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Zoeken naar de bodem
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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

O
nder marktanalisten is er 
dezer dagen een grote on-
enigheid. U zult misschien 
uw schouders optrekken, 
want vertel ons eens wat 
anders. Volledig op dezelf-
de golflengte zitten ze in-

derdaad zelden of nooit, maar 
deze keer is het debat heviger 
dan gemiddeld. We beleven 
uitzonderlijke tijden met een 
stijgende rente, een torenho-
ge inflatie en een maanden-
lange daling op de aandelen-
markten.
De omvang van de terugval is 
meer dan 20 procent. Dat be-
tekent dat er sprake is van een 
berenmarkt. De beer staat 
symbool voor een dalende 
beurstendens. De grootste 
groep van de beursstrategen 
vreest dat we de bodem van 
de berenmarkt nog niet heb-
ben gezien en dat het herstel 
van het midden van de zomer 
slechts tijdelijk is, en dat we 
richting het einde van het jaar 
of ten laatste in 2023 nog die-
per zullen duiken.
Het andere deel –�de minder-
heid�– van de marktstrategen 
gaat ervan uit dat de 

S&P500-index op 16 juni een 
bodem heeft gezet. Wij beho-
ren tot dat kamp, op basis van 
de indicatoren die we voort-
durend opvolgen. Voor ons en 
voor andere marktanalisten 
was de zomerklim de eerste 
fase van een opgaande lijn en 
is elke terugval sindsdien van 
zeer tijdelijke aard en een 
koopgelegenheid. Het bete-
kent wel dat die visie maar 
overeind kan blijven zolang 
de bodem van midden juni 
niet meer benaderd en zeker 
niet doorbroken wordt.

Trackrecord van 100 
procent
Onlangs werd onze verwach-
ting ondersteund door een in-
dicator, een statistiek die 
sinds de Tweede Wereldoor-
log een trackrecord van 100 
procent heeft. Het is een tech-
nische indicator, die volgens 
de researchfirma CFRA al 
dertien keer op rij heeft be-
wezen dat de bodem is be-
reikt, namelijk als de index 
meer dan de helft van het ver-
lies in de berenmarkt goed-
maakt. Dat was voor de 

S&P500-index het geval op 16 
augustus ten opzichte van de 
bodem twee maanden ervoor. 
Na een voorlopige historische 
piek op 4.818 punten op 3 ja-
nuari verloor de belangrijkste 
graadmeter van Wall Street 
23,6 procent tot 3.637 punten 
op 16 juni. Hij herstelde tot 
4.232 punten op 16 augustus, 
waardoor meer dan de helft 
van het verlies weer was 
goedgemaakt. Telkens wan-
neer dat sinds 1945 gebeurde, 
is de index daarna niet meer 
naar een nieuw dieptepunt 
gezakt.

Het is een fantastische statis-
tiek. Al weten we ook dat het 
geen volledige garantie is dat 
dat een veertiende keer zal 
gebeuren. De kansen zijn wel-
licht wel groter dan de meeste 
waarnemers en beleggers in-
schatten. Maar we nemen aan 
dat het gevecht tussen de stie-
ren en de beren nog wel enke-
le maanden kan doorgaan, en 
dat we nog altijd het neer-
waartse trendkanaal sinds het 
jaarbegin moeten doorbreken.
De eerstvolgende weken mik-
ken we erop dat de S&P500- 
index tussen 3.950 tot 4.000 
punten en 4.300 tot 4.400 
punten zal blijven bewegen 
en pas een echte uitbraak naar 
boven mogelijk is als er signa-
len zijn dat de Amerikaanse 
centrale bank de voet van het 
gaspedaal van de renteverho-
gingen kan halen. Dat kan op 
het moment dat de inflatie 
heel duidelijk signalen geeft 
voorbij de piek te zijn of dat 
de recessie een steviger ka-
rakter begint te krijgen. z

Inside
B E L E G G E N

103

Aandelen      104-110
Alphabet
First Quantum Minerals
ForFarmers
Proximus
Universal Music Group
Vestas Wind Systems
beste uit Beleggers Belangen 
(Adyen, B&S Group) 

Markt in beeld 111
Biocartis, Boskalis, CFE, IBA 

Alternatief 112
Opties: Adidas
Derivaten: China

Lezersvraag          113
OCI

Portefeuille     114-115
Sipef

Obligaties            116-117
Sociale obligaties

Tip van de week 118
Kinepolis

Het gevecht tussen de 
stieren en de beren kan 
nog wel enkele maanden 
doorgaan.

INHOUD

D E  KO M E N D E  D A G E N  O P  
W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

U mag analyses verwachten over:
•  Franco-Nevada
• Lotus Bakeries
• Nvidia
•  Tessenderlo
• Volkswagen

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG  van 12 tot  13 U U R

P O D CAST:  B e re n m a r k t r a l l y  o f  t u s s e n -
t ĳ d s e  t e r u g v a l ?  A a n d e l e n  i n  d e  k ĳ ke r 
Av H  e n  Te s s e n d e r l o

GF



8  S E P T E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

104 Inside Beleggen
A A N D E L E N

A
lphabet voerde op 15 juli 
een aandelensplitsing 
door, waarbij het via een 
aandelendividend per 
bestaand aandeel negen-
tien nieuwe aandelen 
creëerde. Een lagere no-

minale koers zou de liquidi-
teit ten goede moeten komen. 
De cijfers van het tweede 
kwartaal lagen iets onder de 
verwachtingen. Alphabet kon 
het excuus van de dure dollar 
inroepen. Die drukte de om-
zet tussen april en juni met 
3,7 procent.
De omzet kwam uit op 
69,7�miljard dollar. Dat is 12,6 
procent meer dan een jaar 
eerder, maar iets onder de 
consensusprognose van 
69,9�miljard. Advertenties 
staan in voor 56,3�miljard dol-
lar (+11,6�%) of meer dan 80 
procent van de groepsomzet. 
Alphabet is daarmee de on-
betwiste marktleider op de 
online-advertentiemarkt. De 
groep profiteert van hogere 
bestedingen bij zowel kmo’s 
als grote bedrijven. De stij-
ging van de operationele 
winst (19,5�miljard dollar) 
bleef beperkt tot 0,5 procent, 
terwijl op 20,1�miljard dollar 
was gerekend. Netto bleef  
er 16�miljard dollar over 
(-13,6�%), of 1,21�dollar per 
aandeel (1,27�dollar ver-
wacht). Alphabet investeerde 
fors in extra personeel en ook 
de bestedingen voor onder-
zoek en ontwikkeling gingen 
flink de hoogte in: +28�% naar 
bijna 10�miljard dollar.
In de Alphabet-holding, die 
alle Google-platformen over-
spant, is Google Search nog 
altijd het grootste bedrijfson-
derdeel met een omzet van 

40,7�miljard dollar in het 
tweede kwartaal. Dat is 13,5 
procent meer dan een jaar 
eerder en goed voor 58,4 pro-
cent van de groepsomzet. 
Het aantal zoekopdrachten 
nam toe en ook Google Lens 
doet het erg goed. De recla-

me-inkomsten via YouTube 
groeiden met 4,8 procent 
naar 7,3�miljard dollar. Alpha-
bet introduceerde de YouTu-
be Shorts, die net als de Reels 
van Meta een antwoord zijn 
op TikTok. De Shorts worden 
goed onthaald. Google Cloud 
deed het goed met een groei 
met 35,6 procent naar 6,3�mil-
jard dollar. De afdeling is 
operationeel nog altijd ver-
lieslatend, met een ebit-mar-
ge van -13,7 procent. Google 
Other omvat alles wat geen 
reclame-inkomsten zijn, zo-
als de PlayStore, YouTube 
Premium en de Google Ta-
blet. De inkomsten van die 
afdeling daalden met 1,1 pro-
cent naar 6,6�miljard dollar.

Het management geeft geen 
concrete prognoses voor de 
rest van het jaar. De tweede 
helft van vorig jaar was erg 
goed, wat een minder gunsti-
ge vergelijkingsbasis biedt. 
Daarnaast is er wereldwijd 

een recessierisico, waarvan 
de impact lastig in te schat-
ten is. Tijdens een recessie 
dalen de reclamebudgetten, 
maar door de sterke markt-
positie van Alphabet kan dat 
wel meevallen. Het cloudseg-
ment zou relatief gespaard 
moeten blijven.
Alphabet boekte in het eerste 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 12,6�miljard dollar, wat 
het totaal over de eerste jaar-
helft op 27,9�miljard brengt. 
De beschikbare liquiditeit 
(cash en investeringen) be-
droeg aan het einde van het 
tweede kwartaal 125�miljard 
dollar, tegenover 139,6�mil-
jard eind december. Het ma-
nagement trok eerder dit jaar 
het budget voor aandelenin-
kopen met 70�miljard dollar 
op. Alphabet schakelde in het 
tweede kwartaal al een ver-
snelling hoger met inkopen 
ter waarde van 15,2�miljard 
dollar.

