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V O O R W O O R D

Favorieten zijn op dreef

N r .  1 4  -  Jaargang 48 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

I
n de laatste Inside Beleggen 
van vorig jaar gaven we on-
ze favoriete tien aandelen 
voor 2021 mee. Als we de 
gemiddelde prestatie van 
die selectie na het eerste 
kwartaal ¬ een stijging met 

12,83 procent ¬ vergelijken 
met de belangrijkste indexen, 
is de balans positief. We 
 selecteerden voor de helft 
Belgische en voor de helft 
 Europese aandelen. Maken 
we de vergelijking met de 
Bel-20 (+5,79%) en de Euro-
stoxx50 (+8,84 %), dan geeft 
dat een gemiddelde klim van 
7,31 procent.

Enkele achterblijvers
Dat betekent niet dat alle aan-
delen uitblinken. Adidas en 
Ontex staan zelfs op een ste-
vig verlies. Adidas krijgt te-
genwind in China omdat het 
zoals andere kledinggiganten 
weigert katoen af te nemen 
uit de Chinese provincie Xin-
jiang vanwege vermoedens 
dat de Oeigoeren daar tot 
dwangarbeid worden ge-
dwongen. Ontex kreeg een 
nieuwe CEO met de Baski-

sche Esther Berrospe. Maar 
het blijft wachten op haar 
plannen om de vele proble-
men van de luierfabrikant aan 
te pakken. Intussen blijven 
analisten negatief over Ontex. 
Om de shorters te plezieren? 
Wie zal het zeggen.

Stevige uitblinkers
PostNL blinkt tot nu het 
meest uit. De covid-19-pande-
mie heeft de transformatie 
richting een logistieke speler 
versneld en de rendabiliteit 

opgekrikt. Anders dan bpost 
kon het de extra grote volu-
mes in het vierde kwartaal 
opvangen en er financieel 
profijt uit halen. Dat betekent 
dat aandeelhouders weer met 
fraaie dividenden zullen wor-
den verwend. ASML was ook 
het afgelopen kwartaal goed 
op dreef. De producent van 
halfgeleidersystemen is een 
van de weinige Europese 
technologieparels met een 
dominante marktpositie. De 
toekomst ziet er ook de ko-
mende jaren fraai uit. We 
hebben de winst op die posi-
tie in de voorbeeldportefeuil-
le verzilverd, maar daar heb-
ben we alweer spijt van.
De voorbije weken en maan-
den hebben steeds meer ana-
listen en beleggers D’Ieteren 
herontdekt. De holding be-
schikt over een kroonjuweel, 
Belron, dat een ware kasma-
chine is en de groep enorme 
dividendinkomsten bezorgt. 
Zelfs na de fraaie koerspresta-
tie van D’Ieteren betaal je 
 eigenlijk alleen daarvoor. 
D’Ieteren Auto, Moleskine en 
de forse kaspositie van 
1,5 miljard euro (25 euro per 
aandeel) krijg je er gratis bij. 
Het aandeel van de grootste 
Belgische verzekeraar, Ageas, 
doet het ook prima, met dank 
aan de stijgende rente, de Azi-
atische groei, een aantrekke-
lijke waardering en het stevi-
ge dividendrendement. De 
twee biotechaandelen Inven-
tiva en Sequana Medical on-
dervinden de grootste schom-
melingen. Nieuws over deals, 
kapitaaloperaties en klinische 
data zullen het koersverloop 
bepalen. z
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PRESTATIE 
10 FAVORIETEN 2021 

  Sinds 17/12/2020
PostNL +43,3%
ASML +33,2%
D’Ieteren +22,7%
Inventiva +15,8%
Ageas +14,8%
Barco +9,6%
Sequana Medical   +5,3%
Prosus +2,3%
Adidas -8,8%
Ontex -9,9%

Bron: Bloomberg
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D
e luxesector heeft een 
woelige periode achter 
de rug. Snel na het on-
heilspellende bericht dat 
een onbekend virus uit 
China ook Europa zou 
treffen, viel een groot 

deel van de business stil. 
Heel veel Aziatische welstel-
lende burgers zijn verzot op 
de producten van Gucci, 
L’Oréal en Dior. In die con-
text zijn de prestaties op jaar- 
basis uitstekend. Vooral de 
Amerikaanse aandelen heb-
ben een uitzonderlijke beurs- 
prestatie neergezet (zie tabel 
Zes luxekampioenen in cijfers).
Er doen opnieuw geruchten 
de ronde dat het Franse Ke-
ring een overnamebod zou 
hebben uitgebracht op het 
Zwitserse Richemont. Een 
fusie zou de enige manier 
zijn om weerstand te bieden 
aan de reus LVMH. De over-
name van de juwelier Tiffany 
& Co door LVMH zou die ge-
dachte alleen maar aan 
kracht hebben doen winnen. 
Maar Richemont zou het 
voorstel van Kering naast 
zich hebben neergelegd 
 wegens te laag. Het zou niet 
eens zijn besproken door de 
raad van bestuur. Nochtans 
kan een combinatie van Ke-
ring en Richemont succesvol 
zijn. Samen komen ze in de 
buurt van 30 miljard euro 
omzet. Dat is iets meer dan 
helft van LVMH.
Schaalgrootte is een belang-
rijke motivatie. Hoe groter 
het luxebedrijf, hoe meer 
macht voor het aantrekken 
van toppersoneel of het se-
lecteren van toplocaties voor 
winkels. Bovendien is de di-
versificatie van producten en 
regio’s veel meer dan een 
modewoord voor deze sector. 

Dat is een van de redenen 
waarom LVMH het Ameri-
kaanse Tiffany’s heeft over-
genomen. Met de juwelier 
breidt het zijn al niet onaar-
dige assortiment producten 
uit en staan de Fransen ster-
ker in de Verenigde Staten. 
Het zou niemand verbazen 
als Kering tot een tegenzet 
wordt gedwongen. Dat be-
drijf is wellicht te afhankelijk 
van de prestaties van zijn 
topmerk Gucci. Er is drin-
gend actie nodig.

Dominante markt 
China
Naast de Verenigde Staten is 
China een essentiële afzet-
markt voor de luxebedrijven. 
Dat land kreeg als eerste te 
maken met covid-19. Maar 
het voerde onmiddellijk dra-
conische maatregelen door, 
ontwikkelde ongezien snel 
een vaccin en kroop uit de 
hel. Terwijl in Europa nog 
volop werd overlegd, gedis-
cussieerd en kostbare tijd 
verloren, herstelde de Chine-
se economie sneller dan ver-
wacht. Voor de luxesector is 
dat van essentieel belang. 
Meer dan 30 procent van de 
wereldwijde luxeaankopen 
gebeurt in China. Dat aan-
deel zal op korte termijn stij-
gen naar 40 procent.
Vandaar de hoge waarderingen 
van de grote luxebedrijven. 
En vandaar dat zelfs het slag-

schip LVMH zijn beurskoers 
van 440 euro onder 300 euro 
zag donderen, toen China in 
de ban van het coronavirus 
was. Maar de duik was van 
korte duur en de Chinezen 
trokken snel weer richting 
dure luxewinkels, net als op de 
andere Aziatische markten.
In de luxesector dreigt de 
Chinese concurrentie nog 
niet direct. De grote en dure 
merken zijn enorm in trek en 
Chinese producenten hebben 
daar nog geen antwoord op. 
Bepaalde producten, zoals 
champagne van Dom Perig-
non, wijn als Cheval Blanc   
of Sauterne van Château d’Y-
quem, zijn niet snel te imite-
ren. Wegens de vaak slechte 
kwaliteit die China vroeger 
heeft afgeleverd, bestaat er 
veel wantrouwen tegenover 
het label ‘Made in China’, 
zelfs van eigen burgers.

E-commerce
We hebben goede redenen 
om aan te nemen dat de luxe-

sector een sterke periode 
 tegemoet gaat. Als de reis-
beperkingen worden opgehe-
ven, zullen de big spenders 
hun achterstand willen opha-
len. Veel luxegoederen wor-
den vooral op luchthavens en 
op de luxeboulevards van 
grote steden gekocht. Chine-
zen en Amerikanen met dik-
ke portefeuilles zijn daar 
graag geziene gasten. Voor 
wie liever vanuit zijn luie 
stoel winkelt, heeft de luxe-
sector een inhaalbeweging 
gedaan.
Voor corona was het potenti-
eel van e-commerce minder 
dan 10 procent. Dat kan uit-
groeien tot het dubbele. Het 
zal een deel van het verlies 
door de sluiting van de win-
kels goedmaken. De reden 
dat het niet spectaculair 
meer is, moet worden ge-
zocht in het specifieke aan-
koopgedrag van luxeconsu-
menten. Een deel van het 
plezier zit in het shoppen 
zelf, waarbij de producten 

ZES LUXEKAMPIOENEN IN CĲFERS

Bron: Bloomberg

Luxe is weer in de mode

AANDEEL KOERS KOERS/WINST DIVIDENDRENDEMENT KOERSEVOLUTIE 1 JAAR 

LVMH 552,7 euro 36 1,3% +63%
Kering 571,4 euro 26 1,7% +28%
L’Oréal 318,1 euro 39 1,4% +35%
Richemont 90,50 euro 58 1,4% +68%
Estée Lauder 288,8 dollar 48 0,7% +78%
Prada 12,34 dollar 72 0,9% +122%

GF
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worden bekeken, betast en 
vergeleken. Dat kan uiteraard 
het best in fysieke winkels. 
Daar wordt vaak ook meer 
geld gespendeerd als klanten 
overweldigd zijn door de be-
leving. De jongste gegevens 
wijzen uit dat hoge prijzen 
geen obstakel hebben ge-
vormd. LVMH profiteerde 
van die vaststelling om zijn 
algemene prijsniveau te ver-
hogen zonder dat dat de om-
zet negatief beïnvloedde. De 
groep heeft, tegen de trend 
in, haar marketinginspannin-
gen opgedreven. Dat was een 
slimme zet, want het markt-
aandeel van de groep is er 
nog door toegenomen.

