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VOORWOORD

Beleg in uitzonderlijke 
kampioenen

N r .  1 8  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

W
e werden enorm getrig-
gerd door de uitspraak 
van Stuart Dunbar, 
partner bij het eigenzin-
nige Schotse fondsen-
huis Baillie Gifford, op 
de website van De Tijd: 

“Het zou beter zijn, mochten 
de beurzen maar twee uur 
per maand open zijn.” Uw 
spontane reactie was wellicht 
ook: wat zegt hij nu? Voor elk 
financieel medium zou dat 
scenario een nachtmerrie zijn. 
Want veel van wat geschreven 
wordt, komt voort uit koers-
bewegingen. Dus nee, realis-
tisch of wenselijk is het niet.
Maar dat wil nog niet zeggen 
dat de boodschap erachter on-
zin is: dat op de beurs te veel 
aan kortetermijndenken wordt
gedaan. De waan van de dag 
overheerst veel te veel, volgens
de mensen van Baillie Gifford. 
Bij de particuliere beleggers, 
maar meer nog bij de fonds-
beheerders. Er wordt veel te 
veel met participaties gescho-
ven. Baillie Gifford zweert bij 
een heel andere, eigenzinnige 

aanpak. De beheerders blijven 
het liefst jaren of zelfs decen-
nia aandeelhouder van een be-
drijf. Beleggen in uitzonder-
lijke aandelen vereist denken in
decennia, is hun redenering.

Uitzonderlijk argenx
De oorsprong van Baillie Gif-
ford gaat terug naar 1908, 
toen kolonel Augustus Baillie 
en Carlyle Gifford een trust 
opzetten om geld te lenen aan 
rubberplantages in Maleisië 
– toen nog Brits territorium – 
omdat er een kredietcrisis 
heerste. Later is het ook op de
beurs beginnen te beleggen, 
maar op een aparte manier.
We leerden het Schotse huis 
jaren geleden kennen, toen 
het instapte in de huidige 
vaandeldrager van de Belgische 
biotech, argenx. Ook bij de 
jongste kapitaalverhoging 

was het de eerste om zich te 
engageren. Uit het feit dat het 
gretig meedoet met de kapi-
taaloperaties kunnen we af-
leiden dat Baillie Gifford ook 
in argenx een uitzonderlijk 
Europees aandeel ziet. Daarin 
volgen we het fondsenhuis 
natuurlijk volledig.
We zijn er niet vies van een 
kaspositie op te bouwen als we 
vrezen dat de beurzen tussen-
tijds te fors zijn gestegen en 
kunnen corrigeren. Zo probe-
ren we in mindere of slechte 
beurstijden te vermijden mee 
kopje-onder te gaan. Ander-
zijds zitten we al sinds 15 juli 
2016 in het aandeel van ar-
genx tegen een aankoopkoers 
van 13,25 euro. Hoewel de 
koers intussen naar 300 euro 
is gestegen (bijna maal 23), 
zijn we nog altijd substantieel 
in het aandeel aanwezig. Dat 
willen we ook nog jaren blij-
ven doen. We hebben tussen-
tijds wel regelmatig winst ge-
nomen om het gewicht in de 
portefeuille niet te fors te la-
ten oplopen. Sinds 2018 boek-
ten we afgerond 15.700 euro 
winst op een oorspronkelijke 
investering van net geen 
2.000 euro. De huidige waar-
de bedraagt nog zes keer de 
aankoopwaarde. Hadden we 
niks verkocht, dan was het 
portefeuillegewicht van argenx
opgelopen tot 23,3 procent.
De ononderbroken aanwezig-
heid in argenx de voorbije zes 
jaar is een van de verklarin-
gen voor de betere prestatie 
van de voorbeeldportefeuille 
tegenover het marktgemid-
delde. Een veel betere illus-
tratie van de filosofie van 
Baillie Gifford kunnen we 
nauwelijks geven. Lang leve 
ASML Holding, Lotus Bake-
ries en zoveel andere beurs-
kampioenen! z
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O
m een gunstig belasting-
regime te krijgen, moe-
ten gereglementeerde 
vastgoedvennootschap-
pen (gvv’s) – de vroegere 
vastgoedbevaks – jaar-
lijks minstens 80 procent 

van hun courante winst aan 
de aandeelhouders uitkeren. 
De hoge en doorgaans stij-
gende dividenden maakten 
van gvv’s door de jaren erg 
populaire beleggingen: pa-
pieren vastgoed als alterna-
tief voor obligaties. De ge-
middelde returns (koersstij-
gingen plus dividenden) van 
de gvv’s overstegen ruim-
schoots de returns van een 
belegging in de Bel-20-index.

Serieuze impact
In 2020 was het andere koek 
door de covid-19-pandemie. 
Die coronacrisis hakte er bij 
de meeste gvv’s in. Maar de 
reactie bleek te negatief. Als 
we naar de returns over de 
voorbije twaalf maanden kij-
ken (zie tabel), dan zien we 
dat 2021 een jaar van koers-
herstel is geweest. De zeven-
tien genoteerde gvv’s (Inclu-
sio, een residentiële speler 
met een sociale insteek 
 noteert pas sinds midden 
 december 2020 en loste 
Leasinvest af, dat opging in 
Nextensa) op Euronext 
Brussel scoren gemiddeld 
een veel betere return dan de 
Bel-20: 18,9 versus 6,5 pro-
cent. Maar liefst zeven van 
hen scoren een rendement 
van meer dan 30 procent, 
vier zelfs meer dan 40 pro-
cent. Drie laten wel nog een 
negatieve return optekenen. 
Nieuwkomer Inclusio valt 
zelfs behoorlijk fors terug.

De sterke koersprestaties la-
ten zich voelen in het gemid-
delde brutodividendrende-
ment op basis van het aange-
kondigde dividend voor het 
meest recente boekjaar 
(doorgaans 2021). Dat zakte 
in één jaar van 6,14 naar ge-
middeld 4,66 procent, welis-
waar nog altijd ver boven de 
rendementen op obligaties. 
De koersen zijn duidelijk 
meer gestegen dan de divi-
denden. Al is het nog steeds 
mogelijk bij zes van de ze-
ventien gvv’s om een divi-
dendrendement van meer 
dan 6 procent bruto te halen. 
Pieken tot haast 9 procent, 
zoals bij Wereldhave Belgi-
um een jaar geleden, zijn er 
niet meer bij. Enkele, zoals 
Warehouses De Pauw 
(WDP), zakken richting 2 
procent.
De fraaie koersprestaties lei-
den ook tot een stijging van 
de gemiddelde waardering 

van de vastgoedvennoot-
schappen. Maar spectaculair 
is die niet. Uit de tabel blijkt 
dat nog altijd acht van de ze-
ventien gvv’s onder hun net 
asset value (nav of intrinsieke 
waarde) noteren. Gemiddeld 
bedraagt de waardering op 
de beurs 1,12 keer de intrin-
sieke waarde, tegenover 
1,04 keer twaalf maanden ge-
leden. Logistieke spelers als 
WDP en Montea trekken het 
gemiddelde nog altijd op. 
Beide noteren gemiddeld te-
gen het dubbele van de in-
trinsieke waarde op basis van 
een stevig groeiplan. 
De slotsom is dat we heel 
goed moeten kijken waarin 
elke gvv investeert, want dat 
kan ook de komende jaren 
bepalend zijn voor de op-
brengst van de vastgoedbe-
legging. De waarderings- en 
prestatieverschillen zijn 
groot.

Logistiek blijft op 
dreef
De coronacrisis heeft niet in 
alle segmenten voor kommer 
en kwel gezorgd. Logistiek 
vastgoed komt zelfs versterkt 
uit deze crisis. Door de op-
komst van de e-commerce 
was er al sprake van een 
structureel stijgende vraag 
naar extra capaciteit om goe-
deren op te slaan. De covid-
19- pandemie heeft de e-com-
merce een geweldige extra 
boost gegeven. WDP en 
Montea zijn onze toppers in 
dat segment. Zij kunnen hun 
groeiplannen onverkort uit-
voeren, hebben een volledige 
bezetting en kunnen ook de 
komende jaren hogere divi-
denden in het vooruitzicht 
stellen. De covid-19-uitbraak 
heeft het cruciale belang van 
de logistieke sector meer dan 
ooit benadrukt. Er kan zelfs 
een groeiversnelling hoger 
worden geschakeld. Er wor-
den voortdurend nieuwe 
groeiplannen gemaakt, die 
steeds ambitieuzer worden. 
De opbrengsten in het voor-
bije jaar waren excellent voor 

GEREGLEMENTEEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN IN KERCĲFERS

Bron: Bloomberg, eigen berekeningen  * Dividendrendementen zĳn bruto rendementen

Fraai hersteljaar voor  
vastgoedvennootschappen

AANDEEL TYPE DIV. REND. * KOERS/NAV RETURN 1 J.