Conclusie
Het aandeel van Alphabet 
was in de eerste jaarhelft 
minder hard gedaald dan dat 
van de andere grote techno-
logiebedrijven, maar is de 
voorbije zomer ook minder 
spectaculair hersteld. De 
kwartaalcijfers lagen iets on-
der de verwachtingen, maar 
Alphabet lijkt vrij goed gewa-
pend om een recessie door te 
komen. Tegen ongeveer 
20�keer de winst, 11�keer de 
ebitda en minder dan 5�keer 
de omzet is Alphabet, gezien 
zijn groei, redelijk gewaar-
deerd. De hoge cashpositie 
en de aandeleninkopen zijn 
een buffer. z

A L P H A B E T

Geen prognose wegens recessie

Ko e r s :  110,34 dollar
M a r k t :  Nasdaq
T i c ke r :  GOOG US
I S I N - c o d e :  US02079K1079
Beurskapitalisatie: 1350 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  20
Ve r wa c h t e  k /w 2 0 2 2 :  20
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -24 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -24 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Alphabet kocht in het 
tweede kwartaal voor 
15,2 miljard dollar eigen 
aandelen in.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 SEPTEMBER
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D
e Canadese koperprodu-
cent First Quantum Mi-
nerals bouwt zijn schuld 
in ijltempo af. Schuldaf-
bouw is de prioriteit sinds 
de opstart van de giganti-
sche Panamese koper- en 

goudmijn Cobre Panama in 
2019. De nettoschuld piekte 
in het tweede kwartaal van 
2020 op 7,7�miljard Ameri-
kaanse dollar, of een hoge 
4,8�keer de recurrente be-
drijfskasstroom of rebitda 
(zonder eenmalige elemen-
ten) van 2019. Op 30 juni 2022 
was de nettoschuld gezakt 
tot 5,34�miljard (6,05�miljard 
eind 2021), waardoor het eer-
ste doel van een verminde-
ring met 2�miljard is bereikt 
(-2,3 miljard). Deels dankzij 
de fors verbeterde resultaten 
zakte de schuldgraad tot 
1,3�keer de rebitda van de 
jongste twaalf maanden.

In het tweede kwartaal pro-
duceerde First Quantum 
192.668 ton koper, of 6 pro-
cent meer dan in het eerste 
kwartaal. Cobre Panama nam 
90.778 ton koper voor zijn re-
kening, het hoogste kwartaal-
cijfer tot nu, terwijl de Zam-
biaanse mijnen Kansanshi 
(39.719 ton) en Sentinel 
(52.447 ton) achterbleven op 
de verwachtingen. De ver-
wachte jaarproductie bleef 
ongewijzigd op 790.000 à 
855.000 ton (816.435 ton in 
2021). De goudproductie be-

droeg 74.959 troy ounce 
(+6,5�% tegenover het eerste 
kwartaal en -7,9�% tegenover 
vorig jaar) en de nikkelpro-
ductie 4.853 ton (-5,3�% en 
+6,8�%). De omzet zakte te-
genover het vorige kwartaal 
met 12 procent tot 1,9�miljard 
dollar (1,78 miljard vorig jaar), 
terwijl de hogere productie-
kosten (kaskosten +8�% tot 
1,74�dollar per pound) de re-
bitda met 22 procent drukten 
tot 906 miljoen dollar (902 mil- 
joen in 2021). De recurrente 
nettowinst daalde van 0,7 tot 
0,49�dollar per aandeel 
(0,25�dollar vorig jaar). Het 
nieuwe dividendbeleid stelt 
een jaarlijkse uitkering van  
15 procent van de beschikba-
re kasstroom na de voorziene 
kapitaalsinvesteringen voor-
op, met een minimum van 
10�dollarcent per aandeel. In 
augustus betaalde First 
Quantum een brutodividend 
van 16�dollarcent per aandeel.
De komende jaren blijft de 
eerste prioriteit de schuld 
verder af te bouwen met 
1�miljard dollar. Pas daarna 
worden investeringsbeslis-
singen genomen over de twee 

grote ontwikkelingsprojecten 
(greenfield) in de portefeuille: 
Taca Taca in Argentinië en 
Haquira in Zuid-Peru. De de-
finitieve beslissing over Taca 
Taca (verwachte jaarproduc-

tie van 275.000 ton koper in 
de eerste tien jaar) valt niet 
voor 2024. Op korte termijn 
is het management voorzich-
tig over de evolutie van de 
koperprijs. De CEO ziet geen 
noodzaak om zich in te dek-
ken tegen lagere prijzen, ge-
zien de onverminderd gun-
stige vooruitzichten op mid-
dellange termijn.
Het tempo van de uitbrei-
dingsprojecten in de bestaan-
de mijnen wordt indien no-
dig vertraagd. Die projecten 
zullen de koperproductie op 
termijn op 1�miljoen ton per 
jaar brengen. In mei werd de 
definitieve beslissing geno-
men over het S3-uitbrei-
dingsproject in Kansanshi en 
de bouw van het Enterprise 
nikkelproject in de buurt van 
Sentinel. De beslissing kwam 
er na een akkoord met de 
Zambiaanse overheid over 
uitstaande btw-vorderingen. 
S3 zal 1,2�miljard dollar kos-
ten en in 2025 opstarten. En-
terprise kost 100�miljoen dol-
lar en start op in 2023. De 
verhoging van de capaciteit 
van de verwerkingsmolen in 
Cobre Panama, van 85�mil-
joen tot 100�miljoen ton per 
jaar, zal eind 2023 klaar zijn.

Conclusie
De aandelenkoers is bijna ge-
halveerd sinds de piek eind 
maart. Rond 19,5�dollar ligt 
een stevige technische steun. 
Het financieel versterkte 
First Quantum Minerals is 
ideaal geplaatst om te profi-
teren van de uitstekende 
vooruitzichten voor koper 
tijdens het komende decen-
nium. z

F I R S T  Q U A N T U M  M I N E R A L S

Schuldafbouw blijft de prioriteit

Ko e r s :  23,24 Canadese dollar
T i c ke r :  FM CN
I S I N - c o d e :  CA3359341052
M a r k t :  Toronto
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  16,1  mil jard 
Canadese dollar
K /w  2 0 2 1 :  19
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  10,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -9,5  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,7  %

First Quantum Minerals  
is ideaal geplaatst om  
te profiteren van de  
uitstekende vooruit-
zichten voor koper.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C

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

D
e lijdensweg van de vee-
voerproducent ForFar-
mers blijft duren, maar is 
in de eerste jaarhelft een 
beetje minder pijnlijk ge-
worden. De stijgingen 
van de grondstoffen- en 

de energieprijzen spelen het 
bedrijf nog steeds parten, 
maar het heeft ze vanaf het 
tweede kwartaal wel groten-
deels kunnen doorrekenen. 
De resultaten van de eerste 
jaarhelft zijn daarom beter 
dan verwacht, meldde de 
nieuwe CEO, Chris Deen.

Het mengvoervolume is met 
zo’n 7 procent gedaald tegen-
over dezelfde periode vorig 
jaar, maar de totale omzet en 
brutowinst zijn er met res-
pectievelijk 22 en 18 procent 
op vooruitgegaan. Ook de be-
drijfskasstroom (ebitda) is 
licht verbeterd. De ebitda- 
marge is nog niet hersteld tot 
op de niveaus van voor coro-
na. Toen ging die structureel 
boven 4 procent, terwijl ze 
nu al een jaar rond 2,5 pro-
cent schommelt. De netto-
winst is op het niveau van vo-
rig jaar gebleven. Door het 
hogere werkkapitaal is de 
vrije kasstroom wel onder 
nul gegaan. Dat is een aan-
dachtspunt voor de tweede 
jaarhelft.
In Europa blijft de varkens-
stapel onder druk staan door 
het stikstofprobleem, de da-
lende vraag uit China en 
ziektes. ForFarmers speelt 
daar strategisch wel juist op 

in door meer in te zetten op 
pluimveevoer. Zo kondigde 
het begin juli een nieuwe 
joint venture aan met de Brit-
se pluimveevoerproducent 
2Agriculture. Die samenwer-
king zou goed zijn voor een 
jaarlijks voervolume van 
3�miljoen ton. ForFarmers 
kan dan rekenen op 15 pro-
cent meer volumeverkoop 
per jaar. In Polen wordt de 
pluimveesector ook de be-
langrijkste groeimotor.
ForFarmers wil met overna-
mes en samenwerkingen een 
hoofdrol blijven spelen in de 
consolidatiegolf in de sector. 
Om daar meer financiële 
ruimte voor te hebben, heeft 
het zijn inkoopprogramma 
van eigen aandelen stopge-
zet. Het zou in 2022 en 2023 
voor 50�miljoen euro eigen 
aandelen inkopen. Het saldo 
staat nu op 23,6�miljoen euro. 
Het management bekijkt of 
die aankopen in de komende 
periode weer kunnen door-
gaan.
In het laatste kwartaal van 
dit jaar presenteert de nieu-
we CEO een herziening van 
het strategische langeter-

mijnplan, waarmee ForFar-
mers onder meer naar twee 
nieuwe landen wilde trekken. 
Door de onzekerheid rond 
energie, grondstoffen en de 
economische ontwikkelingen 
moet dat plan worden bijge-
schroefd, klinkt het.

Financieel staat het bedrijf 
nog sterk. De schuldgraad is 
opgelopen en de solvabiliteit 
is lichtjes gedaald, maar dat 
blijft binnen de perken. We 
zien een gemend beeld bij 
ForFarmers. Er zijn licht-
puntjes, zoals de stabilisering 
van de operationele en de 
brutowinst, en er zijn aan-
dachtspunten, zoals het her-
stel van de kasstromen en de 
heropstart van het aandelen-
inkoopprogramma. Tot slot 
zijn er structurele risico’s, 
zoals de krimpende varkens-
stapel en de duurzaamheids-
uitdagingen voor de land-
bouw. De grootste veevoer-
producent van Europa heeft 
de capaciteiten om die uitda-
gingen het hoofd te bieden. 
Het is wachten op de herzie-
ning van het strategisch plan 
om te zien hoe ForFarmers 
daarop zal inspelen en of het 
nog overnames of samenwer-
kingen aangaat om minder te 
focussen op varkens.

