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

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

D
e Russische president 
Vladimir Poetin heeft de 
wereld in een lange peri-
ode van instabiliteit en 
onzekerheid gestort. De 
escalatie van het conflict 
tussen het Westen en 

Rusland over Oekraïne heeft 
de Koude Oorlog weer hele-
maal teruggebracht. We kre-
gen initieel de bevestiging van 
het stevige historische ver-
band tussen oplopende geo-
politieke spanningen en oplo-
pende prijzen voor goud en 
zilver. Oorlog creëert onze-
kerheid, en daar houden be-
leggers niet van. Risicovolle 
activa gaan dan de deur uit en 
beleggers vluchten onder 
meer in overheidsobligaties 
en edelmetalen. Maar Wall 
Street krabbelde snel over-
eind en een rush op goud 
bleef uit. Nu Poetin de nucle-
aire optie weer op tafel legt, 
zijn we toch blij dat we onze 
blootstelling in edelmetalen 
hebben verhoogd, om inge-
dekt te zijn tegen een escala-
tie van het conflict.

Maar er is nog een andere re-
den. De afgelopen periode 
hadden de edelmetalen het 
moeilijk. In een klimaat van 
anticipatie van renteverho-
gingen door de Federal Reser-
ve en later de Europese Cen-
trale Bank (ECB) hadden ze 
een gewapend conflict nodig 
om weer op te veren. De esca-
latie van de oorlog in Oekraï-
ne kan Jerome Powell en 
Christine Lagarde in nauwe 
schoentjes brengen met hun 
monetaire beleid. De Ameri-
kaanse centrale bank en de 
ECB hebben het inflatiepro-
bleem lang onderschat en 
hebben nog altijd geen rente-
verhoging doorgevoerd.
Dat beperkt de flexibiliteit om 
te antwoorden op de Oekraïn-
se-crisis. Aan de ene kant is er 
het reële risico van een groei-
vertraging, maar aan de ande-
re kant dreigen verder explo-
derende energie- en voedsel-
prijzen de inflatie nog op te 
drijven of minstens op een 
hoog peil te houden. De 
markt hoopt een beetje dat de 

Fed nu minder agressief 
wordt in zijn geplande rente-
verhogingen. Maar dat is 
voorlopig enkel gissen. De on-
duidelijkheid over het mone-
taire beleid kan de volatiliteit 
op de markten nog een tijdje 
hoog houden en zal ook de 
prijzen van goud en zilver be-
invloeden. Woensdagavond 16 
maart wordt belangrijk, mo-
gelijk zelfs cruciaal.

Langdurige klim
We herhalen nog maar eens 
het bredere plaatje. De tus-
sentijdse correctie heeft ons 
vertrouwen in het langeter-
mijnpotentieel voor de edel-
metalen niet aangetast, al 
duurt die langer dan ver-
wacht. We herhalen dat we 
sinds 2016 bezig zijn aan een 
langdurige haussemarkt van 
de edelmetalen, die nog vele 
jaren zal aanhouden. Uiter-
aard zal er geregeld een te-
rugval zijn. Het extreem soe-
pele budgettaire en monetaire 
beleid heeft geleid tot een we-
reldwijd exploderende schul-
denpandemie. De crisis rond 
Oekraïne zal de overheidsfi-
nanciën alleen maar verder 
doen ontsporen. Zo zullen de 
uitgaven voor defensie overal 
structureel de hoogte ingaan. 
Dat zal op termijn tot ont-
wrichtingen leiden op de fi-
nanciële markten. De oorlog 
in Oekraïne, en daaraan ge-
koppeld een mogelijk minder 
agressief monetair beleid, kan 
ervoor zorgen dat dat eerder 
vroeg dan laat weer een nieu-
we opgaande fase begint. z
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I
n weerwil van de moeilijke 
marktomstandigheden kan 
Barrick Gold ¬ na New-
mont de grootste gouddel-
ver ter wereld ¬ terugblik-
ken op een goed jaar. De 
mijnen van de groep pro-

duceerden 4,44 miljoen troy 
ounce goud, binnen de voor-
opgestelde omzetvork van 
4,4 à 4,7 miljoen troy ounce, 
maar 7 procent minder dan 
een jaar eerder (4,76 miljoen 
troy ounce). De Porgeramijn 
in Papoea- Nieuw- Gui nea 
bleef het hele jaar gesloten 
door een conflict met de 
 lokale overheden. De mijn 
 leverde daarvoor 24.000 troy 
ounce goud, of iets meer dan 
5 procent van de groepspro-
ductie. Het is de bedoeling 
dat ze  tegen juli of augustus 
wordt heropgestart. Er wa-
ren ook technische proble-
men bij de verwerkingsin-
stallatie van Goldstrike. In de 
loop van het derde kwartaal 
waren die moeilijkheden van 
de baan. Tot slot leidden ook 
verschillende covid-beper-
kingen ertoe dat niet alle ac-
tiva op kruissnelheid konden 
produceren.
Door de lagere output en de 
prijsstijgingen van energie en 
transport klommen de pro-
ductiekosten naar 1.026 dol-
lar per troy ounce, tegenover 
967 dollar een jaar eerder. 
Ondanks die stijging liggen 
die kosten nog altijd onder 
het sectorgemiddelde. In het 
vierde kwartaal kwamen ze 
met 971 dollar onder het jaar-
gemiddelde uit. De groeps-
omzet daalde vorig boekjaar 
naar net geen 12 miljard dol-
lar, of bijna 5 procent minder 
dan een jaar eerder.

Ongeveer een zesde daarvan 
was afkomstig van de koper-
activa. Barrick produceerde 
415 miljoen pond koper, of 9 
procent minder dan een jaar 
eerder. De koperprijs nam 
vorig jaar een vlucht, waar-
door de gemiddelde ontvan-

gen prijs met 48 procent toe-
nam. Daardoor steeg de mar-
ge per pond verkocht koper 
naar 1,7 dollar, tegenover 
0,69 dollar vorig jaar. De aan-
gepaste bedrijfswinst (ebit-
da) daalde met 3 procent 
naar 7,26 miljard dollar. Netto 
bleef er met 2,07 miljard dol-
lar, of 1,16 dollar per aandeel, 
een fractie meer over dan een 
jaar eerder (1,15 dollar).

Barrick boekte vorig boekjaar 
een vrije kasstroom van 
1,94 miljard dollar, ruim vol-
doende om het dividend te 
bekostigen. De cashpositie 
klom naar 5,28 miljard dollar, 
terwijl de langetermijn-
schuld ongewijzigd bleef op 
5,15 miljard dollar. Dat lever-
de een nettocashpositie van 
130 miljoen dollar op. Het 
was het tweede boekjaar op 
rij dat Barrick met een netto-
cashpositie kon uitpakken 
– opmerkelijk, gezien de net-
toschuld in 2014 nog meer 

dan 10 miljard dollar be-
droeg.
Die nettocashpositie wordt 
voortaan nog belangrijker, 
want het dividend is er deels 
op gebaseerd. Barrick ver-
hoogde voor het vierde kwar-
taal de uitkering van 0,09 
naar 0,10 dollar per aandeel. 
Dat brengt de totale uitkering 
over 2021 op 0,37 dollar. Bij 
een nettocashpositie tussen  
0 en 0,5 miljard dollar, de 
huidige situatie, komt daar 
per kwartaal 0,05 dollar bij. 
Dat zou de uitkering brengen 
op 0,15 dollar per kwartaal, of 
0,6 per jaar. Een nettocash-
positie tussen 0,5 en 1 miljard 
dollar levert 0,1 dollar extra 
op en boven 1 miljard zelfs 
0,15 dollar. De totale uitke-
ring kan in dat geval oplopen 
tot 1 dollar (0,40 + 0,60). Dat 
zou tegen de huidige koers 
een dividend van meer dan  
4 procent opleveren. Barrick 
plant ook een aandelenin-
koop tot 1 miljard dollar. Die 
zou het aantal uitstaande 
aandelen met ongeveer 3 
procent verminderen.

Conclusie
Het vooruitzicht van een 
 hoger dividend werd beloond 
met een flinke koersstijging. 
Na een jaar met enkele tegen-
slagen en een slabakkende 
goudprijs kondigt 2022 zich 
beter aan. Barrick noteert te-
gen 1,6 keer de boekwaarde 
en 19 keer de verwachte 
winst onder het historische 
gemiddelde. Met het vooruit-
zicht op hogere goud- en ko-
perprijzen en een toename 
van de kasstromen geven we 
een positief advies. z

B A R R I C K  G O L D

Mooie vooruitzichten

Koers: 22,83 dollar
Ticker: GOLD US
ISIN-code: CA0679011084
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 40,7 miljard dollar
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2022: 19
Koersverschil 12 maanden: +13%
Koersverschil sinds jaarbegin: +21%
Dividendrendement: 1,6%

Het vooruitzicht van  
een hoger dividend werd 
beloond met een flinke 
koersstijging.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 FEBRUARI
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D
e Belgische kerncentra-
les hebben Engie vorig 
jaar geen windeieren 
 gelegd. Na drie jaar met 
een negatieve bedrijfs-
winst leverde de nucleai-
re divisie, die bestaat uit 

de Belgische kerncentrales 
en een aantal trekkingsrech-
ten op Franse kerncentrales 
van EDF, een bedrijfswinst 
van 970 miljoen euro op. Die 
spectaculaire remonte is 
 zowel te danken aan de veel 
grotere beschikbaarheid van 
de kerncentrales als aan de 
hogere elektriciteitsprijzen. 
Vorig jaar haalden de Belgi-
sche centrales een beschik-
baarheid van 91 procent. Die 
stroom werd verkocht tegen 
gemiddeld 59 euro per mega-
wattuur, tegenover 42 euro 
in 2020. De stijging van de 
elektriciteitsprijs zet intus-
sen door. Voor dit jaar heeft 
Engie al 80 procent van de 
elektriciteit uit de kern- en 
waterkrachtcentrales ver-
kocht tegen 60 euro mega-
wattuur.