Aedificia Zorgvastgoed 3,2% 1,51 +18,5%
Ascensio Winkels 7,2% 0,88 +16,6%
Befimmo Kantoren 3,9% 0,79 +42,6%
Care Property Zorgvastgoed 3,0% 1,19 +4,2%
Cofinimmo Zorg/kantoren 4,7% 1,31 +8,8%
Home Invest Residentieel 4,3% 1,07 +12,1%
Immo Moury Residentieel 4,2% 0,86 -5,0%
Intervest Offices Kantoren/logistiek 5,4% 1,14 +40,8%
Inclusio Residentieel 3,0% 0,73 -19,5%
Montea Logistiek 2,5% 1,92 +38,6%
Qrf Winkels 7,0% 0,72 +0,5%
Retail Estates Winkels 6,1% 1,12 +31,3%
Vastned Retail Belgium Winkels 6,5% 0,75 +32,6%
Warehouses De Pauw Logistiek 2,2% 2,09 +42,1%
Warehouse Estates Belgium Winkels 7,3% 0,76 -0,8%
Wereldhave Belgium Winkels 6,7% 0,80 +44,9%
Xior Studentenhomes 2,1% 1,38 +13,7%
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beide aandelen, maar dat is al 
tien jaar zo. Over het afgelo-
pen decennium bracht een 
belegging in WDP een ge-
middelde jaarlijkse return 
van 27,3 procent op (koers-
stijging plus dividend). Dat is 
fenomenaal. Ook Montea 
doet het meer dan uitstekend 
met gemiddeld 24,0 procent, 
tegenover 10,4 procent ge-
middeld voor de Bel-20-in-
dex. Intervest Offices & 
Warehouses is deels actief in 
dezelfde sector en deed het 
het voorbije jaar ook prima.

Vergrijzing stuwt 
zorgvastgoed
Naast logistiek was de voor-
bije jaren ook zorgvastgoed 
een klassieke groeier in het 
segment van de gvv’s. Door 
de vergrijzingstrend is er een 
stijgende vraag naar rust-
huiskamers, serviceflats en 
zorginstellingen. De gebou-
wen worden doorgaans ver-
huurd op lange termijn 
(meer dan 20 jaar). Het risico 
op leegstand was beperkt. 
Woon-zorgcentra kwamen 
echter in de eerste golf van 
de pandemie op een bijzon-
der negatieve manier in beeld 
wegens de talloze coronabe-
smettingen en de vele overlij-
dens. De vooruitzichten op 
lange termijn blijven wel 
gunstig voor de sector. Zo zal 
het aantal 80-plussers in de 
Europese Unie tussen nu en 
2050 met ruim 120 procent 
klimmen tot 57,5 miljoen. Die 
demografische trend zal de 
vraag naar zorgvastgoed ver-
der ondersteunen. Aedifica 

is een speler van Europees 
formaat in deze sector, met 
activiteiten in België, Neder-
land, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Finland, Zweden 
en sinds kort ook Ierland. 
Care Property Invest is een 
stuk kleiner en houdt het 
geografisch een stuk beperk-
ter. Cofinimmo is een speci-
aal geval. Lange tijd heeft het 
enkel gefocust op kantoren, 
maar de voorbije jaren is 
zorgvastgoed de focus en de 
groeipool, met ook meer en 
meer expansie buiten België.

Residentieel  
boert goed
Residentieel vastgoed onder-
vindt van de coronacrisis 
waarschijnlijk de minste hin-
der. Geen wanklanken bij-
voorbeeld bij Home Invest 

Belgium. Een apart geval on-
der de gvv’s is Xior. Die vast-
goedgroep zit in de niche van 
de studentenhomes en is 
daarin bijzonder succesvol. 
Dat type vastgoed ondervindt 
eerder een positief gevolg 
van de hele covid-19-pande-
mie. Meer studenten dan ooit 
willen op kot, met krapte op 
de verhuurmarkt voor stu-
dentenresidenties tot gevolg.

Bod op Befimmo
De covid-19- pandemie was 
een schok voor het kantoor-
vastgoed. Plots werd thuis-
werken de norm. De ver-
wachting is dat thuiswerken 
in minder of meerdere mate 
het nieuwe normaal zal wor-
den, bedrijven niet langer 
 gigantische kantoorruimtes 
nodig hebben en er nog meer 
leegstand zal ontstaan. Voor 
de aandeelhouders van de 
kantoorspecialist Befimmo 
was de coronacrisis eerst een 
nachtmerrie. De koers dook 
zowat 40 procent lager, maar 
toen vond het Canadese 
Brookfield Asset Manage-
ment het welletjes en deed 
het een bod ter waarde van 
1,35 miljard euro, of 47,50 eu-
ro per aandeel. Dat is nog 
steeds zo’n 20 procent onder 
de intrinsieke waarde, maar 
niet meer de 40 procent van 
de maanden voordien. Het 

bod bracht de koers weer op 
het peil van tien jaar geleden. 
Gelukkig was er het gemid-
deld brutodividendrende-
ment van 6,6 procent per jaar 
om de aandeelhouder te ple-
zieren. We denken dat het 
bod kans op slagen heeft.

Gedeeltelijk herstel 
winkelvastgoed
Het meest getroffen door de 
coronacrisis was het com-
mer cieel of winkelvastgoed. 
E-com merce doet die activi-
teit al jarenlang pijn. Daar 
kwam de nooit geziene crisis 
met lockdowns nog bovenop, 
vaak met verplichte winkel-
sluitingen. De winkelvast-
goedspelers zagen de nega-
tieve impact met achterstalli-
ge huren en een aantal faillis-
sementen van huurders. Alle 
spelers kwamen daardoor 
onder hun intrinsieke waar-
de te staan, soms zelfs ex-
treem eronder of overdreven 
veel eronder. 
De afgelopen twaalf maan-
den konden  enkele spelers in 
winkelvastgoed fraai herstel-
len. Wereldhave Belgium kon 
met afgerond 45 procent 
zelfs de grootste return over 
het afgelopen jaar optekenen. 
Maar ondanks dat herstel 
staat de aandelenkoers nog 
altijd 15 procent lager dan 
een decennium geleden. z

De vastgoedvennoot-
schappen scoorden de 
voorbije twaalf maanden 
een return van gemiddeld 
18,9 procent tegenover 
6,5 procent voor de Bel-20.

SPREIDEN IS DE BOODSCHAP
We blĳven ervan over-
tuigd dat tot 10 procent 
van een gespreide aande-
lenportefeuille in papie-
ren vastgoed mag wor-
den belegd. Maar ga niet 

uitsluitend voor groei 
(logistiek en zorgvast-
goed), waarbĳ de divi-
dendrendementen lager 
liggen en er sprake is van 
beurskoersen boven de 

intrinsieke waarde. Kies 
daarnaast ook voor 
hogere rendementen 
(winkel-, kantoor en resi-
dentieel vastgoed).
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V
oor een bedrijf dat in vol-
le transformatie is, hiel-
den de resultaten van 
Agfa-Gevaert in 2021 
mooi stand. De stijgende 
inputkosten, zoals hoge-
re prijzen voor alumini-

um en zilver, werden ge-
counterd met prijsverhogin-
gen en een strikte kostencon-
trole. De rendabiliteit werd 
verder ondersteund door de 
flinke winstsprong van de 
Healthcare-divisie. Dat le-
verde een stijging van de om-
zet met 3 procent op, een stij-
ging van de bedrijfscashflow 
met 5 procent tot 104 miljoen 
euro en een toename van de 
bedrijfswinst met 17 procent 
tot 42 miljoen euro. Dat zijn 
relatief goede cijfers in moei-
lijke omstandigheden. Door 
de onvermijdelijke herstruc-
turingskosten, 33 miljoen eu-
ro dit jaar, sloot het bedrijf 
het jaar toch af met een net-
toverlies van 14 miljoen euro.

Voor dit jaar verwacht het 
management meer van het-
zelfde. De inflatiedruk, ge-
voed door hogere grondstof-
fenkosten en hogere loonkos-
ten, zal doorzetten, waarop 
Agfa reageert met verdere 
prijsverhogingen. Agfa ver-
wacht dit jaar in alle divisies 
een stijging van de omzet. 
Voor de winstgevendheid is 
opnieuw een sleutelrol weg-
gelegd voor Healthcare. Ook 
de eeuwige herstructurering 
gaat per definitie voort, wat 
de groep in staat moet stellen 

om vanaf 2023 de kosten ver-
der te verlagen.
Vorig jaar was de Radiologie-
divisie met 37,7 miljoen euro 
nog altijd de hofleverancier 
van de bedrijfswinst. De 
winst stond in 2021 echter fel 
onder druk door de moeilijke 
verkoop van medische film in 
China. De verkoop van direc-
te radiografieoplossingen 
leed onder het uitstel van in-
vesteringen door de zieken-
huizen in de nasleep van de 
coronapandemie. Dit jaar zou 
de omzet moeten stabiliseren 
bij vergelijkbare marges. De 
Healthcare-divisie ontpopte 
zich wel verder als de winst-
motor van de groep, met een 
stijging van de bedrijfswinst 
met 50 procent tot 21,6 mil-
joen euro. Een stevig order-
boek legt de basis voor een 
verdere stijging van de om-
zet, terwijl het bedrijf de vol-
gende jaren mooie winstmar-
ges in die divisie verwacht.
Ook de divisie Print & chemi-
cals heeft goede toekomst-
perspectieven, maar kampt 
op korte termijn met de stij-
ging van de grondstoffenkos-
ten, die in de marge bijten, 

ondanks de prijsverhogingen. 
Met een bedrijfswinst van 
7,4 miljoen euro in 2021 is de 
divisie ook nog te klein om de 
koers vooruit te stuwen. Op 
lange termijn rekent Agfa 
 onder meer op de stijgende 
verkoop van Zirfon, een 

membraan dat toepassing 
vindt in de productie van 
groene waterstof. De print-
business werd versterkt met 
de overname van het Britse 
Inca Digital Printers. Tot slot 
kon de grafische divisie de 
schade beperken vorig jaar. 
Het bedrijfsverlies werd ge-
milderd van 21,9 miljoen eu-
ro in 2020 naar 6 miljoen eu-
ro vorig jaar. De omzet her-
stelde dankzij prijsverhogin-
gen en een aantrekkende 
vraag, terwijl de marge werd 
verdedigd met kostenbespa-
ringen.
Ondertussen geniet Agfa van 
een kleine opsteker in de 
vorm van stijgende rentevoe-
ten, die helpen om de pensi-
oenlasten te dekken. De net-
topensioenverplichtingen be-
dragen nog 670 miljoen euro, 
goed voor een cashuitgave 
van 55 miljoen euro dit jaar. 
Voor beleggers wordt het 
pensioenprobleem steeds 
minder een struikelblok.