Conclusie
Voor de markt is het ForFar-
mers-glas nog halfleeg. Het 
aandeel staat 15 procent lager 
dan voor de halfjaarresulta-
ten. Het dividendrendement 
is daarmee gestegen tot meer 
dan 10 procent bruto. Het no-
teert tegen 0,8�keer de boek-
waarde en 4�keer de onderne-
mingswaarde tegenover de 
bedrijfskasstroom (ev/ebit-
da). Daarmee is de veilig-
heidsmarge groot genoeg om 
het in portefeuille te nemen 
of te houden. Al zal geduld 
nodig zijn vooraleer structu-
reel herstel mogelijk is. z

F O R F A R M E R S

Licht herstel in zicht

Ko e r s :  2,84 euro
T i c ke r :  FFARM
I S I N - c o d e :  NL0011832811
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie:  270 miljoen euro
K /w  2 0 2 2 :  16
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  12
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -33  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -32 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  10  %

Voor de markt is het 
 ForFarmers-glas voorlopig 
nog steeds halfleeg.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 30 AUGUSTUSGF
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P
roximus kan op een sterk 
tweede kwartaal terug-
blikken en verhoogde de 
verwachtingen voor het 
hele boekjaar. Dat neemt 
niet weg dat beleggers 
het aandeel massaal uit-

spuwden en naar een diepte-
punt stuurden. De geplande 
beursgang van de Ameri-
kaanse dochter Tele Sign 
draaide door de moeilijke 
marktomstandigheden op 
een sisser uit. De beurzen, en 
meer bepaald de technolo-
giesector, hadden een desas-
treuze eerste jaarhelft, waar-
door de partijen die betrok-
ken waren in de constructie 
via een SPAC of blancoche-
quebedrijf hun staart introk-
ken. Achteraf bekeken was 
de timing van de afsplitsing 
ongelukkig.  TeleSign blijft 
wel het snelst groeiende 
 onderdeel van de groep.
Het negativisme van de 
markt tegenover de Belgische 

telecomsector heeft vooral te 
maken met de hoge investe-
ringslasten. Die zullen pas 
over enkele jaren vruchten 
afwerpen en intussen is er 
nauwelijks groei. Het aanbie-
den van supersnel internet 
kost handenvol geld. De li-
centie voor 5G kostte Proxi-
mus 600�miljoen euro. Daar-
naast moet ook 5G-netwerk-
apparatuur worden aange-
schaft. Voor de investeringen 
in glasvezel heeft Proximus 
via de joint venture Fiber-

klaar (met EQT) enkele jaren 
voorsprong op Telenet en 
Fluvius. Er zijn al 194.000 
glasvezellijnen geactiveerd. 
Dat zijn er 75 procent meer 
dan een jaar eerder.
Een andere factor die bij-
droeg aan de negatieve per-

ceptie is de intrede van een 
vierde mobiele speler op de 
consumentenmarkt. De 
komst van de tandem Ci-
tymesh Mobile-Digi beperkt 
de prijszettingsmacht voor 
de bestaande spelers.
Proximus zag de groepsom-
zet in het tweede kwartaal 
met 4,9 procent toenemen 
naar 1,437�miljard euro. De 
binnenlandse omzet steeg 
met 1,9 procent, maar vooral 
de internationale dochter 
 BICS (+11,2�%) en TeleSign 
(+39,5�%) deden het erg goed. 
De bedrijfswinst of ebitda 
steeg met 0,9 procent naar 
463�miljoen euro. TeleSign 
draaide break-even, BICS zag 
zijn ebitda met ruim een 
kwart toenemen. Dat was te 
danken aan een toename van 
de internationale verplaat-
singen na covid en een groei 
van de cloudcommunicatie.
Proximus mikt dit jaar op een 
omzetstijging met 1 tot 2 pro-
cent. De verwachte ebitda 
ligt 1 procent hoger dan vorig 
jaar, terwijl eerder op een 
 daling met 1 procent was ge-
rekend. Proximus zal net als 
in 2020 en 2021 over dit 

boekjaar een dividend van 
1,2�euro per aandeel uitkeren. 
Sectorgenoot Telenet heeft 
flink in het dividend ge-
snoeid. Of het ook bij Proxi-
mus zo’n vaart zal lopen, valt 
nog af te wachten. Ongetwij-
feld heeft ook de Belgische 
staat, met 53,5 procent de 
meerderheidsaandeelhouder, 
iets in de pap te brokken.
De vrije kasstroom was in de 
eerste jaarhelft 15�miljoen 
dollar negatief door een ho-
ger werkkapitaal, de investe-
ringen in glasvezel en de kos-
ten van de spectrumveilin-
gen. Proximus keerde ook 
226�miljoen euro aan divi-
denden uit. Daardoor steeg 
de nettoschuld naar 2,85�mil-
jard euro, tegenover 2,74�mil-
jard eind vorig jaar. Dat komt 
overeen met 1,6�keer de ver-
wachte ebitda, wat in verge-
lijking met andere Europese 
telecomoperatoren heel laag 
is. De gemiddelde looptijd 
van de schuld bedraagt 7,5 
jaar en de gemiddelde rente-
voet ligt op 1,64 procent.

Conclusie
De mislukte beursgang van 
TeleSign en het vooruitzicht 
op hoge investeringen tijdens 
de komende jaren deden be-
leggers massaal afhaken. Het 
aandeel van Proximus 
 bereikte een nieuw diepte-
record en de markt lijkt er al 
van uit te gaan dat er fors in 
het dividend zal worden ge-
snoeid. Daarbij negeert ze 
wel de erg lage schuldgraad, 
die toelaat om meer uit te 
 geven. Proximus is tegen 
 amper 4�keer de ebitda erg 
goedkoop. z

P R O X I M U S

Uitgespuwd door beleggers

Ko e r s :  13,18 euro
M a r k t :  Euronext Brussel
T i c ke r :  PROX BB
I S I N - c o d e :  BE0003810273
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  4,3  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  10
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  9,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -26  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  9,4  %

De koers van Proximus 
bereikte een nieuw diep-
terecord.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 AUGUSTUS
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108 Inside Beleggen
A A N D E L E N

E
en groot beurssucces is 
Universal Music Group 
(UMG) nog niet geweest 
sinds de beursgang van 
vorig najaar. Maar het 
maakte wel zijn beloften 
waar in de resultaten, zo-

wel bij de jaarcijfers van 2021 
als bij de cijfers over de eer-
ste helft van 2022.
UMG is de wereldmarktlei-
der in de muziekindustrie. In 
zijn portfolio zitten klinken-
de namen als The Beatles, 
Justin Bieber, ABBA, Lady 
Gaga, Elton John, Taylor 
Swift, The Weeknd enzo-
voort. UMG is dan ook de 
groep met de grootste platen-
labels ter wereld, waaronder 

Universal Music, EMI, Abbey 
Road Records, Capital Music 
Group, Motown, Virgin Mu-
sic en meer. Sir Lucian Lu-
cent Grainge was visionair 
toen hij EMI kocht op het 
moment dat de wereldwijde 
omzet in de muziekindustrie 
tussen 2001 en 2014 gekrom-
pen was van 23,6�miljard naar 
amper 14,0�miljard dollar. De 
platenverkoop daalde als ge-
volg van gratis muziek luiste-
ren online.
Maar sinds 2015 is de omzet 
gestaag omhoog gegaan. In 
2021 was er in de Verenigde 
Staten zelfs voor het eerst 
sinds 1996 weer een stijging 
van de fysieke verkoop in de 
platenwinkels. Dat is vooral 
te danken aan de hernieuwde 
interesse in vinylplaten.

De streamingdiensten, zoals 
Spotify en Apple Music, heb-
ben het waardemodel in de 
sector op zijn kop gezet. Een-
malige inkomsten zijn ver-
vangen door een voortduren-
de stroom aan inkomsten. 
Streaming was in 2021 goed 

voor 62 procent van de in-
komsten van de muziek-
industrie. Bij UMG is dat 
zelfs zo’n 70 procent. Waar-
nemers menen bovendien dat 
er nog flink wat groeipotenti-
eel in streaming zit. Daar-
naast zijn er de verdiensten 
gekoppeld aan muziekclips 
op YouTube en TikTok. 
Er zijn nu wereldwijd enkele 
honderden miljoenen abon-
nees, maar daar zit de ko-
mende vijf tot tien jaar nog 
rek op, gezien de omvang van 
de wereldbevolking en de 
wereldwijde interesse voor 
(pop)muziek. Die vrij stabie-
le, continue inkomstenstro-
men over de jaren heen zijn 
voor vele investeerders het 
walhalla. Muziekrechten zijn 
een nieuwe goudmijn. De 
grootste spelers in de finan-
ciële wereld, zoals KKR, 
Blackstone en onlangs ook 
nog Pimco, kwamen al in het 
nieuws met deals over mu-
ziekrechten. Grote muzikan-
ten als Bruce Springsteen en 
Bob Dylan hebben hun mu-
ziekrechten verkocht aan in-
vesteerders.
Bij UMG groeide de omzet in 
het tweede kwartaal naar 

2,535�miljard euro, boven de 
analistenconsensus van 
2,393�miljard euro. Dat is 
goed voor een groeicijfer van 
17,3 procent op jaarbasis. Ook 
de aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) lag boven de 
verwachting van de analis-
ten. Hij steeg met 18,2 pro-
cent in de periode april-juni: 
van 429 naar 507�miljoen eu-
ro. Het betekent wel dat de 
ebitda-marge meer dan ver-
wacht zakte: van 21,2 naar 
20,0 procent. Er komt een in-
terim-dividend van 0,24�euro 
per aandeel.

