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V O O R W O O R D

Tien favorieten voor 2023
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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
p de volgende pagina’s 
stellen we onze tien fa-
voriete aandelen voor 
2023 (vijf Belgische en 
vijf internationale) voor 
–�in alfabetische volgorde, 
en dus niet in volgorde 

van belangrijkheid. We over-
lopen ze kort.

1. Alibaba: het Chinese 
topaandeel heeft twee drama-
tische jaren achter de rug. De 
waardering is weer redelijk 
en dat biedt uitzicht op een 
koersherstel in 2023, vooral 
omdat de Chinese autoritei-
ten weinig andere keuze heb-
ben dan hun beleid ten aan-
zien van de e-commercegi-
gant te milderen.

2. Bekaert: de markt blijft de 
transformatie van het techno-
logiebedrijf, met een hogere 
operationele efficiëntie, on-
derschatten. Daardoor is de 
waardering erg aantrekkelijk 
geworden.

3. enCore Energy is een vol-
waardige uraniumproducent 
in spe. Het wil die overgang in 

vier stappen realiseren. De 
koersontwikkeling viel tegen 
in 2022, maar we blijven heel 
enthousiast over het bedrijf 
en zien dan ook flinke her-
stelkansen in 2023. Defensie-
ve alternatieven zijn Sprott 
Physical Uranium Trust of 
Cameco.

4. Equinox Gold: een van de 
meest opwindende goudpro-
ducenten, en tegelijkertijd 
ondergewaardeerd. Met de 
overname van Premier Gold 
heeft Equinox het mijnbouw-
vriendelijke Canada aan zijn 
portefeuille toegevoegd. De-
fensieve alternatieven zijn 
VanEck Vectors Gold Miners 
of Agnico-Eagle Mines.

5. EVS: het groeipotentieel 
van het Waalse technologie-
bedrijf wordt zwaar onder-
schat door de markt. Dat 
zorgt voor een erg lage waar-
dering in combinatie met een 
heel mooi dividendrende-
ment.

6. Kinepolis: de grootste bio-
scoopuitbater van het land is 

klaar voor de volgende fase in 
zijn expansie, om vooral fami-
liale bioscoopgroepen over te 
nemen en het winstpotentieel 
fors op te krikken. Een reces-
sie is niet noodzakelijk een 
nadeel voor Kinepolis.

7. Melexis: dat door de elek-
trificatie van het wagenpark 
het aantal chips in wagens 
fors toeneemt, is heel goed 
nieuws voor de chipprodu-
cent, die in 2022 niet teleur-
stelde en tegenwoordig wel 
redelijk gewaardeerd wordt.

8. Microsoft: de techgigant 
ging mee onderuit met tech-
beurs Nasdaq in 2022, maar 
de marges blijven hoog. Ook 
de kasstromen zijn geweldig, 
want de concurrentiepositie 
is ijzersterk. Als Nasdaq een 
comeback maakt in 2023, zal 
Microsoft daar voluit mee van 
profiteren.

9. Silvercrest Metals exploi-
teert een goed draaiende zil-
vermijn in Mexico. Er is geen 
risico op een kapitaaloperatie 
op korte termijn, het manage-
ment is ervaren en Silvercrest 
moet voluit kunnen profite-
ren van de hogere zilverprijs. 
Defensievere alternatieven 
zijn iShares MSCI Global Sil-
ver Mines of Pan American 
Silver.

10. UCB: het biofarmabedrijf 
stelde teleur omdat de FDA- 
goedkeuring voor de poten-
tiële blockbuster Bimzelx er 
in 2022 niet is gekomen. De 
derde keer moet de goede 
keer zijn: na een goedkeuring 
in 2023 volgt een rerating van 
het aandeel. Een risicovoller 
alternatief is Sequana Medi-
cal. z
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A
libaba legde een specta-
culair parcours af en 
groeide uit tot hét ver-
koopplatform van China, 
waarna het de internatio-
nalisering inzette. In een 
decennium explodeerde 

de omzet van minder dan 
5�miljard tot de 134,5�miljard 
dollar van het afgelopen boek-
jaar 2021-2022. Alibaba heeft 
meer dan 1,3�miljard actieve, 
mobiele gebruikers, van wie 
meer dan 1�miljard in China 
zelf. Daarnaast wist Alibaba 
ook andere groeipolen te ont-
wikkelen, zoals de cloud-
diensten, in navolging van 
onder meer Amazon, en de 
fintechdochter Ant Group 
(33�% Alibaba). Maar precies 
met de geplande introductie 
van Ant Group op de beurs 
van Sjanghai ging het mis. 
Wat de grootste beursintro-
ductie aller tijden moest wor-
den, met een tegenwaarde 
van 34,4�miljard dollar, werd 
te elfder ure afgelast. De kri-
tiek van oprichter Jack Ma 
op de Chinese toezichthou-
ders deed de autoriteiten in-
grijpen en de spelregels ver-
anderen. De beurswaarde van 
Alibaba is sinds november 
2020 geslonken van afgerond 
700 naar 200�miljard dollar.