In oktober 2022 gaat Doel 3 
dicht en tegen eind 2025 
worden in principe alle kern-
centrales stilgelegd. Mogelijk 
beslist de federale regering in 
maart alsnog om twee cen-
trales open te houden, maar 
Engie houdt voorlopig vol 
dat de sluiting definitief is. 
Wellicht is dat een onderhan-
delingspositie om de belas-
ting op de nucleaire winsten 

zo laag mogelijk te houden. 
Blijven er na 2025 twee kern-
centrales open, dan kan dat 
Engie jaarlijks een paar hon-
derden miljoenen euro’s ex-
tra bedrijfswinst opleveren.
Voor de vooruitzichten op 
lange termijn rekent Engie 
niet op de kerncentrales. In 
de periode 2022-2024 zou de 
bedrijfswinst uit de andere 
kernactiviteiten met 5 tot 6 
procent per jaar moeten 
groeien. Dat resulteert in een 
groei van het groepsresultaat 
met 1,5 à 3,5 procent per jaar. 
Engie rekent vooral op een 
grotere winstbijdrage van de 
divisie hernieuwbare energie 
en de divisie die energieop-
lossingen aan bedrijven aan-
biedt.
In 2024 moet dat een netto 
recurrente winst van 3,3 à 
3,5 miljard euro opleveren, 
tegenover 3,1 miljard euro in 
2021. Die vooruitzichten zijn 
bemoedigend, temeer omdat 
ze voortbouwen op het 
krachtige herstel in 2021. De 
omzet steeg met 30 procent 
en de bedrijfswinst met 36 
procent, dankzij het herstel 
van de economie, de hogere 

elektriciteitsprijzen en het 
koude eerste kwartaal in 
Frankrijk. Die winst legt een 
behoorlijk fundament onder 
het dividendbeleid. Engie 
keert 65 à 75 procent van de 
recurrente nettowinst uit, 

wat over 2021 een dividend 
van 0,85 euro per aandeel 
 oplevert.
In de resultaten van 2021  
zit een winstbijdrage van 
200 miljoen euro van 
Equans, de divisie die dien-
sten verleent aan bedrijven 
en die verkocht is aan Bouy-
gues voor 7,1 miljard euro. De 
verkoop van activa die niet 
meer tot de kernactiviteiten 
hernieuwbare energie, net-
werken en energieoplossin-
gen voor bedrijven behoren, 
moet de schulden verlagen 
en de structuur van de groep 
vereenvoudigen. De volgende 
jaren gaat bijna de helft van 
het investeringsbudget naar 
de uitbreiding van de capaci-
teit van hernieuwbare ener-
gie. Tegen 2025 wil Engie 50 
gigawatt capaciteit voor her-
nieuwbare energie halen.

Conclusie
De hoge elektriciteitsprijzen 
en de goede beschikbaarheid 
van de kerncentrales geven 
de resultaten van Engie een 
boost. Maar de volgende ja-
ren kunnen de aandeelhou-
ders ook zonder de kerncen-
trales rekenen op een be-
scheiden, maar vrij goed 
voorspelbare winstgroei. De 
waardering blijft heel sober 
met een koers-winstverhou-
ding van 12 en een onderne-
mingswaarde van 6 keer de 
bedrijfscashflow. Engie 
wordt steeds meer een be-
drijf dat inzet op de klimaat-
transitie, maar wordt door 
beleggers nog niet gewaar-
deerd als een specialist in 
hernieuwbare energie. Het 
advies blijft koopwaardig. z

E N G I E

Het kan ook zonder kerncentrales

Koers: 14,2
Ticker: ENGI
ISIN-code: FR0010208488
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 35 miljard euro
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 12
Koersverschil 12 maanden:+18%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: 6%

De hoge elektriciteits-
prijzen en de beschikbaar-
heid van de kerncentrales 
geven Engie een boost.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 FEBRUARIGF
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K
inepolis, de grootste bio-
scoopuitbater van het 
land, recht de rug nadat 
de groep ruim een jaar 
een worstcasescenario 
heeft beleefd. De zalen 
heropenden in de tweede 

jaarhelft, maar de covid-19- 
pandemie was nooit volledig 
weg. Maar zowel in bezoe-
kersaantallen als in omzet is 
de heropening veelbelovend 
gebleken.

Kinepolis zag in 2021 het 
 totale aantal bezoekers toe-
nemen met 42,6 procent, van 
12,05 naar 17,18 miljoen. Dat 
is nog altijd 57,4 procent min-
der dan de 40,34 miljoen be-
zoekers in 2019. Na negen 
maanden stond de teller nog 
maar op 9,26 miljoen bezoe-
kers. Het laatste kwartaal van 
2021 was dan ook het beste 
met 7,92 miljoen bezoekers. 
Dat is 428 procent meer dan 
de 1,5 miljoen in het laatste 
kwartaal van 2020. Decem-
ber was de beste maand van 
het jaar, met dank aan een 
aantal blockbusters, waar-
onder Spider-Man: No Way 
Home. 
België had vorig jaar 39,6 
procent meer bezoekers dan 
in 2020: van 2,30 naar 
3,21 miljoen. De grootste 
sprong maakten de Verenig-
de Staten: een stijging met 
99,5 procent, van 1,1 miljoen 
in 2020 naar 2,2 miljoen in 
2021. Nederland is het enige 
land met een daling van het 
aantal bezoekers: -2,3 pro-

cent, van 2,00 naar 1,96 mil-
joen. Dat had onder meer te 
maken met de sluiting van de 
zalen in  december.
Kinepolis kon nog meer uit-
blinken met de forse toename 
van de omzet, van 176,3 naar 
266,4 miljoen euro. Dat is een 
stijging met 51,1 procent, met 
dank aan de hogere verkoop 
van dranken en snacks. Die 
verkoop ging van 26,1 pro-
cent van de totale omzet in 
2020 naar 30,8 procent in 
2021.
Het herstel van de bezoe-
kersaantallen en de omzet, 
en het Enterpreneurship 
2022- plan dat voor een stevi-
ge kostenreductie zal zorgen, 
hebben geleid tot een fors 
herstel van de winstgevend-
heid en een prachtige cash-
generatie. De vrije kasstroom 
bedroeg 48,9 miljoen euro in 
2021. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) maakte een sprong 
van 323 procent tegenover 
2020: van 17,2 naar 72,1 mil-
joen euro. Sinds juni draaide 
Kinepolis elke maand een 
 positieve ebitda.
Het herstel in de tweede 
jaarhelft was nog niet vol-

doende om ook het netto-
resultaat weer in het zwart te 
kunnen schrijven. Het netto-
verlies zakte van -69,1 mil-
joen, of -2,56 euro per aan-
deel, naar -25,5 miljoen euro, 
of -0,94 euro per aandeel. Er 
komt geen dividendbetaling 

over het boekjaar 2021.
De netto financiële schuld 
(exclusief leasingverplichtin-
gen) is gezakt van 513,3 mil-
joen euro eind 2020 over 
542,3 miljoen euro op 30 juni 
naar 474,5 miljoen euro eind 
vorig jaar. Dat is een daling 
met 7,6 procent op jaarbasis. 
Door die positieve evolutie 
beschikte de bioscoopgroep 
op 31 december over 
199,8 miljoen euro aan be-
schikbare financiële midde-
len (meer dan voor covid), 
 tegenover 141,9 miljoen euro 
halfweg het jaar (+40,8%).
De financiële positie van Ki-
nepolis laat toe om kleinere 
overnames te doen. Voor een 
grotere kans zal een kapitaal-
operatie nodig zijn, maar de 
familiale aandeelhouders zijn 
bereid zich te laten verwate-
ren. Die kansen zullen zich 
normaal gesproken aandie-
nen, gezien de verzwakte 
 financiële positie van een 
aantal bioscoopuitbaters.

Conclusie
Het forse koersherstel van 
het Kinepolis-aandeel was 
terecht. Dat blijkt uit de jaar-
cijfers van 2021, waarin voor-
al de stevige cashgeneratie 
opvalt. De groep komt ver-
sterkt uit de crisis en zal wel-
dra weer het expansiepad 
opgaan. Een nadeel van die 
schitterende cijfers is dat het 
aandeel dicht bij zijn histori-
sche piek noteert en er al be-
hoorlijk wordt betaald voor 
een rooskleurige toekomst. 
We blijven nog even bij ons 
neutrale advies. Onder 55 eu-
ro verhogen we het advies. z

K I N E P O L I S

Fantastische cashmachine

Koers: 58,05 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,56 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 23
Koersverschil 12 maanden: +47%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: -

Kinepolis zal weldra  
weer het expansiepad  
opgaan.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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O
range Belgium stelde 
sterke jaarcijfers voor, 
maar het wegvallen van 
het dividend kwam voor 
veel beleggers als een 
ontgoocheling. Die be-
slissing is begrijpelijk, 

gezien de hoge investerings-
lasten. De meeste telecom-
bedrijven leven boven hun 
stand door een dividend uit 
te keren dat hoger ligt dan 
hun vrije kasstroom. Ze doen 
dat om de aandeelhouders 
aan boord te houden tijdens 
een periode van lagere groei. 
In combinatie met hogere 
 investeringen leidt dat tot 
een hogere schuldgroei.

