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V O O R W O O R D

Stevig herstel mogelijk 
na capitulatie

N r .  4 4  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
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

H
et zal ook te maken met 
het begin van de herfst en 
het vooruitzicht van een 
lange, donkere winter, 
maar in september en ok-
tober stijgen de beurzen 
zelden. Een van de be-

kendste beurswijsheden is 
Sell in May and go away. Die 
moet worden vervolledigd 
met But remember to come 
back in September. Uit ver-
schillende onderzoeken blijkt 
dat er een kern van waarheid 
in die beurswijsheid zit. Er is 
zelfs historisch materiaal 
voor Wall Street dat teruggaat 
tot het einde van de negen-
tiende eeuw.
Daaruit blijkt dat de periode 
van mei tot en met augustus 
gemiddeld een return van 0 
tot 1,9 procent oplevert, af-
hankelijk van het onderzoek 
en de periode. Dat is een stuk 
minder dan de periode van 
september tot en met april, 
waarin het gemiddelde ren-
dement over meer dan hon-
derd jaar bekeken tussen 6 en 
7 procent schommelt.

Dit jaar kwam september te 
vroeg voor wie op de bodem 
wilde kopen, maar ook deze 
keer lijkt het begin van de 
herfst een heel aantrekkelijke 
periode om weer in te stap-
pen. Vorige week konden we 
al het extreme pessimisme bij 
de kleine beleggers melden 
op basis van de wekelijkse on-
dervraging door de American 
Association of Individual In-
vestors (AAII). Zo’n somber 
beurssentiment was sinds 
1987 steeds een voorspeller 
van bovengemiddelde ren-
dementen in de eerste zes 
maanden na de publicatie.

Onderwogen
Maar niet alleen de particu-
liere belegger dompelt zich in 
de herfst onder in negativisme.
Uit een enquête die Bank of 
America hield bij meer dan 
driehonderd Amerikaanse 
fondsbeheerders blijkt dat ze 
de handdoek in de ring heb-
ben gegooid. Voor het eerst 
sinds 2001 houden de fonds-
beheerders een cashpositie 

van meer dan 6 procent 
(6,3�%) aan. In de langdurige 
stierenmarkt sinds het voor-
jaar van 2009 was dat nog 
niet gebeurd. Enkel in april 
2020, met de uitbraak van de 
covid-19-pandemie, kwamen 
we in de buurt.
Bijna de helft (49�%) van de 
ondervraagden geeft aan on-
derwogen te zijn in aandelen. 
Dat is het hoogste cijfer in ja-
ren en het is heel ongewoon. 
Doorgaans pronken beheer-
ders er graag mee dat ze over-
wogen zijn in aandelen en 
daardoor kunnen excelleren. 
Het pessimisme gaat nog ver-
der, met 79 procent van de 
respondenten die aangeven 
over twaalf maanden een 
zwakkere economie te ver-
wachten dan op het moment 
van de ondervraging. 83�pro-
cent ziet de bedrijfswinsten 
over twaalf maanden zakken 
tegenover vandaag. Dat is 
heel opmerkelijk, want eind 
vorig jaar dacht nog zowat 80 
procent dat de winsten eind 
2022 hoger zouden zijn dan 
eind vorig jaar.

Al die cijfers en gedragingen 
wijzen erop dat er sprake is of 
is geweest van een capitulatie 
bij beleggers –�groot en klein. 
Dat is een uitzonderlijke situ-
atie, maar niet ongebruikelijk 
na drie kwartalen van stevige 
verliezen. Pientere, wakkere 
beleggers zien daar de ultie-
me bevestiging in dat de bo-
dem is gezet of toch niet meer 
veraf kan zijn, en dat hier de 
kiemen liggen van een stevig 
herstel dat minstens enkele 
maanden zal duren. z
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Fondsbeheerders hebben 
de hoogste cashpositie 
sinds 2001.
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D
oor de toenemende com-
plexiteit van de samen-
leving en de economie 
groeit de behoefte aan 
bijkomende regelgeving, 
transparantie en contro-
le, om die complexiteit te 

beheren. De jongste decennia 
is daarvoor een hele sector 
ontstaan, die de bedrijven en 
de consumenten helpt dat 
 alles te behappen. Hij kreeg 
het acroniem TIC mee, wat 
staat voor testing, inspection 
en certification.
Dat is exact wat TIC-bedrij-
ven doen: ze testen, controle-
ren en certificeren producten 
en diensten van andere be-
drijven, die zich moeten hou-
den aan kwaliteits-, veilig-
heids- of andere standaarden. 
De troef van de TIC-bedrij-
ven is dus dat ze een dienst 
leveren die voor veel bedrij-
ven onontbeerlijk is, maar te 
duur om zelf uit te voeren.
De TIC-sector is groot en ge-
diversifieerd. Wereldwijd is 
hij goed voor een jaaromzet 
van 200�miljard dollar en 
meer dan 1�miljoen werkne-
mers. In 2021 werd de sector 
gewaardeerd op een kleine 
210�miljard dollar. Tegen 
2030 zou dat tussen 330 en 
350�miljard dollar zijn. Ex-
perts verwachten dat de sec-
tor de komende tien jaar met 
5 tot 6 procent per jaar zal 
groeien. De belangrijkste 

TIC-spelers zijn Europees. 
De sector profiteert van 
trends als de toenemende 
 regelgeving, het sterkere con-
sumentenbewustzijn met een 
hogere vraag naar veiligheid 
en transparantie als gevolg, 
en het feit dat almaar meer 
overheden en bedrijven hun 
test- en controleactiviteiten 
uitbesteden.
De beursgenoteerde TIC-
spe lers zijn stuk voor stuk 
kwaliteitsaandelen. Ze heb-
ben hoge operationele winst-
marges en rendementen op 
geïnvesteerd kapitaal. Ze 
 genieten van sterke competi-
tieve voordelen en stevige 
marktposities. Daarnaast zijn 
het performante vrijekas-
stroommachines. De meeste 
zijn heel actieve overnemers, 
waardoor ze behoorlijk grote 
goodwillposities van 25 tot 
45 procent van het balans-
totaal hebben opgebouwd.
Kwaliteit heeft uiteraard zijn 
prijs. De gemiddelde waar-
deringen van TIC-spelers 
waren de jongste jaren stee-
vast aan de hoge kant. De 
 recente koersdalingen heb-
ben daar verandering in 
 gebracht en bieden daarom 
kansen.

SGS: structureel  
hoge waardering
SGS is grootste beursgeno-
teerde TIC-speler. Het Zwit-

serse bedrijf levert wereld-
wijd diensten aan bijna alle 
sectoren, waaronder indus-
trie en milieu, gezondheid en 
voeding, consultancy en digi-
tale oplossingen.
Het heeft de jongste jaren 
sterk ingezet op overnames, 
waardoor het een aanzienlij-
ke goodwillpositie heeft op-
gebouwd. Dat heeft evenwel 
geen extra groei meege-
bracht. De jongste jaren stag-
neren de omzet- en de winst-
groei.
SGS, waarvan GBL een aan-
deelhouder is, spuwt jaar na 
jaar een robuuste vrije kas-
stroom uit. Zijn marktmacht 
weerspiegelt zich in de waar-
deringen, die structureel 
 hoger liggen dan die van de 
concurrenten. Door de re-
cente beursmalaise noteert 
het aandeel tegen meer aan-
vaardbare waarderingen, 
maar door het gebrek aan 
groei en de actieve overna-
mestrategie hanteren we 
maximaal een ‘houden’-ad-
vies.

Bureau Veritas: goed 
gediversifieerd
Het Franse Bureau Veritas is 
het nummer twee in de TIC- 
sector. Net als SGS is het een 
goed gediversifieerde groep, 
die wereldwijd actief is in de 
landbouw, de industrie, 
grondstoffen, de bouw, infra-
structuur en consumenten-
goederen.
In de jongste tien jaar groei-
de de omzet jaarlijks met een 
lage 3 procent, maar de vrije 
kasstroom dikte met meer 
dan 6 procent per jaar aan.
Bureau Veritas is net als SGS 
incontournabel, maar zo 
groot dat extra groei nog 
moeilijk te realiseren valt. 
Het zet, samen met SGS, het 
laagste vrijekasstroomrende-
ment neer: 4 à 5 procent. Dat 
rendement deelt de vrije kas-
stroom per aandeel door de 
aandelenkoers. In verhou-
ding tot de koers krijgen de 
beleggers in SGS en Veritas 
dus minder vrije kasstroom 
in ruil dan bij hun concur-
renten.

TIC-BEDRĲVEN IN KERNCĲFERS

Een onbekende markt 
van 200 miljard dollar

 MARKTKAPITALISATIE EBIT-MARGE FCF-YIELD K/W EV/EBITDA KOERS YTD

SGS (CHF) 16,6 miljard 15 % 5 % 22 12 -27 %
Bureau Veritas (EUR) 11 miljard 14 % 5 % 20 11 -15 %
Applus+ (EUR) 0,9 miljard 7 % 20 % 7 5 -25 %
Eurofins (EUR) 12 miljard 17 % 6 % 16 9 -39 %
Intertek (GBP) 6 miljard 15 % 7 % 17 10 -34 %

GF
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Ook de waardering van 
 Bureau Veritas is sterk terug-
gevallen. Het aandeel is te 
behouden. Voor een koop-
aanbeveling blinkt het nog 
niet genoeg uit.

Applus+: onze favoriet
Het Spaanse Applus+ is een 
kleinere en jongere TIC-spe-
ler. Het werd in 1996 opge-
richt en noteert sinds 2014 
op de beurs. Veel plezier 
hebben de beleggers er nog 
niet aan beleefd. Het noteert 
nog altijd 60 procent onder 
de introductiekoers.

