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shorters in het nauw
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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

B
eleggers zijn een volks-
opstand begonnen tegen 
professionele, gehaaide 
shorters. Het begon bij 
GameStop, een voor velen 
onbekende winkelketen 
in computerspelletjes.

Zoals zoveel retailers heeft 
GameStop het moeilijk door 
de opkomst van de e-com-
merce, die nog een extra duw 
in de rug kreeg door de coro-
napandemie. Shorters namen 
GameStop in het vizier en 
speculeerden op de verdere 
verslechtering van de resulta-
ten door aandelen te lenen bij 
doorgaans institutionele in-
vesteerders en die onmiddel-
lijk te verkopen, in de veron-
derstelling dat ze die aande-
len later, als de koers verder 
is gezakt, goedkoper kunnen 
terugkopen.
“GameStop is een terminaal 
bedrijf, een vogel voor de kat. 
Verkoop je aandelen nu, voor-
dat het te laat is”, toeterde 
een zegezekere Andrew Left 
van het hefboomfonds Citron 
Research, de belangrijkste 

shorter van GameStop. Dat 
was buiten de fans van Game-
Stop gerekend. Ze spraken op 
internetfora als Reddit af om 
de krachten te bundelen en de 
shorters een lesje te leren. 
Het moest maar eens gedaan 
zijn met dat dansen op het 
graf van bedrijven in moei-
lijkheden. Ze kochten massaal 
GameStop-aandelen en dre-
ven zo de koers fors op. De 
shorters, die hun posities 
moesten sluiten en de aande-
len dus moesten kopen, leden 
fikse verliezen. Door hun aan-
kopen dreven ze de koers van 
GameStop nog meer de hoog-
te in. Het zieltogende bedrijf 
zag zijn koers met honderden 
procenten stijgen.

Shorters moeten 
verkopen
Punt gemaakt, zou je denken. 
Shorters verstoren vaak de 
beurshandel, zeker in crisis-
tijd. Maar het grandioze suc-
ces van de kleine beleggers bij 
GameStop smaakte naar 
meer. Binnen de kortste keren 

kwamen er ook koopgolven 
bij andere aandelen, die 
kampten met stevige shortpo-
sities. Zo steeg de koers van 
AMC Entertainment, een bio-
scoopgroep met zware finan-
ciële problemen, tot 300 pro-
cent in één dag.
Voor de shorters was het een 
nachtmerrie. Zij leden almaar 
grotere verliezen en konden 
niets anders doen dan elders 
activa (posities in aandelen, 
maar evengoed in edelmeta-
len of cryptomunten) te ver-
kopen. Maar we moeten niet 
overdrijven. Nadat de shor-
ters zijn uitgerookt, zullen 
ook de retailbeleggers hun 
winst willen verzilveren. Ze 
hebben overgewaardeerde 
aandelen in handen, die ra-
zendsnel weer tientallen pro-
centen kunnen dalen.
De verplichte verkopen door 
aangevallen shorters veroor-
zaakten een algemene correc-
tie op de financiële markten, 

vooral op de aandelenmark-
ten. Dat kan niet echt kwaad. 
Sinds het gunstige nieuws 
over de werkzaamheid van de 
vaccins waren de beurskoer-
sen opgelopen. Een tussen-
tijdse terugval is af en toe 
eens gezond. Al zijn het 
slechte tijden voor de aan-
hangers van de efficiënte-
markttheorie. Problematische 
bedrijven zien hun aandelen-
koersen gigantisch stijgen, en 
dat gaat deels ten koste van 
kwaliteitswaarden. Maar dat 
lijkt ons een tijdelijk feno-
meen te zullen zijn. z
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S
ommigen analisten 
schreeuwen al jaren dat 
de aandelen overgewaar-
deerd zijn. Velen verwij-
zen naar de populaire 
waarderingsmaatstaf van 
de Amerikaanse eco-

noom en Nobelprijswinnaar 
Robert Shiller. Die staat al 
jaren ongezien hoog. Shiller 
kwam onlangs met belangrij-
ke nuances voor zijn waarde-
ringsmethode, waardoor de 
huidige niveaus toch niet zo 
exuberant lijken.
Shiller vond aan het einde 
van de jaren tachtig een nieu-
we waarderingsmaatstaf voor 
aandelen uit, de CAPE-ratio 
(Cyclically Adjusted Price 
Earnings). Hij baseerde die 
op de klassieke koers-winst-
verhouding (k/w), waarbij je 
de koers van een aandeel af-
zet tegen de winst. Dat geeft 

een idee hoe duur een aan-
deel is in vergelijking met 
zijn sectorgenoten of het his-
torische gemiddelde van zijn 
eigen koers-winstverhou-
ding. Is de k/w hoger dan ge-
middeld of dan die van de 
sectorgenoten, dan is een 
aandeel mogelijk overge-
waardeerd. Bij een lagere 
k/w is het ondergewaar-
deerd.

De goudstandaard  
onder de waarderings-
ratio’s
Shiller vond die klassieke 
koers-winstverhouding niet 
genuanceerd genoeg. Omdat 
aandelenkoersen schomme-
len met de conjunctuurcy-
clus, kan de k/w van een en-
kel moment een vertekend 
beeld geven. In een recessie 
bijvoorbeeld kunnen de be-

drijfswinsten sterker terug-
vallen dan de aandelenkoer-
sen, waardoor aandelen tijde- 
lijk overgewaardeerd lijken. 
Om die cyclische effecten uit 
te vlakken, kwam Shiller op 
het idee de aandelenkoersen 
af te zetten tegen de gemid-
delde bedrijfswinsten van de 
afgelopen tien jaar. Dat geeft 

een historisch meer correcte 
k/w en waardering.
Beleggers gebruiken al de-
cennia de Shiller CAPE om 
aandelenmarkten en -in-
dexen te waarderen. Als de 
CAPE voor een bepaalde 
markt hoog is, kan dat wijzen 
op een overwaardering en 
zijn de toekomstige rende-
menten van die markt be-
perkt. De meeste geciteerde 
CAPE is die van de Ameri-
kaanse sterindex S&P500. 
Tijdens de internetzeepbel 
van eind jaren negentig stond 
de CAPE voor de S&P op 45, 
het hoogste peil ooit. Aan de 
vooravond van de grote beur-
scrash in 1929 bedroeg hij 30. 
Nu schommelt hij tussen 34 
en 35, wat vrij hoog is ten op-
zichte van zijn historisch ge-
middelde. Veel beleggers za-
gen daarin de laatste jaren 
het bewijs dat de aandelen-
markten duur zijn.

Voor en na corona
Robert Shiller publiceerde 
onlangs een paper over de 
evolutie van de CAPE tijdens 
de coronacrisis en wat we 
daaruit kunnen afleiden. De 
CAPE viel in maart in veel 
landen ernstig terug. Voor de 
Verenigde Staten daalde hij 
van 32 in januari naar 23 eind 
maart. Intussen staat hij weer 
op het niveau van voor de 
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Aandelen zijn dan toch niet  
overgewaardeerd

Robert Shiller nuanceerde onlangs  
zijn waarderingsmethode.
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pandemie. Shiller merkt op 
dat de CAPE in de laatste 140 
jaar maar twee keer boven 30 
stond: in de jaren twintig van 
de vorige eeuw en net voor 
de millenniumwissel, tijdens 
de dotcomzeepbel.
De gemiddelde CAPE voor 
de Verenigde Staten over de 
afgelopen 140 jaar is 17. Nu is 
hij bijna dubbel zo hoog. Het 
CAPE-gemiddelde van de af-
gelopen twintig jaar is 25,6. 
Voor het Verenigd Koninkrijk 
staat hij op 14, lager dan het 
historische gemiddelde van 
17,6. Voor Europa bedraagt 
hij nu 22 en gemiddeld 20
Voor Japan staat de CAPE op 
20,6, tegenover 42 gemid-
deld. De Japanse aandelen-
markt was in de afgelopen 
veertig jaar nooit zo goed-
koop. Daar zijn goede rede-
nen voor. De economische 
groei van het land slabakt al 
decennia, en de bevolking 
veroudert. Bovendien is ge-
middelde CAPE voor Japan 
sterk opgetrokken door de 
economische zeepbel van be-
gin jaren negentig.
De CAPE kende in al die lan-
den een dip aan het begin van 
de pandemie, maar is intus-
sen opgeveerd, behalve in het 
Verenigd Koninkrijk. Shiller 
wijst er wel op dat de aande-
lenwaarderingen de hoogte 
in zullen schieten, als de be-
drijfswinsten de komende 
maanden ernstig terugvallen 
en de aandelenkoersen op de 
huidige hoogtes blijven. Dat 
kan wijzen op lagere toekom-
stige rendementen.

