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V O O R W O O R D

Kernenergie is ook een 
oorlogswinnaar
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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

W
e kijken al een tijd naar 
de uraniummarkt, maar 
begrepen er vele jaren 
weinig van. Zelfs toen 
de grootste westerse 
uraniumproducent, Ca-
meco uit Canada, in 

2018 McArthur River sloot, 
bleef de uraniumprijs erg 
laag. De grootste uranium-
mijn ter wereld met een hoge 
ertsgraad sloot door te lage 
prijzen. Ook andere produ-
centen hielden hun mijnen 
dicht, omdat de marktprijs 
voor het basiserts voor kern-
centrales lager lag dan de pro-
ductiekosten.
De malaise na de kernramp in 
het Fukushima zinderde lang 
na. Kernreactoren bleven 
draaien, deels op voorraden 
van uranium en deels op het 
erts dat nog uit die vermin-
derde productie kwam, zon-
der dat de nutsbedrijven zich 
zorgen maakten. Voor Fu-
kushima noteerden we nog 
een uraniumprijs (U308) van 
70 dollar per pond, maar in de 
periode 2017-2020 zagen we 

wel heel lage prijzen tussen 
20 en 30 dollar.
Tot de Amerikaanse grond-
stoffenspecialist Sprott Asset 
Management het beheer 
overnam van ’s werelds groot-
ste investeerder in fysiek ura-
nium, Uranium Participation 
Corp (UPC), en het vehikel 
herdoopte tot Sprott Physi-
cal Uranium Trust (ticker 
SPUT). De trust met een gun-
stig belastingstatuut voor 
Amerikaanse investeerders 
werd sinds de zomer van vo-
rig jaar via speciale aandelen-
uitgifteprogramma’s (ATM’s) 
een gamechanger in de urani-
ummarkt. Dat was de vonk 
die de markt weer in vuur en 
vlam zette en mee de urani-
umprijs weer boven 50 dollar 
bracht.
De Russische invasie in Oek-
raïne deed de rest. De Belgi-
sche beslissing om de twee 
jongste kerncentrales nog tien 
jaar langer open te houden, 
symboliseert dat ook kern-
energie een oorlogswinnaar 
is.

Meer kernreactoren
Dat is een structureel element 
dat zal standhouden, ook als 
de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne voorbij is. Net zoals 
de klimaatopwarming. Om te-
gen 2050 te evolueren naar 
een netto-koolstofvrije sa-
menleving, rekent het Inter-
nationaal Energieagentschap 
(IEA) op een aanzienlijke bij-
drage van kernenergie om de 
elektriciteitsproductie op een 
betaalbare manier te verduur-
zamen, naast wind- en zon-
ne-energie. Maar omdat de 
zon niet altijd schijnt en het 
niet altijd waait, blijft een sta-
biele basisbron voor stroom 
nodig. Kernenergie is dan de 
meest duurzame technologie.
Wereldwijd zijn er tussen 450 
en 500 kernreactoren actief. 
Als de Chinezen hun plannen 
uitvoeren, neemt dat aantal 
de komende decennia met 30 
procent toe. De uraniumprij-
zen zullen verder omhoog 
moeten, om nog meer produ-
centen zo ver te krijgen mij-
nen weer te openen of nieuwe 
op te starten. Cameco besliste 
eerder dit jaar McArthur Ri-
ver tegen 2024 te heropenen.
Uranium is voor ons een 
structurele haussemarkt voor 
meerdere jaren. Via de kopers 
van fysiek uranium Sprott 
Physical Uranium Trust en 
YellowCake kunt u meesur-
fen op de prijsbewegingen 
van uranium. De trackers 
Sprott Uranium Miners 
(ticker URNMXA) en Global 
X Uranium ETF (ticker 
URA) laten toe in te spelen op 
de belangrijkste uraniumspe-
lers. Individuele kanshebbers 
zijn Cameco, NexGen 
Energy, Uranium Energy 
Corp., Denison Mines, Fis-
sion Uranium en Encore 
Energy. z
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T
oen Rusland in 2014 de 
Krim binnenviel en an-
nexeerde, schrok het 
Westen maar ingrijpen 
deed het niet echt. Op 24 
februari 2022 ging de 
Russische president Vla-

dimir Poetin een grote stap 
verder met de inval in Oekra-
ine. Nu is het Westen op-
nieuw geschrokken, maar re-
ageert het ook fors. Dat doet 
het niet alleen met sancties 
tegen Rusland. Veel Europe-
se landen trekken hun defen-
siebudgetten weer op.
Duitsland neemt de voor-
trekkersrol. Het land inves-
teert 100 miljard euro in zijn 
Bundeswehr. Meer dan 2 pro-
cent van het bruto binnen-
lands product (bbp) gaat naar 
defensie. Zelfs België, waar 
de middelen veel beperkter 
zijn, zal het defensiebudget 
optrekken tot ruim 1,5 pro-
cent van het bbp. Dat is uiter-
aard geweldig nieuws voor 
de bedrijven die dat materi-
aal fabriceren. Veel fondsbe-
heerders hebben de aandelen 
van de defensiebedrijven 
evenwel geweerd uit hun 
portefeuille, in het kader van 
de ESG-richtlijnen. Daarmee 
hebben ze sinds begin dit jaar 
aanzienlijke winsten aan hun 
neus voorbij zien gaan.

Afkoelingsperiode
Het zou niet abnormaal zijn 
als de grote en snelle winsten 
van de voorbije maanden niet 
direct een vervolg krijgen. De 
wellicht enorme toekomstige 
winsten voor de fabrikanten 
van oorlogstuig kunnen op de 
korte termijn al grotendeels 
verdisconteerd zitten in de 
sterk gestegen koersen. Een 

afkoelingsperiode voor de 
beurskoersen ligt voor de 
hand.
Maar er is, zoals hoger ge-
steld, wellicht een kentering 
gekomen in de gedachtegang 
van de beleidsvoerders. 
Enerzijds moeten de voorra-
den weer aangevuld worden 
na de leveringen aan Oekra-
ine. Anderzijds zullen vele 
landen hun defensiebudget-
ten structureel moeten ver-
hogen. Tenslotte zitten we 
opnieuw in een situatie van 
Koude Oorlog. Ook als de 
oorlog in Oekraïne achter ons 
zal liggen.
De angst voor oorlogszuchti-
ge leiders weegt op dit mo-
ment zwaarder dan de toren-
hoge schuldgraad van de 
westerse landen. De Ameri-
kaanse president Joe Biden is 
dan wel, veel meer dan zijn 
voorganger Donald Trump, 
een voorstander van nauwe 
samenwerking in NAVO-ver-
band, de West-Europese 
staatshoofden en regerings-
leiders beseffen nu door de 
agressie van Poetin dat ze 
zelf moeten inzetten op her-
bewapening en meer moeten 

doen voor hun eigen veilig-
heid. De ernst van de situatie 
is doorgedrongen, en de keu-
ze wordt nu gemaakt de ei-
gen bewapening weer op te 
voeren.

Drie Franse  
smaakmakers
De meeste fabrikanten van 
militaire goederen vervaardi-
gen ook producten voor ci-
viele doeleinden. Daardoor 
zijn de risico’s gespreid. Das-
sault Aviation bijvoorbeeld 
is een van de grootste fabri-
kanten van luchtvaartmateri-
aal. Maar het haalt bijna de 
helft van zijn omzet in de 
burgerluchtvaart, met vlieg-
tuigen zoals de Falcon. De 
gevechtsvliegtuigen Mirage 
en Rafale zorgen echter voor 
net iets meer omzet. Vorig 
jaar deed Dassault gouden 
zaken. De winst per aandeel 
verdubbelde bijna, tot 
8,34 euro. De koers-winstver-
houding bedraagt net geen 
16. Het dividendrendement 
wordt geschat op 1,70 pro-
cent. Dit jaar zal de winst 
wellicht iets minder zijn, 
maar dit aandeel is, zeker bij 
een terugval, weer koop-
waardig.
Safran is een van de smaak-
makers op de Franse beurs. 
Maar het fraaie beurspar-

cours kreeg begin 2020, zoals 
bij vele aandelen, een flinke 
knauw wegens de pandemie. 
De aandelenkoers is nog niet 
helemaal hersteld. Safran 
produceert onderdelen voor 
de luchtvaart en defensie. De 
pandemie heeft stevig inge-
hakt op de resultaten. Toch 
waren die vorig jaar nog 
meer dan behoorlijk. Dit jaar 
wordt wellicht wat minder. 
Het dividendrendement 
schatten we op 1,5 procent. 
Rond de huidige koers (100 
euro) is een eerste aankoop 
verantwoord.
Thales is eveneens actief in 
defensie en in civiele dien-
sten. Het Franse bedrijf voor-
ziet burger- en legermateri-
aal (vliegtuigen, helikopters, 
schepen, voertuigen) van de 
nodige elektronica, en het le-
vert de radio- en communi-
catiematerialen. Thales is 
ook actief in cyberveiligheid. 
De oorlog in Oekraïne gaf de 
koers van het aandeel vleu-
gels. De koersstijging van de 
voorbije drie maanden 
(+55%) wiste zelfs de dip van 
maart 2020 bijna volledig uit. 
De prima resultaten vertalen 
zich in een relatief hoog divi-
dendrendement (2,40%). Dat 
legt een stevige steun onder 
de koers.

KERNCĲFERS BELANGRĲKE EUROPESE EN AMERIKAANSE SPELERS

Bron: Bloomberg

Defensie trekt ten  
aanval

NAAM KOERS KOERS/WINST ‘22 KOERSPRESTATIE SINDS 1/1/’22 KOERSPRESTATIE 1 J.