Het bedrijf levert wereldwijd 
diensten aan sectoren als 
energie, bouw en automobiel. 
Het is een wereldspeler in 
testen en homologaties in de 
autosector. Het levert ook 
autokeuringsdiensten in 
meer dan veertien landen. 
Dat autosegment is goed 
voor een kwart van de omzet 
en net niet de helft van de 
operationele winst. Iets meer 
dan de helft van de omzet 
komt van inspecties, testing 
en kwaliteitscontrole in de 
energiesector en de indus-
trie. Daarnaast levert Ap-
plus+ ook laboratoriumtesten 
voor rist sectoren.
Applus+ kan de komende 
 jaren profiteren van groei-
trends in zijn sectoren, zoals 
de elektrificatie van vervoer 
en de groei van hernieuwba-
re en nucleaire energie. Die 
ommezwaai heeft het de 
jongste drie jaar in gang ge-
zet. De omzet uit fossiele 
brandstofsector is gedaald 
van 36 naar 26 procent ten 
voordele van hernieuwbare 

energie en het labosegment. 
Die laatste twee blijven de 
speerpunten voor de komen-
de jaren. Volgens het strate-
gische plan moet de omzet de 
komende drie jaar met 10 
procent per jaar stijgen. De 
operationele winstmarge 
moet boven 12 procent uit-
komen. Nu is die met zowat 
10 procent de laagste in de 
sector.
De grootste troef van Ap-
plus+ is zijn aantrekkelijke 
waardering. Het noteert met 
tientallen procenten korting 
tegenover zijn concurrenten, 
hoewel het van dezelfde 
groeikansen kan profiteren. 
Het vrijekas stroom rende-
ment is met 20 procent meer 
dan dubbel zo hoog als dat 
van zijn concurrenten. Inter-
tek is een verre tweede met  
7 procent.
Applus+ is minder spilzuch-
tig in zijn overnames en 
heeft, in tegenstelling tot 
concurrenten, zijn balans 
niet opgeblazen met good-
will. Die bedraagt slechts  
16 procent van het balans-
totaal, terwijl dat bij concur-
renten vaak het dubbele is. 
Gezien de waardering, de 
strategische ommezwaai 
naar groeisectoren en het 
 hoge vrijekasstroomrende-
ment is Applus+ een koop-
kandidaat.

Eurofins: waanzinnig 
beurssucces
Het Franse Eurofins is gespe-
cialiseerd in de niches milieu, 
voeding, farma, agroweten-
schap, gezondheidszorg en 
cosmetica. Het heeft een 
 wereldwijd netwerk van la-
boratoria, waarmee het klan-
ten uit die sectoren bedient 
met testen en certificering.
De jongste twaalf jaar was 
het een waanzinnig beurs-
succes. Eurofins wist zijn 
omzet meer dan te verzes-
voudigen. De koers ging tien 
jaar geleden voor het eerst 
boven 10�euro en steeg  tegen 
september 2021 naar meer 
dan 125�euro. Sinds die piek is 
de koers gehalveerd. Hij 
schommelt nu rond 60�euro. 
Eurofins heeft voor zijn groei 
heel sterk op overnames in-
gezet, waardoor het de 
zwaarste goodwill torst van 
alle TIC-spelers: 43 procent 
van het balanstotaal. Euro-
fins blinkt tegenover zijn 
concurrenten uit in winst-
gevendheid en rendement op 
geïnvesteerd kapitaal met ho-
gere marges en rendementen.
Het noteert momenteel tegen 
de laagste waardering in de 
jongste tien jaar, lager dan 
SGS en Veritas, en het zet 
daar een veel sterkere groei 
tegenover. Die groei zal niet 
meer zijn wat hij in het verle-

den was, maar tegen de hui-
dige niveaus mag het aandeel 
worden opgepikt.

Intertek: minder  
performant
Ook het Britse Intertek is een 
wereldspeler in kwaliteits-
garantie en testen. Het heeft 
laboratoria over heel de we-
reld. Het rapporteert in drie 
segmenten. Met de product-
afdeling doet het testen en 
certificering van fysieke pro-
ducten, van kleding en voe-
ding tot elektronica, genees-
middelen en auto’s. Die divi-
sie is goed voor twee derde 
van de omzet. Met de afde-
ling handel levert het dien-
sten aan de logistieke sector 
en de internationale handel. 
Die is goed voor 20 procent 
van de omzet. Daarnaast 
heeft het een grondstoffen-
afdeling die focust op olie, 
gas, kernenergie en minera-
lenontginning.
Ook de waardering van In-
tertek is de jongste maanden 
teruggevallen, maar het be-
drijf is tegelijk ook minder 
performant dan enkele jaren 
geleden. In de afgelopen drie 
jaar staan de groei, de winst-
gevendheid en de kasstroom-
generatie onder druk. Zolang 
daar geen verbetering in zich 
is, is het aandeel niet koop-
waardig. z

De beursgenoteerde 
TIC-spelers zijn stuk 
voor stuk kwaliteits- 
aandelen.
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M
elexis verhoogde dit jaar 
al drie keer zijn jaar-
prognose, maar dat be-
lette niet dat het aandeel 
werd meegesleurd door 
het negatieve sentiment 
rond chipaandelen. De 

vraag naar sensoren voor 
 allerhande toepassingen en 
producten voor slimme ver-
lichting in auto’s blijft hoge 
toppen scheren. Intussen telt 
elke wagen gemiddeld zestien 
chips van Melexis. Volgens 
CEO Marc Biron overstijgt de 
vraag nog steeds het aanbod, 
vooral bij de meest geavan-
ceerde halfgeleiders. Voor 
andere types is de markt gro-
tendeels in evenwicht. Toch 
zijn er signalen dat de trend 
van de vorige kwartalen, toen 
afnemers zo groot mogelijke 
bestellingen plaatsten om hun 
voorraden aan te vullen, gro-
tendeels voorbij is. De voor-
raad van sommige producten 
wordt zelfs afgebouwd. Dat 
is niet langer uitsluitend het 
gevolg van een schaarste aan 
halfgeleiders, maar ook van 
recessievrees en de hoge 
energieprijzen.
De evolutie op de Chinese 
automarkt is nog onzeker. 

Dat komt doordat die vooral 
gestuurd wordt door subsi-
dies voor elektrische en hy-
bride voertuigen, het meest 
lucratieve marktsegment voor 
 Melexis. In Europa daalden 
de autoverkopen in de eerste 
jaarhelft met 20 procent, 
maar sinds september is er 
weer een bescheiden groei op 

jaarbasis. Het valt af te wach-
ten hoe een en ander volgend 
jaar uitdraait voor Melexis.
In 2022 is er alvast nog geen 
vuiltje aan de lucht. De der-
dekwartaalcijfers lagen over 
de hele lijn boven de ver-
wachtingen, met onder meer 
een recordomzet. Begin dit 
jaar ging Melexis nog uit van 
een jaaromzet die met 12 à 17 
procent zou toenemen, maar 
de derde opwaartse bijstel-
ling stelt een groei met 29 à 
30 procent voorop. Dat komt 
overeen met een jaaromzet 
van 830 à 837 miljoen euro. 
Melexis profiteerde ook in 
het derde kwartaal van de 
sterke dollar. Die had een po-
sitieve impact van 7 procent 
op jaarbasis en 2 procent op 
kwartaalbasis. De groepsom-
zet kwam uit op 219,8�miljoen 
euro, aan de bovenkant van 
de verwachte vork (215 à 
220�miljoen). Dat betekende 
op jaarbasis een groei met 35 
procent (28�% bij constante 
wisselkoersen) en 5 procent 
op kwartaalbasis (2�% bij con-
stante wisselkoersen). De 
brutowinstmarge kwam uit 
op 44,7 procent, of 1,4 pro-

centpunt hoger dan een jaar 
eerder. De bedrijfswinst 
klom met ruim de helft 
(55�%) naar 61,5�miljoen euro. 
Dat was boven de verwach-
tingen. De groep gaf 3�mil-
joen euro minder uit dan 
voorzien, waardoor de ebit- 

marge klom naar 28 procent, 
tegenover een verwachte 
26,5 procent. Netto bleef er 
48,8�miljoen euro over, een 
derde meer dan een jaar eer-
der. Per aandeel werd 1,21�eu-
ro verdiend, tegenover 
0,9�euro een jaar eerder. Na 
drie kwartalen bedraagt de 
nettowinst 3,59�euro per aan-
deel, of 48 procent meer dan 
vorig jaar. De consensus ver-
wacht 4,68�euro winst voor 
het hele boekjaar.
Melexis verwacht dat de hui-
dige trends ook in het vierde 
kwartaal doorzetten en mikt 
op een omzet tussen 220 en 
225�miljoen euro. Melexis 
draaide in het derde kwartaal 
een vrije kasstroom van 
58�miljoen euro, tegenover 
25�miljoen euro een jaar eer-
der. Na drie kwartalen in 
2022 komt dit cijfer uit op 
132�miljoen euro. De netto-
cashpositie lag eind septem-
ber op 104,5�miljoen euro. 
Melexis heeft geen langeter-
mijnschulden. De waarde 
van de voorraden klom naar 
175,2�miljoen euro, tegenover 
167,3�miljoen euro na de eer-
ste jaarhelft.

