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V O O R W O O R D
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Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

H
et moge duidelijk zijn dat 
we aan het begin van de 
zomervakantie niet met 
het grootste enthousias-
me terugblikken op het 
eerste halfjaar. Geen en-
kele belegger zal dat 

doen. Want waarin hij of zij 
ook belegd heeft de voorbije 
maanden, de kans is bijzon-
der groot dat het scherm alle 
schakeringen van rood kleurt. 
Dubbelcijferige verliezen zijn 
de regel en niet de uitzonde-
ring. Is de spaarder dan de 
grote winnaar? In absolute 
termen lijkt dat zo. Hij of zij 
heeft nog steeds hetzelfde be-
drag op de rekening staan. 
Maar de prijzen van courante 
producten in de supermark-
ten zijn gemiddeld al met 11 
procent gestegen dit jaar, 
hoorden we onlangs in de 
media. Dus heeft ook de 
spaarder opnieuw flink wat 
koopkracht verloren.
We lichten er natuurlijk zes 
maanden uit. Een belegger 
denkt – of zou moeten den-
ken – op de lange termijn. 
Vanaf het voorjaar van 2020 

tot eind 2021 beleefden de be-
leggers een heel goede perio-
de, en ze mogen absoluut niet 
klagen over het voorbije de-
cennium. Over die periode 
bekeken, was het nog altijd 
een pak rendabeler om beleg-
ger dan spaarder te zijn. In 
een ruimer perspectief was 
dit een veel minder pijnlijk 
halfjaar dan het vandaag aan-
voelt.
Naar de oorzaken van de 
zwakke eerste jaarhelft is het 
niet ver zoeken. Voor het 
eerst in decennia worden we 
weer geconfronteerd met ho-
ge inflatiecijfers, zodat de lan-
ge rente wel moest stijgen en 
de centraal bankiers het ge-
weer wel van schouder moes-
ten veranderen. Het gevolg is 
dat een recessie (minstens 
twee opeenvolgende kwarta-
len met een negatieve groei) 
niet denkbeeldig is. Maar 
misschien is een milde reces-
sie nog wel het beste dat het 
beleggerspubliek kan overko-
men. Het zal de inflatie doen 
pieken, de lange rente doen 
dalen en na verloop van tijd 

de centraal bankiers de kans 
geven hun agressieve toon en 
daden te milderen en de rente 
minder fors te verhogen dan 
ze hebben aangegeven.

Beterschap
 Het enige voordeel van een 
bar slecht halfjaar is dat het 
haast alleen maar beter kan. 
Je mag nooit het slechtst mo-
gelijke scenario bij voorbaat 
uitsluiten, maar we moeten 
allemaal beseffen dat we al 
flink naar beneden zijn ge-
donderd. Desondanks is de 
langdurige stierenmarkt sinds 
2009 op Wall Street nog altijd 
niet voorbij. Dat is voor een 
langetermijninvesteerder es-
sentieel. We blijven ervan 
overtuigd dat wie vandaag 
koopt, daar over enkele maan-
den al geen schaam rood op de 
wangen van zal krijgen, maar 
zichzelf op de borst zal kun-
nen kloppen dat hij of zij in 
weerwil van een verpletteren-
de consensus en een oceaan 
van slecht nieuws toch heeft 
gekocht.
We hebben er eind vorig jaar 
voor gewaarschuwd dat er al 
vrij snel in 2022 een stevige 
correctie zat aan te komen en 

dat 2022 veel volatieler dan 
2021 zou verlopen. En dus za-
ten we in het eerste kwartaal 
gebeiteld met een stevige kas-
positie. Maar dat we zo diep 
zouden duiken in het tweede 
kwartaal, hadden we niet ver-
wacht. Een topbeursjaar 
wordt 2022 niet meer, maar 
we denken dat de tweede 
jaarhelft nog het een en ander 
goed kan maken. z
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D
e waarde in de economie 
en de samenleving wordt 
hoe langer hoe meer 
ontastbaar. Diensten le-
veren een almaar grotere 
toegevoegde waarde in 
vergelijking met goede-

ren. Bovendien zorgt de 
groeiende kenniseconomie 
ervoor dat data en informatie 
de nieuwe brandstof zijn van 
economische groei. Kennis is 
macht.
De hofleveranciers van data 
en informatie hebben de ty-
pische karakteristieken van 
kwaliteitsbedrijven. Ze heb-
ben tal van concurrentiële 
voordelen, zoals lage operati-
onele kosten waardoor ze 
structureel hoge marges ha-
len, ze zijn weinig cyclisch en 
ze hebben een sterke prijs-
zettingsmacht. Mono- of oli-
gopolievorming is de infor-
matie- en datasector niet 
vreemd. Een handvol bedrij-
ven verdeelt een groot deel 
van de koek.
Ze verpakken hun producten 
in abonnementsformules met 
voorspelbare jaarlijks weer-
kerende inkomstenstromen 
als groot voordeel. Daarnaast 
zijn het weinig kapitaalinten-
sieve (asset-light) bedrijven. 
Ze hoeven geen zware on-
derhoudsinvesteringen te 
doen voor machinerie of een 
fysiek productieapparaat, 
waardoor ze hoge vrije kas-
stromen genereren, die ze in-
zetten voor verdere groei of 
uitkeren aan aandeelhouders 
via dividenden of aandelen-
inkopen.
Veel van hun klanten zijn on-
dertussen voor hun eigen be-
drijfsvoering afhankelijk ge-
worden van die data, waar-

door ze niet snel van leveran-
cier zullen veranderen. Data-
bedrijven hebben ook een 
sterke operationele hefboom. 
Hun diensten en producten 
vergen eenmalige ontwikke-
lingskosten, maar behoeven 
geen bijkomende kosten 
wanneer nieuwe klanten zich 
aansluiten. Dat zorgt voor 
hoge operationele marges 
van 45 procent en meer.
Daarnaast genieten ze van 
sterke netwerkeffecten. Hoe 
meer ETF’s gebaseerd wor-
den op indexen van MSCI of 
S&P, of hoe meer bedrijven 
hun obligaties laten beoorde-
len door Moody’s of S&P, hoe 
waardevoller die index- en 
kredietbeoordelingsdata 
worden voor de markt waar-
in ze actief zijn.
Bovendien zijn ze ideaal ge-
plaatst om in te spelen op de 
toenemende behoefte aan da-
ta en informatie rond klimaat 
en ESG (milieu, maatschappij 
en bestuur). Behalve voor fi-
nanciële gegevens worden 
klimaatdata voor steeds meer 
bedrijven belangrijk voor 
hun risicobeheer en de rap-
portering van hun klimaat-
prestaties.
Kwaliteit op de beurs heeft 
natuurlijk zijn prijs. Veel van 
die databedrijven haalden de 
jongste jaren zeer hoge waar-
deringen. Met de recente al-
gemene terugval op de beurs 
zijn ze aantrekkelijker ge-

prijsd. Het zijn nog steeds 
geen koopjes, maar voor be-
leggers op zoek naar kwali-
teit zijn ze wel het overwe-
gen waard. Inside Beleggen 
zet de voornaamste op een 
rij.

MSCI: clever zaken-
model
MSCI is een van de grootste 
leveranciers van financiële 
data. Zijn voornaamste afde-
ling is die van de index-pro-
ducten en -oplossingen. Elke 
belegger kent de wereldwijde 
aandelenindex MSCI-World, 
maar weinigen kennen het 
zakenmodel erachter. Elke 
ETF die de MSCI-World of 
een andere MSCI-index 
volgt, moet daarvoor aan  
MSCI licentiekosten betalen.
Daarnaast hebben veel actief 
beheerde fondsen een refe-
rentie-index, de zogenoemde 
benchmark, waartegen ze 
zich afmeten. Die moeten 
MSCI daar eveneens voor be-
talen. Ook veel financiële de-
rivaten zijn gekoppeld aan 
MSCI-indexen. De grote 
troef voor MSCI is dat zodra 
een ETF een index volgt of 
een beleggingsfonds er een 
kiest als benchmark, die daar 
niet snel op terugkomen. Er  
zit bijna 17.000 miljard dollar 
wereldwijd in beleggingspro-
ducten die een MSCI-index 
volgen. Zo’n 60 procent van 
de operationele inkomsten 
komt uit index-oplossingen.
De malaise van de voorbije 
maanden weegt wel op de 
omzet van de afdeling Index, 
omdat die afhangt van het 

vermogen onder beheer ver-
bonden aan zijn indexpro-
ducten. De hoge vlucht van 
indexbeleggen de afgelopen 
twintig jaar is een stevige 
rugwind geweest voor MSCI. 
De indexinkomsten zijn met 
13 procent per jaar gestegen 
in de voorbije twaalf jaar. Het 
aantal beleggingsproducten 
met een MSCI-index als ba-
sis is jaarlijks met 14 procent 
toegenomen.
Daarnaast heeft MSCI ook 
een afdeling Analytics. Die is 
goed voor een kwart van de 
operationele omzet, en mikt 
vooral op vermogensbeheer-
ders die de MSCI-data en 
-modellen gebruiken om hun 
eigen analyses mee te doen. 
Voorts is MSCI de marktlei-
der voor ESG- en klimaatda-
ta. Het bouwt ESG- en kli-
maatindexen, doet aan ESG- 
beoordelingen en voorziet in 
data-oplossingen rond die 
thema’s, waarmee beleggers 
en bedrijven klimaatrisico’s 
en -prestaties van zichzelf, 
hun klanten en hun leveran-
ciers kunnen beoordelen.
Die afdeling is goed voor 9 
procent van de operationele 

inkomsten, maar wel de be-
langrijkste groeimotor. In de 
afgelopen jaren groeide ze 
met meer dan 30 procent per 
jaar. Op de lange termijn 
mikt MSCI met zijn ESG- 

Warren Buffett is via 
Berkshire Hathaway de 
grootste aandeelhouder 
van Moody’s.