Pittige waarderingen
Op basis van een aantal fun-
damentele gegevens, onder 
meer de koers-winstverhou-
dingen, stellen we vast dat de 
meeste aandelen in die sector 
pittig gewaardeerd zijn. Dat 
heeft natuurlijk te maken 
met de hoge verwachtingen. 
Maar in deze sector hoeft dat 
geen probleem te zijn. De 
groeiverwachtingen zijn ver-
antwoord. Bovendien kun-
nen de grote concerns uit-
pakken met erg hoge kasstro-
men en hebben ze over het 
algemeen een sterke balans.
Er zou een gevaar kunnen 
schuilen als de coronacrisis 
toch niet opgelost raakt, 
mochten de Amerikanen de 
rem optrekken en de Chine-
zen de komende maanden nog 
niet kunnen reizen. Maar zo 
ziet het er niet naar uit. De 
signalen uit de markt zijn 
hoopgevend. De vaccins doen 
hun werk en zullen het herstel 
van de markt bespoedigen.

Luxekampioen
LVMH is veruit het grootste 
luxeconcern ter wereld, met 
een omzet van 56 miljard 

 euro. De portefeuille is sterk 
gediversifieerd en enkele 
merken behoren tot de abso-
lute top. We denken aan de 
champagne van Moët & 
Chandon, Krug en Veuve 
Clicquot, aan wijn van Che-
val Blanc en Chateau d’Y-
quem, lederwaren en kleding 
van Louis Vuitton, Christian 
Dior en Givenchy, en uur-
werken van TAG Heuer en 
Hublo. Het bedrijf wordt 
goed geleid, heeft een gezon-
de balans en genereert veel 
cash. De integratie van het 
pas overgenomen Tiffany’s 
kan een extra boost geven. 
Het drankensegment, dat erg 
belangrijk is, had een zwak-
kere periode, onder meer 
doordat de restaurants in 
veel landen al maanden dicht 
zijn. Maar als die weer open-
gaan, verwachten we ook 
daar weer stevige cijfers.
Kering is, naar ons gevoel, 
iets te veel afhankelijk van 
één merk: Gucci. Het wordt 
misschien te weinig bena-
drukt dat ook merken als 
 Alexander McQueen en Bou-
cheron tot de portefeuille be-
horen. Mocht Kering de ko-
mende maanden een grote 
overname aankondigen met 
een interessante partner, dan 
is het ogenblik aangebroken 
om die mening te herzien.
Met een omzet van ongeveer 

30 miljard euro is L’Oréal 
ongeveer dubbel zo groot als 
Kering. In tegenstelling tot 
de twee Franse collega’s is de 
productenportefeuille van 
L’Oréal vrijwel niet gediver-
sifieerd. Het is een zuiver 
cosmeticabedrijf, dat wel 
sterke merken herbergt zoals 
Yves Saint Laurent, Giorgio 
Armani en La Roche-Posay. 
Het aandeel is al meer dan 
tien jaar een standvastige 
groeier. Het ging, zonder al 
te veel dieptepunten, van 
100 euro in 2011 naar de hui-
dige koers van 320 euro. Dat 
is een verdrievoudiging in 
tien jaar. Voor wie dat vol-
staat, is het aandeel van 
L’Oréal een aannemelijke 
keuze.

Het Zwitserse Richemont 
wordt, zoals gezegd, al gerui-
me tijd genoemd als mogelij-
ke bruid. Het bedrijf bezit 
erg sterke uurwerkmerken 
zoals Piaget, A. Lange & Söh-
ne, Jaeger-LeCoultre, Vache-
ron Constantin en IWC. Het 
aandeel kent echter, in tegen-
stelling tot LVMH en L’Oré-

al, te vaak hoogtes en laagtes. 
Het is enkel aanbevolen voor 
beleggers die speculeren op 
een prachtig overnamebod.

Estée Lauder opereert 
 onder de bekende merken 
Estée Lauder, Aramis, Clini-
que, Tommy Hilfiger, La Mer, 
DKNY, Michael Kors en Tom 
Ford. De beursprestatie van 
het aandeel is ronduit specta-
culair, zelfs op lange termijn. 
Nauwelijks tien jaar geleden 
was het te koop tegen 50 dol-
lar. Vandaag is dat 288 dollar, 
of 490 procent meer. Zelfs 
vorig jaar verdubbelde de 
koers nog bijna. Het is best 
mogelijk dat Estée Lauder 
ook de komende jaren sterke 
prestaties neerzet.
Prada is het kneusje onder 
die bedrijven. Het is veruit 
het kleinste en is vrijwel uit-
sluitend actief in kledij. 
Slechts 20 procent van de 
aandelen wordt vrij op de 
beurs verhandeld. Mede 
daardoor gedraagt de koers 
zich soms erg grillig. Wat ons 
betreft, zijn er betere keuzes 
mogelijk in deze performante 
sector. z

Een fusie van Kering en 
Richemont is de enige 
manier om weerstand te 
bieden aan de reus 
LVMH.
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I
n het begin van de corona-
crisis brak paniek uit bij de 
aandeelhouders van Balta 
Group door de stevige druk 
op de marges en de hoge 
schuldenlast. Maar het ma-
nagement greep meteen in 

en besefte dat het beheer van 
de kaspositie voorop moest 
staan. Er werd operationeel 
en financieel goed werk gele-
verd. De liquiditeitspositie 
werd opgedreven door een 
doorlopende kredietfaciliteit 
van 72,7 miljoen euro op te 
nemen in Europa en de Ver-
enigde Staten. Ruim 99 pro-
cent van de bezitters van 
 Senior Secured Notes 7,75 
procent 2022 hebben geruild 
voor nieuwe Notes ter waar-
de van 234,9 miljoen euro 
met vervaldatum december 
2024.

Aan het eind van het boek-
jaar 2019 bedroeg de netto fi-
nanciële schuld 4,0 keer de 
bedrijfskasstroom (ebitda). 
Midden 2020 was de schuld-
graad opgelopen tot 5,9 keer 
de ebitda zonder rekening te 
houden met de impact van de 
nieuwe leasestandaard 
IFRS- 16. Aan het eind van 
2020 is de schuldgraad weer 
gedaald tot 4,2 keer de ebitda 
dankzij een positieve kas-
stroom van 27,9 miljoen euro 
tussen oktober en december. 
Er was een combinatie van 
meerdere gunstige effecten: 
een omzetherstel, lagere 
grondstoffenprijzen en de 

verdere uitvoering van het 
verbeteringsprogramma 
NEXT met onder meer lage-
re vaste kosten. NEXT was 
even onderbroken om snel op 
de covid-19-pandemie te 
kunnen antwoorden, maar 
werd al hervat.
Over de divisies heen zagen 
we een heel gemengd beeld 
in het vierde kwartaal. De af-
deling karpetten (Rugs) liet 
een stabiele omzetontwikke-
ling (+1%, van 49,7 naar 
50,2 miljoen euro) opteke-
nen. De uitblinker in de laat-
ste drie maanden van 2020 
was de afdeling Residential 
met een omzettoename van 
bijna 10 procent (+9,7%, van 
46,7 miljoen tot 51,3 miljoen 
euro) tegenover het laatste 
kwartaal van 2019. De afde-
ling Commercial kende nog 
maar eens een zwak kwartaal 
met een omzetverlies van 
25,2 procent, van 60,8 naar 
45,5 miljoen euro. Op 
groepsniveau betekent dat 
voor het vierde kwartaal een 
omzetdaling van 8,0 procent, 
van 164,1 naar 151,1 miljoen 
euro. Voor het volledige 
boekjaar is er een omzetver-

lies van 16,3 procent, van 
671,2 naar 561,8 miljoen euro.
Het beste nieuws was de 
sterk verhoogde winstge-
vendheid in het vierde kwar-
taal. Ondanks de omzetdaling 
kwam de gecorrigeerde ebit-
da liefst 40,9 procent hoger 

uit, van 19,8 naar 27,9 miljoen 
euro. Met vooral een specta-
culair herstel bij de karpet-
ten: +91 procent of van 5 naar 
9,5 miljoen euro. Bij Residen-
tial was er zelfs ruim een ver-
dubbeling (+136%) van de ge-
corrigeerde ebitda, van 3,7 
naar 8,6 miljoen euro. Enkel 
bij Commercial ging de ebit-
da achteruit (-10,6 %, van 10,7 
naar 9,6 miljoen euro).
De ebitda-marge (bedrijfs-
kasstroom tegenover omzet) 
op groepsniveau maakt een 
sprong van 12,1 naar 18,5 pro-
cent. Daardoor is de stevige 
schade uit het tweede kwar-
taal grotendeels opgehaald. 
Het boekjaar 2020 levert een 
ebitda-marge van 12,1 pro-
cent. Dat is ondanks de om-
zetdaling met 16,3 procent 
een stijging met 100 basis-
punten (1,0%) tegenover de 
11,1 procent over 2019.
Balta Group gaf geen concre-
te prognose voor dit jaar, 
maar gaf wel aan dat de gun-
stige tendensen van eind 
2020 zich ook begin 2021 
hebben doorgezet. Er komt 
geen dividend over het boek-
jaar 2020.

