deel aantrekkelijk gewaar-
deerd. Er is een korting van 
ruim 30 procent tegenover 
het sectorgemiddelde. Met 
een faire waarde van 54 euro 
voor de komende 12 tot 24 
maanden geven we een posi-
tief advies. z

U N I L E V E R

Er moet iets gebeuren

De Amerikaanse activist 
Nelson Peltz voert de druk 
op Unilever nog op.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 JANUARI

Koers: 46,64 euro
Ticker: UNA NA
ISIN-code: GB00B10RPZ78
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 119,43 miljard euro
K/w 2021: 19
Verwachte k/w 2022: 17,5
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 3,7%

GF
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Een consortium rond het 
Amerikaanse KKR biedt 
58 euro per aandeel voor de 
Nederlandse fietsengroep 
Accell. Dat komt neer op 
1,56 miljard euro, of een pre-
mie van 26 procent boven de 

laatste slotkoers. De over-
namepoging wordt gesteund 
door het bestuur van Accell 
en de aandeelhouders Teslin 
en Hoogh Blarick, die samen 
18,3 procent van de aandelen 
aanhouden. In 2017 was Pon 
bereid 34 euro per aandeel 
neer te tellen, maar die po-
ging mislukte. Analisten den-
ken dat de slaagkans nu groot 
is. De koers van Accell ligt 
maar een fractie onder de 
biedprijs.

PostNL meldde bij de presen-
tatie van de voorlopige resul-
taten over 2021 dat de winst 
dankzij een sterke eindejaars-
periode aan de bovenkant van 
de verwachtingen zal liggen. 
De Nederlandse postgroep 

gaat uit van een jaaromzet 
rond 3,46 miljard euro en een 
genormaliseerde bedrijfs-
winst (ebit) van 308 miljoen. 
Het bedrijf verwacht een vrije 
kasstroom van 288 miljoen 
euro, flink boven de verwach-
tingsvork van 250 à 280 mil-
joen. De groep zal eigen aan-
delen inkopen om de divi-
dendbetalingen in aandelen 
te neutraliseren. Na het 
nieuws steeg de koers met 7,2 
procent.

Het Belgisch-Nederlandse 
biotechbedrijf Galapagos 
vond een nieuwe CEO, als 
opvolger van de Nederlander 
Onno van de Stolpe, die het 
bedrijf mee oprichtte. Op  
1 april 2022 neemt Paul Stof-

fels, die jaren geleden al bij 
Galapagos actief was, de fak-
kel over. Stoffels is een grote 
naam in de farmawereld. Hij 
was onder meer wetenschap-
pelijk directeur van het pres-
tigieuze Amerikaanse farma-
bedrijf Johnson & Johnson. 
De beleggers reageerden en-
thousiast. De koers maakte 
een vreugdesprong van 22,2 
procent. Begin december 
2021 was hij gedaald tot 
42 euro.

Tesla maakte recordcijfers 
over 2021 bekend. De omzet 
steeg met 71 procent tot 
53,8 miljard dollar, goed voor 
een winst 5,5 miljard dollar, 
of 6,78 dollar per aandeel. 
Dat is 203 procent meer dan 

in 2020. De producent van 
elektrische auto’s verkocht 
vorig jaar 936.000 wagens en 
omzeilde deels het tekort aan 
chips door courantere chips 
te gebruiken. Toch waar-
schuwde Tesla opnieuw dat 
de productie dit jaar niet op 
de maximale capaciteit zal 
draaien. Het merk brengt 
geen nieuwe modellen uit. 
Ondanks de fraaie cijfers 
daalde de koers met 11,6 pro-
cent.