Conclusie
We volgen de beursnieuwe-
ling Universal Music Group 
op sinds begin dit jaar. We 
hebben het aandeel zelfs in 
de voorbeeldportefeuille op-
genomen, als een van de gro-
tere Europese groeiverhalen 
voor de komende jaren. Het 
aandeel kan uitgroeien tot 
een beurslieveling, met  
20 procent ebitda-marge en 
10 procent vrije kasstroom op 
de omzet. De terugval van de 
ebitda-marge is wel een aan-
dachtspunt. Dat maakt de 
waardering tegen 17�keer de 
verwachte ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda) aan-
vaardbaar. z

U N I V E R S A L  M U S I C  G R O U P

Zorgt voor vrolijke noot

Ko e r s :  20,30 euro
T i c ke r :  UMG NA
I S I N - c o d e :  NL0015000IY2
M a r k t :  Amsterdam
Beurskapitalisatie: 38,89 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  35
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  27,5
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  I P O :  -17  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -13 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,2  %

De omzet in het tweede 
kwartaal kwam bijna  
6 procent boven de ver-
wachtingen uit.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 1 SEPTEMBER
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B
eleggers bedekken veel 
problemen van Vestas 
met de mantel der liefde. 
De lectuur van het eer-
stehalfjaarrapport is 
nochtans weinig opbeu-
rend. De omzet van de 

producent van windturbines 
daalde met 7 procent doordat 
de levering van offshore pro-
jecten stokte. De instroom 
van nieuwe orders vertraag-
de in het tweede kwartaal tot 
een povere 2,2 gigawatt. Dat 
is 20 procent minder dan 
verwacht en 59 procent min-
der dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Dat is zorgwek-
kend, omdat een dunner 
 orderboek kan wegen op de 
resultaten.

Intussen blijft de zwakke 
winstgevendheid de grootste 
kopzorg. Vestas slaagt er 
voorlopig niet in de hogere 
kosten, te wijten aan de pro-
blemen in de aanvoerketens, 
de hogere inputkosten en de 
eigen productiefouten, door 
te rekenen aan de klanten. 
Ook de divisie die het onder-
houd van turbines verzorgt, 
klassiek de sterkhouder van 
het bedrijf, liet van zijn plui-
men. De winstmarge daalde 
in die afdeling van 28 naar 18 
procent, omdat veel onder-
houd moest worden gedaan 
in turbines die binnen de 
waarborg vielen. In het twee-
de kwartaal boekte Vestas 
een onderliggend bedrijfs-
verlies van 182�miljoen euro, 
het resultaat van een negatie-
ve marge van -5,5 procent op 

de omzet. Door die verliezen 
is de nettokaspositie van 
315�miljoen euro van halfweg 
2021 ingeruild voor een 
schuldpositie van 415�miljoen 
euro, ook al blijft de schuld-
graad beperkt.
Beleggers verteerden de 
slechtnieuwsshow relatief 
goed. Het aandeel won na de 
publicatie van de kwartaalcij-
fers begin augustus zelfs ter-
rein. Het bedrijf noteert te-
gen 5�keer de boekwaarde en 
bij een herstel naar de winst-
gevendheid van vorig jaar 
loopt de ondernemingswaar-
de op tot ruim 15�keer de 
 bedrijfscashflow. Vestas kon 
gevoelig hogere prijzen aan-
rekenen voor nieuwe projec-
ten. In het tweede kwartaal 
betaalden klanten 0,97�mil-
joen euro per megawatt, 
 tegenover 0,84�miljoen euro 
in dezelfde periode vorig jaar. 
Dat is het hoogste prijspeil in 
tien jaar. Mogelijk is dus het 
dieptepunt in de winstmar-
ges achter de rug en kan de 
rendabiliteit herstellen. “De 
windindustrie heeft een peri-
ode van consolidatie achter 
de rug die de baan vrijmaakt 

voor een meer stabiele com-
petitieve omgeving. De 
winstgevendheid is echter 
nog niet voldoende en moet 
een aandachtspunt blijven 
voor de windturbinefabri-
kanten de volgende jaren, 

 zeker gezien de instabiliteit 
van de aanvoerketens en de 
hoge kosteninflatie”, schrijft 
het management in het kwar-
taalverslag.
Op lange termijn blijven de 
vooruitzichten goed. De 
energiecrisis benadrukt het 
belang van versnelde investe-
ringen in hernieuwbare ener-
gie. In de Verenigde Staten 
werd in augustus nog een 
nieuwe klimaatwet goedge-
keurd die ook de koers van 
Vestas een zetje gaf. Het be-
drijf blijft naar eigen zeggen 
‘optimistisch’ om tegen 2025 
een onderliggende winstmar-
ge van 10 procent te halen. 
Voorlopig is dat veel te hoog-
gegrepen. Voor dit jaar ver-
wacht het bedrijf een omzet 
van 14,5 tot 16�miljard euro bij 
een bedrijfswinstmarge tus-
sen 0 en -5 procent. Vestas 
zegt er meteen bij dat de on-
zekerheid groter is dan nor-
maal door de moeilijke om-
standigheden.

Conclusie
Ondanks povere kwartaalre-
sultaten boekte het aandeel 
een licht koersherstel de 
voorbije weken. Beleggers 
putten moed uit de hogere 
verkoopprijzen en de gunsti-
ge vooruitzichten. Maar 
Vestas kampt met structurele 
problemen, zoals de hoge 
kosteninflatie, die het herstel 
naar een gezonde winstge-
vendheid uitstellen tot 2025. 
Tegen de huidige hoge waar-
deringen lopen beleggers te 
ver vooruit op het herstel, 
wat het aandeel kwetsbaar 
maakt. We verlagen het ad-
vies naar verkopen. z

V E S T A S

Nog te lange revalidatie

Ko e r s :  25,2 euro
T i c ke r :  VWS
I S I N - c o d e :  DK0061539921
M a r k t :  Xetra
Beurskapitalisatie:  25,8 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  50
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -26  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Beleggers lopen te ver 
vooruit op het herstel.

Ad v i e s :  verkopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  3B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 AUGUSTUSGF



H
et betalingsvolume van 
Adyen is in de eerste 
jaarhelft met 60 procent 
geklommen naar 
345,8�miljard euro. Die 
stijging ligt ruim boven 
het groeipad dat het be-

drijf zelf voorspelde en waar 
de financiële wereld op re-
kende. Het was echter een 
flinke tegenvaller dat de 
groei van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) maar half zo 
hoog lag. Dat bedrag steeg 
met 31 procent tot 356,3�mil-
joen euro. Het verschil in 
groeitempo tussen het beta-
lingsvolume en de ebitda is 
voor een groot deel terug te 
voeren op twee oorzaken. 
Vooreerst een daling van de 
zogeheten take rate: het be-
drag dat Adyen overhoudt 
aan een transactie daalde 
naar 17,6 basispunten. In de 
tweede helft van 2021 was 
dat 18,6 basispunten en een 
jaar eerder nog 20,6.
De daling van de take rate is 
een minder slecht voorteken 
dan het lijkt. Een belangrij-
ke reden is dat bestaande 
klanten steeds meer zaken 
doen met Adyen. Net als in 
eerdere kwartalen was meer 

dan 80 procent van de volu-
megroei te danken aan be-
staande klanten. Die krijgen 
meer korting naarmate ze 
een hoger transactievolume 
door het bedrijf laten afhan-
delen. Behalve de trouw van 
de klantengroep stond de 
marge ook onder druk door 
een sectorverschuiving. Om-
dat het toerisme dit jaar 
weer op gang komt, handel-
de de onderneming veel be-
talingen in de reisbranche 
af. In dit segment ligt de ta-
ke rate iets lager. De tweede 
reden voor de relatief trage 
groei van de ebitda is een 
stijging van de bedrijfskos-
ten. Het personeelsbestand 
nam met 395 voltijdbanen 
toe naar 2.575.