KERNCĲFERS BELANGRĲKSTE DATALEVERANCIERS     

Bron: Bloomberg

Dataleveranciers weer 
correct gewaardeerd

Bedrĳf Koers Evolutie Evolutie Evolutie Dividend- Koers-winst Koers-winst
  sinds jaarbegin 12 maanden 5 jaar rendement 2022 2023
MSCI 432 USD -27% -19% 320% 1% 41 35
S&P Global 342 USD -26% -17% 134% 1% 30 28
Moody’s 278 USD -28% -24% 128% 1% 28 24
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producten op een jaarlijkse 
omzet- en winstgroei van 
meer dan 20 procent.

S&P Global: meer dan 
kredietbeoordelaar
Een andere financiële-infor-
matiemoloch is S&P Global 
(SPG), waaraan ’s werelds 
bekendste aandelenindex de 
S&P500 zijn naam te dankt. 
SPG was vroeger vooral be-
kend als een kredietbeoorde-
laar (credit rating agency). 
Daar haalt het nog altijd de 
helft van zijn omzet en iets 
meer dan de helft van zijn 
operationele winst uit. Maar 
daarnaast is SPG ook een be-
langrijke dataleverancier, ge-
richt op de financiële mark-
ten en de grondstoffenmark-
ten. Samen zijn die goed voor 
38 procent van de omzet. Tot 
slot is SPG ook, zoals MSCI, 
een van de voornaamste in-
dexbouwers in de wereld. 
Die afdeling is goed voor 14 
procent van de omzet.
Dit jaar is de fusie afgerond 
met IHS Markit, een andere 
wereldspeler in financiële 
data. Daarmee heeft SPG zijn 
bestaande en potentiële 
marktaandeel vergroot, en is 
het beter gediversifieerd in 
mogelijke inkomstenbron-
nen. Het heeft er ook zijn 
aanbod mee verbreed, en zo 
de kans vergroot om verschil-
lende producten en diensten 
aan te bieden aan dezelfde 
klanten, het zogenoemde 
crossselling. Dankzij de fusie 
staat SPG ook sterker in in-
formatie die relevant is voor 
niet-financiële sectoren, zo-
als de automobiel- of de 
energiesector.
De kredietbeoordeling is al 
jaren de belangrijkste activi-
teit, en groeit nog steeds als 
kool. Vorig jaar nog draaide 
ze 14 procent meer omzet 
dan in 2020. Alleen de in-

dexafdeling deed het beter 
met 16 procent. Kredietbe-
oordeling teert op obligatie- 
en andere schulduitgiftes. 
Het merendeel van de in-
komsten haalt SPG uit de be-
oordeling van bedrijfsobliga-
ties. Die activiteit kan de ko-
mende maanden wel een 
knauw krijgen, als de econo-
mie afkoelt.
SPG zette de voorbije vijf jaar 
een omzetgroei van 8 procent 
per jaar neer, minder dan 
MSCI. Maar er was wel een 
jaarlijkse nettowinstgroei 
van gemiddeld 19 procent. 
Het vermogen in ETF’s die 
een SPG-index volgen, is de 
afgelopen vijf jaar jaarlijks 
met meer dan 20 procent ge-
groeid. Ook voor SPG zijn 
ESG- en klimaatdata een be-
langrijke groeipoot. Het biedt 
ESG-indexen aan, een kre-
dietbeoordeling voor kli-
maatrisico’s en andere aan-
leunende diensten en pro-
ducten.
Op de korte termijn is verde-
re koerszwakte niet uitgeslo-
ten, omdat minder obligaties 
worden uitgegeven. Die 
zwakte kunnen beleggers 
aangrijpen om het aandeel op 
te pikken.

Moody’s: Buffett is fan
Moody’s is de tweede groot-
ste kredietbeoordelaar in de 

VS en wereldwijd, na SPG. 
Het heeft twee afdelingen: 
Investor Services en Analy-
tics. De eerste is goed voor 59 
procent van de omzet en 77 
procent van de operationele 
winst. De kern daarvan blijft 
kredietbeoordeling, waar-
door Moody’s, net als SGP, 
voor zijn omzet deels afhan-
kelijk is van de uitgiftes van 
obligaties.
Omdat daarin een terugval 
verwacht wordt, zal dat ook 
voor Moody’s op de korte 
termijn wegen op de omzet 
en de winsten. Dat neemt 
niet weg dat de komende ja-
ren bedrijven heel veel van 
hun schulden moeten herfi-
nancieren, wat voor de kre-
dietbeoordelaars inkomsten 
garandeert.
Met zijn Analytics-afdeling 
wil Moody’s de karrenvracht 
aan financiële en andere data 
gebruiken om diensten en 
producten te ontwikkelen die 
bedrijven en de openbare 
sector helpen met risicobe-
heer of ander gegevenson-
derzoek. Bij Analytics is 80 
tot 90 procent van de inkom-
sten jaarlijks weerkerend, 
terwijl dat bij Investor Servi-
ces maar een derde is. De rest 
van de inkomsten is geba-
seerd op transactievolume.
Net als SPG geniet Moody’s 
van het concurrentiële voor-

deel dat eender welk bedrijf 
dat schulden uitgeeft en daar 
via een rating interesse en 
aantrek voor wil opwekken, 
bij een van hen moet passe-
ren. Daarnaast halen de kre-
dietbeoordelaars veel weer-
kerende inkomsten uit de fi-
nanciële sector. Wanneer die 
in hun productfiches, bij-
voorbeeld die van een obliga-
tiefonds, ratings vermelden, 
moeten ze daar licentiekos-
ten voor betalen aan Moody’s 
of SPG. Ook Moody’s zet 
sterk in op klimaat- en ESG- 
data als de groeipool voor de 
komende decennia.
Warren Buffett blijkt over-
tuigd. Hij heeft met zijn in-
vesteringsholding Berkshire 
Hathaway meer dan 13 pro-
cent van de Moody’s-aande-
len in handen en is daarmee 
de grootste aandeelhouder. 
z
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B
arrick Gold presteert 
sinds begin 2022 iets be-
ter dan de VanEck Vec-
tors Gold Miners-index. 
Toch noteert ook Barrick 
ruim een kwart onder 
zijn koers van half april, 

toen de goudprijs even boven 
2.000 dollar klom. De mijnen 
van Barrick produceerden in 
het eerste kwartaal 990.000 
troy ounce goud. Dat was een 
stuk minder dan in het kwar-
taal ervoor (1,2 miljoen) en 
minder dan in dezelfde peri-
ode een jaar eerder (1,1 mil-
joen). Het verschil is te wij-
ten aan de uitzonderlijk hoge 
productie in Nevada vorig 
jaar, toen ertsen uit voorraad 
werden verwerkt. Die zijn 
intussen afgebouwd, waar-
door dat effect verdwijnt. 

Daarnaast was er ook een on-
derhoud gepland aan instal-
laties in Nevada en Tanzania. 
Barrick had eerder al aange-
geven dat de output in het 
eerste kwartaal de laagste 
van het boekjaar zou zijn. 
Naarmate het jaar vordert, 
zullen de goud- en de koper-
productie toenemen. De pro-
ductiekosten stegen naar 
1.164 dollar per troy ounce, 
tegen gemiddeld 1.026 dollar 
vorig jaar, doordat de vaste 
kosten over een kleinere hoe-
veelheid gespreid werden. 
De gemiddelde verkoopprijs 
lag met 1.876 dollar per troy 
ounce bijna 100 dollar hoger 
dan een jaar eerder.

Barrick beschikt ook over 
een heel winstgevende ko-
pertak. De kopermijnen in 
Chili, Zambia en Saudi-Ara-
bië produceerden gezamen-
lijk 101 miljoen pond koper 
tegen een kostprijs van 
2,85 dollar per pond. In het 
eerste kwartaal bedroeg de 
gemiddelde koperprijs 
4,5 dollar per pond. De aan-
gepaste nettowinst was in het 
eerste kwartaal 463 miljoen 
dollar, of 26 dollarcent per 
aandeel. De Porgera-mijn in 
Papoea-Nieuw Guinea is nog 
niet heropgestart. De pro-
ductie ligt al meer dan twee 
jaar stil na een conflict over 
de verlenging van de mijnli-
centie. Er is wel een akkoord 
bereikt met de bevoegde in-
stanties. De mijn wordt in de 
tweede jaarhelft heropge-
start. Daarna duurt het nog 
een halfjaar vooraleer die 
weer op kruissnelheid is. In 
Pakistan legt Barrick de laat-
ste hand aan een akkoord 
met de lokale autoriteiten 
voor de heropstart van het 
Reko Diq-project. De com-
merciële levensduur ervan 
wordt op veertig jaar geschat. 

De complete constructie van 
Reqo Diq zou vijf tot zes jaar 
in beslag nemen en 7 miljard 
dollar kosten.
Barrick boekte in het eerste 
kwartaal een operationele 
kasstroom van 1 miljard dol-
lar en een vrije kasstroom 

van 393 miljoen dollar. Bij el-
ke wijziging van de goudprijs 
met 100 dollar wijzigt de 
vrije kasstroom met 1,5 mil-
jard dollar. Voor koper is dat 
800 miljoen dollar per halve 
dollar dat de koperprijs be-
weegt. De nettocashpositie 
van Barrick steeg aan het ein-
de van het eerste kwartaal 
naar 743 miljoen dollar. Dat 
is ook goed nieuws voor de 
aandeelhouders, want het di-
vidend is er rechtstreeks aan 
gekoppeld. Het basisdividend 
bedraagt 10 dollarcent per 
kwartaal en kan oplopen tot 
25 dollarcent, als er netto 
meer dan 1 miljard dollar in 
kas is. Momenteel bedraagt 
de extra uitkering 10 dollar-
cent, wat het totaal op 
20 dollarcent brengt. Op jaar-
basis levert dat tegen de hui-
dige koers een rendement 
van meer dan 4 procent op. 
Barrick zal ook voor 1 miljard 
dollar eigen aandelen inko-
pen. Dat zal het aantal aande-
len in omloop met 3 procent 
doen afnemen.