Conclusie
Balta Group ging de corona-
crisis in met veel schulden en 
een matige rendabiliteit. De 
bedrijfsleiding moest zich 
bewijzen en heeft dat ook ge-
daan. De volgende uitdaging 
is de omzet te laten herstel-
len en de schuldenlast verder 
af te bouwen. De waardering 
blijft redelijk. Vandaar het 
positieve advies, al kleeft aan 
het aandeel nog even een ho-
ger dan gemiddeld risico. z

B A LT A  G R O U P

De hemel klaart op

Koers: 2,58 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 93,5 miljoen euro
K/w 2020: 12
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +150%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: -

Ondanks omzetverlies was 
er een forse verbetering 
van de winstgevendheid in 
het vierde kwartaal.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 30 MAARTGF
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D
e aandeelhouders van 
Elia hebben al betere tij-
den beleefd. De koers-
piek van 110 euro in mei 
vorig jaar maakte plaats 
voor een correctie tot 85 
à 90 euro. De hoogspan-

ningsnetbeheerder heeft am-
per last van de coronacrisis, 
maar als defensief aandeel 
heeft Elia af te rekenen met 
de toenemende concurrentie 
van de stijgende risicovrije 
rente op Belgisch overheids-
papier. Elia biedt  beleggers 
bij de huidige koers een 
winstrendement van 4 pro-
cent, terwijl de kopers van 
een overheidsobligatie tevre-
den moeten zijn met een ren-
dement van ongeveer 0 pro-
cent. Het verschil van 4 pro-
cent pleit in het voordeel van 
Elia, zeker omdat de winst 
van Elia grotendeels geregu-
leerd is en dus een laag risi-
coprofiel heeft.

Het aandeel ondervindt meer 
tegenwind van de stagneren-
de winst. In 2020 daalde de 
nettowinst die toewijsbaar is 
aan de aandeelhouders met 
1,5 procent. De winst per 
aandeel daalde zelfs met 7 
procent, wat een gevolg is 
van de kapitaalverhoging van 
vorig jaar. Ook dit jaar zal de 
winst wellicht dalen. Elia 
plakt daar geen concrete cij-
fers op, maar geeft mee dat 
het rendement op eigen ver-
mogen dit jaar zal dalen tot 

5,5 à 6,5 procent, tegenover 
7,2 procent in 2020. Die da-
ling is vooral te wijten aan 
tijdelijk hogere onderhouds-
kosten bij de Duitse dochter 
50Hertz en is dus niet struc-
tureel. Het rendement op het 
eigen vermogen zou bij 

50Hertz volgend jaar dalen 
tot 8 à 9 procent, om vanaf 
2022 in een vork van 9 tot 11 
procent te belanden.
Op lange termijn zorgt het 
regulerend kader ervoor dat 
de winst de stijging van de 
activabasis volgt. In België 
staan voor de periode 2021- 
2025 voor 3,2 miljard euro 
investeringen op het pro-
gramma, goed voor een ge-
middelde stijging van de acti-
va met 8 à 9 procent per jaar. 
50Hertz moet daar niet voor 
onderdoen, want Elia inves-
teert bij de oosterburen 
4,7 miljard euro in dezelfde 
periode. De langetermijnper-
spectieven blijven gunstig 
omdat een uitgebouwd en 
performant hoogspannings-
net een cruciale schakel in de 
klimaatambitie van Europa 
is.
Bij de Belgische dochter Elia 
Transmission was het nieu-
we tariefplan voor het eerst 
van toepassing, maar dat had 
per saldo weinig tot geen im-
pact op de winst. 50Hertz 
kon wel een mooie stijging 
van de winst rapporteren 
dankzij de bredere activaba-

sis, maar die werd opgegeten 
door een verlies bij de niet-
gere guleerde activiteiten op 
het niveau van de holding. 
Door een hertekening van de 
groepsstructuur ging een be-
langrijke fiscale aftrekpost 
verloren, wat het bedrijf 
13 miljoen euro kostte. Daar-
tegenover staat een verbete-
ring van de operationele re-
sultaten in België en Duits-
land.
De financiële schuld steeg 
scherp met 35 procent tot 
7,6 miljard euro. Dat is deels 
te wijten aan het uitgebreide 
investeringsprogramma, 
maar ook aan een tijdelijke 
verhoging van het werkkapi-
taal bij 50Hertz. De schuld-
graad van 1,8 keer het eigen 
vermogen is nog behapbaar 
voor een bedrijf met stabiele 
cashflows. Het dividend 
wordt lichtjes verhoogd tot 
1,71 euro per aandeel.

Conclusie
De recente stijging van de 
langetermijnrente en de tij-
delijke stagnatie van de winst 
zijn nadelig voor het aandeel. 
Ook dit jaar zal de winst on-
der druk staan. De koers- 
winstverhouding van 25 le-
vert een winstrendement van 
4 procent en een dividend-
rendement van 1,9 procent, 
wat voldoende aantrekkelijk 
is tegenover een risicovrije 
rente van 0 procent, vooral 
omdat de perspectieven op 
lange termijn gunstig blijven. 
We verhoogden in september 
het advies naar kopen bij een 
koers van 88 euro. We behou-
den het koopadvies. z

E L I A

Tijdelijke tegenwind

Koers: 92,4
Ticker: ELI:BB
ISIN-code: BE0003822393
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,25 miljard euro
K/w 2020: 26
Verwachte k/w 2021: 25
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil dit jaar: -5%
Dividendrendement: 1,9%

Een uitgebouwd en  
performant hoogspan-
ningsnet is een cruciale 
schakel in de klimaat-
ambitie van Europa.

Advies: kopen
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 MAART
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D
e groente- en fruitgigant 
Greenyard kondigde 
voor eind maart een her-
financiering aan. Die was 
nodig omdat de bankfi-
nancieringen en een con-
verteerbare obligatiele-

ning van 125 miljoen euro 
met een onhaalbare conver-
sieprijs van 16,65 euro per 
aandeel in december 2021 
vervallen. Het eerste deel van 
de financiering is een combi-
natie van leningen en kredie-
ten met een bankenconsorti-
um voor 467,5 miljoen euro, 
inclusief een kredietlijn voor 
de terugbetaling van de con-
verteerbare lening. De over-
eenkomst is drie jaar geldig 
en kan met een jaar worden 
verlengd.
Het tweede deel is een kapi-
taalverhoging van 50 miljoen 
euro, dankzij de uitgifte van 
7,14 miljoen nieuwe aandelen 
tegen 7 euro per aandeel 
(6,5% korting tegenover het 
moment van de aankondi-
ging), grotendeels onderte-
kend door Alychlo, het inves-
teringsvehikel van Marc 
Coucke. De aandelenuitgifte 
heeft het voordeel dat de net-
toschuldgraad op 31 maart, 
de afsluitdatum van het 
boekjaar 2020-2021, eens-
klaps daalt van de vooropge-
stelde 3,5 keer de gezuiverde 
bedrijfskasstroom (rebitda) 
naar 3 keer. Door de kapitaal-
verhoging stijgt het aantal 
uitstaande aandelen met 16,1 
procent en bezit Marc Couc-
ke 13,4 procent van de groep.
Met de herfinanciering komt 
een einde aan een lastige pe-
riode in 2018 en 2019. De 
groep kan zich nu toespitsen 
op de eind februari geformu-

leerde doelstellingen tot en 
met het boekjaar 2024-2025. 
Het topduo Hein Deprez en 
Marc Zwaaneveld wil de seg-
menten Fresh en Long Fresh 
samen jaarlijks met 2,5 pro-
cent organisch doen groeien. 
Daarnaast wil Greenyard de 

rebitda tegen 2024-2025 
doen toenemen richting 
150 miljoen euro. Bij de der-
dekwartaalupdate eind fe-
bruari verklaarde het bedrijf 
dat het voor het volledige 
boekjaar een rebitda ver-
wacht aan de bovenkant van 
de vooropgestelde vork van 
106 à 110 miljoen euro. Voor 
het volgende boekjaar zou 
dat cijfer evolueren richting 
120 miljoen euro. In het 
boekjaar 2016-2017 boekte 
Greenyard nog een rebitda 
van 145,7 miljoen euro. Dat 

betekent dat de rebitda-mar-
ge zou stijgen van een ge-
schatte 2,6 procent in het 
boekjaar 2020-2021 (2,4% in 
2019-2020) naar 3 procent 
tegen 2024-2025. De bedoe-
ling is dat de nettoschuld-
graad binnen twee jaar zakt 
naar 2 à 2,5 keer de rebitda, 
zonder rekening te houden 
met de kapitaalverhoging.
Belangrijk is dat de resulta-
ten stabieler moeten worden 

dan de vorige jaren, door het 
stijgende aandeel van lang-
durige contracten met stabie-
le marges tot 70 procent van 
de omzet uit het Fresh-seg-
ment tegen 2025. Dat is een 
gevolg van de succesvolle 
strategische verschuiving tij-
dens de voorbije twee jaar 
naar een verticaal geïnte-
greerd partnermodel met de 
grote retailers.
In het derde kwartaal van het 
boekjaar 2020-2021 (van  
1 oktober tot 31 december 
2020) klom de omzet met 
10,3 procent tegenover het 
derde kwartaal van het vori-
ge boekjaar, tot 1,09 miljard 
euro. Dat bestendigt de groei 
na negen maanden op 10,3 
procent tot 3,26 miljard euro. 
Het Fresh- segment groeide 
in het derde kwartaal met 
11,4 procent tot 859,5 miljoen 
euro en met 11,2 procent na 
negen maanden tot 2,65 mil-
jard. Bij Long Fresh bedroeg 
de groei respectievelijk 6,4 
procent tot 225,4 miljoen eu-
ro, en 6,6 procent tot 
605,8 miljoen.