Dassault 142,3 euro 18,5 +50% +54%
Safran 105,4 euro 28 -2% -8%
Thales 118,6 euro 17,5 +58% +46%
Ultra Electronics 3330 pence 23,5 +5% +66%
BAe 733 pence 15 +33% +55%
Rolls Royce 99,6 pence 35 -19% -6%
Airbus 108,8 euro 21 -3% +11%
Boeing 189 dollar 50 -6% -23%
Raytheon 102,4 dollar 21,5 +19% +34%
General Dynamics 244,4 dollar 20 +17% +38%
Lockheed Martin 453,6 dollar 17 +27% +28%
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Ook defensiepoot  
bij Airbus
Airbus is actief in de lucht- 
en ruimtevaart, maar ook in 
de defensie-industrie. Onder 
de naam Airbus Defence and 
Space produceert het militai-
re gevechts- en trainings-
vliegtuigen, defensie-elektro-
nica en oplossingen voor de 
wereldwijde beveiligings-
markt. Het verkoopt ook ra-
ketten. Net als voor alle vlieg-
tuigbouwers was 2020 ook 
voor Airbus een annus horri-
blis. Maar het koersherstel 
verloopt voorspoedig. De 
aankoopaanbevelingen zijn 
niet uit de lucht.
Dat heeft te maken met een 
mogelijke ommezwaai in de 
mentaliteit van de beleggers. 
Tot voor kort was het not do-
ne defensieaandelen in porte-
feuille te nemen. Maar al-
maar meer vermogensbe-
heerders stappen daarvan af. 
Airbus heeft zich aangesloten 
bij Rolls-Royce en Thales, die 
de beleggers oproepen de 
sector gunstiger te behande-
len, met als argument dat vei-
ligheid en stabiliteit de sleu-
tel zijn tot duurzaamheid. 
Veel beleggers volgen dat, 
sinds de Russische troepen 
zich verzamelden aan de 
grens met Oekraïne. Het con-
flict tussen Oekraïne en Rus-
land is een echte wake-upcall 
geweest voor ESG-beleggers 
in het algemeen.

Drie Britse  
specialisten
Ook het Verenigd Koninkrijk 
herbergt bedrijven die actief 
zijn in de defensiesector.  
Ultra Electronics is wellicht 
het minst bekende. Het fabri-
ceert sonische apparatuur en 
onderdelen voor zeer ge-
avanceerde wapensystemen. 
Tot voor een paar jaar stond 
Ultra Electronics bekend als 

een dividendaandeel. Het 
keert jaarlijks ongeveer 3,5 
procent uit. Maar dat is voor-
lopig niet meer het geval. Het 
geschatte dividendrende-
ment bedraagt 1,85 procent. 
Het aandeel werd de voorbije 
twaalf maanden meer dan 50 
procent duurder. Voorlopig 
overwegen we geen aankoop.
BAe (British Aerospace) is 
wel een dividendaandeel. 
Voor dit jaar verwachten we 
een rendement van 3,50 pro-
cent. Het bedrijf is betrokken 
bij de grootste defensiepro-
jecten, van gevechtsvliegtui-
gen tot onderzeeërs. De aan-
delenkoers kreeg vleugels 
door de oorlog in Oekraïne 
en de intenties van veel lan-
den om hun defensiebudget-
ten fors te verhogen. Het 
aandeel is weer interessant 
na een koerscorrectie.
Rolls-Royce ontstond in 
1906 en ging in 1971 failliet. 
Het bedrijf werd genationali-
seerd, en in 1973 werd de  
autodivisie afgesplitst onder 
de naam Rolls-Royce Motors. 
Dat is nu eigendom van 
BMW. Rolls-Royce Limited 
werd in 1987 weer geprivati-
seerd onder de naam 
Rolls-Royce plc. Het bedrijf 
bouwt vliegtuigmotoren die 
zowel Airbus als Boeing ge-
bruikt voor de burger- en de 
militaire luchtvaart. Het be-

drijf verwacht dit jaar een 
bescheiden positieve vrije 
kasstroom. De omzet daalde 
vorig jaar van 11,49 miljard 
pond tot 11,22 miljard pond. 
Het zijn geen bemoedigende 
cijfers.

Drie Amerikaanse 
kanjers
Boeing is de grootste vlieg-
tuigbouwer van de wereld en 
maakt ook raketten en ruim-
teschepen. Het is de grote 
concurrent van Airbus. Tot 
enkele jaren geleden ging het 
Boeing voor de wind. Maar 
de dramatische problemen 
met de Max-toestellen deden 
alles kantelen. Vorig jaar liep 
het verlies op tot meer dan 
4 miljard dollar. De koers 
verloor in een jaar bijna een 
derde van zijn waarde.
Het Amerikaanse Raytheon 
is een bedrijf dat vooral flo-
reert bij dreigingen. Het aan-
deel is nooit zo duur geweest. 
Raytheon is de grootste pro-
ducent ter wereld van telege-
leide raketten. Het werd 
vooral bekend tijdens de 
Golf oorlog in 1991. Bijna 90 
procent van zijn omzet komt 
uit defensie. Het is dus een 
zuiver ‘militair’ aandeel, dat 
jaar in jaar uit hoge toppen 
scheert op de beurs. Alleen 
2020 was, om begrijpelijke 
reden, een rampjaar. Maar de 

voorbije twaalf maanden 
werd het aandeel alweer bij-
na 30 procent duurder. Een 
mooi dividendrendement, 
sterke resultaten en gestaag 

stijgende koersen, meer kan 
een liefhebber van defensie-
aandelen niet wensen.
General Dynamics is een 
van de grootste defensiebe-
drijven ter wereld. Het 
bouwt vliegtuigen, maar ook 
pantservoertuigen en zelfs 
schepen en duikboten. De 
aandelenkoers nadert een 
alltime high. Dat is ook het 
geval voor Lockheed Mar-
tin, dat enkele jaren geleden 
Fort Worth Division kocht 
van GD. Daar werden de 
F-16’s gefabriceerd. Beide 
aandelen bieden een divi-
dendrendement van meer 
dan 2 procent en ze kosten 
ongeveer 20 keer de jaar-
winst. De twee aandelen zijn 
een prima belegging in deze 
tijden van wereldwijde drei-
ging. Maar voor een aankoop 
is het beter even een koers-
correctie af te wachten. z

Er is wellicht een  
kentering gekomen in  
de gedachtegang van de 
beleidsvoerders. 
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E
erst was er de covid-19- 
pandemie die een schok-
golf door de sector van 
het zorgvastgoed stuurde. 
De voorbije maanden 
kwam daar een tweede 
schokgolf bovenop toen 

de Franse zorgverlener Or-
pea in opspraak kwam door 
verwaarlozing van de bejaar-
de bewoners in de zorginstel-
lingen van Aedifica. Dat deed 
ook de koers van Aedifica 
geen deugd met een daling 
van zowat 20 procent in en-
kele weken. Maar de markt 
lijkt te overreageren. Op lan-

ge termijn blijven de vooruit-
zichten voor de sector zon-
der meer gunstig.
Tussen 2008 en 2018 is het 
aantal 80-plussers in de Eu-
ropese Unie met 25 procent 
toegenomen tot 25 miljoen. 
Dat aantal zal tussen 2018 en 
2050 nog eens met 130 pro-
cent klimmen tot 57,5 mil-
joen. Die demografische 
trend zal de vraag naar zorg-
vastgoed voort ondersteunen. 
Bovendien kon de Belgische 
groep bij de aankondiging 
van de jaarresultaten specifi-
ceren dat Orpea 5 procent 
vertegenwoordigt van de 
huurinkomsten: 3 procent in 
België en telkens 1 procent in 
Duitsland en in Nederland.
Intussen houdt Aedifica vast 
aan zijn ambitie om door te 
groeien tot een pan-Europese 
speler in zorgvastgoed. De 
groep is behalve in België (83 

sites) ook actief in Duitsland 
(101 sites), Nederland (72 si-
tes), het Verenigd Koninkrijk 
(102 sites), Finland (198 sites) 
en Zweden (22 sites). On-
langs heeft de groep haar 
eerste stapjes in Ierland (9 si-
tes) gezet. België staat nog 
voor 26 procent van de porte-
feuille. De tweede plaats is 
voor Duitsland (23%), ge-
volgd door Finland en het 
Verenigd Koninkrijk met elk 
18 procent, Nederland met 12 
procent. Zweden en Ierland 
zitten in de buurt van 2 pro-
cent.
Ondanks de coronacrisis is er 
geen materiële impact op de 
cijfers van de groep over het 
boekjaar. Fantastisch nieuws 
is de uitzonderlijk hoge glo-
bale bezettingsgraad (zonder 
de gemeubelde appartemen-
ten) van 100 procent eind 
2021. Alle residentiële zorg-
gebouwen bleven volledig 
operationeel en de huurbeta-
lingen bleven stabiel. Er zijn 
ook geen aanwijzingen dat de 
oversterfte de huurbetalings-
capaciteit van de exploitan-
ten in het gedrang zal bren-
gen.

Op 31 december was de reële 
waarde van de vastgoedbe-
leggingen gestegen tot 
4,9 miljard euro, tegenover 
3,81 miljard euro eind 2020. 
Dat is een toename met 
1,1 miljard of 28 procent. De 
nettohuurinkomsten zijn met 

24 procent gestegen tot 
232,1 miljoen euro. Dat levert 
een winst per aandeel van 
4,35 euro op.
De zorgvastgoedportefeuille 
van Aedifica bestond eind ju-
ni uit 587 zorgvastgoedsites 
met circa 44.000 bewoners.. 
De nettoactiefwaarde, voor 
de reële waarde van de in-
dekkingsinstrumenten tegen 
de stijgende rente, bedraagt 
76,60 euro per aandeel – of 
77,35 euro inclusief de 
niet-gerealiseerde minwaar-
den op de indekkingen – te-
genover 65,75 euro per aan-
deel op 31 december 2020.
Over het boekjaar 2021 zal 
het vooropgestelde brutodi-
vidend van 3,40 euro per aan-
deel worden uitgekeerd. Voor 
het boekjaar 2022 geeft de 
bedrijfsleiding een prognose 
voor het dividend van 
3,70 euro bruto per aandeel.