Conclusie
Onder aan de streep nam de 
nettowinst wat sneller toe 
dan de ebitda: +38 procent 
naar 282,1�miljoen euro. Op 
de beurs kostte het beleg-
gers wat moeite om te beko-
men van de schrik over de 
gedaalde ebitda-marge (van 
61 naar 59�%). Vlak na de 
handelsstart maakte de 
koers een duik van 12 pro-
cent, om het verlies uitein-
delijk te beperken tot 4 pro-
cent. Voorlopig heeft het er 
alle schijn van dat de marge-
druk grotendeels veroor-
zaakt wordt door eenmalige 
factoren. Het groeipotenti-
eel op lange termijn recht-
vaardigt ruimschoots de ho-
ge waardering (koers-winst-
verhouding van 40 voor 
2024). Het aandeel krijgt 
nog altijd een koopadvies. z

I
n het eerste halfjaar is de 
omzet van B&S Group met 
19,4 procent toegenomen 
naar 983,2�miljoen euro. 
Op autonome basis kwam 
de groei uit op 18,8 pro-
cent. Dat betekent een 

fraaie versnelling naar 22,8 
procent in het tweede kwar-
taal, vergeleken met 11,5 
procent in het eerste. De 
omzet is vooral gestegen 
door prijsverhogingen.
Het resultaat viel fors tegen. 
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) daalde van 45,6 naar 
40,6�miljoen euro. B&S 
moest 7,5�miljoen afschrij-
ven op een uitstaande vor-
dering. Zonder die post 
steeg de ebitda met 4,6 pro-
cent, maar daalde de ebitda- 
marge alsnog van 5,5 naar 
4,8 procent.
De belangrijkste reden voor 
de margedruk is de sterk 
toegenomen inkoopkosten 
vanwege de hoge inflatie en 
stijgende loon- en marke-
tingkosten. Er is ook een 
aangescherpte strategische 
focus op de consument. Het 
handelshuis wil vaker direct 
aan consumenten leveren 
via e-commercekanalen en 
investeert flink in de beno-
digde infrastructuur en mar-
keting. Verder had B&S nog 
steeds te kampen met ver-
storingen in de bevoorra-
dingsketen en een schaarste 
aan bepaalde producten.
Vooral in de grote Beauty- 
divisie lieten de schaarste 
van producten en de loonin-
flatie zich gelden. De ebitda- 
marge daalde van 9,2 naar 
6,0 procent. Hogere prijzen 
zorgden ook voor minder 
goede volumes. Op de kleine 

gezondheidstak na steeg de 
ebitda-marge in de overige 
divisies.
B&S verwacht dat de omzet-
groei zal afzwakken in de 
tweede jaarhelft en de druk 
op de brutomarges zal aan-
houden. De ebitda-marge 
komt dit jaar uit op 5 pro-
cent, tegen 6,2 procent in 
2021. De lagere koopkracht 
bij consumenten zorgt ver-
moedelijk voor een ver-
schuiving in de verkoopmix 
bij de parfum- en dranken-
divisies van het premium- 
naar het middensegment.

Conclusie
De winstverwachting voor 
2022 wordt afgezwakt tot 
0,50�euro per aandeel. Bij 
een gelijke pay-outratio van 
40 procent kan daarvan 
0,20�euro per aandeel wor-
den uitgekeerd. Het aandeel 
is flink gedaald en noteert 
tegen slechts 10�keer de 
winst. Dat is te laag, want 
B&S beschikt nog altijd over 
een aanzienlijk groeipoten-
tieel. Het koopadvies wordt 
gehandhaafd. z

A D Y E N

Bang voor margedruk
B & S  G R O U P

Groeipotentieel blijft

Het beste uit…

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

De productinkomsten van 
Biocartis bedroegen in de eer-
ste jaarhelft 20,3�miljoen euro. 
De brutowinstmarge klom 
naar 32 procent. De groep 
verbrandde echter voor 
19,2�miljoen euro cash, zodat 

er maar 19,5�miljoen euro cash 
overblijft. Daarom maakte het 
diagnosticabedrijf een rist 
 kapitaaloperaties bekend: 
converteerbare obligaties die 
gedeeltelijk worden omgezet 
in kapitaal, een nieuwe con-
vertible en de gedekte uitgifte 
van nieuwe aandelen voor 
25�miljoen euro voor de be-
staande aandeelhouders. De 
koers van Biocartis gaf na het 
nieuws bijna 20 procent prijs.

De halfjaarcijfers van CFE, 
het bouwbedrijf van Acker-
mans & van Haaren, zorgden 
voor een verrassing, vooral 
dankzij de gediversifieerde 
activiteitenportefeuille. De di-
visie Multitechnieken pres-

teerde veeleer zwak, maar 
Bouw & Renovatie verraste 
positief. De totale omzet klom 
met 3,4 procent tot 586,2�mil-
joen euro en de operationele 
marge verbeterde van 2,8 tot 
3,6 procent. De vooruitzich-
ten voor 2022 werden ver-
hoogd tot een nettowinst in 
de buurt van die van vorig 
jaar. De koers maakte een 
sprong met bijna 20 procent, 
maar verloor de volgende dag 
bijna de helft van die winst.

De Nederlandse holding HAL 
verhoogde de biedprijs voor 
de Nederlandse baggeraar 
Koninklijke Boskalis West-
minster van 32 tot 33�euro in 
contanten. De premie tegen-
over de koers vóór het bod 

loopt op tot 32 procent, want 
intussen keerde Boskalis nog 
een brutodividend van 
0,50�euro per aandeel uit. Zo-
wel de raad van bestuur van 
Boskalis als de raad van com-
missarissen gaf unaniem de 
raad het verhoogde bod te 
aanvaarden. De koers van het 
baggeraandeel steeg met 1�eu-
ro, om zich exact op de nieu-
we biedprijs te nestelen. Ook 
wij raden aan op de verhoog-
de biedprijs in te gaan.

Over de eerste zes maanden 
zag IBA, de producent van 
protontherapiesystemen, zijn 
omzet met 16,7 procent opve-
ren tot 160�miljoen euro. De 
bedrijfswinst (rebit) kwam uit 
op 4,6�miljoen euro. Netto 

boekte IBA wel een verlies 
van 1,7�miljoen euro, een lich-
te verbetering tegenover de 
eerste helft van 2021, toen 
1,9�miljoen euro werd verlo-
ren. Positief is dat de netto-
kaspositie het record van 
137�miljoen euro bereikte. 
Hoewel IBA opnieuw nieuwe 
orders binnenrijfde, vielen de 
cijfers toch wat tegen. Het or-
derboekje blijft goed gevuld. 
Na de cijfers verloor het aan-
deel ruim 2 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 1,35 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,14 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031

Advies: ingaan op het bod
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 33,00 euro
Ticker: BOKA NA
ISIN-code: NL0000852580 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 17,14 euro
Ticker: IBAB BB
ISIN-code: BE0003766806
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Met het aandeel van adidas 
gaat het al geruime tijd niet 
goed. De voorbije twaalf 
maanden verloor het de helft 
van zijn waarde (van 300�euro 
naar 150 euro). Er zijn na-
tuurlijk redenen te vinden. Er 
is de Oekraïnecrisis. Adidas 
ondervindt tegenwind in 
Centraal- en Oost-Europa en 
zeker in Rusland. Er is China 
waar het merk nog altijd lijdt 
onder de katoen- en de Oei-
goerenrel. Dan zijn er de lock-
downs wegens de heropflak-
keringen van covid-19. En nu 
verkondigt CEO Carsten Ror-
sted dat hij de sportgigant 
gaat verlaten in de loop van 
2023. Hij heeft al een paar 

O P T I E S

Het loopt voor geen meter bij adidas
keer een winstwaarschuwing 
de wereld moeten insturen. 
Dat wordt hem niet in dank 
afgenomen.
Adidas blijft echter een gigant 
in sportartikelen in de ruime 
zin. De jongste jaren worden 
de producten ook massaal ge-
kocht door niet-sporters en 
van die trend wordt veel ver-
wacht. Na de forse koersda-
lingen is het aandeel helemaal 
niet te duur. Ook de Frè-
re-holding GBL blijft erin ge-
loven. We gaan dus à la haus-
se met een geschreven put 
(defensief ) en een gekochte 
call (agressief ).

Geschreven put
Schrijf de put adidas 
150,00�euro met afloopda-
tum november @ 10,18 euro
De ontvangen premie van 
1.018�euro (100 x 10,18 euro) 
blijft van u als de aandelen-
koers van adidas tot 150�euro 
of hoger stijgt. Dat is slechts 
een spurtje van anderhalve 
procent. Verbetert de stem-
ming echter niet voor 18 no-
vember, dan koopt u de aan-
delen tegen 139,82�euro (150 - 
10,18), of ongeveer 7 procent 
minder dan de huidige aan-
delenkoers. De contractgroot-
te van opties op adidas is 100 
eenheden. Wie aangewezen 
wordt, moet dus over 

13.982�euro cash beschikken 
per geschreven contract.

Gekochte call
Koop de call adidas 
170,00�euro met afloop-
datum december @  
5,20 euro
Dit contract is ver out the mo-
ney. Maar toch is het niet heel 
goedkoop. De calloptie vervalt 
pas op 16 december. Tegen 
dan moet het herstel ingezet 
zijn. Een koersstijging van 
tenminste 15 procent is nodig 
eer het contract intrinsieke 
waarde krijgt. Technisch ge-
zien ligt er echter zeer weinig 
steun in het verschiet. In vijf 
jaar is de koers nooit zo diep 
gezakt als vandaag. We ver-
trouwen echter op een beurs 
die weer de fundamentals 
gaat verkiezen boven de emo-
tie. z

D
e Chinese economische 
cyclus wijkt dit jaar af 
van die in het Westen. 
Dat heeft vooral te maken 
met de lockdowns in be-
langrijke economische 
regio’s. Maar van een 

 recessie is officieel nog geen 
sprake. De nominale groei zal 
de doelstelling van 5,5 pro-
cent niet halen, maar daarte-
genover staat dat de inflatie 
met 2,7 procent vrij laag is, 
zodat de reële groei positief 
blijft. De Chinese overheden 
doen er alles aan om het sen-
timent te keren. Daar horen 
ook renteverlagingen en fis-
cale stimulansen bij, wat goed 
zou moeten zijn voor de Chi-
nese aandelenmarkten.

