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V O O R W O O R D

Het jaar van de Os
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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

O
p 12 februari begon voor 
de Chinezen het jaar van 
de Os. De os is het tweede 
dier in de Chinese dieren-
riem en staat bekend om 
zijn kracht, vastberaden-
heid, ijver en betrouw-

baarheid. Maar de os is ook 
vrij traag, dus wordt geduld 
het sleutelwoord van het ko-
mende jaar. Misschien is dat 
ook maar logisch, na het tur-
bulente jaar van de Rat.
Het voorbije jaar was alle 
aandacht op China gevestigd 
door de uitbraak van de coro-
nacrisis. Dat was niet meteen 
de aandacht waar het land 
op zat te wachten. China leek 
zwaar gezichtsverlies te zul-
len lijden. Aan het begin van 
de coronapandemie opperden 
westerse overheden en onder-
nemingen dat ze zouden be-
kijken of ze hun afhankelijk-
heid van Chinese leveranciers 
niet konden afbouwen.
Van dat gezichtsverlies is wei-
nig in huis gekomen. Al zal de 
westerse wereld nu wel een 
strategische voorraad medi-
sche verzorgingsproducten 

aanleggen en die producten 
ook zelf produceren. China 
wist de coronapandemie met 
draconische maatregelen snel 
te bezweren en de economie 
te normaliseren. De Chinese 
economie groeide vorig jaar 
als enige belangrijke econo-
mie ter wereld, al was het de 
laagste groei in decennia. In 
het laatste kwartaal bedroeg 
de groei 6,5 procent, waarmee 
opnieuw het niveau van voor 
de pandemie werd bereikt. 
Voor dit jaar mikken de eco-
nomen op een groei van maar 
liefst 9 procent.

Nog werk aan de winkel
Nog voordat de nieuwe Ame-
rikaanse president Joe Biden 
zijn intrek in het Witte Huis 
had genomen, had China ook 
zijn positie als wereldmacht 
weer versterkt, getuige de 
deal met de Europese Unie en 
het heel belangrijke regionale 
handelsverdrag RCEP. De 
houding van de Verenigde 
Staten tegenover China zal 
niet zoveel veranderen. Die 
relatie was de jongste  jaren 

erg conflictueus, aangezien 
Bidens voorganger, Donald 
Trump, de confrontatie op-
zocht. Met Biden zal de toon 
veranderen, maar niet nood-
zakelijk de aanklacht dat Chi-
na het spel van de internatio-
nale handel eerlijker moet 
spelen en niet te ver mag gaan 
in zijn politieke en militaire 
ambitie. De recente dreiging 
met een oorlog tegen Taiwan 
bewijst dat de Chinezen een 
stuk assertiever zijn gewor-
den op het internationale to-
neel. Het snelle herstel van de 
coronacrisis heeft de Chinese 
aandelenmarkten geen wind-
eieren gelegd. De Chinese 
beurs (+34% op jaarbasis) kon 

in het afgelopen jaar als enige 
de klim van de technologie-
beurs Nasdaq volgen (+38%). 
Tegen gemiddeld 15,5 keer de 
verwachte winst voor 2021 
kunnen we niet spreken van 
een hoge waardering. Wie tij-
dens het jaar van de Os op de 
Chinese aandelenmarkten 
 actief wil zijn, heeft de keuze 
uit een aantal fondsen en 
trackers (lees blz. 131). Indivi-
duele sterren als Alibaba 
Group en Tencent Holdings 
(beter onrechtstreeks beleg-
gen via Prosus) zijn natuur-
lijk alternatieven, al leert het 
ingrijpen van de Chinese 
 autoriteiten kort voor de 
beursgang van Alibaba’s fin-
techdochter Ant Group dat er 
inzake corporate governance 
nog werk aan de winkel is. We 
zouden dan ook niet overdrij-
ven met Chinese aandelen in 
uw portefeuille. z
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W
aardeaandelen hebben 
het nog altijd niet on-
der de markt. Beleggers 
verkiezen groeiaande-
len, die in de toekomst 
stijgende cash flows 
 beloven, boven aande-

len die meteen aantrekkelijke 
cashflows bieden. In het ge-
val van Ahold Delhaize blij-
ven beleggers wel heel doof 
en blind voor de cashflow-
machine die de distributeur 
al enkele jaren is.
In 2020 genereerde Ahold 
Delhaize 2,2 miljard euro 
vrije cashflow. Dat is de 
cashflow die overblijft na de 
uitgaven voor noodzakelijke 
investeringen. Die cash kan 
het bedrijf op de bankreke-
ning zetten of gebruiken om 
schulden af te bouwen, het 
dividend te betalen of eigen 
aandelen in te kopen. Ahold 
Delhaize kiest al enkele jaren 
voor de laatste twee opties. 
Het dividend over 2020 
wordt opgetrokken naar 
0,9 euro per aandeel. Net zo-
als in 2021 koopt het bedrijf 
dit jaar voor 1 miljard euro 
eigen aandelen in. Het keert 
de vrije cash flow grotendeels 
uit aan de aandeelhouders. 
Op een marktkapitalisatie 
van 24,6 miljard euro levert 
dat een cashflow ren de ment 
van 9 procent op. Dat is aan-
trekkelijk, al laten beleggers 
dat geld liggen in hun speur-
tocht naar groeibedrijven.
Dat de resultaten van 2021 
wellicht niet beter zullen zijn 
dat die van 2020, helpt de 
aandelenkoers niet vooruit. 
Dat komt doordat de coro-
napandemie de cijfers van 
Ahold Delhaize vorig jaar 
een boost gaf. De omzet steeg 

met 14 procent, de onderlig-
gende bedrijfswinst met 31 
procent en de winst per aan-
deel met 35 procent. Het be-
drijf versloeg de verwachtin-
gen, ook in het vierde kwar-
taal. Die cijfers kan de onder-
neming niet herhalen in 

2021. Ze verwacht een stij-
ging van de winst per aandeel 
met 5 à 10 procent, vergele-
ken met 2019, het vorige nor-
male jaar. De onderliggende 
bedrijfsmarge zou dit jaar 
stranden op een vrij magere 
4 procent, wat op het gemoed 
van de beleggers weegt. In 
2020 was dat nog 4,8 pro-

cent, met dank aan de sterke 
omzetstijging, maar getem-
perd door de aanzienlijke ex-
tra coronakosten. Vooral op 
de belangrijke Amerikaanse 
markt liep dat extra kosten-
plaatje stevig op.
Dit jaar zouden de lopende 
besparingsprogramma’s de 
kostenstijging neutraliseren, 
maar zal er dus geen marge-
steun komen van een flink 
stijgende omzet. Het mana-
gement verwacht een vrije 
cashflow van 1,6 miljard euro. 
Hoewel dat minder is dan 
 vorig jaar, blijft die kasstroom 

niet te versmaden. Intussen 
zal de onderneming 2,2 mil-
jard euro hebben geïnves-
teerd in de versterking van 
de marktpositie, onder meer 
door een verbetering van het 
digitale aanbod. Ahold Del-
haize speelde de voorbije 
 jaren tijdig in op het veran-
derende aankoopgedrag van 
de consument. De onlinever-
koop steeg vorig jaar met 60 
procent. Dat hielp om zowel 
in de Verenigde Staten als in 
Europa het marktaandeel 
licht te vergroten. In de Ver-
enigde Staten steeg de 
online verkoop zelfs met 128 
procent in het vierde kwar-
taal. De pandemie dreef veel 
consumenten naar e-com-
merce, maar ook op lange 
termijn is onlineverkoop de 
nieuwe realiteit voor elke 
distributeur. In de Benelux 
heeft Ahold Delhaize met 
bol.com een internetbedrijf 
in huis dat nog onvoldoende 
naar waarde wordt geschat. 
Dit jaar moet de omzet van 
bol.com boven 5 miljard euro 
uitkomen, bij een positieve 
bedrijfswinst en een return 
op eigen vermogen van 10 
procent.

Conclusie
Dat beleggers de neus blijven 
ophalen voor de aantrekkelij-
ke cashflows van Ahold Del-
haize, vertaalt zich in aan-
trekkelijke waarderingen, 
 zoals een koers-winstverhou-
ding van 12, een onderne-
mingswaarde van 6 keer de 
bedrijfscashflow en een divi-
dendrendement van 4 pro-
cent. We behouden het koop-
advies. z

A H O L D  D E L H A I Z E

Miskende cashflowmachine

Koers:  22,2 euro
Ticker:  AD
ISIN-code:  NL0011794037
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 24,4 miljard euro
K/w 2020: 10
Verwachte K/w 2021: 12
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 4%

Beleggers blijven de neus 
ophalen voor de aantrek-
kelijke cashflows van 
Ahold Delhaize.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 MAART
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A
irbus is een van de suc-
cessen van Europese 
 samenwerking. In 2020 
was de vliegtuigbouwer 
een te duchten concur-
rent van het Amerikaan-
se Boeing. Airbus leverde 

al ruim 11.000 vliegtuigen 
aan meer dan honderd lucht-
vaartmaatschappijen en ruim 
12.000 helikopters aan drie-
duizend klanten. Het is bo-
vendien het nummer twee in 
ruimtevaart en staat in de top 
tien in de defensiesector.