Conclusie
In minder dan vijf jaar is de 
gvv uitgegroeid tot een Euro-
pese zorgvastgoedspeler. Ae-
difica is dé referentie in Eu-
ropa geworden. Het investe-
ringsverhaal steunt nadruk-
kelijk op de groeiende in-
komsten op lange termijn 
dankzij langlopende en aan 
inflatie gekoppelde huurcon-
tracten met een gemiddelde 
resterende looptijd van twin-
tig jaar. De cijfers waren be-
ter dan verwacht en de koers 
herstelt van de Orpea-dip. De 
premie van de beurswaarde 
tegenover de intrinsieke 
waarde is onlangs wel stevig 
teruggelopen tot zowat 30 
procent. Vandaar onze ad-
viesverhoging. z

A E D I F I C A

Te fors teruggevallen

Koers: 109,90 euro
Ticker: AED BB
ISIN-code: BE0003851681
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,65 miljard euro
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 23
Koersverschil 12 maanden: +13%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 2,1%

Het aantal zorgvastgoed-
sites in portefeuille is in 
minder dan vijf jaar ge-
stegen van 117 naar 587.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 29 MAARTGF
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A
lexco Resource Corp. kan 
de hooggespannen ver-
wachtingen niet waar-
maken. Er zijn vertragin-
gen bij het op kruis- 
snelheid brengen van de 
productie in de Keno Hill- 

mijn. Het Keno Hill Silver 
District in het Canadese Yu-
kon Territory is opgedeeld in 
vier gebieden: Bellekeno, 
Lucky Queen, Flame & Moth 
en Bermingham. Van het hele 
Keno Hill-gebied is nog maar 
zo’n 15 procent geëxploreerd. 
Alexco beschikt er over een 
verwerkingsinstallatie met 
een capaciteit van 400 ton 
per dag, uitbreidbaar tot 550 
ton. Vorig jaar werd daarvan 
slechts 170 ton gebruikt, om-
dat alle ertsen tot het najaar 
van Bellekeno kwamen. Bij 
Bermingham en Flame & 
Moth moesten aanpassingen 
gebeuren aan de verwer-
kingsinstallatie.

Alexco produceerde vorig 
jaar bijna 622.000 troy ounce 
zilver, 1,66 miljoen pond zink 
en 4,77 miljoen pond lood. 
Daarmee werd een omzet 
van 21,5 miljoen Canadese 
dollar gerealiseerd. Door de 
hoge investeringen was er 
een nettoverlies van 3,1 mil-
joen dollar. Dit jaar staat in 
het teken van het verder op-
schalen van de activiteiten, 
maar het eerste kwartaal 
brengt nog geen beterschap. 
Tijdens de eerste twee maan-
den van 2022 waren er ver-
schillende covid-gevallen bij 

Keno Hill, waardoor er te 
weinig personeel was. Daar-
naast had Alexco af te reke-
nen met een beperkte be-
schikbaarheid van gespeciali-
seerde apparatuur voor de 
ondergrondse mijnactivitei-
ten bij Bermingham Deep. In 

maart is de situatie groten-
deels genormaliseerd, maar 
toch zal de output in het eer-
ste kwartaal niet hoger dan 
75.000 tot 100.000 troy oun-
ce uitkomen.
Vanaf het tweede kwartaal 
zal de productie substantieel 
toenemen. CEO Clynton 
Nauman mikt op 450.000 tot 
550.000 troy ounce. Pas in de 
tweede jaarhelft komt de 
productie bij Bermingham en 
Flame & Moth op kruissnel-
heid en zal Keno Hill positie-
ve kasstromen genereren. 
Dat is drie tot vier maanden 
later dan voorzien.
Toch was er ook goed nieuws. 
Na een nieuwe schatting 
werd het reservepotentieel 
van Bermingham met 43 pro-
cent verhoogd van 33 naar 
47,2 miljoen troy ounce. De 
levensduur van de mijn, die 
acht jaar bedroeg, wordt 
daarmee aanzienlijk ver-
lengd. De groepsreserves lo-
pen op naar 87,6 miljoen troy 
ounce zilver. Dat cijfer zal 
nog stijgen, want ook Flame 
& Moth presenteerde veelbe-
lovende boorresultaten. Bij 
een maximale verwerkings-

capaciteit moet een jaarlijkse 
productie van 4 tot 5 miljoen 
troy ounce mogelijk worden.
Alexco investeerde vorig jaar 
38,5 miljoen Canadese dollar 
in de uitbreiding van Ber-
mingham en Flame & Moth. 
Daardoor was de cashpositie 
eind vorig jaar gedaald naar 
9,9 miljoen dollar, tegenover 
nog 23,7 miljoen dollar een 
jaar eerder. De zilverprodu-
cent haalde in januari 9,2 mil-
joen Canadese dollar op met 
de uitgifte van flow-through 
shares waarvan de opbrengst 
voor exploratie moet worden 
gebruikt. Kopers van die aan-
delen genieten een belasting-
voordeel.
Vorige maand nam Alexco 
5 miljoen Canadese dollar op 
van de kredietlijn van 10 mil-
joen dollar. Daarmee is de li-
quiditeit weer voldoende tot 
de kasstromen positief wor-
den.

Conclusie
Dit jaar moet de doorbraak 
worden voor Alexco, en daar 
is niets aan veranderd. Alleen 
duurt het enkele maanden 
langer dan voorzien voor de 
productie op kruissnelheid 
komt. Operationele risico’s 
zijn eigen aan de mijnbouw-
sector en met slechts één 
mijn in portefeuille is het ri-
sico bovengemiddeld. Maar 
vanaf de tweede jaarhelft 
moet de mijngroep financieel 
zelfvoorzienend worden met 
positieve vrije kasstromen. 
Alexco is een groeiverhaal. 
Het aandeel blijft tegen 
8 keer de verwachte winst en 
1,8 keer de boekwaarde aan-
trekkelijk gewaardeerd. z

A L E X C O  R E S O U R C E

Nog even geduld

Koers: 1,61 dollar
Ticker: AXU US
ISIN-code: CA01535P1062
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 250 miljoen dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 8
Koersverschil 12 maanden: -36%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: -

Vanaf de tweede jaarhelft 
moet Alexco Resource  
financieel zelf- 
voorzienend worden.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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D
e koers van Atenor blijft 
hangen sinds de pande-
mie. Ook naar aanleiding 
van de jaarcijfers 2021 
zagen we geen echt posi-
tieve koersreactie, tot 
frustratie van het topma-

nagement. De markt blijft 
twijfelen aan de perspectie-
ven voor kantoorvastgoed, en 
dus aan de snelheid waarmee 
de vastgoedontwikkelaar zijn 
projecten kan realiseren.
Dankzij vooral de verkoop 
van het kantoorgebouw Vaci 
Greens E + F (de twee laatste 
gebouwen in Boedapest) wist 
Aternor wel een jaarresultaat 
van 38,07 miljoen euro over 
2021 neer te zetten, bijna 58 
procent meer dan in 2020. 
De eerste jaarhelft was goed 
voor 29,60 miljoen euro. De 
winst per aandeel steeg van 4 
naar 5,66 euro per aandeel 
(+41,5%).
In 2021 zijn vier projecten 
(Vaci Greens, HBC, Buzz en 
Dacia1) verkocht voor in to-
taal 317,1 miljoen euro. De ge-
middelde brutomarge lag 
met 785 euro per vierkante 
meter ver boven de eigen 
doelstelling van 400 euro. De 
portefeuille dikte in 2021 met 
vijf nieuwe projecten aan: 
twee in Boedapest (Baker 
Street en Lake 11), een in Pa-
rijs (rue Victor Hugo), een in 
Luxemburg (Cloche d’Or) en 
een in Londen (Fleet House). 
Met het eerste project in 
Londen voegde Atenor een 
nieuwe metropool en een 
nieuw land aan de portefeuil-
le toe. In totaal voor een re-
cordinvesteringsbedrag van 
270,45 miljoen euro. De por-
tefeuille was eind 2021 ge-
spreid over 32 projecten (18 

in 2016) in tien landen.
Het Internationaal Groeiplan 
(2022-2026) focust op de uit-
breiding van het aantal pro-
jecten per land waar de groep 
actief is. Daarvoor werkt 
Atenor met lokale teams. De 
internationalisering deed de 

portefeuille ruim verdubbe-
len van gemiddeld 600.000 
naar 1,3 miljoen vierkante 
meter. Het strategisch plan 
stuurde de groep weg van de 
historische as Brussel- 
Luxemburg en naar de groei-
markten van Centraal-Euro-
pa (Boedapest, Boekarest en 
Warschau). Die maken nu 
ongeveer de helft van de 
vastgoedportefeuille uit, en 
dat kan de komende jaren 
nog oplopen. Atenor heeft 
ook gediversifieerd naar an-
dere Europese landen, zoals 
Frankrijk (Parijs), Duitsland 
(Düsseldorf ), Portugal (Lis-
sabon), Nederland (Den 
Haag) en het Verenigd Ko-
ninkrijk (Londen).