Conclusie
De herfinanciering en de 
 instap van Marc Coucke in 
het kapitaal werden enthou-
siast onthaald en stuwden 
het aandeel van Greenyard 
20 procent hoger. We ver-
lagen het risicoprofiel na die 
cruciale stap in het herstel. 
De volgende taak wordt het 
verder opkrikken van de lage 
rebitda-marge. Door de focus 
op langetermijncontracten 
zien we de eerste tekenen 
van stabielere marges. z

G R E E N Y A R D

Nieuwe financiering en ambitie

Koers: 8,69 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 447,7 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 45
Koersverschil 12 maanden: +134%
Koersverschil sinds jaarbegin: +44%
Dividendrendement: -

Bij Greenyard zien we  
de eerste tekenen van 
 stabielere marges.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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I
mmobel, de oudste vast-
goedontwikkelaar van het 
land, beleeft de jongste ja-
ren een tweede jeugd. Op 
29 juni 2016 bekrachtigde 
een buitengewone algeme-
ne vergadering de fusie tus-

sen Immobel en Allfin 
Group. De architect van de 
fusie was Marnix Galle, voor-
zitter van de raad van be-
stuur en referentieaandeel-
houder. Na het overgangsjaar 
2017 werd beloofd dat 2018, 
2019 én 2020 oogstjaren zou-
den zijn. De boekjaren 2018 
en 2019 losten die belofte 
ruimschoots in. Te oordelen 
naar de halfjaarresultaten 
van 2020 zal het dit jaar een 
stuk minder zijn.

Naar de oorzaak is het niet 
ver zoeken: de coro nacrisis 
had door de lockdown een 
sterke negatieve invloed op 
de verkoop van residentieel 
vastgoed in de periode van 
maart tot mei. De verkopen 
veerden weer op vanaf juni. 
Ook de activiteit op de bouw-
werven werden tijdelijk afge-
remd.
We zien een serieuze terug-
val van de bedrijfskasstroom 
(ebitda) met 58 procent tot 
52,8 miljoen euro (was 
124,6 miljoen euro). Het net-
toresultaat dook van 102,4 in 
2019 naar 33,3 miljoen euro 
(-68%). Per aandeel levert dat 
een terugval naar 3,58 euro 
op (was 11,66 euro). Vorig 
jaar was wel een heel goed 

jaar voor Immobel, met een 
uitzonderlijk hoog rende-
ment op eigen vermogen van 
29,7 procent, ver boven de 
doelstelling van minimaal 10 
procent. Het rendement op 
eigen vermogen voor 2020 
kwam uit op 7,8 procent, on-
der de doelstelling.
Door de verwerving van 
nieuwe projecten steeg de 
verkoopwaarde van de porte-
feuille met 13 procent tot 
5,1 miljard euro. Het blijft de 
groep menens om een vast-
goedportefeuille op Europees 
niveau uit te bouwen (porte-
feuille van ruim 1,2 miljoen 
vierkante meter). Lange tijd 
waren de activiteiten gecon-
centreerd in België en Lu-
xem burg. Enkele jaren gele-
den werd Polen toegevoegd. 
In 2017 kwam Frankrijk erbij. 
In stappen werd de vastgoed-
groep Nafilyan & Partners 
overgenomen, die zich richt 
op de regio rond Parijs. Die 
vastgoedontwikkelaar werd 
pas in 2014 opgericht, maar 
wist zich toch al te onder-
scheiden in de ontwikkeling 
van appartementen, gegroe-
peerde individuele huizen en 

woningen in beheerde resi-
denties. Op kruissnelheid 
moet de groep in staat zijn 
1500 tot 2000 woningen per 
jaar te verkopen. Frankrijk 
kan uitgroeien tot de belang-
rijkste markt voor de groep.

Verder was er de oprichting 
van een joint venture samen 
met de Amerikaanse ontwik-
kelaar Fort Partners om in 
het Spaanse Marbella een 
 resort van 65.000 vierkante 
meter te ontwikkelen. Tot 
slot werd vorig jaar met 
Duitsland een zesde land aan 
de portefeuille toegevoegd. 
Immobel kiest voor een pres-
tigieus project in Frankfurt, 
de financiële hoofdstad van 
Duitsland. Het Eden-project, 
dat in 2022 zou moeten wor-
den opgeleverd, moet een 
van de weinige woontorens 
van de stad worden.
Ondanks de winstduik zet 
Immobel zijn dividendbeleid 
voort en verhoogt het het 
 dividend met 4 procent tot 
2,77 euro bruto per aandeel.

Conclusie
De verhoogde dynamiek bij 
Immobel sinds de komst van 
CEO Marnix Galle heeft zich 
de voorbije jaren al gemani-
festeerd in de resultaten. In 
dat opzicht was 2020 meer 
dan waarschijnlijk slechts 
een accident de parcours, toe 
te schrijven aan de covid- 19-
pandemie. Wellicht wordt 
2021 nog geen normaal jaar, 
maar de pijplijn met meer 
dan 1,4 miljard euro aan ver-
koopwaarde, voornamelijk in 
residentiële projecten (4500 
appartementen en huizen), 
doet het beste verhopen voor 
een winstherstel vanaf 2022. 
Daarom wordt het dividend-
beleid ( jaarlijkse toename 
met 4 à 10%) toch gehand-
haafd, ondanks een veel min-
der resultaat voor 2020. Aan-
trekkelijke waardering. z

I M M O B E L

Hoger dividend, ondanks winstduik

Koers:  65,20 euro
Ticker: IMMO BB
ISIN-code: BE0003599108
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 656 miljoen euro
K/w 2020: 18
Verwachte k/w 2021: 15,5
Koersverschil 12 maanden: +8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 4,2%

De verkoopwaarde van de 
portefeuille steeg met 13 
procent tot 5,1 miljard 
euro.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 30 MAARTGF
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M
ithra Pharmaceuticals, 
de Luikse specialist in 
vrouwelijke gezond-
heid, kondigde vorige 
week aan dat het CHMP  
een positief advies ver-
strekte voor de goed-

keuring van het anticoncep-
tiemiddel Estelle in Europa. 
De eigenlijke goedkeuring 
door het Europese genees-
middelenagentschap EMA 
volgt normaal binnen een 
tweetal maanden. Na de eer-
ste goedkeuring van Estelle 
begin maart in Canada is dat 
een heel belangrijke stap. 
Estelle is het eerste product 
gebaseerd op het natuurlijke 
oestrogeen estetrol (E4). In 
november 2020 keurde het 
EMA E4 als nieuwe actieve 
substantie goed en effende 
daarmee het pad naar de eer-
ste echte vernieuwing in de 
orale anticonceptie in vele 
decennia, met een verbeterd 
risicoprofiel.
De commercialisering van 
Estelle wordt in België en 
Luxemburg door Ceres Phar-
ma onder de merknaam Lydi-

silka verzorgd. Gedeon Rich-
ter neemt de andere Europe-
se landen op zich onder de 
merknaam Drovelis. In de-
cember werd die samenwer-
king uitgebreid met een li-
centiedeal voor de commer-
cialisering van Estelle in La-
tijns-Amerika (Mexico, Chili, 
Colombia, Peru en Ecuador, 
met een optie voor de overige 

landen met uitzondering van 
Brazilië en Argentinië). In 
april verwacht partner May-
ne Pharma de beslissing van 
het Amerikaanse geneesmid-
delenagentschap FDA over 
de goedkeuring van Estelle in 
de Verenigde Staten.
Het voorbije jaar verzekerde 
Mithra zich van tot 260 mil-
joen euro extra financiering 
met een converteerbare obli-
gatie van 125 miljoen euro, 
een kapitaalverhoging van 
65 miljoen (tegen 19 euro per 
aandeel), de toezegging van 
LDA Capital om de komende 
drie jaar tot 50 miljoen te 
 investeren (waarvan 3,5 mil-
joen is opgenomen) en een 
ongebruikte kredietfaciliteit 
van 20 miljoen.
De kaspositie van 138,8 mil-
joen euro van eind 2020, 
 tegenover 49,7 miljoen eind 
2019, geeft voldoende adem-
ruimte om de resultaten van 
de twee fase III-studies met 
Donesta af te wachten, om zo 
veel mogelijk waarde uit toe-
komstige licentiedeals te 
 halen. Donesta is het tweede 
middel op basis van E4, tegen 
opvliegers tijdens de meno-

pauze. Hoewel de werving 
van de patiënten is vertraagd 
door covid-19, wordt de vol-
tooiing verwacht in het twee-
de kwartaal. De resultaten 
volgen in 2022. De mogelijke 
goedkeuring is opgeschoven 
van 2023 naar 2024.

Met het derde kandidaat-ge-
neesmiddel op basis van E4, 
Perinesta, tegen ongewenste 
zwangerschappen en opvlie-
gers tijdens de perimenopau-
ze (de periode van drie jaar 
voor tot een jaar na de laatste 
menstruatiecyclus), is nog 
geen studie opgestart. Het 
geloof in het potentieel blijft, 
al worden ook andere ont-
wikkelingsstrategieën beke-
ken. Mithra onderzoekt ook 
toepassingen met E4 buiten 
vrouwelijke gezondheid. 
 Vorig jaar startte een fase 
II-studie naar covid-19, met 
verwachte resultaten in de 
tweede jaarhelft.
De generische vaginale ring 
Myring is gelanceerd in 
 zeven landen. Na de nieuwe 
vertraging in het Amerikaan-
se goedkeuringsproces vorig 
jaar wordt het dossier op-
nieuw ingediend door part-
ner Mayne Pharma, met een 
verwachte beslissing tegen 
het jaareinde. Intussen raak-
te bekend dat de holding Aly-
chlo van Marc Coucke haar 
belang in Mithra verlaagt van 
15,1 naar 11,6 procent.

