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Blijven mikken op 
een nakende bodem
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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

I
n december gingen we er al 
van uit dat het beursjaar 
2022 veel volatieler zou 
verlopen en dat een stevige 
correctie niet lang op zich 
zou laten wachten. Sinds 
het tweede kwartaal van 

2020 was zo’n omvangrijke 
terugval er niet meer geweest. 
De aandelenmarkten gingen 
vorig jaar graag mee in het 
verhaal van de centrale ban-
kiers dat de oplopende infla-
tie even snel zou verdwijnen 
als ze gekomen was. Quod 
non, weten we intussen. Daar 
zijn de voorbije maanden nog 
sombere economische voor-
uitzichten –�inclusief een 
 recessie�– bovenop gekomen.
Het gevolg is dat de belang-
rijkste beurzen dit jaar een 
klassieke berenmarkt (20�% 
daling vanaf de piek) beleven. 
Dat heeft het pessimisme al-
leen maar gevoed. Zelden was 
de somberheid onder de 
 beleggers zo groot. De angst 
voor een beurscrash zit er 
goed in. Het recentste rente-
besluit van de Federal Reser-

ve kon de markten niet beda-
ren, zodat de Amerikaanse 
beursindexen toch dieper zijn 
gezakt dan in juni.

Fraaie koopkansen  
dit najaar
Dat is een onaangename ver-
rassing. Toch blijven we bij 
onze eerdere, geruststellende 
boodschap. Dit is niet de eer-
ste zware correctie sinds de 
start van de langdurige haus-
semarkt op Wall Street in 
2009. Maar net als bij de vori-
ge correcties geloven we dat 
de opwaartse tendens stand-
houdt. Een belangrijk refe-
rentiepunt is het langeter-
mijngemiddelde (200-daags 
gemiddelde). Dat is nog altijd 
opwaarts gericht en we staan 
nog altijd boven dat gemid-
delde, ook na de diepe duik in 
de loop van 2022. We moeten 
wel toegeven dat de marge de 
jongste weken een stuk be-
perkter geworden is. We hou-
den vanaf nu de Standard & 
Poor’s 500-index, met een 
 gemiddelde in de buurt van 

3.550 punten, in de gaten.
In de voorbije dertien jaar 
was dat 200-daagse gemid-
delde al vier keer eerder een 
belangrijk referentiepunt, zeg 
maar steunpunt: in de zomer 
van 2011 (de Verenigde Staten 
verloren hun hoogste krediet-
waardigheid, schuldencrisis), 
in het voorjaar van 2016 
(groeicrisis China), begin 
2019 (Trump voert handels-
belemmeringen in tegen 
 China) en in het voorjaar van 
2020 (uitbraak corona pan-
demie). Met de kanttekening 
erbij dat we bij het uitbarsten 
van de coronacrisis wel enke-
le weken onder het 200-daag-
se gemiddelde zijn gedoken. 
Dat kan nu ook gebeuren, 
maar dat moet dus tijdelijk 
zijn.

We blijven ervan uitgaan dat 
er de komende één à twee 
jaar nog minstens één op-
waartse fase komt. In dat per-
spectief dienen zich de ko-
mende weken dus wellicht 
nog betere koopmomenten 
aan. Dat zouden dan de beste 
koopmomenten sinds maart 
2020 moeten zijn. En ook wie 
de voorbije weken en maan-
den nog heeft gekocht, hoeft 
niet meteen te wanhopen. In 
dat perspectief van 12 tot 24 
maanden kunt u op die aan-
kopen wel degelijk nog een 
fraaie winst boeken. We den-
ken dat er nog altijd nieuwe 
records mogelijk zijn op Wall 
Street. We mikken voor de 
S&P 500 op een piek die met 
het cijfer 5 begint. z
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Het langetermijn-
gemiddelde van de S&P 
500-index rond 
3.550 punten is een be-
langrijk referentiepunt.
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B
eleggers in Japanse aan-
delen maakten een be-
renmarkt van meer dan 
twintig jaar mee, maar al 
enkele jaren blinkt de 
beurs van Tokio uit. Abe-
nomics, het beleid van 

ongekende fiscale en mone-
taire verruiming in combina-
tie met structurele hervor-
mingen in het bedrijfsleven 
dat Japan sinds 2012 voerde, 
heeft veel veranderd, vooral 
voor de aandelenkoersen. 
Ondanks die betere periode 
zijn Japanse aandelen om 
een half dozijn redenen nog 
altijd interessant.

1. Inflatie is goed
De hoge inflatie, mede door 
de sterk gestegen prijzen van 
grondstoffen, is voor de 
meeste landen in de wereld 
een probleem. Voor Japan 
komt ze evenwel als geroe-
pen. De inflatie komt daar zo 
eindelijk op de doelstelling 
van 2 procent uit, en zelfs iets 
daarboven. In juli bedroeg de 
inflatie 2,6 procent, na de elf-
de maandstijging op een rij. 
Dat is nog altijd relatief laag, 
maar analisten denken dat 

het een positieve uitwerking 
heeft op de economie. Het 
kan wellicht eindelijk het 
 deflatiespook verjagen dat 
nog steeds rondwaart in Ja-
pan. Dat zou dan vervolgens 
kunnen dienen als smeerolie 
voor de vastgelopen econo-
mische motor.

2. Yen is flink gedaald
De sterk gedaalde yen maakt 
van Japan een van de goed-
koopste ontwikkelde landen 
ter wereld. In de afgelopen 
tweeënhalf jaar is de euro  
20 procent sterker geworden 
 tegenover de yen. Sinds begin 
2021 is de Amerikaanse dol-
lar liefst 30 procent geappre-
cieerd tegenover de yen. Nog 
geen twintig jaar geleden was 
Japan een van de duurste 
landen om te wonen. Nu 
 kosten vergelijkbare appar-
tementen in Tokio nog maar 
de helft van de prijs in New 
York. Volgens methodieken 
als de purchasing  power pari-
ty (PPP) of de Big Mac-index 
is de yen nu tussen 40 en 45 
procent ondergewaardeerd 
tegenover de dollar.
De twee hoofdoorzaken voor 

die verzwakking zijn de nog 
altijd extreem lage rente –�zo 
doet de Bank of Japan aan 

een vorm van yield-curve- 
positionering (zie kader)�– en 
het sinds begin 2021 sterk 
oplopende tekort op de han-
delsbalans, deels door de 

sterk gestegen prijzen van 
grondstoffen. Diverse be-
drijfssectoren, vooral de gro-
te exporterende bedrijven in 
de automotive- en de halfge-
leiderindustrie, profiteren, 
hoewel het effect van de 
zwakke munt daar tegen-
woordig minder evident is 
dan vroeger, omdat veel grote 
bedrijven productie hebben 
uitbesteed aan andere lan-
den, vooral in Zuidoost-Azië.
Het helpt ook de toeristen-
sector. Dat de yen laag staat, 
wil niet zeggen dat de munt 

Veel beleggers denken 
nog steeds dat Japan in 
een winterslaap verkeert.

J A P A N S E  B E U R S

Zes redenen om Japanse 
aandelen te kopen

Het beste uit…

ZES KOOPWAARDIGE JAPANSE-AANDELENFONDSEN 
RENDEMENTEN GEANNUALISEERD, IN EURO, UNHEDGED SHARPE-RATIO ISIN-CODE

Largecaps 1 jaar 3 jaar 5 jaar 
Comgest Growth Japan -15,8 % 4,5 % 7,0 % 0,27 IE0004767087
Invesco Japanese Equity Advantage Fund -5,7 % 5,2 %  0,44 LU0607514717
JPMorgan Japan Equity Fund -29,9 % 5,1 % 7,9 % 0,36 LU0822047337
T. Rowe Price Japanese Equity Fund -20,6 % 3,5 % 4,5 % 0,22 LU1127970256
Small-midcaps    
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 3,0 % 10,7 % 6,4 % 0,63 LU0976557230
ETF    
Amundi ETF PEA Japan Topix ETF EUR -7,1 % 4,3 %   FR0013411980

Aan de monetaire beademing
Beleggers noemen Japan 
wel eens een land waar de 
aandelenkoersen maar 
niet willen stĳgen. Er 
wordt dan vaak vergele-
ken met de top in de bub-
belperiode van de jaren 
tachtig, toen de Japanse 
economie draaide als een 
tierelier en de aandelen-
koersen en de vastgoed-
prĳzen door het dak gin-
gen. De Japanse beurs 
was eind jaren tachtig in 
waarde groter dan die van 
de Verenigde Staten en 
Europa bĳ elkaar. Toen de 
bubbel in 1990 uiteen-
spatte, volgde een neer-
gaande correctie die meer 
dan twintig jaar duurde.
Na het knappen van de 
aandelen- en vastgoed-

bubbel verzeilde de 
Japanse economie in een 
winterslaap, met een lage 
economische groei en 
geregeld zelfs deflatie. 
Als een van de drie com-
ponenten van abenomics 
startte de Bank of Japan 
een nooit gezien monetair 
experiment met extreem 
lage rentes en kwantita-
tieve verruiming, of het 
printen van yens om eerst 
alleen obligaties en later 
zelfs aandelen- en vast-
goed-ETF’s op te kopen.
De Bank of Japan heeft 
intussen meer dan de 
helft van de Japanse over-
heidsobligaties opge-
kocht. Inmiddels bedraagt 
de schuldquote versus het 
bruto binnenlands pro-

duct 270 procent. Daar-
mee ligt de Japanse over-
heid aan de monetaire 
beademing: de overheid 
kan financieel niet meer 
overleven zonder de 
monetaire financiering. 
De nationale bank is ver-
plicht de rente laag te 
houden. Ze doet dat onder 
meer door een yield curve 
control. Telkens als de 
rente op de tienjarige 
staatslening oploopt 
boven 0,25 procent, koopt 
de Bank of Japan nieuwe 
leningen op om de rente 
te drukken. De meeste 
analisten vinden dat geen 
houdbare situatie en zien 
er de opmaat naar een 
nieuwe crisis in.
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meteen zal stijgen. Maar het 
meeste leed lijkt geleden, en 
analisten verwachten een 
monetaire interventie als de 
yen nog veel verder daalt.