De uitbreiding naar meer 
landen moet helpen de ge-
middelde aanwezigheids-
duur van een project in de 
Atenor-portefeuille te redu-
ceren van 6 naar 4,5 jaar. 
Daarvoor moet het ontwik-
kelingscijfer stijgen van ge-

middeld 100.000 vierkante 
meter in de periode 
2013-2016 naar 400.000 vier-
kante meter voor de periode 
2022-2026. Vermits het 
streefcijfer van 400 euro per 
vierkante meter brutowinst 
(haast elk project zit daar in 
de praktijk boven) ongewij-
zigd blijft, is de ambitie niet 
langer 40 miljoen euro bruto-
winst per jaar te genereren 
over een tiental projecten, 
zoals in 2013-2016, maar te 
gaan richting 160 miljoen eu-
ro voor de periode 2022-2026 
op basis van een portefeuille 
van 1,8 miljoen vierkante me-
ter.
54 procent van de portefeuil-
le bestaat uit kantoren, 40 
procent is residentieel (ap-
partementen) en de rest win-
kels. Naar goede traditie 
werd het dividend met 5 pro-
cent opgetrokken tot 2,54 eu-
ro per aandeel, wat overeen-
komt met circa 5 procent 
brutodividendrendement.

Conclusie
De blijvende twijfels rond de 
snelheid van de realisatie van 
projecten in kantorenvast-
goed doen de koers afwijken 
van het geschetste groeitra-
ject. We zien hier een mooie 
koopkans in voor de komen-
de 12 tot 24 maanden. Daar-
om pakken we weer uit met 
een adviesverhoging. Op het 
huidige koersniveau is 
Atenor een defensieve, want 
goedkope rendementswaar-
de. z

A T E N O R

Meevallend 2021

Koers: 59,00 euro
Ticker: ATEB BB
ISIN-code: BE0003837540
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 412,5 miljoen euro
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 4,3% 

Naar goede traditie ver-
hoogde Atenor het divi-
dend met 5 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 
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D
e resultaten van de twee-
de helft van 2021 tonen 
nogmaals aan dat Exmar 
pas een gezonde winst-
gevendheid kan bereiken 
als de twee grote gasplat-
formen, de Tango FLNG 

en de FSRU S188, een huur-
der vinden. In de tweede 
jaarhelft stonden beide werk-
loos aan de kant. De bedrijfs-
winst dook 9 miljoen dollar 
in het rood, wat een netto-
verlies van 23,5 miljoen dol-
lar opleverde. Over 2021 was 
er wel nog een nettowinst 
van 11,6 miljoen dollar, dank-
zij de verbrekingsvergoeding 
van 56,8 miljoen dollar die 
Gunvor betaalde om af te ra-
ken van het huurcontract 
met de FSRU S188.
De combinatie van een on-

derliggende negatieve renda-
biliteit en een nog altijd hoge 
schuldenlast blijft risicovol. 
De liquiditeitspositie is wel 
aan de beterhand. Het ma-
nagement zegt dat het bedrijf 
de komende twaalf maanden 
de financiële verplichten kan 
nakomen en dat de conve-
nanten gerespecteerd zullen 
worden. Er is ook geld ge-
noeg om een bescheiden di-
vidend van 0,08 euro per 
aandeel uit te keren. De ba-
lans is stevig genoeg met een 
eigen vermogen van 536 mil-
joen dollar, terwijl de beurs-
kapitalisatie 405 miljoen dol-
lar bedraagt. Toch blijft het 
zorgvuldig centen tellen om 

liquiditeitsproblemen te 
voorkomen.
Het goede nieuws is dat de 
FSRU S188 met het Neder-
landse Gasunie een nieuwe 
huurder voor vijf jaar gevon-
den heeft. Dat contract moet 
op jaarbasis 15 tot 20 miljoen 
dollar in het laatje brengen. 
De ingebruikname van de 
FSRU S188 wordt verwacht 
in het derde kwartaal van dit 
jaar. Gasunie zal het platform 
gebruiken om vloeibaar aard-
gas (lng) te hervergassen en 
te injecteren in het Neder-
landse aardgasnet. De geo-
politieke situatie heeft Exmar 
geholpen, nu Europa koorts-
achtig op zoek is naar alter-
natieve leveranciers voor 
Russisch aardgas. Lng is een 
van de meest voor de hand 
liggende alternatieven, maar 
in heel wat Europese landen 
ontbreekt de infrastructuur 
nog om meer lng in te voeren.
Die nieuwe realiteit verhoogt 
ook de kansen om een huur-
der te vinden voor de Tango 
FLNG. Dat schip zet aan het 
begin van de productieket-
ting aardgas om in lng. Een 
huurcontract voor de Tango 

zou nog een grotere boost ge-
ven aan de resultaten van Ex-
mar, maar het blijkt al jaren 
een lastige en complexe op-
dracht om het gevaarte aan 
het werk te krijgen. Ook nu 
blijft het afwachten.

Zonder de inkomsten van 
beide vehikels viel Exmar in 
2021 terug op de inkomsten 
uit het verhuur van zijn tan-
kervloot, die hoofdzakelijk 
actief is in het transport van 
lpg en ammoniak. De tarie-
ven voor de grootste schepen 
begonnen het jaar op record-
hoogtes, om daarna fors in te 
zinken en tegen het einde 
van het jaar weer te herstel-
len. De tarieven voor de mid-
delgrote en de kleinere sche-
pen bleven het hele jaar vrij 
stabiel. In die divisie boekte 
Exmar in 2021 een bedrijfs-
winst van 27 miljoen dollar. 
Vanaf dit jaar zullen ook twee 
nieuwe grote schepen, de 
Flanders Innovation en de 
Flanders Pioneer, bijdragen 
aan het resultaat via een 
huurcontract met Equinor. 
Mocht ook de Tango een 
huurder vinden, dan kan 
2022 een kanteljaar worden 
voor Exmar.

Conclusie
Dankzij het nieuwe huurcon-
tract voor de FRSU S188 
moet Exmar dit jaar afscheid 
kunnen nemen van de onder-
liggende negatieve rendabili-
teit. De basisactiviteit van het 
transport van lpg en ammo-
niak zorgt voor een vrij sta-
biele bron van inkomsten, 
maar om het bedrijf structu-
reel winstgevend te maken 
moet ook de Tango FLNG 
een huurder vinden. De hui-
dige waardering bij een on-
dernemingswaarde van 
7 keer de bedrijfscashflow is 
fair, gezien het nog hoge risi-
coprofiel. We blijven bij het 
advies ‘houden’. z

E X M A R

Hopen op de Tango

Koers:  6,2 euro
Ticker: EXM
ISIN-code: BE0003808251
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  342 miljoen euro
k/w 2021: 35
verwachte k/w 2022: 30
Koersverschil 12 maanden: +82%
Koersverschil sinds jaarbegin: +44%
Dividendrendement: 1,3%Om het bedrijf structureel 

winstgevend te maken 
moet de Tango FLNG een 
huurder vinden.

Advies: houden
Risico: hoog
Rating: 2C
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M
et NexGen Energy spe-
len we in op de ura-
niumstierenmarkt. Het 
Canadese uranium-
exploratiebedrijf werd 
opgericht in 2010 en is 
actief in het Athabasca- 

bassin in Canada. NexGen 
forceerde in 2014 een belang-
rijke doorbraak met de ont-
dekking van hoge uranium-
ertsgraden in het Arrow- 
gebied in het zuidwesten van 
het bassin. Sindsdien groeide 
Arrow uit tot ’s werelds 
grootste te ontwikkelen ura-
niumproject.
In februari 2021 presenteer-
de NexGen de definitieve 

haalbaarheidsstudie. De ac-
tuele waarde van de toekom-
stige kasstromen na belastin-
gen bedraagt 3,5 miljard Ca-
nadese dollar bij een gemid-
delde uraniumprijs van 
50 dollar per pond. Bij 
60 dollar per pond stijgt de 
waarde naar 4,4 miljard Ca-
nadese dollar en bij 70 dollar 
naar 5,33 miljard. De ver-
wachte jaarlijkse productie-
cijfers zijn indrukwekkend: 
21,7 miljoen pond uranium 
(U3O8) over een levensduur 
van 10,7 jaar, waarvan liefst 
28,8 miljoen pond tijdens de 
eerste vijf productiejaren. 
Ter vergelijking: de wereld-
wijde uraniumproductie voor 
2022 zal omtrent 130 miljoen 
pond bedragen, terwijl 
McArthur River, ’s werelds 
grootste mijn, een maximale 
jaarlijkse productiecapacteit 

van 25 miljoen pond heeft.
De bouw van Arrow zal 
1,3 miljard Canadese dollar 
kosten en 3,5 jaar duren. De 
Canadezen leggen de laatste 
hand aan het cruciale milieu- 
effectenrapport. Dat zal de 
basis vormen voor het ver-
gunningsproces, dat twee 
jaar zal duren. Er worden 
heel wat voorbereidingswer-
ken aangevat om bij groen 
licht onmiddellijk met de 
bouw te kunnen starten. 
NexGen stelde in november 
een externe partij aan, die te-
gen het derde kwartaal het 
front-end engineering design 
van het project moet finalise-
ren. Daarna start een gede-
tailleerd engineeringspro-
gramma. Ter ondersteuning 
loopt sinds vorig jaar een 
geotechnisch programma.
Het bedrijf hoopt in 2026 of 
2027 de productie te kunnen 
opstarten. Met een verwach-
te operationele kostprijs van 
7,58 Canadese dollar per 
pond hoort Arrow bij de 10 
procent goedkoopste urani-
ummijnen. De haalbaar-
heidsstudie gaat uit van een 
levensduur van 10,7 jaar, 

maar de mijnlicentie wordt 
aangevraagd voor 24 jaar. Er 
is nog heel wat bijkomend 
exploratiepotentieel rond 
 Arrow (Rook I).
Ook in milieubeheer en 
 sociaal-economische aspec-
ten is Arrow een project van 

wereldformaat. Dat blijkt on-
der meer uit een aantal tech-
nische aspecten van het pro-
ject die de milieu-impact 
drastisch zullen beperken, 
maar ook uit de prioriteit die 
wordt gegeven aan akkoor-
den met de twee lokale, tradi-
tionele bevolkingsstammen.
Arrow zal NexGen op basis 
van de jaarlijkse nettokas-
stroom – gemiddeld 763 mil-
joen Canadese dollar na be-
lastingen, 1,04 miljard in de 
eerste vijf jaar – in de top 
vijftien van de grootste 
grondstoffenmijnbedrijven 
ter wereld katapulteren. In 
het Rook I-gebied ontdekte 
NexGen met South Arrow, 
Harpoon, Dow en Cannon 
nog vier ertsrijke gebieden. 
Ten westen van Rook I is er 
nog een groot exploratiege-
bied (SW1).
Het belang van 51 procent in 
het uraniumexploratiebedrijf 
Iso Energy is 215 miljoen Ca-
nadese dollar waard. De 
groep beschikt over een ste-
vige kaspositie van 185 mil-
joen Canadese dollar.