Terugblik op 2022
Het lopende boekjaar 
2022-2023 (afsluitdatum 31 
maart) wordt verstoord door 
de voortdurende nieuwe 
 corona-uitbraken in China en 
de lockdowns die er het ge-
volg van zijn. Dat weegt ook 
op het consumentenvertrou-
wen. In het tweede kwartaal 
bleef de omzettoename be-
perkt tot 3 procent of 

207,18�miljard Chinese yuan 
(29,12�miljard dollar). De aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
maakte wel een sprong 
(+29�%) tot 36,16�miljard yuan 
(5,08�miljard dollar). Het 
e-commercebedrijf kondigde 
verrassend een nettoverlies 

van -22,67�miljard yuan aan 
(-3,16�miljard dollar of 
-0,14�dollar per aandeel) door 
prijsverlagingen om zijn 
marktaandeel te verdedigen 
en waardeverminderingen op 
zijn beleggingen in andere 
beursgenoteerde bedrijven. 
De Chinese kleinhandelsver-
kopen zijn in 2022 al enkele 
keren gedaald (nog -0,5�% in 
oktober) en voor het eerst 
werden geen verkoopdetails 
bekendgemaakt op Singles’ 
Day, het belangrijkste jaar-
lijkse evenement voor de 
Chinese onlineretailer. Dat 
kan wijzen op tegenvallende 
verkoopcijfers. Maar ook de 
clouddiensten zagen de groei 
terugvallen tot het laagste 
percentage van 4 procent 
(kwartaalomzet 20,76�miljard 
yuan of 2,92�miljard dollar).

Verwachtingen voor 
2023
Het mag duidelijk zijn dat dit 
boekjaar het zwakste wordt 
sinds de beursnotering in 

2014. De analistenconsenus 
mikt op een jaaromzet van 
123,75�miljard dollar, tegen-
over nog 132,95�miljard in het 
vorige boekjaar. Het netto-
resultaat zou achteruitgaan 
van 33,63 naar 23,87�miljard 
dollar, of van 12,1 naar 
7,35�dollar per aandeel. Uiter-
aard mikken we het volgende 
boekjaar weer op een omzet- 
en winstherstel, omdat de 
Chinese autoriteiten de groei 
weer moeten aanzwengelen 
om de sociale rust te bewa-
ren. De combinatie van lage 
groei, meer concurrentie en 
extra regulering met boetes 
zal tot een scherpe, maar 
eenmalige winstdaling leiden 
in het lopende boekjaar, met 
daarna een herstel.

Waarom een favoriet?
Het negativisme rond China 
in het algemeen en Alibaba in 
het bijzonder is groot. Het 
voordeel is dat de waardering 
van het aandeel intussen 
spectaculair is teruggevallen, 
met een verwachte koers- 
winstverhouding van 10 voor 
dit boekjaar, tegenover nog 
het drievoud twee jaar gele-
den. Ook de verwachte ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
6 is het afgelopen decennium 
nooit vertoond. Er is duide-
lijk ruimte voor een fors 
koersherstel. Alibaba kan zelf 
aandeelhouderswaarde creë-
ren door stevig eigen aande-
len in te kopen en zijn doch-
ters af te splitsen. Het aan-
deel noteert 75 procent onder 
het piekniveau uit 2020. z

A L I B A B A  G R O U P  H O L D I N G S

Mikken op een fors herstel

Ko e r s :  75,50 dollar
T i c ke r :  BABA US
I S I N - c o d e :  US01609W1027
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 199,8 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  11,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  10
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -43 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -36 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De waardering van  
Alibaba is spectaculair  
teruggevallen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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B
ekaert is een wereldlei-
der in staaldraadtrans-
formatie en coatingtech-
nologie, goed voor een 
omzet van 5,7�miljard eu-
ro dit jaar. Zo wordt we-
reldwijd 30 procent van 

de voertuigbanden versterkt 
met staaldraad van het be-
drijf. Die rubberversterking 
zorgt voor 40 procent van de 
omzet. Nog eens 35 procent 
verdient Bekaert met staal-
draadtoepassingen in de in-
dustrie en nutssectoren. Via 
zijn dochterbedrijf BBRG is 
het ook actief op de touw- en 
kabelmarkten. Tot slot 
brengt Bekaert gespeciali-
seerde producten op de 
markt, zoals oplossingen 
voor de koolstofarme ver-
sterking van betonbouw en 
de bouw van windmolenpar-
ken en waterstofelektrolyse.