Conclusie
Na de vervanging van CEO 
François Fornieri door Leon 
Van Rompay zorgde het posi-
tieve nieuws over Estelle 
voor een mooie koersstijging 
van het aandeel. Als in april 
ook de FDA groen licht geeft, 
verschuift de aandacht volle-
dig naar de commercialise-
ring. Richting 2022 komt het 
potentieel van Donesta weer 
op de voorgrond. We behou-
den onze positie in de voor-
beeldportefeuille. z

M I T H R A  P H A R M A C E U T I C A L S

Positief advies voor Estelle

Koers: 27,3 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,17 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +27%
Koersverschil sinds jaarbegin: +37%
Dividendrendement: -

Richting 2022 komt het 
potentieel van Donesta 
weer op de voorgrond.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 1 APRILGF
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H
et aandeel van Nokia, de 
Finse producent van 
netwerk apparatuur, was 
begin dit jaar de speelbal 
van de Reddit-speculan-
ten. De koers werd op 27 
januari even opgestuwd 

tot bijna 10 dollar, maar die 
vreugde was van korte duur. 
Het aandeel zakte als een 
pudding ineen. Het kwartaal- 
en jaarrapport van begin fe-
bruari werd niet zo goed ont-
haald. De vooruitzichten 
voor het lopende boekjaar 
ontgoochelden de markt.

In het vierde kwartaal pres-
teerde Nokia boven de ver-
wachtingen met een omzet 
van 6,57 miljard euro (-5% op 
jaarbasis). Nokia ontving de 
betaling van een factuur die 
pas in het eerste kwartaal 
werd verwacht en dat verte-
kende het beeld. De kas-
stroom was voor het derde 
opeenvolgende kwartaal po-
sitief en de nettowinst lag 
met 0,14 euro per aandeel  
1 eurocent lager dan een jaar 
eerder. Nokia boekte over 
heel 2020 een omzet van 
21,9 miljard euro en een net-
towinst van 0,26 euro per 
aandeel. De operationele 
marge lag met 9,7 procent 
 hoger dan een jaar eerder 
(8,6%), maar beduidend on-
der die van concurrent Erics-
son (12,5%).
Nokia zit verwikkeld in een 
strijd met andere aanbieders 
van telecomapparatuur om 

componenten te leveren voor 
de bouw van 5G-netwerken. 
De Finnen zijn nog maar 
sinds de overname van Alca-
tel-Lucent in 2015 in net-
werkapparatuur actief, en 
hun aanbod kan nog niet 
wedijveren met dat van Er-

icsson en Huawei. Nokia kan 
wel meeprofiteren van de 
boycot van Huawei door 
westerse landen, waardoor 
het veel contracten in Europa 
en de Verenigde Staten kan 
binnenhalen. Ericsson heeft 
in tegenstelling tot Nokia wel 
een voet tussen de deur in 
China, waar de uitrol van 5G 
op volle toeren draait. Nokia 
moest ook de duimen leggen 
tegen Samsung bij de toeken-
ning van een contract voor 
5G-apparatuur door Verizon.
De nieuwe topman Pekka 
Lundmark moet het vertrou-
wen in het management her-
stellen, nadat de prognoses 
van de voorbije jaren te opti-
mistisch bleken. De verwach-
tingen voor het lopende 
boekjaar zijn conservatief 
met een omzet tussen 20,6 en 
21,8 miljard euro en een ope-
rationele marge tussen 7 en 
10 procent. Lundmark wil 
 tegen 2023 een marge tussen 
10 en 13 procent realiseren en 
sneller dan de markt groeien. 
Nokia wil dat doen door in te 
zetten op technologie met 
hogere investeringen in 
 onderzoek en ontwikkeling. 
Een aanzet was de overeen-

komst van vorige maand met 
Microsoft, Alphabet en Ama-
zon om de Radio Access Net-
work-toepassingen te inte-
greren in de cloudplatformen 
Azure, Google Cloud en 
Amazon Web Services. Nokia 
wil ook de kosten verlagen. 
Daartoe worden de komende 
twee jaar 10.000 van de 
90.000 banen geschrapt.
Nokia haalde het voorbije 
jaar een positieve vrije kas-
stroom van 778 miljoen euro. 
Eind 2020 beschikte het over 
8,1 miljard euro aan liquidi-
teiten. Gecorrigeerd voor de 
uitstaande schuld bleef er 
een nettocashpositie van 
2,5 miljard euro over, tegen-
over 1,87 miljard euro na het 
derde kwartaal. Nokia 
schrapte in oktober 2019 het 
dividend om zo veel mogelijk 
geld binnen het bedrijf te 
houden. Door de verbeterde 
financiële positie zal Nokia in 
het vierde kwartaal beslissen 
of een herinvoering van het 
dividend opportuun is.

Conclusie
De Reddit-gekte zorgde voor 
een uitstekend uitstapmo-
ment, dat op korte termijn 
niet meer zal terugkeren. 
 Nokia wacht een overgangs-
jaar waarin het management 
het vertrouwen moet terug-
winnen en de groep markt-
aandeel moet heroveren in 
het 5G-segment. Een plus-
punt is de mogelijk herinvoe-
ring van een dividend en de 
lage waardering tegen min-
der dan 1 keer de omzet. 
 Nokia is koopwaardig als lan-
getermijnbelegging om in te 
spelen op de groei van 5G. z

N O K I A

Overgangsjaar 2021

Nokia bekijkt of een herin-
voering van het dividend 
opportuun is.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 MAART

Koers: 3,45 euro
Ticker: NOK FH
ISIN-code: FI0009000681
Markt: Helsinki
Beurskapitalisatie: 19,58 miljard euro
K/w 2020: 13
Verwachte k/w 2021: 14
Koersverschil 12 maanden: +30%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement: -
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M A R K T  I N  B E E L D

Bij Euronav waren de defini-
tieve cijfers over 2020 nog 
iets beter dan de voorlopige 
resultaten. De tankerrederij 
boekte vorig jaar vooral in de 
eerste jaarhelft recordresul-
taten. Over heel 2020 maakte 

de groep 473,2 miljoen dollar 
winst. Per aandeel was dat 
2,25 dollar, tegenover 
0,52 dollar in 2019. De 
 bedrijfskasstroom (ebitda) 
 bereikte zelfs 4,28 dollar per 
aandeel. Over dit jaar blijft 
Euronav voorzichtig. De pan-
demie remt de vraag naar 
olie, maar de toegenomen 
wachttijden van de schepen 
in de havens en de verhoogde 
olieproductie zijn wel posi-
tieve elementen.

Miko meldde onverwacht dat 
het zijn verpakkingsactivitei-
ten verkoopt aan de Duitse 
groep Paccor. Als de bevoeg-
de autoriteiten de deal goed-
keuren, kan die rond zijn in 
het tweede kwartaal. Na de 

verkoop wordt Miko een pu-
re speler in koffiediensten. 
Vorige week nam Miko een 
belang van 25 procent in het 
Nederlandse Maas, een spe-
cialist in koffieautomaten. 
Paccor betaalde 110 miljoen 
euro voor de verpakkingsaf-
deling, waardoor de waarde 
van het aandeel van Miko in 
de buurt van 170 euro mag 
worden geraamd. Er kwam 
een biedkoers op het bord.

In 2020 zakte de intrinsieke 
waarde van de Nederlandse 
holding HAL Trust met 6,6 
procent, tot 12,8 miljard euro, 
of 149,9 euro per aandeel. 
Waarschijnlijk is dat een on-
derschatting, want Coolblue, 

dat aan een beursnotering 
werkt, staat slechts voor 
250 miljoen euro in de boe-
ken. Het dividend daalt van 
5,60 naar 4,70 euro bruto per 
aandeel. De helft zal worden 
betaald in cash, de andere 
helft in aandelen. Belangrijk 
voor de holding is of ze de 
dochter GrandVision kan 
verkopen aan Essilor-Luxot-
tica. Er loopt nog een juridi-
sche procedure met de koper.