CAPE en de  
langetermijnrente
Een belangrijke nuance bij de 
Shiller CAPE is de langeter-
mijnrente. Die heeft ook een 
sterke invloed op de waarde-
ring van de aandelen. De ho-
ge waarderingen van vandaag 

zijn deels het gevolg van de 
lage rente. Omdat beleggers 
geen rendementen meer 
kunnen halen op vastrenten-
de beleggingen, is veel kapi-
taal naar aandelen gevloeid. 
Dat heeft geleid tot hogere 
koersen en waarderingen.
In zijn paper gaat Shiller die-

per in op dat samenspel tus-
sen de CAPE als een lange-
termijnwaarderingsmaatstaf 
voor aandelen en de lange-
termijnrente. Je kunt de aan-
delenwaarderingen niet lan-
ger los zien van de rente, 
zegt hij. De relatie tussen die 
twee is een goede graadme-
ter voor de risicopremie die 
beleggers hechten aan de 
aandelenmarkten, vindt Shil-
ler. Anders gezegd: die rela-
tie toont aan hoeveel extra 
rendement beleggers ver-
wachten voor het risico dat 
ze nemen door in aandelen 
te beleggen in plaats van in 
risicoloze, vastrentende al-
ternatieven, zoals staatsobli-
gaties. Om het beestje een 
naam te geven, heeft hij die 
verhouding van de CAPE en 
de langetermijnrente de Ex-

cess CAPE Yield (ECY) ge-
noemd.
Shiller bekijkt in zijn paper 
de ECY voor de VS, het VK, 
Europa en Japan, om te zien 
welke risicopremie beleg-
gers daar op de aandelen-
markten kleven. In al die 
landen staat de ECY redelijk 

hoog. Dat wijst erop dat be-
leggers de aandelenmarkten 
aantrekkelijker blijven vin-
den dan obligaties en daar 
hogere rendementen van ver-
wachten, ondanks de hogere 
waarderingsniveaus van aan-
delen.
In de VS bedraagt die ECY 
tussen 4 en 5 procent. Dat is 
minder dan in Europa en Ja-
pan, waar die tegen 6 procent 
aanschurkt. Beleggers ver-
wachten dus een hoger ren-
dement van hun beleggingen 
in Europese en Japanse aan-
delen, dan van die in Ameri-
kaanse aandelen. Voor het VK 
staat die risicopremie op bijna 
10 procent. Volgens de ECY is 
de Amerikaanse aandelen-
markt momenteel de duurste 
en de Japanse de goedkoop-
ste.

De snelle heropleving van de 
aandelenmarkten, vooral de 
Amerikaanse, tijdens de co-
ronacrisis heeft volgens Shil-
ler minder te maken met het 
herwonnen geloof in een snel 
economisch herstel, en vooral 
met de steile daling van de 
langetermijnrente kort na de 
uitbraak van de crisis. Beleg-
gers verwachten van Ameri-
kaanse aandelen nu nog meer 
rendement dan voor de crisis, 
omdat de rente daar sterker 
gezakt is. In Europa en Japan 
is het verschil in het verwach 
te rendement voor en na de 
coronacrisis niet zo groot, 
omdat de rente er al op nul 
stond. De Japanse en de Euro-
pese aandelenwaarderingen 
staan wel weer op het niveau 
van voor de coronacrisis.

Belangrijk verschil
Door de langetermijnrente 
aan de CAPE te koppelen, 
voegt Shiller een welkome 
nuance toe aan zijn waarde-
ringsmethode. Het vooruit-
zicht dat de rente nog lang 
laag blijft, zal onmiskenbaar 
gevolgen hebben voor de 
koersen, de waarderingen en 
het rendementsperspectief 
van de aandelenmarkten. 
Dat alles maakt dat de huidi-
ge waarderingen niet zo 
exuberant lijken als velen 
denken. z

Je kunt de waarderingen van de aandelen niet  
los zien van de langetermijnrente.
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B
arco drukte de hoop op 
een snel herstel de kop 
in, al bevatte het jaarrap-
port wel lichtpunten. Na 
de kwartaalupdate van 
oktober was al duidelijk 
dat Barco afstevende op 

een slechte tweede jaarhelft 
en een tegenvallend boek-
jaar. De laatste maanden 
brachten nauwelijks beter-
schap. In de tweede jaarhelft 
was er op jaarbasis 347 mil-
joen euro omzet (-39%). De 
aangepaste bedrijfswinst 
(ebitda) bleef steken op 
12,8 miljoen euro, of een 
marge van 3,5 procent. In de 
eerste jaarhelft was dat nog 
10 procent.

De afdeling Entertainment 
kreeg de grootste tik met een 
omzetdaling van 48,1 procent 
en een bedrijfsverlies van 
4,6 miljoen euro. Ze leeft van 
investeringen van bioscopen 
en evenementen, twee afzet-
markten die vorig jaar nage-
noeg stilvielen. Enterprise 
deed het nauwelijks beter 
met 43,8 procent minder om-
zet en een ebitda-marge van 
amper 4,3 procent. De verga-
dertool ClickShare is veel 
minder in trek, door het ver-
plichte thuiswerken en de 
dalende bedrijfsbudgetten. 
Click Share Conference be-
perkt de schade. Het levert 
een kwart van de ClickSha-
re-omzet. Bij Healthcare 
bleef de omzetdaling beperkt 

tot 12 procent. De afdeling 
was met een ebitda-mage van 
10,4 procent ook de meest 
winstgevende.
De goede eerste jaarhelft 
temperde het effect van het 
rampzalige tweede halfjaar, 
maar per saldo was 2020 een 
veel slechter jaar dan 2019. 
De jaaromzet daalde op 
groepsniveau met 29 procent 
naar 770 miljoen euro. Om-
dat de omzet veel sneller af-
nam dan de kosten (-17%) 
kelderde de ebitda van 153 
naar 53,6 miljoen euro. Daar-
door bleef de ebitda-marge 
steken op 7 procent, tegen-
over 14 procent een jaar eer-
der en een consensusver-
wachting van 8,2 procent.
Entertainment blijft, ondanks 
een omzetdaling van 36 pro-
cent op jaarbasis, de grootste 
afdeling. Enterprise deed het 
nog slechter (-39%), Health-
care (-3%) hield het best 
stand. Er was ook goed 
nieuws: tussen oktober en 
december was er bij alle af-
delingen op kwartaalbasis 
weer groei. Entertainment 
profiteerde van meer bestel-
lingen uit China, terwijl bij 

Enterprise de Control Rooms 
het goed deden. Ook de acti-
viteit bij Healthcare trok 
weer aan. Daarnaast steeg 
het aantal nieuwe bestellin-
gen (189,7 miljoen euro) op 
kwartaalbasis met een vijfde. 
De waarde van het orderboek 

is met 281,5 miljoen euro wel 
13 procent lager dan een jaar 
eerder.
Door de aanhoudende on-
zekerheid geeft Barco geen 
jaarprognoses. Voor de eerste 
jaarhelft mikt het op een om-
zet in lijn met die van vorig 
jaar (407 miljoen euro) en 
een ebitda-marge van 5 tot  
10 procent. Door de lagere 
bedrijfskasstromen en hoge-
re uitzonderlijke uitgaven 
dook de vrije kasstroom vorig 
jaar 36 miljoen euro onder 
nul. Gecombineerd met de 
uitkering van het dividend 
daalde de cashpositie van 
253 miljoen euro eind 2019 
naar 127,7 miljoen euro eind 
vorig jaar. Inclusief de joint 
venture Cinionic (digitale ci-
nema in China) bedraagt de 
liquiditeitspositie 193,5 mil-
joen euro. Het dividend blijft 
op peil en wordt verrekend 
met de aandelensplitsing van 
vorig jaar. Dat levert een uit-
kering van 0,378 euro per 
aandeel op. Het dividend kan 
ook in aandelen worden op-
genomen.

Conclusie
Investeerders in Barco moe-
ten kijken naar zijn sterke 
marktpositie in de segmen-
ten waarin het bedrijf actief 
is. Er waren op kwartaalbasis 
al lichtpunten. De gezonde 
financiële positie en de inves-
teringen in nieuwe technolo-
gieën zijn pluspunten. Koers-
druk is op korte termijn niet 
uitgesloten, maar wie wacht 
tot het cyclische herstel in de 
cijfers zichtbaar wordt, zal 
tegen hogere koersen moeten 
kopen. z

B A R C O

Geen snel herstel

Koers:  15,92 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,5 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 23
Koersverschil 12 maanden: -50%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: 2,4%

Ondanks het nettoverlies 
krijgen aandeelhouders 
van het financieel sterke 
Barco toch een dividend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 JANUARIGF
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C
aldas Gold is een goud- 
en zilverproducent die in 
februari 2020 ontstond 
uit een afsplitsing van 
Gran Colombia Gold. 
Het moet de volgende 
grote goud- en zilvermijn 

in Colombia bouwen, een uit-
breidingsproject van het 
Marmota-project, in een his-
torisch mijngebied 80 kilo-
meter ten zuiden van Medel-
lin.