Conclusie
Het bedrijf weet zich te red-
den in moeilijke omstandig-
heden. De stijgende kosten 
zullen de resultaten achter-
volgen, maar de marges wor-
den verdedigd door een 
 hogere omzet, kostenbespa-
ringen en een stevige renda-
biliteit van de Healthcare- 
divisie. De waardering is wat 
opgelopen, met een onder-
nemingswaarde die 9 keer de 
bedrijfscashflow bedraagt. 
We  behouden het advies 
‘houden’. z

AGFA-GEVAERT

Opboksen tegen kosteninflatie

Koers: 3,86 euro
Ticker: AGE:BB
ISIN-code: BE0003755692
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 610 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3,5%
Dividendrendement: -

Agfa-Gevaert weet zich  
te redden in moeilijke  
omstandigheden.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 APRILGF
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B
arco heeft het jaar goed 
ingezet. Het bedrijf be-
richtte enkel over de om-
zet van de afdelingen en 
de evolutie van het aantal 
orders in het eerste 
kwartaal. Toch is al dui-

delijk dat Barco zijn progno-
ses voor de eerste jaarhelft 
meer dan waarschijnlijk zal 
halen. Het management mik-
te op een groei met 20 pro-
cent op jaarbasis en een mar-
ge op de bedrijfswinst (ebit-
da) die hoger lag dan vorig 
boekjaar (7,3%). In het eerste 
kwartaal kwam de omzet al 
een vijfde hoger uit op 
206 miljoen euro. Het tekort 
aan componenten had een 
impact van 25 miljoen euro. 
Tellen we dat cijfer erbij, dan 
zou de omzetgroei op 34 pro-
cent zijn uitgekomen.

Barco heeft al sinds eind vorig 
jaar problemen om het goed 
gevulde orderboek in omzet 
te converteren. In het eerste 
kwartaal waren er voor 
247 miljoen euro nieuwe 
 bestellingen. Dat is 8 procent 
meer dan een jaar eerder en 
9 procent boven de consen-
susprognose. De waarde van 
het orderboek was nooit eer-
der zo hoog: 530 miljoen 
 euro, een stijging met 51 pro-
cent op jaarbasis.
Op korte termijn kan de sput-
terende aanvoer van halfge-
leiders en andere componen-
ten voor vertragingen zorgen. 
De impact is het grootst in de 

afdeling Entertainment. Die 
zag de omzet met 21 procent 
toenemen naar 67 miljoen 
euro, 9 procent onder de con-
sensusprognose. Barco ver-
liest geen contracten door de 
vertragingen. In China was 
de impact van de coronapan-

demie in het eerste kwartaal 
nog steeds voelbaar met lock-
downs in verschillende ste-
den. Maar de bestellingen 
nemen nog altijd toe. Barco 
haalde eind april het Ameri-
kaanse AMC Theatres, de 
grootste bioscoopuitbater ter 
wereld, binnen als klant. Het 
contract om de laserprojecto-
ren te upgraden heeft een 
waarde van zo’n 250 miljoen 
dollar, gespreid over tien jaar.
Healthcare sprong er in het 
eerste kwartaal tussenuit met 
een omzetstijging van 22 pro-
cent tot 78 miljoen euro, of 15 
procent boven de verwach-
ting. Het levert de grootste 
bijdrage aan de groepsomzet. 
Na de pandemie is de digita-
liseringstrend van de opera-
tiekwartieren in de zieken-
huizen weer een versnelling 
hoger geschakeld. De impact 
van de componententekorten 
is in die afdeling iets kleiner 
dan vorig jaar.
Enterprise profiteerde van de 
heropening van veel kanto-
ren, waardoor de verkopen 
van de ClickShare-vergader-
tool weer aantrokken. Tij-
dens de pandemie deed ook 

ClickShare Conference het al 
goed. De omzet van Enterpri-
se steeg met 17 procent naar 
61 miljoen euro, of 4 procent 
boven de consensusprognose. 
Het aantal bestellingen nam 
met 27 procent toe.
Analisten verwachten dat 
Barco over 2022 een omzet 
van 979 miljoen euro zal rea-
liseren. Dat zou een groei 
met 21,7 procent op jaarbasis 
betekenen. De ebitda wordt 
op 106 miljoen euro geschat, 
of 81 procent meer dan vorig 
jaar. Barco onthoudt zich 
voorlopig van jaarprognoses. 
Barco gaf geen update over 
de liquiditeitspositie, maar 
eind december had de groep 
309,8 miljoen euro in kas. Het 
belang in de joint venture Ci-
nionic met China Film werd 
opgetrokken van 60 naar 80 
procent. We gaan ervan uit 
dat de vrije kasstroom ook in 
2022 weer positief zal zijn en 
dat het dividend (0,4 euro 
per aandeel) minstens zal 
worden behouden.

Conclusie
Barco heeft het jaar goed 
 ingezet. De prognoses voor 
de eerste helft lijken meer 
dan ooit haalbaar. Door de 
componententekorten blijft 
de visibiliteit beperkt, maar 
de evolutie van het aantal 
 bestellingen toont aan dat het 
in alle afdelingen weer de 
goede richting uitgaat. Het 
vooruitzicht op groei en een 
stijgende winstgevendheid, 
gekoppeld aan de sterke 
 financiële positie en een aan-
trekkelijk rendement maken 
dat Barco nog altijd koop-
waardig is. z

BARCO

Sterke jaarstart

Koers: 21,14 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,95 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 27
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: 1,9%

De prognoses voor de  
eerste jaarhelft lijken  
meer dan ooit haalbaar 
voor Barco.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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D
e belangrijkste bood-
schap bij de jaarrappor-
tering van Biocartis was 
de focus op de forse ver-
betering van de bruto-
marge. Dat is een logisch 
gevolg van de geslonken 

kaspositie van 53,5 miljoen 
euro eind 2021, tegenover 
nog 123,8 miljoen eind 2020. 
Hoewel de kasuitstroom in 
2022 lager zal liggen, is het 
duidelijk dat dit jaar extra 
 financiering nodig zal zijn.
Het diagnosticabedrijf ver-
baasde echter vriend en vij-
and door in het eerste kwar-
taal een brutomarge van 34,6 
procent te rapporteren. In 
2021 boekten de Mechelaars 
nog een tegenvallende bruto-
marge van 16 procent, tegen-
over 18 procent in 2020. Het 
tekort aan beschikbare 
grondstoffen en de brand in 
een van de opslagmagazijnen 
vertraagden vorig jaar de 
productie en remden de mar-
geontwikkeling af. Het jaar-
cijfer van 16 procent beteken-
de wel al een aanzienlijke 
verbetering in de tweede 
jaarhelft, want na de eerste 
zes maanden bedroeg de bru-
tomarge slechts 8 procent.
De inkomsten uit product-
verkopen stegen met 17 pro-
cent tot 10,1 miljoen euro, 
waarvan 8,1 miljoen uit de 
verkoop van 79.800 test-
cartridges. De inkomsten uit 
oncologietesten klommen 
met een stevige 42 procent 
tot 6,7 miljoen euro, terwijl 
die uit de verkoop van infec-
tieziektetesten halveerden 
tot 10 procent van de produc-
tinkomsten (810.000 euro) 
door de lagere vraag naar 
covid- 19- testen. Het grotere 

aandeel van de duurdere 
 oncologietesten (gemiddeld 
114 euro per test, tegenover 
105 euro in 2021) verhoogde 
de gemiddelde gerealiseerde 
verkoopprijs per test van 
96 euro vorig jaar tot 101 eu-
ro. De plaatsing van nieuwe 

Idylla’s bleef het eerste kwar-
taal echter beperkt tot 48 
toestellen, waardoor het 
 cumulatieve aantal steeg tot 
1.960. Op jaarbasis werden 
vorig jaar 331 toestellen ge-
plaatst.
De hogere productinkomsten 
en de hogere productie op de 
nieuwe productielijn vertaal-
den zich in een daling van de 
kasuitstroom van 13,7 miljoen 
euro in het eerste kwartaal 
van 2021 naar 10,1 miljoen. 

De kaspositie zakte tot 
37,3 miljoen euro, inclusief de 
terugbetaling van een open-
staand krediet eind 2021 van 
6 miljoen. Het bedrijf be-
schikte op 31 maart over een 
volledig ongebruikte krediet-
lijn van 15 miljoen euro.
Biocartis zit op schema om 
de doelstellingen voor 2022 
te behalen. Het bedrijf be-
looft een toename van de 
productomzet met 24 à 36 
procent tot 50 à 55 miljoen 

euro. De brutomarge zou 
klimmen naar 25 à 30 pro-
cent door hogere volumes en 
meer productie op de snelste 
productielijn. De operatione-
le kasuitstroom zou met 9,5 à 
13,5 miljoen euro dalen tot 47 
à 43 miljoen.
In februari kondigde Biocar-
tis een partnerschap aan met 
het Portugese Ophiomics. De 
bedoeling is HepatoPredict 
van Ophiomics te verdelen, 
een gen expressietest die 
voorspelt of een leverkanker-
patiënt gebaat zal zijn met 
een levertransplantatie. Het 
gaat om de eerste leverkan-
kertest voor Biocartis. In eer-
ste instantie zal het verkoop-
team in Europa de test als 
manuele kit verkopen. Als die 
voldoende succesvol is, zal 
een aangepaste versie wor-
den gemaakt voor het Idylla- 
toestel.