Conclusie
Hoewel de halfgeleiders voor 
de autosector goed standhou-
den, deelt Melexis in de ma-
laise die de rest van de sector 
treft. Dat kan liggen aan de 
onzekerheid over volgend 
jaar, maar Melexis is tegen 
3,5�keer de verwachte omzet 
en 16�keer de verwachte 
winst al lang niet meer zo 
goedkoop geweest. Het aan-
trekkelijke rendement is de 
kers op de taart. z

M E L E X I S

De markt blikt vooruit naar 2023

Ko e r s :  72,10 euro
T i c ke r :  MELE BB
I S I N - c o d e :  BE0165385973
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,03 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  23
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  16
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -20 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -28 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,5  %

Melexis is lang niet meer  
zo goedkoop geweest.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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I
n aanloop naar de kwar-
taalresultaten van Micro-
soft hadden analisten hun 
verwachtingen neerwaarts 
bijgesteld als gevolg van de 
sterke dollar en onheilsbe-
richten over de pc-markt. 

De scherpe stijging van de 
dollar is een harde noot om 
te kraken voor Microsoft, dat 
ongeveer de helft van zijn 
omzet buiten de thuismarkt 
realiseert.
In de periode tussen juli en 
september, het eerste kwar-
taal van het fiscaal boekjaar 
2023, had de dollar een nega-
tieve impact van 5 procent op 
de omzet. Microsoft reali-
seerde in die maanden een 
omzet van 50,1�miljard dollar. 
Dat is 11 procent meer dan in 
dezelfde periode een jaar 
eerder. Zonder valutaver-
schillen was de omzetgroei 
op 16 procent uitgekomen. 
De omzet lag wel boven de 
verwachte 49,6�miljard dollar. 
De brutomarge van 69,2 pro-
cent kwam een fractie onder 
de verwachte 69,8 procent 
uit.

De operationele winst be-
droeg 21,5�miljard dollar. Dat 
is 6 procent meer dan een 
jaar eerder (15�% exclusief va-
luta), goed voor een marge 
van 43 procent. De evolutie 
van de nettowinst werd beïn-
vloed door twee elementen. 
Microsoft kende vorig jaar 
een eenmalige belastingmee-
valler van 3,3�miljard dollar 
die er nu niet was. Daarnaast 
werd de levensduur van be-

paalde activa verlengd, waar-
door de afschrijvingslasten 
daalden. Nominaal daalde de 
nettowinst met 14 procent 
naar 17,6�miljard dollar, maar 
exclusief de eenmalige effec-
ten nam de winst per aandeel 
met 11 procent toe naar 

2,35�dollar, boven de ver-
wachte 2,3�dollar.
De goede jaarstart kende 
geen vervolg met de vooruit-
zichten voor het lopende 
tweede kwartaal. Microsoft 
stelt een omzet van 52,85�mil-
jard dollar voorop, of een 
groei met amper 2 procent. 
Dat ligt onder de verwachte 
56�miljard dollar en ook de 
vooropgestelde operationele 
marge van 40 procent ligt on-
der de consensusprognose 
van 42 procent.
De cloudomzet groeide met 
31 procent naar 25,7�miljard 
dollar en bedroeg voor het 
eerst meer dan de helft van 
de groepsomzet. Het Azure- 
cloudplatform bleef iets ach-
ter op de verwachtingen met 
een groei van 35 procent 
(42�% exclusief valuta). Ook 
de marges kwamen iets lager 
uit door hogere energiekos-
ten bij de datacenters. De 
achteruitgang in de consu-
mentendivisie was geen ver-
rassing. De marktonderzoe-
ker Gartner berekende dat er 
in het derde kwartaal 19,5 
procent minder pc’s werden 
verkocht in vergelijking met 

dezelfde periode een jaar 
eerder. Daardoor daalde de 
verkoop van Windows-licen-
ties met 15 procent.
Het management bevestigde 
de eerdere prognoses voor 
het volledige boekjaar. Mi-
crosoft gaat nog altijd uit van 
een dubbelcijferige omzet- 
en winstgroei. De consensus-
prognose voor de omzet be-
draagt 219�miljard dollar.
Microsoft had na het eerste 
kwartaal 107,3�miljard dollar 
aan liquiditeiten in kas. De 
langetermijnschuld (exclu-
sief leasingschulden) be-
draagt 45,4�miljard dollar. 
Het softwarebedrijf reali-
seerde tussen juli en septem-
ber een vrije kasstroom van 
16,9�miljard dollar. Er werd in 
het eerste kwartaal 9,7�mil-
jard dollar aan de aandeel-
houders uitgekeerd. Het divi-
dend van 0,62�dollar op kwar-
taalbasis is tegen de huidige 
koers goed voor een rende-
ment van ongeveer 1 procent.

Conclusie
Microsoft is niet immuun 
voor de cyclische neergang in 
bepaalde eindmarkten en 
heeft ook te lijden onder de 
dure dollar. Op groepsniveau 
blijft Microsoft sterk preste-
ren. De bevestiging van de 
jaarvooruitzichten was be-
langrijk. Wegens het brede 
producten- en dienstengam-
ma, de groeivooruitzichten 
en de sterke financiële posi-
tie behouden we het vertrou-
wen in Microsoft. Tegen 
23,5�keer de verwachte winst 
is de waardering lager dan 
het gemiddelde van de voor-
bije jaren. z

M I C R O S O F T

Jaarvooruitzichten houden stand

Ko e r s :  236,51  dollar
T i c ke r :  MSFT US
I S I N - c o d e :  US5949181045
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1840 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  26
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  23,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -30 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1  %

We behouden het  
vertrouwen in Microsoft.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A A N D E L E N

D
e Antwerpse palmolie-
plantagegroep Sipef pak-
te uit met een uitsteken-
de derdekwartaalupdate. 
De productie van eigen 
palmvruchten steeg met 
9,3 procent tegenover 

het derde kwartaal van vorig 
jaar, tot 405.994 ton. Dat 
brengt het totaal na negen 
maanden op 1.098.826 ton, 
een toename met 3,9 procent 
tegenover 2021. In Indonesië 
steeg de productie in het der-
de kwartaal met 6,7 procent 
tot 303.212 ton. De sterkhou-
der was eens te meer Zuid- 
Sumatra, dat de productie 
met 73,4 procent zag toene-
men tot 43.111 ton (+51,5�% 
tot 110.403 ton na negen 
maanden). Niet alleen het 
aantal vruchtendragende 
hectares is toegenomen, ook 
de productie per hectare is 
gestegen.
De mature plantages van To-
lan Tiga herstelden in het 
derde kwartaal met 5,1 pro-
cent tot 89.823 ton (+1,8�% tot 
234.557 ton na negen maan-
den), terwijl UMW stabili-
seerde op 64.468 ton (-0,2�% 
tot 174.476 ton na negen 
maanden). Agro Muko toon-
de ook beterschap, met een 
productie van 105.809 ton, 
waardoor de achterstand na 
negen maanden is vermin-
derd tot 10,1 procent (278.529 
ton). De productie in Pa-
poea-Nieuw-Guinea blijft 
positief verrassen. Het volu-
me palmvruchten op de ei-
gen plantages steeg er met 
17,9 procent tegenover de-
zelfde periode vorig jaar. De 
voorsprong na negen maan-
den is opgelopen met 11,4 
procent tot 300.861 ton. De 

aanzienlijke hoeveelheden 
ingekochte vruchten bij der-
den stegen zelfs met 24,2 
procent tot 65.735 ton en na 
negen maanden met 6,2 pro-
cent tot 183.266 ton. Op 
groepsniveau geeft dat een 
toename van de totale vruch-

tenproductie in het derde 
kwartaal met 11,5 procent tot 
485.887 ton en na negen 
maanden met 4,99 procent 
tot 1.323.275 ton.

De hoeveelheid palmolie-
vruchten die Sipef zelf ver-
werkte tot palmolie steeg 
met 12,6 procent. Het extrac-
tiepercentage –�de hoeveel-
heid palmolie uit 1 ton vruch-
ten�– lag dan weer iets lager 
op 23,6 procent (23,8�% vorig 
jaar, ongewijzigd op een uit-
stekende 23,9�% na negen 
maanden), waardoor de 
palm olieproductie met 11,7 
procent toenam tot 111.681 
ton. Na negen maanden is er 
een stijging met 3,7 procent 
tot 302.322 ton (-0,53�% na 
zes maanden). Op basis van 
de laatste inschatting zal 
Sipef de vooropgestelde jaar-
groei met 4 procent tot 
400.000 ton halen. De vola-
tiele palmolieprijs viel de 
jongste maanden terug na de 
enorme voorafgaande hausse, 
maar stabiliseerde sinds sep-

tember. Na negen maanden is 
er nog altijd een gemiddelde 
toename met 26,1 procent te-
genover 2021, tot 1.441�dollar 
per ton.
De onzekerheid door de wis-
pelturige exportheffingen in 
Indonesië blijft hoog, maar 
de extreem hoge voorraden 
zijn wel al behoorlijk vermin-
derd. Dat beperkt het neer-
waartse prijsrisico. Intussen 
verkocht Sipef 88 procent 
van de verwachte groepspro-
ductie tegen gemiddeld 
1.035�dollar per ton, een toe-
name met 33 procent tegen-
over hetzelfde moment vorig 
jaar (778�dollar per ton). Sipef 
is daarom optimistisch dat 
het een recurrente nettojaar-
winst van meer dan 100�mil-
joen dollar zal halen 
(63,9�miljoen in de eerste 
jaarhelft). De groep evolueert 
snel naar een positieve netto-
kaspositie, die toelaat de ver-
dere groei van de plantages 
zelf te financieren.