Advies: ingaan op het bod
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 57,50 euro
Ticker: ACCEL NA
ISIN-code: NL0009767532

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 3,68 euro
Ticker: PNL NA
ISIN-code: NL0009739416

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 57,30 euro
Ticker: GLPG BB
ISIN-code: BE0003818359

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 829,10 euro
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
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B
egin 2017 schreven we 
dat Unilever een oubollig 
imago had. Het Neder-
lands-Britse aandeel dob-
berde al jaren voort op de 
beursgolven. De multi-
miljardair Warren Buffett 

en de Braziliaan Jorge Paulo 
Lemann hadden via Kraft 
Heinz 143 miljard dollar veil 
om Magnum van Unilever 
over te nemen. Volgens Buf-
fett kon heel wat in de verou-
derde kostenstructuur wor-
den weggesneden. Het bod is 
afgewezen, maar de top van 
Unilever heeft er weinig van 
opgestoken.
De Amerikaanse activist 
 Nelson Peltz heeft nu via zijn 
hefboomfonds Trian Fund 

O P T I E S

À la hausse met Unilever
Management een belang ge-
nomen in Unilever. Het ma-
nagement mag zich verwach-
ten aan een lang pamflet met 
al wat fout loopt. Wellicht eist 
hij een opsplitsing van het 
concern. Het management 
ziet dat met lede ogen aan. 
Een eenvoudigere structuur 
zou 15 procent van de banen 
in het seniormanagement 
kosten en 5 procent van de 
banen in het juniormanage-
ment.
Er beweegt wat bij Unilever. 
Wij zijn niet de enigen die dat 
constateren, want de beurs-
koers loopt de jongste dagen 
op. Het aandeel is nog altijd 
stukken goedkoper dan dat 
van de sectorgenoten. Volgens 

ons kan de koers nog aanzien-
lijk hoger. We gaan volop à la 
hausse.

Geschreven put
Schrijf de put Unilever sep-
tember 50 euro @ 5,90 euro
We gaan voor een haussestra-
tegie zonder investering en 
schrijven de put september 
2022 met uitoefenprijs 50 eu-
ro. We incasseren daarvoor 
5,90 euro. De mooie premie is 
voor ons, in ruil voor de plicht 
om 100 aandelen te kopen te-
gen 50 euro. Als de koers van 
Unilever stijgt, zoals we ver-
wachten, is de premie binnen. 
Bij een daling onder 50 euro 
tegen 16 september moet u de 
aandelen wellicht kopen. U 

betaalt dan 50 euro, vermin-
derd met de ontvangen pre-
mie van 5,90 euro, of 
44,10 euro.

Gekochte call
Koop de call Unilever de-
cember 55 euro @ 0,66 euro
Dit contract is niet duur 
(66 euro of 100 x 0,66). Het 
contract is nog een eind out 
the money (uitoefenprijs bo-
ven de koers). De koers moet 
met iets meer dan 6 procent 
stijgen vooraleer deze call 
 intrinsieke waarde krijgt. Als 
dat gebeurt, zal de waarde 
van de optie sterk stijgen. In 
juni en juli vorig jaar was het 
aandeel duurder. Een koers 
boven 50 euro is dus verre 
van onmogelijk. De potentiële 
winst bij een gekocht contract 
is onbeperkt. We hebben tijd 
gekocht tot 16 december 
2022. z

N
ikkel werd vorig jaar 25 
procent duurder. In janu-
ari flirtte de prijs met het 
hoogste niveau sinds au-
gustus 2011. Die recente 
klim kan worden toege-
schreven aan de geopoli-

tieke spanningen tussen Rus-
land en Oekraïne. Als dat con-
flict escaleert, zal dat nieuwe 
economische sancties tegen 
Rusland tot gevolg hebben. 
Dat land is na Indonesië en de 
Filipijnen de grootste aanbie-
der van nikkel. Bovendien is 
Norilsk Nickel de grootste 
individuele nikkelproducent 
ter wereld. Een exportverbod 
zou de schaarste op de nik-
kelmarkt nog verder op de 
spits drijven.

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

Nikkel op hoogste peil in tien jaar

In deficit
De wereldwijde nikkelmarkt 
was vorig jaar in deficit. Dat 
komt doordat de verwachte 
stijging van het aanbod er om 
uiteenlopende redenen niet 
kwam. Nikkel wordt vooral 
gebruikt voor de productie 
van roestvast staal. De staal-
productie is vorig jaar met 
bijna 15 procent toegenomen. 
Door de hoge densiteit van 
nikkel is dat metaal ook popu-
lair als grondstof voor batte-
rijen voor elektrische en hy-
bride voertuigen. De markt 
voor dat zogenoemde battery 
grade nikkel is structureel in 
deficit. De nikkelvoorraden 
op de London Metals Exchan-
ge zijn sinds april vorig jaar al 