Conclusie
Het fel geteisterde aandeel 
van Biocartis verloor snel de 
initiële forse koerswinst 
(+15%) als reactie op de ver-
rassend sterke brutomarge in 
het eerste kwartaal van 2022. 
De noodzaak voor financie-
ring blijft wegen. Cruciaal is 
echter dat het bedrijf een 
aanzienlijke vooruitgang in 
zowel groei als margeontwik-
keling blijft aantonen. Dat 
moet nieuwe investeerders 
kunnen aantrekken die de 
komende jaren de succesvol-
le groei richting structurele 
winstgevendheid kunnen 
vooruitstuwen. De waarde-
ring blijft schromelijk achter-
lopen op de goede operatio-
nele vooruitgang. z

B IOCART I S

Daar is de margeverbetering

Koers: 2,08 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 119,7 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -54%
Koersverschil sinds jaarbegin: -42%
Dividendrendement: -

Biocartis toont een 
 aanzienlijke vooruitgang 
in groei en margeontwik-
keling.

Advies: koopwaardig
Risico:  hoog
Rating: 1C
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D
e Amerikaanse software-
groep Microsoft pakte 
uit met een sterk kwar-
taalrapport. De produc-
ten en diensten blijven 
goed presteren, met dank 
aan de toenemende digi-

taliseringstrend op kantoor 
en in de woonkamer. In het 
derde kwartaal van het boek-
jaar 2022 klom de groeps-
omzet met 18 procent op 
jaarbasis naar 49,4 miljard 
dollar. De overname van Nu-
ance Communications werd 
afgerond en droeg 111 miljoen 
dollar bij aan de omzet. Het 
management van Microsoft 
rekent voor het lopende vier-
de kwartaal op een omzet 
tussen 52,4 en 53,2 miljard 
dollar. De consensusver-
wachting bedroeg 52,95 mil-
jard dollar.

De cloudplatformen van de 
groep blijven goed presteren. 
De afdeling Intelligent Cloud 
liet een omzetgroei met 26 
procent optekenen tot 
19,2 miljard dollar. Het Azu-
re-cloudplatform groeide 
met 46 procent op jaarbasis 
(49% bij constante wissel-
koersen). Azure groeit sneller 
dan het AWS-cloudplatform 
van concurrent Amazon, dat 
zijn voorsprong op Microsoft 
ziet slinken. Tijdens de pan-
demie zijn de investeringen 
van bedrijven in de overgang 
naar de cloud een versnelling 
hoger geschakeld. Microsoft 
zag het aantal nieuwe Azure- 

contracten met een waarde 
van 100 miljoen dollar en 
meer verdubbelen.
De brutowinstmarge van 
Azure nam op jaarbasis een 
fractie af, van 71 naar 70 pro-
cent. De totale cloudomzet, 
met naast Azure ook Office 
365, LinkedIn en het ERP- 
pakket Dynamics 365, groei-
de met 32 procent naar 
23,4 miljard dollar, of 47 pro-
cent van de groepsomzet. 
LinkedIn groeide met 34 
procent door hogere adver-
tentie-inkomsten en meer 
 jobaanbiedingen via het plat-
form (Talent Solutions).
De pc-markt kent een dipje 
met volgens de marktonder-
zoeker Gartner een daling 
van de verkopen met 6,8 pro-
cent in het eerste kwartaal. 
De Windows OEM-afdeling 
groeide nog met 11 procent. 
Gaming deed het iets minder 
goed met een groei van 4 
procent in de abonnemen-
tendiensten. Met Activision 
zal Microsoft zijn marktposi-
tie in dat segment drastisch 
versterken. De Xbox-spel-
console deed het wel goed 
met een groei van 14 procent.

Op groepsniveau klom de 
operationele winst (ebit) met 
19 procent naar 20,4 miljard 
dollar, goed voor een marge 
van 41,3 procent (+1,5%). 
 Microsoft verdiende netto 
16,7 miljard dollar of 2,22 dol-

lar per aandeel, of 9 procent 
meer dan een jaar eerder.
Microsoft had aan het eind 
van het derde kwartaal voor 
104,7 miljard dollar liquidi-
teiten in kas. De langeter-
mijnschuld exclusief leasing-
schulden bedraagt 48,2 mil-
jard dollar. Dat is voldoende 
om de overnames te financie-
ren. In het derde kwartaal lag 
de vrije kasstroom op iets 
meer dan 20 miljard dollar. 
Dat brengt het totaal sinds de 
start van het boekjaar 2022 
op 47,3 miljard dollar.
Microsoft keerde tussen ja-
nuari en maart 12,4 miljard 
dollar aan de aandeelhouders 
uit, een kwart meer dan een 
jaar eerder. Dat bedrag was 
samengesteld uit 7,8 miljard 
dollar aandeleninkopen en 
4,6 miljard dollar dividenden. 
Na de dividendverhoging van 
vorig jaar bedraagt de uitke-
ring 2,48 dollar op jaarbasis, 
goed voor een rendement van 
iets minder dan 1 procent.

Conclusie
Er zijn nog zekerheden op de 
financiële markten. Eén 
daarvan is dat Microsoft 
 boven de verwachtingen 
presteert. Bovendien zijn de 
vooruitzichten voor de be-
langrijkste divisies gunstig. 
Toch verloor Microsoft sinds 
begin dit jaar bijna een vijfde 
van zijn beurswaarde. Het 
aandeel is niet immuun voor 
een algemene uitverkoop op 
de technologiemarkten, maar 
tegen 30 en 26 keer de winst 
van dit en volgend boekjaar is 
de waardering, rekening hou-
dend met de hoge groei, inte-
ressanter geworden. z

M ICROSOFT

In de wolken

Koers: 284,75 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2050 miljard dollar
K/w 2021: 35,5
Verwachte k/w 2022: 30,5
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19%
Dividendrendement: 0,9%Er zijn nog zekerheden  

op de financiële markten. 
Eén ervan is dat Microsoft 
boven de verwachtingen 
presteert.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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W
e hadden de metamor-
fose van de Franse 
bouwgroep Saint-Go-
bain gelukkig tijdig in 
de gaten. We konden 
het aandeel met een 
flinke winst uit de 

voorbeeldportefeuille ver-
kopen. De jaarresultaten van 
2021 bevestigden dat het be-
drijf de jongste jaren vooral 
in winstgevendheid grote 
stappen vooruit heeft gezet. 
Het aandeel werd daar ook 
voor beloond, maar door de 
onzekerheid als gevolg van 
de oorlog in Oekraïne pres-
teerde het de voorbije weken 
en maanden zwak.

Vorig jaar tekende Saint-Go-
bain nochtans een organische 
recordgroei (zonder overna-
mes en desinvesteringen) van 
18,4 procent op, vooral dank-
zij een sterke volumegroei 
(+11,7%) en stevige prijsver-
hogingen (+6,7%), en  met een 
forse omzettoename in alle 
regio’s. De gepubliceerde 
omzetklim bedroeg 15,8 pro-
cent, van 38,13 naar 44,16 
miljard euro. Door de uit-
braak van de covid-19-pande-
mie in 2020 houdt de verge-
lijking met 2019 meer steek. 
Dan zien we nog altijd een 
omzetgroei van 3,7 procent 
– van 42,57 naar 44,16 mil-
jard euro – en zelfs een orga-
nische groei van 13,8 procent, 
onder meer dankzij een volu-
megroei van 6,1 procent. 
Over 2019 en 2020 zien we 

een gemiddelde organische 
groei van 6,9 procent, boven 
de langetermijndoelstelling 
van 3 tot 5 procent.
Saint-Gobain valt de afgelo-
pen jaren op door zijn hogere 
rendabiliteit. Dat is op basis 
van de jaarcijfers van 2021 
nog altijd het geval. De be-
drijfskasstroom (ebitda) 
maakte een sprong van 40,5 
procent, van 4,41 naar 
6,20 miljard euro. Zelfs te-
genover het normale jaar 
2019 is er een fraaie klim van 
27,4 procent, van 4,87 naar 
6,20 miljard. Tegenover een 
beperktere omzetstijging is 
er dus een stevige toename 
van de ebitda-marge van 11,6 
procent in 2020 naar 14 pro-
cent vorig jaar. Dat is een 
 record voor de Franse bouw-
mastodont. In 2019 bedroeg 
de ebitda-marge nog 11,4 pro-
cent. Dat zorgt ook opnieuw 
voor een heel hoge vrije kas-
stroom van 2,90 miljard euro, 
weliswaar iets minder 
(-4,6%) dan het record van 
2020 (3,04 miljard euro), 
maar wel 56,4 procent hoger 
dan in 2019 (1,86 miljard 
 euro).

Het verhogen van de winst 
was een topprioriteit in het 
Transform & Grow-plan van 
Saint-Gobain, en dat is prima 
gelukt. Het levert een recur-
rente winst per aandeel (zon-
der uitzonderlijke elemen-
ten) van 5,35 euro op, bijna 

een verdubbeling (+95,3%) 
tegenover de 2,74 euro voor 
2020, maar ook 51,6 procent 
meer dan in 2019 (toen 
3,53 euro per aandeel).
Als onderdeel van de EU 
Green Deal, om van Europa 
tegen 2050 het eerste kli-
maatneutrale continent te 
maken, wil de Europese 
Commissie een renovatiegolf 
op gang brengen. Ze wil dat 
er tot 2030 jaarlijks 185 mil-
jard euro wordt geïnvesteerd 
in het energiezuiniger maken 
van gebouwen. Voor het 
boekjaar 2022 mikte het ma-
nagement van Saint-Gobain 
dus op een nieuw jaar van 
groeiende bedrijfswinsten te-
gen constante wisselkoersen. 
Maar intussen woedt volop 
de oorlog in Oekraïne, wat de 
groeiverwachtingen tempert.