Conclusie
NexGen Energy is de topper 
onder de uraniumexploratie-
bedrijven. Het prijskaartje is 
navenant, maar het toppro-
ject verdient een plaats in el-
ke brede grondstoffenporte-
feuille. Het bedrijf is een 
overnamekandidaat, hetzij 
door een rechtstreekse con-
current, zoals Cameco of 
Orano, of een grondstoffen-
major die in uranium actief 
wil worden. De hoge volatili-
teit van het aandeel moet u 
erbij nemen. z

N E X G E N  E N E R G Y

Vergunningsproces Arrow start bijna

Koers: 5,49 dollar
Ticker: NXE US
ISIN-code: CA65340P1062
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,64 miljard dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: -

De hoge volatiliteit van  
het aandeel moet u erbij 
nemen.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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D
e Gentse specialist in de 
behandeling van vocht-
ophopingen door lever-
ziekten, kanker of hartfa-
len haalde op 7 maart 
28,4 miljoen euro op met 
de uitgifte van 5,17 mil-

joen nieuwe aandelen tegen 
5,5 euro per aandeel. Er was 
geen korting op de laatste 
slotkoers, maar het aandeel 
was de voorafgaande weken 
in een zwakke beursomge-
ving met 15 à 20 procent te-
ruggevallen. Het aantal uit-
staande aandelen stijgt met 
27,8 procent.

Met de extra financiering kan 
Sequana Medical verder tot 
het tweede kwartaal van 2023. 
Het wordt een periode met 
heel wat belangrijk nieuws, 
vooreerst over de toepassing 
van de alfapump in patiënten 
met wederkerende vochtop-
hoping in de buik door lever-
ziekten. In het vierde kwar-
taal worden de resultaten van 
de primaire eindpunten voor 
de Noord-Amerikaanse  
Poseidon-studie verwacht. 
Rond die tijd wordt bij de 
laatste patiënt de alfapump 
geplaatst. Vorig jaar zijn uit-
stekende resultaten bekend-
gemaakt bij 26 patiënten van 
een roll-incohort van de stu-
die. Bij bevestiging wordt te-
gen medio 2023 het goedkeu-
ringsdossier ingediend. Se-
quana Medical zal zelfstandig 
de commercialisatie op zich 
nemen. De doelgroep zijn de 

circa 150 levertransplantatie-
centra in de Verenigde Staten.
Er komt ook nieuws over de 
toepassing van de alfapump 
in patiënten met hartfalen, 
die kampen met ernstige 
vochtophoping ondanks het 
gebruik van vochtafdrijvende 

middelen. In het tweede 
kwartaal wordt normaal de 
rekrutering van patiënten in 
de Sahara Desert-studie vol-
tooid. Als dat lukt, volgen de 
resultaten in de tweede jaar-
helft. De veiligheids- en haal-
baarheidsstudie onderzoekt 
de werking van de alfapump 
DSR (direct sodium removal 
of directe natriumverwijde-
ring) in twintig patiënten. In 
december zijn al sterke tus-
sentijdse resultaten bekend-
gemaakt. De herhaalde 
DSR-therapie elimineerde bij 
de eerste zes patiënten op 
een veilige, effectieve en 
snelle manier de aanhouden-
de congestie, zonder diureti-
ca. De hartfalentoestand ver-
beterde met 30 procent en de 
nierfunctie bleef stabiel, ter-
wijl bij zo’n behandeling nor-
maal een verslechtering zou 
optreden. Bovendien rea-
geerden de patiënten na de 
eerste intensieve behande-
lingsfase opnieuw bijna zoals 
een gezonde persoon op diu-
retica. Het beperkte aantal 
bijwerkingen bleek goed te 
behandelen.
Parallel werkt Sequana Me-
dical aan een eigen, gepaten-

teerd DSR-infusaat van de 
tweede generatie. Daarvan 
presenteert het in de tweede 
jaarhelft preklinische data, 
als aanloop naar de start van 
de eerste klinische studie in 
de Verenigde Staten (Moja-
ve). De resultaten worden 
medio 2023 verwacht.
In de tweede helft van 2023 
start normaal een volgende 
klinische studie in de VS met 
de alfapump en het eigen 
DSR-infusaat. De bedoeling 
is na de Mojave-studieresul-
taten een partner te zoeken 
voor de toepassing in hart-
falen. Sequana Medical ver-
kreeg in februari een belang-
rijke certificering onder de 
nieuwe Europese verorde-
ning voor medische hulpmid-
delen (MDR), nadat in no-
vember 2021 al een belangrij-
ke certificatie van zijn kwali-
teitsmanagementsysteem 
was gehaald voor onder meer 
de Amerikaanse markt.

Conclusie
Het aandeel van Sequana 
Medical presteerde in de 
aanloop naar de verwachte 
kapitaalverhoging zwak en 
herstelde sindsdien beschei-
den. De nieuwsstroom van de 
komende achttien maanden 
moet nieuwe investeerders 
overtuigen en een cruciaal 
partnerschap mogelijk ma-
ken voor hartfalen. We gaan 
in dat realistische scenario 
uit van een stevige herwaar-
dering van het ondergewaar-
deerde aandeel en houden 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille stevig vast. z

S E Q U A N A  M E D I C A L

Cruciale periode tot midden 2023

Met de extra financiering 
kan Sequana Medical  
verder tot het tweede  
kwartaal van 2023.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 MAART

Koers: 6,18 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 134 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19%
Dividendrendement: -
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Het Britse farma-aandeel  
Acacia Pharma lijkt Euronext 
Brussel alweer te verlaten. 
Eagle Pharmaceuticals maak-
te bekend een bod op Acacia 
Pharma uit te brengen van 
0,68 euro in cash plus 0,0049 
aandelen Eagle Pharmaceutics, 

of zowat 0,89 euro per aandeel 
Acacia Pharma. Dat waar-
deert de groep op 94,7 mil-
joen euro, een koude douche 
voor de beleggers. Het aandeel 
noteerde op 1,28 euro voor het 
bod. De koers daalde met 35 
procent. Het aandeel kwam 
in maart 2018 tegen 3,60 per 
aandeel naar Euronext Brus-
sel. Acacia Pharma heeft 
geldnood en de referentie-
aandeelhouders willen geen 
extra geld meer betalen.

De Amerikaanse producent 
van elektrische auto’s Tesla 
zal het aantal aandelen ver-
hogen om een aandelensplit-
sing in de vorm van een divi-
dend mogelijk te maken. Het 
is nog niet geweten in hoe-
veel het aandeel zal worden 

gesplitst. Het voorstel kreeg 
de goedkeuring van de raad 
van bestuur van Tesla. De 
aandeelhouders moeten nog 
hun fiat geven op de algeme-
ne vergadering. Dit is niet de 
eerste aandelensplitsing van 
Tesla. In augustus 2020 voer-
de het bedrijf al een splitsing 
door van vijf nieuwe aande-
len voor een bestaand aan-
deel. De aandeelhouders rea-
geerden euforisch en joegen 
de koers 8 procent hoger.

De Belgische gerechtelijke 
autoriteiten hebben onder 
meer Rudy Van Rillaer, de CEO 
van PostNL België, gearres-
teerd in het kader van een 
onderzoek naar de praktijken 
van de pakjesbezorger. Hij 
wordt beschuldigd van het 

leiden van een criminele or-
ganisatie, mensenhandel, 
valsheid in geschrifte en ille-
gale detachering. PostNL 
vindt de arrestaties een 
schande en zegt zich van 
geen kwaad bewust te zijn. 
Ze stellen de agressiviteit en 
de willekeur van de Belgische 
justitie aan de kaak. Na het 
nieuws stuurden de beleggers 
het PostNL aandeel ruim 5 
procent lager. Op 3,30 euro 
ligt een horizontale steun.