Orange Belgium betaalde 
 vorig jaar 1,8 miljard euro 
voor 75 procent van de aan-
delen min één aandeel van 
het Waalse kabelbedrijf Voo. 
De rest blijft in handen van 
de Waalse intercommunale 
 Nethys, die een blokkerings-
minderheid behoudt. De 
koopprijs bedroeg 9,5 keer de 
brutobedrijfswinst (ebitda). 
Dat is best pittig. Vorig jaar 
werd Orange Belgium door 
het Franse moederbedrijf op 
amper 5 keer de ebitda ge-
waardeerd in een bod dat een 
stille dood stierf. Daarnaast 
zijn er integratiekosten en 
moet de groep investeren in 
haar netwerk. Orange Bel-
gium koos er daarom voor in 
2022 geen dividend uit te 
 keren. De voorbije jaren be-
droeg de uitkering 0,5 euro 
per aandeel.

Met een eigen kabelnetwerk 
moet Orange Belgium voort-
aan niet langer capaciteit 
 huren. De veiling voor het 
5G-spectrum is een volgende 
grote uitgave die er voor de 
Belgische telecomspelers aan  
zit te komen. Kandidaten 

hadden tot 16 februari om 
een dossier in te dienen bij de 
telecomregulator BIPT. Vol-
gende maand moet duidelijk 
worden of er een vierde spe-
ler op de Belgische mobiele 
markt komt. De veiling vindt 
plaats in juni. In afwachting 
werken de operatoren met 
een tijdelijke 5G-licentie.
De telecomgroep heeft een 
sterk vierde kwartaal achter 
de rug. De omzet steeg met 
5,3 procent naar 361,4 mil-
joen euro, ruim 5 miljoen eu-
ro boven de consensusprog-
nose. De ebitda klom met 10,7 
procent tot 95,1 miljoen euro 
en lag zelfs 9 procent boven 
de verwachtingen. Over het 
hele boekjaar steeg de omzet 
van Orange Belgium met 3,7 
procent tegenover 2020 naar 
1,36 miljard euro. De omzet 
uit bundels nam met 15 pro-
cent toe en Orange Belgium 
kreeg er ook meer mobiele 
klanten bij. De ebitda ging 
omhoog met 9,1 procent naar 
353 miljoen euro, de sterkste 
groei in vijf jaar. Door een 
toename van de afschrijvin-
gen en een hogere belasting-
factuur daalde de nettowinst 

van 54 miljoen euro naar net 
geen 40 miljoen  euro.
In 2022 verwacht het mana-
gement een enkelcijferige 
omzetgroei. De ebitda zal 
tussen 350 en 370 miljoen 
euro uitkomen. In die prog-
noses zijn de integratiekos-
ten van Voo niet meegere-
kend. Vanaf april wordt ook 
de omzet van de Mobile Vi-
kings-klanten niet meer mee-
geteld. Die virtuele operator 
gebruikte het Orange-net-
werk, maar werd vorig jaar 
verkocht aan Proximus. De 
overname van Voo zal nage-
noeg volledig met schulden 
worden gefinancierd. Dat is 
nog niet te zien in de cijfers 
van het vorige boekjaar, dat 
werd afgesloten met een net-
toschuld van 69,5 miljoen eu-
ro. Dat is 52 procent minder 
dan een jaar eerder en nau-
welijks 0,2 keer de ebitda.

Conclusie
Orange Belgium had al het 
laagste dividendrendement 
van de drie Belgische tele-
comgroepen en nu valt het 
dividend helemaal weg. Toch 
is de verwachte impact daar-
van niet zo groot, want beleg-
gers kozen Orange voor de 
groei en niet voor het rende-
ment. Die groei moet onder 
meer komen van het overge-
nomen Voo, maar net als de 
sectorgenoten moet Orange 
eerst flink investeren. Tegen 
3,3 keer de verwachte ebitda 
blijft het aandeel goedkoop 
in verhouding tot de sector-
genoten. Ondanks het wegge-
vallen dividend handhaven 
we het koopadvies. z

O R A N G E  B E L G I U M

Dividend wijkt voor investeringen

Koers:  19,14 euro
Ticker: OBEL BB
ISIN-code: BE0003735496
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,15 miljard euro
K/w 2021: 29
Verwachte k/w 2022: 27,5
Koersverschil 12 maanden: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 2,6%

Orange Belgium blijft 
goedkoop in verhouding 
tot sector genoten.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
oor de tweede keer op rij 
koppelde Sandstorm 
Gold zijn kwartaalrap-
port aan belangrijk 
nieuws. Het Canadese 
edelmetalenroyalty- en 
streamingbedrijf kondig-

de aan dat het in het eerste 
kwartaal van 2022 voor het 
eerst een kwartaaldividend 
uitkeert. Op 28 januari heeft 
het een eerste kwartaaldivi-
dend van 2 Canadese dollar-
cent bruto per aandeel be-
taald. De bedoeling is het 
 dividend nooit meer te ver-
lagen. Dat Sandstorm tot nu 
nog geen dividend had uitge-
keerd, was een van de rede-
nen voor de chronische on-
derwaardering tegenover 
zijn grotere sectorgenoten. 
Een andere reden is het feit 
dat Sandstorms belangrijkste 
actief, het 30 procentbelang 
in het Turkse koper- en 
goudproject Hod Maden, 
geen streaming- of royalty-
overeenkomst is. Dat stelt 
Sandstorm Gold voor dat 
project bloot aan de operatio-
nele risico’s van een gewoon 
mijnbouwbedrijf.
In 2017 heeft Sandstorm 
167 miljoen Britse pond 
 betaald voor zijn belang in 
Hod Maden. Topman Nolan 
Watson liet al die tijd ver-
staan dat hij het belang te ge-
pasten tijde zou omzetten in 
een streamingovereenkomst, 
om die onzekerheid uit de 
markt te halen. In november 
kwam het groene licht, na de 
goedkeuring van het rapport 
over de impact op het milieu 
en de publicatie van een posi-
tieve definitieve haalbaar-
heidsstudie. Op 17 februari 
kondigde Sandstorm Gold 

een intentieovereenkomst 
met Royal North Partners 
(RNP) aan voor de overname 
van het  belang in Hod Maden 
en de participatie van onge-
veer 25 procent in Entrée 
 Resources. Sandstorm Gold 
zal ook 10 miljoen dollar cash 

inbrengen in RNP, dat na een 
omgekeerde overname wordt 
omgedoopt in Horizon Cop-
per. In ruil voor de inbreng 
krijgt Sandstorm Gold een 
streamingovereenkomst ter 
waarde van 200 miljoen dol-
lar op Hod Maden, een parti-
cipatie van 34 procent in 
 Horizon Copper en een obli-
gatielening voor 95 miljoen 
dollar. De terugbetaling van 
de tienjarige lening door 
 Horizon Copper start na de 

productieopstart in de twee-
de helft van 2024. De trans-
actie wordt in de tweede 
jaarhelft afgerond. Horizon 
Copper zal naast Hod Maden 
andere koperprojecten ver-
werven, waarbij Sandstorm 
Gold de bevoorrechte strea-
mingpartner wordt, om de 
 financiering te ondersteunen.
Intussen zette Sandstorm 
Gold in 2021 recordcijfers 
neer. De verkochte productie 
bedroeg in het vierde kwar-

taal 16.586 troy ounce goud-
equivalent, 5 procent meer 
dan in het vierde kwartaal 
van 2020. Dat brengt het 
jaarcijfer op 67.548 troy oun-
ce (+29,5%), een record. De 
omzet steeg met 23,5 procent 
tot 114,9 miljoen dollar, ook 
een record. De operationele 
kasstroom ging van 68,3 mil-
joen dollar naar 83,5 miljoen 
(+22,3%), en de nettowinst 
verdubbelde tot 27,6 miljoen.
In december sloot Sandstorm 
Gold met Bear Creek Mining 
een overeenkomst voor de fi-
nanciering van de overname 
van de Mercedes-goudmijn 
van Equinox Gold. Sand-
storm gaf een converteerbare 
lening van 22,5 miljoen dollar 
uit en betaalt 37,5 miljoen 
voor een goudstream die toe-
laat 25.200 troy ounce goud 
te kopen tegen 7,5 procent 
van de spotprijs in de periode 
april 2022 tot september 
2025, en daarna 4,4 procent 
van de productie tegen 25 
procent van de spotprijs. 
Voor 2022 mikken de Cana-
dezen op een verkoop tussen 
65.000 en 70.000 troy ounce 
goudequivalent.