Conclusie
We maken dankbaar gebruik 
van de koersverzwakking van 
de afgelopen maanden om 
het advies voor het aandeel 
van Saint-Gobain te verho-
gen. Dat betekent dat het 
aandeel opnieuw in aanmer-
king komt voor opname in de 
voorbeeldportefeuille omwil-
le van de combinatie van de 
Europese renovatiegolf en de 
hernieuwde dynamiek van 
het management. In dat per-
spectief is de waardering op-
nieuw goedkoop tegen 
10 keer de verwachte winst, 
tegen 1,2 keer de boekwaarde 
en tegen minder dan 6 keer 
de verwachte verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor dit 
jaar. z

SA I N T-GOBA I N

Rijp voor adviesverhoging

Koers: 54,49 euro
Ticker: SGO FP
ISIN-code: FR0000125007
Markt: Parĳs
Beurskapitalisatie: 27,58 miljard euro
K/w 2021: 11,5
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: +8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: 3,0%

De oorlog in Oekraïne
tempert de groei-
verwachtingen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Z
oals voorspeld viel de 
palmolieproductie van de 
Antwerpse plantage-
groep Sipef in het eerste 
kwartaal terug. De groep 
produceerde 85.226 ton 
palmolie, 7 procent min-

der dan in het eerste kwar-
taal van 2021. De productie 
van eigen palmvruchten zak-
te met 6,2 procent tot 
308.876 ton. Sipef kocht 
67.752 ton palmvruchten bij 
derden (+1,7%).

In Indonesië voelden de 
plantages van Tolan Tiga 
(-6,9% tot 62.011 ton) en 
UMW (-11,3% tot 47.252 ton) 
nog de uitgestelde gevolgen 
van de droogte in 2019. Agro 
Muko zag zelfs een terugval 
met 21,5 procent tot 75.100 
ton, terwijl Zuid-Sumatra 
met 33,9 procent groeide tot 
31.274 ton, onder impuls van 
de jonge gewassen in Musi 
Rawas (+41,9%). Het in 2017 
overgenomen Dendymarker 
(+0,9%) profiteert stilaan van 
de herbeplantingen sinds de 
overname. Het extractieper-
centage (de hoeveelheid olie 
uit 1 ton vruchten) steeg in 
Indonesië met 110 basispun-
ten tot 23,7 procent, vooral 
dankzij de plantages in Zuid- 
Sumatra (+170 tot 23,1%).
De plantages in Papoea-
Nieuw- Guinea blijven sterk 
presteren. De productie van 
palmvruchten groeide met 
3,3 procent, tot 93.239 ton. De 
aanzienlijke inkoop bij der-

den daalde met 5,1 procent 
tot 55.239 ton. Het extractie-
percentage bleef heel hoog 
op 25,3 procent (-10 basis-
punten), waardoor de palm-
olieproductie in Papoea-
Nieuw- Guinea slechts met 
0,2 procent zakte tot 37.625 

ton. Het aandeel van die re-
gio in de groepsproductie be-
droeg in het eerste kwartaal 
44,1 procent. Dat is belang-
rijk, aangezien de verkoop 
vanuit Papoea-Nieuw- 
Guinea niet onderhevig is 
aan de sinds 18 maart fors 
verhoogde Indonesische uit-
voerheffingen.
De productievooruitzichten 
voor het tweede kwartaal 
zien er beter uit. Op jaarbasis 
mikt Sipef op een groei met 
minstens 4 procent tegen-
over 2021 (384.178 ton). Voor 
het eerst komt de grens van 
400.000 ton in zicht.
Het beste nieuws blijft de 
evolutie van de palmolieprijs. 
De voorraad van plantaardige 
oliën was begin dit jaar al 
krap door de tegenvallende 
oogst van sojabonen in La-
tijns-Amerika. De oorlog in 
Oekraïne zette de situatie 
nog meer op scherp: de uit-
voer van de Russische en Oe-
kraïense zonnebloemolie viel 
stil. De gemiddelde palmolie-
prijs klom in het eerste kwar-
taal naar 1.564 dollar per ton, 
tegenover 1.081 dollar per ton 
in het eerste kwartaal vorig 
jaar en 1.195 dollar per ton op 

jaarbasis in 2021. Sipef ver-
kocht intussen 44 procent 
van de verwachte jaarpro-
ductie tegen gemiddeld 
1.378 dollar per ton. Op het-
zelfde moment vorig jaar was 
47 procent verkocht tegen 
gemiddeld 899 dollar per ton. 
Ondanks de hogere belasting 
in Indonesië is Sipef op weg 
naar een nieuw recordjaar.
Sipef betaalde in maart 
5,5 miljoen dollar voor het 
belang van 5 procent in Agro 
Muko dat het nog niet bezat. 
Een koopje, want omgere-
kend per beplante hectare is 
dat ongeveer een derde van 
de 14.594 dollar per hectare 
(144,1 miljoen dollar in to-
taal) die Sipef in 2017 betaal-
de voor een extra belang van 
47,71 procent. De nettoschuld 
daalde in 2021 van 151,2 mil-
joen naar 49,2 miljoen euro. 
Sipef betaalt in juli een bru-
todividend van 2 euro per 
aandeel. Dat is een record.

Conclusie
Het aandeel van Sipef viel 
sinds de verhoging van de 
 Indonesische uitvoerheffin-
gen met 10 procent terug. 
Desondanks stevent de groep 
af op een nieuw recordjaar. 
De volatiliteit is wel hoger 
dan normaal door de onze-
kerheid rond de oorlog in 
 Oekraïne. Palmolie vervult 
perfect zijn rol als belangrijk-
ste en rendabelste plantaar-
dige olie op de wereldmarkt. 
We verwachten later dit jaar 
een aanval op de historische 
topkoers (73,87 euro) van 
 begin 2011. z

S I P E F

Nieuwe recordcijfers in het verschiet

We verwachten later  
dit jaar een aanval op  
de historische topkoers 
van begin 2011.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 63,70 euro
Ticker: SIP BB
ISIN-code: BE0003898187
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 673,9 miljoen euro
K/w 2021: 7,5
Verwachte k/w 2022: 7,5
Koersverschil 12 maanden: +36%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 3,1%
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De chipproducent Melexis 
maakte goede kwartaalcijfers 
bekend. De omzet steeg met 
18 procent tot 184 miljoen 
euro en de bedrijfswinst met 
44 procent tot 49,9 miljoen 
euro. Netto boekte Melexis 

een winst van 48,6 miljoen 
euro, of 1,20 euro per aan-
deel. Voor het tweede kwar-
taal mikt de groep op een 
omzet van 200 miljoen euro. 
Bovendien verhoogde ze de 
vooruitzichten voor heel 
2022: Melexis verwacht een 
omzetgroei van 18 à 23 pro-
cent en een brutomarge van 
45 procent. Het slaagt erin de 
prijsverhogingen door te voe-
ren. De koers won bijna 5 
procent.

Twitter aanvaardde het over-
namebod van 54,50 dollar 
per aandeel van Elon Musk 
en een aantal medestanders. 
De deal waardeert het socia-
lemediabedrijf op 46,5 mil-
jard dollar. Musk zegde toe 

33,5 miljard dollar in te bren-
gen, 21 miljard dollar eigen 
vermogen en 12,5 miljard 
dollar in leningen, waarbij 
zijn Tesla-aandelen als 
 onderpand dienen. De koers 
van Twitter noteert echter 
meer dan 10 procent onder 
de overnameprijs. Elon Musk 
verkocht nochtans voor 8,5 
miljard dollar aandelen  van 
Tesla. De koers van Tesla 
daalde al met zowat 20 pro-
cent.

De beter dan verwachte eer-
stekwartaalcijfers misten 
hun uitwerking niet op de 
koers van Meta Platforms, 
dat onder meer Facebook, In-
stagram en Whats App over-
koepelt. De omzet trok met  

7 procent aan tot 27,91 mil-
jard dollar. De winst bedroeg 
7,46 miljard dollar, of 
2,72 dollar per aandeel. Meta 
kon opnieuw nieuwe gebrui-
kers aantrekken. Facebook 
zag het aantal  dagelijkse ge-
bruikers met 4 procent toe-
nemen tot 1,96 miljard. Na 
het nieuws steeg de koers 
met ruim 17 procent. Die stij-
ging is relatief, want de koers 
was sinds september 2021 
meer dan gehalveerd.

De Belgische metalengroep 
Umicore sloot een deal met 
Automotive Cells Company 
over de levering van katho-
des met een hoog nikkelge-
halte die worden gebruikt in 
batterijen voor elektrische 

auto’s. ACC is een gemeen-
schappelijke onderneming 
van Stellantis, Mercedes- 
Benz en Total Energies. De 
overeenkomst begint met een 
jaarlijkse afnameverplichting 
van 16 gigawattuur, waarbij 
de eerste commerciële volu-
mes worden verwacht begin 
2024. De bedoeling is de ge-
leverde volumes op te krik-
ken tot minstens 46 gigawatt-
uur tegen 2030. De koers 
won 6,8 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 80,75 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 49,27 dollar
Ticker: TWTR US
ISIN-code: US90184L1026

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 205,73 dollar
Ticker: FB US
ISIN-code: US30303M1027

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 36,90 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526
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A
SML is een kwaliteitsaan-
deel. Maar ook die zwich-
ten onder de extreem 
 negatieve stemming. De 
rentestijging speelt ook 
mee, maar het is moeilijk 
te geloven dat de beurs 

die nog niet heeft ingecalcu-
leerd. De chipproducent is 
nog altijd erg winstgevend. 
Bovendien rekent ASML dit 
jaar op een omzetgroei van  
20 procent. Zelfs op lange ter-
mijn, tot 2030, rekent ASML 
op een omzetstijging met 11 
procent per jaar. Het bedrijf 
rekent altijd erg conservatief. 
De groei en de winst kunnen 
dus nog hoger liggen.
We zouden nog meer de lof-
trompet kunnen steken over 

OPT I E S

Kwaliteit drijft boven bij ASML
ASML, maar de aandelen-
koers moest de voorbije zes 
maanden met 20 procent ach-
teruit. Daarmee is de mooie 
jaarwinst in rook opgegaan. 
Voor wie laat op de hausse-
trein was gestapt, rest dus 
niets meer. Maar wie al langer 
fan was, weet dat de koers-
winst van de voorbije tien jaar 
meer dan 1.300 procent be-
draagt. Zelfs bij beleggers die 
het aandeel nog maar twee 
jaar in portefeuille hebben, 
blijft nog 100 procent koers-
winst over.
We zijn ervan overtuigd dat 
zulke sterke prestaties niet 
toevallig zijn en dat er in de 
nabije toekomst nog voldoen-
de winst op de plank ligt om 

nu al hausseposities in te 
 nemen.