Conclusie
Barrick Gold is ook met de 
huidige goudprijs comforta-
bel winstgevend. De goud- en 
koperdelver beschikt over 
een goed gespreide porte-
feuille, aangevuld met een 
groot exploratiepotentieel. 
Door de sterke financiële po-
sitie zijn hoge aandeelhou-
dersvergoedingen mogelijk. 
Al dat moois is bovendien te 
koop tegen 1,4 keer de boek-
waarde en minder dan 3 keer 
de omzet. z

B A R R I C K  G O L D

Meer productie in tweede jaarhelft

Koers: 19,04 dollar
Ticker: GOLD US
ISIN-code: CA0679011084
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 32,5 miljard dollar
K/w 2021: 16
Verwachte k/w 2022: 15
Koersverschil 12 maanden: -11%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 4,3%Barrick Gold is ook met 

de huidige goudprijs 
comfortabel winstge-
vend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 29 JUNIGF
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O
p 1 april verving Paul 
Stoffels na 23 jaar Onno 
van de Stolpe als CEO 
van het Mechelse bio-
techbedrijf. Stoffels is 
een farmaveteraan met 
een enorm trackrecord 

en netwerk als voormalig we-
tenschappelijk directeur van 
het Amerikaanse Johnson & 
Johnson. Met hem kan Ga-
lapagos vol aan de slag om de 
neerwaartse spiraal om te ke-
ren die ontstaan is na de wei-
gering van het Amerikaanse 
geneesmiddelenagentschap 
FDA in 2020 om het reuma-
middel filgotinib goed te keu-
ren.

Door de samenwerking met 
het Amerikaanse Gilead be-
droeg de nettokaspositie op 
31 maart nog steeds 4,64 mil-
jard euro, omgerekend 
70,5 euro per aandeel. Dat is 
in lastige biotechtijden een 
enorme troef om de aange-
taste klinische pijplijn te ver-
sterken.
Galapagos plant in het najaar 
een kapitaalmarktdag voor 
een strategische update. Vo-
rige week kondigde het al de 
overname van het Neder-
landse Cellpoint en het Ame-
rikaanse AboundBio aan. 
Beide bedrijven zijn actief in 
CAR-T-kankertherapieën, 
een behandeling die door het 
toedienen van CAR-T-cellen 
het immuunsysteem van de 
patiënt activeert om kanker-
cellen op te sporen en te ver-
nietigen. Het productiepro-
ces van die cellen is echter 

enorm complex, duur en tijd-
rovend, en limiteert het com-
merciële potentieel. Cellpoint 
probeert daaraan tegemoet te 
komen door in samenwerking 
met Lonza een gedecentrali-
seerd point-of-care-productie- 
proces te ontwikkelen. Dat 

duurt 7 dagen tegenover 20 
tot 50 dagen momenteel. Het 
productieproces wordt met 
een eigen CD19 CAR-T-kan-
didaatmedicijn getest in twee 
fase I/IIa-studies voor bloed-
kankers. De eerste resultaten 
volgen in de eerste helft van 
2023.
AboundBio ontwikkelt nieuwe 
CAR-T’s op basis van een uit-
gebreide, volledig op mense-
lijke antilichamen gebaseerde 
bibliotheek. Het doel is de 
komende drie jaar drie nieuwe 
CAR-T-kandidaten met de 
hulp van het productieproces 
van Cellpoint in de klinische 
ontwikkelingsfase te bren-
gen. Galapagos betaalt 
125 miljoen euro in cash voor 
Cellpoint, met een optie tot 
100 miljoen extra, en 14 mil-
joen dollar voor AboundBio.
De overnames passen in de 
strategie van Stoffels om in te 
zetten op ziektebeelden met 
een hoge medische nood, met 
mogelijk een snel ontwikke-
lingstraject. Hij mikt op laat- 
preklinische of vroeg-klinische 
moleculen, de ontwikkelings-
fase van waaruit het meeste 
waarde kan worden gecreëerd.

Intussen loopt de commerci-
alisatie van Jyseleca – de 
commerciële naam voor fil-
gotinib – volgens plan. In 
2021 bedroeg de omzet 
25,7 miljoen euro, waarvan 
14,8 miljoen via Galapagos, 
dat sinds eind 2021 het ge-
deelte van de Europese ver-
koop van Gilead volledig 
heeft overgenomen. In het 
eerste kwartaal steeg de om-
zet naar 14,4 miljoen euro, in-
clusief de eerste verkopen 
voor de tweede indicatie, de 
darmziekte colitis ulcerosa 
(UC). Daarvoor verleende 
het Europese geneesmidde-
lenagentschap in november 
de goedkeuring, gevolgd door 
het Verenigd Koninkrijk en 
Japan in het eerste kwartaal. 
Voor 2022 mikt Galapagos op 
een omzet van 65 à 75 mil-
joen euro. In de eerste helft 
van 2023 volgen de resulta-
ten van de fase III-studie met 
filgotinib voor de darmziekte 
crohn. Dan krijgen we ook 
fase IIa-studieresultaten van 
GLPG2737 voor de nierziekte 
ADPKD.

Conclusie
De markt reageerde nauwe-
lijks op de instap in het com-
petitieve veld van CAR-T- 
kankertherapieën. Het ver-
trouwen herstellen zal tijd 
vergen, maar met Paul Stof-
fels beschikt Galapagos over 
een extra troef, naast de rui-
me kaspositie. De verkoop 
van Jyseleca verloopt volgens 
plan, al blijft het regulatoire 
kader rond de JAK-inhibito-
ren onzeker. We verhogen 
het advies, maar wel voor de 
langere termijn. z

G A L A P A G O S

Eerste strategische stap van nieuwe CEO

Koers: 52,50 euro
Ticker: GLPG AS
ISIN-code: BE0003818359
Markt:  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 3,45 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -12%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: -

Galapagos beschikt  
over een enorme troef,  
een ruime kaspositie.

Advies: koopwaardig
Risico:  hoog
Rating: 1C
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H
et aandeel Oracle steeg 
met 10 procent na de be-
kendmaking van de 
kwartaalcijfers, maar de 
klim kende geen vervolg. 
Dat is te wijten aan het 
marktsentiment, maar 

ook aan het gebrek aan auto-
nome groei, de forse concur-
rentie in de cloudmarkt en de 
balanssituatie.
Oracle kondigde eind vorig 
jaar dat het voor 28,3 miljard 
dollar het Amerikaanse soft-
warebedrijf Cerner over-
neemt. De mededingingsau-
toriteiten gaven hun goed-
keuring. Vanaf het pas gestar-
te boekjaar zal Cerner bijdra-
gen aan de winst. De leveran-
cier van software voor het 
beheer van medische bestan-
den en gerelateerde data 
haalde vorig jaar 5,8 miljard 
dollar omzet met een markt-
aandeel van 25 procent in 
zijn niche. Oracle wil de pro-
ducten van Cerner koppelen 
aan zijn eigen software en 
naar het cloudmodel overzet-
ten.
Inclusief Cerner mikt Oracle 
op een omzetgroei van 20 tot 
22 procent. Cerner realiseer-
de in 2021 een vrije kas-
stroom van 1,2 miljard dollar. 
Dat komt boven op de 
31,3 miljard van Oracle. Toch 
is de financiële positie alles-
behalve comfortabel. Oracle 
maakte de voorbije jaren al-
maar meer schulden door 
overnames, hogere dividen-
den en vooral de inkoop van 
eigen aandelen. De software-
groep had eind mei 21,9 mil-
jard dollar in kas. Daar stond 
72,1 miljard dollar schuld te-
genover. Daarin is het aan-
koopbedrag van Cerner nog 

niet verrekend. Het eigen 
vermogen van Oracle stond 
eind mei zelfs 5,8 miljard dol-
lar onder nul, wat heel onge-
bruikelijk is. Dat is geen on-
overkomelijk probleem, zo-
lang de kasstromen hoog ge-
noeg zijn om aan de schuld-

verplichtingen te voldoen. 
Dat is op dit moment zeker 
het geval. De financiële flexi-
biliteit wordt nu wel zwaar 
aan banden gelegd. Dat bete-
kent dat nieuwe grote over-
names er niet inzitten en dat 
de massale aandeleninkopen 
worden teruggeschroefd. Het 
dividend blijft voorlopig on-
gewijzigd op 32 dollarcent 
per kwartaal.