De Upper Zone van Marmo-
ta, die al in productie is sinds 
1991, haalde de afgelopen 
tien jaar een gemiddelde 
jaarproductie van 24.000 
troy ounce goud (23.832 in 
2020). Vanaf dit jaar moet de 
productie er verdubbelen tot 
50.000 troy ounce goud, door 
de optimalisering van de pro-
ductiemethode en het op-
trekken van de capaciteit van 
de verwerkingsfabriek van 
1200 naar 1500 ton per dag.
Vanaf de tweede jaarhelft zal 
Caldas 269 miljoen dollar in-
vesteren, om tegen midden 
2023 de productie op te star-
ten in de Deep Zone. Daar-
voor bouwt het een tweede 
verwerkingsfabriek, met een 
capaciteit van 4000 ton.
De groepsproductie zal vanaf 
2024 stijgen naar 200.000 
troy ounce goud. De erts-
graad ligt hoog: 4,2 gram per 
ton in de Upper Zone en 2,9 
gram per ton in de Deep Zo-
ne. De voorlopige haalbaar-
heidsstudie van het uitbrei-
dingsproject is gebaseerd op 

2,02 miljoen troy ounce 
goudreserves, waarvan 
1,33 miljoen in de Deep Zone. 
Tussen 2021 en 2033 wordt 
een productie van 1,9 miljoen 
troy ounce goud verwacht, 
tegen een lage kostprijs van 

872 dollar per troy ounce 
goud. Boven op de reserves 
zijn er nog ruim 4 miljoen 
troy ounce goudresources 
(nog niet bewezen reserves). 
Er loopt een exploratiepro-
gramma, dat al succesvolle 
boringen en twee nieuwe zo-
nes opleverde. Tegen midden 
2021 wordt de haalbaarheids-
studie geactualiseerd.
Om het uitbreidingsproject 
te financieren, haalde Caldas 
Gold vorig jaar 243 miljoen 
dollar op. Het tekende een 
streamingovereenkomst voor 
110 miljoen dollar met Whea-
ton Precious Metals, en gaf 
voor 83 miljoen dollar 7-jari-
ge obligaties uit. Van dat pa-
pier is het rendement deels 
gerelateerd aan de goudprijs, 
met een premie voor het deel 
van de verkoopprijs boven 
1400 dollar per troy ounce. 
Om die inventieve financie-
ring te garanderen, verkoopt 
Caldas 9 procent van de 
goudproductie vanaf septem-
ber 2021 via een aparte trust. 
Tot slot haalde het 50 mil-
joen Canadese dollar op met 
de uitgifte van 22,2 miljoen 
aandelen tegen 2,25 Canade-

se dollar, vergezeld van even-
veel warrants die binnen vijf 
jaar tegen 2,75 dollar omzet-
baar zijn in nieuwe aandelen.
In november stapte een nieu-
we groep investeerders in het 
kapitaal, die een ervaren ma-
nagement, een forse upgrade 
van de raad van bestuur en 
een nieuwe bedrijfsnaam 
meebrengen: Aris Gold Cor-
poration. De instap gaat ge-
paard met een kapitaalverho-
ging van 85 miljoen Canadese 
dollar tegen 2,25 dollar per 
aandeel, met per uitgegeven 
aandeel een nieuwe warrant 
om te zetten tegen 2,75 dol-
lar. Bovendien komt de Cana-
dese grondstoffeninvesteer-
der Frank Giustra aan boord 
als strategisch adviseur. De 
naamsverandering komt er 
binnenkort, na het verlengen 
van de mijn licentie met der-
tig jaar. Caldas kocht vorig 
jaar met het Juby-project een 
gevorderd goudexploratie-
project in Canada, met 2 mil-
joen troy ounce resources.

Conclusie
Caldas Gold, binnenkort om-
gedoopt in Aris Gold, heeft 
alles om uit te groeien tot een 
succesvolle goudproducent. 
Het bedrijf is sterk gefinan-
cierd, maar nog onbekend en 
daarom goedkoop. We zien in 
de instap van Frank Giustra 
het signaal dat de ambities 
hoger liggen, en verwachten 
de komende jaren een her-
waardering naarmate Aris 
Gold uitgroeit tot een mid-
delgrote producent. We star-
ten de opvolging met een 
koopadvies, maar wijzen op 
het hogere risico. z

C A L D A S  G O L D

Ambitieuze goudproducent 

Koers: 2,31 Canadese dollar (CAD)
Ticker: CGC CN
ISIN-code: CA12878L1076
Markt:  Toronto
Beurskapitalisatie: 230,5 miljoen 
Canadese dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +18%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: -

De naam van Caldas Gold 
verandert binnenkort in 
Aris Gold.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 JANUARI
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N
etflix had de lat laag ge-
legd voor het vierde 
kwartaal en ging er dan 
ook vlotjes over, met dank  
aan de aanhoudende 
stroom nieuwe corona- 
klanten. Het streaming- 

bedrijf kreeg er in het vierde 
kwartaal 8,51 miljoen beta-
lende klanten bij, een stuk 
boven de verwachte 6 mil-
joen. Dat bracht de totale 
aangroei op bijna 37 miljoen, 
tegenover 28 miljoen een jaar 
eerder. Eind december stond 
de teller op 209,66 miljoen 
abonnees, of 21,9 procent 
meer dan een jaar eerder.
Streaming blijft sterk groei-
en, ondanks de vele nieuwe 
spelers op de markt en de 
concurrentie van televisie en 
platformen zoals YouTube en 
TikTok. De nieuwkomers op 
de streamingmarkt schoten 
vorig jaar als paddenstoelen 
uit de grond. Dat belette Net-
flix niet om sneller dan ver-
wacht te groeien, ondanks 
prijsverhogingen. Toch is 
kannibalisatie onvermijde-
lijk. In de totale streamingtijd 
daalde het marktaandeel van 
Netflix van 31 naar 28 pro-
cent. Gebruikers hebben vaak 
een abonnement op meerde-
re platformen, maar ook daar 
zijn grenzen aan.
Om zich te onderscheiden 
van de concurrentie zet Net-
flix in op eigen content met 
veel lokale producties. Die 
strategie slaat aan. De omzet 
steeg in het vierde kwartaal 
met 21,5 procent, naar 6,6 mil- 
jard dollar. De operationele 
marge (14,4%) lag door de 
hogere investeringen lager 
dan in het derde kwartaal 
(20,4%), maar wel een stuk 

boven die van hetzelfde kwar- 
taal een jaar eerder (8,4%). 
De nettowinst kwam met 
542 miljoen dollar of 1,19 dol-
lar per aandeel lager uit dan 
een jaar eerder, toen ze 
587 miljoen dollar of 1,3 dol-
lar per aandeel bedroeg. Dat 

is het gevolg van de goedko-
pere dollar, die een boekhoud- 
kundig verlies van 258 mil-
joen dollar veroorzaakte op 
het deel van de schuld dat in 
euro is uitgedrukt.
Over het volledige boekjaar 

groeide de omzet met bijna 
een kwart naar 25 miljard 
dollar. De operationele marge 
klom van 13 naar 20 procent. 
Netflix mikt voor het lopende 
kwartaal op een aangroei van 
6 miljoen abonnees, tegen-
over nog 15,8 miljoen in de 
eerste drie maanden van 
2020. De prognose voor de 
operationele marge over het 
boekjaar is opgetrokken van 
19 naar 20 procent. De vrije 
kasstroom dook in het vierde 
kwartaal onder nul (-284 mil-
joen dollar), doordat de uit-
gaven voor nieuwe produc-
ties weer toenamen, na een 
langere gedwongen pauze. 
Toch was het saldo voor 

2020 positief, met een vrije 
kasstroom van 1,92 miljard 
dollar, tegenover -3,3 miljard 
in 2019. In de loop van dit 
jaar zullen de investeringen 
nog toenemen, maar de kas-
stroom over het boekjaar zou 
niet in de rode cijfers gaan.
Netflix had eind december 
8,21 miljard dollar in kas, aan- 
gevuld met een kredietlijn 
van 750 miljoen dollar. Daar 
stond een schuld van 18,3 mil- 
jard dollar tegenover. Het 
streamingbedrijf wil zijn net-
toschuld tussen 10 en 15 mil-
jard dollar houden en het is 
niet van plan die voort af te 
bouwen. Dat betekent dat er 
op korte termijn geen nieuwe 
financieringsronde gepland 
is ¬ tenminste, als Netflix zijn 
kasstroom positief kan hou-
den. De groep wil op termijn 
ook weer eigen aandelen in-
kopen.