Conclusie
Het aanvatten van een divi-
denduitkering en de deal 
rond Hod Maden zijn belang-
rijke stappen voor een her-
waardering van het aandeel 
van Sandstorm Gold tegen-
over zijn grotere sectorgeno-
ten Franco-Nevada en Whea-
ton Precious Metals. Het 
 bedrijf is schuldenvrij en ziet 
heel wat mogelijkheden om 
nieuwe transacties te doen in 
2022. z

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

Streamingdeal voor Hod Maden

Koers: 6,98 dollar
Ticker: SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,34 miljard dollar
K/w 2021: 50
Verwachte k/w 2022: 46
Koersverschil 12 maanden: +15%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 0,9%

Er zijn belangrijke  
stap pen gezet voor de 
 herwaardering van 
 Sandstorm Gold.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e fusiegroep in vastgoed 
Unibail-Rodamco-West-
field (URW) heeft met 
haar jaarcijfers over 2021 
laten zien dat het diepte-
punt achter de rug is. Er 
wordt volop aan de her-

opstanding gewerkt. De 
huurinkomsten en de winst 
kwamen boven de eigen 
prognose uit en de schulden-
afbouw gaat door. De netto 
financiële schuld blijft met 
22,1 miljard euro aan de hoge 
kant, al komt dat neer op een 
daling met 2,2 miljard euro. 
Bovendien zijn de terugbeta-
lingen voor de komende drie 
jaar (12,1 miljard euro) verze-
kerd door de kaspositie en de 
verkregen kredietfaciliteiten. 
De nettohuurinkomsten gin-
gen er 3,7 procent op achter-
uit (-1,6% op vergelijkbare 
basis), van 1,79 miljard euro 
voor het boekjaar 2020 naar 
1,724 miljard euro voor 2021. 
Dat leverde een recurrent 
nettoresultaat op dat net bo-
ven 1 miljard euro (1,005 mil-
jard) bleef. Dat is wel 4,9 pro-
cent minder dan het cijfer 
van 2020 (1,057 miljard eu-
ro). Per aandeel geeft dat een 

aangepaste winst van 6,91 eu-
ro. Dat is 5,2 procent minder 
dan de 7,28 euro per aandeel 
voor 2020, maar boven de 
 eigen prognose van 6,75 euro.
Dat betere resultaat dan ver-
wacht is onder meer een 
 gevolg van een daling van de 
leegstand in de tweede helft 

van vorig jaar van 8,9 naar 7,0 
procent. Er was ook een ho-
gere inning van huurgelden: 
88 procent in 2021, tegenover 
80 procent in 2020.
Het plan is in 2022 voor 2,5 à 
4 miljard euro activa te ver-
kopen om de schuldenlast 
verder te verminderen. Het 
resultaat zou moeten toene-
men tot 8,20 à 8,40 euro per 
aandeel door minder leeg-
stand en een hogere inning 
van huurgelden. Op voor-
waarde dat de covid-19 pan-
demie nu echt grotendeels 
achter de rug is.
Het succes van de Frans- 
Nederlandse fusiegroep Uni-
bail- Rodamco, een reus in 
shoppingcentra, kreeg een 
dramatische wending na de 
overname van de Austra-
lische branchegenoot West-
field in 2018 en de uitbraak 
van de coronacrisis begin 
2020. De overname deed de 
schuldenlast toenemen van 
16,6 naar 25,4 miljard euro, 
terwijl de huurinkomsten 
door de pandemie een duik 
maakten van 2,42 miljard eu-
ro in 2019 naar 1,79 miljard in 
2020. Een forse afslanking 

van 104 naar 85 shopping-
centra drong zich op. Het 
 dividend werd geschrapt. 
Het is begrijpelijk dat de 
koers onderuitging. Tegen-
over een intrinsieke waarde 
van 54,5 miljard euro zakte 

de beurswaarde op zeker 
moment tot 5 à 6 miljard 
 euro.
Dat bracht de Franse miljar-
dair Xavier Niel aan boord. 
Hij maakte fortuin in de tele-
comwereld als oprichter van 
Iliad-Free. Hij is samen met 
Delphine Arnault, de dochter 
van Bernard Arnault, de rijk-
ste Europeaan en een van de 
rijkste mensen ter wereld. 
Niel heeft volgens de recent-
ste bekendmaking 23,2 pro-
cent van de aandelen. Hij 
kelderde een geplande kapi-
taalverhoging van ruim 3 mil-
jard euro en haalde ex-CEO 
Léon Bressler terug als voor-
zitter van de raad van be-
stuur.

Conclusie
URW is geen gereglemen-
teerde vastgoedvennoot-
schap zoals we die kennen in 
ons land. Er is geen stabiel 
dividend en de schuldgraad 
is niet onder controle. Dit is 
een gevallen ster in het retail-
vastgoed. URW baat hoofd-
zakelijk shoppingcentra uit, 
met als aantrekkingspool een 
extreme onderwaardering 
 tegenover de intrinsieke 
waarde (159,6 euro per aan-
deel) en een Franse miljar-
dair die de voormalige ster 
probeert te doen herleven. 
We zijn eind vorig jaar ge-
start met de actieve opvol-
ging van de vastgoedgroep, 
omdat we denken dat we 
voorbij het dieptepunt zijn 
en er herstelpotentieel is. Er 
is wel nog altijd een hoger 
dan gemiddeld risico door de 
hoge schuldgraad van de 
 fusiegroep. z

U N I B A I L - R O D A M C O - W E S T F I E L D

Bevestiging van de heropstanding

Koers: 68,93 euro
Ticker: URW NA
ISIN-code: FR0003763779
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 9,68 miljard euro
K/w 2021: 10
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +23%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: -

De aantrekkingspool van 
het aandeel is de onder-
waardering tegenover de 
intrinsieke waarde.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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K 
oninklijke Vopak is ge-
sticht in 1616, meer dan 
vierhonderd jaar gele-
den, als Blauwhoed, ten 
tijde van de Verenigde 
Oost-Indische Compag-
nie (VOC). Blauwhoed 

fuseerde in 1967 met Pak-
huis meesters tot Pakhoed, 
dat op zijn beurt in 1999 sa-
menging met Van Ommeren. 
Die fusie leverde het huidige 
Koninklijke Vopak op, een 
specialist in de op- en over-
slag van vloeibare bulkche-
micaliën, gassen en oliepro-
ducten. 
De aandeelhouders liepen 
het afgelopen jaar niet met 
een brede glimlach rond. De 
voorbije twaalf maanden 

heeft de koers van ’s werelds 
grootste onafhankelijke dien-
stenverlener in tankopslag 
een derde verloren. De voor-
stelling van de jaarcijfers 
over 2021 bracht daarin geen 
verandering. Opnieuw ver-
loor het aandeel meteen  
4 procent, want het enthou-
siasme bij de analisten was 
ver te zoeken. Dat is vooral 
een weinig fraaie statistiek 
voor de referentieaandeel-
houder, HAL Trust (positie 
van 48,15%).
De jaarresultaten voldeden 
aan de verwachtingen, maar 
ook niet meer dan dat. In het 
laatste kwartaal van 2021 be-
droeg de omzet 315,2 miljoen 
euro, tegenover 303,7 miljoen 
in het vierde kwartaal van 

2020 en 309,5 miljoen in het 
derde kwartaal. De jaaromzet 
kwam uit op 1,228 miljard 
euro, tegenover 1,19 miljard 
in 2020. De bedrijfskas-
stroom (ebitda), inclusief 
deelnemingen, sprong van 
185,9 naar 212,5 miljoen euro 
op jaarbasis.
De prestaties in Europa 
 waren zwak. Het totale cijfer 
werd gered door het fraaie 
herstel in China, en bij uit-
breiding in Azië, ondanks een 
lagere gemiddelde bezet-
tingsgraad van 88 procent in 
het laatste kwartaal, tegen-
over 90 procent in dezelfde 
periode vorig jaar. In 2021 
was dat 87 procent, tegen-
over 88 procent in 2020. De 
enorme schaarste aan pro-
ducten in de olie- en de 
 chemie-industrie doet de 
vraag naar opslagcapaciteit 
teruglopen.
Het Rotterdamse bedrijf 
 exploiteert 70 terminals in  
23 landen. De totale opslag-
capaciteit bedroeg eind vorig 
jaar 36,2 miljoen kubieke 
 meter, tegenover 35,6 miljoen 
eind 2020. Tegen eind 2023 
komt daar in principe nog 

1,6 miljoen kubieke meter 
 opslagcapaciteit bovenop, op 
basis van de huidige projec-
ten. Dat geeft 4 tot 5 procent 
capaciteitsgroei in twee jaar.
Belangrijk is dat vier vijfde 
van de jaarlijkse kasstromen 
verzekerd is op basis van lan-

getermijncontracten met be-
kende commerciële partners 
met een sterke kredietwaar-
digheid. Wie een groeiaan-
deel zoekt, komt dus niet snel 
bij Vopak uit. Al vele jaren 
ligt de jaaromzet tussen 1,2 
en 1,3 miljard euro. Daar staat 
doorgaans een bedrijfskas-
stroom (ebitda) tussen 750 en 
850 miljoen euro tegenover. 
In 2021 bedroeg die 827 mil-
joen euro. Maar dat betekent 
wel dat de groep een voor-
spelbaar dividendbeleid kan 
voeren. De afgelopen jaren 
kwam er jaarlijks 5 eurocent 
per aandeel bij. Nu verhoogt 
Vopak zijn dividend van 1,20 
van 1,25 euro bruto per aan-
deel.