Terugblik op 2022
Bekaert ontsnapte niet aan 
de moeilijke marktomstan-
digheden. De kosten liepen 
snel op in het spoor van ho-
gere energiekosten en de 
flessenhalzen in de toeleve-
ringsketens. De vraag naar de 
producten van Bekaert stond 
in enkele kernregio’s onder 
druk. Vooral de belangrijke 
Chinese bandenmarkt kreeg 
af te rekenen met de aanhou-
dende lockdowns in het land. 
Het bedrijf reageerde op de 
kosteninflatie met gediscipli-
neerde prijsverhogingen, al 
kostte dat beleid op korte ter-
mijn marktaandeel. In de 
eerste negen maanden van 
dit jaar steeg de omzet met 
22 procent dankzij prijsver-
hogingen, maar daalden de 
verkochte volumes met 7,5 

procent. Over heel 2022 zou 
de winstmarge met 150 basis-
punten dalen, waardoor de 
onderliggende bedrijfswinst 
rond 450�miljoen euro zou 
landen. Dat is ongeveer 10 
procent minder dan in 2021. 
Toch bleef Bekaert daarmee 
ruim boven de marktver-
wachtingen.

Verwachtingen voor 
2023
De marktomstandigheden 
blijven zeker in de eerste 
helft van 2023 moeilijk. De 
internationale conjunctuur 
lijdt onder het krappere geld-
beleid van de meeste centrale 
banken, terwijl de energie-
prijzen hoog blijven. Vooral 
in Europa en Latijns-Ameri-
ka staat de eindvraag onder 
druk. In China trok de auto-
productie na de zomer aan, 
maar zolang China gevangen 
zit in een zero-covidbeleid 
lijkt elk herstel moeilijk. 
Langs de kostenkant treedt 
wel verzachting op. Vooral de 
prijzen van de grondstoffen 
laten geen verdere stijgingen 
zien. Bekaert zal op die uit-
dagingen reageren op basis 

van de formule die de schade 
dit jaar wist te beperken. De 
kosteninflatie wordt doorge-
rekend in de prijzen, terwijl 
het bedrijf voort werk maakt 
van de fundamenten onder 
de business. Zodra de exter-

ne omstandigheden verbete-
ren, moet de winstmarge 
herstellen richting het ge-
wenste niveau van 9 à 11 pro-
cent over de conjunctuur-
cyclus heen. In 2023 zal de 
winst nog onder druk staan, 
maar als de conjunctuur in 
de tweede helft van 2023 op-
klaart, zal Bekaert snel kun-
nen aanknopen met een her-
stel van de omzet en de mar-
ges.

Waarom een favoriet?
De lage waardering is het be-
langrijkste argument om Be-
kaert in de favorietenlijst te 
zetten. Op basis van de ver-
wachte winst voor dit jaar 
bedraagt de koers-winstver-
houding slechts 5,5. De on-
dernemingswaarde blijft be-
perkt tot 4�keer de bedrijfs-
cashflow. Het bedrijf wordt 
dus gewaardeerd als een heel 
cyclisch bedrijf, gevangen in 
moeilijke marktomstandig-
heden. Die visie van de markt 
is te pessimistisch. Dankzij 
de inspanningen van de voor-
bije jaren is het bedrijf veel 
beter bestand tegen hogere 
kosten en weerbarstige eind-
markten. Zelfs in een moei-
lijk jaar als 2022 boekt het 
bedrijf nog een winst van 
ruim 6�euro per aandeel. In 
2023 moet die winst kunnen 
standhouden boven 5�euro 
per aandeel. De markt onder-
schat de veerkracht van Be-
kaert en houdt geen rekening 
met het winstpotentieel zo-
dra de conjunctuur aantrekt. 
De lage waardering, toege-
past op een dip in de winst-
cyclus, is een uitstekende in-
stapkans. z

B E K A E R T

Stevig ondergewaardeerd

Ko e r s :  32,8 euro
T i c ke r :  BEK BB
I S I N - c o d e :  BE0974258874
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,94 miljard euro
K/w 2 0 2 2 :  5,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  7
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -8  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -20 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,5  %