Conclusie
Het einde van de negatieve 
kasstromen komt sneller dan 
verwacht dichterbij. 
Streaming is een groeimarkt 
die zelfs ruimte laat voor 
prijsverhogingen. Netflix 
krijgt wel steeds meer con-
currentie, wat zijn marktaan-
deel onder druk zet. Boven-
dien belooft de vergelijking 
met het succesjaar 2020 las-
tig te worden. Tegen 10 keer 
de omzet van vorig jaar laat 
de waardering nog weinig 
ruimte voor verdere koers-
stijgingen. z

N E T F L I X

Sneller dan verwacht positieve kasstromen

Koers: 523,28 dollar
Ticker: NFLX US
ISIN-code: US64110L1061
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 231,2 miljard dollar
K/w 2020: 86
Verwachte k/w 2021: 40
Koersverschil 12 maanden: +64%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -4%
Dividendrendement: -

Netflix kreeg er in het 
vierde kwartaal 8,51 mil-
joen betalende klanten bij,  
een stuk boven de  
verwachte 6 miljoen.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 JANUARI
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W
e wezen de voorbije 
maanden al vaker op 
het potentieel van ko-
per als onmisbare 
grondstof voor de we-
reldwijde elektrificatie. 
We stelden ook al de 

koperproducent First Quan-
tum Minerals en het Canade-
se koper- en goudexploratie-
bedrijf Solaris Resources 
voor. Nu is Nova Royalty aan 
de beurt, een nieuw Cana-
dees royaltybedrijf dat zich 
toelegt op het verwerven van 
royalty’s op koper- en nikkel-
projecten.
In de periode 2015-2019 
groeide het koperaanbod 

jaarlijks met gemiddeld  
1,3 procent. Zelfs volgens de 
meest voorzichtige schattin-
gen moet dat groeitempo de 
komende decennia verdub-
belen, om aan de vraag te vol-
doen. Ook de vraag naar nik-
kel zal de komende decennia 
sterk toenemen, als gevolg 
van het gebruik ervan in bat-
terijen voor elektrische voer-
tuigen. Het is geen toeval dat 
Elon Musk, de topman van 
Tesla Motors, vorig jaar aan-
gaf een groot en langdurig af-
namecontract te willen aan-
bieden aan een efficiënte en 
milieuvriendelijke nikkelpro-
ducent.
Nova Royalty is in oktober 
2018 opgericht door zowat 
hetzelfde team dat de voor-
bije jaren met succes het ro-

yalty- en streamingbedrijf 
voor edelmetalen Metalla 
Royalty & Streaming ontwik-
kelde. Het noteert sinds 1 ok-
tober 2020 op de Venture Ex-
change van Toronto. Het 
voordeel van het royalty-be-
drijfsmodel is dat de onder-
neming geniet van het op-
waartse prijspotentieel van 
een grondstof, zonder de ty-
pische risico’s te lopen die 
verbonden zijn aan een mijn-
bouwbedrijf. Bovendien is er 
het opwaartse potentieel van 
nieuwe ontdekkingen die de 
levensduur van de mijn ver-
lengen, waarvoor het royalty-
bedrijf niets moet betalen. 
Royaltybedrijven hebben 
doorgaans weinig tot geen 
schulden, maar ze doen wel 
regelmatig aandelenuitgiftes. 
Hun waardering ligt gemid-
deld drie keer hoger dan die 
van de mijnbedrijven.
Nova mikt uitsluitend op 
kwaliteitsprojecten met een 
potentieel lange levensduur 
dankzij de ontdekking van 
bijkomende reserves. Nova 
verzekerde zich al van zeven-
tien royalty’s. Vier ervan zijn 
ontwikkelingsprojecten, 

waar de eerste productie nog 
enkele jaren op zich laat 
wachten. De eerste belangrij-
ke deal was de verwerving in 
januari 2019 van een royalty 
van een 2 procent op het Du-

mont-nikkelproject in Qué-
bec (Canada), dat in handen 
is van Waterton Global. In fe-
bruari 2020 volgde een royal-
ty van 2 procent op het Chi-
leense koperproject Nueva-
Union (fiftyfifty van Teck Re-
sources en Newmont). In ok-
tober was er de deal voor een 
royalty van 0,24 procent op 
het Taca Taca-koper- en 
goudproject van First Quan-
tum in Argentinië, in januari 
gevolgd door een bijkomende 
royalty van 0,18 procent. First 
Quantum beslist in 2023 of 
2024 of het de mijn bouwt. 
Nova kocht in november 
2020 een royalty van 2,4 pro-
cent op het Twin Metals ko-
per-, nikkel- en platinumpro-
ject van Antofagasta in de 
Verenigde Staten.

Conclusie
We starten de opvolging van 
Nova Royalty met een koop-
advies. Het aandeel is zeer 
sterk uit de startblokken ge-
schoten: de koers verviervou-
digde sinds de beursgang. 
Het idee van het succesvolle 
team van Metalla Royalty & 
Streaming om het unieke ro-
yaltymodel los te laten op ko-
per en nikkel, spreekt aan. De 
kwaliteit en de eigenaars van 
de projecten in de snel groei-
ende portefeuille zijn sterk. 
Aangezien het nog jaren zal 
duren eer de eerste inkom-
sten worden geboekt, is dit 
een ideaal aandeel voor de 
langetermijnbelegger die wil 
inspelen op de omschakeling 
van fossiele naar duurzame 
energiebronnen. We zouden 
na de forse stijging gespreid 
instappen. z

N O V A  R O Y A LT Y

Nieuw royaltybedrijf in groene energie

Koers: 5,66 Canadese dollar
Ticker: NOVR CN
ISIN-code: CA6698091056
Markt: Toronto
Beurskapitalisatie: 316,6 miljoen 
Canadese dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +353%
Koersverschil sinds jaarbegin: +52%
Dividendrendement: -

Nova Royalty mikt uit-
sluitend op kwaliteits-
projecten die het 
potentieel hebben lang  
te produceren.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 JANUARIGF
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D
e cijfers van het vierde 
kwartaal van 2020 wa-
ren zodanig goed dat 
PostNL de publicatie van 
de resultaten vervroegd 
op de post moest doen. 
Over heel 2020 rekent de 

logistieke speler op een ge-
normaliseerde bedrijfswinst 
van 240 miljoen euro. Dat is 
vijf keer meer dan in 2019, en 
30 procent beter dan beleg-
gers hadden verwacht. Co-
vid-19 heeft een stevige hand 
in dat resultaat. PostNL schat 
dat 55 miljoen euro van de 
bedrijfswinst niet voor her-
haling vatbaar is, omdat die 
bonus te danken is aan ge-

dragswijzigingen die zijn 
verbonden aan covid-19. De 
lockdown in Nederland leid-
de tot een verdere explosie 
van het pakjesverkeer. In het 
vierde kwartaal stegen de 
verscheepte volumes met  
30 procent. Voeg daar een 
betere prijsmix en benutting 
van het netwerk aan toe, en 
de bedrijfswinst uit het pak-
jesverkeer steeg in het vierde 
kwartaal tot 75 miljoen euro, 
tegenover 35 miljoen euro in 
het vierde kwartaal van 2019. 
PostNL zag de hectische ein-
dejaarsperiode ook als een 
geslaagde test voor het distri-
butiemodel, dat voldoende 
flexibiliteit bood om de pak-
ketstromen te verwerken.
Ook het klassieke postver-
keer kreeg een onverwacht 

grote opkikker door de crisis. 
De volumedaling van de brie-
venpost bleef in het vierde 
kwartaal beperkt tot 0,2 pro-
cent, terwijl de volumes in 
normale tijden vlot 10 pro-
cent toegeven. Mensen heb-
ben in december, bij gebrek 
aan direct contact, heel wat 
wenskaarten naar elkaar ge-
stuurd. Veel bedrijven heb-
ben hun werknemers via de 
post een attentie gestuurd. 
Op die manier verdiende 
PostNL in het vierde kwar-
taal 82 miljoen euro bedrijfs-
winst aan het postverkeer. 
Ook de synergievoordelen 
die PostNL puurde uit de 
overname van de concurrent 
Sandd hielpen om het post-
resultaat op te krikken.
Voor dit jaar verwacht Post-
NL een genormaliseerde be-
drijfswinst die hoger is dan 
de genormaliseerde bedrijfs-
winst van 2020, maar dan ge-
corrigeerd voor het uitzon-
derlijke covid-19-resultaat. 
De verdere verbetering van 
de vergelijkbare resultaten 
zal vooral komen van de pak-
jesdivisie, gedeeltelijk teniet-
gedaan door hogere kosten 

voor pensioenverplichtingen 
en aanloopkosten voor de 
nieuwe distributiecentra. 
Mogelijk zijn die vooruit-
zichten te conservatief, om-
dat e-commerce nog meer in-

geburgerd is geraakt, en om-
dat de activiteiten zeker in de 
eerste maanden van het jaar 
nog een duwtje in de rug zul-
len krijgen van de maatrege-
len om het hardnekkige virus 
in toom te houden.
De resultaten van 2020 zijn 
voldoende goed om dit jaar 
een dividend te betalen aan 
de aandeelhouders. PostNL 
zal minstens 70 procent van 
het genormaliseerde totaal-
resultaat van 195 miljoen uit-
keren, goed voor een divi-
dend van 0,28 euro per aan-
deel. Dat levert een aantrek-
kelijk dividendrendement 
van ruim 8 procent op. Het 
dividend wordt ook onder-
steund door stevige vrije 
cashflows en een solide ba-
lans. De netto financiële 
schulden blijven beperkt tot 
ongeveer 1 keer de bedrijfs-
cashflow.