3. Japanse aandelen 
zijn fundamenteel 
goedkoop
Japanse aandelen zijn goed-
koop. De koers-winstverhou-
ding bedraagt na de laatste 
correctie nog maar krap 12, 
terwijl dat 16 is voor de Ame-
rikaanse S&P 500. Nu hebben 
de Amerikaanse beurzen het 
ook buitengewoon goed 
 gedaan, mede door de bijzon-
dere prestatie van de grote 
Amerikaanse technologieaan-
delen, het op grote schaal in-
kopen van eigen aandelen en 
doordat private equity de top 
van de Amerikaanse bedrij-
ven scherp houdt. Japanse 
aandelen zijn vergelijkbaar 
gewaardeerd als Europese, 
maar het Europese continent 
wordt geteisterd door een 
oorlog, de hoogste energie-
prijzen van de wereld en een 
nieuwe eurocrisis door de op-
lopende renteverschillen tus-
sen de periferie en de noorde-
lijke landen. Er zijn eigenlijk 
geen goede redenen meer te 
bedenken waarom Japanse 
aandelen zo goedkoop zou-
den moeten zijn. Overigens is 
Japan vooral op basis van de 
koers- boekwaarderatio goed-

koop. Die ratio bedroeg eind 
juli 2022 slechts 1,3, versus 
3,9 voor de Verenigde Staten 
en 1,8 voor Europa.

4. Onbemind en  
onderbelicht
Japan is onbemind. Veel 
 beleggers denken nog steeds 
dat het land in een winter-
slaap verkeert. Ze gebruiken 
regelmatig termen als ‘afne-
mende bevolking’, ‘lage eco-
nomische groei’ en ‘teleur-
stellende beleggingsresulta-
ten’. Europeanen kijken lie-
ver naar de goede prestaties 
van Amerikaanse dan naar 
Japanse aandelen. Japan is 
ook underresearched. Van de 
2.000 aandelen in de Topix- 
index wordt meer dan 68 
procent gevolgd door slechts 
twee analisten of minder. Ter 
vergelijking: slechts 7 pro-
cent van de S&P 1500-index 

wordt gevolgd door twee of 
minder analisten.
Dat biedt kansen voor beleg-
gers die wel hun huiswerk 
maken en op zoek zijn naar 
koopjes, en vooral voor waar-
debeleggers. De waardebe-
legger bij uitstek, Warren 
Buffett, kocht in augustus 
2020 voor 6�miljard dollar 
 Japanse aandelen, van vijf 
tradinghuizen. Hij heeft dit 
jaar al verschillende keren 
gezegd dat hij overweegt 
meer in Japan te beleggen.

5. Hervormingen
De vijfde positieve ontwik-
keling zijn de structurele 
hervormingen in het bedrijfs-
leven. President Junichiro 
Koizumi zette die in 2003 in 
gang met de privatisering van 
het Japanse postbedrijf, 
waarna de eerste grote inter-
nationale beleggers terug-
keerden naar Japan. Shinzo 
Abe zette die hervormingen 
voort als een van de drie pij-
lers van de abenomics (2012- 
2020). Die betroffen vooral 
een beter  bestuur en aan-
dacht voor de aandeelhou-
ders. Het Japanse bedrijfsle-
ven begon meer aandelen in 
te kopen, meer dividenden uit 
te keren en meer te letten op 
de return on equity als funda-
menteel sturingsmechanis-
me. Het dividend rendement 

op Japanse aandelen is opge-
lopen tot 2,5 procent. Dit jaar 
zullen Japanse bedrijven voor 
een record aan dividenden 
uitkeren en aandelen inko-
pen. Het potentieel om aan-
delen in te kopen blijft erg 
groot. De  balansen van de 
meeste  Japanse bedrijven zit-
ten vol cash en torsen weinig 
schuld.

6. Onderweging
Japanse aandelen maken nu 
5,4 procent van de MSCI All 
Country World Index uit, na 
de Verenigde Staten de groot-
ste allocatie. Uit positione-
ringsgegevens van het infor-
matiebureau EPFR blijkt dat 
wereldwijde asset allocators 
Japan eind 2021 nog altijd 
onderwogen met ongeveer 
1,5 procentpunt. In de afge-
lopen twintig jaar is er inter-
nationaal wel steeds meer in 
Japanse aandelen belegd, 
maar de toename is vooral 
 afkomstig van passieve beleg-
gers, die Japan automatisch 
op neutraal zetten. Japan 
moet echter nog altijd zijn 
belofte inlossen aan actieve 
beleggers. Als dat gebeurt, 
zal dat een meer structurele 
vraag naar Japanse aandelen 
op gang brengen. z

VOOR EEN OVERZICHT VAN TRACKERS OP 
 JAPANSE AANDELEN, LEES BLZ. 102

Parels vissen met aandelenfondsen
Japan is goedkoop, 
mede door de sterk 
gedaalde yen. Maar ook 
omdat het bedrĳfsleven 
in positieve zin herstruc-
tureert, de inflatie voor-
alsnog eerder goed doet 
dan kwaad, en de beleg-
gers onderwogen zitten, 
verdient Japan op zĳn 
minst een neutrale 

weging van 5,4 procent 
van een aandelenporte-
feuille. Doordat de markt 
onderbelicht is, is het 
ook interessant de allo-
catie van Japanse aande-
len naar smallcaps te 
doen. Er vallen daar met 
een waardeperspectief 
parels te vissen. Dat zou 
kunnen door een combi-

natie van een large- en 
smallcapsfonds te kie-
zen, bĳvoorbeeld 70-30 
procent, of door een 
belegging in de zeer 
breed gespreide 
Topix-index (zie tabel). 
Gezien de sterk gedaalde 
yen, hoeven de beleggin-
gen in Japan niet te wor-
den afgedekt.
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A
gnico-Eagle Mines (AEM) 
heeft sinds de fusie met 
Kirkland Lake Gold elf 
operationele mijnen in 
vier landen: Canada, 
Mexico, Australië en Fin-
land. De output zal dit 

jaar rond 3,3�miljoen troy-
ounce uitkomen, waarmee 
AEM na Newmont en Bar-
rick de grootste goudprodu-
cent wordt. Het grootste deel 
komt uit Canada (74�%), ge-
volgd door Australië (12�%), 
Mexico (7�%) en Finland (7�%).

Sinds de overname zijn de 
edelmetaalprijzen gedaald. 
Daardoor ligt de waardering 
van AEM nu lager dan in 
2015, net voor het aandeel 
aan zijn opmars begon. 
 Tegenover de beurswaarde 
van 18�miljard dollar staan 
voor 50�miljoen troyounce 
goud bewezen reserves. Elke 
troyounce wordt dus tegen 
slechts 360�dollar gewaar-
deerd. Bovendien ligt het re-
servepotentieel dat rekening 
houdt met uitbreidingen en 
nieuwe projecten bijna dub-
bel zo hoog, zodat de werke-
lijke waardering van de re-
serves nauwelijks 200�dollar 
per troyounce bedraagt. Ge-
koppeld aan een van de laag-
ste productiekosten in de in-
dustrie, maakt dat van AEM 
een uiterst goedkoop aan-
deel, zelfs op basis van een 
lage goudprijs.
De mijnen van AEM produ-
ceerden in het tweede kwar-
taal 858.200 troyounce goud, 
71 procent meer dan een jaar 

eerder. Dat zegt niet zoveel, 
omdat de mijnen van Kirk-
land Lake erbij zijn gekomen. 
De eigen mijnen stonden in 
voor 516.000 troyounce, een 
organische groei met 3 pro-
cent.
Opmerkelijk is dat de pro-
ductiekosten, ondanks de 
 galopperende inflatie, op 
jaarbasis daalden van 1.037 
naar 1.026�dollar per troyoun-
ce. Dat is fors onder het sec-
torgemiddelde van 1.230�dol-
lar, dat dit kwartaal ongetwij-
feld nog hoger zal liggen. Sy-
nergievoordelen moeten de 
kosten van AEM de komende 
kwartalen onder 1.000�dollar 
brengen. Die sterke prestatie 
is onder meer te danken aan 
de forse daling van de Cana-
dese dollar tegenover de 
Amerikaanse dollar. De 
meeste productiekosten zijn 
in Canadese dollar, de op-
brengsten in Amerikaanse. 
AEM heeft bijna de helft van 
de brandstofkosten (diesel-
prijzen) gehedged, terwijl 
verschillende mijnen een 
groot deel van hun energie 
uit hydro-elektriciteit halen. 
Dankzij zijn uitstekende re-

putatie als betrouwbare 
werkgever heeft AEM ook 
meer vaste werknemers en 
minder contractuelen in 
dienst, wat de arbeidskosten 
drastisch verlaagt.
De nettoschuld bedroeg aan 
het einde van het tweede kwar-

taal iets meer dan 400�mil-
joen dollar. AEM beschikte 
toen over 2,2�miljard dollar 
aan liquiditeiten. AEM be-
taalde in september 580�mil-
joen dollar voor een belang 
van 50 procent in Minas de 
San Nicolas, een dochterbe-
drijf van Teck Resources, dat 
eigenaar is van het San Nico-
las-koper- en zinkproject in 
Mexico. Dat betekent dat 
AEM de komende jaren zal 
diversifiëren naar basismeta-
len, wat tegen de huidige 
prijzen goed nieuws is.
AEM keert op jaarbasis 
1,6�dollar per aandeel aan 
 dividenden uit (0,4 per kwar-
taal), goed voor 730�miljoen 
dollar in totaal. Dat levert te-
gen de huidige koers een ren-
dement van meer dan 4 pro-
cent op. Dat is extreem hoog 
voor een gouddelver. Daar-
naast koopt AEM voor 
500�miljoen dollar eigen aan-
delen in. Daarvan is in het 
tweede kwartaal 22,3�miljoen 
dollar opgebruikt, zodat nog 
95 procent beschikbaar is.