D E R I V A T E N

Inspelen op herstel Chinese beurs

iShares MSCI China 
ETF (Acc.)
ISIN-code: IE00BJ5JPG56
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,4�%
Ticker: ICHN NA
Deze tracker van de uitgever 
BlackRock schaduwt de 
 MSCI China Index, de refe-
rentie voor Chinese aandelen. 
De index telt op dit moment 
718 posities en omvat daar-
mee ongeveer 85 procent van 
de Chinese aandelenmarkt. 
De MSCI China, die elk kwar-
taal wordt herwogen, daalde 
in de eerste acht maanden 
van dit jaar met ongeveer 20 
procent. Bedrijven in consu-
mentengoederen hebben met 
36,3 procent het hoogste ge-

wicht in de index. Daarna vol-
gen IT en communicatie met 
24 procent en financiële 
waarden en vastgoed met 18,2 
procent. Er zijn verschillende 
uitgevers die trackers op de 
MSCI China in de aanbieding 
hebben, zoals Xtrackers en 
HSBC. Dit product noteert op 
Euronext Amsterdam en is 
een fysieke tracker die meer 
dan 1,1�miljard dollar onder 
beheer heeft. De inkomsten 
uit dividenden worden her-
belegd.
Er bestaat nog een variant van 
dezelfde uitgever die de divi-
denden wel uitkeert. Die 
 noteert met het tickersym-
bool ICHD en de ISIN-code 
IE00BL977C92.

iShares China Large 
Cap ETF
ISIN-code: IE000QOU09J7
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,74�%
Ticker: FXAC NA
Deze tracker van BlackRock 
heeft 800�miljoen dollar on-
der beheer en schaduwt de 
FTSE China 50 Index. Die 
omvat de grootste vijftig aan-
delen die noteren op de beurs 
van Hongkong. De grootste 
vijf posities zijn dezelfde als 
die van de MSCI China In-
dex, maar het verschil is gele-
gen in het hogere aandeel van 
de financiële sector. Het 
 nadeel van deze ETF zijn de 
vrij hoge jaarlijkse beheer-
kosten. 
Ook van deze ETF zijn er 
twee varianten: bij FXAC 
worden de dividenden her-
belegd, terwijl die bij FXC 
(ISIN-code IE00B02KXK85) 
worden uitgekeerd. z
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Verkoop ik beter mijn aan-
delen van OCI aangezien 
steeds meer kunstmeststof-
fenproducenten de produc-
tie in Europa stilleggen door 
de hoge gasprijzen?

Het was al een tijdje aan de 
gang, maar de jongste weken 
versnelde het tempo waarin 
producenten van kunstmest-
stoffen de productie in Euro-
pese vestigingen stilleggen. 
Onder meer Yara Internatio-
nal en CF Industries knipten 
fors in de productie en ook 
dochter BioMCN van OCI 
legde eerder al de productie 
van biomethanol in Neder-
land stil. De Europese sector-
federatie becijferde dat ruim 
70 procent van de Europese 
productiecapaciteit onge-
bruikt is.
Vooral de productie van am-
moniak als grondstof voor de 
productie van onder meer 
nitraatmeststoffen ligt aan 
banden. Wereldwijd actieve 
spelers, zoals Yara, CFE In-
dustries en OCI, kunnen am-
moniak invoeren uit andere 
regio’s, vooral uit Afrika, het 
Midden-Oosten en de Ver-
enigde Staten, waar de gas-
prijzen acht tot tien keer la-
ger liggen dan in Europa. 
Daardoor is het effect op de 
productie van de eindproduc-
ten, zoals nitraat- en 
NPK-meststoffen, kleiner, al 
dreigt de Europese afhanke-
lijkheid van de import van die 
meststoffen op termijn wel te 
vergroten. De meststoffen-
prijzen vielen sinds de piek in 
april met 30 tot 40 procent 
terug, maar zitten sinds eind 

juli opnieuw in stijgende lijn.
Het op Euronext Amsterdam 
genoteerde OCI beperkt zo 
veel mogelijk het gebruik van 
Europees gas door de Euro-
pese productie van ammo-
niak fors in te perken en de 
methanolproductie volledig 
stil te leggen. Het wereldwij-
de nummer één in ammoniak 
voert volop ammoniak in van-
uit Noord-Afrika en de Ver-
enigde Staten, om voldoende 
eindproducten voor de Euro-
pese klanten te verzekeren.
De Europese nitraatafdeling 
realiseerde in het tweede 
kwartaal een omzet van 
709�miljoen euro, of 24 pro-
cent van het groepstotaal van 
2,86�miljard euro. In de eerste 
jaarhelft werd slechts 9 pro-
cent van het totale gasver-
bruik van de groep in Europa 
verbruikt. De groep dekte 
zich al voor 50 procent in 
voor het verwachte verbruik 
in de Verenigde Staten tot 
2029.
Door de hoge meststoffen-
prijzen bouwde OCI sinds 
begin 2020 in ijltempo een 
nettoschuld van 4�miljard eu-
ro af tot 708�miljoen op 30 ju-
ni. De forse verlaging liet toe 
dit jaar een dividendpolitiek 
aan te kondigen met een jaar-

lijkse minimale 
uitkering van 
400�miljoen dol-
lar (5,4�% bruto-
rendement). In 
juni werd al 
1,45�euro per 
aandeel bruto 
betaald, en in ok-
tober volgt nog 
een dividend van 
liefst 3,55�euro 

bruto per aandeel, goed voor 
een gezamenlijk brutorende-
ment van 13,6 procent.
We zien wegens de enigszins 
beperkte blootstelling aan de 
Europese markt geen nood-
zaak om dringend uw positie 
in OCI te verkopen. Het aan-
deel zit ondanks de recente 
terugval nog altijd in een stij-
gend patroon, dat slechts 
doorbroken wordt bij een te-
rugval onder 30�euro. Het gul-
le dividendbeleid en de on-
verminderd positieve voor-
uitzichten voor de nitraat-
meststoffen zullen de koers 
ondersteunen. Bij een stijging 
richting de piek van 41,78�eu-
ro eind augustus zouden we 
wel minstens gedeeltelijk 
winst nemen. Het aandeel is 
te behouden, met een gemid-
deld risicoprofiel gezien de 
 financieel fors verbeterde si-
tuatie (rating 2B). z

Tijd om OCI-aandelen te verkopen?

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

D
e terugval op de aan-
delenmarkten is een ver-
snelling hoger gescha-
keld. Met dank aan Fed- 
voorzitter Jerome Po-
well, die er geen twijfel 
over liet bestaan dat het 

beteugelen van de inflatie de 
hoogste prioriteit blijft en we 
op 21 september opnieuw 
een stevige renteverhoging 
mogen verwachten.
Sinds midden augustus is de 
omvang van de daling tot 
dusver hetgeen we voor ogen 
hadden. Alleen gaat ze door 
de speech van de voorzitter 
van de Amerikaanse centrale 
bank een stuk sneller dan 
verwacht. De meeste indexen 
staan weer 5 tot 10 procent 
onder de tussentijdse piek 
van augustus. De komende 
weken en maanden blijven 
een paradijs voor traders. We 
gaan ervan uit dat de bewe-
gingen tussen 3.900 à 4.000 
en 4.300 à 4.400 punten blij-
ven, tot de Fed de voet van 
het gaspedaal kan halen.
Het begint te kriebelen om 
toe te slaan in het segment 
van de grondstoffen. Daar 
zien we stilaan enorme stij-

gingskansen voor de komen-
de één à twee jaar. Voor de 
edelmetalen mag dat ook 
wel, na ruim twee jaar malai-
se. Enkel bij een bevestiging 
dat de bodem is gezet, zullen 
we een of meerdere symboli-
sche aankopen verrichten. 

Sipef: dubbele histori-
sche mijlpaal
De Antwerpse plantagegroep 
Sipef publiceerde een sterk 
rapport over het eerste half-
jaar. Na de tegengevallen 
palm olieproductie in het eer-
ste kwartaal, waarin de pro-
ductie tegenover het eerste 
kwartaal van 2021 met 7 pro-
cent terugviel tot 85.226 ton, 
bracht het tweede kwartaal 
beterschap. De productie 
steeg met 5,4 procent tot 
105.416 ton. Na zes maanden 
bedraagt de productie 
190.642 ton, een beperkte 
 terugval van 0,53 procent te-
genover vorig jaar.
Sipef betaalde in maart 
5,5�miljoen dollar, of een zeer 
lage 5.000�dollar per hectare, 
voor het verwerven van de  
5 procent aandelen die het 
nog niet bezat in Agro Muko. 