Geschreven put
Schrijf de put ASML maart 
2023 met uitoefenprijs 
650,00 euro @ 158,11 euro
Wegens de algemeen negatie-
ve sfeer op de beurzen zijn de 
putopties erg duur geworden. 
Wie dit contract schrijft, haalt 
maar liefst 158,11 euro binnen. 
Die premie is definitief ver-
worven bij een koersstijging 
tot 650 euro of meer. We kun-
nen geduld oefenen tot 17 
maart 2023. Lukt dat tegen 
dan niet, dan kopen we het 
kwaliteitsaandeel voor slechts 
491,89 euro (650 - 158,11 
 euro).

Gekochte call
Koop de call ASML decem-
ber 2022 met uitoefenprijs 
600,00 euro @ 37,21 euro
We kopen met dit contract 
tijd tot 16 december 2022. 
Rond 589 euro wacht een eer-
ste weerstand. Maar als die 
het begeeft, moet de koers 
 relatief gemakkelijk tot 
640 euro kunnen evolueren. 
In dat geval zou dit contract 
een intrinsieke waarde van 
40 euro krijgen (640 - 600 
euro). Maar omdat een pre-
mie van 37,21 euro werd be-
taald, zou de winst slechts 
 beperkt zijn, tenzij er nog vol-
doende tijdswaarde rest tot 
de vervaldag. 
Vergeten we niet dat het 
 aandeel nauwelijks vijf maan-
den geleden 770 euro kostte. 
Tegen die prijs zou de winst 
132,79 euro bedragen (770 - 
600 - 37,21 euro). z

B
ij de soft commodities of 
de landbouwgrondstoffen 
was vorig jaar een glans-
rol weggelegd voor koffie 
en suiker, maar de voor-
bije weken halen beleg-
gers winsten van tafel.

Koffie: vrees voor 
 lagere consumptie
De koffieprijs steeg vorig jaar 
met 75 procent. De hausse 
bleef in februari steken op 
2,6 dollar per pond. Brazilië, 
de grootste aanbieder van de 
arabicavariant, kampte vorig 
jaar met ongunstige weers-
omstandigheden. De droogte 
was de ergste in een eeuw en 
daar kwamen nog enkele 
vorstperiodes bovenop. De 

GRONDSTOFFEN

Winstnemingen bij koffie en suiker

productie in Brazilië dook 
 vorig jaar 36 procent lager. 
Voor dit jaar wordt weer op 
een hogere output gerekend, 
maar toch zal de uitvoer nog 
niet het oude niveau bereiken. 
Ook in Colombia, de op één 
na grootste arabicaproducent, 
bleef de productie onder-
maats. Daardoor was de we-
reldwijde voorraad arabica 
eerder dit jaar gedaald naar 
het laagste niveau in 22 jaar.
De Braziliaanse real steeg in 
het eerste kwartaal met 15 
procent tegenover de dollar. 
Een sterke real ondersteunt 
de koffieprijs. De voorbije 
weken nam de real wat gas 
 terug. Bovendien is de markt 
bezorgd over een lagere vraag 

door de toenemende recessie-
vrees. Daardoor noteert koffie 
15 procent onder de top van 
februari. Bij een terugval 
 onder 2 dollar is koffie weer 
koopwaardig.

Suiker: alweer tekort
De weersomstandigheden in 
Zuid-Amerika en de real heb-
ben ook een impact op de sui-
kerprijs. Suiker werd vorig 
jaar 36 procent duurder. In de 
eerste maanden van 2022 zet-
te de stijging door. Suiker pro-
fiteert van de hoge cor relatie 
met de olieprijs. Hoe hoger de 
olieprijs, hoe meer ruwe sui-
ker wordt omgezet in ethanol. 
In Brazilië ging het om 70 
procent van de opbrengst. 

Daardoor was er minder 
 geraffineerde suiker beschik-
baar. De droogte en de vorst 
in Brazilië hadden ook een 
negatieve impact op de sui-
keroogst. De voorbije weken 
zakte de suikerprijs weer 
 onder 19 dollarcent per pond 
door de goedkopere real en de 
lagere olieprijs. Bovendien 
verhoogde het Braziliaanse 
ministerie van Landbouw de 
oogstprognoses voor dit jaar. 
Ook de suikerexport zal op 
jaarbasis toenemen.
India, de op één grootste sui-
kerproducent, en Thailand, 
de op één na grootste expor-
teur, rekenen eveneens op een 
hogere opbrengst. De Inter-
national Sugar Organisation 
verwacht ook dit jaar nog een 
aanbodtekort, maar dat zal 
 lager uitkomen dan vorig jaar. 
Elke correctie van de suiker-
prijs is een kans om nieuwe 
posities in te nemen. z
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D
e combinatie van de his-
torische meeting van de 
Amerikaanse centrale 
bank, de uitzichtloze 
oorlog in Oekraïne en 
steeds meer lockdowns 
in China leidt tot strak 

gespannen zenuwen bij de 
beleggers. De lente is op de 
financiële markten een stuk 
volatieler dan verwacht, 
maar de tweede jaarhelft 
oogt nog altijd rooskleurig.

Just Eat Takeaway: 
minder verlieslatend
Just Eat Takeaway wordt 
steeds explicieter over zijn 
plannen met Grubhub, de 
Amerikaanse maaltijdbezor-
ger die het vorig jaar over-
nam. Het verhaal was dat die 
perfect te integreren viel in 
de rest van de groep. De 
markt geloofde daar niet in 
en stuurde het aandeel lager, 
van boven 100 euro naar het 
huidige niveau van minder 
dan 30. De aandeelhouders-
activist Cat Rock stuurde er 
openlijk op aan GrubHub 
meteen weer te verkopen. 
Daar wilde het management 

initieel niets van weten, maar 
met de aanhoudende druk op 
de aandelenkoers veranderde 
het van toon. Eerst zei het 
open te staan voor strategi-
sche partnerschappen in de 
Verenigde Staten die de posi-
tie van Grubhub konden ver-
sterken. Daarna zette het de 
deur op een kier voor een ge-
deeltelijke verkoop. Nu is het 
helemaal overstag gegaan en 
zegt het actief in te zetten op 
de gedeeltelijke of volledige 
verkoop van de Amerikaanse 
tak. Met voldoende geduld 
had Just Eat Takeaway wel 
iets kunnen maken van het 
Amerikaanse avontuur, maar 
er moet iets gebeuren om het 
beleggerssentiment te keren. 
De verkoop van Grubhub is 
daarvoor het sterkste signaal.
Ondanks de malaise in de 
Verenigde Staten is Just Eat 
Takeaway nog altijd de 
marktleider in grote markten 
zoals het Verenigd Konink-
rijk, Duitsland, Canada, Po-
len en Nederland. Daarnaast 
toonden de resultaten een 
groeivertraging en een betere 
winstgevendheid. Kwartaal 

na kwartaal groeiden de or-
ders en de transactiewaarde 
met tientallen procenten, 
maar daar kwam met het eer-
ste kwartaal een einde aan. 
Het aantal orders lag 1 pro-
cent lager dan in dezelfde 
 periode vorig jaar en de 
transactiewaarde ging met 
maar 4 procent vooruit. De 
groeivertraging zagen we ook 
al in het vierde kwartaal van 
2021. Die is vooral te wijten 
aan de sterke groei van eind 
2020 en begin 2021 door de 
lockdowns. Het corona-effect 
is definitief voorbij.
Het bedrijf deed in korte tijd 
een groeispurt die het in nor-
male omstandigheden over 
een veel langere periode had 
moeten verteren. Dat weegt 
op de groei van dit jaar. Het 
management schroefde daar-
om zijn groeiverwachting 
voor 2022 terug van meer 
dan 10 procent naar minder 
dan 10 procent. Het verwacht 
na 2022 opnieuw aan te kno-
pen met een jaarlijkse groei 
van 15 procent.
Operationeel evolueert Just 
Eat Takeaway in de juiste 
richting. Het aantal weerke-
rende klanten ligt hoger, ze 
bestellen vaker per maand en 

de bestelwaarde ligt hoger. 
Verder breidt Just Eat Take-
away zijn boodschappenbe-
zorging uit in onder meer het 
Verenigd Koninkrijk, Canada 
en Nederland. Het heeft zijn 
partnerschap met McDo-
nald’s heronderhandeld, wat 
efficiëntiewinsten in de leve-
ringen moet opbrengen. De 
verwachting voor de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor dit 
jaar is heel lichtjes omhoog 
bijgesteld, hoewel die nog 
 altijd negatief zal zijn en pas 
volgend jaar in de plus zal 
eindigen.
De laatste keer dat Just Eat 
Takeaway tegen die koersen 
noteerde, was in 2017. Het 
stond toen nog niet lang op 
de beurs en het had een jaar-
omzet van nog geen 170 mil-
joen. Ondertussen is Just Eat 
Takeaway een wereldspeler 
met een omzet van meer dan 
5 miljard. Het pessimisme 
over het aandeel is overdre-
ven. Zodra de perceptie is 
 gekeerd, biedt het heel wat 
opwaarts koerspotentieel. 
Het aandeel blijft in de voor-
beeldportefeuille (rating 
1C). z