Conclusie
Agnico-Eagle Mines heeft 
een beloftevol organisch 
groeiprofiel, een flink lagere 
kostenstructuur dan het sec-
torgemiddelde en een sterke 
financiële positie. De traditi-
onele waarderingspremie is 
weggesmolten, wat van de 
huidige koers een uitstekend 
instapmoment maakt. De 
 beleggers krijgen er een aan-
trekkelijk rendement en aan-
deleninkopen bovenop. AEM 
is een basiswaarde in een ge-
diversifieerde goudporte-
feuille. z

A G N I C O - E A G L E  M I N E S

Nu of nooit

Ko e r s :  37,65 dollar
T i c ke r :  AEM US
I S I N - c o d e :  CA0084741085
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  18 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  22,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  19
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25,5  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -27 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,2  %

De traditionele  
waarderingspremie 
is weggesmolten.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 SEPTEMBERGF
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I
mmobel, de oudste vast-
goedontwikkelaar van het 
land, haalt zijn winsten 
hoofdzakelijk uit de ver-
koop van projecten, en dat 
is een cyclische activiteit. 
Sinds het coronajaar 2020 

zien we een vertraging in het 
verwerven van vergunningen 
voor residentiële projecten. 
In de eerste jaarhelft waren 
er voor 292�miljoen euro de-
finitieve vergunningen. Daar 
komt de minder gunstige 
 macro-economische situatie 
bovenop. De verkoop van 
 residentieel vastgoed is ver-
traagd door de stijgende ren-
te, de hoge inflatie en de 
dreiging van een recessie.

De inkomsten en de bedrijfs-
opbrengsten vielen met 28,8 
procent terug, van 183,8�mil-
joen euro in de eerste zes 
maanden van 2021 naar 
130,8�miljoen in de eerste 
helft van 2022. Het record 
van 2019, 419,5�miljoen euro 
bedrijfsopbrengsten op jaar-
basis, is wellicht niet meer 
haalbaar.
Nog minder gunstig in de 
eerste jaarhelft was de 
winstontwikkeling. De 
 bedrijfskasstroom (ebitda) 
zakte van 36,7�miljoen naar 
16,6�miljoen euro (-54,7�%). 
Het nettoresultaat maakt een 
nog diepere duik van 
29,9�miljoen naar 9,1�miljoen 
(-69,4�%). Per aandeel levert 
dat een daling op van 3 naar 
0,9�euro op. De ambitie om 

dit jaar minimaal 10 procent 
rendement op het eigen ver-
mogen te realiseren, is daar-
mee zo goed als onmogelijk 
geworden. Vorig jaar lukte 
dat wonderwel, met een cij-
fer van 18,7 procent.
Onder meer door de verwer-

ving van een project in Brus-
sel en Berlijn en een binden-
de overeenkomst voor de 
herontwikkeling van de 
hoofdzetel van Proximus in 
Brussel steeg de bruto-ont-
wikkelingswaarde van de 
portefeuille verder van 
5,1�miljard eind 2020 over 
5,5�miljard euro eind vorig 
jaar naar 6,2�miljard euro 
midden 2022.
De schuldgraad steeg wel 
weer van 52,9 procent eind 
2021 naar 56,0 procent hal-
verwege dit jaar. Tegenover 
midden vorig jaar is de net-
toschuld met 9,0 procent toe-
genomen: van 593,3�miljoen 
naar 646,5�miljoen euro.
Het blijft de groep menens 
om een vastgoedportefeuille 
op Europees niveau uit te 
bouwen. Lange tijd waren de 
activiteiten in België en 
Luxemburg geconcentreerd. 
Al enkele jaren geleden was 
Polen daaraan toegevoegd. In 
2017 kwam Frankrijk erbij. 
In stappen werd de vastgoed-
groep Nafilyan & Partners 
overgenomen (gericht op de 
regio Parijs en Ile-de-Fran-
ce). Frankrijk kan uitgroeien 

tot de belangrijkste markt 
voor de vastgoedgroep. 
Voorts was er de oprichting 
van een joint venture met de 
Amerikaanse ontwikkelaar 
Fort Partners, om in het 
Spaanse Marbella een resort 
te ontwikkelen. Tot slot werd 
in 2020 met Duitsland nog 
een land aan de portefeuille 
toegevoegd. Immobel kiest 
voor een prestigieus project 
in Frankfurt, ook weleens de 
financiële hoofdstad van 
Duitsland genoemd. Het 
Eden-project, dat dit jaar zou 
moeten worden opgeleverd, 
moet een van de weinige 
woontorens van de stad wor-
den.
Immobel wil zijn dividend 
jaarlijks met 4 tot 10 procent 
optrekken. De mindere eer-
ste helft van 2022 doet het 
management nog niet van die 
doelstelling afwijken.

Conclusie
De verhoogde dynamiek bij 
Immobel sinds de komst van 
CEO Marnix Galle (Allfin) 
heeft zich de voorbije jaren al 
gemanifesteerd in de resulta-
ten, met uitzondering van het 
covid-jaar 2020. De eerste 
helft van 2022 was minder 
sterk dan verwacht, maar de 
waardering, inclusief het 
 dividendrendement, blijft 
aantrekkelijk genoeg om het 
positieve advies te hand-
haven. z

I M M O B E L

Stevige winstval door vertragingen

Ko e r s :  47,40 euro
T i c ke r :  IMMO BB
I S I N - c o d e :  BE0003599108
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 473,5 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  7
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  11
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -38  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -36 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,2  %

De bruto-ontwikkelings-
waarde van de portefeuille 
nam toe van 5,5 miljard  
tot 6,2  miljard euro.

Ad v i e s : koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 SEPTEMBER
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A A N D E L E N

I
ntel heeft de boot gemist in 
de snelst groeiende niches 
van de halfgeleidermarkt 
en wordt aangevallen in de 
segmenten waar het tradi-
tioneel sterk stond. De 
kwartaalcijfers lagen onder 

de verwachtingen en de jaar-
prognoses zijn fors verlaagd. 
De omzet daalde in het twee-
de kwartaal met 22 procent 
op jaarbasis, naar 15,3�miljard 
dollar, terwijl op 17,9�miljard 
was gerekend. Het was de 
grootste misser sinds 1998. 
De pc-verkoop neemt af en 
Intel verliest marktaandeel, 
zowel in het consumenten-
segment (Client Computing 
Group) als in de Data Center 
en AI Group.
Ook de operationele marge 
(28�%) daalde fors (-4,6�%). 
Intel schreef netto 454�mil-
joen dollar in rode cijfers. 
Ook de prognoses voor de 
omzet van het lopende kwar-
taal bleven met 15 tot 16�mil-
jard dollar onder de ver-
wachtingen. Voor het volledi-
ge boekjaar gaat Intel uit van 
65 à 68�miljard dollar. De 
winstprognose wordt ver-
laagd van 3,6�dollar naar 
2,3�dollar per aandeel, of bij-
na de helft minder dan in 
2021 (5,47�dollar).
De verticale integratie, waar-
bij Intel naast het chipdesign 
ook de productie voor zijn 
rekening neemt, is in een 
neergaande markt een blok 
aan het been door de hoge 
vaste kosten. Er is ook veel 
onzekerheid over de beurs-
gang van de divisie Mobileye, 
die actief is in de snel groei-
ende markt van software en 
sensoren voor zelfrijdende 
auto’s en gespecialiseerde rij-

hulpsystemen. Intel kocht 
Mobileye in 2017 voor 15�mil-
jard dollar en kondigde in 
 december aan een deel van 
de aandelen naar de beurs te 
willen brengen. Intel zou wel 
een meerderheidsbelang 
 behouden. De waarde werd 

geschat op 50�miljard dollar, 
maar toen stonden de beurs-
indexen op hun hoogtepunt. 
De waarderingen van de 
techbedrijven kregen intus-
sen een flinke tik en Intel re-
kent nu op maximaal 30�mil-
jard. Het doel was de opera-
tie tegen midden 2022 af te 
ronden, maar door de 
marktomstandigheden is ze 
uitgesteld. De beursgang 
komt er nu ten vroegste in 
2023.

Op het hoogtepunt van de 
coronapandemie was er een 
tekort aan halfgeleiders in de 
Verenigde Staten. De afhan-
kelijkheid van buitenlandse 
producenten en toeleveran-
ciers werd pijnlijk duidelijk. 
De Amerikaanse overheid 
 reageerde met de U.S. Chips 
and Science Act. Die levert 
52�miljard dollar aan subsi-
dies en belastingkredieten op 
voor bedrijven die investeren 
in de Amerikaanse halfgelei-

derindustrie. Intel plant de 
bouw van twee fabrieken in 
Arizona en later nog een in 
Ohio. Hoeveel overheids-
steun Intel krijgt, is nog on-
duidelijk, maar de groep 
vond in Brookfield Infra-
structure wel een financiële 
partner voor de bouw van de 
fabrieken in Arizona (kost-
prijs: 30�miljard dollar) in ruil 
voor een belang van 49 pro-
cent.
Intel had na de eerste jaar-
helft 27�miljard dollar in kas 
en een langetermijnschuld 
van 35,4�miljard. De prognose 
voor de kapitaaluitgaven is 
verlaagd van 27 naar 23�mil-
jard dollar. Toch zal de vrije 
kasstroom dit jaar 1 tot 2�mil-
jard dollar negatief zijn. Het 
kwartaaldividend van 
0,365�dollar levert tegen de 
huidige koers een aantrekke-
lijk rendement van meer dan 
5 procent op, maar betekent 
voor Intel wel een uitgave 
van 6�miljard dollar op jaar-
basis.