Conclusie
Het aandeel van Sipef rea-
geerde positief op de sterke 
kwartaalupdate. Het bedrijf 
blijft sterk presteren tegen-
over de sectorgenoten. De 
bijna schuldenvrije groep is 
uitstekend geplaatst om de 
komende jaren volop te pro-
fiteren van de structurele 
productiegroei richting 
600.000 ton per jaar tegen 
2030. Toch blijft de waarde-
ring goedkoop, tegen nauwe-
lijks 7.900�dollar per beplante 
hectare en minder dan 
0,8�keer de boekwaarde. z

S I P E F

Uitstekend derde kwartaal

Ko e r s :  58,40 euro
T i c ke r :  SIP BB
I S I N - c o d e :  BE0003898187
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 617,8 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  7,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  5,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -2  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +2 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,4  %

Sipef is weer bijna  
schuldenvrij.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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D
e speler in logistiek vast-
goed werkte zich on-
langs twee keer in de kij-
ker in één dag. Eerst pre-
senteerde WDP gerust-
stellende cijfers over het 
derde kwartaal, en am-

per enkele uren later kondig-
de het een kapitaalverhoging 
van 300�miljoen euro aan, op 
Euronext Brussel de derde 
grootste van het jaar. Dat was 
verrassend, gezien het on-
gunstige koersverloop en het 
slechte beurssentiment dit 
jaar. Gedurfd ook, als eerste 
sinds de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen 
(gvv’s) een pandoering kre-
gen op de beurs.

De private plaatsing van 
12,93�miljoen aandelen bij in-
stitutionele beleggers was in 
enkele uren afgerond. De 
prijs vertoont wel de sporen 
van de fors gestegen rente. 
De nieuwe aandelen werden 
aangeboden tegen 23,20�euro 
per aandeel. De korting van  
6 procent tegenover de koers 
op het moment van de aan-
kondiging was niet ongebrui-
kelijk, maar de prijs lag wel 
zo’n 45 procent onder de 
piekkoers van minder dan 
een jaar geleden. Met de op-
gehaalde miljoenen wil WDP 
zijn de logistieke sites ener-
gie-efficiënter maken en zijn 
pijplijn aan projecten voort 
afwerken. Nog een pluspunt 
is dat de schuldgraad zal zak-
ken van afgerond 39 naar  
35 procent.

De cijfers over de eerste ne-
gen maanden bewijzen dat er 
operationeel niks aan de 
hand is bij WDP. De bezet-
tingsgraad bedroeg eind sep-
tember nog een indrukwek-
kend hoge 99,0 procent, te-
genover 98,5 procent eind 
2021. Het gemiddelde netto-
huurrendement was 4,7 pro-
cent. De huurcontracten heb-
ben een gemiddelde looptijd 
van 5,4 jaar. De courante 
winst (winst uit de gewone 
activiteiten) maakte in de 
eerste negen maanden een 
sprong van 17 procent tot 
175,9�miljoen euro. De winst 
per aandeel is met 14 procent 
gestegen tot 0,95�euro per 
aandeel. De schuldgraad be-
droeg eind september 39,2 
procent, tegenover 38,7 pro-
cent eind juni. Liefst 85,6 
procent van de schulden is 
op de lange termijn (gemid-
deld zeven jaar) ingedekt te-
gen de stijgende rente. De ge-
middelde rentevoet op de 
uitstaande schuld ligt op 1,9 
procent. Van de verwachte 
inflatie van 8 procent in 2022 
kan het vastgoedbedrijf  
6,5 procent doorrekenen.

De grootste onder de gvv’s is 
actief in België (aangevuld 
met wat Luxemburg en 
Noord-Frankrijk), Neder-
land, Roemenië en Duitsland. 
In de eerste jaarhelft nam 
WDP deel aan een kapitaal-

operatie bij het Zweedse Ca-
tena. Het verwierf ruim 9 
procent van de aandelen, vol-
doende om een strategisch 
partnership aan te gaan en 
Zweden als het volgend land 
in de portefeuille te zien.
De bedrijfstop bevestigde de 
ambitie om de winst per aan-
deel dit jaar te laten stijgen van 
1,10 naar 1,25�euro per aan-
deel (+14�%), perfect in lijn met 
de prestatie in de eerste negen 
maanden. Die winstontwik-
keling moet toelaten het divi-
dend op te trekken van 0,88 
tot 1�euro bruto per aandeel. 
Het strategische groeiplan 
2022-2025 streeft naar een 
winst per aandeel van min-
stens 1,50�euro per aandeel. 
De reële waarde van de vast-
goedportefeuille is sinds eind 
vorig jaar toegenomen van 
6,05 naar 6,89�miljard euro.

Conclusie
Het groeiverhaal van de lo-
gistieke speler is nog niet ten 
einde. De eindeloze koers-
klim wel. Het aandeel zakte 
dit jaar met bijna 45 procent, 
waardoor zowat 2,5�miljard 
euro aan beurswaarde verlo-
ren ging. De intrinsieke 
waarde bedroeg eind septem-
ber 22,0�euro per aandeel, te-
genover 21,3�euro eind juni 
en 19,0�euro eind 2021. Dat 
betekent dat de premie van 
de beurskoers ten opzichte 
van die intrinsieke waarde is 
teruggevallen van meer dan 
100 procent begin dit jaar tot 
afgerond 15 procent. Het di-
videndrendement zit weer 
boven 4 procent bruto. Lo-
gisch dat we het koopadvies 
bevestigen. z

W A R E H O U S E S  D E  P A U W

Stevige kapitaalverhoging

Ko e r s :  23,76 euro
T i c ke r :  WDP BB
I S I N - c o d e :  BE0003763779
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,65 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  21,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  19
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -38  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -43 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,2  %

Het verwachte dividend- 
rendement is weer boven  
4 procent bruto gestegen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
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D
e chipsector wordt ge-
confronteerd met meer-
dere risico’s. Naast de 
hogere rente en een re-
cessie is er de escaleren-
de handelsoorlog tussen 
China en de Verenigde 

Staten die is toegespitst op 
technologie. Die is niet 
nieuw, maar nieuwe Ameri-
kaanse regelgeving duidt er-
op dat de situatie verslech-
tert.
ASML haalde in de eerste 
helft van dit jaar 16,9 procent 
van zijn omzet uit China. Een 
exportverbod zal het  bedrijf 
raken, maar als bij het Chine-
se deel van de omzet bijvoor-
beeld Amerikaanse bedrijven 
met fabrieken in China zit-
ten, die de productie de ko-
mende  jaren verplaatsen naar 
de Verenigde Staten of el-
ders, zal die omzet op lange 
termijn wellicht terugkeren.
De chipmarkt staat er even-
wel goed voor. Er wordt nog 

een flinke groei verwacht. 
Daarbij is het voor chip-
machinemakers geen slecht 
nieuws dat de Verenigde Sta-
ten en Europa (en China) de 
productie van chips in eigen 
land willen versterken. Daar-
voor zullen veel fabrieken ge-
bouwd moeten worden, en in 
elke fabriek zal voor miljar-
den aan apparatuur komen. 
Het orderboek van ASML 
ziet er uitstekend uit.
We houden met verschillen-
de scenario’s rekening. In het 
optimistische scenario 1 zijn 
de markten gunstig, maar 
niet extreem goed. We gaan 
uit van lagere marges dan in 
2021. In het tweede scenario 
is het uitgangspunt een min-
der goed laatste kwartaal van 
2022 en een flinke omzet-
daling in 2023. In het derde 
scenario duurt de tegenslag 
tot en met eind 2024, door 
een recessie en/of een escala-
tie van de handelsoorlog.

Scenario 1
De dip op de chipmarkt 
duurt niet lang en ASML 
merkt er niet heel veel van, 
onder meer door het langlo-
pende orderboek en de nood-
zaak te blijven investeren in 
de nieuwste technologie. De 
omzetgroei is in dit scenario 
gemiddeld iets meer dan 14 
procent. Dat is een stuk lager 
dan de afgelopen vijf jaar 

(22�%), maar hoger dan het 
gemiddelde van de afgelopen 
tien jaar (12,7�%). De marges 
worden niet meer zo hoog als 
in 2021, toen de nettowinst-
marge 31,6 procent was, maar 
blijven hoger dan het gemid-
delde van de afgelopen tien 
jaar (23,6�%) door schaalvoor-
delen en de sterke markt-
positie. De koers-winst-
verhouding (k/w) is 30. Dat 
is lager dan het gemiddelde 
van de afgelopen tien jaar 
(34,2), maar vergelijkbaar 
met de periode 2013- 2018.

Scenario 2
In dit scenario krijgt de om-
zet in 2023 een knauw, wat 
grotendeels wordt gecom-
penseerd door de omzet van 
machines die in 2022 gele-
verd zijn. Dat jaar is voor 
2,2�miljard euro machines ge-
plaatst, maar die zijn nog niet 
getest en goedgekeurd, waar-
door de omzet wellicht pas in 
2023 in de boeken zal komen. 
In 2024 en 2025 herstelt de 
 omzet flink. De marges vallen 
dat jaar en de komende twee 
jaar flink terug tegenover 
2021, maar herstellen in 

2025. De koers-winst ver-
houding komt iets meer dan 
20 procent onder het gemid-
delde (34,2) uit op 27.

Scenario 3
De omzet zakt in 2023 met 16 
procent en in 2024 met nog 
eens 10 procent. De laatste 
keer dat de omzet twee jaar 
achter elkaar daalde was in 
2008 en 2009. De daling be-
droeg toen 48 procent, maar 
chipfabrikanten bleken te 
hard op de rem te hebben ge-
trapt. De omzet van ASML 
verdrievoudigde in 2010 bij-
na en kwam uit op een nieu-
we recordhoogte, hoger dan 
in 2007. Gezien de tekorten 
van de afgelopen jaren, is het 
niet aannemelijk dat chipma-
kers weer zo drastisch gaan 
snijden in investeringen. 
 Bovendien is er de 2,2�miljard 
aan overgebleven omzet van 
2022. Het omzetherstel in 
2025 is flink, maar lang niet 
zo sterk als in 2010. Voor de 
winstmarges gaan we uit van 
een sterke, maar niet drama-
tische daling en een herstel 
in 2025. De koers-winstver-
houding van het aandeel zakt 
naar de laagste niveaus van 
de afgelopen tien jaar. z