Het vastgoedbedrijf gespecia- 
liseerd in logistiek WDP zette 
een nieuwe stap in zijn inter-
nationale ontwikkeling door 
een belang van 9,09 procent te 
nemen in de Zweedse beurs-
genoteerde sectorgenoot Ca-
tena. WDP schreef in op 

4,12 miljoen nieuwe aandelen 
Catena tegen 526 Zweedse 
kroon per aandeel. Dat komt 
neer op een investering van 
206,7 miljoen euro. De CEO 
van WDP, Joost Uwents, 
krijgt normaal een zitje in de 
raad van bestuur van Catena. 
WDP is van plan het belang 
in Catena op te trekken tot 10 
procent. WDP mikt op een 
nog ruimere geografische 
spreiding voor hun klanten. 
De koers won ruim 2 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 0,82 euro
Ticker: ACPH BB
ISIN-code: GB00BYWF9Y76

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 1099,57 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 3,48 euro
Ticker: PNL NA
ISIN-code: NL0009739416

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 39,00 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0974349814
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H
et is vijf jaar geleden dat 
we ons nog eens waagden 
aan een haussecombinatie 
op Qualcomm. Onze ana-
lyse wees uit dat het aan-
deel een aankoopaanbe-
veling verdiende, net als 

vandaag. Anderzijds ver-
moedden we ook dat de koers 
nog een appelflauwte kon 
krijgen. Dat risico konden we 
afdekken met een putoptie. 
We hebben dat toen met suc-
ces gedaan en proberen die 
strategie te herhalen.
Qualcomm is de wereldleider 
in draadloze communicatie 
en speelt een hoofdrol bij de 
uitrol van 5G. Dat zal in de 
nabije toekomst veel geld in 
het laatje brengen. Andere 
bedrijven in de halfgeleider-

O P T I E S

Nieuwe mogelijkheden met Qualcomm
sector staan onder druk om-
dat ze niet voldoende capaci-
teit zouden hebben. Ook het 
aandeel van Qualcomm zit 
wat in het verdomhoekje, 
maar het wordt naar onze 
mening onterecht afgestraft. 
Het aandeel is verre van duur.

Koop 100 aandelen Qual-
comm tegen 158 dollar
Wie nog geen aandelen bezit, 
kan nog altijd een positie ne-
men. Gezien de onzekere si-
tuatie en de zenuwachtige 
 reacties op de beurzen, is het 
best mogelijk dat de koersen 
de komende maanden nog 
 hevig op en neer bewegen. 
Wie zich daar ongemakkelijk 
bij voelt, raden we aan een 
put aan te schaffen.

Gekochte put
Koop 1 put Qualcomm okto-
ber met uitoefenprijs 
155 dollar @ 15,14 dollar
Mocht het de komende maan-
den toch niet te best gaan met 
de aandelenkoers, dan zal dit 
verkoopcontract de positie 
beschermen tot 21 oktober. Er 
ligt een stevige steun onder 
de koers rond 123 dollar. Te-
gen die koers is deze put in-
trinsiek 32 dollar waard. We 
kunnen de aandelen verkopen 
tegen 155 dollar. Dat dekt het 
verlies op de aandelen. Als 
het wel de verwachte kant 
opgaat, kan dit contract waar-
deloos worden. Maar in dat 
geval zijn onze aandelen een 
heel stuk meer waard.
Voor wie zuiver met opties 

wil werken, wijzen we op de 
mogelijkheid van geschreven 
puts. Daarmee kunt u aande-
len van Qualcomm bij een 
koersdaling goedkoper ver-
werven dan vandaag op de 
beurs. Stijgt de aandelen-
koers, dan behoudt u de ont-
vangen putpremie.

Geschreven put
Schrijf de put Qualcomm 
juli met uitoefenprijs 
160 dollar @ 15,05 dollar
De premie van 1.505 dollar 
(15,05 x 100) is fors voor dit 
contract. Als de aandelen-
koers boven 160 dollar stijgt, 
behoudt u de premie. U kunt 
pas gedwongen worden de 
aandelen te kopen, als de 
koers onder 160 dollar zakt. 
Dan zult u slechts 144,95 dol-
lar (160 - 15,05) per aandeel 
Qualcomm betalen. Dat is 10 
procent onder de huidige 
koers. z

D
e Europese Commissie 
stelde vorig jaar een lijst 
van 34 strategische pro-
ducten op waarvoor de 
Europese Unie te afhan-
kelijk is van buitenlandse 
leveranciers. Op die lijst 

stonden behalve verschillen-
de grondstoffen voor batterij-
en ook zeldzame aardmetalen 
(REE). Dat zijn zeventien mi-
neralen zoals praseodymium, 
dysprosium, yttrium, terbium 
en neodymium. Ze zijn een 
klein, maar essentieel onder-
deel van elektromotoren, bat-
terijen, vliegtuigmotoren, 
drones, windturbines en foto-
voltaïsche panelen.
De vrees voor tekorten komt 
niet uit de lucht vallen. Het 

G R O N D S T O F F E N

Rugwind voor zeldzame metalen
aandeel van China in de pro-
ductie van zeldzame aardme-
talen bedraagt 83 procent, op 
ruime afstand gevolgd door 
Australië (8%) en de Verenig-
de Staten (3%). China be-
schikt bovendien over onge-
veer twee derde van de reser-
ves. Die concentratie bezorgt 
het land een belangrijk geo-
strategisch voordeel en de 
facto prijscontrole. Behalve in 
zeldzame aardmetalen drei-
gen ook tekorten aan strategi-
sche metalen als lithium, ko-
balt, tungsten, mangaan, gra-
fiet, vanadium en molybdeen.
De ambitieuze plannen van 
de westerse landen om de 
koolstofuitstoot terug te drin-
gen contrasteert scherp met 

hun gebrek aan bereidheid 
om vergunningen af te leve-
ren voor mijnbouwprojecten. 
Zo werd het Jadar-lithium-
project in Servië in de slotfase 
van het vergunningsproces 
nog afgeschoten. Er zit op 
korte termijn geen beterschap 
aan te komen. Regeringen 
zetten in op een betere sa-
menwerking met grond- 
stoffenlanden als Australië en 
Canada en meer recyclage. 
Maar er is schaarste, wat hoge 
prijzen in de hand werkt.

Investeren via ETF
De Amerikaanse Van Eck 
 Rare Earth and Strategic 
Metals ETF noteert nu ook 
op de Duitse Xetra met tic-

kersymbool VVMX GY en 
ISIN-code IE0002PG6CA6. 
Het product beheert meer 
dan 100 miljoen dollar en 
schaduwt de MVIS Global 
Rare Earth/Strategic Metals- 
index, waar op dit moment 20 
bedrijven deel van uitmaken. 
Australië is het sterkst verte-
genwoordigd met een aandeel 
van 40 procent in de index, 
gevolgd door China (31%) en 
de Verenigde Staten en Cana-
da (samen 19%). Een bekende 
naam is die van Advanced 
Metallurgical Group (AMG) 
die op Euronext Amsterdam 
noteert (5,4% in de index). 
Deze ETF is een fysieke trac-
ker en de jaarlijkse beheers-
vergoeding bedraagt 0,59 pro-
cent. De liquiditeit is lager 
dan die van de Amerikaanse 
variant (ticker REMX), maar 
nog voldoende voor particu-
liere investeerders. z
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H
et eerste kwartaal van 
2022 was een woelig 
kwartaal met heel veel 
rode cijfers, al verbeter-
de de toestand in maart. 
Maar de indexverliezen 
zijn er nog altijd. In die 

context zijn we verheugd dat 
we met een mooi positief 
rendement kunnen uitpak-
ken en daarmee het mindere 
2021 hebben uitgewist.
De verwachtingen voor het 
tweede kwartaal zijn niet 
hooggespannen. Het wordt 
een rustiger, saaier kwartaal, 
zonder grote winsten of een 
terugkeer naar de bodems 
van het eerste kwartaal. De 
grotere winsten verwachten 
we pas in de tweede jaarhelft.

Tessenderlo: goede 
jaarcijfers
Tessenderlo Group, gespreid 
over de divisies Agro, Bio-Va-
lorisatie, Industriële Oplos-
singen en de elektriciteits-
centrale T-Power, beleefde 
na een prima 2020 ook een 
meevallend 2021. De Agro- 
divisie, die vooral de gespeci-
aliseerde meststoffen uit de 
afvalstromen van de raffina-
derijen van Tessenderlo Ker-
ley omvat, had een schitte-
rend tweede jaarhelft met 

een omzettoename van 70,2 
procent: van 220,7 naar 
375,8 miljoen euro. Dat is 
ruim 44 procent boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting. In het eerste halfjaar 
ging de omzet 3 procent ho-
ger. Over het hele boekjaar is 
er een klim met 28,5 procent, 
van 582,9 naar 749,3 miljoen 
euro, of zelfs van 31,4 procent 
zonder wisselkoerseffecten.
Agro blijft de belangrijkste 
bijdrage aan de omzet en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
leveren. Vorig jaar bedroeg 
die laatste bijdrage 147,4 mil-
joen euro, of 41,6 procent van 
het totaal. Dat is 17,4 procent 
meer dan in 2020, wat wel 
inhoudt dat ebitda-marge 
(bedrijfskasstroom tegenover 
omzet) is teruggevallen van 
21,5 naar 19,7 procent.
De spectaculairste omme-
keer kwam van de afdeling 
Bio-Valorisatie, die slachtaf-
val en gelatine verwerkt. De 
focus op producten met een 
hogere toegevoegde waarde 
en meer betrouwbare klanten 
hielpen daarbij. De omzet 
groeide met 11,7 procent 
(12,8% zonder wisselkoers-
effecten), van 575,7 naar 
643,2 miljoen euro. Dat is 
zo’n 14 procent boven de ana-

listenconsensus. De aange-
paste ebitda ging wel met 4,2 
procent achteruit: van 81,9 
naar 78,5 miljoen euro, na 
een sprong van 45 procent in 
2020.
De omzet van de divisie In-
dustriële Oplossingen (plas-
tic pijpsystemen en waterbe-
handeling) steeg ook stevig 
met 21,3 procent, van 509,1 
naar 617,8 miljoen euro. De 
aangepaste ebitda maakte 
een fraaie sprong van bijna 
44 procent, van 53,0 naar 
76,1 miljoen euro. De omzet 
van T-Power bleef stabiel op 
71,2 miljoen euro (+2,5%), 
met wel een 3,5 procent lage-
re aangepaste ebitda van 
52,2 miljoen euro.
De groepsomzet steeg met 
19,8 procent tot 2,081 miljard 
euro, en de aangepaste ebitda 
met 12,6 procent, van 314,6 
naar 354,2 miljoen euro. De 
winst op groepsniveau be-
droeg 188,3 mil joen euro, of 
4,36 euro per aandeel. De 
netto financiële schuld nam 
een duik van 201,3 miljoen 
euro eind 2020 naar 74,8 mil-
joen euro eind vorig jaar 
(-62,8%). Dat is nog amper 
0,2 keer de ebitda. De kans is 
dus bijzonder groot dat Tes-
senderlo dit jaar schuldenvrij 
zal zijn. Voor 2022 mikt de 
bedrijfsleiding op een aange-
paste ebitda in lijn met 2020 
(354,2 miljoen euro).