Conclusie
Ondanks de forse koersdaling 
is Intel niet goedkoper ge-
worden, want ook de winst-
schattingen zijn drastisch 
verlaagd. Het management 
heeft twijfelachtige keuzes 
gemaakt en het valt af te 
wachten hoe ze zullen uit-
draaien. De kapitaalintensie-
ve strategie en de lagere kas-
stromen roepen vragen op 
over houdbaarheid van het 
dividend. Er is geen haast om 
het aandeel te kopen of bij te 
kopen. z

I N T E L

Jaarprognoses fors verlaagd

Ko e r s :  27,52  dollar
T i c ke r :  INTC US
I S I N - c o d e :  US4581401001
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 113 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  5,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  13
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -50 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -51 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,1  %

Het management van  
Intel heeft de voorbije  
jaren twijfelachtige  
keuzes gemaakt.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et Franse biotechbedrijf 
Inventiva kondigde bij de 
halfjaarrapportering een 
licentiedeal aan met het 
Chinese Sino Biopharm 
voor de ontwikkeling en 
de commercialisatie van 

zijn kroonjuweel lanifibranor 
in China. Lanifibranor is een 
pan-PPAR-remmer die in 
2020 sterke fase IIb-resulta-
ten afleverde bij patiënten 
met niet-alcoholische steato-
se hepatitis (leverontsteking) 
of NASH.

De deal is belangrijk. Ten 
eerste omwille van de erken-
ning van het werkingsmecha-
nisme van lanifibranor. Sino 
Biopharm is het grootste 
Chinese farmabedrijf en is er 
de marktleider in de behan-
deling van leverziekten. Ten 
tweede brengt de deal cash op 
om de lopende fase III-studie 
mee te bekostigen: 12�miljoen 
dollar onmiddellijk, met op 
korte termijn uitzicht op bij-
komend 5�miljoen. De mijl-
paalbetalingen kunnen op-
lopen tot 290�miljoen dollar. 
Daarnaast krijgt Inventiva 8 à 
15 procent royalty’s op de 
nettoverkoop. Het heeft nog 
150 à 200�miljoen euro nodig 
om het eerste deel van de fa-
se III-studie uit te voeren. De 
patiëntenrekrutering loopt 
minder snel dan verwacht, 
deels door het wegvallen van 
voorziene centra in Oekraïne 
en Rusland. De volledige 
 rekrutering is opgeschoven 
naar de tweede helft van 2023 

en de eerste resultaten naar 
de tweede helft van 2025.
Inventiva haalde in juni 
9,3�miljoen euro op met het 
ATM-aandelenuitgiftepro-
gramma (tegen 7,75�dollar per 
aandeel, nog 58,4�miljoen uit-
staand) en 5,3�miljoen met le-
ningen onder staatsgarantie. 
Daarbovenop verzekerde het 
een financiering van 50�mil-
joen euro in twee tranches bij 
de Europese investeringsbank. 
Door de kasinstroom van de 
deal met Sino Biopharm kan 
de eerste schijf van 25�mil-
joen euro worden vrijgemaakt 
en is er voldoende cash tot 
het vierde kwartaal van 2023.
Dat goede resultaten tegen 
NASH worden beloond, 
 bewezen recente goede fase 
IIb-resultaten van het Ame-
rikaanse biotechbedrijf 
Akero Therapeutics met 
efruxifermin. Dat aandeel 
verdubbelde ruimschoots. 
Hoewel Akero twee jaar ach-
terligt op Inventiva, heeft het 
zonder andere vergevorderde 
molecules in de pijplijn een 
beurskapitalisatie van 1,2�mil-
jard dollar, tegenover 170�mil-
joen voor Inventiva.

Intussen startte een fase IIa- 
combinatiestudie van lani- 
fi branor met de SGLT2-rem-
mer empaglifozine, een goed-
gekeurd medicijn ter behan-
deling van patiënten met type 
2- diabetes en NASH. De re-

sultaten volgen in de tweede 
helft van 2023. De resultaten 
van de fase II- studie met la-
nifibranor bij patiënten met 
type 2 diabetes en niet-alco-
holische leververvetting 
(NAFLD, de voorloper in het 
ziekteproces van NASH) 
worden in het eerste kwar-
taal van 2023 verwacht.
We kijken ook uit naar de re-
sultaten van de fase IIb-studie 
van partner AbbVie met ceri-
dogant tegen psoriasis in de 
eerste helft van 2023. De 
mijlpaalbetalingen zijn be-
perkt, maar ceridogant kan 
uitgroeien tot een blockbus-
ter (1�miljard dollar jaarlijkse 
omzet) en via royalty’s op 
termijn heel waardevol wor-
den. Inventiva kreeg van het 
Amerikaanse geneesmidde-
lenagentschap FDA de beves-
tiging dat één geslaagde fase 
II/II-studie met odiparcil, 
een kandidaat-geneesmiddel 
in fase II voor vijf vormen 
van de erfelijke stofwisse-
lingsziekte mucopolysaccha-
ridosis (MPS), voldoende is 
voor een goedkeuringsaan-
vraag. Dat vergroot de kansen 
om een partner voor dat mid-
del te vinden.

Conclusie
De Chinese licentiedeal is een 
opsteker. Ondanks de slechte 
marktomstandigheden en de 
lage beurskoers vindt Inven-
tiva gestaag financiering voor 
de ontwikkeling van lanifi-
branor. We blijven het aan-
deel aanhouden omwille van 
het enorme potentieel tegen 
NASH. Uiteraard is het risico 
bovengemiddeld en is geduld 
nodig. z

I N V E N T I V A

Welgekomen Chinese deal 

Ko e r s :  4 euro
T i c ke r :  IVA FP
I S I N - c o d e :  FR0013233012
M a r k t :  Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 168,5 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -67  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -66 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het potentieel van  
lanifibranor tegen NASH  
blijft enorm, maar  
vergt geduld.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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B
egin jaar dit jaar was het 
duidelijk dat het aandeel 
van Sofina kwetsbaar was 
voor een correctie. Bij 
een koers van ruim 
400�euro betaalden be-
leggers een premie van 

ruim 30 procent op de intrin-
sieke waarde van de porte-
feuille, die ook gevoelig was 
voor rentestijgingen, gezien 
de vele technologie- en groei-
bedrijven in de portefeuille. 
Maar bijna niemand hield 
voor mogelijk dat de correc-
tie zo omvangrijk zou wor-
den. Negen maanden later 
verloor het aandeel ruim 60 
procent van zijn waarde en 
noteert Sofina opnieuw met 
een korting van 30 procent 
op zijn intrinsieke waarde.

Was de adoratie van begin dit 
jaar overdreven, dan is nu de 
koersafstraffing bij de haren 
getrokken. Eind juni klokte 
de intrinsieke waarde van de 
portefeuille af op 9,9�miljard 
euro, terwijl de beurskapita-
lisatie van Sofina nog 6�mil-
jard euro bedraagt. De intrin-
sieke waarde is de voorbije 
maanden gedaald in het 
spoor van de verdere correc-
tie op de beurzen, maar met 
een korting van ongeveer 30 
procent eisen beleggers een 
heel grote veiligheidsbuffer 
op een portefeuille die nog 
altijd vol kwaliteit steekt. In 
de eerste helft van het jaar 
daalde de intrinsieke waarde 
van de portefeuille met 13,4 

procent, wat minder was dan 
gevreesd.
Maar het blazoen van Sofina 
is stevig geschonden, doordat 
enkele participaties door de 
mand zijn gevallen. Zo is de 
marktwaarde van The Hut 
Group, een Britse online-
verdeler van cosmetica, ver-
schrompeld na een rist 
winstwaarschuwingen en 
signalen van mismanage-
ment. Sofina bleef te lang 
vers geld in het bedrijf pom-
pen. Ook de investering in 
het Indiase Byju’s dreigt op 
een sisser uit te draaien. Sofi-
na heeft een belang van 5,24 
procent in het leerplatform. 
De waardering van Byju’s 
werd bij de jongste kapitaal-
operatie op 22�miljard dollar 
geschat, maar het is de vraag 
hoeveel daar nog van over-
blijft. De resultaten over 2021 
kwamen laattijdig en waren 
slecht. Het lijkt erop dat het 
bedrijf de voorbije jaren te 
vlot te veel geld kreeg, met 
als resultaat te dure overna-
mes en een overdreven kos-
tenstructuur.
Het hart van de portefeuille 
van Sofina bestaat uit inves-

teringen in gereputeerde en 
voornamelijk Amerikaanse 
beleggingsfondsen met een 
beperkte toegang. De waarde 
van die beleggingen, goed 
voor ongeveer de helft van de 
portefeuille, daalde in de eer-
ste helft van het jaar slechts 

met 11 procent. Dankzij de 
stijging van de dollar bleef de 
eigenlijke waardedaling be-
perkt tot 4 procent. “De da-
lende trend in de waarderin-
gen zou moeten worden ver-
zacht door de kwaliteit van 
de bedrijven in portefeuille 
en door de sterkte van de 
thema’s waarin we investe-
ren. De waarderingen begin-
nen kansen te bieden aan ge-
duldige beleggers in de inno-
vatieve economie”, schreef 
Sofina begin september in 
zijn halfjaarrapport. In de 
andere helft van de porte-
feuille, die bestaat uit recht-
streekse deelnemingen in be-
drijven, liep de waardedaling 
op tot 20 procent. De extra 
return die Sofina aan beleg-
gers kan aanbieden berust 
dus meer dan ooit op de ge-
privilegieerde relaties met 
Amerikaanse topfondsen.