met twee derde gedaald. Nik-
kel is in backwardation, wat 
betekent dat er een premie 
wordt betaald voor de directe 
levering.
Analisten verwachten voor 
2022 weer een surplus door 
een hogere output in Indone-
sië en de Filipijnen en bijko-
mende productie in Brazilië. 
De komende weken zal de 
vraag naar nikkel tijdelijk af-
nemen door de daling van de 
staalproductie in China van-
wege geplande onderhouds-
werkzaamheden. Tijdens de 
periode rond het Chinese 
Nieuwjaar en de Olympische 
Winterspelen zal de economi-
sche activiteit dalen. Daarom 
is een prijsconsolidatie, of 

zelfs een correctie, op korte 
termijn mogelijk.

Investeren
Voor de meeste grote mijn-
bouwers is nikkel een bijpro-
duct, zoals bij Norilsk Nickel, 
Vale, Glencore, BHP Group, 
South32, Anglo American 
en First Quantum Minerals. 
Voor pure nikkelspelers zijn 
beleggers op kleine bedrijven 
aangewezen. Canada Nickel 
plant dit jaar een haalbaar-
heidsstudie voor het Craw-
ford-project in Ontario. In 
een joint venture met Rio 
Tinto ontwikkelt Talon Me-
tals het Tamarack-project in 
de Amerikaanse staat Min-
nesota. Een ander bedrijf met 
een interessant project is 
FPX Nickel, dat op de Toron-
to Stock Exchange noteert. 
FPX ontwikkelt het Decar- 
project in de Canadese deel-
staat British Columbia. z



3  F E B R UA R I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

116 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e aankondiging van  
Fed- voorzitter Jerome 
Powell dat de Ameri-
kaanse centrale bank in 
maart de rente optrekt, 
heeft beleggers zenuw-
achtig gemaakt. We  

hebben op die volatiele  
periode geanticipeerd door 
een stevige kaspositie op te 
bouwen. We hebben een lijst 
met koopkandidaten opge-
steld om bij tekenen van  
een uitbodeming weer in te 
stappen. Die lijst bevat drie 
onderdelen: posities die  
deels waren verkocht weer 
aanvullen (AB InBev,  
Barco), volledig verkochte 
posities we lager terugkopen 
(ASML, LVMH) en nieuwe 
waarden die we onlangs  
hebben voorgesteld  
(Samsung, Volkswagen en 
Unilever).
Het deel Goud & metalen 
 reageerde negatief op de 
persconferentie van Powell. 
Dat verhoogt de kans dat  
we voor de goud- en zilver-
mijnen op zoek moeten naar 
een nieuwe bodem, alvorens 
we de volgende klim in de 
haussemarkt in edelmetalen 
aanvatten. Om de schade  
te beperken kan het dus  
dat we die posities bij de  

volgende opleving deels af-
bouwen. Raadpleeg regel- 
matig de website en de 
nieuwsbrief.

UCB: versterkt leider-
schap in epilepsie
UCB kondigde op 19 januari 
een overeenkomst aan voor 
de overname van het Ameri-
kaanse Zogenix. Dat heeft 
sinds 2020 de commerciële 
goedkeuring in de Verenigde 
Staten en Europa voor Finte-
pla, een middel tegen epilep-
sieaanvallen bij patiënten 
met het syndroom van Dra-
vet. Dat is een zeldzaam, 
vaak dodelijk epilepsiesyn-
droom bij jonge kinderen. De 
goedkeuringsaanvraag in Ja-
pan loopt.
UCB betaalt 26 dollar per 
aandeel in cash, met de mo-
gelijkheid voor nog 2 dollar 
per aandeel extra, als Finte-
pla voor eind 2023 is goedge-
keurd in Europa tegen epi-
lepsieaanvallen geassocieerd 
met het syndroom van Len-
nox-Gastaut. In totaal kan de 
overnameprijs oplopen tot 
1,9 miljard dollar (inclusief 
schulden). Het middel haalde 
in het derde kwartaal een 
omzet van 21,4 miljoen dol-
lar. Op basis van een ver-