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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E
nCore Energy werd in 2009 
opgericht door Bill Sheriff, 
die tijdens de vorige ura-
niumstierenmarkt, van 
2003 tot 2007, de spil- 
figuur achter het succes 
van Energy Metals Corp 

was. Na jaren in de luwte zet 
enCore Energy sinds 2020 
agressieve stappen om in de 
Verenigde Staten een leidende 
uraniumproducent te worden 
op basis van de in-situ-reco-
veryproductiemethode (ISR). 
In tegenstelling tot de vorige 
cyclus verwacht Sheriff de 
meeste aandeelhouderswaar-
de te creëren door zelf te pro-
duceren, veeleer dan door 
projecten met onontgonnen 

resources te verzamelen. In 
september 2020 nam enCore 
de Amerikaanse uraniumacti- 
va van Westwater Resources 
over, inclusief twee productie- 
faciliteiten in Texas. In sep-
tember 2021 volgde de aan-
kondiging van de overname 
van Azarga Uranium. Het be-
drijf is klaar om de eerste 
productie in Texas in 2023 op 
te starten en plaatste onlangs 
een extra turbo onder die 
productieplannen met de 
overname van het Alta Mesa- 
project. Het bedrijf heeft een 
ervaren management en raad 
van bestuur.

Terugblik op 2022
De overname van Azarga 
Uranium werd in januari af-
gerond. De uraniumresources 
verdubbelden tot 100�miljoen 

pond, vooral dankzij de ISR- 
projecten Dewey Burdock in 
South Dakota en Gas Hills in 
Wyoming. Beide projecten 
kunnen rond 2025 in produc-
tie komen. In maart haalde 
enCore 30�miljoen Canadese 
dollar op tegen 4,59�dollar per 
aandeel. De modernisering van 
de Rosita-faciliteit in Texas 
werd in oktober afgerond en 
de technische voorbereidingen 
voor de eerste productie zijn 
volop bezig. In juni werd een 
derde afnameovereenkomst 
afgesloten, opnieuw met een 
aanzienlijke blootstelling aan 
de uraniumspotprijs. Het 
slechte beursklimaat leidde 
tot het uitstel van de beurs-
notering op Nasdaq, die op 
korte termijn wordt verwacht. 
EnCore eindigde 2022 met een 
knal door de aangekondigde 
overname van het Texaanse 
Alta Mesa-project van Energy 
Fuels voor 120�miljoen Ame-
rikaanse dollar. De betaling 
gebeurt voor de helft in cash 
(te financieren door een kapi-
taalverhoging tegen 3 Cana-
dese dollar per aandeel, in-
clusief een warrant tegen 
3,75�dollar) en voor de helft 

door de uitgifte van een con-
verteerbare obligatie aan 
Energy Fuels. De resources 
stijgen met 20 procent tot 
120�miljoen pond uranium. 
Bovendien is CEO Paul Go-
ranson, die het project uit een 

vroegere functie goed kent, 
overtuigd van het enorme ex-
ploratiepotentieel.

Verwachtingen voor 
2023
Het belangrijkste wapenfeit 
in 2023 wordt de productie-
start in Rosita, dat een jaar-
lijkse capaciteit van 800.000 
pond heeft. Samen met 
Kingsville Dome (capaciteit 
van 800.000 pond) en Alta 
Mesa springt de jaarlijkse ca-
paciteit naar 3,6�miljoen 
pond. De overname zal eind 
2022 of begin 2023 zijn afge-
rond. EnCore zal onmiddel-
lijk daarna de voorbereidin-
gen aanvatten voor de herop-
start van de productie in Alta 
Mesa, voorzien in de eerste 
helft van 2024. Tegelijk gaat 
de ontwikkeling van Dewey 
Burdock, Gas Hills en de uit-
gebreide portefeuille in New 
Mexico voort.

Waarom een favoriet?
De markt reageerde negatief 
op de overname van Alta Me-
sa door het verwaterende ef-
fect van de aandelenuitgifte 
en de uitgifte van de conver-
teerbare obligatie. Het con-
crete stappenplan naar een 
jaarlijkse productie van 5�mil-
joen pond uranium tegen 
2026 of 2027 wordt nog niet 
naar waarde geschat. We ver-
wachten daarin verandering 
te zien in 2023 door de start 
van de productie en het voor-
uitzicht op een forse produc-
tiegroei vanaf 2024, deels 
dankzij Alta Mesa, maar ook 
door de verdere stijging van 
de uraniumspotprijs. z 

E N C O R E  E N E R G Y

Uranium met een turbo

Ko e r s :  3,46 Canadese dollar
T i c ke r :  EU CN
I S I N - c o d e :  CA29259W1068
M a r k t :  Toronto
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  372,3  mil joen 
Canadese dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -29  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -28 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