Conclusie
Werd het aandeel Sofina be-
gin dit jaar nog de hemel in-
geprezen, dan kan de holding 
vandaag niets goed meer 
doen. De waardering is 
zwaar geraakt door de alge-
mene beurscorrectie die 
vooral technologie- en groei-
aandelen treft en door een 
aantal ongelukken in de por-
tefeuille van Sofina. De 
beurscorrectie is mogelijk 
nog niet voorbij, maar een 
korting van 30 procent op de 
intrinsieke waarde is over-
dreven, zeker gezien de ster-
ke kwaliteit van de beleggin-
gen in de partnerfondsen. We 
verhogen het advies naar 
koopwaardig. z

S O F I N A

Overdreven afgestraft

Ko e r s :  180 euro
T i c ke r :  BB
I S I N - c o d e :  BE0003717312
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  6,1  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  15
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -47  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -57 %De waardering is zwaar  

geraakt door de algemene 
beurscorrectie en door een 
aantal ongelukken in de 
portefeuille van Sofina.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

Volgens het persagentschap 
Bloomberg zou Apple zijn 
plan opbergen om in de 
tweede jaarhelft 6�miljoen 
extra iPhones te produceren. 
Die productieverhoging gold 
voor de iPhone14, het vlag-

genschip uit de reeks. Apple 
zal nu dezelfde hoeveelheid 
als vorig jaar produceren: 
90�miljoen stuks. Dat was ook 
de eerdere prognose van de 
groep. Zelfs op de verkoop 
van de iPhone lijkt de koop-
krachtcrisis dus een impact 
te hebben. Na het nieuws 
daalde de koers van het aan-
deel met bijna 5 procent. 
Sinds het begin van dit jaar 
leverde het al ruim een kwart 
van zijn waarde in.

Umicore kondigde de lang-
verwachte deal met Volks-
wagen aan. De joint venture 
PowerCo mikt op een groot-
schalige toeleveringsketen 
voor duurzame batterijen. Er 
is voor 3�miljard euro investe-

ringen nodig, om tegen eind 
dit decennium jaarlijks ka-
thodematerialen met een cel-
capaciteit van 160 gigawatt-
uur en hun precursoren te 
maken, goed voor de produc-
tie van 2,2�miljoen elektrische 
wagens op jaarbasis. Umicore 
bevestigt zo zijn Europese 
toppositie in kathodemate-
rialen. Na de aankondiging 
van de joint venture ging de 
koers van het aandeel 3,5 
procent hoger.

Colruyt bracht een sombere 
winstprognose uit. CEO Jef 
Colruyt liet weten dat de 
groep worstelt met kosten-
inflatie en een felle concur-
rentie. De kosteninflatie ver-
hoogt de kostenbasis met 

 zowat 200�miljoen euro. Dat 
weegt op de marges, maar 
Colruyt houdt vast aan zijn 
laagsteprijsgarantie. In ver-
gelijking met de eerdere 
prognose gaat Colruyt nu uit 
van een “aanzienlijk lagere” 
in plaats van een “lagere” 
winst in het huidige boekjaar, 
dat loopt tot 31 maart 2023. 
Dat gaf de koers een dreun 
van 23,3 procent. Het is van 
2006 geleden dat de koers zo 
laag stond.

Door de stijgende rente zit-
ten vastgoedaandelen in heel 
Europa in het verdomhoekje. 
Een van de zwaarst getroffen 
aandelen is VGP, dat een 
groot deel van zijn winst 
haalt uit de ontwikkeling van 

magazijnen. In november 
2021 deed VGP nog een kapi-
taalverhoging van 300 mil-
joen euro tegen 240 euro per 
aandeel. Inmiddels dook de 
koers tot amper 70 euro. Het 
uitstel van de vierde deal in 
de joint venture met Allianz 
leidde maandag tot een nieu-
we verkoopgolf. VPG verloor 
al ruim 70 procent aan beurs-
waarde. We verhogen het 
 advies, want we vinden de 
daling nu wel overtrokken.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 142,48 dollar
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 29,47 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 22,13 euro
Ticker: COLR BB
ISIN-code: BE0974256852

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 92,30 euro
Ticker: VGP BB
ISIN-code: BE0003878957
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U
CB heeft in een jaar een 
kwart van zijn waarde 
verloren. Maar de voor-
uitzichten zijn veelbelo-
vend. Veel zal afhangen 
van het nieuwe psoriasis-
geneesmiddel Bimzelx. 

Dat is goedgekeurd in Europa 
en grote delen van de wereld, 
maar nog niet in de Verenigde 
Staten. De FDA gaf geen 
groen licht door problemen 
bij inspecties van de produc-
tiefaciliteiten. De weigering 
heeft dus niets te maken met 
het geneesmiddel zelf. UCB 
dient een nieuwe aanvraag in. 
De beslissing wordt in de eer-
ste helft van 2023 verwacht.
Maar UCB is veel meer dan 
Bimzelx. In de portefeuille 

O P T I E S

Opties op het potentieel van UCB
zitten toppers als Briviact en 
Keppra (epilepsie), Cimzia 
(parkinson) en Neupro (rus-
telozebenensyndroom). De 
verwachte koers-winstver-
houding bedraagt nog geen 14. 
Er wordt een dividendrende-
ment van 1,85 procent voor-
speld.
Ervaren optiebeleggers kun-
nen een synthetische long call 
opzetten. Die heeft hetzelfde 
potentieel als een gekochte 
call, maar er is bovendien een 
verzekering bij. De strategie 
bestaat uit een combinatie 
van aandelen van UCB en de 
gelijktijdige aankoop van een 
putoptie op die aandelen. Wie 
aandelen bezit, koopt alleen 
de put.

Synthetische long call
Koop 100 aandelen UCB 
 tegen 70,00 euro
Koop 1 put UCB juni 2023 
met uitoefenprijs 60,00�eu-
ro aan 3,00 euro
De put is een verzekering te-
gen slecht nieuws. De premie 
is aan de hoge kant, omdat 
puts nu eenmaal duurder zijn 
bij een baissestemming. We 
gaan er echter van uit dat de 
koers van UCB veel hoger kan 
gaan. De eerste weerstand 
wacht rond 81�euro. De be-
taalde putpremie zal dan ver-
loren zijn. Maar eind april 
gaat het aandeel ex-dividend. 
Op 3 mei ontvangen alle aan-
deelhouders hun dividend 
van 1,30�euro.

Wie de aankoop van aandelen 
van UCB niet onmiddellijk 
ziet zitten, kan een put schrij-
ven. Bij de onderstaande sug-
gestie bedraagt de opbrengst 
200�euro (2 x 100 euro).

Geschreven put
Schrijf put UCB maart 2023 
met uitoefenprijs 60,00�eu-
ro aan 2,00 euro
Zolang de aandelenkoers van 
UCB boven 60�euro noteert, 
zit de ontvangen premie veilig 
in uw portefeuille. De koers 
zou met 16 procent moeten 
zakken, eer dat contract in-
trinsieke waarde krijgt. Dat 
kan alleen als de stemming 
negatief blijft. In dat geval 
koopt de schrijver de aan-
delen tegen 58�euro (60 –�2 
euro). We verwachten echter 
een stijging. In dat geval ge-
beurt er niets en behoudt u de 
volle premie. z

B
eleggers kunnen kiezen 
uit verschillende Europe-
se ETF’s die de Japanse 
aandelenbeurs schadu-
wen. We bekijken trac-
kers op de Nikkei 225, de 
MSCI Japan en de Topix.

Xtrackers Nikkei 225 
ETF
Deze fysieke tracker van 
DWS (ticker: XDJP GY, 
ISIN-code: LU0839027447, ) 
noteert op Xetra, schaduwt 
de Nikkei 225 Total Return- 
index en beheert 1,24�miljard 
euro. Bedrijven in de sector 
van de consumentengoederen 
hebben het grootste gewicht 
(21�%), gevolgd door techno-
logie (19,8�%), industriële 
 bedrijven (19,7�%) en gezond-

D E R I V A T E N

Trackers op Japanse aandelen
heidszorg (12,3�%). Inkomsten 
uit dividenden worden uitge-
keerd. Het gemiddelde rende-
ment van de bedrijven in de 
index bedraagt 2,1 procent. 
Opmerkelijk is de erg lage 
 beheersvergoeding van 0,09 
procent op jaarbasis.
Een alternatief is de iShares 
Nikkei 225 ETF van Black-
Rock, die eveneens noteert op 
Xetra (ticker EXX7 GY, ISIN- 
code DE000A0H08D2) en 
dezelfde index schaduwt. De 
beheersvergoeding ligt met 
0,51 procent wel een stuk hoger.

iShares MSCI Japan ETF
Deze ETF van BlackRock no-
teert op verschillende Euro-
pese beurzen met de ISIN-co-
de IE00B02KXH56. De vari-

ant met de ticker IJPN NA 
noteert op Euronext Amster-
dam en schaduwt de MSCI 
Japan-index. Die telt 238 be-
drijven en heeft omgerekend 
860�miljoen euro onder be-
heer. Inkomsten uit dividen-
den worden uitgekeerd en het 
gemiddelde rendement van 
de bedrijven in de index be-
draagt 1,9 procent. Industriële 
bedrijven zijn het sterkst ver-
tegenwoordigd (22,3�%), ge-
volgd door consumentengoe-
deren (18,5�%), IT (13,3�%) en 
financiële waarden (10,5�%). 
De jaarlijkse beheerskosten 
bedragen 0,59 procent.
De Topix Total Return-in-
dex is de breedste Japanse 
aandelenindex, met 2.187 be-
drijven. De sectorsamenstel-

ling lijkt op die van de MSCI 
Japan, maar door de omvang 
van de Topix is het relatieve 
gewicht van de individuele 
bedrijven kleiner. De Topix 
wordt geschaduwd door de 
Lyxor Japan Topix ETF, die 
op Euronext Parijs noteert 
(ticker JPN FP, ISIN-code 
FR0010245514). De tracker 
beheert 887�miljoen euro en 
de dividenden worden uit-
gekeerd. Het gemiddelde ren-
dement van de aandelen be-
draagt 2,25 procent. Uitgever 
Lyxor  rekent een jaarlijkse 
vergoeding van 0,45 procent 
aan.
Een alternatief voor JPN is  
de Amundi Topix ETF, een 
 synthetische tracker die 
 noteert op Euronext Parijs 
(ticker TPXH, ISIN-code 
LU1681037864) . Dividenden 
worden herbelegd en de be-
heersvergoeding bedraagt 
0,48 procent. z
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Het aandeel van enCore 
Energy is al ruim een jaar 
op de sukkel. Blijft u posi-
tief over dit uraniumbe-
drijf? 