Maar de coronapandemie 
maakte brutaal een einde aan 
de feestvreugde bij Airbus. 
Het luchtverkeer liep terug 
met 60 à 70 procent. Dat 
bracht de grote Airbus-klan-
ten, de luchtvaartmaatschap-
pijen, in serieuze moeilijkhe-
den. Weg zijn alle optimisti-
sche prognoses voor Airbus, 
zeker voor de eerstvolgende 
jaren. De meeste sectorspeci-
alisten mikken op een nor-
malisering in 2023 of zelfs 
2024.
Maar zeker in deze sector 
mogen we het langetermijn-
perspectief niet uit het oog 
verliezen. Airbus ontpopte 
zich het afgelopen decen-
nium tot een groei-aandeel  
¬ vooral in termen van winst-
gevendheid ¬ en stond tot vo-
rig jaar op de derde plaats 
van de best presterende Eu-
rostoxx-50-aandelen, zowel 
op vijf als op tien jaar. Het 
luchtverkeer is tussen 2000 

en 2020 maal 2,4 gegaan en 
voor de komende vijftien jaar 
wordt opnieuw een verdub-
beling verwacht. Dat kan nu 
eventueel wat langer duren, 
maar een jaarlijkse gemiddel-
de groei van 4,3 procent over 
de komende twintig jaar is 
zeker niet onrealistisch.
Volgens Airbus zijn er de 
 komende twintig jaar ruim 
39.000 nieuwe passagiers- en 
vrachttoestellen nodig: een 
derde (36%) voor vervanging 
en twee derde (64%) om de 
groei op te vangen. Bij de 
vliegtuigbouwers is de con-
currentie beperkt. Er is een 
feitelijk duopolie van Airbus 
en Boeing. De sector heeft 
bovendien een heel hoge toe-
gangsdrempel.
Desalniettemin was 2020 
keihard. Vorig jaar bedroeg 
de groepsomzet 49,91 miljard 
euro, een terugval met 29 
procent tegenover 2019. En-
kel in de defensietak steeg de 
omzet, van 10,08 naar 
10,52 miljard euro (+4%). Het 
aantal leveringen viel vorig 
jaar met 34 procent terug, tot 
566. Ook het aantal bestellin-
gen zakte sterk: van 768 in 

2019 naar 268 toestellen vo-
rig jaar. In waarde betekende 
dat een krimp van 81,2 mil-
jard euro naar 33,3 miljard.
De vrije kasstroom van 
3,47 miljard euro in 2019 
dook vorig jaar 7,36 miljard 

euro onder nul. De aangepas-
te bedrijfswinst (ebit) be-
droeg 1,7 miljard euro, een 
duik van 75 procent tegen-
over de 6,95 miljard euro van 
2019. De kosten voor onder-
zoek en ontwikkeling werden 
met 15 procent terugge-
schroefd tot 2,86 miljard eu-
ro. Het jaarresultaat in 2020 
werd met rode inkt geschre-
ven: -1,13 miljard euro, of 
-1,45 euro per aandeel.
Logisch dat de bedrijfslei-
ding zal voorstellen geen di-
vidend uit te keren over het 
boekjaar 2020. De nettokas-
positie van 4,3 miljard euro 
eind 2020 is nog enigszins 
geruststellend, al lag die eind 
2019 met 12,5 miljard euro 
een pak hoger. Voor dit jaar 
mikt het management voor-
zichtig op 2 miljard euro be-
drijfswinst (ebit) en een vrije 
kasstroom in evenwicht.

Conclusie
De koers verloor terrein na 
de bekendmaking van de 
 resultaten. De teleurstelling 
kwam vooral voort uit de 
voorzichtige of zelfs sombere 
vooruitzichten voor 2021. We 
denken toch dat het aandeel 
van Airbus iets te fors was 
vooruitgelopen op het ver-
wachte herstel van de sector. 
Het verdere koersherstel dit 
jaar zal mede worden be-
paald door hoe het reizen 
 deze zomer zal kunnen ver-
lopen. z

A I R B U S

2021 wordt nog geen hoogvlieger

Koers:  91,18 euro
Ticker: AIR FP
ISIN-code: NL0000235190
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 71,9 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: -27%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: -

Zeker bij de vliegtuig- 
bouwers mogen we het  
langetermijnperspectief 
niet uit het oog verliezen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 FEBRUARIGF
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V
incent Bolloré heeft de 
fakkel als CEO van Bol-
loré al enkele jaren gele-
den doorgegeven aan zijn 
zoon Cyrille. Hij is nu de 
topman van de eveneens 
beursgenoteerde holding 

Financière de  l’Odet, met 64 
procent van de aandelen de 
referentie-aandeelhouder 
van Bolloré. Pas in 2022 wil 
Vincent Bolloré volledig af-
scheid nemen. Dat jaar wordt 
hij 70 en bestaat de groep 
200 jaar.

Voor het zover is, wilde mon-
sieur Vincent nog een laatste 
huzarenstukje realiseren: van 
het Franse mediabedrijf Vi-
vendi, waarin Bolloré een 
participatie van 27 procent 
heeft, een topspeler maken. 
Daarvoor moest vooral het 
kroonjuweel van de groep 
zorgen: Universal Music 
Group. Door het succes van 
muziekstreaming haalt Uni-
versal de jongste jaren sterke 
resultaten en kon Vivendi het 
Chinese Tencent overtuigen 
om een belang van 20 pro-
cent in Universal te nemen. 
Universal is ’s werelds groot-
ste platenlabel met artiesten 
als U2, Taylor Swift en Billie 
Eilish. Alleen kwam de waar-
de ervan onvoldoende naar 
boven in de mediagroep Vi-
vendi. Daarom krijgt Univer-
sal nog voor eind 2021 een 
aparte notering op Euronext 
Amsterdam. 
Als we de waardering van 

zijn grootste concurrent, 
Warner Music, toepassen op 
Universal, dan zou de beurs-
waarde niet ongeveer 20 eu-
ro maar eerder 30 euro per 
aandeel van Vivendi moeten 
uitmaken. Vivendi kondigde 
ook aan dat het 60 procent 
van de opbrengst van de 
beursgang van Universal in 
de vorm van een speciaal di-
vidend zal laten terugvloeien 
naar de aandeelhouders. Bol-
loré zal daar als referentie-
aandeelhouder het meest van 
profiteren.
Het komt niet ongelegen 
voor de beurskoers van Bol-
loré, dat weer boven 4 euro is 
geklommen maar de afgelo-
pen jaren toch niet uitblonk 
in knalprestaties. De koers-
evolutie van Bolloré in de 
voorbije vijf jaar (+12%) lag 
24 procent lager dan dat van 
de CAC-40-index (+36%). De 
laatste piek dateert al van 
2015. Toen steeg de koers 
 boven 5 euro.
De portefeuillemaatschappij 
toonde zich erg weerbaar tij-
dens de coronapandemie. De 
vergelijkbare omzetafname 
tegen constante wisselkoer-

sen bleef beperkt tot 4 pro-
cent. Na negen maanden was 
er 17,53 miljard euro omzet. 
Bij de divisie Transport en 
logistiek (Bolloré Logistics en 
vooral Bolloré Africa Logis-
tics, het grootste logistieke 
netwerk van Afrika) was er 

een organische omzetdaling 
van 1 procent, naar 4,28 mil-
jard euro. Bolloré Energie, de 
op één na grootste distribu-
teur van huishoudbrandstof-
fen in Frankrijk, zag zijn 
 omzet in de eerste drie kwar-
talen 25 procent lager dui-
ken, tot 1,45 miljard euro. 
 Gelukkig voor de holding 
komt zowat twee derde van 
de groepsomzet van de com-
municatiepoot, waar het 
 organische omzetverlies met 
11,59 miljard euro beperkt 
bleef tot 1 procent. Universal 
zag zijn omzet met 6 procent 
toenemen. De afdeling her-
nieuwbare energie (elektri-
sche batterijen en oplossin-
gen) blijft zwak evolueren, 
met een omzetdaling tot 
187 miljoen euro (-8%). Bij de 
andere belangen, inclusief 
plantages, daalde de omzet 
met 13 procent, tot 21 miljoen 
euro.

Conclusie
De betere prestatie van de 
mediadochter Vivendi en 
vooral van Universal zien we 
te weinig in de koersevolutie 
van het aandeel van Bolloré. 
De aparte notering van Uni-
versal moet de beurswaarde 
van Vivendi en Bolloré op-
krikken. De waardering is 
 teruggevallen tot 1,2 keer de 
boekwaarde, wat historisch 
gezien erg weinig is. Het aan-
deel is dan ook goedkoop en 
heeft als achterblijver recht 
op een inhaalbeweging. z

B O L L O R É

Er zit weer muziek in

Koers: 4,07 euro
Ticker: BOL FP
ISIN-code: FR0000039299
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 12,04 miljard euro
Verwachte k/w 2020: 36
Verwachte k/w 2021: 29
Koersverschil 12 maanden: +18%
Koersverschil sinds jaarbegin: +20%
Dividendrendement: 1,3%

De aparte notering van 
Universal moet de beurs-
waarde van Vivendi  
opkrikken.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 FEBRUARIGF
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F
agron kan tevreden terug-
blikken op een bewogen 
2020. De groepsomzet 
klom met 4 procent te-
genover 2019 tot 556 mil-
joen euro, en met 5,2 pro-
cent op een vergelijkbare 

 basis, zonder het in 2019 ver-
kochte HL Technology. De 
organische groei (zonder 
overnames of desinvesterin-
gen) bedroeg 0,2 procent. 
Tegen constante wisselkoer-
sen was er een toename met 
13,6 procent (+14,2% na ne-
gen maanden), waarvan 8,1 
procent organisch (+7,6%). 
De forse daling van de Brazi-
liaanse real kostte 35 miljoen 
euro omzet.