wachte piekverkoop van 
750 miljoen dollar tegen 
2026 is de overnameprijs bil-
lijk. De transactie zou tegen 
het einde van de eerste jaar-
helft worden afgerond en 
past in de strategie van UCB 
om een leidende rol te spelen 
in een aantal ziektedomei-
nen, waaronder epilepsie.
UCB is de marktleider in epi-
lepsiemiddelen. De franchise 
was in de eerste helft van vo-
rig jaar goed voor een netto- 
omzet van 1,41 miljard euro 
(waarvan 735 miljoen voor 
Vimpat), of 53 procent van de 
groepsomzet. Fintepla draagt 
dit jaar al bij aan de omzet en 
vanaf 2023 aan de netto-
winst. De overname helpt het 
patentverval van Keppra 
(vanaf dit jaar) en het im-
munologisch middel Cimzia 
(vanaf 2024) op te vangen. 
De belangrijkste groeimotor 
voor de komende jaren blijft 
de IL(Interleukine)-17A en 
IL-17F-remmer bimekizu-
mab (commerciële naam 
Bimzelx). Na de goedkeuring 
voor de indicatie psoriasis in 
Europa en Japan is het uitkij-
ken naar de uitgestelde be-
slissing door het Amerikaan-
se geneesmiddelenagent-
schap FDA. Op basis van de 
recente positieve fase III-stu-
die tegen psoriatische artritis 
en axiale spondyloartritis 
worden voor die indicaties de 
goedkeuringsaanvragen inge-

diend vanaf het derde kwar-
taal. Rond die periode volgt 
ook de eerste aanvraag voor 
de FcRn-remmer rozanolixi-
zumab tegen de zeldzame 
spierziekte gegeneraliseerde 
mysthenia gravis (gMG).
Na de sterke resultaten in de 
eerste jaarhelft bevestigde 
UCB voor 2021 de jaarvoor-
uitzichten van een omzet van 
5,45 à 5,65 miljard euro, een 
rebitda- marge van 27 à 28 
procent en een nettowinst 
per aandeel van 5,6 à 6,1 euro. 
De jaarcijfers volgen op 24 
februari. 
In het voorjaar formuleerde 
UCB de doelstellingen voor 
2025. De groep wil een lei-
derspositie uitbouwen in vijf 
doelgroepen: epilepsie, psori-
atische artritis, vrouwen op 
vruchtbare leeftijd met auto- 
immuunziekten, osteoporose 
en gegeneraliseerde myas-
thenia gravis. 
Het aandeel van UCB pres-
teerde de jongste tijd matig, 
gehinderd door het zwakke 
sentiment in de biofarmasec-
tor en het ontgoochelende 
uitstel van de Amerikaanse 
goedkeuring van Bimzelx. 
We verwachten een omme-

De waardering van UCB 
is heel aantrekkelijk.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
· Euronav behaalt 18 miljoen 
euro meerwaarde op de her-
levering van vier grote olie-
tankers (VLCC’s). Euronav 
prĳkt ook voor het vĳfde jaar 
op rĳ in de gendergelĳkheids-
index.

Goud & metalen
· Equinox Gold zakte op de 
productieprognose voor 
2022 in de vork van 625.000 
tot 710.000 troy ounce, of 
het vierde opeenvolgende 
jaar van productietoename 
tegenover de 602.100 troy 
ounce voor 2021.

· Rio Tinto: na de afwĳzing 
van de exploitatievergunning 
voor een nieuwe lithiummĳn 
in Servië kon de grondstof-
fenreus wel een akkoord slui-
ten met de Mongoolse autori-
teiten over een langlopend 
geschil rond het koper-goud-
project Oyu Tolgoi.

Vergrijzing
· Biocartis: Een Britse studie 
toont nogmaals de enorme 
degelĳkheid van het Idylla- 
platform aan, deze keer het 
belang van de test om long-
kanker op te sporen.