Drie scenario’s voor ASML
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ASML: SCENARIO 1
 2025 2024 2023 2022

Omzet 31.745,5 26.454,6 24.495,0 21.300,0
Nettowinst 9.682,4 7.671,8 7.226,0 5.515,0
Nettomarge 30,5 % 29,0 % 29,5 % 25,9 %
Winst per aandeel 24,31 19,26 18,14 13,90
Waarde aand. bĳ k/w 30 729,28 577,84 544,27 417,00

SCENARIO 2
Omzet 27.887,0 24.249,6 20.208,0 21.050,0
Nettowinst 8.087,2 6.426,1 5.153,0 5.435,0
Nettomarge 29,0 % 26,5 % 25,5 % 25,8 %
Winst per aandeel 20,30 16,13 12,94 13,00
Waarde aand. bĳ k/w 27 548,22 435,62 349,31 351,00

SCENARIO 3
Omzet 23.587,2 15.724,8 17.472,0 20.800,0
Nettowinst 6.250,6 3.541,2 3.756,5 5.335,0
Nettomarge 26,5 % 22,5 % 21,5 % 25,6 %
Winst per aandeel 15,69 8,89 9,43 13,00
Waarde aand. bĳ k/w 20 313,86 177,82 188,63 260,00

In de eerste helft  
van dit jaar haalde  
ASML 16,9 procent van 
zijn omzet uit China.
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Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

De tegenvallende resultaten 
van Heineken leidden tot ze-
nuwachtigheid, maar over het 
derde kwartaal maakte de 
grootste brouwer ter wereld, 
AB InBev, beter dan verwachte 
cijfers bekend. Het totale vo-
lume groeide met 3,7 procent, 

terwijl de omzet een stijging 
met 12,1 procent liet opteke-
nen. De genormaliseerde ebit-
da kwam 6,5 procent hoger 
uit, terwijl de nettowinst met 
1 procent daalde (0,84�dollar 
winst per aandeel). Voor het 
vierde kwartaal mikt de groep 
op een stijging van de ebitda 
tussen 6 en 8 procent en een 
hogere omzetgroei. De koers 
won meteen 5 procent, want 
de analistenconsensus werd 
over de hele lijn geklopt.

Uit de Poseidon-studie is ge-
bleken dat de alfapump die 
Sequana Medical ontwikkelt 
extreem positieve resultaten 
oplevert. Die pomp, die vocht- 
ophoping door levercirrose 
moet behandelen, werd bij  
40 patiënten ingeplant. Het 

resultaat was een bijna volle-
dige vermindering van thera-
peutische paracentese voor 
patiënten met terugkerende of 
refractaire ascites als gevolg 
van levercirrose. Sequana wil 
eind 2023 een aanvraag voor 
een pre-market approval in-
dienen bij de Amerikaanse 
FDA. De groep heeft nog vol-
doende cash tot het derde 
kwartaal van 2023. De koers 
van Sequana steeg na het 
nieuws met bijna 6 procent.

Ageas kwam met een winst-
waarschuwing over het der-
de kwartaal. De verzekeraar 
laat zijn eerdere winstdoel-
stelling van 1�miljard euro 
voor 2022 los vanwege de te-
genvallende financiële mark-
ten in China en de sterke im-

pact van de inflatie in Turkije 
en het Verenigd Koninkrijk. 
Ageas moet in het derde 
kwartaal voor 175�miljoen 
 euro afwaarderingen doen. 
Toch raakt het niet aan het 
vooropgestelde dividend 
(+9�% over 2022). Speculatie 
dat het Chinese Fosun zijn  
10 procentbelang mogelijk 
zou verkopen, weegt op de 
koers. Het aandeel verloor 
 afgelopen week ruim 10 pro-
cent.

Terwijl sommige bedrijven 
een of meer winstwaarschu-
wingen in de wereld hebben 
gestuurd, verhoogde de Bel-
gische chemiereus Solvay 
voor de tweede maal zijn 
winstverwachtingen voor 
2022. Solvay verwacht voor 

het derde kwartaal een om-
zet rond 3,6�miljard euro, wat 
moet zorgen voor een be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
900�miljoen euro. Beide cij-
fers overtreffen de prognoses 
van de analisten. Voor het he-
le boekjaar mikt Solvay niet 
langer op een toename van 
de ebitda binnen de vork van 
14 tot 18 procent, maar op 28 
procent. Na het nieuws klom 
de koers met een bescheiden 
2,8 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 50,10 euro
Ticker: ABI BB
ISIN-code: BE0974293251

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 7,00 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 34,61 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 92,14 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755
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D
e koers van het aandeel 
ASML is de voorbije 
twaalf maanden met een 
derde gezakt. Maar het is 
nog altijd 50 procent 
duurder dan twee jaar ge-
leden, en bijna 1.000 pro-

cent dan tien jaar geleden.
De rentestijgingen maken in-
vesteringen duurder voor alle 
bedrijven, maar vooral voor 
fabrikanten van cyclische 
producten als chips. Dat zijn 
de voornaamste klanten van 
ASML. Een hogere rente 
maakt ook voor klanten van 
elektrische apparaten een 
groot verschil. Ook die wor-
den duurder. Bovendien 
wordt kopen op krediet een 
stuk duurder.

O P T I E S

Haussegericht met ASML

De halfgeleideroorlog tussen 
de Verenigde Staten en China 
is daarenboven een nieuwe 
 fase ingegaan. President Joe 
Biden verbiedt de export naar 
China van gesofistikeerde ap-
paratuur om geavanceerde 
halfgeleiders of chips te 
 fabriceren. Dat kan ook 
 ASML parten spelen. Maar 
het Nederlandse bedrijf kan 
tegen een stootje. We waren 
enkele maanden geleden al 
positief, maar dat was iets te 

vroeg. Toch gaan we verder 
op de ingeslagen weg om-
hoog.

Geschreven put
Schrijf de put ASML maart 
2023 met uitoefenprijs 
650,00�euro @ 188 euro
We schreven dit contract  
in mei al en kregen er een 
premie van 158,11�euro voor. 
Wie nu dezelfde put schrijft, 
ontvangt 188�euro. Die pre-
mies zijn verworven, als de 
koers tot 650�euro of hoger 
stijgt. Gebeurt dat niet tegen 
17 maart 2023, dan worden 
we de fiere bezitter van dit 
kwaliteitsaandeel tegen 
462�euro. Op de beurs kost  
het nu meer.

Gekochte call
Koop de call ASML juni 
2023 met uitoefenprijs 
600,00�euro @ 16,87 euro
Wie begin dit jaar de call de-
cember met uitoefenprijs 
600,00�euro kocht, kan dat 
contract doorrollen naar dit 
langer lopende exemplaar. 
Het is nog ongeveer 2,50�euro 
waard. We gaan ervan uit dat 
de koers van ASML weer naar 
600�euro kan stijgen, als de 
rust snel terugkeert op de 
beurs. Er ligt wel een weer-
stand op 575�euro. Begin dit 
jaar kostte het aandeel nog 
660�euro. Tegen die koers zou 
de intrinsieke waarde van dit 
contract 60�euro bedragen. 
Dat is bijna viermaal de inzet. 
Het zou het verlies op de call 
december 600 goedmaken. In 
november vorig jaar is zelfs 
een top van 777�euro bereikt. 
Tel uit uw winst. z

H
alfgeleideraandelen zit-
ten dit jaar in de hoek 
waar de klappen vallen. 
Dat heeft te maken met 
recessievrees, waardoor 
de vraag naar verschillen-
de eindproducten af-

neemt. Op lange termijn zijn 
halfgeleiders wel een groei-
markt door de digitale trans-
formatie en de nieuwe toe-
passingen voor auto’s, kunst-
matige intelligentie en cloud-
computing. Voor een gesprei-
de investering in de sector 
zijn verschillende trackers 
beschikbaar.

IShares MSCI Global 
Semiconductors ETF
Deze tracker van BlackRock 
(ISIN-code: IE000I8KRLL9) 

D E R I V A T E N

Trackers op chipaandelen
schaduwt de MSCI Semicon-
ductor & Semiconductor 
Equipment-index en noteert 
op Euronext Amsterdam met 
het tickersymbool SEMI. Het 
is een fysieke ETF waarvan 
de inkomsten uit dividenden 
worden herbelegd. De index 
is sterk gediversifieerd en telt 
254 posities. Amerikaanse 
aandelen zijn overwogen met 
een aandeel van 66 procent, 
gevolgd door Taiwan (12,3�%), 
Nederland (8,6�%), Japan 
(4,75�%) en Zuid-Korea 
(2,4�%). SEMI beheert 
203�miljoen dollar en rekent 
een jaarlijkse vergoeding van 
0,35 procent aan.

Van Eck Semi-
conductors ETF

Deze ETF van Van Eck Global 
(ISIN-code: IE00BMC38736, 
ticker VVSM GY) schaduwt 
de MVIS US Listed Semicon-
ductor 10�% Capped-index. 
Die bestaat uit 25 aandelen 
van halfgeleiderbedrijven die 
op Amerikaanse beurzen no-
teren. Het gewicht van de 
Verenigde Staten is daardoor 
heel groot (77,3�%), maar er 
maken ook verschillende Eu-
ropese en Aziatische bedrij-
ven deel van uit, zoals ASML, 
NXP Semiconductor, ST 
 Microelectronics en TSMC. 
De index wordt twee keer per 
jaar herwogen, waarbij geen 
enkele individuele positie een 
hoger startgewicht dan 10 
procent mag hebben. Inkom-
sten uit dividenden worden 

herbelegd. Met een beurs-
waarde van 574�miljoen dollar 
is deze tracker groter in om-
vang dan die van BlackRock. 
Hij wordt op verschillende 
Europese beurzen verhan-
deld, maar de meest liquide 
notering in euro is die op 
 Xetra, waar de jaarlijkse be-
heersvergoeding 0,35 procent 
bedraagt.