Het bedrijf kon de corona-
schade beperken dankzij zijn 
uitgebreide productenporte-
feuille, zijn geografische 
spreiding en zijn sterke logis-
tieke keten die de bevoorra-
ding verzekerde. De lagere 
vraag naar compoundingacti-
viteiten door het uitstel van 
geplande ingrepen in de zie-
kenhuizen werd grotendeels 
gecompenseerd door de ex-
tra vraag naar steriele berei-
dingen en producten die het 
immuunsysteem versterken. 
Door de verschuiving van de 
vraag steeg de bijdrage van 
de segmenten Brands en 
 Essentials (farmaceutische 
grondstoffen) aan de groeps-
omzet met respectievelijk 
150 en 300 basispunten, tot 
20,4 procent en 50,5 procent, 
ten nadele van Compounding 

(-450 basispunten tot 27,3%). 
De recurrente bedrijfskas-
stroom of rebitda (zonder 
eenmalige elementen) klom 
met 6,8 procent tot 123,9 mil-
joen euro, waardoor de rebit-
da-marge met 30 basispunten 
toenam tot 22,3 procent.

Europa groeide met 4 pro-
cent tot 267,4 miljoen euro, 
waarvan 1,2 procent in de 
tweede jaarhelft. De rebitda 
daalde er met 3,7 procent tot 
64,7 miljoen euro, en de re-
bitda-marge verloor 190 ba-
sispunten tot 24,2 procent, 
tegenover 24,1 procent in de 
tweede jaarhelft. CEO Rafael 
Padilla nam in september het 
roer in handen om de struc-
tureel lagere groei in Europa 
aan te pakken. De klemtoon 
ligt op meer innovatie, de 
snellere ontwikkeling en uit-
rol van nieuwe merkproduc-
ten, meer specialisatie en een 
gestroomlijnde en geconsoli-
deerde organisatie. Door het 
aantal merken per land te 
 rationaliseren is al een bespa-
ring van 1,5 miljoen euro op 
jaarbasis doorgevoerd. De 
nieuwe herverpakkingsfacili-
teit in Polen start in het eer-
ste kwartaal op en zal vanaf 
2022 jaarlijks 2 miljoen euro 
margewinst opleveren.
In Latijns-Amerika klom de 
omzet met 2,8 procent tot 
129,1 miljoen euro. Zonder de 
forse wisselkoersverliezen 
bedroeg de groei 33,9 pro-

cent, een gevolg van de sterke 
covid-19-gerelateerde vraag. 
De rebitda-marge zakte met 
20 basispunten tot 20 pro-
cent. Noord-Amerika groeide 
met 9,3 procent tot 159,5 mil-
joen euro (+11,5% zonder 
wisselkoerseffect). De rebit-
da klom 42 procent hoger tot 
33,4 miljoen euro en de mar-
ge steeg van 16,1 naar 20,9 
procent. Fagron mikt in 2021 
op een groeiversnelling door 
de nieuwe steriele berei-
dingsfaciliteit in Wichita. De 
ambitie blijft een omzet in 
2022 van 100 miljoen dollar.
De recurrente nettowinst 
steeg met 8,3 procent tot 
62,9 miljoen euro, of 0,87 eu-
ro per aandeel, en het bruto-
dividend klimt naar 0,18 euro 
per aandeel. De nettoschuld 
daalde in 2020 met 4,8 pro-
cent tot 271,3 miljoen euro,  
of 2,06 keer de rebitda, te-
genover 2,33 keer eind 2019. 
Fagron kan zijn buy-and- 
buildstrategie voortzetten. 
Daarvoor kijkt  CEO Padilla 
vooral richting de Verenigde 
Staten en Europa.

Conclusie
Het aandeel van Fagron rea-
geerde per saldo licht nega-
tief op het jaarrapport, dat in 
lijn lag met de verwachtin-
gen. Goedkoop is het aandeel 
niet, tegen 19,7 keer de ver-
wachte winst en met een on-
dernemingswaarde (ev) van 
12,5 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2021. Maar de terugval van 
de voorbije tien maanden is 
voldoende om een positief 
advies te geven. z

F A G R O N

Een rots in de coronabranding

Koers: 19,63 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,46 miljard euro
K/w 2020: 24
Verwachte k/w 2021: 20
Koersverschil 12 maanden: -3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 0,9%

Fagron blijft mikken op 
100 miljoen dollar omzet 
in 2022 in Noord-Amerika.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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F
irst Majestic bleef niet 
immuun voor de gekte op 
enkele internetfora voor 
beleggers. De meute, die 
vooral zwaar geshorte 
aandelen viseerde, richtte 
zich ook op zilver. De link 

naar First Majestic was snel 
gelegd. De bijdrage van zilver 
aan de groepsomzet van het 
bedrijf zal dit jaar oplopen 
tot 70 procent. Bovendien 
was de shortratio bij First 
Majestic (het aantal beleg-
gers dat inspeelt op een 
koersdaling) erg hoog. Van 
de 210 miljoen aandelen in 
omloop waren er eind janua-
ri meer dan 45 miljoen ge-
short. Door een gecoördi-
neerde aankoopactie van de 
leden van het Reddit-forum 
schoot het aandeel in vier 
handelsdagen 30 procent 
 hoger. Intussen heeft het 
aandeel een deel van die win-
sten weer ingeleverd.
Toch was die hausse niet 
 helemaal speculatief gedre-
ven, want de cijfers van het 
vierde kwartaal waren goed 
en First Majestic zal dit jaar 
profiteren van de aantrek-
kende productie en de hoge-
re zilverprijs. Tussen oktober 
en december produceerden 
de drie Mexicaanse mijnen 
van de groep samen 5,5 mil-
joen troy ounce zilverequiva-
lent. De output bestond uit 
3,2 miljoen troy ounce zilver 
en 26.000 troy ounce goud, 
goed voor een omzetstijging 
met 21 procent naar 117,1 mil-
joen dollar.
De productiekosten lagen 
met 15,92 dollar per troy oun-
ce flink hoger dan een jaar 
eerder (+30%). Dat had te 
maken met hogere vaste kos-

ten en de stijging van de 
Mexicaanse peso tegenover 
de dollar. Maar de gemiddel-
de ontvangen prijs per troy 
ounce zilver (24,88 dollar) 
ging ook flink de hoogte in 
(+43% op jaarbasis), wat per 
saldo hogere kasstromen en 

een hoger winstcijfer ople-
verde. Op het gebied van pro-
ductie kon de sterke tweede 
jaarhelft het desastreuze 
tweede kwartaal niet com-
penseren, maar de hogere 
prijzen voor goud en zilver 
maakten veel goed. Zo bleef 
de jaaromzet (363,9 miljoen 
dollar) gelijk, ondanks de 
 daling van de zilverproductie 
(11,6 miljoen troy ounce) met 
12 procent.

Bij San Dimas, goed voor  
62 procent van de groepspro-
ductie, zal de nieuwe verwer-
kingsinstallatie de output 
verhogen en de kosten verla-
gen. De helft van de benodig-
de energie komt van goed-
kopere hydro-elektriciteit. 
Bij Santa Elena is de conver-
sie van diesel naar vloeibaar 
aardgas (lng) bijna afgerond. 
Het Ermitaño-uitbreidings-
project zit in de bouw- en 
vergunningsfase en wordt 
ten vroegste in de eerste helft 
van 2022 operationeel. La 

Encantada had het beste jaar 
sinds 2014 en de productie 
moet op termijn met 1,5 mil-
joen troy ounce per jaar toe-
nemen. First Majestic mikt 
voor 2021 op een output van 
20,6 tot 22,9 miljoen troy 
ounce zilverequivalent. De 
productiekosten worden be-
groot op 14,81 tot 15,99 dollar 
per troy ounce.
First Majestic sloot het boek-
jaar af met een cashpositie 
van 238,6 miljoen dollar, of 
41,2 procent meer dan een 
jaar eerder. De schuld bestaat 
grotendeels uit een conver-
teerbare obligatielening van 
140 miljoen dollar. Vanaf vol-
gend kwartaal start First Ma-
jestic met een dividenduitke-
ring. Die zal 1 procent van de 
nettowinst bedragen. Het be-
lastingconflict met de Mexi-
caanse autoriteiten blijft 
 aanslepen. Mexico vordert 
11 miljard Mexicaanse peso 
(540 miljoen dollar). Een 
 lagere rechtbank achtte de 
claim onontvankelijk, maar 
de belastingautoriteiten gaan 
in beroep.