Het mediabedrijf ViacomCBS 
was het belangrijkste slacht-
offer van de ondergang van 
het hefboomfonds Archegos 
Capital Management, dat Bill 
Hwang volgens The Wall 
Street Journal beheerde als 

een gokkantoor. De banken 
wilden hun geld terug en ver-
kochten massaal de aandelen 
waarin het fonds had belegd. 
De meeste grootbanken over-
leefden het debacle zonder 
veel kleerscheuren, behalve 
Crédit Suisse en Nomura. 
Hwang had zware posities 
opgebouwd in ViacomCBS, 
waardoor de koers fors was 
opgejaagd. In een week tijd 
halveerde de koers van het 
 mediabedrijf.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 7,81 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 122 euro
Ticker: MIKO BB
ISIN-code: BE0003731453

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 145,20 euro
Ticker: HAL NA
ISIN-code: BMG455841020

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 45,15 dollar
Ticker: VIAC US
ISIN-code: US92556H2067
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H
et is geruime tijd geleden 
dat we ons nog hebben 
gewaagd aan een optie-
stra tegie met UCB. Maar 
we denken dat het ogen-
blik aangebroken is om à 
la hausse te gaan op het 

aandeel. De vooruitzichten 
zijn veelbelovend. Tegen 
14 keer de verwachte winst 
voor 2021 is het aandeel al 
 jaren niet meer zo goedkoop 
geweest.
Midden juli 2020 werd de 
hoogste koers ooit opgete-
kend: 114,45 euro. Daarna ging 
het weer bergaf, begin maart 
zelfs tot onder 80 euro. Noch-

O P T I E S

A la hausse op UCB mét verzekering
tans zien we veel lichtpunten. 
De kernproducten Cimzia, 
Vimpat, Briviact en Keppra 
zullen het nog wel even goed 
blijven doen. Eve nity is veel-
belovend en met bimekizu-
mab zit er mogelijk een nieu-
we blockbuster (potentiële 
verkoop van meer dan een 1 
miljard) in de pijplijn. In die 
pijplijn zitten nog andere 
kandidaat-geneesmiddelen 
voor de komende jaren.
Genoeg argumenten om een 
synthetische long call op te 
zetten. Die heeft hetzelfde 
winstpotentieel als een ge-
kochte call, maar er is een 

verzekering bij. De strategie 
bestaat uit een combinatie 
van aandelen van UCB en de 
gelijktijdige aankoop van een 
putoptie op dezelfde aande-
len. Wie al aandelen van UCB 
bezit, koopt alleen de tweede 
poot van de positie (de put).

Koop 100 aandelen UCB 
 tegen 81,00 euro
Koop 1 put UCB juni met 
uitoefenprijs 70,00 euro 
 tegen 1,65 euro
De put dient als verzekering 
tegen slecht nieuws. De ver-
zekeringspremie bedraagt 
slechts 1,65 euro. Gaat het 

goed de komende maanden  
¬ wat wij verwachten ¬ dan 
kan de koers veel hoger. De 
eerste weerstand van beteke-
nis wacht past rond 95 euro. 
Bovendien incasseert u begin 
mei het dividend.

Schrijf put UCB september 
met uitoefenprijs 85,00 eu-
ro tegen8,60 euro
De premie bedraagt 10 pro-
cent tegenover de uitoefen-
prijs van de optie. Dat is niet 
te versmaden. Als de koers 
verder stijgt, is de premie vol-
ledig van u. U hebt echter de 
plicht de aandelen te kopen 
tegen 85 euro als de koper van 
de put dat wil. U betaalt dan 
76,4 euro (85 – 8,6) per aan-
deel. Dat is een stuk onder de 
huidige beurskoers. z

K
atalysatoren voor diesel-
motoren waren lang de 
belangrijkste industriële 
toepassing van platina. 
Maar na het dieselgate- 
schandaal, dat zes jaar 
 geleden losbarstte, stortte 

de vraag naar dieselmotoren 
ineen ten voordele van ben-
zine-, elektrische en hybride 
aandrijvingen.

Hoogste prijs sinds 
2014
Terwijl de prijs van het zus-
termetaal palladium, dat ge-
bruikt wordt in benzinemoto-
ren, jaar na jaar nieuwe re-
cords neerzette, stagneerde 
die van platina. Begin vorig 
jaar, op het hoogtepunt van de 
coronacrisis op de financiële 
markten, daalde de platina-
prijs tot net boven 600 dollar, 
het laagste niveau sinds 2002. 

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

Platina is niet langer het kneusje
Maar platina krabbelde over-
eind. In februari bereikte de 
prijs met bijna 1300 dollar het 
hoogste peil sinds begin 2014. 
Het hoogtepunt van 2008 
(bijna 2300 dollar) is wel nog 
veraf.
Om in te spelen op het oplo-
pende prijsverschil tussen 
platina en palladium, ontwik-
kelde een consortium van 
mijnbouwers (waaronder Si-
banye en Impala) en chemie-
bedrijven (BASF) een nieuw 
type katalysator voor benzi-
nemotoren. Daarin is een deel 
van het palladium vervangen 
door platina. Die substitutie 
kan de vraag naar platina 
 tegen 2025 met 10 procent 
opkrikken.
Platina speelt ook een belang-
rijke rol in de productie van 
groene waterstof. Het groene 
karakter van die energiedra-

ger is afhankelijk van de 
 manier waarop de benodigde 
energie is opgewekt. Dat kan 
op een milieuvriendelijke 
 manier, met elektrolysetech-
nologie. Bij PEM-elektrolyse 
fungeren platina en iridium 
als katalysator. De chemie-
reus Johnson Matthey, de 
grootste katalysatorenprodu-
cent ter wereld, verwacht dat 
PEM-elektrolyse de domi-
nante technologie zal worden.

Gunstig instap- 
moment
Intussen stevent platina af op 
een derde jaar op rij met een 
aanbodtekort. Uit cijfers van 
de World Platinum Invest-
ment Council (WPIC) blijkt 
dat het wereldwijde aanbod 
vorig jaar met 17 procent is 
gedaald. De mijnproductie 
viel met 20 procent terug 

door de coronamaatregelen, 
en ook het aanbod uit recycla-
ge daalde met 10 procent. 
 Tegelijk kwam de vraag 7 pro-
cent lager uit door de gedaal-
de autoverkopen. Per saldo 
 leverde dat een deficit op van 
932.000 troy ounce. De WPIC 
ziet de vraag en het aanbod 
dit jaar met respectievelijk 3 
en 17 procent herstellen, maar 
volgens de instelling zal er 
nog altijd een klein aanbod-
tekort zijn.
Na de rally van de voorbije 
maanden is de platinaprijs 
 teruggevallen naar 1150 dollar 
per troy ounce, wat een gun-
stig instapmoment is. Investe-
ren kan onder meer met de 
WisdomTree Physical Plati-
num ETF, die op Euronext 
Amsterdam noteert met tic-
kersymbool PHPT en ISIN- 
code JE00B1VS2W53. De 
jaarlijkse beheerkosten 
 bedragen 0,49 procent. z



8  A P R I L  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

140 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e stemming op de beur-
zen was even bedrukt 
door de stijgende rente 
en de traag verlopende 
vaccinatiecampagne in 
Europa. Maar na die 
adempauze lijken de 

aandelenmarkten weer klaar 
voor een volgende stijgings-
fase. De Standard&Poor’s-
500-index bereikte een 
nieuw recordpeil. Voor het 
eerst sloot de sterindex bo-
ven 4000 punten af.

Picanol ziet omzet 
herstellen
Zonder Tessenderlo Group 
zouden de cijfers van Pica-
nol er niet fraai hebben uit-
gezien in de eerste helft van 
2020. In de tweede jaarhelft 
tekende de afdeling Machi-
nes & Technologie (het ‘oude’ 
Picanol) wel een mooi herstel 
op. Die trend zet door in 
2021. Terwijl de omzet uit 
weefmachines in de eerste 
helft van 2020 nog met 24 
procent terugliep, was er in 
het tweede halfjaar een stij-
ging met 16 procent (van 
215,6 naar 250,7 miljoen eu-
ro) tegenover dezelfde perio-
de in 2019. Over het hele 
boekjaar bleef de schade aan 
de omzet beperkt tot een 

achteruitgang met 6 procent 
(van 478,4 naar 451,3 miljoen 
euro).
Vooral door de betere kosten-
beheersing ging de gecorri-
geerde bedrijfskasstroom 
(ebitda) met 6 procent voor-
uit (van 44,4 naar 47,1 mil-
joen euro). Er waren gigan-
tische verschillen tussen de 
twee jaarhelften: -52 procent 
(van 28,3 naar 13,5 miljoen 
euro) in de eerste en +109 
procent (van 16,1 naar 
33,6 miljoen euro) in de 
tweede. De aangepaste be-
drijfswinst (ebit) klom zelfs 
met 66 procent (van 22,8 
naar 33,1 miljoen euro). De 
investeringen die Picanol 
doet om zijn positie als 
 wereldleider te verstevigen, 
leidden in september tot de 
lancering van de nieuwe 
 TeryPlus-i, de veelzijdigste 
luchtweefmachine voor bad-
stof, waarvoor de bestellin-
gen vlot binnenlopen.
De omzet van Tessenderlo 
stagneerde eerder in de 
tweede helft van 2020, na 
een omzettoename in het 
eerste halfjaar. De omzet van 
de Agro-divisie – met vooral 
Tessenderlo Kerley, gespeci-
aliseerd in meststoffen uit de 
afvalstromen van raffinade-

rijen – daalde in de tweede 
jaarhelft met 12 procent (van 
250,1 naar 220,7 miljoen eu-
ro), wat over het hele jaar 
leidde tot een achteruitgang 
van 3 procent (van 602,8 naar 
582,9 miljoen euro). Tessen-
derlo Kerley bouwt een nieu-
we fabriek voor vloeibare 
meststoffen in het Neder-
landse Geleen en bekijkt de 
opties in Oost-Europa.
De spectaculairste omme-
keer tegenover 2019 kwam 
vorig jaar van de afdeling 
Bio-Valorisatie (verwerking 
van slachtafval en gelatine). 
De combinatie van gunstige 
marktomstandigheden, maar 
vooral de vernieuwing van de 
fabrieken, de focus op pro-
ducten met een hoge toege-
voegde waarde en meer be-
trouwbare klanten zorgden 
in 2020 voor 6 procent meer 
omzet (van 543,1 naar 
575,7 miljoen euro), maar 
vooral voor een sprong van 
de aangepaste ebitda van 45 
procent (van 49,6 naar 
81,9 miljoen euro).
De divisie Industriële oplos-
singen (plastic pijpsystemen 
en waterbehandeling) had 
ook een goed jaar. Een be-
perkte omzettoename van  
2 procent leidde wel tot 28 
procent meer aangepaste 
ebitda (van 38,0 naar 
53,0 miljoen euro). De gas-
centrale T-Power leverde een 
iets lagere omzet van 