De lijst met koop-
kandidaten ligt klaar
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keer na die goedkeuring in de 
Verenigde Staten. Tegen 

15 keer de verwachte netto-
winst voor 2021 is de waar-

dering heel aantrekkelijk. 
Het aandeel blijft in de voor-

beeldportefeuille. Koop-
waardig (rating 1B). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: - (Kooporders mogelĳk via website/nieuwsbrief)
Verkoop: -  (Verkooporders mogelĳk via website/nieuwsbrief)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
135.718,64 81,0% 32.000,76 19,0%  167.719,40 100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -5,8% Bel20 -6,6%
Eurostoxx50 -3,8% MSCI World -4,4%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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I
n januari 2020 leek de 
 inflatie aan een remonte te 
beginnen. Een maand eer-
der was de inflatie in de 
 eurozone gestegen naar 
1,3 procent, tegenover nog 
1 procent in november. 

Daarmee bleef ze onder de 
2 procentdoelstelling van de 
Euro pese Centrale Bank 
(ECB), maar er waren sig-
nalen van een kentering. We 
schreven toen dat inflatie-
gelinkte obligaties een juiste 
keuze konden zijn, al waren 
er meer aanhangers van de 
stelling dat de inflatie wat 
zou oprukken, maar dan 
weer zou terugvallen.
Vandaag is de inflatie om-
hooggeschoten. Dat heeft 
menig belegger op het ver-
keerde been gezet. Heel wat 
experts hadden wel voor-
speld dat het algemene prij-
zenpeil zou toenemen. Ze 
verwezen naar het tekort aan 
arbeidskrachten, dat moeilijk 
op te lossen is en zal resulte-

ren in hogere looneisen. Ook 
de duurzaamheidstrend doet 
de prijzen stijgen. De om-
schakeling kost gigantisch 
veel. Evenveel deskundigen 
verwachtten dat na de stij-
ging van de inflatie snel een 
terugval zou volgen. De 
aanbod tekorten zouden afne-
men. De vraag naar goederen 
zou terugvallen naar een nor-
maler niveau. Maar het 
covid- virus heeft roet in het 
eten gegooid. Veel consu-
menten wachten af en geven 
minder dan verwacht uit aan 
diensten, zoals horeca, reizen 
concerten.
De berichten over de stijgen-
de inflatie moeten we wel in 
het juiste perspectief zien. 
Daarom voegen we een over-
zicht toe van de inflatie in 
verschillende landen in dece-
ber 2021 en van het gemid-
delde over twaalf maanden. 
Dat laatste cijfer is vaak veel 
minder  beangstigend, behal-
ve voor Brazilië en Turkije.

Rust brengen
Obligatiebeleggers die den-
ken dat de inflatie en de rente 
nog meer zullen stijgen, ko-
pen het best kortlopend pa-
pier. Maar als de inflatie 
stijgt, heeft dat echter ook 
hier een negatief effect op de 
reële rente (de nominale ren-
te verminderd met de infla-
tie). Maar voor langlopende 
obligaties is het inflatierisico 
groter dan voor kortlopende.
Er bestaan ook nog andere 
mogelijkheden, zoals aan de 
 inflatie gelinkte obligaties of 
inflation linked bonds (ILB). 
In de Verenigde Staten heten 
die TIPS (treasury inflation- 

* Nieuw in de selectie - (P) = ESG-OBLIGATIE

Beschermd tegen 
oprukkende inflatie

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 97,56 4,49% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 99,89 1,65% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625%  02/11/31 93,15 5,54% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 96,29 5,33% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32  96,70  3,02% 1.000 BBB-
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 96,84 4,67% 100.000 BBB
NOK  Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,2 1,68% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 88,81  9,45% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,45 0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada 1,65% 22/09/25 97,50 2,27% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24  100,56  3,48% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 106,27 1,23%  2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 101,95 5,87% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 87,92 27,55% 10.000 AAA
BRL  IFC * 6,75% 27/08/24 91,96 10,42% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
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protected securities). Ze kun-
nen rust brengen bij beleg-
gers die de inflatiedreiging 
ernstig nemen. Maar als de 
inflatie hoog is, zoals van-
daag, is er doorgaans veel 
vraag naar zulke leningen, 
waardoor de prijs stijgt. 
Let wel: aan de inflatie gere-
lateerde obligaties bescher-
men uw portefeuille tegen 
een stijgende inflatie, maar 
niet tegen een stijgende 
 rente.