Conclusie
Dit jaar zal de productie van 
First Majestic weer aantrek-
ken, zonder het niveau van 
2019 te evenaren. Maar dat 
betekent niet dat 2021 een 
ver loren jaar wordt. We blij-
ven optimistisch over de evo-
lutie van de zilverprijs. De 
hoge interesse van shorters 
kan de volatiliteit op korte 
termijn doen toenemen, 
maar we blijven positief over 
het aandeel.  z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R

Even in rustiger vaarwater

Koers: 19,02 dollar
Ticker: AG US
ISIN-code: CA32076V1031
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 4,2 miljard dollar
K/w 2020: 105
Verwachte k/w 2021: 44
Koersverschil 12 maanden: +91%
Koersverschil sinds jaarbegin: +41%
Dividendrendement: -

Vanaf volgend kwartaal 
start First Majestic met  
een dividenduitkering.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e Amerikaanse meststof-
fengigant Mosaic pakte 
na een ontgoochelend 
derde kwartaal uit met 
een beter dan verwacht 
vierde kwartaal. De 
groepsomzet steeg tegen- 

over het vierde kwartaal van 
2019 met 18,4 procent tot 
2,46 miljard dollar, fors boven 
de gemiddelde verwachting 
van 2,17 miljard. De recur-
rente bedrijfskasstroom of 
rebitda (zonder eenmalige 
elementen) verdubbelde tot 
508 miljoen dollar. De hoge-
re meststoffenprijzen verbe-
terden de rebitda met 84 mil-
joen dollar, terwijl hogere 
verkoopvolumes 126 miljoen 
extra aanleverden. Op jaar-
basis was er een toename van 
de rebitda met 15 procent tot 
1,56 miljard dollar, al was 
2019 een heel zwak jaar.
De recente verbetering is 

mee een gevolg van de fors 
gestegen prijzen van onder 
meer maïs, soja en palmolie, 
die de landbouwers aanzet-
ten tot extra meststoffen-
gebruik om de productie te 
maximaliseren. Daarnaast 
profiteert Mosaic van de 
 jarenlange optimalisaties en 
kostenbesparingen. 
Mosaic realiseerde voor 
115 miljoen dollar besparin-
gen. In de fosfaat afde ling 
heeft de groep operationele 
 activiteiten geïntegreerd. 
 Zowat de helft van het verlies 
aan rebitda in 2020 door de 

lagere prijzen (678 miljoen 
dollar) werd  opgevangen 
door de optimalisaties 
(318 miljoen dollar). Vorig 
jaar is de derde schacht van 
de Esterhazy-potasmijn met 
succes opgestart, met een 
productie van 1,3 miljoen ton. 
In 2021 wordt op 3,2 miljoen 
ton gemikt. Belangrijk was 
ook de beslissing van de Ame-
rikaanse overheid om import-
tarieven in het leven te roe-
pen voor de gesubsidieerde 
invoer van goedkope fosfaat-
meststoffen uit  Marokko en 
Rusland in de Verenigde 
 Staten.
De potasafdeling verkocht in 
het vierde kwartaal 2,7 mil-
joen ton, te vergelijken met 
2,3 miljoen ton in het derde 
kwartaal en slechts 1,5 mil-
joen ton in dezelfde periode 
in 2019. De gemiddelde ver-
koopprijs steeg van 170 naar 
176 dollar per ton, tegenover 
nog 224 dollar per ton in 
2019. De brutomarge per ton 
blijft wel  onder druk, met 
45 dollar,  tegenover 48 dollar 
in het derde kwartaal en 
61 dollar in 2019.
Mosaic boekte stabiele resul-

taten tegenover het vierde 
kwartaal van 2019, met een 
ongewijzigde brutomarge 
van 32 dollar per ton, on-
danks een daling van de ver-
koopprijzen met 10,6 procent 
tot 352 dollar per ton. De fos-

faatafdeling verkocht in het 
vierde kwartaal 2,3 miljoen 
ton, tegenover 2 miljoen ton 
in 2019. De gemiddelde ver-
koopprijzen stegen van 
266 naar 363 dollar per ton 
(307 dollar in het derde 
kwartaal), en de brutomarge 
verbeterde van -52 naar 
+73 dollar per ton.
Het gezuiverde groepsresul-
taat ging van een verlies van 
111 miljoen dollar in 2019 
naar een winst van 218 mil-
joen. Op jaarbasis is er een 
gezuiverde nettowinst van 
324 miljoen dollar (0,85 dol-
lar per aandeel), tegenover 
59 miljoen dollar in 2019 
(0,16 dollar per aandeel).
Het management verwacht 
dat de positieve trend door-
zet in 2021. De vraag blijft 
hoog. De nettoschuld bleef in 
2020 per saldo stabiel rond 
4 miljard dollar, ruim binnen 
de bankconvenanten. Mosaic 
wil zijn schuld met 1 miljard 
dollar verlagen en geeft op  
11 maart toelichting over de 
kapitaal allocatie voor de 
 komende  jaren.

Conclusie
Het aandeel van Mosaic pres-
teerde de jongste maanden 
uitstekend. De sterk gestegen 
prijzen voor landbouwge-
wassen en de invoertarieven 
voor gesubsidieerde import 
in de Verenigde Staten ver-
klaren die forse beweging. 
Het aandeel noteert na de 
forse stijging tegen 15 keer de 
verwachte winst voor 2021. 
Gezien de fel verbeterde 
vooruitzichten, is dat niet 
overdreven. We bevestigen 
het advies. z

M O S A I C

Forse tussensprint

Koers: 32,09 dollar
Ticker: MOS US
ISIN-code: US61945C1036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 12,17 miljard dollar
K/w 2020: 38
Verwachte k/w 2021: 15
Koersverschil 12 maanden: +88%
Koersverschil sinds jaarbegin: +39,5%
Dividendrendement: 0,6%

De sterk gestegen prijzen 
voor landbouwgewassen 
en het implementeren van 
invoertarieven verklaren 
de forse beweging.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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D
e mijnbouwers behoren 
tot de belangrijkste be-
gunstigden van de eco-
nomische opleving na de 
coronapandemie. Dat is 
in Europa en de Verenig-
de Staten misschien nog 

niet duidelijk, maar in Azië is 
het herstel al bezig en de 
groei is bovendien grondstof-
fenintensief. In China draai-
en de staalfabrieken op volle 
toeren, wat de ijzer erts prijs 
naar recordhoogten stuwt. 
Ook koper was in zeven jaar 
niet meer zo duur.

IJzererts en koper leveren de 
grootste bijdrage aan de winst 
van Rio Tinto. De goede jaar-
cijfers en dito vooruitzichten 
waren dus geen verrassing. 
In het boekjaar 2020 was er 
12,45 miljard dollar winst op 
44,6 miljard dollar omzet, 
respectievelijk 20 en 3 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. De brutobedrijfswinst 
(ebitda) klom 13 procent ho-
ger, naar 23,9 miljard dollar. 
Netto bleef er 9,8 miljard dol-
lar over (+22% op jaarbasis). 
Rio Tinto boekte wisselkoers- 
verliezen door de duurdere 
Australische dollar en waar-
deverminderingen op dia-
mant- en aluminiumactiva.
Met een productiekostprijs 
van gemiddeld 15,4 dollar per 
ton zijn de marges op ijzererts 
heel hoog. IJzererts leverde 
vorig jaar met 18,8 miljard 
dollar (+17% op jaarbasis) bij-
na 80 procent van de ebitda 
op groepsniveau. Rio Tinto 

produceert ertsen van hoge 
kwaliteit die het kan verko-
pen met een premie tegen-
over de marktprijs. De groep 
profiteerde ook van de 
schaarste, die ontstond door 
operationele problemen bij 
concurrent Vale en de impact 
van de coronapandemie op de 
productie. Door de duurdere 
Australische dollar zal de 
productiekostprijs dit jaar op- 
lopen tot 17 dollar per ton, 
maar de marges blijven hoog.
De sterke prestatie van de  
ijzerertsafdeling wordt wel 
overschaduwd door het Juu-
kan Gorge-schandaal, de ver-
nietiging van een rotsforma-
tie met een groot cultureel en 
archeologisch belang. Het 
kostte CEO Jean-Sébastien 
Jacques zijn baan. Hij is ver-
vangen door Jakob Staus-
holm. Over de financiële 
 impact van eventuele schade-
vergoedingen wordt nog niet 
gecommuniceerd.
Ondanks een stijging van de 
kapitaaluitgaven naar 6,2 mil-
jard dollar (+700 miljoen), 
klom de vrije kasstroom op 
groepsniveau naar 9,4 mil-
jard. Daardoor was er extra 

ruimte om de schulden af te 
bouwen en het dividend te 
verhogen. De nettoschuld 
 bedroeg eind vorig jaar nog 
664 miljoen dollar, of 
0,03 keer de ebitda, tegen-
over 3,65 miljard een jaar 
eerder.

Rio Tinto verraste met een 
hoger dan verwacht divi-
dend. Naast een regulier divi-
dend van 5 miljard dollar 
(3,09 dollar per aandeel) 
keert het bijkomend een spe-
ciaal dividend van 1,5 miljard 
dollar uit (0,93 dollar per 
aandeel). Samen met het al 
uitgekeerde tussentijdse divi-
dend (2,5 miljard) komt de 
totale vergoeding over het 
boekjaar 2020 op 9 miljard 
dollar, het hoogste cijfer in de 
geschiedenis van het bedrijf.
Rio Tinto heeft projecten lo-
pen in onder meer koper, ij-
zererts en lithium. Het groot-
ste is Oyu Tolgoi in Mongolië, 
dat op termijn de op twee na 
grootste kopermijn ter we-
reld moet worden. Sinds 
2010 investeerde Rio Tinto al 
11 miljard dollar in de mijn. 
De startdatum is verschoven 
naar oktober 2022. In ijzer-
erts is er, naast de uitbreidin-
gen in Pilbara, ook het Si-
man  dou-project in Guinee. 
Over het Jadar Lithium-pro-
ject in Servië verschijnt dit 
jaar een haalbaarheidsstudie.