Het aandeel van het Canade-
se uraniumbedrijf enCore 
Energy is gehalveerd sinds 
de piek van 6,81 Canadese 
dollar in september 2021. 
Maar de koers staat nog altijd 
zes keer hoger dan eind 2019 
en zelfs tien keer hoger dan 
eind 2018. Na de fenomenale 
stijging in 2021 was er dus 
ruimte voor een adempauze, 
al sleept die langer aan dan 
we hadden verwacht.
Intussen heeft het ervaren 
management rond oprichter 
en voorzitter Bill Sheriff niet 
stilgezeten. Sheriff maakte 
twee jaar geleden duidelijk in 
deze uraniumcyclus te willen 
uitblinken als een betrouw-
bare uraniumproducent in de 
Verenigde Staten, op basis 
van de weinig kapitaalinten-
sieve productiemethode in si-
tu recovery (ISR). EnCore 
Energy zal de overgang naar 
een volwaardige uranium-
producent in vier stappen 
maken.
De eerste is de opstart van de 
Rosita-productiefaciliteit in 
Texas in 2023. Die gelicenti-
eerde faciliteit is gemoderni-
seerd en heeft een jaarlijkse 
capaciteit van 800.000 
pound uranium. EnCore 
Energy beschikt er ook nog 
over een tweede gelicentieer-
de faciliteit met dezelfde 
 capaciteit. Het plan is de pro-
ductie in Texas geleidelijk op 
te trekken tot de volledige 

beschikbare capaciteit, met 
ruimte voor een verdere ex-
pansie. Het bedrijf sloot drie 
afnamecontracten af, waarbij 
een derde tot de helft van de 
leveringen blootgesteld is aan 
de spotprijs en het opwaartse 
potentieel van de verwachte 
stijging van de uraniumprijs.
Stap twee wordt het Duwey 
Burdock-project in South 
 Dakota. EnCore Energy ver-
wierf dat project dankzij de 
overname van Azarga Urani-
um. Er loopt nog een rechts-
zaak tegen de productielicen-
tie, maar het management 
gaat er prat op tegen eind 
2024, begin 2025 in produc-
tie te zijn. In zestien jaar zal 
in totaal 14,3�miljoen pound 
uranium worden geprodu-
ceerd, tegen een kostprijs van 
31,7�miljoen Amerikaanse 
dollar.
De derde stap is het eveneens 
via Azarga Uranium verwor-
ven Gas Hills-project in 
Wyo ming. Gas Hills kan al 
vanaf 2025 gedurende zeven 
jaar jaarlijks 0,9�miljoen pond 
uranium produceren, een 
 investering van 26�miljoen 
dollar. De vierde stap is de 
uraniumproductie opstarten 
in New Mexico. EnCore 
Energy beschikt er over een 

uitgebreide por-
tefeuille projec-
ten, waarvan het 
eerste, Crown-
point en Hosta 
Butta, mogelijk 
vanaf 2027 zal 
opstarten.
Met 16�miljoen 
Canadese dollar 
is er voldoende 

cash voor de productiestart 
in 2023, al zal EnCore Energy 
mogelijk nog geld ophalen bij 
zijn beursgang op de Ameri-
kaanse Nasdaq. Die is door 
het slechte beurssentiment 
uitgesteld, maar in septem-
ber is de laatste voorberei-
dende stap gedaan met een 
omgekeerde aandelensplit-
sing (één nieuw aandeel per 
drie bestaande aandelen).
Als mogelijke kers op de 
 beleggerstaart is er nog het 
belang van 34 procent in het 
niet-beursgenoteerde Group 
11 Technologies, dat een re-
volutie probeert te realiseren 
om grondstoffen milieuvrien-
delijker te ontginnen. We 
blijven enthousiast over en-
Core Energy en verwachten 
dat het aandeel de komende 
jaren bovengemiddeld sterk 
zal presteren (koopwaardig, 
rating 1C). z

Blijft u positief over enCore Energy?

Hebt u ook een beleggingsvraag? Elke week behandelen we een actuele vraag 
van een abonnee. Mailuw vraag naar inside beleggen@roularta.be.  Misschien 
leest u hier het antwoord.

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 29/9:  Inventiva;  tip van de 

week: Ossiam Barclays Shiller ETF  en 
aandelenlĳsten

• Vrĳdag 30/9: Analyse (Japanse beurs); 
opties (UCB)

• Maandag 3/10: Mithra Pharmaceuticals 
en lezersvraag (encore Energy)

• Dinsdag 4/10: beste uit Beleggers 
Belangen (oliediensten); derivaten 
(Japan)

• Woensdag 5/10: Colruyt, Meta Platforms  
en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: JAPANSE BEURS; 
AANDELEN IN DE KĲKER MITHRA EN 
RECTICEL 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

WOENSDAG 12 OKTOBER
Pepsio: kwartaalresultaten

DONDERDAG 13 OKTOBER
Domino’s Pizza: kwartaalresultaten

VRĲDAG 14 OKTOBER
Citigroup: kwartaalresultaten
JPMorgan Chase: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 17 OKTOBER
Bank of America: kwartaalresultaten

DINSDAG 18 OKTOBER
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
Johnson&Johnson: kwartaalresultaten
Netflix: kwartaalresultaten

WOENSDAG 19 OKTOBER
ASML: kwartaalresultaten
WDP: kwartaalresultaten

DONDERDAG 20 OKTOBER
Akzo-Nobel: kwartaalresultaten
BE Semiconductor: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Agnico-Eagle Mines 96
Apple 101
Colruyt  101
enCore Energy 103
Immobel 97
Intel 98
Inventiva 99
Mithra Pharmaceuticals 104
Ossiam Barclay Shiller ETF 108
Sofina  100
UCB 102
Umicore 101
VGP 101

GF
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P O R T E F E U I L L E

E
en inflatie boven 10 pro-
cent lijkt het nieuwe nor-
maal, maar beleggers 
 raken er niet aan gewoon. 
Terwijl we bij de edel-
metalen almaar meer 
 tekenen van uitbodeming 

zien, blijft het onrustig op de 
aandelenmarkten. De S&P  
500-index is teruggevallen 
tot de bodem van juni. Het is 
niet uitgesloten dat hij door-
zakt tot rond het 200-daagse 
gemiddelde in de buurt van 
3.500 à 3.550 punten. Het 
worden dus nog stormachti-
ge weken. De sfeer van nega-
tivisme en gelatenheid kan 
ons sneller naar de bodem 
brengen dan verwacht.

Mithra rekent op 
 Donesta
Dat de verkoop van het anti-
conceptiemiddel Estelle 
stroef loopt, bleek weer uit 
de halfjaarcijfers van Mithra 
Pharmaceuticals, de Luikse 
specialist in vrouwelijke ge-
zondheid. De groepsomzet 
bedroeg 11,4�miljoen euro. 
Daarvan kwam 7,7�miljoen 
van Estelle, inclusief een een-
malige mijlpaalbetaling van 
4�miljoen van partner Gede-
on Richter in Latijns-Ameri-

ka. Vorig jaar bedroeg de om-
zet van Estelle 13,4�miljoen 
euro. Het gros werd in de 
tweede jaarhelft gehaald.
De voorraden die partners 
Gedeon Richter en Mayne 
Pharma vorig jaar hebben 
opgebouwd bij de start van 
de commercialisatie, raken 
trager dan verwacht wegge-
werkt. Gedeon Richter boek-
te 1,9�miljoen euro omzet in 
de tweede helft van 2021. In 
het eerste kwartaal van dit 
jaar was dat 2,5�miljoen en in 

het tweede kwartaal 3,3�mil-
joen. Op jaarbasis wordt 
15�miljoen euro verwacht.
Mayne boekte in de eerste 
jaarhelft 5,8�miljoen dollar 
omzet, tegenover 1,1�miljoen 
dollar in de tweede helft van 
vorig jaar. Voor de komende 
twaalf maanden rekent het 
op een omzetstijging tot 
35�miljoen dollar. De start 
van de verkoop in nieuwe 
landen verloopt wel groten-
deels volgens plan. Dit jaar 

waren Portugal, Spanje,  
Tsjechië, Australië en Zwit-
serland aan de beurt, binnen-
kort volgen het Verenigd Ko-
ninkrijk, Taiwan, Hongkong 
en Latijns-Amerika.
De omzet van de generische 
producten, vooral van de 
 vaginale ring Myring, steeg in 
de eerste jaarhelft met 30 
procent tot 2,4�miljoen euro. 
Cruciaal is dat in augustus 
partner Mayne dan toch de 
Amerikaanse goedkeuring 
kreeg. De verkoop start begin 
2023. Hoewel er generische 
concurrentie is, blijft het een 
aantrekkelijke markt met een 
jaarlijkse omzet van 580�mil-
joen dollar. De goedkeuring 
gaat gepaard met een mijl-
paalbetaling van 6�miljoen 
euro en 1,6�miljoen bij het be-
gin van de commercialisatie.
Eind juni beschikte Mithra, 
deels door een kapitaalver-
hoging van 23,4�miljoen euro 
in juni, over 29,3�miljoen euro 
cash. Daarnaast is er onder 
voorwaarden toegang tot nog 
71�miljoen euro via High-
bridge Capital en Whitebox 
Advisors, 53,8�miljoen via 
LDA Capital en 85�miljoen 
via Goldman Sachs. Mithra 
heeft een schuldpositie van 
ruim 200�miljoen euro.
De komende maanden gaat 
alle aandacht naar Donesta, 
het kandidaat-geneesmiddel 