Inflatiebestendig
De hoofdsom van aan de 
 inflatie gelinkte obligaties is 
geïndexeerd en de rente 
wordt daarop berekend. 
Daardoor zijn de hoofdsom 
én de vaste coupon inflatie-
bestendig. Op de eindverval-
dag krijgt de belegger de ge-
indexeerde hoofdsom terug. 
De koopkracht van de inves-
tering blijft dus behouden. 
De coupon van sommige in-
flatiegelinkte obligaties is wel 
veranderlijk. Hij stijgt in 
waarde als de inflatie toe-
neemt. Een hogere inflatie 
resulteert dus altijd auto-
matisch in een hogere rente. 
Daarnaast zijn obligaties met 
een inflatiebescherming 
 volatieler. Als de rente stijgt, 
neemt de waarde van de 
inflatie gerelateerde obligatie 
af door het rente risico.
De uitgevers van inflatiegere-
lateerde obligaties houden er 
uiteraard ook rekening mee 

dat de inflatie kan stijgen en 
dat ze dan meer rente moe-
ten betalen. Ze bieden daar-
om doorgaans zo’n 1 procent 
minder rente per jaar dan bij 

gewone, vergelijkbare obliga-
ties als ze een stijging van de 
inflatie met ongeveer 1 pro-
cent verwachten. De koper 
van zo’n obligatie maakt dus 
pas winst als de inflatie meer 
dan 1 procent stijgt. Gebeurt 
dat niet of daalt de inflatie, 
dan verliest de obligatiehou-
der.
Zoals bij gewone obligaties 
wordt op elke coupon roe-
rende voorheffing (30%) in-
gehouden. Maar bij een infla-
tiegelinkte obligatie is op de 
eindvervaldag ook roerende 

voorheffing verschuldigd op 
het verschil tussen de oor-
spronkelijke en de geïn-
dexeerde hoofdsom. Wie 
echter voor de eindvervaldag 

verkoopt, betaalt geen voor-
heffing op de meerwaarde, 
maar moet die wel in zijn 
 belastingaangifte opnemen.

Ruim aanbod
De meeste inflatiegelinkte 
obligaties worden uitgegeven 
door overheden. In Duits-
land en Frankrijk is de markt 
het meest liquide. Daardoor 
verloopt de aan- en verkoop 
vlotter. Maar over het alge-
meen is de markt van infla-
tiegebonden obligaties klein 
en weinig toegankelijk voor 

particulieren. Gespecialiseer-
de fondsen lijken de beste 
optie. Die hebben bovendien 
het voordeel dat ze een prima 
spreiding bieden. Enkele 
voorbeelden: KBC Bonds 
 Inflation-Linked Bonds, 
AXA World Funds – Euro 
Inflation Bonds, BNP Pari-
bas Funds Euro Inflation- 
Linked Bond en Capitalat-
Work Foyer Umbrella – In-
flation.
Er bestaan ook veel trackers 
of beursgenoteerde index-
fondsen die focussen op 
 inflatiegebonden obligaties, 
zoals Lyxor Core Euro Go-
vernment Inflation-Linked 
Bond, UBS (Lux) Fund So-
lutions – Bloomberg Euro 
Inflation Linked, Xtrackers 
II Global Inflation-Linked 
Bond UCITS ETF en iSha-
res € Inflation Linked Govt 
Bond UCITS ETF EUR.
Wie denkt dat de inflatie nog 
geruime tijd hoog zal blijven 
en dat de rente daarbij niet in 
verhouding zal toenemen, 
kan een beperkt deel van zijn 
portefeuille besteden aan dat 
soort obligaties of ETF’s. De 
buffer tegen de inflatie is 
vooral interessant voor be-
leggers die geheel of gedeel-
telijk leven van de inkomsten 
uit hun kapitaal. z

De buffer tegen de inflatie is vooral interessant voor 
beleggers die deels leven van inkomsten uit kapitaal.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1296 -7,13%
EUR/GBP 0,8371 -5,52%
EUR/NOK 10,154  -0,72%
EUR/SEK  10,469 +4,08%
EUR/CAD 1,4266 -7,28%
EUR/AUD  1,5797 +0,76%
EUR/NZD  1,6895 +0,21%
EUR/ZAR  17,260 -5,11%
EUR/TRY  15,310  +70,82%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J LAND INFLATIE DEC. 2021 INFLATIE OP JAARBASIS