Het is dit jaar uitkijken of 
Tessenderlo een vergunning 
krijgt voor de tweede STEG- 
centrale in Tessenderlo en 
vooral naar de evolutie van 
de stemrechten bij Tessen-
derlo Group. Krijgt CEO Luc 
Tack rechtstreeks (in hoofd-
zaak via de vennootschap 
Sym phony Mills) en onrecht-
streeks (Picanol, via de ven-
nootschap Verbrugge) 75 
procent van de stemrechten 
in handen? En haalt hij daar-
na het fusieproject tussen Pi-
canol en Tessenderlo Group 
tot één Belgische industriële 
groep opnieuw boven? Voor-
lopig bezit hij meer dan 70 
procent van de stemrechten.
We vinden het stilaan weer 
schuldenvrije Tessenderlo 
erg goedkoop gewaardeerd, 
tegen 9 keer de verwachte 
winst, 1,25 keer de verwachte 
boekwaarde en minder dan 
5 keer de verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2022. We zijn blij dat met de 
voorbeeldportefeuille tegen 
gemiddeld 32 euro zijn kun-
nen instappen (koopwaar-
dig, rating 1B). z

We vinden het stilaan 
weer schuldenvrije Tes-
senderlo erg goedkoop.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden 
·  Sipef bevestigde via een 

persmededeling de verho-
ging van de Indonesische 
exportheffing tot een maxi-
mum van 575 dollar per ton.

Vergrijzing
·  Argenx: de kapitaalverho-

ging werd afgerond met een 
totale opbrengst van 
805 miljoen dollar of omge-

rekend 733 miljoen euro.
·  Hyloris tankte voor 15 mil-

joen euro bĳ door plaatsing 
van 967.000 nieuwe aande-
len tegen 15,50 euro per 
aandeel. Daarnaast zagen 
we voor het eerst in zowat 
twee jaar insideraankopen. 
Een update krĳgt u in het 
volgend nummer.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
referentieaandeelhouder 

François Fornieri is onder de 
drempel van 25 procent van 
de aandelen gezakt.

·  Oxurion: het jaarrapport 
herhaalt dat we de eerstvol-
gende weken en maanden 
de tussentĳdse resultaten 
mogen verwachten voor de 
fase II-a studie voor THR-
687 (integrineremmer) op 
DME-patiënten.

·  UCB kreeg de goedkeuring 

van het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap 
FDA voor een tweede indica-
tie (het syndroom van Len-
nox-Gastaut, een zeldzame 
vorm van epilepsie) voor het 
geneesmiddel Fintepla, dat 
dankzĳ de overname van het 
Amerikaanse Zogenix eerder 
dit jaar in de portefeuille 
van UCB is terechtgekomen.

Gemengde gevoelens
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PORTEFEUILLE

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Orders
Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
188.070,85   (99,9%)      61,44    (0,1%)             188.132,29  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +5,2% Bel20  -4,1%
Eurostoxx50 -9,2% MSCI World  -2,2%

Aankoop: -
Verkoop: -



7  A P R I L  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

130 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

H
et is nu wel onmisken-
baar dat de lange rente 
stijgt. Samen met de 
paasklokken luiden ook 
de alarmbellen, omdat de 
barrière van 1 procent 
overschreden is. Maar de 

beleggers hoeven niet bang te 
zijn. Het huidige rentepeil is 
nog altijd erg laag. Als be-
paalde psychologische gren-
zen sneuvelen, gaan de finan-
ciële markten – en vooral de 
obligatiemarkt – toch weer in 
de remmen. Zeker omdat het 
zeven jaar geleden is dat de 
lange rente in België nog zo 
hoog was (1,08%).

Centrale banken in het 
verweer
De rente stijgt omdat de be-
langrijkste centrale banken 
menen dat de inflatie moet 
worden aangepakt. Vooral de 
Amerikaanse centrale bank 
wil niet bij de pakken blijven 
zitten. Fed-voorzitter Jerome 
Powell laat verstaan dat er dit 
jaar nog vijf of misschien 

zelfs zes renteverhogingen 
mogelijk zijn. Dat zou bete-
kenen dat de Fed de rente na 
bijna elke vergadering ver-
hoogt. Het is ook niet uitge-
sloten dat er eens een verho-
ging met 50 basispunten bij 
zal zijn, of zelfs meer dan 
één.
Ook de eurozone zal niet lan-
ger afzijdig kunnen blijven, 
want ook hier loopt de infla-
tie op. De obligatiekoersen 
dalen, omdat de beleggers-
wereld ervan uitgaat dat de 
rente omhoog moet. Op zich 
is een rentestijging geen dra-
ma, maar alles hangt af van 
de mate waarin de rente 
stijgt. Daarover wordt veel 
gespeculeerd, maar niemand 
weet op welk niveau de rente 
volgend jaar of zelfs tegen 
eind dit jaar zal pieken. Er 
lijkt min of meer een consen-
sus over te bestaan dat de 
 Europese Centrale Bank de 
depositorente naar 0,50 pro-
cent zal brengen tegen maart 
volgend jaar. Om de hetze 

over de rentestijgingen in de 
juiste context te zien, verwij-
zen we naar de Duitse twee-
jaarsrente, die erg gevoelig is 
voor het rentebeleid. Die 
steeg onlangs tot het hoogste 
peil in acht jaar. Daarmee be-
draagt de korte rente er -0,07 
procent. Hoeft het gezegd 
dat dat nog een bijzonder 
laag niveau is, en paniek op 
de obligatiemarkt helemaal 
niet nodig is?

Duurdere hypotheek-
leningen
Voor hypotheekleningen is 
de situatie anders. De banken 
grijpen elk gerucht, elke gele-
genheid aan om de rentelast 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 90,81  6,40% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 92,73  3,29% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 90,76  5,90% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 91,93  6,41% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 89,02  4,11% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 93,61  9,01% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern. 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 92,77  3,92% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,68% 03/12/24 97,63  4,63% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 106,2  1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 101,3  6,26% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 72,29  36,15% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 91,48  10,9% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,5  1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Help, de rente stijgt

= ESG-obligatie
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op hypotheekleningen op te 
trekken. Dat is niet abnor-
maal, omdat veel leningen 
worden afgesloten met rente-
betalingen die tot 25 en zelfs 
30 jaar onveranderlijk zijn. 
Momenteel bedraagt de rente 
op leningen van 20 jaar onge-
veer 2 procent. De meeste 
banken wijzen erop dat dat 
niveau niet lang meer houd-
baar is, en omhoog moet. Het 
is wachten tot de eerste 
grootbank de tarieven op-
trekt. Alle andere zullen vol-
gen. Maar spectaculaire stij-
gingen verwachten we niet, 
hoogstens 0,30 procentpunt 
tegen eind dit jaar. Daardoor 
blijft de hypotheekrente nog 
altijd bijzonder laag.

Berooide spaarders
Spaarders die hun centjes la-
ten verkommeren op een 
spaarrekening, moeten ech-
ter nog niet hopen op een ho-
gere vergoeding. De banken 
moeten 50 basispunten straf-
rente betalen aan de ECB, als 
ze er hun geld deponeren. 
Wanneer de kortetermijnren-
te in Europa stijgt tot boven 0 
procent, blijft het verschil 
met de langetermijnrente te 
klein om de spaarder meer te 
bieden dan de huidige 0,11 
procent bij de meeste groot-
banken. Almaar meer banken 
betalen overigens helemaal 
geen rente meer bij bedragen 
boven 250.000 euro. Dat is 
sinds 1 april ook het geval bij 

de marktleider in spaarboek-
jes, BNP Paribas Fortis. ING 
rekent zelfs een negatieve 
rente aan voor bedragen bo-
ven 500.000 euro. Het ver-
baast dan ook veel deskundi-
gen dat er nog steeds mensen 
zijn die hun geld parkeren op 
zulke spaarrekeningen. Ze le-
veren nauwelijks iets op, en 
bovendien knabbelt de infla-
tie momenteel 8 procent op 
jaarbasis van het kapitaal 
weg.