Zuid-Sumatra groeide met 
46,1 procent tot 36.018 ton 
(+40,2�% na zes maanden). 
Door de uitbreidingsinveste-
ringen in Musi Rawas en de 
bijna afgeronde herbeplan-
ting van Dendymarker wordt 
de regio de groeimotor voor 
Sipef. De productie in 
Papoea- Nieuw-Guinea blijft 
sterk. In het tweede kwartaal 
steeg de eigen productie met 
13,3 procent tot 104.840 ton 
(+8,4�% tot 198.079 ton na zes 
maanden).
Het extractiepercentage be-
draagt na zes maanden op 
groepsniveau 24,1 procent 
(vorige jaar 23,9%).
De gemiddelde palmolieprijs 
klom naar een historisch ho-
ge 1.617�dollar (+44,9�%). De 
prijs viel sinds begin juni te-
rug door de economische on-
zekerheden en de grote voor-
raden in Indonesië wegens 
het tijdelijke effect van de al-
maar wijzigende exportaksen 
en -heffingen. Daardoor 
bouwde Sipef er in mei en ju-
ni tijdelijk extra voorraad op 
en steeg de groepsomzet in 
de eerste jaarhelft beperkter: 
+37,1 procent tot 249,8�mil-
joen dollar.
De brutowinst steeg van 
68,5�miljoen tot 129,1�miljoen 
dollar (+88,4�%), en het aan-
deel van de groep in de re-

currente nettowinst (zonder 
eenmalige elementen) steeg 
van 32,5 tot 63,9�miljoen 
(+96,6�%). De nettoschuld 
daalde in de eerste jaarhelft 
met 34�miljoen dollar tot 
15,2�miljoen. Op 30 juni 2020 
bedroeg de nettoschuld nog 
165�miljoen dollar. Het ma-
nagement verwacht voor 
2022 een dubbele historische 
mijlpaal te halen: 400.000 
ton palmolieproductie en een 
recurrente nettowinst van 
meer dan 100�miljoen dollar.
Het uitbreidingsprogramma 
kan door de fors afgebouwde 
schuld volledig intern wor-
den gefinancierd en zit op 
schema om tegen 2030 de 
jaarlijkse groepsproductie 
met 50 procent te doen toe-
nemen tot 600.000 ton palm-
olie. De referentieaandeel-
houder Ackermans & van 
Haaren kocht 140.000 aande-
len bij en bezit samen met de 
familie Bracht 50,003 pro-
cent van de uitstaande aan-
delen. Het aandeel reageerde 
positief op de cijfers maar 
viel onlangs opnieuw terug 
(koopwaardig, rating 1B). 
z

De referentieaandeel-
houders van Sipef heb-
ben nu ruim 50 procent 
van de aandelen.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  Ackermans & van Haaren: 

de Antwerpse holding kreeg 
een flinke duim omhoog van 
de aandeelhouders na mee-
vallende halfjaarcĳfers, 
inclusief een stĳging van de 
netto-inventariswaarde tot 
4,1 miljard euro. Een ruime 
bespreking in een van de 
volgende nummers.

·  Alibaba: er komen audit-
inspecties door de Ameri-

kaanse toezichthouders, 
zoals bĳ andere Chinese 
bedrĳven.

·  Sofina: de veelbesproken 
Indiase dochter Byju kreeg 
toch een unqualified rapport 
van de accountant Deloitte. 
Dat betekent dat de accoun-
tant de financiële verklarin-
gen als eerlĳk en transpa-
rant beoordeelt.

Thema goud & 
metalen
·  Sprott Physical Uranium 

Trust: door de aankondi-
ging dat Japan weer zal 
inzetten op kernenergie gin-
gen alle uraniumaandelen 
fors omhoog.

Thema  
vergrijzing
·  Biocartis presenteerde 

halfjaarcĳfers met een dui-
delĳk hogere (bruto)marge, 

maar het aandeel werd 
afgestraft voor de aange-
kondigde herfinanciering 
met ook een uitgifte van 
nieuwe aandelen. Een uit-
voerige analyse in het vol-
gende nummer.

·  Hyloris: de halfjaarresulta-
ten liggen in lĳn met de ver-
wachtingen.

·  MDxHealth wist de omzet 
in de eerste jaarhelft met  
21 procent op te trekken tot 
13 miljoen dollar.

Uitkijken naar  
grondstoffen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: - 
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
160.294,18   98,1%      3171,82    1,9%             163.466,00  100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -8,6% Bel20 -16,6%
Eurostoxx50 -17,5% MSCI World -5,6%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O B L I G A T I E S

D
e Belgische tienjaarsren-
te stijgt boven 2 procent. 
De langetermijnrente 
klimt in de hele euro-
zone en de economie 
vertraagt. Door de toren-
hoge inflatie is het “tijd 

voor actie”, stelt Olli Rehn, 
het Finse lid van de raad van 
bestuur van de Europese 
Centrale Bank (ECB). In de 
eurozone stijgt de inflatie 
met 8,9 procent op jaarbasis. 
Dat is mijlenver boven het 
streefcijfer van 2 procent. De 
recente forse renteverhoging 
door de ECB kwam dus niet 
onverwacht.
Jerome Powell wordt meer 
en meer gezien als een havik. 
De voorzitter van de Ameri-
kaanse centrale bank (Fed) 
waarschuwt voor opmerke-
lijke renteverhogingen, om 
de hoge inflatie een halt toe 
te roepen. Voor een havik is 
de bestrijding van de inflatie 
een grotere prioriteit dan het 
voorkomen van een recessie. 

De swapmarkt schat de kans 
op een renteverhoging met 
75 basispunten hoog in.
Minstens even belangrijk is 
de voorspelling dat de rente 
volgend jaar wellicht niet zal 
zakken. Tot nu werd alge-
meen aangehouden dat het 
tegen eind dit jaar gedaan 
zou zijn met de rentever-
hogingen. De Amerikaanse 
tienjaarsrente stijgt zelfs 
 boven 3 procent.

Eerste Belgische bank
Onder al dat rente-, inflatie- 
en recessiegeweld zou een 
belegger haast vergeten dat 
de zorg voor het milieu, de 
geestelijke gezondheid en 
een goed bestuur van grote 
bedrijven ook hun plaats op-
eisen. KBC houdt daar alles-
zins rekening mee. Het geeft 
als eerste Belgische bank een 
sociale obligatielening uit. 
Met de opgehaalde 750�mil-
joen euro zal het investerin-
gen van ziekenhuizen finan-

cieren. De recente uitgifte 
was voorbehouden voor in-
stitutionele en professionele 
beleggers. De lening vervalt 
na acht jaar en het rende-
ment bedraagt 3,06 procent.
Sociale obligaties worden 
uitgegeven om projecten met 
een sociale impact te finan-
cieren. Ze maken deel uit van 
de ESG-obligaties (ESG staat 
voor ‘milieu’, ‘sociaal’ en 
‘goed bestuur’). Groene obli-
gaties (green bonds) horen 
daar ook bij. De opbrengst 
 ervan wordt geïnvesteerd in 
projecten die de wereld groe-
ner of milieuvriendelijk moe-
ten maken. In België gaven 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 80,49 6,25 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 87,69  7,70 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 84,21  5,62 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 80,18  7,67 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 88,77  7,43 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 79,27  5,45 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,49  8,09 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 94,89 3,64 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,81 3,08 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 90,85  4,90 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24  96,25  5,47 % 2.000 BB+
NZD  KFW*  1,750 % 19/05/28 87,21  4,29 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 93,68 8,42 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 68,67  48,1 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 91,83 11,6 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 84,62  7,34 % 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

ESG-obligaties blijven 
boomen

= ESG-obligatie
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vooral vastgoedbedrijven het 
voorbeeld, maar ook de over-
heid heeft al zulke obligaties 
op de markt gebracht.
De markt van de ESG-obliga-
ties boomt. Vorig jaar verte-
genwoordigden die obligaties 
meer dan een kwart van het 
aantal nieuwe leningen. Dat 
is bijna het dubbele van een 
jaar eerder en het marktaan-
deel blijft groeien. Bedrijven 
profileren zich meer en meer 
als sociaal geëngageerd, ze-
ker de grootste. Maar ook 
overheden doen hun duit in 
het zakje. Meer dan 30 pro-
cent van het reddingsplan 
van 750�miljard euro van de 
Europese Unie is gereser-
veerd voor groene projecten.

Illiquide markt
Green bonds zijn nu eenmaal 
bon ton. Ze verkopen vlot en 
hoeven niet noodzakelijk een 
marktconform rendement te 
bieden. Dat heeft soms te ma-
ken met de extra complian-
cekosten die groene obliga-
ties meebrengen. Bona fide 
bedrijven laten hun green 
bonds screenen door onaf-
hankelijke instellingen, en 
dat kost handenvol geld. 
Maar wie interesse heeft in 
zulke obligaties, hoeft zich 
niet altijd tevreden te stellen 
met een ondermaats rende-
ment.
Enig voorbehoud is wel op 
zijn plaats. Er komen de 
jongste jaren almaar meer 

groene obligaties op de 
markt, maar de secundaire 
markt blijft tamelijk illiquide. 
Dat komt onder meer door-
dat beleggers het papier lan-
ger bijhouden dan conventio-
nele obligaties. Voor de emit-
tenten is het interessant dat 
de looptijd langer is dan 
 gemiddeld, waardoor herfi-
nancieringen minder vaak 
voorkomen. Zo hebben groe-
ne overheids- en bedrijfsobli-
gaties een gemiddelde loop-
tijd van iets minder dan 8 
jaar, vergeleken met 7,2 jaar 
voor wereldwijde invest-
mentgradebedrijfsobligaties.

Groene val
De groeiende belangstelling 
voor groene en sociale obli-
gaties trekt ook de aandacht 
van minder correcte emitten-
ten. Sommige geven obliga-
ties uit met een groen label, 
maar gebruiken het geld voor 
doeleinden die allesbehalve 
milieubewust zijn. De doel-
einden zijn ook niet altijd 
duidelijk. Toen Teekay Shutt-
le Tankers een groene obliga-
tie uitgaf om vier nieuwe 
schepen te bouwen, werden 
daar vraagtekens bij gezet. 
Het is immers niet duidelijk 
hoe groen een ‘brandstofeffi-
ciënte’ olietanker kan zijn.  
Zo zijn er veel voorbeelden.