Conclusie
We zijn onlangs van start 
 gegaan met de opvolging van 
het aandeel van Koninklijke 
Vopak, maar de eerste cijfers 
zijn geen groot succes. Noch-
tans zien we in Vopak een 
potentiële waarde voor het 
defensieve compartiment van 
de voorbeeldportefeuille, op 
basis van een te forse koers-
afstraffing tijdens het voor-
bije jaar, na opnieuw een jaar 
van gemiste groei. We mik-
ken op een herwaardering in 
de komende 12 tot 24 maan-
den richting een normale 
waardering, die voor ons een 
koersevolutie richting 41 eu-
ro (onze nieuwe faire waar-
de) inhoudt. z

V O P A K

Jaarresultaten zonder glans

Koers: 31,15 euro
Ticker: VPK NA
ISIN-code: NL0009432491
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 3,92 miljard euro
K/w 2021: 12,5
Verwachte k/w 2022: 12
Koersverschil 12 maanden: -23%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 3,6%

Vopak kan een voor spel-
baar dividendbeleid 
 voeren.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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K
ort na de uitbraak van de 
coronacrisis ontstond 
wereldwijd een schaarste 
aan halfgeleiders. Dat 
probleem is nog altijd 
niet opgelost. De eind-
klanten willen dat com-

penseren door extra veel te 
bestellen. Die situatie is goed 
voor foundry’s als X-Fab, die 
in onderaanneming halfgelei-
ders produceren voor chip-
ontwikkelaars. Maar die 

foundry’s moeten hun pro-
ductiecapaciteit dan wel vol-
doende kunnen opschalen 
om aan de hogere vraag te 
voldoen. Daarin is X-Fab niet 
goed geslaagd. De fabriek in 
Frankrijk wordt omgebouwd 
om meer halfgeleiders te 
kunnen produceren, maar 
dat kost tijd. Ook de fabrie-
ken in Maleisië en Texas 
worden uitgebreid. Die bij-
komende investeringen zul-
len vanaf volgend jaar effect 
hebben, maar tegen dan is de 
piek van het aantal orders 
misschien weer voorbij. 
 Overinvesteren is ook geen 
oplossing in deze cyclische 
sector.
In het vierde kwartaal steeg 
de omzet van X-Fab met bij-
na 27 procent op kwartaalba-
sis naar 172,3 miljoen dollar. 
Dat was binnen de voorop-
gestelde vork van 170 tot 
180 miljoen, maar wel 2 pro-
cent onder de consensusver-
wachting. Ook de brutobe-
drijfswinst (ebitda) bleef on-
danks een klim met 50,8 pro-

cent tot 33,9 miljoen dollar 
(ebitda-marge van 19,7%) 
zo’n 10 procent onder de ver-
wachtingen. X-Fab stelt dat 
het de hogere kosten maar 
met vertraging in zijn prijzen 
kan doorrekenen. Over het 
hele boekjaar steeg de omzet 

met 37,7 procent tot 
657,8 miljoen dollar, aan de 
onderkant van de verwachte 
vork van 655 à 665 miljoen.
De drie kernactiviteiten 
– Automotive, Industrial en 
Medical – droegen 80 pro-
cent bij aan de groepsomzet. 
De ebitda van 153,3 miljoen 
dollar leverde een marge van 
23,3 procent op, tegenover 
12,7 procent in 2020. De 
nieuwe orders bereikten vo-
rig boekjaar met 249,1 mil-
joen dollar (+31%) een nieuw 
record. X-Fab mikt voor het 
lopende kwartaal op een om-
zet tussen 175 en 185 miljoen 
dollar. Het middelpunt van 
die vork komt neer op een 
omzetstijging met 16 procent 
op jaarbasis, of 4,5 procent op 
kwartaalbasis. Voor de ebit-
da-marge mikt X-Fab net als 
vorig kwartaal op 19 à 23 pro-
cent. Het management ver-
wacht over het hele boekjaar 
een omzet tussen 780 en 
815 miljoen dollar en een 
ebitda in de buurt van 
180 miljoen dollar (marge 
22,5%). Vanaf volgend jaar 
moet de omzet verder aan-
trekken, zodra de extra pro-
ductiecapaciteit beschikbaar 

wordt. De hogere efficiëntie 
moet ook de winst opdrijven. 
X-Fab hoopt dat de omzet 
 tegen 2026 voorbij de grens 
van 1 miljard dollar gaat. Als 
het bedrijf de huidige groei 
kan handhaven, lukt dat al in 
2024. Tegen dan moet de 
ebitda-marge zijn geklom-
men tot 27 procent.
X-Fab rapporteert in dollar, 
maar het aandeel noteert in 
euro op Euronext Parijs. 
Toch is het valutarisico sinds 
dit jaar ingedekt, omdat 41 
procent van de omzet in euro 
wordt gegenereerd. Dat is 
ongeveer evenveel als de kos-
ten. Samen met de omzet 
nam ook de vrije kasstroom 
toe. Die steeg vorig jaar met 
bijna 18 procent tot 42,3 mil-
joen dollar. 
X-Fab sloot het boekjaar  
af met 290,2 miljoen dollar 
 liquiditeiten, tegenover 
205,9 miljoen dollar een jaar 
eerder. Daar staat een schuld 
van 127 miljoen dollar tegen-
over, wat een nettocashposi-
tie van ongeveer 163 miljoen 
dollar oplevert. Dat komt 
overeen met 1,25 dollar of 
1,1 euro per aandeel.

Conclusie
Samen met de correctie op de 
brede markt is ook de hype 
rond halfgeleideraandelen 
gaan liggen. Dat neemt niet 
weg dat de toekomst voor 
X-Fab er gunstig uitziet, met 
een hogere omzet en hogere 
marges, zodra de extra pro-
ductiecapaciteit inzetbaar is. 
Het aandeel is tegen 1,3 keer 
de boekwaarde en 4,5 keer de 
verwachte ebitda weer aan-
trekkelijk gewaardeerd. z

X - F A B

Productiecapaciteit moet bijbenen

X-Fab beschikt over een 
nettocashpositie van 
1,1 euro per aandeel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 6,89 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parĳs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 907 miljoen euro
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -27%
Dividendrendement: -
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De jaarcijfers van Ageas, de 
Belgische verzekeraar met 
grote belangen in Azië, ko-
men aan de bovenkant van de 
verwachtingen uit. Vooral 
het vierde kwartaal van 2021 
was beresterk. De winst 

overtrof ruimschoots de 
prognoses van de analisten. 
Per aandeel verdiende Ageas 
4,52 euro en de groep wil een 
brutodividend van 2,75 euro 
per aandeel uitkeren. Het ei-
gen vermogen per aandeel 
bedroeg 64,14 euro. Voor dit 
jaar rekent Ageas op een net-
towinst van 1 miljard euro. 
De koers won eerst tot 8 pro-
cent, maar moest die winst 
door de Russische aanval op 
Oekraïne weer prijsgeven.

Vorig jaar steeg de omzet van 
de lingerieproducent Van de 
Velde met 19,1 procent tot 
191,2 miljoen euro. De verge-
lijkbare bedrijfskasstroom 
(ebitda) klom met 30,3 pro-
cent tot 52,3 miljoen euro, bij 

een marge van 27,4 procent. 
De nettowinst verdubbelde 
tot 32 miljoen euro, terwijl de 
cashpositie van de groep toe-
nam van 23,8 tot 73,5 miljoen 
euro. Van de Velde koopt ook 
tot 15 miljoen euro eigen aan-
delen in. Verrassend was dat 
CEO Marleen Vaesen de 
groep verlaat, nu Van de Vel-
de weer op het rechte spoor 
zit. Ze wordt opgevolgd door 
Peter Corijn. Na het nieuws 
won het aandeel 1,5 procent.

In 2021 slaagde de farma-
groep UCB erin haar omzet 
met 8 procent op te krikken 
tot 5,8 miljard euro. De aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
(ebitda) klom met 14 procent 
tot 1,64 miljard euro, terwijl 

de marge 28 procent bedroeg. 
De nettowinst bereikte 
1,1 miljard euro (6,49 euro 
nettowinst per aandeel). Dit 
jaar verwacht UCB een klei-
ne terugval met een omzet 
tussen 5,15 en 5,4 miljard eu-
ro, een aangepaste ebitda- 
marge tussen 26 en 27 pro-
cent en een nettowinst per 
aandeel tussen 4,80 en 
5,30 euro. Op een dieprode 
beursdag won de koers ruim 
4 procent na die cijfers.

Het plan voor een aparte 
beursnotering voor Porsche 
wordt concreter, al is het on-
duidelijk hoeveel procent van 
Porsche Volkswagen naar de 
beurs zou brengen. Sommige 
bronnen spreken van 25 pro-

cent. Porsche is een van de 
meest iconische en rendabele 
automerken ter wereld. Vol-
gens sommige analisten is 
Porsche tot 85 miljard euro 
waard, terwijl de beurskapi-
talisatie van Volkswagen 
110 miljard euro bedraagt. 
Volkswagen wil 52 miljard 
euro besteden aan de transi-
tie naar elektrische auto’s. Na 
het nieuws maakte de koers 
van Volkswagen een sprong. 
We namen een eerste positie.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 41,48 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 32,80 euro
Ticker: VAN BB
ISIN-code: BE0003839561

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 91,90 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 176,36 euro
Ticker: VOW3 GR
ISIN-code: DE0007664039



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

131

3  M A A RT  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

H
et aandeel van Engie ligt 
niet in de bovenste lade 
bij de meeste beleggers. 
Het was het afgelopen 
decennium geen hoog-
vlieger. Toch is het best 
mogelijk dat de koers van 

de elektriciteitsproducent te-
gen eind dit jaar weer hoger 
klimt. De polemiek rond de 
kernuitstap in België zal En-
gie wellicht geen windeieren 
leggen. Als de bouw van de 
geplande gascentrales door-
gaat, ontvangt Engie miljar-
den euro’s steun. Als de kern-
uitstap afspringt, zal het 
enorme bedragen claimen 
van de overheid om de kern-
centrales weer operationeel 
te maken. Wat er ook wordt 

O P T I E S

En de winnaar is... Engie
beslist, Engie lijkt in elk 
scenario de winnaar te zijn.
De voor Engie lucratieve soap 
rond de kernuitstap is niet de 
enige reden waarom we à la 
hausse gaan op dit aandeel. 
De onlangs bekendgemaakte 
resultaten waren positief. 
 Bovendien biedt het mooie 
dividend van bijna 6 procent 
steun, mocht het aandeel in 
zwaar weer belanden. We 
gaan weer de klassieke weg 
op met een geschreven put 
en/of een gekochte call.