We verwachten een  
forse productiegroei  
vanaf 2024.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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E
quinox Gold ontstond 
eind 2017 uit de fusie van 
Trek Mining, NewCastle 
Gold en Anfield Gold. De 
hoofdactiva waren de 
 Aurizona-goudmijn in 
Brazilië en de Castle 

Mountain-goudmijn in de 
Verenigde Staten. Onder im-
puls van hoofdaandeelhou-
der en mijnbouwlegende 
Ross Beaty (7,7�% van het ka-
pitaal) werd een plan uitgete-
kend om zo snel mogelijk 
1�miljoen troyounce goud per 
jaar te produceren. Dankzij 
de overname van de Ameri-
kaanse Mesquite Mine was 
er in 2018 een eerste beschei-
den productie van 25.601 
troy ounce goud, die in 2021 
al was gestegen tot 602.110 
troyounce goud. De groep 
beschikt nu over zeven pro-
ducerende mijnen in de Ver-
enigde Staten, Mexico en 
Brazilië. Vier groeiprojecten 
kunnen de productie op ter-
mijn boven 1�miljoen troy-
ounce goud brengen.

Terugblik op 2022
2022 was een tegenvallend 
jaar voor Equinox Gold. De 
markt was eind januari al 
niet onder de indruk van de 
vooropgestelde jaarproductie 
van 625.000 à 710.000 tro-
younce goud voor 2022. Door 
tegenslagen, vooral in Brazi-
lië, is die prognose bijgesteld 
tot 540.000 troyounce goud. 
Daardoor zal de kostprijs per 

geproduceerde troyounce  
5 procent hoger liggen dan de 
bovenkant van de voorziene 
vork van 1.470 à 1.530�dollar. 
Na negen maanden drukten 
de hoge kosten de gezuiverde 
bedrijfskasstroom van 
177,2�miljoen tot 94,1�miljoen 

dollar, ondanks de licht hoge-
re gemiddelde goudprijs 
(1.804�dollar per troyounce, 
tegenover 1.790�dollar in 
2021). Op 1 oktober startte de 
productie in Santa-Luz in 
Brazilië. De regelmatig terug-
kerende sociale onrust in Los 
Filos belemmert een beslis-
sing over het vierde project 
dat de productie daar met 
125.000 troyounce goud zou 
verhogen tot 300.000 troy-
ounce. Het Canadese nieuw-
bouwproject Greenstone zit 
op schema om in de eerste 
helft van 2024 binnen het 
voorziene budget op te star-
ten.
Door de investeringen in 
Greenstone en de lagere mar-
ges steeg de nettoschuld 
sinds eind 2021 van 235,2�mil-
joen tot 583,8�miljoen dollar 
op 30 september. Equinox 
Gold moet nog tot 430�mil-
joen dollar bijdragen aan 
Greenstone (in totaal maxi-
maal 730�miljoen). Eind sep-
tember waren er 270�miljoen 
dollar liquiditeiten en voor 
220�miljoen investeringen in 
andere mijnbedrijven.

Verwachtingen voor 
2023
Na een jaar van tegenslagen 
hopen we op de normalisatie 
van de productie in de Brazi-
liaanse mijnen. De jaarpro-
ductie kan richting 650.000 
troyounce goud stijgen. We 
verwachten daarnaast een 
daling van de totale produc-
tiekostprijs en minder druk 
op de financiering, al is extra 
financiering wellicht toch 
nodig. Daar kan deels een 
aandelenuitgifte bij horen 
(ons basisscenario is maxi-
maal 100�miljoen dollar), of 
een gedeeltelijke verkoop van 
belangen in Solaris Resour-
ces, i-80 Gold en Bear Creek 
Mining. Daarnaast verwach-
ten we een geslaagde verdere 
bouw van Greenstone, een 
mijn die gedurende minstens 
veertien jaar 200.000 à 
240.000 troyounce goud zal 
produceren (aandeel voor 
Equinox Gold) tegen een ge-
middelde kostprijs van 
860�dollar per troyounce.