In het laatste kwartaal (tot 31 
mei) van het fiscaal boekjaar 
2022, steeg de omzet van 
Oracle met 5 procent naar 
11,84 miljard dollar. De dure 
dollar woog op de groei, 
waardoor die uitkwam op 10 
procent, exclusief wissel-
koersverschillen. De consen-
susprognose bedroeg 
11,66 miljard dollar. Over het 
hele boekjaar was er 41,4 mil-
jard dollar omzet, 5 procent 
meer dan een jaar eerder 
(+7% zonder valuta-effec-
ten). De operationele winst 

klom op jaarbasis naar 
5,6 miljard dollar (+3%), goed 
voor een operationele marge 
van 47 procent.
De afdeling cloudinfrastruc-
tuur groeide met 39 procent, 
maar Oracle blijft een kleine 
speler in dat segment. De to-
tale cloudinkomsten stegen 
naar 2,5 miljard dollar 
(+22%). Ondanks een daling 
van de nettowinst met 3,3 
procent naar 13,7 miljard ging 
de winst per aandeel (4,9 dol-
lar) er wel op vooruit. Dat 
komt omdat het aantal aan-
delen in omloop vorig boek-
jaar met 6,8 procent daalde.
Na een valse start komt er 
toch een positief vervolg aan 
het TikTok-verhaal. Het Chi-
nese ByteDance, de eigenaar 
van het populaire platform, 
zal een beroep doen op Ora-
cles cloudinfrastructuur om 
de data van de ruim 100 mil-
joen Amerikaanse gebruikers 
op te slaan. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat Oracle 
een participatie zou nemen 
in ByteDance, maar dat ging 
niet door. 

Conclusie
Met een negatief eigen ver-
mogen zal Oracle noodge-
dwongen de aandeelhouders-
vergoedingen wat moeten te-
rugschroeven. Net die aande-
leninkopen waren de voor-
bije jaren de belangrijkste 
winstmotor. Daar staat te-
genover dat er met het over-
genomen Cerner een nieuwe 
groeipool is, terwijl ook de 
deal met ByteDance positief 
is. We vinden Oracle tegen 
13 keer de verwachte winst 
correct gewaardeerd. z

O R A C L E

Negatief eigen vermogen

Koers: 70,41 dollar
Ticker: ORCL US
ISIN-code: US68389X1054
Markt:  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 187,6 miljard dollar
K/w 2022: 14
Verwachte k/w 2023: 13
Koersverschil 12 maanden: -11%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20%
Dividendrendement: 1,9%

Oracle zal noodgedwon-
gen de aandeelhouders-
vergoedingen wat 
moeten terugschroeven.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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021 was een rollercoas-
ter voor de schuimrub-
berproducent. Weinig 
bedrijven zijn zo veran-
derd in amper één jaar. 
De aandeelhouder was 
daar blij mee. Recticel 

werd een van de uitblinkers 
van Euronext Brussel. Maar 
dan kwam 20 juni. Het Ierse 
Kingspan, de sectorkampi-
oen, gaf aan dat er een seri-
euze terugval in de bestellin-
gen was in april en mei en 
temperde de vooruitzichten 
voor de tweede jaarhelft seri-
eus. Dat leidde tot een dub-
belcijferige koersval van 
Kingspan. Ook andere 
bouwaandelen, inclusief Rec-
ticel, moesten flink achteruit.
Het begon allemaal rond He-

melvaart 2021, toen het 
nieuws kwam dat de Oosten-
rijkse concurrent Greiner het 
controlebelang van 27 pro-
cent van Bois Sauvage had 
overgekocht tegen 13,5 euro 
per aandeel. Verrassend, 
vooral voor CEO Olivier Cha-
pelle. Tegen die prijs deed 
Greiner ook een bod op de 
resterende aandelen van Rec-
ticel. Alleen stond de koers 
constant boven de biedprijs 
van 13,50 euro, omdat de be-
drijfsleiding en de raad van 
bestuur de aandeelhouders 
opriepen niet op het Greiner- 
bod in te gaan.
De bedrijfstop zocht naar een 
tegenzet. Die kwam er met 
de verkoop van de afdeling 
Engineered Foams aan het 

Amerikaanse Carpenter voor 
656 miljoen euro onderne-
mingswaarde of circa 
11,50 euro per aandeel. De 
aandeelhouders keurden de 
verkoop op 6 december goed. 
Dat was een tegenvaller voor 
de Oostenrijkers. Greiner had 
de participatie in Recticel 
precies voor de divisie Engi-
neered Foams. Recticel fo-
cust op het groeipotentieel in 
isolatie, een activiteit waar 
Greiner niet of nauwelijks in 
aanwezig is. De Oostenrijkers 
zochten een uitweg en von-
den een luisterend oor bij 
 Filip Balcaen. Zijn holding 
Spring Holdco BV (Baltisse) 
controleert 27,2 procent van 
Recticel. De Oostenrijkers 
moeten tevreden zijn met 
een mooie meerwaarde en 
Balcaen geeft Chapelle en 
zijn management de kans om 
de groeistrategie in isolatie te 
ontplooien.
De bedrijfsleiding heeft een 
overeenkomst gesloten met 
Innova Capital voor de over-
name van Trimo, een Slo-
veense producent van hoog-
waardige isolatiepanelen. Dat 
is een drievoudige verster-

king voor Recticel. Geogra-
fisch richting Centraal-Euro-
pa, de intrede in een nieuw 
segment en technisch door 
de toevoeging van minerale 
wol als grondstof.
De afdeling Slaapcomfort 

werd aan Aquinos verkocht. 
De timing voor de verkoop 
van de divisie Engineered 
Foams aan Carpenter is nog 
niet bepaald. Die desinveste-
ringen zullen Recticel enkele 
honderden miljoen euro aan 
kasmiddelen bezorgen die 
bijkomende aankopen in iso-
latie mogelijk maken. Dat is 
nodig om de uitgesproken 
ambitie van een omzetver-
dubbeling tegen 2025 moge-
lijk te maken.
De geconsolideerde omzet 
maakte in de periode janua-
ri-maart een sprong van 42,9 
procent tot 294,7 miljoen eu-
ro. Inclusief de bijdrage van 
het overgenomen FoamPart-
ner, dat intussen weer ver-
kocht is. Isolatie realiseerde 
een omzetklim van 28,1 pro-
cent, van 86,9 naar 111,2 mil-
joen euro.

Conclusie
Recticel heeft een nieuw 
groeitraject voor de komende 
jaren. De heisa rond het aan-
deelhouderschap en de stra-
tegische herpositionering 
maakten de aandeelhouder 
tot de grote winnaar. Het 
aandeel kreeg een pittige 
waardering en we voerden 
een adviesverlaging door. 
Onlangs kwam de koers van-
af de piek zo’n 30 procent 
naar beneden. Tegen minder 
dan 7 keer de ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor dit jaar, een verwachte 
nettokaspositie en een beter 
groeiprofiel op middellange 
termijn is de waardering 
weer aantrekkelijk. We ver-
hogen het advies. z

R E C T I C E L

Koersval door Kingspan

Koers: 15,00 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code:  BE0003656676
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 827 miljoen euro
K/w 2021: 18
Verwachte k/w 2022: 22
Koersverschil 12 maanden: +5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: 2,0%Recticel wil de omzet  

tegen 2025 verdubbelen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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U
micore blies de beleggers 
twee weken geleden be-
hoorlijk van hun sokken 
met de aankondiging dat 
het de volgende vijf jaar 
tot 5 miljard euro zal in-
vesteren, onder meer in 

nieuwe productiecapaciteit 
voor batterijmaterialen en 
een nieuwe fabriek voor de 
recyclage van batterijen. Dat 
investeringsprogramma is 
veel groter dan verwacht. 
Umicore gaat dus all-in, met 
de focus op schone mobiliteit 
en recyclage, sectoren waar-
op het zich al langer toelegt.

De beleggers reageerden on-
derkoeld op de ambitieuze 
groeiplannen. De koers ver-
loor aanvankelijk 10 procent 
en meer. De beleggers strui-
kelden vooral over de risico’s. 
De schuldgraad zal gevoelig 
stijgen, terwijl de return 
soms ver in de toekomst ligt. 
Umicores recente trackre-
cord is ook niet goed. Het be-
drijf investeerde de voorbije 
jaren fors in de uitbreiding 
van zijn productiecapaciteit 
van batterijmaterialen, maar 
overcapaciteit op de markt 
en verkeerde technologische 
keuzes torpedeerden de ren-
dabiliteit van die investerin-
gen. Begin dit jaar moest 
Umicore waarschuwen voor 
een verlaging van de winst-
vooruitzichten voor 2022 en 
2023.
Die fouten schrikken Umico-

re niet af. Dat is wellicht te-
recht. Er is leergeld betaald, 
terwijl de markt van schone 
mobiliteit de volgende jaren 
alleen maar zal groeien. Umi-
core verwacht een verdrie-
voudiging van die markt te-
gen 2030. Als het bedrijf nu 
niet volop de kaart van de 
schone mobiliteit trekt, dan 
wellicht nooit meer. Het 
gooit zich ook niet blind in 
het avontuur. De investerin-
gen gebeuren in schijven, en 
zijn vaak gekoppeld aan 
langlopende contracten met 
afnemers. Ontwikkelt de 
markt zich niet zoals ver-
wacht, of vindt het bedrijf 
geen klanten, dan wordt het 
investeringsprogramma te-
ruggeschroefd. Het bedrijf 
vertrekt ook van een sterke 
balans, zodat een kapitaal-
verhoging zeker de eerste ja-
ren weinig waarschijnlijk is.
Umicore krijgt intussen een 
duidelijker zicht op de markt 
voor batterijmaterialen, die 
de volgende jaren de belang-
rijkste winstmotor moet wor-
den. Het wil de eigen pro-
ductie van kathoden verho-
gen van 65 GWh in 2021 naar 

400 GWh in 2030. De helft 
van de productieverhoging is 
afgedekt door de recent aan-
gekondigde contracten met 
Volkswagen en Stellantis. 
Het bedrijf meldt ook een 
sterke interesse van andere 
autobouwers en verwacht 

nieuwe contracten te kunnen 
aankondigen. Ook technolo-
gisch kan Umicore de stap 
doen naar batterijen met een 
hoger nikkelgehalte en ande-
re technologische oplossin-
gen later in het decennium. 
Umicore wil ook de voor-
sprong in de recyclage van 
batterijen consolideren met 
de bouw van een nieuwe re-
cyclagefabriek in Europa, een 
investering van 500 miljoen 
euro. Die markt zal de vol-
gende jaren snel groeien.
Umicore probeerde ook de fi-
nanciële return van de inves-
teringen te schetsen. De om-
zet zou moeten verdubbelen 
tegen 2030, met in die perio-
de een marge van minstens 
20 procent op de bedrijfs-
cashflow. In het recordjaar 
2021 bedroeg die 31 procent. 
Het rendement op eigen ver-
mogen moet tegen 2030 stij-
gen tot 15 procent. Vanaf 
2026 rekent het bedrijf op 
aantrekkelijke vrije cash-
flows. Dat is te vaag om be-
leggers nu gerust te stellen, 
voor zover het zin heeft om 
jaren vooruit te blikken.