34,9 miljoen euro, maar door 
efficiëntieverbeteringen 
steeg de aangepaste ebitda 
met 6 procent tot 54,1 mil-
joen euro. Opgeteld geeft dat 
een 1 procent lagere groeps-
omzet op 2,19 miljard euro, 
maar wel een toename van de 
aangepaste ebitda met 16 
procent (van 279,9 naar 
361,7 miljoen euro) en een 
winst van 55,4 miljoen euro 
(3,1 euro per aandeel).
De kaspositie steeg verder 
naar 345,9 miljoen euro. Pi-
canol heeft volop aandelen 
van Tessenderlo bijgekocht, 
maar daarnaast kondigde het 
een investering aan van 
45,4 miljoen euro in een min-
derheidsbelang (10%) in de 
Zwitserse Rieter Group, ’s 
werelds grootste leverancier 
van systemen voor het spin-
nen van korte stapelvezels. 
Er wordt geen dividend uit-
gekeerd. Op basis van het 
herstel in de weefmachine-
business en het stabiele eer-
ste halfjaar van Tessenderlo 
verkiezen we een investering 
in Picanol (koopwaardig, 
rating 1B) boven een in Tes-
senderlo Group. z

Picanol nam een minder-
heidsbelang van 10 pro-
cent in Rieter Group.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
· Boskalis scoorde met het 
lostrekken van het container-
schip Ever Given die het 
Suez kanaal bĳna een hele 
week blokkeerde.
· Euronav: de definitieve cĳ-
fers over 2020 zĳn nog iets 
positiever dan de voorlopige. 

Er is wel onzekerheid (lees 
blz. 138).
· EVS mag de Olympische 
Winterspelen coveren.
· Lotus Bakeries nam alle 
aandelen van de Italiaanse 
dochter Lotus Bakeries Italia 
over.
· Ontex: een negatief analis-
tenrapport van Barclays duwt 
de koers nog maar eens 

 kopje-onder. De analist 
schrapt zĳn koopaanbeve-
ling.

Thema goud & 
metalen
· McEwen Mining hervatte 
de activiteiten in de Mexi-
caanse El Gallo-mĳn na een 
onderbreking van twee 
weken.

Thema  
vergrijzing
· Argenx kondigde een pre-
klinisch samenwerkingsak-
koord aan met Hansa Biop-
harma.
· Bone Therapeutics 
benoemde Anthony Ting, een 
celtherapie-expert, tot chief 
scientific officer.

Beurzen klaar voor  
lenteoffensief
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
176.373,36   (99,9%)      256,58    (0,1%)            176.629,94  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +6,2% Bel20 +7,5%
Eurostoxx50 +10,7% MSCI World +10,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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M
enig belegger fronst de 
wenkbrauwen bij de 
nieuwe obligatie van Sa-
gerpar SA. Die dochter 
van Groep Brussel 
Lambert (GBL) kondig-
de de lancering van een 

senior ongedekte converteer-
bare obligatie aan. Ze heeft 
intussen 500 miljoen euro 
opgehaald. De lening loopt 
tot 2026 onder voorbehoud 
van een vervroegde aflossing. 
Ze is converteerbaar in be-
staande gewone aandelen 
van GBL, die ook garant staat 
voor de verplichtingen die 
voortspruiten uit de lance-
ring. De obligaties brengen 
geen rente op. Bovendien 
worden ze boven pari 
(101,25%) aangeboden in 
coupures van 100.000 euro. 
Het jaarlijkse rendement 
 bedraagt -0,25 procent. Wie 
deze obligatie koopt, verliest 
elk jaar dus een stukje van 
het kapitaal. En toch was de 

lening snel uitverkocht.
Het is dus geen wonder dat 
Ian Gallienne, de CEO van 
GBL, blij is met de uitgifte. 
De initiële conversieprijs be-
draagt 117,4928 euro. Dat is 35 
procent boven de referentie-
koers van 87,03 euro en ver 
boven de hoogste koers van 
het aandeel (95 euro).
Obligatiehouders kunnen te 
allen tijde om de omzetting 
van hun obligaties verzoeken, 
tot en met de 45ste werkdag 
vóór de vervaldatum. De 
emittent beslist of de conver-
sie gebeurt in aandelen, cash 
of een combinatie van de 
twee. De emittent kan ook 
vanaf 16 april 2024 beslissen 
de uitstaande obligaties terug 
te betalen, als de aandelen-
koers hoger is dan 130 pro-
cent van de conversieprijs.

Niet altijd prijs
In oktober vorig jaar werd 
ook al zo’n obligatie uitgege-

ven, toen ter waarde van 
450 miljoen euro. Die is con-
verteerbaar in aandelen van 
GEA Group. Ook daar is het 
rendement negatief. Er zijn 
dus heel wat beleggers die 
zich niets aantrekken van een 
negatief couponrendement, 
als er maar uitzicht is op 
koerswinst van de onderlig-
gende aandelen. Daar hopen 
de kopers van converteerbare 
obligaties op.
Het is echter niet altijd prijs. 
Het diagnosticabedrijf Bio-
cartis lanceerde enkele jaren 
geleden een converteerbare 
obligatie. Ook daarvoor was 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26   93,10  4,13% 100.000  NR
EUR Trafigura Funding 3,875% 02/02/26 100,01  3,87% 100.000 NR
EUR Ford Motor Credit 2,386% 17/02/26 102,54 1,84% 100.000 BB+
USD Jaguar Land Rover 5,875%  15/01/28 101,95 5,45%  200.000 B
USD Delta Air Lines 3,75% 28/10/29  97,50  4,10%  2.000  B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60   86,32  8,11%  10.000 BBB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25  97,42  4,37% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22 102,75 1,09% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5,00% 28/01/25 101,93 4,44% 100.000 NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,31 0,38% 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54%  21/08/23  103,68 0,98%  5.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  102,73 2,90% 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  108,23 0,97% 2.000 BBB-
ZAR IBRD 7,50%  17/05/23  104,42 5,24% 10.000  AAA
TRY EIB 10,00% 07/03/22  87,80  26,04%  1.000  AAA
BRL Asian Develop. Bnk 6,00% 05/02/26  93,67 7,60% 5.000 NR
PLN EIB 2,75%  25/08/26  112,14 0,60%  1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Convertibles zonder 
rente
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ruime belangstelling. De obli-
gaties vervallen in 2024. De 
conversieprijs bedraagt 
12,8913 euro. Het aandeel 
 noteert vandaag ongeveer 
4,5 euro. Dat is ver onder de 
conversieprijs. Onfortuinlijke 
bezitters van die convertible 
kunnen echter rekenen op 
een jaarlijks coupon van 4 
procent bruto. De kopers van 
de converteerbare obligatie 
van GBL daarentegen krijgen 
geen coupon. Zij moeten re-
kenen op een aanzienlijke 
stijging van de aandelenkoers 
van GBL. Het koersverloop 
van de obligatie is enigszins 
vergelijkbaar met dat van de 
aandelen.

Hoge conversiepremie
Even in herinnering brengen: 
een converteerbare obligatie 
is een lening die binnen een 
bepaalde termijn (de conver-
sieperiode) en onder bepaal-
de voorwaarden (de conver-
sievoorwaarden) inwissel-
baar is tegen aandelen. Om-
dat de bezitter kans maakt op 
een interessante ruil, zal de 
rente lager zijn dan die van 
een gewone obligatie, of zelfs 
negatief. Een convertible be-
hoort tot de hybride beleg-
gingsvormen. Het is een 
vastrentend effect waarvan 
de rente vastligt (of nul is), 
maar de belegger hoopt wel 
op een koersstijging van het 
aandeel waartegen hij zijn 
 effect kan inwisselen.

De conversieprijs is de prijs 
die de obligatiebezitter voor 
de aandelen moet betalen als 
hij zijn obligaties inruilt. Die 
is bekend bij de emissie van 
de obligatie en bepaald door 
de onderneming. Het ver-
schil tussen de conversieprijs 
en de aandelenkoers bij de 
emissie heet de conversie-
premie. Die schommelt 
meestal tussen 10 en 15 pro-
cent. Maar bij GBL bedraagt 
die 35 procent. Pas als de 
aandelenkoers met meer dan 
de conversiepremie stijgt, 
wordt het rendabel de con-
versie door te voeren. Dat is 
interessant voor wie de con-
structie goed begrijpt en de 
gevolgen en de risico’s kan 
inschatten.
De terugbetaling van een 
obligatie op de vervaldag is 
maar mogelijk als de emittent 
zijn verbintenissen kan nako-
men. Maar achter sommige 
converteerbare obligaties 
schuilt toch iets meer risico. 
Vaak worden ze uitgegeven 
door groeibedrijven die zich 
willen financieren tegen een 
zo laag mogelijke kostprijs. 
Daardoor is de rating van de 
meeste convertibles door-
gaans niet schitterend. Bij 
GBL is dat niet het geval. De 

holding krijgt de rating A+ 
van Standard & Poor’s.