HSBC Nasdaq Global 
Semiconductors ETF
Deze tracker van HSBC 
(ISIN-code: IE000YDZG487, 
ticker HSNC FP), met een no-
tering op Euronext Parijs, is 
pas sinds januari op de markt 
en beheert daardoor nog 
maar 12�miljoen dollar. De sa-
menstelling van de onderlig-
gende Nasdaq Global Semi-
conductor-index verschilt 
weinig van die van de 
MVIS-index. Ook de beheers-
kosten zijn identiek. z

GF
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Gezien de terugval van TINC 
de voorbije weken, lijkt ook 
het laatste defensieve aan-
deel onder druk te komen. 
Blijft het aandeel koop-
waardig?

Het aandeel van The INfra-
structure Company, afgekort 
TINC, vervulde tot midden 
september perfect zijn rol als 
stabiele dividendwaarde in 
een uiterst woelig beursjaar. 
Sinds de jaarrapportering zit 
er toch wat verval op de koers, 
al houdt de helft van de daling 
met 8,8 procent sinds het jaar- 
begin verband met het recen-
te brutodividend van 0,54�eu-
ro per aandeel. Die prestatie 
blijft wel ruim beter dan zo-
wat alle beursindexen, die 
minstens 15 procent zijn ver-
loren sinds het jaarbegin.
In het voorbije boekjaar van  
1 juli 2021 tot 30 juni 2022 
 investeerde TINC 24�miljoen 
euro in drie bestaande en drie 
nieuwe participaties. In het 
vorige boekjaar ging het om 
47,9�miljoen euro. Met een in-
vestering van 5�miljoen euro 
nam TINC een belang van 50 
procent in Sunroof, een porte-
feuille van operationele zonne- 
parken in Vlaanderen met een 
gezamenlijk vermogen van 12 
megawatt. Eenzelfde bedrag 
zal het over 2022 en 2023 in-
vesteren in Zelfstroom, de 
grootste verhuurder van zon-
nepanelen in Nederland. De 
derde nieuwe participatie is 
die in GaragePark, een ont-
wikkelaar en exploitant van 
innovatieve opslag- en werk-
ruimtes in Nederland. Ge-
spreid over 2022 tot 2025 zal 

TINC 25�miljoen euro inves-
teren.
Het afgelopen boekjaar heeft 
TINC voor 62,3�miljoen euro 
nieuwe investeringstoezeg-
gingen gedaan. Op 30 juni 
stonden er voor 63,3�miljoen 
euro investeringstoezeggin-
gen uit, tegenover 25�miljoen 
op 30 juni 2021. In september 
volgde een nieuwe investe-
ring van 12�miljoen in Yally, 
een nieuw vehikel van TINC 
en TDP dat woningen in cen-
trumsteden in België zal op-
kopen en energiezuiniger  
maken, om ze te verhuren.
Eind juni had TINC 48,4�mil-
joen euro cash, tegenover 60,3 
miljoen eind juni 2021. Na de 
verkoop in september van het 
belang van 50,01 procent in 
het Gentse bedrijvencentrum 
Bio-Versneller (met een meer- 
waarde van 4,04 miljoen euro) 
bedraagt de kaspositie ruim 
65�miljoen euro. Daarnaast 
kondigde TINC in september 
een financieringskader aan dat 
voor het eerst toelaat obliga-
ties uit te geven voor duurzame 
investeringen, als alternatief 
voor een kapitaalsverhoging.
Tot nu was TINC op holding-
niveau schuldenvrij. De 
 nettowinst viel terug van 
31,1�miljoen tot 25�miljoen euro, 

of van 0,84�euro tot 0,69�euro 
per aandeel, rekening hou-
dend met de verwachte ster-
ke afbouw van de Vlaamse 
steun voor oude zonnepa-
neel installaties. De nettoac-
tiefwaarde steeg met 1,2 pro-
cent tot 463,6�miljoen euro, of 
12,75�euro per aandeel.
De aandeelhouders stemden 
in met het voorstel om het 
boekhoudkundige jaar in de 
toekomst gelijk te laten lopen 
met het kalenderjaar. Het 
brutodividend steeg met 3,85 
procent tot 0,54�euro per aan-
deel, of een aantrekkelijk bru-
torendement van 4,4 procent, 
en is volledig gedekt door in-
komsten uit de participaties.
We juichen de mogelijkheid 
tot schuldfinanciering toe. 
Hoewel een kapitaalverho-
ging in 2023 niet valt uit te 
sluiten, bevestigen we het 
koopadvies voor de rustige 
langetermijninvesteerder 
(rating 1A). z

Is TINC nog altijd een defensief aandeel?

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 27/10: Melexis, Microsoft  

en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 28/10: analyse (TIC-bedrĳven); 

opties (ASML) 
• Maandag 31/10: Adidas, Just Eat 

Takeaway en lezersvraag (TINC)
• Dinsdag 1/11: Beste uit Beleggers 

Belangen (Heineken/KPN), 
Schlumberger; derivaten (chipsector)

• Woensdag 2/11: Tip van de week: 
Duolingo; Argenx en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST:  
geen tĳdens her fstvakantie 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 3 NOVEMBER
Galapagos: kwartaalresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

VRĲDAG 4 NOVEMBER
Exxon: kwartaalresultaten
First Majestic Silver: kwartaalresultaten

MAANDAG 7 NOVEMBER
Postnl: kwartaalresultaten

DINSDAG 8 NOVEMBER
Barrick Gold: kwartaalresultaten
Pan American Silver: 
kwartaalresultaten

WOENSDAG 9 NOVEMBER
Ageas: kwartaalresultaten
Agfa-Gevaert: kwartaalresultaten
AholdDelhaize: kwartaalresultaten
bpost: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
AB InBev 97
Adidas 100
Ageas 97
ASML 96, 98
Continental 104
Just Eat Takeaway  100
Melexis 92
Microsoft 93
Sequana Medical 97
Sipef 94
Solvay  97
TINC 99
WDP 95
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100 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e Duitse sportgigant adi-
das stuurde een nieuwe 
winstwaarschuwing de 
wereld in, onder meer 
door problemen in China 
en in afwachting van een 
nieuwe CEO. De Chinese 

beursindexen gingen nog 
maar eens kopje-onder na de 
bevestiging van de derde 
ambtstermijn van president 
Xi Jinping. We zien daarin 
een gelegenheid om onze 
 posities in Alibaba en Prosus 
weer te vervolledigen.

Adidas: winstwaar-
schuwing te veel
Voor de aandeelhouders van 
adidas is het een rotjaar. 
Eerst was er de Oekraïne- 
crisis. Traditioneel staat de 
sportreus sterk in Centraal- 
en Oost- Europa, inclusief 
Rusland. Veel ernstiger is de 
zwakke verkoop in China. 
Net als zijn grote rivaal Nike 
weigerde adidas begin vorig 
jaar nog katoen te gebruiken 
uit een Chinese provincie, 
waar volgens ernstige aan-
wijzingen Oeigoeren tot 
dwangarbeid werden ge-
dwongen. Het leverde een 
onlinelastercampagne en la-
gere Chinese verkoopcijfers 
op. Daar kwam nog een rist 
lockdowns bovenop.
Deze zomer kondigde CEO 
Carsten Rorsted zijn vertrek 
aan. De Deen was in 2016 met 

veel egards binnengehaald 
omwille van zijn fraaie track-
record bij Henkel. Hij wist de 
kloof met Nike te verkleinen 
(zelfs in Noord-Amerika) en 
verkocht de probleemdoch-
ter Reebok. Maar adidas 
moet al enige tijd de ene na 
de andere omzet- en winst-
waarschuwing uitsturen. Op 
20 oktober was het weer 
prijs. Sinds september begint 
ook op de westerse markten 
de verkoop te slabakken door 
de koopkrachtcrisis. Adidas 
zit met meer en meer onver-
kochte sneakers opgezadeld. 
Nog een probleem erbovenop 
voor de nog aan te werven 
nieuwe CEO. Om nog te zwij-
gen over wat er moet gebeu-
ren met de samenwerking 
met de controversiële rapper 
en ontwerper Kanye West.
De oorspronkelijke prognose 
voor de stijging van de jaar-
omzet met 11 tot 13 procent, 
was al bijgesteld naar 5 tot 9 
procent. Nu houdt adidas het 
op ongeveer 5 procent. De 
ebit-marge zal niet 7 maar 4 
procent bedragen. De markt 
reageerde heel onaangenaam 
verrast op de tweede omzet- 
en winstwaarschuwing in 
amper drie maanden. Het 
aandeel donderde nog eens 
10 procent lager.
Na die recente terugval is 
adidas voor het eerst in jaren 
weer redelijk gewaardeerd, 

tegen 8,5�keer de onderne-
mingswaarde (ev) tegenover 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2023. De afgelopen vijf 
jaar was dat gemiddeld 
14,5�keer. Maar de onzeker-
heid is groot en het is wach-
ten op een nieuwe CEO. Van-
daar de adviesverlaging naar 
houden/afwachten (rating 
2A). Wij halen het aandeel 
minstens tijdelijk uit de voor-
beeldportefeuille.