Conclusie
Umicore zet met een investe-
ringsprogramma zwaar in op 
schone mobiliteit en recycla-
ge. Die strategie is gedurfd, 
maar een sterke balans, een 
gefaseerde aanpak en goede 
marktvooruitzichten beper-
ken het risico. De potentiële 
financiële return is nog moei-
lijk in te schatten. De lagere 
koers biedt stilaan een nieu-
we instapkans, maar in het 
huidige moeilijke beurskli-
maat is er geen haast bij. z

U M I C O R E

Umicore gaat all-in

Koers:  33,7
Ticker:  UMI
ISIN-code:  BE0974320526
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  8,31 miljard euro
K/w 2021:  18
Verwachte k/w 2022: 16
Koersverschil 12 maanden: -32%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 2,4%

Een sterke balans, een ge-
faseerde aanpak en goede 
marktvooruitzichten be-
perken het risico van de 
gedurfde strategie.

Advies:  houden
Risico: gemiddeld
Rating:  2B
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D
isney zet vol in op de 
abonnementsvorm Dis-
ney+. Afgelopen kwar-
taal kwamen er 7,9 mil-
joen nieuwe klanten bij. 
Disney+ heeft 137,7 mil-
joen abonnees en dat 

was ruim boven de gemid-
delde analistenverwachting 
van 134,4 miljoen voor het 
tweede kwartaal van het ge-
broken boekjaar 2022.
Die getallen zijn helemaal 
goed wanneer ze worden af-
gezet tegen Netflix, dat in 
het afgelopen kwartaal het 
aantal abonnementen voor 
de eerste keer in tien jaar 
zag dalen. De achterstand 
van Disney op Netflix nam 
af tot 83,9 miljoen klanten.
CEO Bob Chapek temperde 
tijdens de analistenbijeen-
komst wel de verwachtingen 
voor de komende twee 
kwartalen. Hij nam afstand 
van de veronderstelling dat 
in de tweede helft van het 
boekjaar 2022 er een ver-
snelling zou optreden in het 
aantal Disney+-abonnemen-
ten.
De pretparken van Disney 
draaien geweldig, die brach-
ten 1,8 miljard dollar winst 

in het laatje. De prijskracht 
van die parken is enorm. In 
het nieuwe Star Wars Galac-
tic Starcruiser-hotel kosten 
twee overnachtingen voor 
twee personen  4.800 dollar. 
Chapek waarschuwde ook 
hier voor te optimistische 
verwachtingen. De Dis-
ney-parken in Hongkong en 
Sjanghai zijn dicht en dat 
kan het komende kwartaal 
zo’n 350 miljoen dollar aan 
winst schelen.

Conclusie
Het aandeel Disney scoort 
helemaal niet goed. De his-
torische piekkoers is alweer 
van 8 maart 2021 toen het 
aandeel op 203 dollar no-
teerde. Door de getemperde 
verwachtingen voor de par-
ken en voor Disney+ kwam 
de koers zelfs onder de 
100 dollar terecht.
Disney noteerde ruim zeven 
jaar geleden voor het eerst 
boven 100 dollar. Toen was 
de omzet in het tweede 
kwartaal van het gebroken 
boekjaar 2015 12,4 miljard 
dollar. Afgelopen kwartaal 
was de omzet 19,3 miljard 
dollar. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) bedroeg toen 
3,6 miljard en nu 4,1 miljard 
dollar. De huidige waarde-
ring is dus een stuk aantrek-
kelijker dan de eerste keer 
dat het aandeel op 100 dol-
lar stond. Het advies blijft 
dan ook ‘kopen’. z

D
e waarde van de beleg-
gingen van de investe-
ringsmaatschappij HAL 
is in 2021 ietsje toege-
nomen. De nettovermo-
genswaarde per aandeel 
HAL was eind 2021 

151,22 euro, tegenover 
149,91 euro eind 2020. Maar 
vooral de belegging in 
Vopak zit tegen. Dat aandeel 
stond in 2020 nog boven 
50 euro, eind 2021 was het 
ongeveer 30 euro en intus-
sen staan we al onder 25 eu-
ro. Ook SBM Offshore was 
geen succes vorig jaar. Bos-
kalis deed het beter. Zoals 
bekend heeft HAL dit jaar 
een bod gedaan op alle aan-
delen Boskalis en zet het 
daarmee door.
Na de verkoop van Grand-
Vision is het gewicht van de 
niet-beursgenoteerde deel-
nemingen in de portefeuille 
groter geworden. Die zijn 
lastiger te waarderen. De 
omzet van die bedrijven is 
volgens HAL 5,0 miljard eu-
ro. De omzet is gestegen met 
12,3 procent, als de overna-
mes niet meegenomen wor-
den. Inclusief de overnames 
is de toename 47,9 procent. 
Beleggers lijken die deelne-
mingen te waarderen op ge-
middeld genomen iets meer 
dan één keer de omzet, wat 
op zich niet als erg duur 
klinkt. Maar waarderingen 
hangen sterk af van bijvoor-
beeld de winstmarges, het is 
dus moeilijk om te zeggen of 
het duur of goedkoop is.
In de mededeling over de 
jaarresultaten werd niet ge-
sproken over Coolblue. HAL 
bezit 48,9 procent van de 
aandelen in dit e-commer-

cebedrijf. Het plan was om 
Coolblue naar de beurs te 
brengen, maar dat is vorig 
jaar uitgesteld. Het beurskli-
maat was de afgelopen 
maanden slecht. Op korte 
termijn lijkt die beursgang 
er niet in te zitten. Zodra die 
wel plaatsvindt, weten be-
leggers meteen wat de 
marktwaarde van Coolblue 
is. Dat kan natuurlijk mee-
vallen, maar ook tegenval-
len. Groeiaandelen hebben 
het tij op dit moment niet 
mee.

Conclusie
Vopak levert dit jaar in, ter-
wijl Boskalis en SBM hoger 
noteren. Boskalis staat na-
tuurlijk hoger door het bod 
van HAL, dus dat is voor 
HAL-beleggers geen winst. 
De invloed van de oorlog in 
Oekraïne blijft volgens HAL 
binnen de perken. Geen re-
den om het advies te veran-
deren: het blijft ‘houden’. z

D I S N E Y

Bedrijf draait prima
H A L

Plussen en minnen

Het beste uit…
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VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 JUNI
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M A R K T  I N  B E E L D

Op 30 juni kreeg het bagger-
bedrijf DEME een eigen no-
tering op Euronext Brussel. 
Het oude CFE werd in twee-
en gesplitst, enerzijds DEME 
en anderzijds de bouwgroep 
CFE. Zoals verwacht maakte 

DEME een vliegende start, 
terwijl de koers van de bouw-
maatschappij onder druk 
stond. CFE lanceert een pro-
gramma voor de inkoop van 
1,25 miljoen eigen aandelen 
om de koers te ondersteunen. 
Dat zal rond 10 miljoen euro 
kosten op een eigen vermo-
gen van 133 miljoen euro. De 
aandelen dienen voor de op-
tieplannen van het manage-
ment en worden dus niet ver-
nietigd.

De speculoosfabrikant Lotus 
Bakeries neemt het Britse Pe-
ter’s Yard volledig over. In ju-
li 2019 nam de Belgische 
groep al een eerste belang 
van 20 procent. Het overge-
nomen bedrijf produceert ar-

tisanale zuurdesem en brengt 
daarmee gezonde zuurde-
semcrackers en chips op ba-
sis van natuurlijke ingrediën-
ten op de markt. Peter’s Yard 
zal deel uitmaken van de af-
deling Lotus Natural Foods. 
Peter’s Yard verdubbelde in 
de afgelopen drie jaar telkens 
zijn omzet en draait met een 
omzet van 7 miljoen euro. 
Begin juni bereikte Lotus een 
jaardieptepunt op 4.515 euro.

De specialist in apothekers-
bereidingen Fagron kreeg 
een waarschuwing van de 
FDA over problemen in Min-
nesota. De fabriek zorgt voor 
de productie van de Ameri-
kaanse merken en Essentials, 

en genereert zowat 30 pro-
cent van de Amerikaanse om-
zet. De FDA wees op proble-
men met de herverpakking 
,waardoor er een risico op 
kruisbesmetting is. Fagron 
zegt vier van de zeven pro-
blemen te hebben opgelost 
en de rest aan te pakken. Te-
gen 7 juli moet Fagron een 
programma van zijn aanpak 
aan de FDA presenteren. Na 
het nieuws verloor de koers 
in twee dagen 13 procent.