Waarom een favoriet?
We verwachten dat het fors 
teruggeslagen aandeel van 
Equinox Gold bovengemid-
deld zal profiteren van de 
verwachte stijging van de 
goudprijs. De hoge kosten-
structuur zet een extra hoog 
hefboomeffect op de evolutie 
van de goudprijs. De vrees 
voor een stevige kapitaalver-
hoging is overtrokken. We 
verwachten dat de markt 
vanaf de tweede jaarhelft zal 
anticiperen op een nieuwe 
productiesprong vanaf 2024 
tegen een lagere productie-
kostprijs. z

E Q U I N O X  G O L D

Op zoek naar eerherstel

Ko e r s :  3,38 dollar
T i c ke r :  EQX US
I S I N - c o d e :  CA29446Y3041
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 1,04 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  24
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 :  -50 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -50 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De hoge kostenstructuur 
zet een extra hefboom- 
effect op de evolutie  
van de goudprijs.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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E
VS Broadcast Equipment is  
wereldklasse in het niche- 
segment van de livesport- 
verslaggeving. De appara-
tuur van EVS zit in zowat 
negen op de tien regiewa-
gens, in meer dan hon-

derd landen. EVS probeert 
op te schuiven naar stu-
dio-omgevingen, maar blijft 
toch in belangrijke mate af-
hankelijk van grote sporteve-
nementen zoals de Olympi-
sche Spelen en de voetbal-
toernooien (zoals de Wereld-
beker in Qatar). Het afgelo-
pen lustrum verloor EVS de 
status van groeiwaarde en 
het is de taak van CEO Serge 
Van Herck om het Luikse 
technologiebedrijf dat elan 
terug te bezorgen, deels door 
het bedrijf van een produc-
tie- naar een servicebedrijf te 
doen evolueren. De omzet 
van 137,6�miljoen euro voor 
het boekjaar 2021 was een 
eerste bewijs dat Van Herck 
goed bezig is.

Terugblik op 2022
Op 30 september kwam de 
verzekerde omzet voor 2022 
al uit op 143,8�miljoen euro, 
waarvan 9,2�miljoen euro ex-
tra huurinkomsten uit grote 
sportevenementen en 6,6�mil-
joen euro uit een langeter-
mijncontract met een big-
techspeler. Dat liet de be-
drijfsleiding toe de vork voor 
de jaaromzet te verkleinen 
van 140 à 150�miljoen euro 
naar 145 à 150�miljoen euro. 
De tradingupdate over het 
derde kwartaal bevat geen 
resultaten, zodat we ons 
moeten beperken tot de situ-
atie midden 2022. Deels door 
de schaarste aan componen-

ten bleef de klim van het be-
drijfsresultaat (ebit) in die 
periode beperkt tot 0,3�mil-
joen euro (van 15,4 naar 
15,7�miljoen). Dat betekent 
dat de ebit-marge was terug-
gevallen van 24,9 procent in 
de eerste zes maanden van 

vorig jaar naar 23,3 procent. 
Het nettoresultaat vertoonde 
zelfs een lichte daling van 
15,6 naar 15,5�miljoen euro 
(hogere belastingen), of van 
1,16 naar 1,15�euro per aan-
deel. Voor het hele boekjaar 
bedraagt de omzetschatting 
van de consensus 147,7�mil-
joen euro en de verwachte 
winst per aandeel 2,37�euro.

Verwachtingen voor 
2023
Deels door het bigtechcon-
tract ter waarde van meer 
dan 50�miljoen dollar laat het 
orderboek voor 2023 en de 
volgende jaren een fraaie 
groei van 216 procent zien. 
Daaruit blijkt dat EVS zijn af-
hankelijkheid van grote 
sport evenementen beetje bij 
beetje weet af te bouwen. 
Door de opkomst van 
streaming hebben de klassie-
ke mediabedrijven de jongste 
jaren de schaar gezet in hun 
investeringen, maar de ko-
mende jaren is opnieuw een 

inhaalbeweging nodig. De 
kansen op nieuwe groei heb-
ben ook te maken met de 
overname van het Neder-
landse Axon. Daardoor is 
complementariteit ontstaan 
in de producten voor livever-
slaggeving en zorgen die nu 
ook in de Verenigde Staten 
voor meer omzet. EVS heeft 
dus meerdere troeven om 
vanaf 2023 een hogere groei 
te laten optekenen dan we de 
voorbije vijf à tien jaar ge-
middeld hebben gezien.

Waarom een favoriet?
Het dividend van EVS is heel 
belangrijk. Voor het boekjaar 
2022�keert EVS een basisdivi-
dend van 1,10�euro per aan-
deel en een uitzonderlijk di-
vidend van 0,50�euro (gedeel-
telijke compensatie voor 
niet-uitkering in 2020 door 
coronacrisis) uit, of een bru-
todividendrendement van 
ruim 7 procent. Voor het 
boekjaar 2023 wordt dat 
weer minimaal een bruto-
dividend van 1,10�euro per 
aandeel. Op basis van de top-
technologie die het bedrijf in 
huis heeft, zijn sterke markt-
positie en de erg solide finan-
ciële positie (nettokaspositie 
van 44,2�miljoen euro eind 
juni) mag het duidelijk zijn 
dat EVS een ondergewaar-
deerd aandeel is tegen amper 
6�keer de verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) en 
tegen 9�keer de verwachte 
winst voor 2022. Het 
groeipotentieel zit dus abso-
luut niet in de waardering 
verrekend. z