Conclusie
Covid-19 geeft de resultaten 
van PostNL een onverwacht 
grote boost. Een deel van die 
bonus is niet voor herhaling 
vatbaar, maar het bedrijf kan 
de volgende jaren blijven sur-
fen op het groeiende pakjes-
verkeer. Ondanks de sterke 
koersstijging van de voorbije 
twaalf maanden blijft de 
waardering met een 
koers-winstverhouding van 
11 en een ondernemings-
waarde van 5 keer de be-
drijfscashflow heel interes-
sant. Het dividendrendement 
van 8 procent is een extra 
troef. We behouden het 
koopadvies. z

P O S T N L

Surfen op de pakjesgolf

Koers:  3,48 euro
Ticker:  PNL
ISIN-code:  NL0009739416
Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,68 miljard euro
K/w 2020: 8
Verwachte k/w 2021: 11
Koersverschil 12 maanden: +118%
Koersverschil sinds jaarbegin: +32%
Dividendrendement: 8%

Covid-19 geeft de resulta-
ten van PostNL een onver-
wacht grote boost.

Advies: Kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 JANUARIGF
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W
e blijven benadrukken 
dat de Green Deal, 
waarmee Europese 
Commissie tegen 2050 
van de Europese Unie 
het eerste klimaatneu-
trale continent wil ma-

ken, kansen biedt voor heel 
wat Europese bouwbedrij-
ven. Een onderdeel van dat 
ambitieuze klimaatplan is de 
Renovation Wave of renova-
tiegolf. Nu wordt jaarlijks zo-
wat 1 procent van de particu-
liere en overheidsgebouwen 
in de Europese Unie ge-
renoveerd. Als we de doel-
stelling willen halen, moet 
dat minstens verdubbelen en 
moet tot 2030 jaarlijks 
185 miljoen euro gaan naar 
het energiezuiniger maken 
van gebouwen.

Dat moet de bedrijfsleiding 
van het Duitse bouwbedrijf 
Sto SE als muziek in de oren 
klinken. Het Duitse familie-
bedrijf is in 1936 gesticht 
door Wilhelm Stotmeister. 
De familie is nog altijd de 
meerderheidsaandeelhouder 
(57%) en Jochen Stotmeister 
is de voorzitter van de raad 
van bestuur. Sto is sinds 1992 
beursgenoteerd. Het bouw-
bedrijf heeft drie hoofdacti-
viteiten. Vooreerst zijn er de 
gevelsystemen (isolerende en 
regenbestendige buitengevel-
bekleding), die in 2019 goed 
waren voor 48 procent van 
de jaaromzet. Daarnaast zijn 

er de geveldeklagen (speciale 
buitengevelverf ), die instaan 
voor 22 procent van de om-
zet. Binnenhuissystemen 
(pleisters en verfoplossin-
gen), ten slotte, leveren 14 
procent van de omzet.
Duitsland is de belangrijkste 

markt van Sto, met 90 ver-
koopkantoren en logistieke 
punten, maar de groep is ook 
aanwezig in 38 andere Euro-
pese landen: in 24 landen 
(waaronder België) met een 
eigen dochteronderneming 
en in 14 met een vertegen-
woordiger. Van de omzet 
komt 76 procent uit West- 
Europa, 11 procent uit de rest 
van Europa en de resterende 
13 procent uit Noord-Ameri-
ka, het Midden-Oosten en 
Azië.
Sto is een trage groeier. De 
omzet stijgt jaarlijks met 3 à 
4 procent. In 2016 was er 
1,23 miljard euro omzet, in 
2019 was dat 1,40 miljard. 
Klassiek voor de bouwsector 
zijn de lage winstmarges, en 
ook daar zien we de jongste 
jaren bij Sto niet echt veel 
verbetering in. Wel gunstig is 
de jaarlijkse positieve vrije 
kasstroom, zodat er geld is 
voor investeringen in innova-
tie, een stabiel dividend en 
een stevige balans. Sto heeft 
een nettokaspositie van circa 
25 miljoen euro. De renova-
tiegolf in de Europese Unie is 
dus ook voor dit Duits fami-
liaal bedrijf een welgekomen 

kans, om de komende jaren 
een versnelling hoger te 
schakelen. Die groeikansen 
zitten absoluut niet verre-
kend in de huidige waarde-
ring. Het kan ook voor de 
voorzichtige familie Stot-
meister een impuls zijn om 
de sterke balans aan het werk 
te zetten en eventueel ook de 
kaart van externe groei via 
overnames te trekken.

Conclusie
Een blik op de koersgrafiek 
doet misschien anders ver-
moeden, maar Sto is met een 
zeer goedkope lokale Duitse 
waarde. Daarom gaan we van 
start met de actieve opvol-
ging van het aandeel en een 
positief advies. Sto SE no-
teert zeer aantrekkelijk tegen 
0,6 keer de omzet, 1,1 keer de 
boekwaarde, 8 keer de ver-
wachte winst 2021 en 
5,5 keer de verwachte ver-
houding ondernemingswaar-
de (ev) tegenover de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor dit 
jaar. Een nadeel is de beperk-
te liquiditeit in het aandeel, 
wat de belangstelling van 
grotere investeerders tem-
pert. z

S T O  S E

Een kansrijk Duits bouwaandeel

De Europese renovatiegolf 
is voor dit Duitse familie-
bedrijf een kans om een 
versnelling hoger te scha-
kelen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 JANUARI

Koers: 135,20 euro
Ticker: STO3 GY
ISIN-code: DE0007274136
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 915 miljoen euro
K/w 2019: 9,5
Verwachte k/w 2020: 8,5
Koersverschil 12 maanden: +27%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 3,0%
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GameStop is een zieltogende 
winkelketen van computer-
spelletjes. Begin april 2020 
bedroeg de koers nog amper 
2,80 dollar. Intussen is die 
meer dan verhondervoudigd. 
Beleggers die via internetfora 

als Reddit en wallstreetbets 
contact met elkaar houden, 
begonnen de aandelen te 
 kopen. Dat deed de shorters, 
waaronder Melvin Capital en 
Citron Research, gigantische 
verliezen lijden. Ze moesten  
andere aandelen verkopen, 
waardoor de indexen terug-
vielen. De extreem volatiele 
koers van GameStop noopte 
brokers als Robinhood om de 
handel af te remmen. De 
koers viel daardoor terug.

De familiale holding Sihold 
lanceerde officieel haar aan-
gekondigde bod op de reste-
rende 34 procent van de aan-
delen van Sioen. Het bod van 
23 euro per aandeel loopt tot 
18 februari. De bekendma-

king van de jaarcijfers staat 
gepland op 25 februari. Si-
hold laat ook weten dat een 
verplichte of vrijwillige her-
opening van de aanvaar-
dingsperiode kan ingaan op  
1 maart 2021. Het bod geldt 
alleen als de holding min-
stens 95 procent van de aan-
delen in handen krijgt. Dan 
kan een verplicht uitrookbod 
volgen. We vinden het bod 
zuinig en adviseren er voor-
lopig niet op in te gaan.

Microsoft maakte record-
resultaten bekend over het 
tweede kwartaal van het 
boekjaar 2020-2021. De soft-
waregigant zag zijn omzet 
met 17 procent stijgen tot 
43,1 miljard dollar. Dat cijfer 

overtrof de verwachtingen 
van de analisten. Microsoft 
kon profiteren van de sterke 
vraag naar de cloudcompu-
tingdiensten voor bedrijven 
en naar softwaretools om 
thuiswerk te ondersteunen. 
De nettowinst klom met 30 
procent tot 15,5 miljard dol-
lar. Microsoft kondigde al 
een kwartaaldividend van 
0,56 dollar per aandeel aan. 
De koers van het aandeel 
klom naar een nieuw record.

Bij Tesla vielen de cijfers 
over het vierde kwartaal te-
gen. De omzet van 10,74 mil-
jard dollar overtrof de ver-
wachtingen van de analisten, 
maar de aangepaste winst 
per aandeel bleef sterk onder 

de prognoses. Per aandeel 
verdiende Tesla 0,80 dollar, 
terwijl de analisten hadden 
gemikt op 1,13 dollar. Tesla 
weet dat aan de gemiddelde 
verkoopprijs, die 11 procent 
lager uitkwam door de min-
der goede productmix. Er 
werden meer kleine auto’s 
verkocht dan grote, en op 
kleine wagens is de winst-
marge kleiner. Als reactie 
daalde de koers van Tesla 
met 5 procent.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 197,44 dollar
Ticker: GME US
ISIN-code: US36467W1099

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 22,60 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 238,93 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 835,37 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
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D
e fabrikant van bouw-
materialen Saint-Gobain 
nadert in 2021 “zijn top-
vorm en richt zich reso-
luut op groei”, zei CEO 
Pierre-André de Chalen-
dar. “De orderboeken van 

onze klanten zijn goed ge-
vuld.” Saint-Gobain presteer-
de heel goed aan het einde 
van 2020 door de groeiende 
vraag van mensen om te 
renoveren en de kwaliteit van 
hun huizen te verbeteren. De 
opbrengsten van die renova-
tiewerken compenseren de 
daling van de nieuwbouw. 
Ongeveer 65 procent van zijn 
groepsomzet haalt Saint-Go-
bin in Europa. De helft van de 
omzet komt uit renovatie.