Om paal en perk te stellen 
aan de onderwaardering gaat 
de Nederlandse holding 
Prosus, die een belang van 
28,78 procent in de Chinese 
internet- en socialemedia-
reus Tencent heeft, eigen 

aandelen inkopen. Om die te 
betalen zal Prosus vervolgens 
aandelen Tencent verkopen. 
Dat zal gebeuren à rato van 3 
tot 5 procent van het dage-
lijkse volume van Tencent. 
Het inkoopprogramma blijft 
doorgaan zolang de inzet van 
overtollig kapitaal de waarde 
per aandeel niet kan verho-
gen. Voorts liet Prosus weten 
132 miljoen aandelen JD.com 
te hebben verkocht. De koers 
maakte een mooie sprong.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 8,25 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 5240 euro
Ticker: LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 15,44 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 62,48 euro
Ticker: PRX NA
ISIN-code: NL0013654783
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M
et de intrede van de acti-
vist Nelson Peltz kwam 
er een speculatief kantje 
aan het aandeel Unile-
ver. De beurskoers was 
in enkele dagen sterk de 
hoogte in gegaan, maar 

de euforie was van korte 
duur. We gingen à la hausse, 
maar het bleek nog te vroeg. 
De geschreven put september 
50 euro bracht 5,90 euro op. 
Wegens de daling van het 
aandeel stijgt de premie tot 
7,45 euro. Blijft de koers tot 
16 september onder 50 euro, 
dan moeten we de aandelen 
kopen. We betalen dan 44,10  
euro. Dat is ongeveer de hui-
dige beurskoers. De gekochte 
call december 55 euro heeft 

O P T I E S

Overzicht optiestrategieën, deel 1
0,66 euro gekost. De premie is 
gezakt tot 0,11 euro. We heb-
ben nog tijd.
Toen UMG naar de beurs 
trok, was het een waanzinnig 
succes. Intussen viel het aan-
deel ten prooi aan de 
beursgrillen. We zagen kan-
sen voor hausseposities. De 
geschreven put juni 24 euro is 
afgelopen. De stukken zijn ge-
kocht tegen 21,19 euro (24 - 
2,81). Om de gekochte call 
september 25 euro af te 
schrijven is het te vroeg. Voor 
de premie van 1,93 euro heb-
ben we tijd tot 16 september.
De oliesector realiseert grote 
winsten. Maar de hoogste 
koersen zijn verleden tijd. 
Schlumberger zette de weg 

naar het dal in. De geschreven 
call januari 2023 met uitoe-
fenprijs 45,00 dollar bracht 
4,45 dollar op. Intussen kan 
die teruggekocht worden 
voor 2,71 dollar. Laat de winst 
nog wat oplopen. Ook de ge-
kochte put augustus met uit-
oefenprijs 37,50 dollar was 
een schot in de roos. We be-
taalden 2,74 dollar en we kun-
nen verkopen tegen 3,07 dol-
lar. Het kan nog meer worden.
We kochten voor de helft van 
het budget aandelen KBC. 
We betalen de aankoop deels 
met de opbrengst van een ge-
schreven call. We schrijven 
ook putopties voor het deel 
dat we nog niet kopen. De 
aandelen zijn gezakt. De ge-

schreven call september met 
uitoefenprijs 82,00 euro 
bracht 3,45 euro op en is nu 
waardeloos. De geschreven 
put december met uitoefen-
prijs 75,00 euro leverde 
6,30 euro op, maar kost nu 
19,85 euro. We panikeren niet.
We dachten dat de koers van 
Engie tegen het einde van dit 
jaar weer zou klimmen. De 
polemiek rond de kernuitstap 
in België zal Engie wellicht 
geen windeieren leggen. De 
geschreven put Engie sep-
tember met uitoefenprijs 
16,00 euro bracht 2,75 euro 
op. Vandaag is dat contract 
1 euro meer waard. De ge-
kochte call december met uit-
oefenprijs 15,00 euro heeft 
0,52 euro gekost. Wegens de 
koersdaling is de waarde van 
dat contract ook wat gedaald. 
Maar omdat we tijd hebben 
gekocht, wachten we af. z

I
n dit tweede deel behande-
len we trackers op de fysie-
ke edelmetalen goud, zilver, 
platina en palladium.

Gold Bullion Securi-
ties ETF
Beurs: Euronext Parijs

ISIN-code: GB00B00FHZ82
Jaarlijkse kosten: 0,4%
Ticker (Xetra): GBS FP
Deze tracker wordt uitgege-
ven door WisdomTree en no-
teert op verschillende beur-
zen. De liquiditeit is meestal 
het hoogst op Euronext Parijs. 
Het is een fysieke tracker, 
maar de deelbewijzen kunnen 
sinds vorig jaar niet langer 
worden omgeruild in fysiek 
goud.

D E R I V A T E N

Trackers op edelmetalen

Xetra Gold ETC
Beurs: Xetra
ISIN-code: DE000A0S9GB0
Jaarlijkse kosten: 0%
Ticker (Xetra): 4GLD GY
Xetra Gold wordt uitgegeven 
door Deutsche Börse Com-
modities. Elk deelbewijs komt 
overeen met 1 gram fysiek 
goud. Het speciale is dat er 
geen kosten zijn en dat het 
goud ook fysiek opvraagbaar 
is. In dat geval zijn er wel for-
se. 4GLD is in beheerd ver-
mogen de grootste fysieke 
goudtracker in Europa.

Invesco Physical Mar-
kets Gold ETC
Beurs: LSE
ISIN-code: IE00B579F325

Jaarlijkse kosten: 0,15%
Ticker (Xetra): SGLD LN
Deze fysieke tracker wordt 
uitgegeven door Invesco en 
noteert op de London Stock 
Exchange in dollar. De jaar-
lijkse beheerkosten zijn flink 
lager dan gemiddeld.

WisdomTree Physical 
Silver ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: DE000A0N62F2
Jaarlijkse kosten: 0,49%
Ticker (Xetra): VZLC GY
Deze fysieke tracker van Wis-
domTree noteert op de Duitse 
Xetra. Net als bij GBS is het 
metaal niet fysiek opvraag-
baar. Een alternatief voor 
VZLC is de Xtrackers Physi-

cal Silver ETC, de beheer-
kosten zijn daar met 0,45 pro-
cent een fractie lager.

Xtrackers Physical Pla-
tinum ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: DE000A1EK0H1
Jaarlijkse kosten : 0,75%
Ticker (Xetra): XAD3 GY
Deze fysieke tracker scha-
duwt de platinaprijs. De be-
heerkosten zijn met 0,75 pro-
cent aan de hoge kant. Een al-
ternatief is de WisdomTree 
Physical Platinum ETF. De 
beheerkosten zijn een stuk la-
ger dan voor XAD3.

WisdomTree Physical 
Palladium ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: DE000A0N62E5
Jaarlijkse kosten: 0,49%
Ticker (Xetra): VZLB GY
Deze fysieke tracker scha-
duwt de palladiumprijs. z
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O
ok aan het begin van de 
tweede jaarhelft blijven 
de markten het moeilijk 
hebben. Maar we blijven 
nadrukkelijk uitgaan van 
beterschap de volgende 
maanden. Ook de koers 

van Just Eat Takeaway 
blijft in vrije val. Daar gaf het 
nieuws dat de door de mark-
ten uitgespuwde Amerikaan-
se dochter GrubHub nu mo-
gelijk toch niet verkocht 
wordt – er wordt mogelijk 
een partner voor gezocht – 
aanleiding tot een jaardiepte-
punt. We vinden dat de 
markten nu wel heel hard 
overdrijven en hebben daar-
om via een online order op 
vrijdag 1 juli (gepubliceerd 
op de website en de nieuws-
brief en aangekondigd in de 
chat) onze positie verder 
aangevuld tegen bradeerprij-
zen.

Deceuninck: hoeveel 
vertraging?
Het is nog wachten tot 17 au-
gustus om te zien hoe De-
ceuninck het er in de eerste 
zes maanden van 2022 heeft 
van afgebracht. De markt-
consensus gaat nog uit van 26 

procent winstgroei per aan-
deel voor 2022 en nog 16 pro-
cent voor 2023. Dat levert 
een goedkope waardering op 
tegen ‘amper’ 8 keer de ver-
wachte winst en 4,4 keer de 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda). 
Met die laatste ratio behoort 
de profielenproducent voor 
ramen en deuren tot de goed-
koopste waarden op Euro-
next Brussel. Na de stevige 
omzetwaarschuwing bij 
Kingspan (zie blz. 91) mogen 
we ervan uitgaan dat na een 
wellicht goed eerste halfjaar 
meer reden tot voorzichtig-
heid is voor de tweede jaar-
helft. De conclusie na boek-
jaar 2021 was: een prima om-
zetcijfer, maar een mindere 
marge. Mogelijk is er een ho-
gere marge in 2022, maar 
wordt de omzetgroei moeilij-
ker, vooral in de tweede jaar-
helft.
Heel veel vertrouwen heeft 
de markt er niet in. Van een 
piek net boven 4 euro is de 
koers weer onder 2,50 euro 
beland. Toch blijven de 
marktomstandigheden struc-
tureel gunstig de komende 

jaren. Geholpen door de EU 
Green Deal, die heel wat 
middelen vrijmaakt voor de 
renovatie van gebouwen. Dat 
moet een boost geven aan de 
omzet- en winstevolutie de 
komende jaren.
Dat zagen we al in de jaarcij-
fers 2021. Vorig boekjaar le-
verde 838,1 miljoen euro om-
zet op, een record. Tegenover 
de 642,2 miljoen euro van 
2020 was er een toename 
met 30,5 procent. Dat is te 
danken aan een zeer sterke 
residentiële bouwmarkt, on-
dersteund door de hogere 
spaartegoeden bij gezinnen 
door minder uitgaven tijdens 
de coronacrisis en de fiscale 
stimuli voor renovaties.
Tot daar het applaus op alle 
banken voor Deceuninck, 
want de forse inflatieopstoot 
was wel een probleem. De 
specialist in ramen en deuren 
kon de hogere kosten maar 
met drie maanden vertraging 
doorrekenen. Dat effect za-
gen we in de evolutie van de 
aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda). Die kwam 
voor 2021 weliswaar ook uit 
op een record. Maar die piek 
van 97,7 miljoen euro kwam 
er vooral dankzij een specta-
culaire toename in het eerste 
halfjaar. In de tweede jaar-
helft was er, ondanks een 
omzetstijging met 23 pro-

cent, een terugval van 19,8 
procent: van 58,2 naar 
46,7 miljoen euro.
Op jaarbasis daalde de ebit-
da-marge daardoor van 13,4 
naar 11,7 procent. De netto-
winst kwam uit op 37,2 mil-
joen euro, of 0,25 euro per 
aandeel ten opzichte van 
25,6 miljoen euro of 0,18 euro 
per aandeel voor 2020. De 
nieuwe CEO, Bruno Hum-
blet, mikte voor 2022 op een 
verdere omzetgroei, maar de 
kosteninflatie en de krapte 
op de arbeidsmarkt vormden 
een uitdaging voor de groei 
van de rendabiliteit. Tegen 
8 keer de verwachte winst, 
1,2 keer de boekwaarde en te-
gen een verwachte verhou-
ding ev (ondernemingswaar-
de)/ebitda (bedrijfskas-
stroom) van ruim 4 voor 
2022 is het aandeel onderge-
waardeerd (koopwaardig; 
rating 1B). z