E V S

Op naar een gouden medaille

Ko e r s :  20,70 euro
T i c ke r :  EVS BB
I S I N - c o d e :  BE0003820371
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 297,3 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  9
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 :  +11  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +1 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7,2  %

Het groeipotentieel zit  
absoluut niet in de  
waardering verrekend.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
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K
inepolis Group is de 
grootste bioscoopuitba-
ter van het land (sinds 
november 110 bioscopen 
en 1.135 schermen), actief 
in Europa (België, Neder- 
land, Frankrijk, Spanje, 

Luxemburg en Zwitserland) 
en Noord-Amerika (Canada 
en Verenigde Staten). De 
groep bewijst dat je nooit een 
crisis mag verprutsen. Boven 
op de jaarlijkse oefening om 
met 5 procent minder bezoe-
kers evenveel geld te verdie-
nen, maakte de groep tijdens 
de coronacrisis een plan om 
na de pandemie met 25 pro-
cent minder bezoekers de-
zelfde winst te maken. Dat 
plan is volledig uitgerold en 
zal voor de resultaten de ko-
mende jaren een significant 
verschil uitmaken.

Terugblik op 2022
Kinepolis ontving in het der-
de kwartaal 7,4�miljoen be-
zoekers. Dat is 74,3 procent 
van het bezoekersaantal van 
het derde kwartaal van 2019, 
het eerste vergelijkingspunt 
vóór de coronacrisis. In de 
periode januari-juni zat Ki-
nepolis op 77,2 procent. Door 
het mindere derde kwartaal 
is het na negen maanden (af-
gerond 21,1�miljoen bezoe-
kers) teruggevallen naar 76,1 
procent tegenover de periode 
januari-september 2019. In 
het tweede kwartaal draaide 
Kinepolis zelfs meer omzet 
(103,9�%) tegenover het twee-

de kwartaal van drie jaar ge-
leden. De ebitda kwam in de 
eerste zes maanden uit op 
56,5�miljoen euro, waarvan 
37,9�miljoen in het tweede 
kwartaal, tegenover 69,2�mil-
joen euro in de eerste helft 
van 2019 en 36,1�miljoen euro 
in het tweede kwartaal van 
2019. Zelfs gezuiverd voor 
coronasubsidies, huurver-
minderingen en ongebruikte 
cadeaubonnen betekent dat 
een ebitda per bezoeker van 
4,13�euro in de eerste jaar-
helft, tegenover 3,91�euro in 
dezelfde periode van 2019, en 
een ebitda per bezoeker van 
4,90�euro in de periode 
april-juni 2022, tegenover 
4,06�euro in dezelfde periode 
in 2019. De netto financiële 
schuld (exclusief leasingver-
plichtingen) blijft met 
450�miljoen euro hoog 
(5,76�keer ebitda en 4�keer 
ebitdal). Eind juni beschikte 
Kinepolis over 163,2�miljoen 
euro financiële middelen 
(199,8�miljoen eind 2021). In 
januari betaalde het nog een 
private plaatsing van 61,4�mil-
joen euro terug.

Verwachtingen voor 
2023
Het vierde kwartaal is tradi-
tioneel superbelangrijk. De 
Vlaamse film Zillion en de 
Hollywood-blockbusters 
kunnen het mindere derde 

kwartaal snel doen vergeten. 
Kinepolis is klaar voor expan-
sie in 2023. De financiële po-
sitie laat niet toe om het even 
welke overname 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 be-
reid zich te laten verwateren. 
Heel wat familiale bioscoop-
uitbaters zijn verzwakt door 
de covid-19-pandemie. Als de 
bezoekersaantallen terugke-
ren naar de niveaus van voor 
de crisis, zal Kinepolis meer 
moeten betalen voor overna-
mes, maar dan zal de groep de 
komende jaren wel record-
winsten optekenen.