Just Eat Takeaway: 
winst boven volume
Bij Just Eat Takeaway (JET) 
zette in het derde kwartaal 
de eerdere trend door: een 
tragere groei en een hogere 
winstgevendheid. Het aantal 
bestellingen daalde met 11 
procent, maar de totale trans-
actiewaarde ging met 2 pro-
cent omhoog (1 % tot nu dit 
jaar).
De omzetverhoging kwam er 
dankzij positieve wisselkoers- 
effecten en een hogere waarde 
per bestelling. JET heeft de 
jongste kwartalen de minder 
winstgevende bestellingen 
afgebouwd. Winst gaat vanaf 
nu boven volume. De aange-
paste ebitda eindigde daar-
mee eerder dan verwacht in 
de plus, alleen zegt het be-
drijf niet met hoeveel. JET 
kondigde eind september al 
aan dat het sneller dan ver-
wacht in de tweede jaarhelft 
winstgevend zou zijn. Dat 
bevestigde het nogmaals.
Volgend jaar verwacht het 

over de hele lijn een positieve 
ebitda. De omzetgroei voor 
2022 zal minder dan 5 pro-
cent bedragen. De afgelopen 
twee jaar is JET sterk ge-
groeid, wat forse investerin-
gen vergde. De fase van de 
hypergroei is voorbij. Nu wil 
JET zijn winstgevendheid 
opdrijven door de inkomsten 
te vergroten met hogere le-
ver- en marktplaatscommis-
sies en door de kosten te 
drukken met efficiëntiever-
beteringen. Dat was de focus 
van het afgelopen jaar en het 
heeft geloond.
Met de verkoop van zijn par-
ticipatie in het Braziliaanse 
iFood, goed voor 1,5�miljard 
euro cash en 300�miljoen 
 tegen bepaalde voorwaarden, 
is de balans voldoende ver-
sterkt voor de komende 
kwartalen – niet onbelangrijk 
in tijden van kredietverkrap-
ping. Die verkoop moet mid-
den november nog goedge-
keurd worden door de aan-
deelhouders. Ook GrubHub 
in de Verenigde Staten staat 
nog te koop.
De aandelenkoers van JET  
is te zwaar afgestraft. De toe-
nemende winstgevendheid 
moet die trend keren. De 
eventuele verkoop van Grub-
Hub kan dat een extra boost 
geven (koopwaardig, rating 
1C). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

· Thema basis-
waarden
- AB InBev: de kwartaalre-
sultaten waren een aange-
name verrassing (zie blz. 97). 
Meer in het volgende nummer.
- Ageas gaf een winstwaar-
schuwing voor het derde 
kwartaal (lees blz. 97).

- EVS: het contract bĳ Canal+ 
leidt tot een herontdekking 
van het aandeel
- Kinepolis had een minder 
derde kwartaal door de 
lange, hete zomer en een 
minder sterk filmaanbod. 
Meer in een van de volgende 
nummers.

- Solvay gaf een nieuwe, 
positieve winstwaarschuwing 
(lees blz. 97). Meer in een van 
de volgende nummers
· Thema vergrij-
zing
- Argenx: in het derde kwar-
taal lag de verkoop van Vyv-
gart met 131 miljoen dollar 

andermaal boven de ver-
wachting (116 miljoen). Meer 
in het volgende nummer.
- Sequana Medical kon uit-
stekende resultaten voorleg-
gen voor de alfapump in de 
Amerikaanse studie op lever-
patiënten (lees blz. 97).

Adidas valt uit de gratie
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 10 aandelen Alibaba en 15 aandelen Prosus tegen 
openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 10 aandelen Adidas tegen openingskoers 
donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
160.049,32   (99,8%)     446,23    (0,2%)             160.495,55  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -10,2% Bel20  -18,6%
Eurostoxx50 -16,1% MSCI World -9,1%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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102 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

D
e meeste Europese lan-
den kreunen onder de 
energiecrisis. De lidsta-
ten van de Europese 
Unie waren al langer be-
ducht voor de te grote af-
hankelijkheid van Rus-

sisch gas en olie. Maar zolang 
er geen directe dreiging 
kwam, bleef het Russische 
gas binnenstromen. Intussen 
zijn alle alarmbellen afge-
gaan. De energieprijzen rij-
zen de pan uit en veel gezin-
nen krijgen het moeilijk de 
voorschotfactuur te betalen.

Gigantische inkomsten
In Noorwegen spelen zich 
andere taferelen af. De in-
komsten uit gas en olie stegen 
er het afgelopen jaar met 300 
procent tot 1.169�miljard kro-
nen of 112,6�miljard euro. Voor 
2023 wordt een nog grotere 
stijging verwacht. De Noorse 
Groenen beginnen de monster-
winsten nu al gênant te vinden. 
Ze pleiten ervoor een deel 

van de winsten over te heve-
len naar een soort solidari-
teitsfonds. Noorwegen heeft 
al een Staatspensioenfonds 
dat gespekt wordt met olie- 
en gaswinsten. Het vermogen 
ervan bedraagt al meer dan 
1.000�miljard euro, in aan-
delen, obligaties en vastgoed. 
Maar de regering is er niet 
erg happig op daarvan veel te 
spenderen. Het fonds is op-
gericht om de volgende gene-
raties Noren bij te staan. 
Jaarlijks mag maximaal 3 
procent worden uitgegeven.
Europa betaalt zich intussen 
blauw aan gas en olie, maar 
het mag blij zijn dat Noorwe-
gen de rol van Rusland als 
energieleverancier over-
neemt. Anders was de crisis 
helemaal niet meer te over-
zien. Maar helemaal gerust is 
niemand, zolang president 
Vladimir Poetin het Russi-
sche leger zo veel mogelijk 
infrastructuur in Oekraïne en 
zelfs daarbuiten laat vernieti-

gen. Meer dan waarschijnlijk 
is het lek in de Nord Stream- 
pijpleidingen veroorzaakt 

door Russische saboteurs. In 
dat geval zou een NAVO- 
bondgenoot aangevallen zijn, 
waardoor de andere lidstaten 
tussenbeide mogen komen. 
Noorwegen beveiligt de in-
frastructuur beter, want 
nieuwe sabotageacties zou-
den een dramatische impact 
hebben. Maar de bijna 10.000 
kilometer pijplijnen beveili-
gen is een zware opgave.

Fors begrotings-
overschot
Dankzij de gigantische in-
komsten uit gas- en oliewin-
ning gaat het de economie 
van Noorwegen al jaren voor 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 74,11  8,14 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 84,29  9,07 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 74,54  8,89 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 65,25  10,7 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 82,53  9,41 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  71,91 6,96 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 95,69  8,53 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 94,94  3,75 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,77  3,14 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 89,72  5,66 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,43  6,02 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 84,00  5,08 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 88,43  9,52 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 78,32  37,5 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 93,43  10,8 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 79,60  9,31 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Noorse kroon wint bij 
energiecrisis

= ESG-obligatie
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de wind. Het begrotingsover-
schot zou dit jaar 5,9 procent 
van het bruto binnenlands 
product (bbp) bedragen, en 
de overheidsschuld 48 pro-
cent. De tewerkstellingsgraad 
staat op 80 procent en de 
werkloosheid ligt lager dan  
5 procent. De centrale bank 
heeft berekend dat haar ba-
lanstotaal vorig jaar uitkwam 
op 13.172�miljard Noorse kro-
nen (1.338�miljard euro).
Mochten problemen ontstaan 
door geopolitieke conflicten, 
dan kan Noorwegen die voor 
een deel opvangen met het 
ontginnen van de ruimste 
voorraad thorium, het nieu-
we uranium. Dat zal van pas 
komen, want de vervuilende 
olie- en gasindustrie krijgt 
ook in Noorwegen steeds 
meer tegenstand. De Noorse 
Groenen willen de olie- en 
gasexploitatie onmiddellijk 
stopzetten. Maar zowel de 
partijen in de vorige regering 
als de Arbeiderspartij, die het 
momenteel voor het zeggen 
heeft in Noorwegen, willen 
de olieproductie nog tot na 
2050 toestaan. Ze heeft van 
Noorwegen in nauwelijks 
twee decennia een van de 
rijkste landen van de wereld 
gemaakt. De energiesector 
biedt rechtstreeks werk aan 
160.000 Noren. De miljonair 
Jonas Gahr Støre leidt de 
linkse Arbeiderspartij. Haar 
coalitiepartner, de Senterpar-
tiet, wil ook doorgaan met de 
olie- en gasexploitatie.

Minder sterke munt
Støre zal echter niet onge-
stoord kunnen doorgaan met 
die vervuilende industrie. De 
vorige regering was al begon-
nen om van Noorwegen een 
belangrijke voorvechter van 
propere energie te maken. De 
regering-Støre wil de CO2- 
uitstoot terugdringen en het 
milieubeleid aanscherpen. 
Maar die transitie wordt gro-
tendeels mogelijk gemaakt 
dankzij de inkomsten uit olie 
en gas. Dat geld is nodig om de 
vergroening van andere sec-
toren te financieren. Dat is de 
grote paradox waarmee Noor- 
wegen vandaag worstelt.
Dankzij een sterke economie, 
een voorbeeldige balans en 
een schitterende toekomst 
wordt de Noorse kroon al ja-
ren een grote toekomst voor-
speld. Maar de munt maakt 
die verwachtingen al vele ja-
ren niet waar. Integendeel, de 
voorbije twaalf maanden is 
de waarde met 7 procent ge-
daald. De kroon zit overigens 
al tien jaar in een dalende 
trend. Eind 2012 betaalden 
de Noren slechts 7,27 kronen 
voor een euro. Vandaag is dat 
10,40�euro, of 40 procent 
meer. Nochtans is olie, waar 
de Noorse economie erg ge-
voelig voor is, de voorbije vijf 

jaar 50 procent duurder ge-
worden. De staatsfinanciën 
zijn voorbeeldig, vooral als 
we die vergelijken met de 
Belgische situatie. Noorse 
staatsobligaties hebben nog 
altijd een triple A-rating.