Geschreven put
Schrijf de put Engie sep-
tember met uitoefenprijs 
16,00 euro @ 2,75 euro
Zoals gezegd gaan we ervan 

uit dat de aandelenkoers van 
Engie stijgt. Iets boven 16 eu-
ro wacht een stevige weer-
stand. Doorbreekt de koers 
die barrière, dan liggen aan-
zienlijk hogere koersen in het 
verschiet. De schrijver van de 
put kan dan op beide oren sla-
pen, want de premie is dan 
definitief verworven. Een van 
de grote gevaren is de Russi-
sche aanval op Oekraïne, 
want het valt te verwachten 
dat ook Engie in de klappen 
zal delen. De putschrijver 
moet dan wellicht de aan-
delen kopen tegen 16 euro. 
Omdat hij al een premie van 
2,75 euro heeft opgestreken, 
kosten de aandelen hem dus 
13,25 euro.

Gekochte call
Koop de call Engie decem-
ber met uitoefenprijs 
15,00 euro @ 0,52 euro
Dit is een strategie voor de 
 actievere belegger. Met dat 
contract koopt hij tijd tot 15 
december. Dan loopt het 
waardeloos af, als de aande-
lenkoers van Engie niet hoger 
noteert dan de uitoefenprijs 
op 15 euro. We zijn daar nu 
slechts 3 procent van verwij-
derd. Om winst te maken 
moet de koers tot boven 
15,52 euro stijgen, want we 
hebben iets meer dan een hal-
ve euro premie betaald. Stijgt 
de koers tot de weerstand op 
16,45 euro, dan bedraagt de 
premie ten minste 1,45 euro. 
Op dat moment verdrievou-
digt onze inzet. Blijft de koers 
onder 15 euro, dan zijn we on-
ze premie natuurlijk ook wel 
kwijt. z

O
lie- en gasaandelen zijn 
bij de schaarse winnaars 
in aandelenindexen, die 
sinds Nieuwjaar bloed-
rood kleuren. Een ge-
spreide investering in de 
Europese olie- en gassec-

tor kan dus dienen als een 
hedge om de impact van de 
hoge energieprijzen op uw 
budget en vermogen te com-
penseren. Dat kan het best via 
de Dow Jonex Stoxx 600 
Europe Oil&Gas index.

D E R I V A T E N

Trackers op olie- en gasaandelen

Die telt achttien bedrijven 
met een gemiddeld dividend-
rendement van 3,9 procent. 
De hoge uitkeringen zijn een 
ander argument om in de sec-
tor te beleggen. In de index is 
het hoogste gewicht voor 
Shell. Sinds vorig jaar is het 
bedrijf volledig Brits en is de 
toevoeging ‘Royal Dutch’ uit 
de naam weggevallen. De ac-
tiviteiten van de groep blijven 
dezelfde en het aandeel no-
teert nog altijd op Euronext 
Amsterdam in euro. Met zijn 
divisie Integrated Gas profi-
teert Shell optimaal van de 
hogere gasprijzen. BP is het 
enige bedrijf dat noteert in 
Brits pond in de index. Meer 
dan 70 procent van de posi-

ties noteert in euro.
Er zijn twee Europese trac-
kers die deze index schadu-
wen. De onderliggende waar-
de is dan wel dezelfde, maar 
er zijn wel een aantal ver-
schillen.

Lyxor Stoxx Europe 
600 Oil&Gas ETF
Deze tracker noteert op 
 Euronext Parijs met ticker-
symbool OIL FP (ISIN-code:  
LU1834988278). Het is een 
synthetische tracker die de 
onderliggende index scha-
duwt door swapovereenkom-
sten. De financiële tegenpartij 
van die swaps is Société 
Générale, het moederbedrijf 
van Lyxor ETF. De dividen-

den worden niet uitgekeerd, 
maar gekapitaliseerd. De jaar-
lijkse beheersvergoeding be-
draagt 0,3 procent. Deze ETF 
beheert ongeveer 400 miljoen 
euro.

iShares Stoxx Europe 
600 Oil&Gas ETF
Deze tracker van uitgever 
BlackRock noteert op de 
Duitse Xetra met tickersym-
bool EXH1 GY (ISIN-code: 
DE000A0H08M3). In tegen-
stelling tot de vorige ETF is 
dit een fysieke tracker waar 
de onderliggende posities van 
de index worden gekocht. Dat 
verklaart ook de iets hogere 
beheersvergoeding van 0,46 
procent. Nog een ander ver-
schil is dat de dividenden 
worden uitgekeerd en niet ge-
kapitaliseerd. Dit product is 
met ruim 1,3 miljard euro on-
der beheer ook een maatje 
groter dan OIL. z

TOP VĲF (OP 25 FEBRUARI) 
1. Shell (New)  31,1%
2. BP 15,3%
3. Total 15%
4. ENI  7,8%
5. Statoil  6,4%
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P O R T E F E U I L L E

I
n Oekraïne heeft zich het 
slechtst mogelijke scenario 
ontwikkeld. De Russische 
president Vladimir Poetin 
koos voluit voor oorlog. Ge-
lukkig hebben we op tijd 
gekozen voor een defensie-

ve aanpak met de opbouw 
van een stevige kaspositie. 
Daar hebben we een deel van 
gebruikt om onze posities in 
goud en zilver uit te breiden, 
om ingedekt te zijn tegen een 
langdurig conflict met oplo-
pende spanningen tussen het 
Westen en Rusland.
Daarnaast is er natuurlijk het 
gezegde dat als de kanonnen 
bulderen, je aandelen moet 
durven kopen. Dat hebben 
we intussen met een kwart 
van onze resterende cashpo-
sitie gedaan. We opteerden 
wel voor kwaliteitsaandelen 
die we op donderdag 24 fe-
bruari, de eerste dag van de 
escalatie, tegen behoorlijk 
gezakte prijzen hebben kun-
nen oppikken (zie orders). 
We zullen verder inspelen op 
scherpe, tussentijdse dalin-
gen om tegen aantrekkelijke 
prijzen de voorbeeldporte-

feuille aan te vullen. Met 
KBC, Melexis, Rio Tinto, 
Samsung Electronics, Tes-
senderlo, Unilever en Uni-
versal Music Group kent u 
de waarden die in polepositi-
on staan. Volg aan- en verko-
pen op de voet via onze web-
site en nieuwsbrief.

Recordjaar voor Sipef
Sipef boekte recordcijfers  
in 2021. De recurrente netto-
winst (zonder eenmalige 
 elementen) klokte af op 
82,7 miljoen dollar, bijna een 
verzesvoudiging tegenover 
2020 (14,1 miljoen) ¬ een 
 gevolg van sterke productie-
cijfers en fors hogere palm-
olieprijzen. Op jaarbasis 
klom de productie van eigen 
palmvruchten met 13,6 pro-
cent tot 1,39 miljoen ton. 
Door de gunstige weersom-
standigheden steeg het ex-
tractiepercentage (de hoe-
veelheid olie uit 1 ton vruch-
ten) op groepsniveau met 
2,28 procent tot een sterke  
24 procent. Dat leidde tot een 
recordproductie van 384.178 
ton palmolie, een stijging met 

16,7 procent tegenover 2020.
De gemiddelde palm olieprijs 
klom van 715 dollar per ton in 
2020 naar 1.195 dollar. De 
groepsomzet steeg met 51,8 
procent tot 416,1 miljoen dol-
lar en de brutowinst van 
62,4 miljoen naar 169,2 mil-
joen. Door de resterende rub-
berplantages (1.763 hectare 
eind 2021) geleidelijk om te 
bouwen tot palmolieplanta-
ges vervelt de groep naar een 
puur palm olie bedrijf. De ba-
nanenplantages in Ivoorkust 
blijven wel een nevenactivi-
teit en leverden een bijdrage 
van 3,8 miljoen dollar aan de 
brutowinst. Door een nieuwe 
uitbreiding stijgt de verwach-
te bananenproductie in 2022 
met 18 procent.
Op basis van de uitbetalings-
ratio van 30 procent van de 
recurrente nettowinst stijgt 
het brutodividend van 
0,35 euro per aandeel in 2021 
naar een historisch record 
van 2 euro (3,3% brutorende-
ment). Het investeringsbud-
get wordt in 2022 opgetrok-
ken van 68,7 miljoen in 2021 
richting 100 miljoen dollar. 
Door de enorme hausse op 
de palmoliemarkt kon Sipef 
zijn nettoschuld vorig jaar af-
bouwen met twee derde, van 
151,2 miljoen naar 49,2 mil-

joen dollar, ruim onder het in 
oktober vooropgestelde ni-
veau van 75 miljoen.
Bovendien zijn de vooruit-
zichten voor 2022 uitste-
kend. Sipef verwacht na het 
sterke 2021 een verdere pro-
ductiestijging met 4 procent 
door de combinatie van 10 
procent groei in Indonesië en 
een lichte daling in Papoea- 
Nieuw-Guinea. Daarmee zou 
de jaarproductie voor het 
eerst de grens van 400.000 
ton bereiken. Door een ver-
dere expansie richting 
100.000 hectare wil Sipef te-
gen 2030 een jaarproductie 
van 600.000 ton halen. Tot 
nu is voor dit jaar 33 procent 
van de verwachte jaarpro-
ductie verkocht tegen een 
stevige 1.267 dollar per ton, 
tegenover 36 procent tegen 
827 dollar per ton op hetzelf-
de moment vorig jaar. De 
markt zal nog minstens tot 
de zomer krap blijven.
De koers van het aandeel 
 reageerde positief op de 
 recordcijfers. We zien, deels 
dankzij de uitstekende voor-
uitzichten voor 2022, verder 
stijgingspotentieel richting 
70 euro. Koopwaardig (ra-
ting 1B). z

Sipef heeft uitstekende 
vooruitzichten.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
·  AB InBev was op de 

afspraak met zĳn vierde-
kwartaalcĳfers. De volumes 
stegen met 3,6 procent, ter-
wĳl 2 procent was verwacht. 
In 2022 wordt wel een 
groeivertraging verwacht. 
Meer details in het volgende 
nummer.