De perceptie rond Just 
Eat Takeaway moet ke-
ren.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
• 7C Solarparken: de spot-
prĳzen voor elektriciteit klim-
men door de torenhoge gas-
prĳs weer boven 200 euro 
per megawattuur.
• D’Ieteren stelde ons niet 
teleur met de prognoses voor 
de middellange termĳn. In 
een van de volgende num-
mers komt een ruimere 
bespreking.
• Euronav heeft de Suezmax 
Bari verkocht voor 21,5 mil-
joen dollar. Dat houdt een 
meerwaarde van circa 

6,5 miljoen dollar in en ver-
nieuwt de VLCC-vloot.
•EVS haalde in de Verenigde 
Staten met Fox Sports een 
mooi contract binnen.
• Melexis pakte uit met cĳ-
fers over het eerste kwartaal 
die boven de eigen verwach-
tingen lagen. Zowel de omzet 
als de winst scoorde beter. 
Ook de omzetprognose van 
de bedrĳfstop voor het 
tweede kwartaal ligt boven 
de analistenconsensus (lees 
ook blz. 138). Een uitvoerige 
analyse leest u in het vol-
gende nummer.

· Telenet kende geen grootse 
start van 2022, maar hand-
haaft de prognose voor het 
hele boekjaar. Meer details in 
het volgende nummer.

Thema goud  
en metalen
• NexGen kon overeenstem-
ming krĳgen met lokale 
bewoners, wat de realisatie 
van het uraniumproject dich-
terbĳ brengt.
• Sprott Physical Uranium 
Trust kreeg verrassend 
genoeg geen goedkeuring 
voor de notering op NYSE.

Thema  
vergrijzing
• MDxHealth kon een 
behoorlĳke omzetgroei 
(+21%) op jaarbasis voorleg-
gen, maar die bleef beperkt 
tegenover het vorige kwar-
taal (+2%)
• Mithra Pharmaceuticals: 
de CDMO in Flemalle heeft 
een samenwerking aange-
kondigd met MedinCell voor 
de ontwikkeling van inspuit-
bare producten tegen malaria 
en de afstoting van trans-
plantaties.

Opnieuw spanning troef
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PORTEFEUILLE

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
177.677,58   (98,5%)      2601,44    (1,5%)             180.279,02  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +0,9% Bel20 -5,3%
Eurostoxx50 -11,5% MSCI World  -5,4%

Aankoop: - 
Verkoop: -

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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De volatiliteit op de aandelen-
markten is dit jaar sterk toe-
genomen. Maar ook de obli-
gatiemarkt blijft daarvan niet 
gespaard. We moeten daar de 
komende maanden rekening 
mee houden. Vanzelfspre-
kend zal dat niet zijn. De ren-
dementen nemen af en de 
 alternatieven zijn schaars.
We associëren het begrip 
 volatiliteit vaak met aande-
len, omdat de koers van die 
effecten doorgaans veel meer 
beweegt dan die van obliga-
ties. Daarom worden lenin-
gen gezien als defensiever 
dan aandelen. Maar daar lijkt 
verandering in te komen. De 
rentevoeten op tien jaar zijn 
sinds begin dit jaar overal in 
de eurozone met ongeveer 
0,85 procentpunt gestegen. 
Vergeleken met de beweging 
van de aandelenkoersen, die 
soms met meer dan 2 procent 
per dag stijgen of dalen, is dat 
niet veel. Toch is het teke-
nend dat de tegenhanger van 
de VIX-index, de volatiliteits-
meter voor aandelen, voor 

obligaties momenteel twee-
maal hoger staat dan het ge-
middelde niveau van vorig 
jaar. En met de wetenschap 
in het achterhoofd dat een 
hogere volatiliteit wijst op 
een hoger risico, kijkt een 
obligatiebelegger toch maar 
beter uit.
De toenemende inflatie 
speelt uiteraard een hoofdrol 
in de stijging van de rente. Tot 
voor enkele weken dachten 
veel economen, net zoals wij, 
dat de oprukkende inflatie 
een tijdelijk fenomeen was. 
Het zou wel temperen wan-
neer de grondstoffenprijzen 
normaliseerden. Maar de 
oorlog in Oekraïne heeft de 
zaken veranderd. De prijzen 
zijn nog meer gestegen. Nie-
mand weet hoelang de ge-
vechten zullen duren en hoe 
de oorlog verder zal evolue-
ren. De Amerikaanse centrale 
bank (Fed) heeft de korteter-
mijnrente enkele weken gele-
den een eerste keer ver-
hoogd. Ook de inflatiever-
wachtingen zijn opwaarts 

bijgesteld. Daarom zal de Fed 
de rente dit jaar wellicht nog 
verschillende keren verho-
gen. Daardoor stijgt ook de 
langetermijnrente wereld-
wijd.

Lage gemiddelde 
 looptijd
De rente op Amerikaans 
overheidspapier bedraagt nu 
2,88 procent. Op het eerste
gezicht lijkt dat interessant, 
maar bij een inflatie van 8,54 
procent komt dat neer op een 
negatieve reële rente van 5,66 
procent. De koers van be-
staande obligaties met een 
vaste cou-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 90,92  6,42% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 90,46  3,84% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 85,37  6,73% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 93,01 6,16% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 84,75 4,77% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 85,74  12,4% 100.000 B
NOK  Norwegian Government 1,75% 06/09/29 100,5 1,29% 1.000 AAA
SEK  EIB 1,75% 12/11/26  107,4 0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 92,60 4,00% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24 96,70  5,05% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,3 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  101,2 6,25%  10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 76,62  32,4% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 90,79  11,4% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Toenemende volatiliteit

= ESG-obligatie
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pon daalt bijna dagelijks. U 
kunt dat ook zien in de tabel 
van de obligatieselectie. Hoe 
langer de restlooptijd van een 
obligatie, des te groter is het 
effect van een stijgende ren-
te. Daarom hebben we actie-
ve beleggers al vaker de raad 
gegeven de gemiddelde loop-
tijd van hun portefeuille zo 
laag mogelijk te houden. Voor 
buy-and-holdbeleggers geldt 
dat echter nauwelijks, omdat 
de obligaties op de vervaldag 
doorgaans terugbetaald wor-
den tegen 100 procent van de 
nominale waarde.
Een evenwichtig gespreide 
portefeuille bevat een mix van 
vastrentende effecten en aan-
delen. Beide houden elkaar 
in evenwicht. Maar omdat de 
volatiliteit van vastrentende 
activa relatief sterk toeneemt, 
verliezen veel portefeuilles 
stilaan dat evenwicht. Zoals 
gezegd resulteert een hogere 
volatiliteit automatisch in 
meer risico. Bovendien duwt 
het lagere rendement op 
vastrentende effecten veel 
beleggers richting nog meer 
risico. Ze ruilen overheids-
obligaties in voor bedrijfs-
obligaties. Zolang de debiteu-
ren van topkwaliteit zijn, 
blijft het risico beperkt. Dat 
verandert als een belegger 
kiest voor bedrijfsobligaties 
van high-yieldniveau. Daar-
van ligt het rendement uiter-
aard een stuk hoger, maar het 
risico is navenant. De kre-

dietkwaliteit van de obliga-
ties uitgegeven door bedrij-
ven, is de jongste maanden 
trouwens erg verslechterd. 
Daardoor nemen ook de risi-
co’s aanzienlijk toe.

Dosering in tijden  
van onrust
Ondanks al die overwegingen 
blijven we ervan overtuigd 
dat een goed gedoseerde 
 portefeuille met obligaties en 
aandelen de verstandigste 
keuze is in tijden van onrust. 
We zagen dat al begin 2020, 
toen een mix van 75 procent 
FTSE World (aandelen) en 
25 procent Bloomberg Bar-
clays Eur Agg (obligaties)  
15 procent van zijn waarde 
verloor. Tegelijk verloor een 
brede aandelenindex bijna  
20 procent.
Dat kan veranderen, maar 
veel alternatieven bestaan er 
niet. Goud kan een beperkte 
rol spelen, maar edelmetalen 
betalen geen intrest en kun-
nen obligaties dus niet ver-
vangen. Vastgoed dan maar? 
In bepaalde gevallen kan dat 
een rendabele aanvulling van 
een portefeuille zijn, maar de 
aan- en verkoop daarvan ver-
loopt niet erg vlot. Papieren 
vastgoed kan dat probleem 
oplossen. Maar een vastgoed-
aandeel of een aandeel van 
een gereglementeerde vast-

goedvennootschap (gvv) ver-
toont vaak meer karakteris-
tieken van aandelen dan van 
vastgoed.

Diversificatie  
blijft nodig
De rol van obligaties lijkt ook 
in tijden van hoge volatiliteit 
verre van uitgespeeld. De 
 diversificatiemogelijkheden 
en de allocatie naar verschil-
lende landen, thema’s of seg-
menten zijn schier onuitput-
telijk. Obligaties bewijzen 
nog altijd dat ze bescherming 
bieden tegen verliezen op 
aandelenposities. Maar meer 
dan ooit zal een nauwgezet 
beheer essentieel zijn bij de 
afweging tussen vastrenten-
de effecten van verschillende 
looptijden, valuta’s en obliga-
tietypes. De obligatiemarkt 
raakt steeds nauwer verbon-
den met de aandelenmarkt, 
en fouten in het beheer zul-
len sneller dan vroeger afge-
straft worden. Bovendien 
maakt de hoge volatiliteit het 
voor beleggers niet makkelij-
ker. Het verschil tussen 
winst en verlies zal meer dan 
ooit gemaakt worden door 
fouten te vermijden zonder 

beleggingskansen te laten 
 liggen.