O P T I E S

Inspelen op relance met Saint-Gobain
De stimuleringsplannen die 
Europa en de Verenigde Sta-
ten hebben aangekondigd 
zullen de renovatieactivitei-
ten naar verwachting onder-
steunen. Daar komt nog een 
groot aantal projecten bij om 
openbare gebouwen zoals 
ziekenhuizen en universitei-
ten te moderniseren.
Saint-Gobain kondigde on-
langs aan dat de omzet in het 
vierde kwartaal met meer dan 
6 procent is gestegen, ruim 
boven de verwachtingen. De 
operationele marge voor de 
tweede helft van 2020 heeft 
een recordniveau bereikt.
Dat is allemaal positief 
nieuws. Daarom ook is het 
aandeel gepromoveerd tot 

een portefeuillewaarde. Wij 
stellen twee andere mogelijk-
heden voor: de aankoop van 
een aankoopoptie (call) of de 
verkoop van een verkoopop-
tie (put).

Gekochte call
Koop de call Saint-Gobain 
december met uitoefenprijs 
45 euro @ 1,78 euro
Met dit contract mikken we 
op nog hogere koersen. Calls 
zijn behoorlijk duur. De koers 
van Saint-Gobain is in een 
jaar met ongeveer 150 procent 
gestegen. We maken winst als 
de koers stijgt tot boven 
46,78 euro. Dat is ongeveer 
het niveau van 2017. Het aan-
deel is, ondanks de forse stij-

ging, nog niet extreem duur. 
De koers-boekwaardeverhou-
ding bedraagt nauwelijks 1,1. 
Het risico bij gekochte calls is 
dat de hele inzet verloren kan 
gaan, maar de potentiële 
winst is onbeperkt.

Geschreven put
Schrijf de put Saint-Gobain 
september met uitoefen-
prijs 42 euro @ 6,11 euro
Met deze geschreven put be-
draagt de maximale winst 
611 euro (100 x 6,11 euro). Dat 
is de premie die we ontvan-
gen voor het schrijven van het 
contract. We behalen dat als 
de aandelenkoers tegen sep-
tember boven 42 euro stand-
houdt. Gebeurt dat niet, dan 
moeten we misschien de aan-
delen kopen. We betalen dan 
42 euro, verminderd met de 
premie van 6,11 euro, of 
35,89 euro per aandeel. z

D
e term cloudcomputing is 
een vlag die vele ladingen 
dekt. Een toenemend 
aantal bedrijven is actief 
in het cloudsegment, van 
start-ups over gespeciali-
seerde cloudbedrijven tot 

gevestigde technologiereu-
zen. De marktonderzoeker 
Gartner verwacht dat de we-
reldwijde markt dit jaar met 
18 procent groeit tot meer dan 
300 miljard dollar.

First Trust Cloud 
Computing ETF
Deze ETF van de Britse uitge-
ver First Trust Global Funds 
is de grootste cloudtracker 
die in Europa wordt aangebo-
den. Hij schaduwt de presta-

D E R I V A T E N

ETF’s met focus op cloudcomputing

tie van de ISE CTA Cloud 
Computing- index. De index-
beheerders berekenen een 
score op basis van de bijdrage 
van cloudcomputing aan de 
omzet van een bedrijf. De 
 index, die vier keer per jaar 
wordt herwogen, bestaat uit 
64 bedrijven. Het is een fysie-
ke tracker, waarbij de onder-
liggende aandelen effectief 
worden gekocht. De dividen-

den worden gekapitaliseerd. 
De ETF noteert op verschil-
lende beurzen, maar de kans 
bestaat dat uw broker niet alle 
noteringen aanbiedt. Op de 
London Stock Exchange 
wordt de tracker in dollar 
verhandeld en op Euronext in 
euro.
I s i n - c o d e :  IE00BFD2H405
B e u r s :  LSE ,  Euronext Amsterdam
B e h e e r sve rg o e d i n g :  0,6%
Ac t i va  o n d e r  b e h e e r:  560 mil joen 
dollar
T i c ke r sy m b o o l :  SKYU, SKYE

WisdomTree Cloud 
Computing ETF
Deze tracker van de uitgever 
WisdomTree noteert op ver-
schillende beurzen onder de-
zelfde ISIN-code. De tracker 

schaduwt de BVP Nasdaq 
Emerging Cloud-index. Die 
wordt twee keer per jaar her-
wogen en telt 54 bedrijven. 
De index beperkt zich tot 
Amerikaanse cloudpselers. 
Het is een fysieke tracker, 
waarvan de dividenden wor-
den uitgekeerd. De jaarlijkse 
beheersvergoeding is iets la-
ger dan die van de tracker van 
First Trust. z
I s i n - c o d e :  IE00BJGWQN72
B e u r s :  Xetra,  Milaan,  LSE
B e h e e r sve rg o e d i n g :  0,4%
Ac t i va  o n d e r  b e h e e r:  505 mil joen 
dollar
T i c ke r sy m b o o l :  WTEJ/WCLD

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING 
TOP VĲF POSITIES 

Kingsoft Cloud Holdings 3,98%
Mongo DB  3,86%
Alphabet  3,77%
Oracle  3,72%
Microsoft 3,69%

WISDOMTREE CLOUD COMPUTING 
TOP VĲF POSITIES 

Cloudfare Inc. 2,9%
CrowdStrike Holdings 2,7%
Domo Inc. 2,6%
Sprout Social  2,5%
Workiva Inc. 2,5%
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P
lots gaat het op Wall 
Street nog maar over één 
ding: de particuliere be-
leggers die de krachten 
bundelen om hevig ge-
shorte activa te kopen. 
Op Reddit werd ook op-

geroepen om zilver te kopen, 
omdat grote instellingen zo-
als J.P. Morgan Chase de zil-
verprijs zouden manipule-
ren. Dat gaf de zilveraande-
len vleugels, met op kop ons 
steraandeel First Majestic 
Silver (zie kader Nieuws uit 
de bedrijven). Ook het door 
productieproblemen achter-
gebleven McEwen Mining 
profiteerde van die actie te-
gen shorters. Op lange ter-
mijn blijven we positief over 
de edelmetalen, maar we 
 maken toch gebruik van die 
spectaculaire opstoot om wat 
posities tijdelijk te verkopen 
of af te bouwen.

Aftellen voor  
Compagnie des Alpes
Het zijn beroerde tijden voor 
Compagnie des Alpes 
(CDA). Dat blijkt nog maar 
eens uit de eerstekwartaalcij-
fers van het boekjaar 2020- 

2021 (slotdatum 30 septem-
ber). De impact van de co-
ronapandemie is gigantisch. 
CDA is de wereldleider in 
skigebieden. Het is de eige-
naar van elf skigebieden in de 
Franse Alpen, waaronder be-
kende namen als Tignes, La 
Plagne en Val d’Isère.

Door de lockdown leverden 
de skigebieden in de periode 
oktober-december slechts 
1,82 miljoen euro omzet. Dat 
is 97 procent minder dan de 
60,05 miljoen euro in de laat-
ste drie maanden van 2019. 
In het boekjaar 2019-2020 
was er 360,2 miljoen euro 
omzet, bijna 19 procent min-
der dan de 443,8 miljoen eu-
ro in het boekjaar 2018-2019. 
Tot net voor de eerste lock-
down van midden maart 
steeg de omzet van de skige-
bieden nog met 2,5 procent.
De tweede hoofdactiviteit is 
het uitbaten van dertien pret-
parken: vier in België (Walibi, 

Aqualibi, Bellewaerde en 
Bellewaerde Aquapark), zes 
in Frankrijk en een in Zwit-
serland, Oostenrijk en Cana-
da. Daarmee is CDA het 
nummer vier in Europa. In 
het boekjaar 2019-2020 dook 
de omzet 39,3 procent lager: 
van 380,7 miljoen euro in 
2018-2019 naar 232,1 miljoen. 
Vooral in de zomermaanden 
was er een stevige terugval. 
In het eerste kwartaal van 
het lopende boekjaar is er 
geen beterschap. De omzet 
daalde met 69,3 procent, van 
80,46 miljoen euro tot 
24,67 miljoen.
Inclusief de derde, kleinere 
divisie, het reisbureau Tra-
velfactory en adviesdiensten 
voor het bouwen van pret-
parken, zakte de groepsom-
zet in oktober,  november en 
december met 80,9 procent 
tot amper 26,91 miljoen euro. 
Het afgelopen boekjaar was 
de groepsomzet gekrompen 
van 854 miljoen euro naar 
615,6 miljoen (-28%).
Het bedrijfsresultaat (ebit) 
dook in het boekjaar 2019- 
2020 van 105,1 miljoen euro 
naar -105,9 miljoen. Het net-
toresultaat implodeerde van 
62,2 miljoen euro naar 
-104,9 miljoen. We kregen 
geen verliescijfers over de 
eerste drie maanden van het 

lopende boekjaar, maar CDA 
meldde wel dat de liquidi-
teits positie op 31 december 
514 miljoen euro bedroeg. 
Dat moet voldoende zijn om 
2021 door te komen. De 
groep startte in maart een 
fors besparingsprogramma 
en verkreeg in juni en de-
cember een door de overheid 
gewaarborgde lening van 200 
en 269 miljoen euro en extra 
kredietlijnen voor 147 mil-
joen. In september volgde 
een opschorting van de bank-
convenanten tot 30 septem-
ber 2021.
Het winterseizoen blijft 
 ongunstig verlopen. Als de 
skipistes gesloten blijven tot 
en met de krokusvakantie, is 
er een omzetverlies van 
290 miljoen euro. Blijft alles 
op slot tot het einde van het 
winterseizoen, dan loopt 
CDA 400 miljoen euro omzet 
mis. De groep mikt op beter-
schap voor het zomersei-
zoen. Het aandeel noteert na 
de opluchtingsrally door het 
gunstige vaccinnieuws nog 
ruim 40 procent onder het 
niveau van voor de pande-
mie, tegen een lage 0,5 keer 
de boekwaarde. We bevesti-
gen het koopadvies (rating 
1C). Het aandeel blijft in de 
voorbeeldportefeuille. z