·  Balta Group: de jaarresul-
taten lagen in lĳn met de 
verwachtingen. Meer details 
in een volgend nummer.

·  Deceuninck gaf een 
gemengd jaarrapport af, 
waarbĳ de omzetgroei 
impressionant was, maar  
de resultaten bleven achter 
op de verwachtingen. Meer 
details in het volgende num-
mer.

·  EVS: de Waalse specialist in 
livesportverslaggeving 
boekt sterke resultaten en 
heeft een geweldig order-
boek. Maar de prognoses 
blĳven voorzichtig voor 
2022 vanwege van de 

schaarste aan componen-
ten.

·  Ontex: zwakke cĳfers, maar 
dat was verwacht. Er wordt 
een moeilĳk eerste kwartaal 
verwacht, met daarna beter-
schap. Meer details in het 
volgende nummer.

·  UCB: zowel de omzet als de 
winst waren boven ver-
wachting en de verwachtin-
gen zĳn rooskleurig. UCB 
scoorde dan ook op de 
beurs. Meer details in het 
volgende nummer.

Thema  
vergrijzing
·  Biocartis: de koers kreeg 

nieuwe pandoering, maar de 
resultaten waren groten-
deels bekend en het terug-
dringen van de cashburn in 
2022 is positief.

·  Oxurion leed in 2021 een 
nettoverlies van 29,6 mil-
joen euro. Eind 2021 
bedroeg de cashpositie 
10 miljoen euro. Belangrĳke 
klinische resultaten op 
komst.

Gespreid weer  
instappen
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PORTEFEUILLE

Uitgevoerde aankooporders (24/2): 70 aandelen ArcelorMittal aan 
24,68 euro, 3 aandelen ASML aan 529,07 euro, 300 aandelen First 
Majestic Silver aan 12,15 dollar, 3 aandelen LVMH aan 634,55 euro,  
10 aandelen Microsoft aan 273,32 dollar, 150 aandelen Pan American 
Silver aan 24,78 dollar, 500 aandelen Sandstorm Gold aan 7,19 dollar,  
5 aandelen Sofina aan 326,00 euro, 150 deelbewĳzen VanEck Vectors 
Goldminers aan 34,37 euro en 10 aandelen Volkswagen aan 176,52 euro

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
146.602,56   (83,4%)      29.106,85    (16,6%)             175.709,41  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -1,8% Bel20  -6,3%
Eurostoxx50  -7,6% MSCI World  -5,7%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e roebel zakt al tien jaar 
in waarde tegenover de 
euro en de dollar. Zelfs 
voor de oorlog met Oek-
raïne begon, was de Rus-
sische munt de voorbije 
vijf jaar gezakt met 33 

procent tegenover de dollar 
en zelfs met 43 procent te-
genover de euro. Vorig jaar 
werd de roebel sterker, met 
een winst van iets meer dan 
2 procent. Maar als reactie 
op de zware sancties van het 
Westen, met vooral de ge-
deeltelijke loskoppeling van 
de Russische banken van het 
internationale betalingssys-
teem SWIFT, dook de roebel 
meteen 30 procent lager. 
Eensklaps gingen we van 95 
naar 122 roebel voor 1 euro. 
De financiële markten beoor-
delen de toestand van Rus-
land als bijzonder ernstig. In 
2014, toen duidelijk werd dat 
de Russen de Krim hadden 
ingenomen en zelfs zouden 
inlijven, zakte de waarde van 
de roebel in minder dan een 

jaar van 47,3 naar 78 roebel 
voor een euro. Dat komt 
overeen met een waardeda-
ling van 40 procent. De munt 
is nog altijd niet hersteld. 
Even ging het beter, maar tel-
kens volgde nadien weer een 
verzwakking.

Zware sancties
De waarde van de roebel is 
blijkbaar stabiel zolang het 
bij oorlogstaal blijft. Pas wan-
neer de schermutselingen 
uitmonden in gevechten en 
de ernst van de situatie door-
dringt, gaat de roebel onder-
uit. Dan worden meer sanc-
ties opgelegd om de Russi-
sche economie te treffen. 
Forse renteverhogingen door 
de Bank of Russia (BCR) heb-
ben in dat geval maar een 
 beperkt succes.
De situatie is nu uiteraard 
niet helemaal dezelfde als 
acht jaar geleden. Enerzijds 
zijn de energieprijzen sterk 
gestegen, en Rusland profi-
teert daarvan. In zijn bodem 

zitten grote voorraden olie en 
gas en voor de ontginning 
spelen milieu-aspecten veel 
minder een rol dan in het 
Westen. Verschillende Euro-
pese landen zijn afhankelijk 
van Russische olie en gas. 
Anderzijds kampen de Rus-
sen, net zoals wij, met een 
veel te hoge inflatie. Die be-
droeg vorig jaar gemiddeld 
6,68 procent. Maar ten tijde 
van de Krimoorlog liep de 
 inflatie zelfs op tot 7,80 pro-
cent. Rusland heeft wel erva-
ring met stijgende prijzen. In 
juli 1993 bedroeg de inflatie 
maar liefst 722 procent. Drie 

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 97,47 4,52%  100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27  97,21  2,18% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 90,85 5,88% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 92,66 6,20% 2.000 BB+
USD  Micron Techn. 2,703% 15/04/32 92,88  3,57% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 95,52  8,23% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,9 1,28% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 87,20  10,2% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26  107,4  0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 96,50  2,69% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,68% 03/12/24  100,9 3,34% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,9  1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  102,0 5,73% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 91,20 24,1% 10.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 91,48 10,7% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,5 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Roebel in vrije val

= ESG-obligatie
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maanden later werd zelfs een 
record van 1.065 procent be-
reikt. Ter vergelijking: in Bel-
gië bedraagt dat record van 
1974 slechts 15 procent.

Speculatieve munt
De BCR laat de zaken deze 
keer niet op hun beloop. De 
centrale bank verhoogt keer 
op keer de rente. Die be-
draagt nu al 20 procent, en de 
bank laat ruimte voor nog 
meer. De Russische over-
heidsfinanciën verkeren in-
tussen in een blakende ge-
zondheid. Er wordt zelfs ge-
streefd naar een begroting in 
evenwicht. Al weet uiteraard 
niemand buiten Rusland of 
de cijfers kloppen.
Net om die reden, en uiter-
aard omdat het brein van de 
Russische president Vladimir 
Poetin vaak ondoorgrondelijk 
is, beschouwen we de Russi-
sche roebel als een te specu-
latieve munt. Het rendement 
van 10 procent en meer 
maakt uiteraard veel goed. In 
de obligatieselectie hebben 
we al een tijdje de lening op-
genomen van de topdebiteur 
IBRD (International Bank 
for Reconstruction and Deve-
lopment). Ze loopt af op 28 
januari 2025 en kost 87 pro-
cent, zodat de coupon van  
5 procent het rendement op 
iets meer dan 10 procent 
brengt. Asian Infrastructu-
re biedt een vergelijkbaar 
rendement op een obligatie 

die eveneens over drie jaar 
vervalt en een coupon van 
4,25 procent draagt. De kost-
prijs beloopt slechts 83,50 
procent. De recente emissie 
van International Finance 
Corporation loopt tot 12 no-
vember 2024 en biedt een 
coupon van 7,25 procent. Het 
huidige rendement bedraagt 
10 procent. De effecten kos-
ten 100.000 roebel of onge-
veer 1.126 euro.