Aantrekkelijker  
alternatieven
Intussen heeft Carrefour 
twee nieuwe obligaties op de 
markt gebracht met een 
coupon van 1,875 en 2,375 
procent voor een looptijd van 
respectievelijk vier en zeven 
jaar. De distributeur heeft ra-
ting BBB (kwaliteit invest-
ment grade). Bovendien 
wordt het rendement ver-
bonden aan duurzame doel-
stellingen (sustainability-lin-
ked). De coupon wordt 0,25 
procent hoger, als Carrefour 
de duurzaamheidscriteria 
voor landbouw en duurzame 
voeding niet haalt.
Sommige beleggers die aar-
zelen om de stap naar obliga-
ties te zetten, verwijzen naar 
het gevreesde woord ‘stagfla-
tie’. Dat is inderdaad een fe-

nomeen waar we niet te licht 
overheen mogen gaan. Als 
een sterke inflatie samengaat 
met een recessie of een eco-
nomische krimp, dan is er 
een fors probleem. Maar van-
daag is alleen de inflatie pro-
blematisch. Een recessie is 
niet aan de orde. In de Ver-
enigde Staten bestond daar 
even twijfel over, omdat de 
rente op vijf jaar boven die 
op dertig jaar was gestegen. 
Maar zo’n omgekeerde rente-
curve is niet altijd de voorbo-
de van een recessie. Pas als 
de rente op tien jaar lager is 
dan de rente op drie maan-
den, is het opletten geblazen. 
Dat kan een economische 
krimp aankondigen. Ook de 
Belgische Nationale Bank is 
die mening toegedaan. De 
economie zal een stuk min-
der groeien dan eerdere 
prognoses, maar een zware 
economische recessie of stag-
flatie komt er niet. De voor-
spelde groei boven 2 procent 
is nog steeds mooi.
De Nationale Bank maakt 
zich, net als de ECB en de 
Fed, vooral zorgen over de 
inflatie, die sterk wordt aan-
gewakkerd door de fors ge-
stegen energieprijzen. Het 
leidt tot een spiraal van prijs-
stijgingen. De druk op de lo-
nen stijgt door de inflatie en 

de krapte op de arbeids-
markt. Daardoor worden de 
meeste goederen duurder, en 
dat doet dan weer de inflatie 
toenemen. Maar de Nationa-
le Bank gaat ervan uit dat dat 
niet zal leiden tot een lang-
durige loon-prijsspiraal. 
Kortom, tot nu toe denken 
alleen de eeuwige pessimis-
ten dat ons een gigantische 
economische ramp boven het 
hoofd hangt. Maar als dat 

een reden zou vormen om 
spaarboekjes te verkiezen 
boven obligaties, dan is het 
een drogreden. We weten dat 
stagflatie ook inflatie omvat. 
En als iets nefast is voor 
spaargeld, dan wel inflatie, 
aangezien daardoor de waar-
de van spaargeld jaarlijks 
fors afneemt. Datastream 
heeft berekend dat de inflatie 
in zestig jaar 86 procent 
koopkracht van ons spaar-
geld doet verdampen. Beleg-
gen in obligaties is dus nog 
altijd een verantwoorde keu-
ze. z

Beleggen in obligaties is 
een meer verantwoorde 
keuze dan sparen op een 
spaarboekje.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1049 -6,18%
EUR/GBP 0,8435 -1,51%
EUR/NOK 9,5305 -6,20%
EUR/SEK  10,358 +1,74%
EUR/CAD 1,3792 -7,07%
EUR/AUD  1,4727 -5,02%
EUR/NZD  1,6010 -5,26%
EUR/ZAR  16,147 -8,55%
EUR/TRY  16,385 +75,66%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De zwarte neushoorn is een 
bedreigde diersoort. Vooral 
de stroperĳ heeft de popula-
tie dramatisch doen zakken. 
In Afrika zouden er nog onge-
veer 2.500 zwarte neus-
hoorns leven. Hun hoorns zĳn 
erg begeerd, omdat er 
geneeskundige krachten aan 
worden toegeschreven. In 
enkele Zuidoost-Aziatische 

landen is gemalen neus-
hoornpoeder opgelost in 
warm water een traditioneel 
geneesmiddel tegen koorts, 

reuma en jicht. In de traditio-
nele Chinese geneeskunde 
wordt hoorn voorgeschreven 
als middel tegen koorts en 
stuipen, terwĳl de hoorn in 
feite niets meer is dan kera-
tine, zoals menselĳke nagels 
en haar.
Om de dieren te beschermen 
en de populatie te helpen 

aangroeien, heeft de 
Wereldbank onlangs een 
obligatie uitgegeven, waar-
van de opbrengst bestemd is 
voor natuurbehoud. De rhino 
bond bracht al snel 150 mil-
joen dollar op. Ze werd ver-
kocht tegen 94,8 procent van 
de nominale waarde en ver-
valt na vĳf jaar. In de plaats 
van een coupon zullen de 
obligatiehouders een beta-
ling ontvangen, waarbĳ het 
rendement na vĳf jaar tussen 

3,7 en 9,2 procent ligt. Om de 
maximale vergoeding te ont-
vangen, moet de neushoorn-
populatie met meer dan 4 
procent per jaar toenemen.
Deze rhino bond is het eerste 
financiële instrument dat 
zich toelegt op de bescher-
ming van een diersoort. Het 
is een keerpunt voor natuur-
behoud, en zal wellicht navol-
ging krĳgen ter bescherming 
van andere bedreigde dier-
soorten.

Red eens een 
zwarte neushoorn
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Wat vindt u van het bod van 
32,5 euro per aandeel op het 
Nederlandse Boskalis door 
HAL Trust? 

De Nederlandse holding 
HAL Trust maakte op 10 
maart bekend dat ze een 
openbaar overnamebod in 
cash plant op alle aandelen 
die het nog niet bezit van de 
Nederlandse maritieme spe-
ler Boskalis. HAL Trust is 
een aandeelhouder van Bos-
kalis sinds 1989 en had als 
hoofdaandeelhouder op het 
moment van de aankondiging 
een belang van 46,2 procent. 
Het bod bedraagt 32,5 euro 
per aandeel, inclusief het 
 dividend van 0,5 euro per 
aandeel. Dat houdt een pre-
mie in van 28 procent tegen-
over de laatste slotkoers en 
van 29 procent tegenover de 
volumegewogen gemiddelde 
koers tijdens de voorafgaan-
de dertig dagen.
Het bod waardeert Boskalis 
op een ondernemingswaarde 
van 4,2 miljard euro of ruim 
8 keer de verwachte bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor 
2022. Dat stemt overeen met 
de hoogste waardering sinds 
2018 en weerspiegelt het 
 recente herstel van de resul-
taten na een aantal lastige 
 jaren.
Die gunstige trend bleek op-
nieuw uit de jaarcijfers. De 
groepsomzet klom tegenover 
2020 met 17,1 procent tot 
2,96 miljard euro (analisten-
consensus van 2,79 miljard). 
De ebitda klom met 14,3 pro-
cent tot 462 miljoen euro 
(457 miljoen verwacht) en 

het nettoverlies van 97 mil-
joen werd omgebogen in een 
nettowinst van 151 miljoen 
(143 miljoen verwacht). Het 
orderboek steeg met 100 mil-
joen euro tot 5,41 miljard. 
Voor 2022 mikt Boskalis op 
een vergelijkbare ebitda, 
maar analisten verwachten 
gemiddeld 522 miljoen euro.
Boskalis kondigde aan alle 
aspecten van het bod zorg-
vuldig te overwegen, maar 
nam ruim drie weken later 
nog geen standpunt in. In 
combinatie met het feit dat 
het aandeel sinds de aankon-
diging nagenoeg constant 
– weliswaar heel nipt – 
 boven de biedkoers noteert, 
doet dat vermoeden dat er 
toch druk bestaat om een 
 hoger bod te proberen af-
dwingen.
HAL beschikt na de verkoop 
van het belang in Grand Visi-
on over een kaspositie van 
5,2 miljard euro, maar gaf 
voor het welslagen van het 
bod niet de gebruikelijke 
voorwaarde om minstens 95 
procent te verwerven. Dat 
verlaagt de kansen op een 
hoger bod. Het bod zal naar 
verwachting over twee tot 
drie maanden van start gaan. 
HAL Trust belastte wel met-
een een aparte stichting, 
 Hyacinth, ermee om alle 
 aandelen van Boskalis tot 

32,50 euro op te kopen. 
 Intussen zijn 7,72 miljoen 
aandelen of 6 procent van het 
aantal uitstaande aandelen 
ingekocht, waardoor het 
 belang van HAL Trust is 
 gestegen naar 52,1 procent.
We kleefden eind vorig jaar 
een faire waarde van 30 à 
31 euro op het aandeel tegen 
eind 2022. Op lange termijn 
kan de waardering absoluut 
hoger stijgen, maar op zelf-
standige basis is het daarop 
nog meerdere jaren wachten. 
Beleggers realiseren nu eens-
klaps een stevige meerwaar-
de op hun investering.
We stellen voor om in te 
gaan op het bod (rating 3A). 
U kunt nog even afwachten 
om te kijken of er alsnog fel 
verzet zou ontstaan dat een 
hoger bod uitlokt. Besef wel 
het risico dat als het bod 
wordt ingetrokken, het aan-
deel onmiddellijk richting 25 
à 27 euro zal terugvallen. 
Over enkele maanden zal, na 
de  afsplitsing van CFE, met 
de pure maritieme speler 
 DEME het perfecte alter-
natief noteren op Euronext 
Brussel. z

Is het bod op Boskalis redelijk?

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 31/3: Alexco Resource, 

Sequana Medical en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 1/4: analyse defensiesector en 

opties (Qualcomm)
• Maandag 4/4: Tessenderlo, lezersvraag 

(Boskalis) 
• Dinsdag 5/4: Immobel, JDE Peet’s en 

grondstoffen (zeldzame metalen) 
• Woensdag 6/4: Cofinimmo, Ter Beke;  
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AGENDA

GEEN CHAT OP DINSDAG EN 
DONDERDAG 5 EN 7/4; TERUG OP 
12 /4 
PODCAST: uranium en aandelen in  
de kĳker:  Aedifica en Bekaert 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

WOENSDAG 13 april
JPMorgan Chase: kwartaalresultaten
Tesco: kwartaalresultaten

DONDERDAG 14 april
Citigroup: kwartaalresultaten
Ericsson: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 18 april
Bank of America: kwartaalresultaten 

DINSDAG 19 april
Coca-Cola: kwartaalresultaten
Halliburton: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten
Johnson&Johnson: kwartaalresultaten
Netflix: kwartaalresultaten
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