Conclusie
Rio Tinto heeft de wind in de 
zeilen, met aantrekkende 
winstcijfers en hogere kas-
stromen. De aandeelhouders 
genieten mee met een re-
corddividend. Het einde is 
nog niet in zicht, want na 
China moeten ook de Ver-
enigde Staten en Europa met 
infrastructuurwerken star-
ten. Samen met aanhoudend 
hoge prijzen van vooral ijzer-
erts en koper is dat een ga-
rantie voor hoge marges. z

R I O  T I N T O

Profiteren van nieuwe supercyclus

Koers: 63,55 pond
Ticker: RIO LN
ISIN-code: GB0007188757
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 105,6 miljard pond
K/w 2020: 15
Verwachte k/w 2021: 10,5
Koersverschil 12 maanden: +73%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement:  5,4%

Aandeelhouders van Rio 
Tinto genieten mee met 
een recorddividend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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X
-Fab pikt een graantje 
mee van de gekte op de 
halfgeleidermarkten, 
waardoor het aandeel 
voor het eerst boven het 
niveau van de beurs in-
troductie in april 2017 

klom. Het verhaal van X-Fab 
loopt grotendeels gelijk met 
dat van Melexis. Het zuster-
bedrijf tekent voor bijna een 
derde van de groepsomzet en 
is daarmee de grootste klant.

Na een maandenlange perio-
de met een geringe capaci-
teitsbenutting mochten de 
productiefaciliteiten weer op 
volle toeren draaien. De eer-
ste tekenen van een herstel 
waren al in het derde kwar-
taal zichtbaar, maar het was 
toen nog onduidelijk of er 
nieuwe lockdowns zouden 
komen. Dat was niet het ge-
val. Vanaf het vierde kwartaal 
gingen alle remmen los. De 
autofabrikanten en andere 
industriële afnemers ver-
zuimden hun voorraden snel 
genoeg aan te vullen en lopen 
achter de feiten aan.
X-Fab heeft de voorbije twee 
jaar al zijn bedrijfsprocessen 
gestroomlijnd om de efficiën-
tie te verhogen en de vaste 
kosten te verlagen. De 
groepsomzet klom tussen 
 oktober en december met 20 
procent op jaarbasis en zelfs 
met 41 procent op kwartaal-
basis naar 135,9 miljoen dol-
lar, een stuk boven de ver-
wachte 120 tot 127 miljoen. 
De kernsegmenten van de 

groep (auto, industrie en me-
disch) groeiden samen met 
26 procent naar 104,7 miljoen 
dollar. De kleine medische 
divisie (12 miljoen dollar) liet 
de hoogste groei optekenen 
(+90%). Met het lab-on-chip-
gamma speelt X-Fab in op de 

toenemende vraag naar snel-
le diagnostische tests met een 
hoge betrouwbaarheid. De 
industriële afdeling groeide 
met 36 procent naar 27,3 mil-
joen dollar.
Boven op het algemene 
markt herstel na drie zwakke 
kwartalen lanceerde de groep 
nieuwe producten in het seg-
ment van de siliciumcarbide 
halfgeleiders. Die zijn perfor-
manter dan klassieke halfge-
leiders door hun betere elek-
trische geleidbaarheid en 
hun hogere weerstand tegen 
hoge temperaturen. De auto-
mobielafdeling groeide met 
15 procent naar 65,4 miljoen 
dollar. X-Fab profiteert van 
dezelfde trends als Melexis, 
zoals de toegenomen elektri-
ficatie en hybridisering van 
het wagenpark en de groei 
van het aantal gebruikte 
chips en sensoren.
De bedrijfswinst of ebitda 
van 22,5 miljoen dollar lever-
de een marge van 16,6 pro-
cent op, een stuk boven de 
verwachte 10 tot 14 procent. 
Het aantal nieuwe orders 
 bereikte met 190,7 miljoen 
dollar een recordniveau.
Toch was het sterke vierde 

kwartaal niet voldoende om 
het jaar te redden. De jaar-
omzet nam met 6 procent af 
naar 477,6 miljoen dollar. De 
automobielafdeling kromp 
op jaarbasis met 3 procent. 
De daling kwam vooral op 
 rekening van de consumen-
tendivisie (-22%). De winst-
gevendheid lag wel een stuk 
hoger met een ebitda-marge 
van 12,7 procent, tegenover 
5,6 procent in 2019. X-Fab 
mikt voor het lopende kwar-
taal op een omzet tussen 145 
en 152 miljoen dollar, en een 
ebitda-marge tussen 16 en 20 
procent. Voor het volledige 
boekjaar 2021 wordt dat 560 
à 580 miljoen dollar. Dat im-
pliceert een groei met 19 pro-
cent op jaarbasis.
Er kwam een einde aan de 
uitstroom van liquiditeiten 
bij X-Fab. De kapitaaluitga-
ven verminderden met de 
helft tot net geen 100 miljoen 
dollar. Eind 2020 bedroeg de 
cashpositie 205,9 miljoen 
dollar, of een groei met 15 
procent op kwartaalbasis.

Conclusie
X-Fab profiteert van de 
 inhaalbeweging op diverse 
kern markten, terwijl de ver-
hoogde efficiëntie ook de 
winstgevendheid gunstig 
 beïnvloedde. De eindmarkten 
zijn erg cyclisch en we ver-
wachten dat de activiteit la-
ter dit jaar zal normaliseren. 
Na de koersexplosie van de 
voorbije maanden noteert 
X-Fab tegen bijna 2 keer de 
boekwaarde en 8 keer de ver-
wachte ebitda van dit jaar, 
wat het opwaartse potentieel 
afremt. z

X - F A B

Alle remmen los

X-Fab profiteert van de  
inhaalbeweging op diverse 
kernmarkten.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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Koers: 7,44 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parĳs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 975 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 35
Koersverschil 12 maanden: +50%
Koersverschil sinds jaarbegin: +51%
Dividendrendement: -
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Over 2020 daalde de omzet 
van AB InBev met nauwelijks 
3,7 procent. De ebitda-marge 
zakte wel weg, van 39,7 tot 
36,9 procent. De genormali-
seerde winst bereikte 3,8 mil-
jard dollar, of 1,91 dollar per 

aandeel. AB Inbev bouwde 
zijn schulden verder af tot 
een schuldratio van 4,8 keer 
de ebitda. Het doel op lange 
termijn is 2. De bierbrouwer 
verlaagt zijn dividend stevig 
van 1,30 naar 0,50 euro per 
aandeel. Voor 2021 voorspelt 
AB InBev druk op de winst-
marges door de hogere 
grondstoffenprijzen. Het 
aandeel verloor 6 procent 
door de dividendknip en de 
voorzichtige prognoses.

Het coronavirus heeft een 
immense impact op de bio-
scoopgroep Kinepolis. De 
omzet daalde met 68 procent 
tot 176,3 miljoen euro. De 
ebitda kwam 90 procent la-
ger uit op 17,2 miljoen euro, 

maar rekening houdend met 
de leasingkosten, tekende 
 Kinepolis -14 miljoen euro 
op. Door een strike kosten-
beheersing heeft de groep 
het verbranden van cash tot 
32,1 miljoen euro beperkt. 
 Kinepolis vatte 2021 aan met 
171 miljoen euro financiële 
ruimte. Netto leed het een 
verlies van 69,1 miljoen euro. 
De koers won 5 procent, na 
de geruststelling over de fi-
nanciële positie.

De verzekeraar Ageas maakte 
recordjaarcijfers bekend. De 
omzet daalde in 2020 slechts 
licht tegenover 2019, wat uit-
stekend is omdat het model 
van Ageas is gebaseerd op di-
rect contact met de klant. De 

nettowinst bedroeg 1,141 mil-
jard euro en het eigen vermo-
gen bereikte eind december 
61,60 euro per aandeel. De 
resultaten in Azië waren iets 
lager dan verwacht. Ageas 
wil een brutodividend van 
2,65 euro per aandeel uitke-
ren. Voor het lopende boek-
jaar gaf Ageas geen outlook. 
De groep nam onlangs een 
belang van 40 procent in de 
Turkse levens- en pensioen-
verzekeraar AvivaSA.

De omzet van Solvay kromp 
in 2020 met 10 procent tot 
8,9 miljard euro door de im-
pact van de coronacrisis op 
de burgerluchtvaart en de 
olie- en gassector. De vrije 
kasstroom steeg met 59 pro-

cent tot het record van 
963 miljoen euro. Solvay 
keert een dividend van 
3,75 euro uit. Voor 2021 mikt 
het op een vrije kasstroom 
tussen 600 en 650 miljoen 
euro, terwijl de groep tegen 
2024 geen 420 miljoen, maar 
500 miljoen euro kosten wil 
besparen. Solvay zal de histo-
rische natriumcarbonaat-
afdeling (soda) verzelfstan-
digen. De koers zit weer rond 
de grens van 100 euro.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 49,90 euro
Ticker: ABI BB
ISIN-code: BE0974293251

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 44,30 euro
Ticker: KINE BB
ISIN-code: BE0974274061

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 46,84 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 101,05 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755
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D
e koers van het aandeel 
van ArcelorMittal pres-
teerde de voorbije maan-
den erg sterk. Dat heeft 
onze beproefde construc-
ties, een geschreven put-
optie en een gekochte 

call, geen windeieren gelegd. 
De geschreven put maart 
2021 met de uitoefenprijs 
18,00 euro bracht 267 euro 
(100 x 2,67 euro) in het laatje. 
Vandaag is dat contract nog 
slechts 0,31 euro waard. We 
kregen het geld onmiddellijk 
binnen. Dat konden we hou-
den als de aandelenkoers ver-
der zou stijgen. Dat is ook 
 gebeurd. Als we de positie 
sluiten, maken we 236 euro 
(267 ¬ 31 euro) bruto winst 

O P T I E S

ArcelorMittal is weer hot
per contract, zonder inleg.
De gekochte call juni 2021 
met uitoefenprijs 20,00 euro 
was een koopje tegen 0,80 eu-
ro. Het recht geldt nog tot 18 
juni 2021 en we staan vandaag 
al in de buurt van die koers. 
De call is intussen zowat het 
dubbele waard. En het kan 
nog beter. We wachten rustig 
af met dat waardevolle con-
tract, want de toekomst lacht 
de aandeelhouder van Arce-
lor Mittal toe. Als de economie 
weer goed op dreef komt en 
de lagere kostenstructuur van 
ArcelorMittal tot uiting komt 
in de cijfers, zal blijken dat 
het aandeel heel aantrekkelijk 
is gewaardeerd tegen 8,5 keer 
de verwachte winst van dit 

jaar. Daar hoort een verwacht 
dividendrendement van 1,5 
procent bij.