Vandaar ons advies niet zo-
maar in de groene val te trap-
pen. Bedrijven hebben er be-
lang bij het label ‘groen’ op 
hun obligaties te plakken, 
omdat geëngageerde beleg-
gers zich soms tevredenstel-
len met een lager rendement, 
zolang ze maar het gevoel 
hebben dat ze bijdragen tot 
een groenere wereld. Vooral 
Aziatische landen nemen het 
niet altijd nauw met de 
ethiek.

Duurzame  voorkeuren
De Amerikaanse beurswaak-
hond SEC is zich bewust van 
het misbruik dat gemaakt 
wordt van het ESG-label. 
Sommige fondsen van de 
grootbank Goldman Sachs 
zouden onterecht dat label 
hebben gekregen. Ook in 
Duitsland heeft het gerecht 
een onderzoek ingesteld naar 
greenwashing door DWS, een 
fondsenfiliaal van Deutsche 
Bank. Er rijzen terecht ern-
stige vragen bij het concept. 
Dat belet echter niet dat de 
noties ‘groen, sociaal en 
duurzaamheid’ een heel 
 belang rijke rol in het por-
tefeuillebeheer krijgen.
Sinds 2 augustus moeten de 
banken en de verzekeraars 
hun klanten bevragen over 
hun duurzaamheidsvoorkeu-

ren. Klanten die positief ant-
woorden, moeten aangeven 
wat het minimale percentage 
aan duurzame beleggingen is 
dat financiële producten 
moeten bevatten en hoeveel 
ecologisch duurzame beleg-
gingen minimaal in hun por-
tefeuille moeten zitten. De 
derde vraag is kenmerkend: 
wilt u dat bij het aanbod van 
een beleggingsproduct reke-
ning wordt  gehouden met 

een mogelijk negatieve im-
pact van de belegging op de 
mens, het milieu of de maat-
schappij? Boven op die extra 
reglementering blijven ook 
de  andere MiFID-criteria 
van toepassing (risicoprofiel, 
kennis en ervaring). Schrik 
dus niet als uw financieel 
 adviseur u plots overvalt met 
een uitgebreide lijst vragen.
Bij de bekende debiteuren 
die de voorbije maanden 
green bonds hebben uitge-
geven, vinden we Deutsche 
Bank, ING, HSBC, Atenor, 
Ford, General Motors, Crédit 
Agricole, KfW, Wereldbank, 
Intel, Lenovo en Nikon. z

Bedrijven hebben er 
 belang bij het label 
‘groen’ op hun obligaties 
te plakken.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0013 -14,87 %
EUR/GBP  0,8540 -0,45 %
EUR/NOK  9,7400 -6,13 %
EUR/SEK  10,661 +4,34 %
EUR/CAD  1,3010 -12,74 %
EUR/AUD  1,4485 -10,77 %
EUR/NZD  1,6248 -4,00 %
EUR/ZAR  16,843 -3,83 %
EUR/TRY  18,193  +84,81 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De recente veiling van Belgi-
sche lineaire obligaties 
(OLO’s) heeft 2 miljard euro 
opgebracht. Leningen op tien 
jaar leveren 1,81 procent 
bruto op. Bĳ een obligatie op 
vĳf jaar zakt het rendement 
naar 1,26 procent.
Eric Dor, de directeur econo-
mische studies van het Insti-
tut d’Économie Scientifique 

et de Gestion (IESEG), is daar 
niet over te speken. Volgens 
hem leveren staatsbons een 
koopkrachtverlies tot bĳna 15 
procent op. Na aftrek van de 
roerende voorheffing van 30 
procent rest nog 1,19 procent 
voor de staatsbons op tien 
jaar en 0,735 procent voor 
een obligatie op vĳf jaar. Een 
dergelĳk rendement volstaat 

uiteraard niet om de porte-
feuille te beschermen tegen 
de inflatie. Die bedraagt van-
daag 9,62 procent. Dat houdt 
een waardevermindering in 
van 8,43 procent per jaar op 
het geïnvesteerde bedrag.
Uiteraard is die redenering te 
kort door de bocht. De heer 
Dor rekent bĳ De Tĳd voor dat 
de inflatie de komende tien 
jaar gemiddeld 3 procent zal 
bedragen. In dat geval ver-
liest de koper van de langst-

lopende obligatie 14,8 pro-
cent aan koopkracht op zĳn 
investering. Voeg daar de 
waardevermindering van het 
papier bĳ wegens de stĳ-
gende rente, en het roept de 
vraag op of de kopers van die 
obligaties stilaan wanhopig 
worden. Aangezien de rente 
nog kan stĳgen, wachten de 
beleggers het best geduldig 
af, want er komt beter papier 
op de markt.

Worden obligatiebeleggers  
wanhopig?
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K
inepolis, de grootste bio-
scoopuitbater van het 
land –�met vanaf novem-
ber 110 bioscopen�– be-
wijst dat je nooit een cri-
sis mag verprutsen. Tij-
dens de coronacrisis 

maakte het een plan om post- 
corona met 25 procent min-
der bezoekers nog dezelfde 
winst te maken. Dat plan 
heeft een verschil gemaakt 
voor de resultaten van de 
eerste helft van 2022. In het 
eerste kwartaal waren nog 
her en der beperkende maat-
regelen van kracht, in het 
tweede was de toestand vol-
ledig genormaliseerd.
Kinepolis ontving in de eer-
ste zes maanden van 2022 
13,67�miljoen bezoekers. Dat 
is 525 procent meer dan het 
jaar voordien. Maar die ver-
gelijking is zinloos. Waarde-
voller is te stellen dat dat 77,2 
procent is van het bezoekers-
aantal in de eerste helft van 
2019, het eerste normale 
 vergelijkingspunt voor de 
coro nacrisis. In de periode 
januari-maart waren er 32,7 
procent minder bezoekers, in 
de periode april-juni 13,1 pro-
cent minder. De blockbusters 
Top Gun: Maverick, Doctor 
Strange in the Multiverse of 
Madness en Spider Man: No 
Way Home trokken samen 
meer dan 3,3�miljoen bezoe-
kers.
De 13,67�miljoen bezoekers 
zorgden voor 228�miljoen 
 euro omzet. In de eerste helft 
van 2019 was dat 238,1�mil-
joen euro. In het tweede 
kwartaal van dit jaar draaide 
Kinepolis zelfs meer omzet 
(+3,9�%) dan in het tweede 
kwartaal van 2019. Bezoekers 

willen meer betalen voor 
 beleving en premiumproduc-
ten, zoals de cosy seats. Dat 
versterkt de omzet per be-
zoeker.
Samen met de verlaging van 
het break-evenniveau met 25 
procent geeft dat een heel 

mooie evolutie van de be-
drijfskasstroom (ebitda). De 
ebitda kwam in de eerste zes 
maanden uit op 56,5�miljoen 
euro, waarvan 37,9�miljoen in 
het tweede kwaraal. Tegen-
over 69,2�miljoen euro in de 
eerste helft van 2019 en 
36,1�miljoen euro in het twee-
de kwartaal van 2019. Gezui-
verd voor coronasubsidies, 
huurverminderingen en on-
gebruikte cadeaubonnen be-
tekent dat een ebitda per be-
zoeker van 4,13�euro in de 
eerste jaarhelft, tegenover 
3,91�euro in dezelfde periode 
van 2019, en vooral een ebit-
da per bezoeker van 4,90�eu-
ro in de periode april-juni 
2022, tegenover 4,06�euro in 

de periode april-juni 2019.
Het mindere punt blijft de 
 financiële positie. De netto 
 financiële schuld (exclusief 
leasingverplichtingen) blijft 
met 450�miljoen euro aan de 
hoge kant. Al is dat tegenover 
de 474,5�miljoen euro van 
eind vorig jaar een afname. 

Eind juni beschikte de groot-
ste bioscoopgroep van ons 
land over 163,2�miljoen euro 
aan beschikbare financiële 
middelen (199,8�miljoen eind 
2021). In januari heeft Kine-
polis een private plaatsing ter 
waarde van 61,4�miljoen euro 
terugbetaald. De financiële 
positie van Kinepolis laat toe 
kleine overnames te doen. 
Voor een grotere kans zal een 
kapitaaloperatie nodig zijn, 
maar de familiale aandeel-
houders (47,8% van de aan-
delen via Kinohold) zijn wel 
bereid hun aandeel te laten 
verwateren.

Conclusie
Kinepolis is de ‘tip van de 
week’, omdat de groep klaar-
staat voor een fraaie toe-
komst. Ze zal versterkt uit 
deze zware crisis komen, 
omdat de rendabiliteit flink is 
opgekrikt en de grootste bio-
scoopuitbater van ons land 
over de kennis beschikt om 
buitenlandse, vaak familiale 
bioscoopgroepen naar dat-
zelfde niveau van winstge-
vendheid te tillen. Dat poten-
tieel zit niet in de koers ver-
rekend. De waardering is 
 teruggevallen tot 11�keer de 
verwachte verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor dit jaar en zelfs 
tot 9�keer voor volgend jaar. 
Op basis van die waardering 
is Kinepolis een uitblinker 
voor de komende jaren. We 
hanteren een koersdoel van 
minstens 58�euro voor de 
 komende twaalf maanden. z

U I T B L I N K E R  V O O R  D E  K O M E N D E  J A R E N

Tip van de week: Kinepolis

Ko e r s :  44,10 euro
T i c ke r :  KIN BB
I S I N - c o d e :  BE0974274061
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  1,21  miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  18
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -2  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -21 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Kinepolis zal versterkt uit 
deze zware crisis komen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 30 AUGUSTUS
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