De Noorse kroon heeft dus 
alles om bij de sterke munten 
te horen. Maar in tegenstel-
ling tot de Amerikaanse dollar 
en de Japanse yen is het dage-
lijks verhandelde volume in 
kroon beperkt. Als de mark-
ten zich onzeker voelen, zo-
als nu, volstaan relatief kleine 
volumes om de waarde te doen 
fluctueren. De voornaamste 
rentetarieven schommelen 
rond 2,25 procent bij een in-
flatie van 6,89 procent. Dat 
cijfer is veel te hoog, want 
net zoals in de EU-landen 
ligt het streefcijfer in Noor-
wegen rond 2 procent. Een 
verdere renteverhoging 
wordt verwacht. Dat zou de 
kroon vooruit moeten hel-
pen, maar de ‘concurrerende’ 
munten blijven niet achter 
en trekken eveneens hun 
rentetarieven op.

Topkwaliteit
Het rendement op obligaties 
van topkwaliteit in Noorse 
kroon verschilt weinig van 
dat van papier in euro. De le-
ning van Nordic Investment 
bank (rating AAA) in de Obli-
gatieselectie levert vandaag 
3,75 procent op. Wie meer 
dan 4 procent rendement 
wenst, moet zich tevreden 
stellen met een debiteur van 
een categorie lager. Coöpera-
tieve Rabobank heeft een le-
ning uitstaan met een coupon 
van 1,75 procent. Ze vervalt 
op 10 juli 2024 en is te koop 
tegen 96,50 procent. Dat 
brengt het rendement op iets 
meer dan 4 procent. Met een 
rating A+ behoort het papier 
nog ruimschoots tot de cate-
gorie investment grade.
Is het een goed idee obliga-
ties in Noorse kroon te ko-
pen? Ja, als goede, defensieve 
diversificatie van de porte-
feuille. Maar voorlopig moe-
ten we niet overdrijven (10�% 
aanbevolen). Het is best mo-
gelijk dat het rendement op 
kwaliteitsobligaties in Noor-
se kronen de komende weken 
en maanden nog wat stijgt. 
Overdreven haast bij het ko-
pen is dus niet nodig. z

Obligaties in Noorse 
kroon zijn een goede,  
defensieve diversificatie.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  0,9875 -15,06 %
EUR/GBP  0,8753 +3,84 %
EUR/NOK  10,386 +6,84 %
EUR/SEK  11,043 +10,46 %
EUR/CAD  1,3537 -5,88 %
EUR/AUD  1,5659 +0,54 %
EUR/NZD  1,7360 +6,92 %
EUR/ZAR  18,189 +6,82 %

OBLIGATIEFOCUS

Vrĳwel alle westerse landen 
zetten het rentewapen in te- 
gen de galopperende inflatie, 
die zich slechts moeizaam 
laat temmen. De centrale 
banken hebben uiteraard 
maar rechtstreeks macht over 
de korte rente, maar de rente 
op langlopend papier moet 
volgen. Het rendement op 
bedrĳfsobligaties is daardoor 
sinds kort gestegen boven 

het dividendrendement van 
aandelen uit de EuroStoxx 
600. Dat is in tien jaar niet 
meer het geval geweest.
De koers van bestaande obli-
gaties is de voorbĳe maanden 
sterk gedaald, waardoor het 
rendement fors toegenomen 
is. Nieuwe obligaties komen 
op de markt met een coupon 
die vrĳwel niemand begin dit 
jaar voor mogelĳk hield. Ook 
de Belgische staat onder-
vindt dat. Onlangs leende het 
Federaal Agentschap van de 
Schuld 1,2 miljard op tien jaar 

tegen een gemiddelde rente 
van 2,94 procent. In augustus 
betaalde de schatkist slechts 
1,81 procent rente op tien 
jaar, en in mei dit jaar vol-
stond een coupon van 1,4 
procent. Maar amper enkele 
weken eerder bedroeg de 
rente op een OLO met een 
looptĳd van tien jaar minder 
dan 1 procent en in december 
vorig jaar was ze zelfs nog 
negatief. Toen leende de Bel-
gische staat zich slapend rĳk. 
Is het vandaag anders?
De rente is fors gestegen, 

maar de inflatie nog meer. In 
België bedraagt de waarde-
daling van het geld vandaag 
11,27 procent. Aan de recente 
staatslening hangt een 
coupon van 2,94 procent. Het 
waardeverlies voor wie 
recent heeft ingetekend, 
bedraagt dus 8,33 procent 
per jaar. Een hoge inflatie is 
vooral interessant voor grote 
debiteuren, zoals de schat-
kist. Die mag de coupons en 
het geleende kapitaal betalen 
met geld dat per jaar minder 
waard wordt.

De rente stijgt, 
maar de inflatie 
stijgt meer
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D
e tip van deze week is 
een fors gedaald aandeel. 
De koers van Continen-
tal, de maker van auto-
banden en allerlei onder-
delen, staat zo laag dat 
de verhouding tussen het 

risico en het rendement gun-
stig is geworden.  Tegen de 
huidige waardering is het 
aandeel kansrijk voor de lan-
ge termijn. Het aandeel is de 
afgelopen jaren ver wegge-
zakt, van iets meer dan 
220�euro naar ongeveer 
46�euro. Alleen al dit jaar be-
draagt het verlies zo’n 50 
procent. De belangrijkste 
oorzaken zijn corona en de 
inflatie.
Continental is geen kleine 
speler in de internationale 
bandenindustrie, met eind 
juni 192.000 werknemers. 
Het wil in de sector een top-
speler in operationele effici-
entie worden en als een win-
naar uit de transformatie van 
de sector komen. De groep 
stelt zich drie grote doelen: 
de operationele prestaties 
verbeteren, de portfolio ver-
der differentiëren en duur-
zaamheid omarmen. Betere 
operationele prestaties wil-
len de Duitsers realiseren 
door kosten te besparen en 
de efficiëntie te verhogen. 
Tegen 2023 wil Continental 
jaarlijks de kosten met 
850�miljoen euro terugdrin-
gen. De efficiëntie moet wor-
den opgetrokken door ener-
gie-efficiënte werken uit te 
voeren, verder te automatise-
ren, incidenten rond onvol-
doende kwaliteit te vermin-
deren en meer standaardisa-
tie door te voeren op de pro-
ductieplatformen. De directie 

wil het aanbod verruimen 
richting sneller groeiende 
segmenten van de markt. 
Dan moet het bedrijf excelle-
ren in technologische inno-
vaties en beter focussen op 
zijn marktpositie. Het zal 
zaak zijn de juiste investerin-

gen te kiezen. Er moet ook 
talent worden aangetrokken 
om de groei te ondersteunen. 
Continental wil duurzaam-
heid omarmen door tegen 
2050�honderd procent emis-
sievrij en koolstofneutraal te 
zijn, en honderd procent 
 gesloten circuits en verant-
woordelijk ondernemen in 

de hele keten te installeren.
In de eerste helft van dit jaar 
is de omzet met 15,7 procent 
gedaald tegenover 2019. Door 
die daling verloor het bedrijf 
netto 5,4�miljoen euro. Op 
een omzet van 18,7�miljard 
euro valt dat nog mee. De 
vrije kasstroom was wel flink 
negatief: -870,6�miljoen euro. 
Het bedrijf heeft de doelstel-
lingen voor het hele jaar in 
augustus bevestigd. Dat bete-
kent dat de tweede helft van 
het jaar verbetering zou moe-
ten brengen. Dat heeft het 
aandeel van Continental niet 
geholpen.

Continental zou de moeilijke 
periode financieel moeten 
kunnen doorstaan, ook als 
die tot ver in 2023 blijft du-
ren. Er staat 1,9�miljard aan 
cash op de balans. Maar eind 
2023 moet wel 1,25�miljard 
euro aan schulden worden 
afgelost en de negatieve kas-
stroom zou ook nog een tijd 
kunnen duren, als de markt 
zwaar blijft tegenzitten. Het 
bedrijf heeft wel een onge-
bruikte kredietfaciliteit be-
schikbaar van 4�miljard euro 
tot 2026. In de periode 
2010-2019 verdiende de ban-
denmaker gemiddeld zo’n 
9�euro per aandeel, met meer 
dan 14�euro in de goede jaren. 
De gemiddelde koers-winst-
verhouding lag op 12,5.

Conclusie
Als de betere tijden weer 
aanbreken, kan de koers van 
het aandeel van Continental 
verdubbelen of verdrievou-
digen. Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat het nog te vroeg 
is en dat er nog meer leed 
aankomt. Ook zou het aan-
deel nog een tijd rond het 
huidige niveau kunnen blij-
ven hangen. Maar de verhou-
ding tussen de beurswaarde 
en de omzet is nu ongeveer 
0,24, rond het niveau van de 
bodem van de coronacrash. 
Begin 2009 zakte die even 
onder 0,1, om datzelfde jaar 
weer te stijgen naar 0,3. Te-
gen de huidige, lage waarde-
ring is het aandeel van Conti-
nental kansrijk voor de lange 
termijn. z
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Tip van de week: Continental AG

Ko e r s :  46,81 euro
T i c ke r :  CON GR
I S I N - c o d e :  DE0005439004
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 9,43 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  6
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -56  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -53 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,7  %

Continental zou  
een moeilijke periode  
financieel moeten  
kunnen doorstaan.
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