tegen opvliegers tijdens de 
menopauze. Na de goede eer-
ste resultaten begin 2022 vol-
gen de volledige resultaten 
van de Noord-Amerikaanse 
fase III-studie, inclusief de 
veiligheidsdata, voor eind 
2022. De volledige resultaten 
van de wereldwijde studie 
volgen tegen midden 2023. 
Rond die tijd zal het goed-
keuringsdossier worden in-
gediend bij het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap, 
terwijl de indiening bij het 
Europese tegen het jaareinde 
van 2023 zal gebeuren. De 
Amerikaanse goedkeurings-
beslissing wordt midden 
2024 verwacht, de Europese 
zes maanden later.
Op de korte termijn mikt 
Mithra vooral op een wereld-
wijde licentiedeal met Done-
sta. Analisten verwachten bij 
de ondertekening een mijl-
paalbetaling die kan oplopen 
tot 200�miljoen dollar. Gezien 
de mindere verkoop van Es-
telle tot nu en de druk op het 
aandeel door de aanhouden-
de financieringsnood, wordt 
een goed onthaalde licentie-
deal voor Donesta cruciaal 
om het aandeel een nieuw 
elan te geven. In afwachting 
behouden we onze positie en 
blijft het aandeel koopwaar-
dig, met een bovengemiddeld 
risico (rating 1C). z

Bij een Donesta-deal 
 verwachten analisten  
een mijlpaalbetaling tot  
200 miljoen dollar.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  7C Solarparken kondigde 

een nieuwe kapitaalverho-
ging aan, waarbĳ het 
1,75 miljoen aandelen uit-
geeft tegen 4,55 euro per 
aandeel.

·  Just Eat Takeaway kon-
digde voor de tweede jaar-
helft een positieve ebitda 

aan, tegenover nog een ver-
lies van 134 miljoen euro in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Er kwam een positieve 
koersreactie.

·  Volkswagen: de beursgang 
van Porsche is een succes. 
De IPO vond plaats tegen 
82,50 euro, aan de boven-
kant van de vork. Bovendien 
opende het aandeel meteen 
hoger in een nochtans moei-

lĳke marktomgeving. De 
koers van Volkswagen zakte 
door arbitrage van VW- naar 
Porsche-aandelen, waar-
door Porsche stilaan de vol-
ledige beurswaarde van 
Volkswagen dekt.

Thema goud  
en metalen
·  Sandstorm Gold voerde 

een kapitaalverhoging door 
tegen 5,04 dollar per aan-

deel om de schulden af te 
bouwen.

Thema  
vergrijzing
·  UCB kreeg in Japan de 

goedkeuring voor Fintepla 
voor de indicatie van het 
syndroom van Gravet.

Storm op de beurzen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
155.388,04   (99,0%)      1512,35    (1,0%)             156.900,39  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -12,2% Bel20 -22,3%
Eurostoxx50 -22,8% MSCI World  -12,6%

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

D
e Japanse yen is tegen-
over de Amerikaanse 
dollar momenteel even 
goedkoop als in augustus 
1998. Na dat dieptepunt 
steeg de waarde van de 
munt veertien jaar bijna 

onafgebroken, tot die begin 
2012 zelfs dubbel zo duur 
was. Daarna braken weer 
magere jaren aan. Enkele da-
gen geleden werd een nieu-
we bodem bereikt op 144�yen 
voor 1 dollar. Japanners beta-
len maar liefst 30 procent 
meer voor een dollar dan een 
jaar eerder.
Tegenover de euro is de situ-
atie minder dramatisch. De 
yen kost nu 7 procent minder 
dan een jaar geleden. Dat is 
evenveel als dertien jaar gele-
den. De huidige wisselkoers 
van 138�yen voor 1 euro is, on-
danks de recente daling, nog 
altijd aanzienlijk hoger dan 
de 170�yen die een euro 
waard was in juli 2008.

Bank of Japan grijpt in
De verzwakking van de Ja-
panse munt is misschien nog 
niet historisch, en toch 
meent de centrale bank dat 
ze maar beter ingrijpt, om 
een verdere waardedaling te 
voorkomen. De yen werd 
daarom gekocht tegen dollar-
reserves. De aanleiding is de 
forse tik die de munt kreeg 
na het recente rentebesluit. 
De Japanse centrale bank 
heeft laten weten dat ze het 
soepele beleid voortzet. Dat 
zou de markten niet veront-
rusten, ware het niet dat vrij-
wel overal een totaal tegen-
gesteld beleid wordt gevoerd. 
Zowel de Amerikaanse als de 
Europese centrale bank ver-
hoogt de voornaamste rente-
tarieven al maanden, om de 
hardnekkige inflatie te be-
kampen. De Japanners heb-
ben veeleer de neiging de 
rente te verlagen. Dat ver-
groot het renteverschil. 

 Beleggers zullen nog meer de 
euro en vooral de dollar als 
belegging verkiezen boven de 
yen. Een verdere verzwak-
king van de yen zal het ge-
volg zijn, tenzij de Japanse 
centrale bank meer maat-
regelen treft om de munt te 
ondersteunen.
Japan heeft niet de gewoonte 
de yen te schragen. De laatste 
keer gebeurde dat 24 jaar ge-
leden. De munt heeft al vele 
jaren de reputatie een veilige 
haven te zijn. In tijden van 
onzekerheid en onrust vluch-
ten vooral rijke beleggers 
richting Japan met hun geld. 
De stijgende vraag die daar-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 75,97  7,53 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 82,80  9,53 % 100.000 NR
EUR  VGP P 1,625 % 17/01/27 80,11  7,15 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 70,28  9,60 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 82,01  9,50 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn. P 2,703 % 15/04/32 72,16  6,69 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,48  8,13 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  101,9 0,76 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,81  3,08 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 92,00 4,60 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 94,28 6,54 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 87,21  4,29 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 88,22  9,55 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 79,01  35,9 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 93,36 10,8 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 84,62  7,34 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Het land van de 
 ondergaande yen

= ESG-obligatie
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door ontstaat, ondersteunt de 
yen automatisch. Maar het 
verschil in rente met de dol-
lar wordt nu blijkbaar te 
groot. Bovendien is de dollar 
uiteraard een stevige munt. 
De belangrijkste Amerikaan-
se rentetarieven bedragen 3 
tot 3,25 procent. Vergelijk dat 
met de korte rente in Japan 
van -0,1 procent en een tien-
jaars rente van 0 procent.

Rente blijft ultra laag
Volgens Haruhiko Kuroda, de  
gouverneur van de Japanse 
centrale bank, wordt de rente 
het best zo laag mogelijk ge-
houden, teneinde de econo-
mie te ondersteunen. Die 
stelling geldt uiteraard overal 
ter wereld, maar in het Wes-
ten is ze onhoudbaar, omdat 
de inflatie de pan uit rijst. Het 
rentewapen wordt er nood-
gedwongen gehanteerd, zelfs 
al wordt een recessie vrijwel 
onafwendbaar. Japan kan zich 
een lage rente veroorloven, 
omdat de inflatie er nog geen 
gevaar vormt. Helemaal ge-
rust is Kuroda er echter niet 
meer in. Japan heeft twintig 
jaar een negatieve inflatie of 
deflatie gekend, maar vorige 
maand klom de inflatie tot 3 
procent. Zo’n niveau hebben 
ze daar al jaren niet meer ge-
zien. Omdat Japan erg veel 
grondstoffen invoert, is de 
economie heel gevoelig voor 
stijgende importprijzen. Ook 
dat stuwt de inflatie hoger.

Voorlopig neemt de centrale 
bank een afwachtende hou-
ding aan. Ze koopt wel meer 
obligaties op en ruilt dollars 
tegen yen, maar voor het ove-
rige gebeurt er weinig. De 
hoop ligt volledig bij de 
grondstoffen- en energieprij-
zen. Die kunnen onmogelijk 
op het huidige extreem hoge 
niveau blijven. Als de markt 
bij zinnen komt en de prijzen 
weer naar een normaal ni-
veau zakken, zal de inflatie 
wel vanzelf dalen, luidt het 
oordeel van de voornaamste 
Japanse economen. Boven-
dien zouden de loonstijgin-
gen nog meevallen. Volgens 
een recent rapport van het 
ministerie van Volksgezond-
heid, Arbeid en Welzijn daal-
de het gemiddelde loon van 
Japanse arbeiders in juli zelfs 
met 1,3 procent op jaarbasis. 
Het is de vierde maand op 
een rij dat de reële lonen zak-
ken. Dat zal tot een stagnatie 
van de consumptie leiden, 
menen experts.