OBLIGATIEFOCUS

Het nieuwe jaar is pas een 
maand oud en er dienden 
zich al twee vastgoedbedrĳ-
ven aan op de groene kapi-
taalmarkt. De nieuwste heet 
Home Invest Belgium, een 
specialist in residentieel 
huurvastgoed. Met zĳn eerste 
groene obligatie haalt het 
bedrĳf 40 miljoen euro op. 
Home Invest Belgium surft 
mee op het succes van eer-
dere groene obligaties, zoals 

die van VGP eerder dit jaar. 
Die vastgoedspeler haalde 
1 miljard euro op met twee 
groene obligaties. De helft 
van dat bedrag leent VGP op 
vĳf jaar en er hangt een 
coupon van 1,625 procent 
aan. De andere helft betaalt 
het pas over acht jaar terug. 
De coupon bedraagt 2,25 
procent.
De Belgische specialist in 
studentenkoten, Xior, haalde 

eind oktober 300 miljoen 
euro op, een deel daarvan 
met een groene lening. Ook 
de grootste vastgoedontwik-
kelaar van het land, Immo-
bel, lanceerde met succes 
een groene obligatie. Het was 
de bedoeling 75 tot 125 mil-
joen euro op te halen. De 
inschrĳvingen zĳn na één dag 
vervroegd afgesloten, omdat 
het maximumbedrag van 
125 miljoen was bereikt. Het 
papier heeft een looptĳd van 
6,5 jaar en een brutorende-

ment van 2,68 procent. Dat is 
lager dan het dividendrende-
ment van het aandeel.
Care Property Invest heeft 
met groene obligaties 32 mil-
joen euro opgehaald. De 
effecten, met een coupon 
van 2,05 procent, hebben 
een looptĳd van tien jaar. 
Midden vorig jaar klopte 
Ghelamco aan de poort met 
een groene obligatie voor 
50 miljoen euro. De lening 
loopt af na vier jaar en de 
coupon bedraagt 5 procent.

De groene obligaties  
van Belgisch vastgoed

GEMIDDELDE INFLATIE IS MINDER BEANGSTIGEND 

Japan  0,00 % 0,81 %
België 5,21 % 2,44 %
Duitsland 5,31 % 3,14 %
Groot-Brittannië 4,84 % 2,52 %
Verenigde Staten 7,04 % 4,69 %
Brazilië 10,0 % 8,28 %
Rusland 8,40 % 6,53 %
China 1,41 % 0,99 %
Turkĳe 36,0 %  19,43 %
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L E Z E R S V R A A G

Blijft het koopadvies voor 
het Canadese First Quan-
tum Minerals overeind na 
de stevige prestatie van het 
voorbije jaar? 

Het aandelenkoers van de 
Canadese koperproducent 
First Quantum Minerals 
steeg de voorbije twaalf 
maanden met 45 procent. 
Dat is meer dan de koperprijs 
(+28% tot 4,4 dollar per 
pound) en het aandeel van de 
grootste beursgenoteerde 
 koperproducent, Freeport- 
McMoRan (+35%). First 
Quantum is de op vijf na 
grootste koperproducent, 
met vorig jaar een recordpro-
ductie van 816.000 ton, een 
toename met 5 procent te-
genover 2020 (779.000 ton). 
Dat record was te danken aan 
Cobre Panama, dat 331.000 
ton koper produceerde, of 61 
procent meer dan in 2020 
(206.000 ton). De bijdrage 
van de twee Zambiaanse mij-
nen, Kansanshi (-8,6% tot 
201.000 ton) en Sentinel (-7% 
tot 233.000 ton), viel terug. 
De goudproductie (vooral 
Cobre Panama en Kansan shi) 
klom met 17,7 procent tot 
312.000 troy ounce.
Als onderdeel van de schuld-
afbouw verkochten de Cana-
dezen in 2021 voor 240 mil-
joen dollar 30 procent van 
hun 100 procent-belang in 
Ravensthorpe Nickel, een 
nikkelmijn in West-Australië. 
Tegenover de piek in het 
vierde kwartaal van 2019 
daalde de nettoschuld op 30 