ALPES

Compagnie des Alpes  
noteert tegen amper 
0,5 keer de boekwaarde.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  Atenor vond in Home Invest 

Belgium een koper voor LOT 
4 (171 wooneenheden) van 
het Citydox-project in 
Anderlecht. De vastgoed-
ontwikkelaar geeft aan dat 
dit een gunstige invloed zal 
hebben op de resultaten 
voor 2021. Atenor kocht ook 
een bouwgrond in Boeda-
pest.

·  Barco opende het resulta-
tenseizoen bĳ de Bel-20-

waarden, maar het werd een 
teleurstelling (lees blz. 100).

·  Euronav wordt opgenomen 
in de Bloomberg Gender 
Equality Index voor 2021.

Goud en  
metalen
·  First Majestic Silver won 

de zaak in de discussie met 
de Mexicaanse overheid 
over een belastingclaim. Dat 
hielp de koers fors hoger. 
Het publiceerde ook mee-

vallende productiecĳfers 
voor 2020: 5,5 miljoen zilver 
equivalent, tegenover 
6,23 miljoen voor 2019. Dat 
is een beperkte daling, 
gezien de coronapandemie. 
De jaarresultaten volgen op 
18 februari.

Vergrijzing
·  Galapagos wordt opgeno-

men in de Bloomberg Gen-
der Equality Index voor 
2021.

·  MDxHealth meldde de suc-
cesvolle private plaatsing 
van 25 miljoen euro. Daar-
voor gaf het voor 27,8 mil-
joen nieuwe aandelen uit 
tegen 0,90 euro per aan-
deel. De referentieaandeel-
houders namen deel aan de 
kapitaalverhoging. Het aan-
tal aandelen loopt op van 
bĳna 69 miljoen tot 90 mil-
joen.

Zilver glanst dankzij 
Reddit-beleggers
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -  

Verkoop: we verkopen 350 aandelen First Majestic Silver tegen 
minimaal 19,45 dollar en 400 tegen minimaal 21,45 dollar; 150 aandelen  
Pan American Silver tegen minimaal 34,60 dollar; 2000 aandelen 
McEwen Mining tegen minimaal 1,26 dollar en 2000 tegen minimaal  
1,42 dollar

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
167.767,15  (99,8%)      358,42    (0,2%)             168.125,57  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +1,0% Bel20 -1,1%
Eurostoxx50 -2,1% MSCI World -0,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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W
e wezen vorige week 
op de kansen voor obli-
gaties uit de opkomen-
de markten. China be-
hoort tot de basisleden 
van de BRIC-landen 
(Brazilië, Rusland, In-

dia en China), maar het land 
verdient nadere aandacht. 
Chinees staatspapier biedt 
nog rendementen van 3 pro-
cent en meer, en er is weinig 
risico op wanbetalingen. Bo-
vendien bestaat er een nega-
tieve correlatie met aandelen, 
zodat bij een Chinese beurs-
daling de obligatiekoersen 
zullen stijgen. Een buiten-
landse belegger moet wel 
 rekening houden met het 
muntrisico, maar JPMorgan 
Asset Management wijst op 
het opwaartse potentieel van 
de Chinese munt. Dat kan 
een extra hefboom zetten op 
het rendement in euro. Door 
de relatief beperkte versoe-
peling van China, de opname 
in wereldwijde obligatie-in-

dexen en het rendementsver-
schil met Amerikaanse obli-
gaties voorspelt Citigroup 
dat de Chinese obligatie-
markt de komende drie jaar 
jaarlijks met 100 miljard dol-
lar kan groeien. Andere grote 
Aziatische economieën, zoals 
Indonesië en India, bieden 
nog hogere rendementen, 
maar zijn kwetsbaarder in de 
huidige stresserende tijden.

Spectaculair herstel
China was begin 2020 het 
eerste land dat met de econo-
mische gevolgen van de pan-
demie werd geconfronteerd. 
Het gevolg was een histori-
sche krimp van het bruto 
binnenlands product (bbp) 
met bijna 7 procent in het 
eerste kwartaal van 2020. 
Maar het herstel was specta-
culair, zelfs al vanaf het twee-
de kwartaal van 2020. De 
groei in het laatste kwartaal 
van 2020 was hoger dan die 
in het laatste kwartaal van 

2019. De Chinese bedrijven 
hadden hun productieproces 
eerder op orde dan hun 
buitenlandse concurrenten.
Net zoals de rest van de we-
reld ziet ook China vandaag 
een heropleving van het vi-
rus. De Britse variant is er 
ook al gedetecteerd. Maar de 
autoriteiten reageren snel 
door nieuwe lockdowns in te 
stellen, reisbeperkingen op te 
leggen en massaal te testen. 
Het vaccinatieprogramma 
wordt versneld. Toch is het te 
verwachten dat het herstel 
van de consumptie het eerste 
kwartaal van dit jaar toch zal 
lijden onder de nieuwe ople-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  93,24  4,06% 100.000  NR
EUR Tele Columbus  3,875% 02/05/25  101,24  3,56% 100.000 NR
EUR Ford Motor Credit  2,386% 17/02/26  101,88  1,99% 100.000  BB+
USD Jaguar Land Rover  7,75% 15/10/25  111,89  4,95% 200.000  B
USD Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  98,15  4,00% 2000 B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  88,31 7,92% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  96,09  4,68% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,42  1,13% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25  101,79  4,50% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28 107,31  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23 104,59  0,73% 5000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  102,08  3,10%  2000 BB+
NZD Deutsche Bank 4,00% 25/08/23  107,38 0,99% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  106,06  4,65% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  96,41  13,65% 1000 AAA
BRL INTL Finance  7,50% 9/05/22  104,24 3,23% 5000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  111,32  0,63% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Rendement halen uit 
Chinese obligaties
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ving van het virus. De experts 
van ABN AMRO gaan ervan 
uit dat de kwartaalgroei dit 
jaar weer normaliseert. Op 
basis van de jongste bbp- 
cijfers hebben ze de groei-
raming voor 2021 verhoogd 
van 8,0 naar 8,5 procent. De 
groeiraming voor 2022 blijft 
ongewijzigd op 5,5 procent.

Hogere inflatie
We verwachten dat de CPI- 
inflatie (consumentenprijsin-
flatie) in de loop van dit jaar 
weer zal stijgen. De gemid-
delde inflatie zal wellicht 
rond 1,5 procent liggen. Chi-
na heeft het monetaire en het 
begrotingsbeleid in de eerste 
helft van vorig jaar versoe-
peld. De quota voor de uitgif-
te van obligaties door lagere 
overheden werd verhoogd, 
ter ondersteuning van infra-
structuurprojecten. Peking 
heeft ook speciale sovereign 
bonds uitgegeven om de ef-
fecten van de pandemie te-
gen te gaan. Bovendien kon-
digde de overheid belasting-
verlagingen aan, naast ge-
richte steun aan sectoren die 
het meest zijn geraakt door 
de coronacrisis.

Stijgend schuldniveau
De steunmaatregelen van vo-
rig jaar hebben de groei van 
de investeringen in infra-
structuur versneld. Maar een 
stijging van het totale Chine-
se schuldniveau was het ge-

volg. De uitstaande hoeveel-
heid krediet aan de economie 
bereikte midden vorig jaar 
een record van 280 procent 
van het bbp. De hoge schuld 
van China is een van de be-
langrijkste macro-economi-
sche risico’s. Maar de experts 
van ABN AMRO denken niet 
dat die een harde landing 
 teweegbrengen. De schuld 
betreft vooral leningen in lo-
kale munt door Chinese ban-
ken aan Chinese bedrijven. 
Peking heeft de tijd om te 
werken aan een ordelijke 
 oplossing, mocht de situatie 
erger worden.
Toch mogen we niet roeke-
loos worden. De overheid 
wordt toleranter tegenover 
faillissementen, zelfs van 
staatsbedrijven met een gun-
stige kredietbeoordeling. Vo-
rige maand veroorzaakten 
enkele spraakmakende wan-
betalingen een schok op de 
kredietmarkt. Zelfs staatsbe-
drijven (Yongcheng Coal and 
Electricity) waren daarbij 
 betrokken. Normaal zijn dat 
nochtans veilige mogelijkhe-
den voor beleggers. Het leid-
de even tot een uitverkoop op 
de obligatiemarkt in China. 
Maar de Chinese onshore 
obligatiemarkt is 13 biljoen 
dollar waard en is de grootste 
ter wereld, na de Amerikaan-
se. Ze kan tegen een stootje.