Het Deceuninck-aandeel 
is erg ondergewaardeerd.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Just Eat Takeaway: de 

koers zakte naar een diepte-
punt na een interview met 
de CEO van GrubHub, die 
aangaf dat gezocht wordt 
naar een partner, niet 
meteen meer naar een over-
nemer, wellicht omdat de 
biedingen te laag uitvallen. 
Veel beleggers zien Grub-
Hub liever vandaag dan 

morgen uit de groep ver-
dwĳnen. Vandaar de nieuwe 
verkoopgolf, die volgens 
ons overdreven is. Vandaar 
de uitvoering van een bĳko-
mend kooporder.

·  Sofina: we konden onze 
positie opdrĳven onder de 
koers van 200 euro, nadat 
nieuws over de gecontes-
teerde Indiase participatie 
Byju (vraag om betalingsuit-

stel van een overname) 
weer negatief was geweest 
voor de spilholding van de 
familie Boël. Zelfs als we de 
waarde van Byju op ‘nul’ 
zetten, dan nog noteert 
Sofina met een holding-
korting van 20 procent.

Thema vergrij-
zing
·  Hyloris kreeg van de FDA 

de beruchte CRL-brief dat 
de pĳnstiller Maxigesic 
voorlopig geen toegang 
krĳgt tot de Amerikaanse 
markt. Volgens het bedrĳf 
heeft de FDA nog rond één 
topic bĳkomende informatie 
gevraagd. Het bedrĳf zal die 
informatie snel leveren. Een 
tegenslag, maar het lĳkt 
toch eerder op uit- dan op 
afstel.

Grotere positie in  
Just Eat Takeaway
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 2 aandelen ASML gekocht tegen 455,55 euro;  
100 Mithra Pharmaceuticals tegen 7,41 euro; 3 Sofina tegen 195,10 
euro; 5 Volkswagen tegen 133, 00 euro;  35 Just Eat Takeaway tegen 
14,78 euro (online order vrĳdag 1/7)
Verkoop: we hebben 125 aandelen Euronav verkocht tegen 11,88 euro en 
5 argenx tegen 353,00 euro 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
161.449,83   (99,9%)      134,22    (0,1%)             161.584,05  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -9,6% Bel20  -14,5%
Eurostoxx50 -19,7% MSCI World -11,7%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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S
teeds meer experts advi-
seren weer obligaties te 
kopen om een portefeuil-
le te beschermen tegen 
een vertragende groei of 
ander onheil. Spreiding 
is essentieel. Voor een 

verstandige diversificatie 
overlopen we de voornaam-
ste munten die hier regelma-
tig ter sprake komen.

Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollar is de 
belangrijkste munt ter we-
reld. Begin dit jaar noemden 
we de sterk stijgende inflatie 
een van de opmerkelijkste 
gebeurtenissen van 2021. Dat 
het algemene prijspeil zo 
sterk zou toenemen, hadden 
niet veel economen ver-
wacht. De voorbije zes maan-
den viel de stijging wat stil, 
maar toch kwam er sinds ja-
nuari nog een procentpunt 
bij. Daardoor bedraagt de in-
flatie in de VS nu 8,58 pro-
cent.

Tegelijk met de inflatie 
schoot de rente fors omhoog. 
Van 0,95 procent begin 2021 
ging het naar 1,44 procent te-
gen het jaareinde. De klim 
zet dit jaar door. Momenteel 
bedraagt de rente op tienjari-
ge staatsobligaties al 3,15 pro-
cent. De lange rente volgt de 
federal funds rate die opge-
legd wordt door de Federal 
Reserve, de Amerikaanse 
centrale bank. Die werd on-
langs agressief verhoogd met 
0,75 procentpunt naar 1,5 tot 
1,75 procent, de grootste stij-
ging sinds 1994. Met die kor-
date maatregel wil de Fed de 
inflatie de kop indrukken. 
Maar wegens de aanhoudend 
sterke druk op het prijspeil 
zal dat niet volstaan. Voorzit-
ter Jerome Powell heeft al la-
ten verstaan dat de rente nog 
aanzienlijk zal moeten stij-
gen. Leden van de centrale 
bank voorspellen dat de refe-
rentierente het jaar zal eindi-
gen op 3,4 procent. Door de 

forse rentestijgingen moeten 
de vooruitzichten voor de 
economische groei in 2022 
aanzienlijk verlaagd worden. 
We gaan uit van een stijging 
van het Amerikaanse bruto 
binnenlands product (bbp) 
met slechts 1,7 procent. In 
maart werd nog een groei van 
2,8 procent verwacht.
Toch blijft de dollar een rots 
in de branding, een ‘veilige 
haven’. In de meeste andere 
westerse landen is de econo-
mische toestand niet veel 
rooskleuriger. We zien de 
dollar dus zeker niet ver 
wegzakken. Anderzijds botst 
de Amerikaanse munt tegen-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875%  17/01/28  79,67  6,33%  100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26 83,03  9,12% 100.000  NR
EUR VGP  1,625% 17/01/27  77,95 7,45% 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  76,22 8,34% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  83,37  8,86% 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  79,02  5,60%  1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  79,44  15,8% 100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50% 13/03/25  97,16  2,57% 10.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  97,55  2,33% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  91,29  4,71% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  95,00  5,92%  2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  99,59  4,33% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50%  17/05/23  100,2 7,16% 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  65,95  48,1% 1.000  AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24  90,75  11,8% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  84,73  7,06% 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Overzicht van de 
munten (deel 1)

= ESG-obligatie
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over de euro op een zeer 
taaie weerstand en is de ster-
ke waardestijging van de dol-
lar daar stilgevallen.

Canadese dollar
De Canadese dollar volgt in 
meer of mindere mate de 
grote broer uit de Verenigde 
Staten. Dit jaar werd de 
loonie al 6 procent duurder 
tegenover de euro. Momen-
teel betalen de Canadezen 
1,36 dollar voor een euro. Be-
gin dit jaar was het nog 
1,42 dollar. Canada profiteert 
volop van de forse stijging 
van de energie- en de grond-
stofprijzen. De economie 
groeide in het eerste kwar-
taal van 2022 met 3,1 procent. 
Dat is een sterke prestatie.
De inflatievooruitzichten 
voor dit jaar werden sterk 
naar boven bijgesteld. Later 
dit jaar verwachten we een 
lichte afkoeling. In 2023 zal 
de CPI-inflatie wellicht te-
rugkeren naar een acceptabe-
ler niveau. De toeleverings-
keten wordt min of meer 
weer normaal. De energie-
prijzen dalen en de economi-
sche groei zal afnemen.
We verwachten dat de Bank 
of Canada de beleidsrente zal 
verhogen tot 3,25 procent te-
gen eind 2022. Dat is een ver-
dubbeling tegenover het hui-
dige niveau. Ook de langeter-
mijnrente zal de komende 
maanden nog stijgen als ge-
volg van de hogere beleids-

rentes. De tienjaarsrente zal 
wellicht boven 3,5 procent 
uitkomen. De hogere rente 
zal de Canadese dollar in de 
komende maanden verder 
ondersteunen. Het blijft een 
interessante munt voor obli-
gatiebeleggers.

Australische dollar
Australië kondigde in mei 
aan dat de rente voor het 
eerst in twaalf jaar moest stij-
gen met 25 basispunten, van 
0,1 naar 0,35 procent. Maar 
het volstond niet. Begin juni 
ging de rente met 50 basis-
punten omhoog tot 0,85 pro-
cent. Die zelden geziene ver-
hoging werd goedgepraat 
door de noodzaak om de in-
flatie in te perken. En het is 
nog niet gedaan. Gouverneur 
Philip Lowe laat verstaan dat 
de inflatie nog zal stijgen. Pas 
vanaf volgend jaar verwacht 
hij een terugval richting de 
doelstelling van 2 à 3 procent. 
Momenteel ligt de inflatie op 
5,1 procent.
Na de beslissing over de ba-
sisrente won de Australische 
tienjaarsrente 7 basispunten 
tot 3,55 procent. Normaal zou 
de Aussie daarvan moeten 
profiteren, maar meer dan 
een klein sprongetje maakte 
de munt niet. Experts stellen 
dat de Australische economie 
al te veel afhankelijk is van 
Chinese export. Aangezien 
het daar ook moeizaam gaat, 

aarzelen veel valutahandela-
ren. De Australische dollar is 
momenteel geen favoriete 
munt. De waarde beweegt al 
acht jaar binnen erg nauwe 
grenzen.