Gekochte call
Koop de call ArcelorMittal 
september met uitoefen-
prijs 24,00 euro @ 1,16 euro
We zetten ons out of the 
 money met dit contract. Dat 
betekent dat de call geen in-
trinsieke waarde heeft. We 
kopen het recht aandelen te 
kopen tegen 24 euro, die van-
daag goedkoper kunnen wor-
den aangekocht op de beurs. 
De koers van ArcelorMittal 
zal dus nog flink moeten stij-
gen eer dit contract in de 
winst zit. Maar we gaan  ervan 
uit dat het mogelijk is. We 

leggen slechts 116 euro (100 x 
1,16 euro) op tafel. Bij een 
 bovengemiddeld risico moet 
u de inleg beperken. Maar de 
winst kan ook een veelvoud 
van de inleg opleveren.

Geschreven put
Schrijf de put ArcelorMit-
tal juni met uitoefenprijs 
22,00 euro @ 4,15 euro
Wie het rustiger aan wil doen 
en minder risico wil nemen, 
kan gaan voor de geschreven 
put die meteen geld in het  
laatje brengt: 415 euro (100 x 
4,15 euro) per contract. Dat is 
heel wat. Als de aandelen-
koers ongeveer 10 procent 
stijgt, zitten we al in de winst. 
Mocht het toch tegenzitten, 
dan moeten we misschien 
aandelen kopen tegen 22 min 
4,15 euro, of 17,85 euro. Dat is 
een stuk lager dan de huidige 
beurskoers. z

O
p een gespreide manier 
beleggen in Chinese aan-
delen kan enkel via trac-
kers. Beleggers hebben de 
keuze tussen verschillen-
de indexen, naargelang ze 
in de brede markt of in 

een specifieke niche willen 
investeren.
Wie een hoge spreiding ver-
kiest, kan terecht bij de trac-
kers op de CSI300-index, die 
de grootste aandelen op de 
beurzen van Sjanghai en 
Shenzhen groepeert. Die no-
teren in renminbi. Aandelen 
uit de financiële sector zijn 
het sterkst vertegenwoordigd 
in de index (31,4%), gevolgd 
door consumptiegoederen 
(23,8%). De Xtrackers CSI-

D E R I V A T E N

Trackers op Chinese aandelenmarkt

300 ETF van DWS Group 
(Deutsche bank) schaduwt de 
evolutie van de CSI300. Het is 
een synthetische tracker (de 
onderliggende indexwaarden 
worden niet gekocht) en de 
dividenden worden gekapita-
liseerd. De tracker noteert op 
verschillende beurzen, maar 
die op de Duitse Xetra met 
tickersymbool XCHA is in eu-
ro. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen 0,5 procent.
De internationale referentie- 
index voor de Chinese aande-
lenmarkt is de MSCI China. 
Die is nog breder dan de CSI-
300 en bevat op dit moment 
691 posities. Verschillende 
Europese trackers schaduwen 
de MSCI-index. De HSBC 

China ETF noteert op Euro-
next Parijs met tickersymbool 
CNY. Het is een fysieke trac-
ker en de dividenden worden 
uitgekeerd. De jaarlijkse be-
heerkosten bedragen 0,3 pro-
cent. Op Euronext Amster-
dam noteert de iShares 
 MSCI China van BlackRock 
met tickersymbool ICHN. De 
beheerkosten van die fysieke 
tracker bedragen 0,6 procent. 
Ook DWS Group heeft met de 
Xtrackers MSCI China zo’n 
ETF in het aanbod (ticker-
symbool XCS6 op Xetra), 
maar de kosten van 0,65 pro-
cent zijn aan de hoge kant.
De FTSE China 50-index om-
vat de grootste vijftig Chinese 
bedrijven met een notering op 

de Hong Kong Stock Exchan-
ge. De sectoriële samenstel-
ling is vergelijkbaar met die 
van de CSI300. De iShares 
China Large Cap ETF van 
uitgever BlackRock noteert 
op Euronext Amsterdam met 
tickersymbool FXC. Het is 
een fysieke tracker, die de di-
videnden uitkeert. De jaarlijk-
se beheerkosten zijn met 0,74 
procent vrij hoog.
Voor beleggers met een focus 
op technologie is er de Hang 
Seng Technology-index. Die 
bestaat uit de grootste dertig 
Chinese technologiebedrijven 
met een  notering in Hong-
kong. Die index wordt ge-
schaduwd door de HSBC 
Hang Seng Technology ETF 
die op Euronext Parijs noteert 
met tickersymbool HSTE. 
Het is een fysieke ETF. De 
jaarlijkse  beheerkosten zijn 
met 0,49 procent aanvaard-
baar. z
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P O R T E F E U I L L E

D
e stijgende langetermijn-
rente in de Verenigde 
Staten veroorzaakte een 
terugval op Wall Street. 
De dure tech aan delen 
stonden veel meer onder 
druk dan de klassieke 

waarden. Dat bevestigt de 
sectorrotatie waar we eerder 
al over hebben geschreven. 
De dominantie van de techgi-
ganten is voorbij.
Die visie trekken we door in 
de voorbeeldportefeuille. We 
nemen winst op ASML en 
Alibaba. ASML is een fantas-
tisch bedrijf, maar het is duur 
(adviesverlaging naar 2A). Bij 
Alibaba is de beslissing inge-
geven door de politieke onze-
kerheid en doordat het een 
techaandeel is (adviesverla-
ging tot 2B). We gaan in de 
plaats voor het afgestrafte 
AB InBev en profiteren van 
bodemkoersen om bij te tan-
ken in Ontex. 

Ontex: beleggersver-
trouwen onder nul
De nieuwe CEO van Ontex, 
Esther Berrozpe, staat voor 

een zware opdracht. De jaar-
cijfers en het zwakke begin 
van 2021 stuurden de koers 
naar een nieuw dieptepunt. 
Nochtans weken de cijfers 
van de producent van hygië-
neproducten voor baby’s (lui-
ers), vrouwen (tampons) en 
senioren (incontinentiepro-
ducten) niet echt af van de 
analistenconsensus.
De nieuwe CEO weet waar-
aan ze  begint. Ze is sinds 
2019 onafhankelijk bestuur-
ster bij Ontex. In Trends zei 
ze dat ze “een vechter” is. 
Dat zal nodig zijn. Het beleg-
gersvertrouwen zit onder 
nul, de schuldpositie is hoog, 
er is marktaandeel verloren, 
het contact met de klant is 
verminderd, de portfolio zit 
niet in goed in elkaar. De ver-
gelijkbare omzet ging in het 
vierde kwartaal met 3,7 pro-
cent achteruit en kwam uit 
op 570,8 miljoen euro,  tegen-
over 592,6 miljoen in dezelf-
de periode in 2019. Op basis 
van de gerapporteerde omzet 
is er een achteruitgang met 
11,3 procent tot 525,5 miljoen 

euro, in lijn met de gemiddel-
de analistenverwachting van 
523 miljoen.
Over het hele boekjaar bleef 
de daling van de vergelijkba-
re omzet beperkt tot 3,1 pro-
cent en de gerapporteerde 
omzet nam af met 8,5 pro-
cent, van 2,28 naar 2,09 mil-
jard euro. Dat ligt in lijn met 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 2,085 miljard. 
Er was 130 miljoen euro om-
zetverlies door wisselkoers-
schommelingen. Die nekten 
in het laatste kwartaal ook de 
rebitda (bedrijfskasstroom 
uit de gewone activiteiten). 
Tegen constante wisselkoer-
sen was er een toename met 
7,3 procent, van 72,7 naar 
78 miljoen euro. Dat geeft 
een stijging van de rebitda- 
marge van 12,3 naar 13,7 pro-
cent. Maar door wisselkoers-
verliezen is er een daling van 
maar liefst 27,8 procent, van 
72,7 naar 52,5 miljoen euro. 
Daardoor daalt de rebitda- 
marge toch van 12,3 naar 10 
procent in. De analistencon-
sensus bedroeg 52,7 miljoen 
euro en 10,1 procent.
Over het boekjaar 2020 klimt 
de rebitda- marge van 10,7 
procent in 2019 naar 11,3 pro-
cent. Als we geen  rekening 

houden met de 74 miljoen 
euro aan wisselkoersverlie-
zen, was dat zelfs 14 procent. 
De nettowinst bedroeg 
54 mil joen euro, of 0,67 euro 
per aandeel. Het recurrente 
nettoresultaat (zonder een-
malige elementen) kwam uit 
op 81,6 miljoen euro, of 
1,01 euro per aandeel. De net-
toschuld bedroeg eind de-
cember 847,6 miljoen euro, 
wat de schuldgraad (netto fi-
nanciële schuld tegenover 
 rebitda) op 3,6 keer bracht. 
Eind 2019 was dat 861,3 mil-
joen euro en 3,51 keer. Het 
management nam nog geen 
beslissing over het dividend.
Maar Ontex is geen hopeloos 
geval. De beurskoers is vooral 
een weerspiegeling van wat 
de voorbije jaren fout is gelo-
pen. De waardering is tegen 
minder dan 0,7 keer de boek-
waarde extreem laag. We 
verwachten dat de nieuwe 
CEO dit jaar strategische 
knopen doorhakt, wat kansen 
inhoudt voor de komende 12 
tot 24 maanden. Daarom is 
en blijft het koopwaardig 
 (rating 1B). We proberen 
zelfs onze positie voor de 
voorbeeldportefeuille uit te 
breiden. z

Ontex is geen hopeloos 
geval.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  7C Solarpaken beschikt nu 

in België over een porte-
feuille van ruim 10 mega-
watt.