Grote schuldenlast
De Japanse regering kampt 
met een zware schuldenlast. 
Dat maakt het voor de centrale 
bank extra moeilijk de rente 
te verhogen. De regering 

moet tegen de huidige rente-
tarieven bijna 10 biljoen yen 
per jaar uitgeven, alleen al om 
de rente op uitstaande obliga-
ties te betalen. Die kosten ver- 
dubbelen als de centrale bank 
de rente met 1 procentpunt 
zou verhogen. Ook dreigen 
veel bedrijven, vooral in de 
dienstensector, in de proble-
men te komen, mocht de ren-
te op kredieten stijgen.
Om al die redenen verwach-
ten we de komende maanden 
geen renteverhogingen van 
betekenis in Japan. Dat heeft 
onvermijdelijk tot gevolg dat 
de Japanse munt verder on-
der druk komt. Als de rente 
geen steun biedt, zal de Ja-
panse centrale bank moeten 
ingrijpen op de valutamark-
ten. De verkoop van dollar-
reserves voor de yen is al be-
gonnen. Japanse economen 
gaan ervan uit dat de centrale 
bank een versnelling hoger 
zal schakelen, als de yen te 
snel zou verzwakken richting 
een barrière rond 147�yen 
voor 1 dollar. We zijn daar 
niet ver meer vanaf.

Veilige haven
De yen heeft als veilige  haven 
niet alleen de dollar, maar 
ook de Zwitserse frank als 

concurrent. De Federal Re-
serve heeft de rente met 75 
basispunten verhoogd, de 
vijfde keer dit jaar. Maar ook 
Zwitserland heeft de rente 
voor de tweede keer dit jaar 
opgetrokken. Daardoor is Ja-
pan de enige grote economie 
die een negatieve rente 
handhaaft.

Een goede huisvader of 
-moeder heeft bij de Japanse 
yen niets te zoeken. Het ren-
dement is verwaarloosbaar 
klein en de kans dat de munt 
nog verder in waarde daalt, 
is reëel. Wie een redelijk 
rendement in een sterke 
munt zoekt, richt zich het 
best tot de Amerikaanse dol-
lar. Een voorbeeld: de recen-
te obligatie van John Deere 
draagt een coupon van 4,35 
procent. Ze vervalt op 15 
september 2032 en kost 94,5 
procent van de nominale 
waarde. Het rendement 
komt zo op 5,1 procent. 
 Bovendien zijn er coupures 
beschikbaar van 1.000�dollar 
en wordt de coupon halfjaar-
lijks uitbetaald. z

Het rendement op 
 Japanse obligaties blijft 
verwaarloosbaar klein.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  0,9579 -18,27 %
EUR/GBP  0,8947 +4,38 %
EUR/NOK  10,434 +3,95 %
EUR/SEK  10,910 +7,73 %
EUR/CAD  1,3191 -11,07 %
EUR/AUD  1,4978 -7,13 %
EUR/NZD  1,7110 +2,44 %
EUR/ZAR  17,375 -0,81 %
EUR/TRY  17,737 +70,72 %

OBLIGATIEFOCUS

De conservatieve Britse pre-
mier Liz Truss feliciteert haar 
Italiaanse collega Giorgia 
Meloni, de leider van de 
rechts-nationalistische partĳ 
Fratelli d’Italia, met haar 
overwinning in de parle-
mentsverkiezingen. De grote 
landen in de Europese Unie 
zĳn minder enthousiast over 
Meloni, en over Truss en de 
maatregelen die ze al aange-
kondigd heeft, lopen de reac-
ties ook uiteen. Beide vrou-

wen hebben veel gemeen.
De financiële markten zĳn 
duidelĳk in de war over de 
maatregelen die van de twee 
te verwachten vallen. De euro 
verzwakte direct, nadat de 
overwinning van Meloni 
bekend werd. De beleggers 
verkopen euro’s, omdat ze 
denken dat de munt in 
waarde zal dalen. Tegelĳk 
verkopen ze Italiaanse obli-
gaties, omdat pĳnlĳke botsin-
gen met de Europese Com-
missie waarschĳnlĳk worden. 
Meloni is een koele minnaar 
van de Europese Unie. Ener-

zĳds vindt ze dat Brussel 
Rome geen lessen te leren 
heeft. Anderzĳds kan Italië 
niet zonder de 200 miljard 
euro Europese subsidies en 
leningen.
In het Verenigd Koninkrĳk 
praat premier Truss intussen 
het al belabberde pond ver-
der onderuit. Ze wil meer 
geld uitgeven en tegelĳk de 
belastingen verlagen. Het 
vooruitzicht op zulke populis-
tische maatregelen doet de 
rente stĳgen. Normaal zou 
dat het pond interessanter en 
dus steviger maken, maar het 

omgekeerde gebeurt. De 
Britse munt zakt nog maar 
eens naar een nieuw histo-
risch dieptepunt tegenover 
de dollar. Veel experts, ook 
van het International Mone-
tair Fonds, noemen de voor-
stellen van Truss onbetaal-
baar en onrealistisch. Ze zul-
len de inflatie aanwakkeren. 
Die bedraagt nu al bĳna 9 
procent en pessimisten voor-
spellen een verdubbeling. De 
kortetermĳnrente kan dan 
stĳgen tot 18 à 20 procent. 
Dat zĳn geen leuke vooruit-
zichten voor de Britten.

Vrouwen aan de 
macht
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M
et de Shiller CAPE-ETF’s 
kunnen beleggers inspe-
len op de bovengemid-
delde beursprestaties 
die waardeaandelen de 
komende periode door 
de  macro- economische 

en  monetaire ontwikkelingen 
zullen neerzetten. De meest 
gebruikte waarderingspara-
meter is de koers- winstver-
houding. Die deelt de aande-
lenkoers door de winst per 
aandeel van het jongste jaar 
en geeft daarmee een idee 
van hoe goedkoop of duur 
een aandeel noteert. Het is 
een heel grove waarderings-
methode, die veel  nuances 
verdient. Nobelprijswinnaar 
Robert Shiller heeft de koers- 
winstverhou ding in 1988 op-
gewaardeerd tot de cyclically 
adjusted price earnings of 
CAPE-ratio. In plaats van de 
koers te delen door de winst 
van het jongste jaar deelt de 
CAPE die door de gemiddel-
de winst van de jongste tien 
jaar. Daarmee vlakt de ratio 
de jaarlijkse schommelingen 
uit. Dat geeft een werkelijk-
heidsgetrouwer beeld van de 
winstgevendheid van een be-
drijf, want winsten kunnen 
om talloze redenen van jaar 
tot jaar sterk verschillen. De 
CAPE is daarmee een nauw-
keurigere basis om aandelen 
te waarderen.
De zakenbank Barclays heeft 
een index gebouwd op basis 
van de CAPE en de vermogens- 
beheerder Ossiam heeft ETF’s 
gebouwd die de Barclays-in-
dexen volgen. Er zijn CAPE- 
ETF’s voor de Verenigde Sta-
ten, Europa en Japan, en ver-
sies die inzetten op ESG- 
aan delen. Barclays heeft het 

aandelenuniversum inge-
deeld in tien sectoren: duur-
zame consumptiegoederen, 
snelle consumptiegoederen, 
technologie, financiën, nuts-
bedrijven, energie, materia-
len, industrie, gezondheids-
zorg en communicatie.

De index stelt elke maand 
een rangschikking op van de 
waardering van die sectoren 
volgens de CAPE. Daarna 
kijkt het naar het koersmo-
mentum van de goedkoopst 
gewaardeerde vijf sectoren 
en sluit het de sector met het 
slechtste momentum uit. 
Daarmee houdt het de vier 
laagst gewaardeerde sectoren 
met het beste koersmomen-
tum over. Die regelmatige ro-
tatie leidt tot bovengemiddel-
de marktrendementen. Tus-
sen 2002 en 2019 lag het ren-
dement van de Shiller CAPE- 
index, toegepast op de Ame-
rikaanse aandelenmarkt, 
jaarlijks 3 procent hoger dan 
het marktgemiddelde.
De Shiller CAPE-ETF’s zijn 

een goede aanvulling voor 
doorsneeportefeuilles. Ze 
zijn een pure waardebeleg-
gingsstrategie. Onderzoeken 
hebben al aangetoond dat 
waardebeleggen op lange ter-

mijn bovengemiddelde ren-
dementen oplevert. De 
maandelijkse rotatie tussen 
de verschillende sectoren is 
een extra bron van rende-
ment en diversificatie.
Waardebeleggen is niet ge-
schikt voor eender welk mo-
ment. De afgelopen vijftien 
jaar hebben waardebeleggers 
het slechter gedaan dan de 
algemene marktindexen. 
Maar de aanhoudende infla-
tie en de stijgende rentes cre-
eren een klimaat waarin 
waardebeleggen het beter 
doet dan het marktgemiddel-
de en beter dan groeibeleg-
gen, dat de afgelopen twintig 
jaar uitzonderlijk goed pres-
teerde. Sinds midden 2021 
doet de Shiller CAPE Euro-
pe-index het beter dan de al-
gemene MSCI Europe-index.

Conclusie
De CAPE-ETF’s zijn een goe-
de manier om een stukje 
waardebeleggen in de porte-
feuille op te nemen. Er zijn 
verschillende versies van de 
ETF verkrijgbaar. Zo is er de 
Ossiam Shiller Barclays Cape 
US Sector Value voor de Ver-
enigde Staten (ISIN-code: 
LU1079841273) en de Ossiam 
Shiller Barclays Cape Europe 
Sector Value voor Europa 
(LU1079842321). De jaarlijk-
se lopende kosten bedragen 
0,65 procent. Een nadeel is 
dat het synthetische ETF’s 
zijn: ze hebben de eigenlijke 
aandelen niet in portefeuille, 
maar maken gebruik van de-
rivaten om de beursprestaties 
van de verschillende sectoren 
na te bootsen. z

Tip van de week: Ossiam Barclays 
Shiller ETF

Ko e r s :  1017,50 euro
T i c ke r :  USCP GY
I S I N - c o d e :  LU1079842321
M a r k t :  Beurs van Frankfurt
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  511  mil joen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +5  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

CAPE-ETF’s zijn een  goede 
manier om een stukje 
waardebeleggen in de por-
tefeuille op te nemen.

Ad v i e s : koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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