Nieuw-Zeelandse  
dollar
De munt van Nieuw-Zeeland 
vertoont een gelijkaardig 
beeld als die van de Australi-

sche buren. Al twintig jaar is 
de grafiek horizontaal, enke-
le uitzonderingen niet te na 
gesproken. Maar de econo-
mie van beide landen gelijkt 
geenszins op elkaar. 
Nieuw-Zeeland is groten-
deels afhankelijk van land-
bouw. Het is een van de 
grootste exporteurs van 
lams- en schapenvlees, zuivel 
en wol. Slechts een beperkt 
deel van de beroepsbevol-
king werkt in de agrarische 
sector, maar dat deel zorgt 
wel voor ongeveer de helft 
van de exportinkomsten.
Vooral de werkgelegenheid 
baart zorgen. Er zijn bijna 
geen werkzoekenden en de 
regering beperkt de immi-
gratie. Dat geeft een bijko-
mende inflatiedruk. De Re-
serve Bank of New Zeeland 

heeft al twee keer de rente 
met 50 basispunten verhoogd 
tot 2 procent. De inflatie 
stijgt te sterk. Vanaf volgend 
jaar is de druk van de ketel. 
Intussen zouden we een af-
wachtende houding aanne-
men tegenover deze munt.

Brits pond
De waarde van het Britse 
pond daalt al tien jaar. De 
 brexit heeft er geen goed aan 
gedaan. Begin 2002 betaal-
den de Britten 0,60 pond 
voor een euro. Vandaag is dat 
al 0,86 pond of 43 procent 
meer. De Bank of England 
verhoogde de rente al vier 
keer dit jaar, tot 1,25 procent. 
Het zorgde telkens voor een 
opstootje, maar finaal is het 
pond een relatief zwakke 
munt.
De economie van Groot Brit-
tannië lijdt enorm onder de 
gevolgen van de Russische 
invasie in Oekraïne. Ze kan 
dit jaar nog met 3,6 procent 
groeien, maar volgend jaar 
valt de groei stil. De Britse in-
flatie stijgt wellicht met ge-
middeld 8,8 procent en valt 
pas volgend jaar lichtjes te-
rug tot 7,4 procent. Dat zou 
neerkomen op stagflatie, 
waarbij de economie niet 
meer groeit of zelfs achteruit 
gaat terwijl de inflatie hoog 
blijft. Er bestaan voorlopig 
weinig argumenten om te be-
leggen in de Britse munt. z

De Canadese dollar blijft 
een interessante munt 
voor obligatiebeleggers.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0508  -11,98%
EUR/GBP  0,8628  +0,40%
EUR/NOK  10,309  +1,72%
EUR/SEK  10,684  +5,39%
EUR/CAD  1,3530  -7,80%
EUR/AUD  1,5280  -2,86%
EUR/NZD  1,6889  -0,01%
EUR/ZAR  16,955  +0,34%
EUR/TRY  17,542  +67,94%

OBLIGATIEFOCUS

Nu de zomer van start is 
gegaan en Belgen massaal 
naar zuiderse landen trekken, 
komen obligaties in euro van 
populaire vakantielanden in 
het vizier. Turkĳe is al lang de 
lieveling van wie een budget-
vriendelĳke bestemming 
zoekt. Obligaties in Turkse 
lira bieden moeiteloos een 

rendement van 45 procent en 
meer (zie Obligatieselectie). 
Obligaties in euro van de 
staat Turkĳe met een rest-
looptĳd van drie jaar betalen 
daarentegen een coupon van 
3,25 procent. Ze zĳn momen-
teel te koop tegen 91 procent 
van de nominale waarde. Dat 
brengt het rendement op 
6,75 procent.
Het buurland Griekenland is 

krenteriger. De obligatie die 
vervalt op 18 juni 2030 
draagt een coupon van 1,5 
procent. Ze wordt aangebo-
den tegen 85 procent, zodat 
het rendement uitkomt op 
3,80 procent. De rating BB+ 
wĳst op net geen investment 
grade. Israël is natuurlĳk heel 
wat anders. De rating AA- 
wĳst op topkwaliteit. Een 
obligatie die vervalt op 18 

januari 2032 betaalt een 
coupon van 0,625 procent 
maar kost slechts 80 pro-
cent. Dat brengt het rende-
ment op 3 procent.
Wie in België blĳft, kan zich 
een staatsobligatie aanschaf- 
fen tegen 95,5 procent. Ze 
vervalt op 4 juni 2032 en biedt 
een coupon van 1,3 procent. 
Dat levert een mager rende-
ment van 1,80 procent op.

Zomerobligaties
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Brederode was de voorbije 
jaren een van de beursster-
ren op Euronext Brussel. 
Dit jaar is het aandeel fors 
teruggevallen. Is die daling 
niet stilaan overdreven?

De familie van der Mersch 
heeft 58 procent van de hol-
ding Brederode in handen. 
Pierre van der Mersch staat 
er al decennia mee aan het 
roer. Ondanks de koersdaling 
van ruim 30 procent dit jaar 
zet de holding op Euronext 
een topprestatie neer met 
een return (koersevolutie + 
dividenden) van 469 procent 
over de voorbije tien jaar. Dat 
is een jaarlijks gemiddelde 
van 18,9 procent. De andere, 
bekende en breed gespreide 
portefeuillemaatschappijen 
als Ackermans & van Haaren, 
GBL, Gimv en Sofina halen 
dat niet, en de Bel-20-index 
(gemiddeld 10,1% return) ze-
ker niet.
Die uitzonderlijke opbrengst 
dankt Brederode aan het gro-
te gewicht van private equity 
(niet-beursgenoteerde maat-
schappijen) in zijn porte-
feuille. Dat is overigens ook 
de reden dat het aandeel dit 
jaar stevig is teruggevallen. 
Afgerond bestaat iets minder 
dan de twee derde van de 
waarde van Brederode uit 
niet-genoteerde participaties. 
Iets meer dan een derde zit 
in bekende, beursgenoteerde 
bedrijven als Sofina, Alpha-
bet, Alibaba, Royal Bank of 
Canada, Enel en Unilever. 
Uniek is dat de private-equi-
ty-activiteiten bij Brederode 
al teruggaan tot 1992, en ge-

baseerd zijn op verbintenis-
sen in partnerships van be-
paalde duur (doorgaans tien 
tot twaalf jaar) die het vaakst 
de naam limited partnership 
of fonds krijgen. Brederode 
zit in tientallen van die fond-
sen, die vaak beheerd worden 
door bekende specialisten in 
deze materie. Daaronder ook 
beursgenoteerde namen als 
Carlyle en Eqt. Het is een 
aparte en specifieke manier 
van investeren, maar ze 
wierp de voorbije decennia 
wel vruchten af. Er is de no-
dige spreiding en het gaat om 
gespecialiseerde partijen.
Maar het blijft een feit dat 
het gemiddelde risico van de 
investeringen in groeibedrij-
ven, onder meer in de IT-sec-
tor, toch hoger ligt dan een 
belegging in mature, beursge-
noteerde ondernemingen. 
Holdings als Brederode en 
Sofina, met een sterke link 
met private equity, zijn min-
stens dubbel zo hard gezakt 
als de index.
Om nu concreet op de vraag 
te antwoorden, moeten we 
natuurlijk kijken naar de 

beurskoers versus 
de intrinsieke waar-
de (NAV). Onlangs 
gaf de vennoot-
schap enkel een up-
date tot 31 maart. 
Op dat moment be-
droeg de NAV 
125,83 euro per aan-
deel, nog net wat 
meer dan de 
125,45 euro per aan-
deel van eind 2021. 
Maar intussen zijn 
de markten nog ge-
zakt. Enkel voor de 

beursgenoteerde belangen 
kunnen we berekenen dat 
daar de NAV met afgerond 
10 euro per aandeel is afge-
nomen. Voor het private- 
equitygedeelte kunnen we 
enkel gissen. Het is dan ook 
jammer dat we tot midden 
september moeten wachten 
op de halfjaarcijfers, om de 
NAV per 30 juni te kennen. 
Maar onze inschatting is dat 
Brederode nu met 15 procent 
korting op de intrinsieke 
waarde noteert. Dat is meer 
dan het gemiddelde van de 
jongste jaren, maar minder 
dan het historische gemid-
delde. De discount op de 
NAV is dus niet extreem, 
maar wel voldoende om het 
advies te verhogen naar 
koopwaardig (rating 1B). z

Is Brederode niet te zwaar gezakt?

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 30/6: Galapagos, Oracle en 

aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 1/7: analyse databedrĳven en 

opties (overzicht, deel 1)
• Maandag 4/7: Deceuninck, lezersvraag 

(Brederode) 
• Dinsdag 5/7: Valuta tweede jaarhelft  

(USD en CAD) en derivaten (edelmetalen) 
• Woensdag 6/7: valuta tweede jaarhelft 

(AUD, NZD en GBP);  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: ZOMERREEKS ‘BEHAVORIAL 
FINANCE’, DEEL 1

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DINSDAG 12 JULI
PepsiCo: kwartaalresultaten

DONDERDAG 14 juli
Ericsson: kwartaalresultaten
JPMorgen Chase: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten

VRĲDAG 15 JULI
Citigroup: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 18 JULI
Bank of America: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten

DINSDAG 19 JULI
Barco: halfjaarresultaten
Halliburton: kwartaalresultaten
Johnson&Johnson: kwartaalresultaten
Netflix: kwartaalresultaten

WOENSDAG 20 JULI
ASML: kwartaalresultaten
Tesla Motors: kwartaalresultaten

VRĲDAG 22 juli
Orange Belgium: kwartaalresultaten
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