september 2021 met 1,37 mil-
jard dollar tot 6,3 miljard. De 
schuldgraad, de verhouding 
tussen de nettoschuld en de 
recurrente bedrijfskasstroom 
(zonder eenmalige elemen-
ten, rebitda), zakte over die 
periode van 4,8 keer naar 
1,9 keer. De beoogde daling 
met 2 miljard dollar zal de 
komende maanden worden 
gerealiseerd. Daarna wil de 
groep haar nettoschuld nog 
met 1 miljard dollar vermin-
deren, om door de cyclus 
heen haar schuldgraad onder 
2 keer te houden.
Onlangs werd een nieuw di-
videndbeleid aangekondigd, 
dat een uitkering van 15 pro-
cent van de beschikbare kas-
stroom vooropstelt na de 
voorziene kapitaalsinveste-
ringen, met een minimum 
van 10 dollarcent per aandeel 
op jaarbasis. First Quantum 
zal de komende jaren echter 
vooral investeren in verdere 
groei. In eerste instantie via 
een aantal uitbreidingspro-
jecten in bestaande mijnen 
(brownfield-expansie). Tegen 
2024 wil de groep 850.000 à 
910.000 ton koper produce-
ren, 295.000 à 320.000 troy 
ounce goud en 40.000 à 
50.000 ton nikkel (17.000 ton 
in 2021). De volledige koper-
productiekosten zullen al die 
tijd schommelen tussen 
1,85 en 2,05 dollar per ton. De 
brownfieldexpansie kan de 
groepsproductie op termijn 
richting 1 miljoen ton koper 
duwen.
Daarnaast zijn er twee grote 

ontwikkelingsprojecten 
(greenfield): Taca Taca in  
Argentinië en Haquira in 
Zuid-Peru. De definitieve  
investeringsbeslissing over 
Taca Taca (piekproductie van 
275.000 ton per jaar tijdens 
de eerste tien jaar) valt allicht 
in 2023 of 2024. Een heikel 
punt blijft de onzekere poli-
tiek van de overheden in 
Zambia en Panama ten aan-
zien van de mijnbouw. Zo 
sloot First Quantum onlangs 
onder druk een overeen-
komst af met de Panamese 
overheid over een hogere 
 royaltybijdrage (375 miljoen 
per jaar). Desondanks blijft 
First Quantum een goede 
manier om in te spelen op de 
aantrekkelijke structurele 
vraag- en aanbodsituatie in 
de kopermarkt, zeker in de 
context van de cruciale rol 
van koper in de wereldwijde 
energietransitie. Het aandeel 
blijft daarom koopwaardig 
(rating 1C). z

Blijft First Quantum Minerals  
aantrekkelijk?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 27/1:  Unilever en aandelen-

lĳsten 
• Vrĳdag 28/1: analyse (biotech) en 

opties (Unilever)
• Maandag 31/1:  UCB, lezersvraag (First 

Quantum Minerals) 
• Dinsdag 1/2: Schlumberger, Universal 

Music Group en grondstoffen (nikkel) 
• Woensdag 2/2:  LVMH, Microsoft, 

PostNL;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: FED-MEETING, NETFLIX  
EN UNILEVER

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 3 FEBRUARI
Euronav: kwartaalresultaten
RoyalDutch Shell: kwartaalresultaten

VRĲDAG 4 FEBRUARI
Orange Belgium: jaarresultaten

MAANDAG 7 FEBRUARI
Lotus Bakeries: jaarresultaten

DINSDAG 8 FEBRUARI
BP: kwartaalresultaten
TotalEnergies: kwartaalresultaten
Wereldhave Belgium: jaarresultaten

WOENSDAG 9 FEBRUARI
Cameco: kwartaalresultaten
Equinor: kwartaalresultaten
Vestas Wind Systems: 
kwartaalresultaten

DONDERDAG 10 FEBRUARI
Agnico-Eagle Mines: 
kwartaalresultaten
AkerBP: kwartaalresultaten
ArcelorMittal: kwartaalresultaten
Barco: jaarresultaten
Coca-Cola: kwartaalresultaten
Fagron: jaarresultaten
Telenet: jaarresultaten
X-Fab: jaarresultaten
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