Mikken op een stijging
Convertibles zijn pas interes-
sant als er een gerede kans 
bestaat dat de aandelenkoers 
stijgt. Vooraf is afgesproken 
tegen welke koers de obliga-
ties kunnen worden omgezet 
in aandelen. Maar uiteraard 
kan de koers ook zakken. Dan 
blijft de obligatiehouder zit-
ten met een lening die een 
laag rendement biedt, vaak 
onder het marktgemiddelde. 
De verkoop van convertibles 
op de secundaire markt (voor 
de vervaldatum) zal door-
gaans moeizamer verlopen 
dan die van gewone obliga-
ties. Vanwege het complexe 
karakter is er minder interes-
se voor dat soort effect.
De roerende voorheffing op 
de rente van obligaties be-
draagt 30 procent. Dat geldt 
ook voor converteerbare 
obligaties. Maar de eventuele 
meerwaarde bij de uitbeta-
ling in geld is belastingvrij. 
Als de koper van een conver-
teerbare obligatie opteert 
voor een betaling in aande-
len, wordt hij aandeelhouder 
en niet langer obligatiebezit-
ter. De dividenden worden 

eveneens belast met de roe-
rende voorheffing van 30 
procent. De eventuele meer-
waarde op aandelen is belas-
tingvrij.

Gespecialiseerde 
fondsen
Voor wie interesse heeft in 
zulke effecten is een goede 
spreiding meer dan ooit aan-
gewezen. Zo’n spreiding kan 
het best door een beroep te 
doen op gespecialiseerde 
obligatiefondsen zoals Alli-
anz Convertible Bond AT 
EUR, AXA World Funds 

– Framlington Global Con-
vertibles A Capitalisation 
USD, BNP Paribas Funds 
Europe Convertible Classic 
Capitalisation USD, KBC 
Bonds Convertibles Inc en 
Franklin Global Converti-
ble Securities Fund. z

Convertibles zijn interes-
sant als er een gerede 
kans bestaat dat de aan-
delenkoers boven de con-
versieprijs stijgt.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD 1,1738  +6,28%
EUR/GBP 0,8538  -5,71%
EUR/NOK 10,056  -11,90%
EUR/SEK 10,253 -6,61%
EUR/CAD 1,4810 -4,49%
EUR/AUD  1,5419  -15,15%
EUR/NZD 1,6804  -9,05%
EUR/ZAR 17,532  -8,42%
EUR/TRY 9,7720  +38,43%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De uitgifte van groene, soci-
ale en duurzame obligaties 
koerst dit jaar af op een 
record van 650 miljard dollar. 
Het gevaar op een groene 
indigestie dreigt. Een van de 
recentste initiatiefnemers 
voor de lancering van een 
groene lening is Faurecia, 
een van de grootste toeleve-
ranciers voor de autosector. 
De nieuwe obligatie vervalt 
op 15 juni 2029 en draagt een 

jaarlĳkse coupon van 2,375 
procent. De obligatiekoers 
steeg snel na de lancering tot 
ongeveer 102 procent. Dat 
brengt het rendement op iets 
meer dan 2 procent. Voor een 
lening met de rating BB (high 
yield) bĳ Standard & Poor’s is 
dat aan de krappe kant. De 
groene verpakking doet blĳk-
baar vlot verkopen.
Toch is het opletten wanneer 
obligaties met een groen 
label naar de markt worden 
gebracht. De eerste groene 
obligatie in de olie- en gas-

sector werd in mei 2017 uit-
gegeven door Repsol. Die 
Spaanse oliegigant beweerde 
dat de lening zou helpen om 
zĳn CO2-emissie in drie jaar 
met 1,2 miljoen ton te vermin-
deren. In werkelĳkheid werd 
het geld gebruikt om de 
bestaande olieraffinaderĳen 
te moderniseren.
Beleggers moeten dus gron-
dig onderzoek doen en geen 
genoegen nemen met de 
belofte dat de opbrengst van 
een groene obligatie alleen 
voor passende projecten zal 

worden gebruikt. Sommige 
bedrĳven zullen proberen 
goedkopere financiering bin-
nen te halen en er daarna 
geschikte projecten voor te 
zoeken. Elke uitgifte moet 
daarom grondig worden 
beoordeeld. De vrees bestaat 
dat de selectiecriteria of de 
duurzaamheidsdoelen van 
emittenten niet zo streng of 
hoog zĳn als zou kunnen. Het 
gevaar van greenwashing is 
niet denkbeeldig.

Groen is niet  
altijd groen
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Tijdens de coronacrisis zijn 
veel mensen begonnen met 
beleggen. Welke vijf hol-
dings zou u aanraden aan 
die startende beleggers? 
Zijn buitenlandse holdings 
te overwegen? 

We juichen toe dat een nieu-
we generatie beleggers de 
 coronacrisis heeft aangegre-
pen om hun eerste stappen 
op de beursvloer te zetten. 
Het klopt ook dat het interes-
sant kan zijn te beginnen met 
een gespreide instap in een 
aantal holdings. Op die ma-
nier bouwt een belegger een 
betrokkenheid op met speci-
fieke bedrijven, anders dan 
via een tracker die een beurs-
index volgt, maar er is wel 
voldoende risicospreiding.
Er zijn talloze mogelijkheden 
in binnen- en buitenland. We 
zouden absoluut kiezen voor 
Belgische holdings, die in 
rendement in het algemeen 
niet hoeven onderdoen voor 
de buitenlandse. Dat maakt 
het makkelijker om voldoen-
de informatie te verzamelen, 
zodat u goed weet wat u 
koopt en waarom.
Een eerste holding is Acker-
mans & van Haaren (rating 
1A), een aantrekkelijk ge-
prijsde herstelkandidaat 
dankzij haar gespreide bloot-
stelling aan private banking, 
maritieme engineering en 
contracting, vastgoed en ou-
derenzorg, energie en groei-
kapitaal. De holding zit in on-
ze voorbeeldportefeuille. 

Nog een portefeuillewaarde 
is D’Ieteren (rating 1B). De 
huidige koers verdisconteert 
nauwelijks het belang in de 
voertuigbeglazer Belron. Na 
het superdividend dat Belron 
zal uitkeren, zal de groep on-
geveer 40 euro per aandeel 
cash aanhouden (bijna de 
helft van de beurswaarde). 
Het te verwachten herstel 
van de activiteiten van D’Ie-
teren Auto en Moleskine 
krijg je er gratis bij. 
Met de portefeuillewaarde 
Picanol (rating 1B) trekken 
we volop de kaart van het cy-
clische herstel dat dit jaar ten 
volle zal spelen voor de weef-
getouwenactiviteiten van 
 Picanol zelf, maar ook voor 
Tessenderlo. Onlangs nam de 
Ieperse holding van Luc Tack 
tegen mooie voorwaarden 
een belang van 10 procent in 
Rieter Holding (lees blz. 140).
Buiten de portefeuille is er 
Gimv (rating 1B). Die hol-
ding investeert volop in pri-
vate equity (niet-beursgeno-
teerde bedrijven) en betaalt 
jaarlijks een aantrekkelijk 
 dividend (5% brutorende-
ment). De wat agressievere 
maar ook duurdere variant is 
Sofina (rating 2A), waarmee 

een particuliere belegger 
eveneens kan meegenieten 
van investeringen in private 
equity.
Bij de monoholdings, met 
slechts één onderliggende 
 investering, schuiven we de 
portefeuillewaarde KBC An-
cora naar voren (rating 1B). 
Op die manier koopt een be-
legger KBC met 30 procent 
korting. De holding moet 
kunnen meegenieten van een 
herstel van de Europese ban-
kensector, die historisch 
goedkoop noteert, tegen 
0,6 keer de boekwaarde, met 
als trigger de heropstart van 
de dividenduitkering in de 
tweede jaarhelft. 
Een andere monoholding die 
we heel aantrekkelijk vinden, 
is Financière de Tubize. 
Het farmabedrijf UCB is de 
voorbije maanden onterecht 
fors teruggevallen, maar de 
verwachte goedkeuring tegen 
de zomer van het nieuwe po-
tentiële blockbustermiddel 
bimekuzemab moet voor 
koersherstel kunnen zorgen. 
We verwachten dat het 
schuldenvrije Tubize later dit 
jaar zijn positie in UCB (35%) 
zal uitbreiden. z

Welke vijf holdings moet een  
beginnende belegger kopen?

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 1/4: Greenyard, Mithra 

Pharmaceuticals en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 2/4:  Analyse luxesector, Picanol 

en voorwoord
• Maandag 5/4:  lezersvraag (holdings)
• Dinsdag 6/4: Aedifica, GE en grondstof-

fen (platina) 
• Woensdag 7/4: Agfa-Gevaert, Intel en  
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AGENDA

CHAT MEE IN DE PA ASVAKANTIE OP 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: BELGISCHE FAVORIETEN 
2021

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 8 APRIL
7C Solarparken: jaarresultaten
Constellation Brands: 
kwartaalresultaten

WOENSDAG 14 APRIL
JPMorgan Chase: kwartaalresultaten
Tesco: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

DONDERDAG 15 APRIL
Bank of America: kwartaalresultaten
Citigroup: kwartaalresultaten
PepsiCo: kwartaalresultaten

VRĲDAG 16 APRIL
Abbott Labs: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten

MAANDAG 19 APRIL
Coca-Cola: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten

DINSDAG 20 APRIL
ASMI: kwartaalresultaten
Johnson&Johnson: kwartaalresultaten
Netflix: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
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Elia 133
Euronav 138
Greenyard 134
Greenyard 130
HAL Trust 138
Immobel 135
Miko 138
Mithra Pharmaceuticals 136
Nokia 137
Picanol 140
Tessenderlo 140
UCB 139
ViacomCBS 138
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