Geen angsthazen
Onlangs doken er kansen op. 
Door de pandemie waren de 
koersen van veel obligaties 
gedaald. Net zoals bij aande-
len in crisissituaties wordt 
zwak en sterk vaak over 
 dezelfde kam geschoren. Op 
zo’n moment zijn er zaken te 
doen. Heel wat obligaties van 
goede kwaliteit werden toen 
onder de nominale waarde 
verkocht. We denken dat 
zich binnenkort nog zulke 
kansen zullen aandienen. Als 
de angsthazen het veld uit-
vluchten, kan een belegger 
die wel het overzicht be-
houdt, topobligaties aan-
kopen tegen gunstprijzen. 
We denken onder meer aan 
gevallen engelen, bedrijven 
waarvan de rating is gezakt 
tot onder investment-grade-
niveau, maar waarvan de 
 financiële vooruitzichten zijn 
verbeterd.
Volgens de experts van Pictet 
Asset Management is het on-
vermijdelijk dat de komende 
weken en maanden nog meer 
golven van hevige volatiliteit 
de obligatiemarkten over-
spoelen. Maar het zou onver-
standig zijn uit angst daar-
voor de obligatieposities 
massaal af te bouwen. z

Door de volatiliteit  
dienen zich kansen aan 
op de obligatiemarkten.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0672 -11,14%
EUR/GBP 0,8415 -3,06%
EUR/NOK 9,8009 -2,35%
EUR/SEK  10,393 +2,61%
EUR/CAD 1,3634 -9,22%
EUR/AUD  1,4846 -4,79%
EUR/NZD  1,6121 -3,99%
EUR/ZAR  16,782 -2,37%
EUR/TRY  15,800  +58,36%

OBLIGATIEFOCUS

Fitch heeft de Chinese huizen- 
bouwer KWG Groep gede-
gradeerd van B+ naar B van-
wege zĳn afnemende liquidi-
teit. Het is de zoveelste Chi-
nese vastgoedgroep die in de 
problemen zit. Intussen heeft 
hetzelfde bureau de rating 
van de in China gevestigde 

huizenbouwer Redco Proper-
ties verlaagd tot C. Dat is een 
problematisch niveau.
Fitch Ratings verlaagde ook 
de rating van DTEK Energy 
bv tot C na de bekendmaking 
van tegenvallende bedrĳfsre-
sultaten. Het wanbetalingsri-
sico blĳft volgens Fitch hoog. 
DTEK Energy is een in Neder-
land gevestigd bedrĳf met 
activiteiten in Oekraïne. Het 
bedrĳf wekt elektriciteit op in 

zonne-, wind- en thermische 
centrales. De krappe liquidi-
teit volgt op de ernstige ope-
rationele verstoringen als 
gevolg van de Russische 
invasie van Oekraïne. Gua-
colda Energia, een Chileense 
energieproducent, heeft het 
ook financieel moeilĳk. Fitch 
is streng en verlaagt de 
rating van CCC+ naar CCC-, 
ofwel van slecht naar zeer 
slecht.

SriLankan Airlines ontsnapt 
evenmin aan een forse rating- 
verlaging. De dollarobligaties 
met een coupon van 7 procent, 
die aflopen op 25 juni 2024, 
krĳgen de rating C. Nochtans 
garandeert de regering de 
terugbetaling van de lening. 
De stukken kosten nog 
slechts 37 procent van de 
nominale waarde, waardoor 
het rendement oploopt tot  
75 procent. Wie durft?

Alweer afne-
mende krediet-
waardigheid
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Het aandeel van Inventiva 
ontsnapt de jongste weken 
niet aan de malaise in de 
 biotechsector. Blijft u gelo-
ven in een goede afloop? 

Het Franse biotechbedrijf In-
ventiva realiseerde in 2020 
een cruciale doorbraak door 
sterke fase IIb-resultaten aan 
te kondigen met het kroonju-
weel lanifibranor voor pati-
enten met de leverziekte 
niet-alcoholische steatose 
hepatitis (NASH). De pan-
PPAR-remmer lanifibranor 
behaalde als eerste molecule 
beide primaire eindpunten 
– de NASH-resolutie en een 
verbetering van de fibrose of 
verlittekening – die voor het 
Amerikaanse (FDA) en Euro-
pese geneesmiddelenagent-
schap (EMA) relevant zijn 
voor een versnelde goedkeu-
ring. Die mogelijke door-
braak in een heel lastig te 
 behandelen, maar heel groot 
ziektedomein – potentieel tot 
30 miljard dollar tegen 
2030 – was voor ons de aan-
zet om het aandeel in de 
voorbeeldportefeuille op te 
nemen. Maar het verhoopte 
snelle partnerschap met een 
big-pharmabedrijf, voor de 
opstart van de fase III-studie 
in september 2021, kwam er 
vorig jaar niet.
Het vastberaden oprichters-
duo Frédéric Cren en Pierre 
Broqua, dat samen 23,2 pro-
cent van de aandelen heeft, 
wil het potentieel maximaal 
benutten en is bereid des-
noods zelf de volledige fase 
III-studie – zo’n 200 tot 
300 miljoen euro – te beta-

len. Ondanks de oorlog in 
Oek raïne zit Inventiva op 
schema om de rekrutering 
van de patiënten in de twee-
de jaarhelft te voltooien. De 
eerste resultaten worden in 
de tweede helft van 2024 
verwacht. Als die gunstig 
zijn, kan een voorlopige 
goedkeuringsaanvraag wor-
den ingediend in de Verenig-
de Staten en Europa.
Inventiva had eind 2021 
94,1 miljoen euro cash, vol-
doende tot het eerste kwar-
taal van 2023. Het blijft open-
staan voor een deal met een 
big-pharmabedrijf voor lani-
fibranor, maar bekijkt ook 
opties voor een deal in een 
specifieke regio, zoals Azië. 
Daarnaast zal te gepasten tij-
de het lopende aandelenuit-
gifteprogramma, waarvan 
nog 68,1 miljoen dollar uit-
staat, worden gebruikt en 
worden opties bekeken om 
leningen aan te gaan en 
 royalty’s uit te keren. In de 
tweede helft van 2022 is het 
ook uitkijken naar de fase 
II-studieresultaten met lani-
fibranor voor patiënten met 
type 2-diabetes en niet-alco-
holische leververvetting of 

NAFLD, de voorloper van 
NASH. Gezien de complexi-
teit van NASH, wordt meer 
en meer gekeken naar com-
binatietherapieën. Daarom 
start in de eerste jaarhelft 
een fase IIa-studie met lanifi-
branor en de SGLT2-remmer 
empaglifozine, een goedge-
keurd medicijn ter behande-
ling van type 2-diabetes, voor 
patiënten met NASH en type 
2-diabetes. De resultaten 
worden in de tweede helft 
van 2023 verwacht.
Heel gunstig is ook de snelle 
vooruitgang die partner Abb-
Vie boekt met ceridogant 
voor psoriasispatiënten. Na 
de sterke fase Ib-studieresul-
taten in mei 2021 ontving 
 Inventiva in januari een mijl-
paalbetaling van 4 miljoen 
euro voor de opstart van de 
fase IIb-doseringsstudie. De 
resultaten volgen in het eer-
ste kwartaal van 2023.
Na lang te hebben standge-
houden boven 10 euro, be-
zweek het aandeel onlangs 
onder de algemene beursma-
laise in de biotechsector. Ge-
zien het enorme potentieel 
van lanifibranor, gaan we ge-
duld uitoefenen. Het aandeel 
is koopwaardig voor de risi-
cobewuste biotechinvesteer-
der (rating 1C). z

Is Inventiva nog kansrijk?

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 28/4: Barco, Biocartis en 

aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 29/4: Microsoft en opties 

(ASML)
• Maandag 2/5: Just Eat Takeaway, 

lezersvraag (Inventiva) 
• Dinsdag 3/5: Schlumberger, 

Wereldhave Belgium en grondstoffen 
(koffie/suiker) 

• Woensdag 4/5: Fagron, Melexis, 
Umicore;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: VOORBESCHOUWING  
FED-MEETING; MITHRA 
PHARMACEUTICALS EN SIPEF 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 5 MEI
AB InBev: kwartaalresultaten
Amazon: kwartaalresultaten
ArcelorMittal: kwartaalresultaten
Argenx: kwartaalresultaten
Bpost: kwartaalresultaten
Cameco: kwartaalresultaten
First Majestic Silver: kwartaalresultaten
Galapagos: kwartaalresultaten
GBL: kwartaalresultaten
GoldFields: kwartaalresultaten
Sibanye Stillwater: kwartaalresultaten
Shell: kwartaalresultaten

VRĲDAG 6 MEI
Adidas: kwartaalresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

MAANDAG 9 MEI
Anglogold: kwartaalresultaten
PostNL: kwartaalresultaten

DINSDAG 10 MEI
Agfa-Gevaert: kwartaalresultaten

WOENSDAG 11 MEI
AholdDelhaize: kwartaalresultaten
Harmony: kwartaalresultaten
K+S: kwartaalresultaten
Pan American Silver: 
kwartaalresultaten
Equinor: kwartaalresultaten
Equinox Gold: kwartaalresultaten
Franco-Nevada: kwartaalresultaten
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