·  Ackermans&van Haaren 
haalt dankzĳ een fors 
winstherstel in de tweede 
jaarhelft een nettoresultaat 
van 229,8 miljoen euro en 
keert een hoger dividend 
van 2,35 euro per aandeel 
uit. We bespreken de resul-
taten in het volgende num-
mer.

·  Ageas heeft ondanks de 
coronapandemie toch 
recordcĳfers voor 2020 
voorgelegd, met een fraai 
dividend van 2,65 euro per 
aandeel. We bespreken de 
resultaten in het volgende 
nummer.

·  Deceuninck kon meer dan 
de gunstige voorlopige 
resultaten voor 2020 beves-
tigen. De ebitda-marge van 
13,4 procent was de op één 
na hoogste in de geschiede-
nis van het bedrĳf.

·  Euronav deed een sale- 
and-leasebackoperatie voor 
de supertanker Newton.

·  Kinepolis zag in het rotjaar 
2020 het aantal bioscoop-
bezoekers terugvallen tot 
12 miljoen, met een netto-
verlies van 69,1 miljoen euro 
tot gevolg. Er is voldoende 
financiële ruimte om de 
coronacrisis door te komen. 
We bespreken de resultaten 
in het volgende nummer.

·  Saint-Gobain verraste 
positief met de resultaten 

over 2020. We bespreken 
de resultaten in een van de 
volgende nummers.

Vergrijzing
·  Biocartis: het aantal geïn-

stalleerde Idylla-toestellen 
steeg met 335 stuks in 2020 
en het cartridgevolume 
klom met 31 procent tot 
230.000 stuks. De kasposi-
tie bedroeg eind vorig 
jaar 124 miljoen euro, met 
een voorziene cashburn van 
50 miljoen euro voor 2021.

Van ASML naar  
AB InBev
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 40 aandelen AB InBev tegen openingskoers en  
75 aandelen Ontex tegen openingskoers (*)
Verkoop: we verkopen 5 aandelen Alibaba tegen openingskoers en  
3 aandelen ASML tegen openingskoers
(*): indien de kaspositie toereikend is, anders vervalt het order

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
168.457,27   (99,8%)      358,42    (0,2%)             168.815,69  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +1,4% Bel20 +2,7%
Eurostoxx50 +2,0% MSCI World +2,4%

Orders

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

H
et voorbije decennium 
hield de economie haar 
adem in. De pandemie 
heeft het hele bestel op 
zijn kop gezet. Maar daar 
zou nu verandering in 
komen. Een ware inhaal-

beweging van de grondstof-
fenprijzen staat te trappelen 
om van start te gaan. Vooral 
China heeft grote grondstof-
fenhonger. Heel wat prijzen 
gaan al de hoogte in. Sojabo-
nen en koper noteren tegen 
topkoersen. Olie kost op-
nieuw ruim 60 dollar per vat. 
Het beurshuis JP Morgan 
Chase verwacht dat de olie-
prijs stijgt naar 100 dollar.
Bij een nieuwe supercyclus 
gaan de prijzen van de mees-
te grondstoffen fundamen-
teel omhoog, doordat er meer 
vraag dan aanbod is. JP Mor-
gan Chase ziet allerlei signa-
len dat de opleving van de 
olieprijs nog slechts een 
kwestie van enkele weken is. 
Vooral de overgang naar een 
groene economie zal veel tra-

ditionele grondstoffen ver-
gen. De vrees voor een over-
verhitting van de economie 
wakkert daarnaast de infla-
tieverwachting aan. Dat 
speelt ook in het voordeel 
van de grondstoffen. Die heb-
ben al herhaaldelijk bewezen 
dat ze een stevige buffer kun-
nen leggen tegen inflatie. Om 
een supercyclus van de 
grondstoffen aan te wakke-
ren, wordt vooral gekeken 
naar China en de Verenigde 
Staten. De Amerikaanse cen-
trale bank, de Fed, heeft de 
 liquiditeitskraan helemaal 
opengezet. Ze geeft zo de 
mogelijkheid om extra goed-
koop te lenen. Dat moet de 
economie een boost geven. 
Daar komt de goedkope dol-
lar bovenop, die maakt dat 
grondstoffen nog altijd erg 
goedkoop zijn.

Olieland Noorwegen
Olie wordt het meest ge-
noemd als beloftevolle 
grondstof in het economi-

sche herstel en zelfs nadien 
in de groene transitie. Alle in-
frastructuur die groene ener-
gie moet opleveren, wordt in 
eerste instantie geprodu-
ceerd met klassieke energie-
bronnen.
Als we spreken over olie, 
komt Noorwegen meteen in 
beeld. Het land heeft de afge-
lopen 25 à 30 jaar een aan-
zienlijke olie- en gasproduc-
tie ontwikkeld. Het is een van 
de grootste olie- en gas expor-
teurs van de wereld. De in-
komsten uit de petroleumin-
dustrie zijn goed voor onge-
veer 30 procent van de totale 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  91,61  4,42% 100.000  NR
EUR Trafigura Funding  3,875% 02/02/26  100,62  3,73% 100.000  NR
EUR Ford Motor Credit  2,386% 17/02/26  103,51  1,65% 100.000  BB+
USD Jaguar Land Rover  7,75%  15/10/25  111,94  4,87% 200.000  B
USD Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  99,59  3,81% 2000 B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  89,69  7,80% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  98,47  4,11% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,75  1,09% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25  105,68  3,43% 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  104,11  0,87% 5000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  103,13  2,80% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  108,23 0,97% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  104,98  5,06% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22 95,78  14,67% 1000 AAA
BRL Asian Develop. Bank  6% 05/02/26  99,39  6,15% 5000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26  112,14  0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Daar komen de Vikingen
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uitvoer van het land. Maar 
Noorwegen teert niet alleen 
op fossiele brandstoffen, het 
zette ook massaal in op de 
exploitatie van waterkracht.
Noorwegen staat dus op alle 
domeinen in poleposition om 
te profiteren van de verwach-
te boom van de olie- en gas-
prijzen en de groene tran-
sitie. Tegen 2050 moet de 
wereld afscheid nemen van 
fossiele energie, maar Sylvie 
Listhaug, de Noorse minister 
van Energie, wil dat Noorwe-
gen intussen verder naar olie 
en gas zoekt. Onlangs werd 
nog een enorm olieveld ont-
dekt, het grootste nieuwe 
olieveld ter wereld. De ex-
ploitatie ervan zou niet te-
genstrijdig zijn met het halen 
van de klimaatdoelstellingen 
van Parijs, onder meer omdat 
de boorplatformen niet wor-
den aangedreven met diesel-
generatoren.

Rijk Noorwegen
De economie van Noorwegen 
is vorig jaar met 2,5 procent 
gekrompen. Dat is de groot-
ste terugval sinds de Tweede 
Wereldoorlog, met dank aan 

het coronavirus, maar wel 
aanzienlijk minder dan in de 
Europese Unie (gemiddeld 
-6,6%). In het vierde kwar-
taal van 2020 groeide het 
bruto binnenlands product 
(bbp) met 1,9 procent tegen-
over het derde kwartaal. 
Noorwegen telde met 5,4 
miljoen inwoners ruim 600 
overlijdens, waarmee het tot 
de minst getroffen landen in 
Europa behoort. 
De olie- en gasreserves heb-
ben van Noorwegen een van 
de rijkste landen ter wereld 
gemaakt. Maar Oslo wil het 
voortouw nemen bij de win-
ning van metalen, waar veel 
vraag naar is voor groene 
technologie. Noorwegen 
wordt een van de eerste lan-
den die op zee metalen win-
nen voor accu’s van elektri-
sche auto’s, windturbines en 
zonneweides. Het land heeft 
de afgelopen drie jaar onder-
zoek gedaan op de zeebodem 
en heeft er afzettingen van 
koper, zink, kobalt, goud en 
zilver gevonden. Dat is een 
industrie met veel potentieel. 
Volgens een schatting van het 

in Oslo gevestigde consultan-
cybureau Rystad Energy kan 
de diepzeemijnbouw Noor-
wegen rond 2050 tot 20 mil-
jard dollar per jaar opleveren. 
In 2019 bedroegen de olie-  
en gasinkomsten 61 miljard 
dollar.