Spanningen
Er zijn nog andere zorgen 
over de Chinese obligatie-
markt. Internationale fond-

sen zijn beducht voor de li-
quiditeit, de transparantie en 
eventuele kapitaalcontroles 
die zouden verhinderen snel 
geld te repatriëren. Ook de 
spanningen met de Verenig-
de Staten kunnen de obliga-
tiemarkt parten spelen. Er 
gelden nog altijd heel wat 
maatregelen die de export 
bemoeilijken. Ook mogen 
heel wat Chinese ambtena-
ren en bedrijven die verant-
woordelijk zijn gehouden 
voor het schenden van de 
mensenrechten in Hong-
kong, de Verenigde Staten 
niet meer binnen. Wellicht 
zullen de spanningen onder 
de regering-Biden niet me-
teen verdwijnen. Maar de 
nieuwe president wil meer 
genuanceerd optreden tegen 
China. Daardoor is de kans 
op zware macro-economi-
sche schokken veel minder 
groot dan onder Trump.
Chinese obligaties bieden 

aantrekkelijke beleggings-
kansen. Maar voor particulie-
ren is het niet vanzelfspre-
kend individuele obligaties te 
kopen. Grote internationale 
bedrijven die ook in het Wes-
ten actief zijn, zoals Alibaba, 
Tencent en Baidu, hebben 
heel wat obligaties in omloop 
op de secundaire markt. Ali-
baba biedt een ruime keuze 
in dollarobligaties. Leningen 
met een restlooptijd van tien 
tot twaalf jaar leveren een 
rendement van ongeveer 2,70 
procent. De voorwaarden van 
andere Chinese topdebiteu-
ren liggen in dezelfde lijn. 
Baidu heeft bijvoorbeeld een 
dollarlening lopen met een 
coupon van 4,375 procent. Ze 
vervalt op 29 maart 2028 en 
kost 111,75 procent, waardoor 
het rendement op 1,50 pro-
cent uitkomt. Gespecialiseer-
de beleggingsfondsen kun-
nen ook een oplossing bieden 
ter diversificatie. Tot de beste 
fondsen – volgens Morn-
ingstar – behoren: HSBC 
Global Investment Funds - 
RMB Fixed Income (in 
Amerikaanse dollar), Black-
Rock Global Funds ¬ China 
Bond Fund A2 (in Chinese 
yuan) en Fidelity Funds ¬ 
China RMB Bond Fund 
Y-Acc (in euro). z

Chinese obligaties  
bieden aantrekkelijke  
beleggingskansen, maar 
die aankopen zijn niet 
vanzelfsprekend voor 
particulieren.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,2151  +9,95%
EUR/GBP  0,8845  +4,96%
EUR/NOK  10,399  +4,61%
EUR/SEK  10,100  -4,14%
EUR/CAD  1,5470  +6,58%
EUR/AUD 1,5725  -2,72%
EUR/NZD  1,6829  +0,70%
EUR/ZAR  18,348  +15,45%
EUR/TRY  8,9509 +36,69%

OBLIGATIEFOCUS

Het rendement van enkele 
obligaties uitgegeven door 
fabrikanten van voertuigen is 
gedaald richting 0 procent. 
De lening in Amerikaanse dol-
lar van BMW die vervalt op 15 
september 2021, brengt nog 
slechts 0,17 procent op. De 

coupon spreekt over 1,85 
procent, maar de stukken 
kosten 101 procent. BMW 
heeft wel rating A en daar-
mee behoort de Duitse pro-
ducent tot de investment 
grade. Dat kan veel verkla-
ren. De euro-obligatie van de 
Franse collega Peugeot 
levert nog slechts 0,04 pro-
cent op. Nochtans heeft die 
een rating van slechts BBB-, 
een stuk minder dan BMW. Er 

is een coupon van 2 procent 
en beleggers betalen voor de 
obligaties al 106 procent van 
de nominale waarde.
Het lĳkt wel de omgekeerde 
wereld, want een debiteur 
met een rating die nog wat 
lager is dan die van BMW en 
Peugeot biedt nog minder 
rendement. Renault heeft 
een lening lopen tot 5 maart 
2021 die een rendement ople-
vert van zelfs minder dan 0 

procent. Renault heeft rating 
BB+, waardoor het tot de high 
yield behoort. Om een posi-
tief rendement te behalen 
van 1 procent of zelfs iets 
meer, moeten we bĳ Volks-
wagen zĳn. De lening in 
Noorse kroon die volgend 
jaar vervalt (zie tabel Obliga-
tieselectie) komt aan een 
rendement van 1,13 procent.

Rendement 
voertuig- 
obligaties dicht 
bij 0 procent
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Is het beter dat ik mijn aan-
delen van Mithra verkoop, 
gezien de gerechtelijke pro-
blemen van topman 
François Fornieri? 

Dat de naam van topman en 
hoofdaandeelhouder 
François Fornieri geregeld 
opduikt in gerechtelijke dos-
siers, straalt negatief af op 
het aandeel van de Luikse 
specialist in vrouwelijke ge-
zondheid Mithra Pharma-
ceuticals. Dat bleek opnieuw 
toen Fornieri op 21 januari in 
verdenking werd gesteld in 
onderzoeken naar de Luikse 
intercommunale Nethys. In 
welke mate de reputatiescha-
de de koers blijvend onder-
drukt, is moeilijk in te schat-
ten, maar wervend is het niet.
De raad van bestuur van 
Mithra reageerde snel op de 
aanhouding van Fornieri 
door financieel directeur 
Christophe Maréchal aan te 
stellen als CEO ad interim. 
De begin november aange-
kondigde grondige vernieu-
wing van de raad van bestuur, 
met meer ervaren externe 
bestuurders ¬ en de gere-
nommeerde Ajit Shetty 
(ex-voorzitter van Janssen 
Pharmaceutica), die wordt 
voorgedragen als nieuwe 
voorzitter ter vervanging van 
Marc Coucke ¬ is welgeko-
men.
De snelle benoeming van 
Maréchal moet de operatio-
nele continuïteit van het be-
drijf verzekeren op een cru-
ciaal moment. De komende 

maanden beslissen de ge-
neesmiddelenagentschappen 
in Europa (EMA), de Ver-
enigde Staten (FDA) en Ca-
nada (Health Canada) over 
de goedkeuring van het anti-
conceptiemiddel Estelle 
(Nextstellis), het eerste van 
drie kandidaat-middelen die 
Mithra ontwikkelt op basis 
van het oestrogeen estetrol 
(E4). Bij goedkeuring moeten 
de commerciële partners aan 
de bak om het toegedichte 
blockbusterpotentieel van 
Estelle, een jaarlijkse ver-
koop van 1 miljard dollar, 
waar te maken. Die partners 
zijn Mayne Pharma in de 
Verenigde Staten en Canada, 
Ceres Pharma in België en 
Luxemburg, en Gedeon Rich-
ter voor alle andere Europese 
landen.
Door de financieringsrondes 
werd de kaspositie in 2020 
met een maximum van 
260 miljoen euro voldoende 
versterkt om de periode te 
overbruggen tot de resultaten 
van de lopende fase III-stu-
dies met Donesta, het tweede 

middel op basis van E4 tegen 
opvliegers tijdens de meno-
pauze, die verwacht worden 
in de eerste helft van 2022. 
Daarnaast kan er dit jaar met 
betrekking tot E4 nog nieuws 
komen over de start van een 
klinische studie met PeriNe-
sta, een combinatiemiddel 
voor de bescherming tegen 
ongewenste zwangerschap-
pen en opvliegers tijdens de 
perimenopauze (periode van 
drie jaar voor tot een jaar na 
de laatste menstruatiecy-
clus). In de eerste jaarhelft 
krijgen we resultaten van een 
fase II-studie met E4 voor de 
behandeling van patiënten 
met een covid-19-infectie. 
Die kunnen aanleiding geven 
tot een voorwaardelijke 
goedkeuringsaanvraag. Heel 
veel staat of valt op korte ter-
mijn met de goedkeuring van 
Estelle.
Gezien de halvering van de 
koers sinds midden 2018 en 
ondanks de problemen van 
Fornieri, houden we vast aan 
het voornemen om onze af-
gebouwde positie te behou-
den in afwachting van de eer-
ste verkoopcijfers van Estelle 
in de tweede jaarhelft. Als die 
meevallen, kan het aandeel 
een nieuw elan vinden (ra-
ting 2C, houden). z

Moet ik mijn Mithra-aandelen 
 verkopen?

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.
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en  pdf
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