Centraal-Europese 
 alternatieven
Het oorlog in Oekraïne dijt 
uiteraard ook uit naar andere 
Oost-Europese landen, zoals 
Polen en Hongarije, en de 
Centraal- Europese staten, 
zoals Tsjechië. De obligatie-
markt in de munt van die lan-
den stelt vaak niet veel voor. 
Vanwege het grotere risico 
ligt het rendement er 4 tot 5 
procent hoger dan bij soort-
gelijke obligaties in euro. Of 
dat voldoende is, moet elke 
belegger voor zichzelf uit-
maken. Wij zijn van oordeel 
dat zulke obligaties, vandaag 
nog meer dan anders, alleen 
geschikt zijn voor erg dyna-
mische  beleggers.
De Poolse economie zal dit 
jaar met ongeveer 4,5 pro-
cent groeien. Volgend jaar 
kan het iets minder zijn door 
de oprukkende inflatie 

(8,69%) en de stijgende rente 
(2,75%). Ook in Polen draait 
de economie op volle toeren. 
De werkloosheid is er laag en 
de overheidsfinanciën ogen 
gezond. Maar de rechtse re-
gering heeft er de volstrekte 
meerderheid en houdt de 
centrale bank stevig in haar 
greep. Dat leidt regelmatig 
tot conflicten met Europa.
Dat laatste heeft Polen ge-
meen met Hongarije. Ook 
premier Viktor Orban volgt 
een eigengereide koers en 
daar kwamen al strubbelin-
gen met de oppositie en voor-
al de internationale instellin-
gen van. De Hongaarse cen-
trale bank heeft de officiële 
kortetermijnrente verhoogd 
naar 2,90 procent. De lange-
termijnrente is begin februari 
gestegen tot 4,8 procent op 
obligaties met een looptijd 
van vijf jaar. De pandemie 
heeft ook Hongarije geraakt, 
maar de economie herstelt 
snel en goed. Mede daardoor 
is ook de inflatie sterk geste-
gen. En wellicht is met een 
cijfer van 7,87 procent de top 
nog niet bereikt, want de lo-
nen stijgen fors door de over-
verhitte arbeidsmarkt.
De Poolse zloty (PLN) ver-
loor de voorbije vijf jaar on-
geveer 5 procent tegenover 
de euro, maar de forint 
(HUF) ging over dezelfde 

 periode drie keer sterker 
naar beneden. De laatste 
maanden houden beide mun-
ten echter goed stand, maar 
het politieke risico is naar 
onze mening te groot voor de 
voorzichtige belegger.
De Tsjechische kroon 
(CZK) presteert al een paar 
jaren opvallend goed. De in-
flatie (6,6%) stijgt er ook, 
maar lijkt iets beter onder 
controle dan in de meeste 

andere Europese landen. 
 Gemiddeld bedroeg de infla-
tie er in 2021 slechts 3,84 
procent. Begin februari heeft 
de Tsjechische centrale bank 
de officiële rentetarieven op-
getrokken naar 4,50 procent. 
Experts verwachten dat dat 
wel het hoogste niveau zal 
zijn en dat de rente tegen het 
einde van dit jaar weer berg-
af gaat. De tienjaarsrente 
klom dit jaar tot boven 3 pro-
cent. De Tsjechische kroon 
lijkt voor beleggers momen-
teel de meest aangewezen 
munt in Centraal- en 
Oost-Europa. z

De Tsjechische kroon is 
momenteel voor beleg-
gers de meest aangewe-
zen munt in Centraal- en 
Oost-Europa.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1335  -6,21%
EUR/GBP  0,8341  -3,60%
EUR/NOK  10,101  -1,13% 
EUR/SEK  10,604  +5,60%
EUR/CAD  1,4438  -5,83%
EUR/AUD 1,5711  +0,94%
EUR/NZD  1,6869  +0,72%
EUR/ZAR  17,196  -2,52%
EUR/TRY  15,621  +85,45%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Het zal een sterk jaar worden 
voor groene obligaties. De 
eerste twee maanden van dit 
jaar zagen al een vierhon-
derd tal nieuwe emissies het 
levenslicht. Voor elk wat wils. 
En kele opmerkelĳke vaststel-
lingen:
De bank- en de vastgoedsec-
tor zĳn heel actief in groene 

en/of duurzame obligaties. 
Deutsche Bank, Citigroup, 
verschillende Landesbanken, 
Korea Development Bank, 
DNB Bank, Credit Agricole en 
Argenta Spaarbank zĳn maar 
enkele namen van banken. 
VGP, Zug Estates, Alexandria 
Real Estate, Quadreal Pro-
perty, Gecina en CPI Property 
zĳn de opmerkelĳkste vast-
goedondernemingen. Ook 
overheden laten zich niet 

onbetuigd, zoals Hongarĳe en 
City of Malmö.
Minder voor de hand liggende 
debiteuren vinden we in de 
autosector (Zenith Auto-
motive, KIA, Hyundai Motor 
en GMAC-SAIC Automotive). 
Ook spoormaatschappĳen als 
Henan Railway en Nanchang 
Railway, en petroleumbedrĳ-
ven als National Petroleum 
And Natural Gas hebben dit 
jaar al de weg naar ESG-obli-

gaties gevonden.
Intussen stelt Morningstar 
dat duurzame labels van 
beleggingsproducten geen 
exacte wetenschap zĳn. Niet 
zelden spreken analisten die 
de kwalificaties maken elkaar 
tegen. Er is dus nog veel werk 
aan de winkel om de duur-
zaamheid van obligaties en 
fondsen te beoordelen.

Het regent 
ESG-obligaties
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Het aandeel van de mest-
stoffen gigant Mosaic blijft 
maar stijgen. Tijd om af-
scheid te nemen?

Onder impuls van de sterke 
jaarresultaten is het aandeel 
van de Amerikaanse mest-
stoffengigant Mosaic nage-
noeg verdubbeld sinds eind 
2020. De jaaromzet steeg met 
42 procent tegenover 2020 
tot 12,4 miljard dollar. De re-
currente bedrijfskasstroom 
of rebitda (zonder eenmalige 
elementen) klom 129 procent 
hoger tot een record van 
3,6 miljard dollar, en de net-
towinst dikte met 142 pro-
cent aan tot 1,63 miljard dol-
lar, of 4,27 dollar per aandeel. 
Nochtans daalden de volu-
mes in zowel de potas- als de 
fosfaatmeststoffenafdeling 
(respectievelijk met 13 en 
10%), maar dat werd ruim-
schoots gecompenseerd door 
de fors hogere gemiddelde 
verkoopprijzen (47% voor 
potas, tot 285 dollar per ton, 
en 81,9% voor fosfaat, tot 
564 dollar per ton).
De rebitda van de fosfaat-
meststoffen is gestegen van 
536 miljoen dollar naar 
1,7 miljard, terwijl de rebitda 
van de potasafdeling afklokte 
op 1,3 miljard (722 miljoen in 
2020). Het volume viel be-
perkter terug bij Mosaic Fer-
tilizantes (Latijns-Amerika) 
(-4,8%), maar de verkoop-
prijzen klommen met 52,7 
procent tot 504 dollar per 
ton. De rebitda steeg van 
473 miljoen dollar tot 
821 miljoen (+73,6%). De 
 hoge meststoffenprijzen zijn 

een gevolg van logistieke pro-
blemen, weersgebonden en 
prijsgedreven productie-
onderbrekingen (duurdere 
energie) en uitvoerbeperkin-
gen (onder meer van fosfaat-
meststoffen uit China), ter-
wijl de vraag op recordhoog-
te zit door de hoge prijzen 
van landbouwgewassen.
De vooruitzichten voor fos-
faat en potas blijven gunstig. 
De vraag stijgt naar verwach-
ting naar het hoogste niveau 
ooit, de wereldvoorraden zijn 
laag en het aanbod zal slechts 
geleidelijk toenemen. Boven-
dien spelen de economische 
sancties tegen Wit-Rusland, 
waaronder tegen Belarus kali, 
’s werelds op één na grootste 
potasproducent, in de kaart 
van de Noord-Amerikaanse 
potasproducenten.
De hoogconjunctuur laat 
Mosaic toe in 2022 drie 
kwart van de vrije kasstroom 
terug te laten vloeien naar de 
aandeelhouders. Het kwar-
taaldividend stijgt vanaf het 
tweede kwartaal met 33 pro-
cent tot 15 dollarcent bruto. 

Er startte ook een versneld 
inkoopprogramma van eigen 
aandelen van 400 miljoen 
dollar. Parallel wordt het 
 resterende deel van 170 mil-
joen dollar van het lopende 
aandeleninkoopprogramma 
van 1 miljard uitgevoerd, 
waarna  met een een nieuw 
programma voor 1 miljard 
dollar zal opstarten. Geza-
menlijk is dat goed voor ruim 
9 procent van de huidige 
marktkapitalisatie van 
16,7 miljard dollar. 
Mos aic plukt de vruchten 
van zijn  jarenlange investe-
ringen in de mijnen (de K3- 
schacht in de Esterhazy- pot-
asmijn), nieuwe producten 
(Micro Essentials) en  regio’s 
(Latijns-Amerika). We den-
ken dat de prijshausse nog 
een tijdje aanhoudt. De forse 
inkoopprogramma’s van 
 Mosaic zorgen voor koers-
steun en de waardering tegen 
5,4 keer de verwachte re-
cordwinst voor 2022 is nog 
niet te duur. Een verdere es-
calatie van de oorlog in Oek-
raïne kan de prijzen van zo-
wel de landbouwgewassen 
als de meststoffen langer 
hoog houden. We verlagen na 
de forse stijging wel het ad-
vies naar houden/afwach-
ten (rating 2B). z

Tijd om afscheid te nemen van Mosaic?

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 24/2:  Barrick Gold, 

Sandstorm Gold en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 25/2:, X-Fab en opties (Engie)
• Maandag 28/2:  Sipef, lezersvraag 

(Mosaic) 
• Dinsdag 1/3: Deceuninck, Ontex en 

derivaten (olie/gas) 
• Woensdag 2/3:  bpost, ForFarmers;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: BELEGGEN IN TĲDEN VAN 
WAPENGEKLETTER EN AANDEEL IN 
DE KĲKER: KINEPOLIS 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 3 MAART
Argenx: jaarresultaten

MAANDAG 7 MAART
Inventiva: jaarresultaten
CFE: jaarresultaten
Harmony: kwartaalresultaten
PostNL: jaarresultaten

DINSDAG 8 MAART
D’Ieteren: jaarresultaten
Mithra Pharmaceuticals: jaarresultaten

WOENSDAG 9 MAART
Adidas: jaarresultaten 
Gatos Silver: kwartaalresultaten
Oracle: kwartaalresultaten
TINC: halfjaarresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

DONDERDAG 10 maart
Alexco Resources: kwartaalresultaten
Boskalis: jaarresultaten
GBL: jaarresultaten
K+S: jaarresultaten
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