Herstel Noorse en 
Zweedse kroon
Al dat positieve nieuws uit 
zich in de koers van de Noor-
se munt. Sinds april vorig 
jaar beweegt de Noorse 
kroon in een positieve trend. 
Toen betaalden de Noren 12,5 
Noorse kronen voor een eu-
ro, vandaag is dat nog 10,3 
kronen. Er blijft zelfs nog 
veel marge. Vier jaar geleden 
betaalden de Noren slechts 9 
kronen per euro. De kans is 
dus reëel dat de Noorse munt 
nog veel sterker voor de dag 
kan komen.
Een vergelijkbare evolutie 
zien we bij de Zweeds kroon. 
In nauwelijks een jaar verste-
vigde de munt met meer dan 
5 procent tegenover de euro. 
Nochtans staat Zweden in de 
top tien van de zwaarst ge-

troffen landen wereldwijd. 
De Zweden beschikken al ja-
ren over veel groene stroom, 
die onder meer nodig is voor 
de productie van duurzame 

waterstof. Ze halen zuurstof 
uit ijzerpellets met waterstof 
in plaats van met cokes. Dat 
voorkomt CO2-vorming. De 
zuurstof kleeft niet vast aan 
koolstof, maar aan waterstof 
en wordt daardoor water. 
Het is de start van een nieuw 
proces om staal te maken. 
Ook de Zweden zijn dus 
voorlopers in het groene 
transitieproces waar alle 
westerse landen door moe-
ten.
Met de moed der wanhoop 
zijn we op zoek gegaan naar 
obligaties in Noorse en 
Zweedse kroon die nog enig 
rendement opleveren (zie ta-
bel Obligaties in Noorse en 
Zweedse kroon). z

4  M A A RT  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

De kans is reëel dat  
de Noorse kroon nog  
veel sterker uit de hoek  
kan komen.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,2151  +12,69%
EUR/GBP  0,8630  +3,04%
EUR/NOK  10,317  +2,60%
EUR/SEK  10,083  -4,71%
EUR/CAD  1,5325  +7,14%
EUR/AUD  1,5381  -5,69%
EUR/NZD  1,6603  -2,56%
EUR/ZAR  17,871  +9,61%
EUR/TRY  8,5391  +29,70%

OBLIGATIEFOCUS

Door de coronalockdowns 
floreert alles wat van ver of 
van dichtbĳ met huisdieren te 
maken heeft, niet het minst 
de dierenvoeding. Die sector 
is sinds de lockdown met 30 
procent gegroeid.
PetSmart, de Noord-Ameri-
kaanse leider voor huisdieren 

(voeding, accessoires, vete-
rinaire zorg), profiteert van 
de hype om 2,35 miljard dol-
lar op te halen op de primaire 
obligatiemarkt in twee tran-
ches. De eerste loopt tot 15 
februari 2028, de tweede 
vervalt een jaar later. De 
coupon bedraagt 4,75 pro-

cent voor de eerste tranche 
en maar liefst 7,75 procent 
voor de tweede. De effecten 
kregen de rating BB- voor het 
eerste deel en CCC+ voor het 
tweede deel. Dat zĳn zwakke 
ratings, maar ze moeten in 
perspectief worden gezet. 
PetSmart heeft veel schulden 
aangegaan om een overname 
te financieren. Die moeten 

worden terugbetaald, maar 
dat zal wellicht weinig pro-
blemen stellen. De markt 
beseft dat en de grote 
belangstelling voor de 
nieuwe obligaties spreekt 
boekdelen. De eerste indica-
tieve koersen van de obliga-
ties zĳn al relatief sterk 
gestegen.

De goudmijn van de dierenvoeding

OBLIGATIES IN NOORSE EN ZWEEDSE KROON
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
NOK Deutsche Bank 2,5% 20/09/2022  101,99  1,39% 10.000  BBB
NOK Daimler Canada  2,0% 11/09/2023  102,09 1,23% 20.000  BBB+
NOK Volkswagen 2,5% 15/11/2022  102,75  1,09% 20.000  BBB+
SEK Stadshypotek 2,0% 01/09/2028  111 0,50% 10.000  AA-
SEK EIB 1,75% 12/11/2026  108,85 0,25% 10.000  AAA
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Ik lees dat Doro zijn afde-
ling Doro Care wil afsplit-
sen. Zal op die transactie 
roerende voorheffing wor-
den geheven?

Doro AB, de Zweedse 
marktleider in mobiele tele-
fonie en dienstverlening voor 
senioren, kondigde aan de 
vooravond van zijn jaarrap-
portering aan dat het een 
aparte beursnotering van de 
afdeling Doro Care voorbe-
reidt. De definitieve beslis-
sing volgt later dit jaar.
Doro besliste vorig jaar al 
zijn activiteiten op te splitsen 
in Doro Phones en Doro 
 Care. In het verleden zag de 
fiscus een afsplitsing of spin-
off, afhankelijk van de juridi-
sche structuur van die trans-
actie, vaak als een belastbare 
dividenduitkering, die daar-
door onderhevig was aan de 
roerende voorheffing van 30 
procent. Die ondoorzichtige 
interpretatie wekte terecht 
veel wrevel op, want de 
transactie levert geen recht-
streeks voordeel op voor de 
aandeelhouder en er ver-
dwijnt ook geen vermogen 
uit de vennootschap, zoals bij 
een echte dividendbetaling. 
In het voorjaar van 2019 
werd een wettelijke uitzon-
dering goedgekeurd, die 
spin- offs vrijstelt van roeren-
de voorheffing. In principe 
zal er dus in het geval van 
een aparte beursnotering van 
Doro Care geen roerende 
voorheffing verschuldigd zijn 
op de aandelen van Doro Ca-

re die u als aandeelhouder 
zult ontvangen.
Al moeten we nog met enig 
voorbehoud spreken. De toe-
passing van de uitzondering 
is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Zo moet de in-
breng van de bedrijfstak in de 
nieuwe vennootschap heel 
duidelijk worden aange-
toond. Sinds de nieuwe wet 
van kracht werd, is de vrij-
stelling al toegepast, bijvoor-
beeld bij de afsplitsing van 
Alcon door Novartis. Maar er 
zijn ook tegenvoorbeelden, 
waaronder de afsplitsing van 
Multiple Choice Group door 
Naspers. Alles zal dus afhan-
gen van de juridische details.
Met de afsplitsing zou Doro 
Care meer ruimte krijgen om 
sneller uit te groeien tot de 
Europese marktleider in 
technologiegedreven zorg 
voor senioren. Doro startte 
die afdeling in 2014 op na de 
overname van Caretech en 
het reeg sindsdien de over-
names aan elkaar. De afdeling 

is nu voldoende matuur om 
ze te verzelfstandigen. De 
omzet steeg in 2020 met 9,9 
procent tot 524,1 miljoen 
Zweedse kronen. In 2018 was 
dat nog 285,4 miljoen.
Doro Phones heeft het moei-
lijker en zag zijn omzet in 
2020 met 28,9 procent terug-
vallen tot 1,17 miljard Zweed-
se kronen. De afdeling leed 
onder de winkelsluitingen na 
de uitbraak van de corona-
pandemie. Doro Phones be-
sliste een forse besparing van 
110 à 130 miljoen Zweedse 
kronen door te voeren en 
minder rendabele markten, 
zoals Noord-Amerika en Ita-
lië, af te bouwen. Positief is 
wel dat Doro Phones erin is 
geslaagd zijn brutowinstmar-
ge met 200 basispunten op te 
krikken tot 30,3 procent. 
Doro Care haalde een marge 
van 41,4 procent (-70 basis-
punten).
Het aandeel steeg na de aan-
kondiging van de mogelijke 
splitsing naar het hoogste 
 niveau sinds 2017 en noteert 
tegen 14,9 keer de verwachte 
winst voor 2021. We verla-
gen het advies naar hou-
den, in afwachting van meer 
duidelijkheid over de afsplit-
singsoperatie (rating 2B). z

Verkoop ik mijn Doro-aandelen het 
beste voor de afsplitsing?

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 25/2: Fagron, First Majestic 

Silver en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 26/2:  Mosaic, Rio Tinto en voor-

woord
• Maandag 1/3:  Ontex en lezersvraag 

(Doro AB)
• Dinsdag 2/3: Alphabet, Kinepolis
• Woensdag 3/3: Ageas, Van de Velde en  
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AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST:   
CHINESE BEURS EN ONTEX

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 4 MAART
Argenx: jaarresultaten
Ascensio: kwartaalresultaten
Banimmo: jaarresultaten
Boskalis: jaarresultaten
Immobel: jaarresultaten
Jensen Group: jaarresultaten
Pharming: jaarresultaten
Resilux: jaarresultaten

VRĲDAG 5 MAART
Hamon: jaarresultaten
Roularta: jaarresultaten

MAANDAG 8 MAART
Atenor: jaarresultaten
Bois Sauvage: jaarresultaten
D’Ieteren: jaarresultaten

DINSDAG 9 MAART
Bpost: jaarresultaten
Care Property Invest: jaarresultaten
Mithra Pharmaceuticals: jaarresultaten

WOENSDAG 10 MAART
Agfa-Gevaert: jaarresultaten
Balta Group: jaarresultaten
Just Eat Takeaway: jaarresultaten
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