Waarom een favoriet?
Kinepolis staat klaar voor een 
mooie toekomst. De groep zal 
versterkt uit deze zware cri-
sis komen, omdat de rendabi-
liteit flink is opgekrikt en ze 
over de knowhow beschikt 
om buitenlandse, vaak famili-
ale bioscoopgroepen over te 
nemen en naar hetzelfde ni-
veau van winstgevendheid te 
tillen. De groep zal weldra 
nieuwe stappen in haar ex-
pansie zetten. Dat potentieel 
om de winst stevig op te krik-
ken zit niet in de koers verre-
kend. De waardering is te-
ruggevallen tot 11�keer de ver-
wachte verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2022 en zelfs tot 9�keer 
die voor 2023. Op basis van 
die waardering hopen we 
hier een uitblinker te pakken 
voor 2023 en de volgende ja-
ren. z

K I N E P O L I S

Klaar om opnieuw te schitteren

Ko e r s :  37,02 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: 1,03 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 :  -27  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -34 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Kinepolis komt versterkt 
uit de zware crisis  
die de bioscoopsector  
heeft getroffen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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M
elexis ontwikkelt hoofd-
zakelijk geavanceerde 
halfgeleiders voor de 
auto-industrie. De pro-
ducten worden ook in 
consumentenelektroni-
ca gebruikt, maar die 

dragen slechts voor ongeveer 
10 procent bij aan de omzet. 
Zo levert Melexis sensoren 
aan een grote producent van 
smartwatches. Melexis staat 
in voor het ontwerp, de ont-
wikkeling en het testen, maar 
besteedt de productie uit. 
X-Fab, dat tot hetzelfde con-
cern behoort, zorgt voor de 
nodige capaciteit.

Terugblik op 2022
Melexis rijgt de recordkwar-
talen aaneen, waardoor 2022 
een nieuw topjaar wordt. Na 
drie kwartalen ligt de omzet 
28 procent hoger dan in de-
zelfde periode een jaar eer-
der en de operationele winst 
zelfs 52 procent hoger, dank-
zij de strikte kostencontrole. 
De winst per aandeel steeg 
met bijna de helft. Dat is op-
merkelijk, want verscheidene 
bedrijven in de halfgeleider-
branche hebben hun progno-
ses verlaagd. Vooral de ge-
heugenchips en andere half-
geleiders voor consumenten-
elektronica hebben het lastig, 
doordat de eindvraag het laat 
afweten. De automotive-
markt is de uitzondering: die 
blijft sterk groeien. Er wer-
den de voorbije kwartalen 
meer wagens verkocht van 
een hogere prijsklasse, waar 

meer en duurdere halfgelei-
ders in zitten.

Verwachtingen voor 
2023
Niets wijst erop dat de goede 
gang van zaken zich in 2023 
niet zal doorzetten. Op dit 
moment is het nog altijd het 
aanbod dat de groei belem-
mert, en niet de vraag. Vraag 
en aanbod zijn bij de meeste 
producten Melexis intussen 
wat meer in evenwicht, maar 
het moet nog altijd de be-
schikbare capaciteit onder 
zijn klanten verdelen. Dat 
evenwicht is er nog niet bij de 
meest geavanceerde produc-
ten voor elektrische wagens, 
waar de mismatch groot 
blijft. Ook voor 2023, 2024 en 
zelfs 2025 blijven de orders 
vlot binnenkomen. De toe-
leveringsketen is een com-
plex samenspel tussen pro-
ductiecapaciteit bij de 
foundry (X-Fab) en de be-
schikbaarheid van compo-
nenten. De eerste factor heeft 
Melexis min of meer in de 
hand, maar de tweede niet. 
Volgend jaar zal wellicht ook 
de bijdrage van onderzoek en 

ontwikkeling aan de omzet 
weer toenemen. Die is ge-
daald naar ongeveer 10 pro-
cent, wat historisch weinig is. 
Melexis zal daarover com-
municeren bij de publicatie 
van de jaarcijfers in februari. 
De halfgeleidergroep be-

schikt ook over prijszettings-
macht, omdat ze de gestegen 
productiekosten kan doorre-
kenen en de marges op peil 
kan houden. Klanten uit de 
autosector kunnen niet zo-
maar van leverancier veran-
deren: de meeste afnamecon-
tracten hebben een looptijd 
van meerdere jaren. De stevi-
ge rugwind van de sterke dol-
lar zal in 2023 wellicht af-
zwakken of zelfs helemaal 
wegvallen. De Amerikaanse 
munt bereikte in 2022 het 
hoogste niveau in twintig jaar 
tegenover de euro, maar 
naarmate het renteverschil 
tussen de VS en Europa klei-
ner wordt, zijn scherpe pie-
ken van de euro- dollarkoers 
minder waarschijnlijk.

Waarom een favoriet?
De trend naar meer comfor-
tabele, veilige en groene wa-
gens is niet te stoppen en 
speelt in de kaart van Me-
lexis. Het aantal chips per ge-
produceerde wagen zal daar-
door blijven toenemen. Me-
lexis beschikt over een sterke 
balans zonder langetermijn-
schulden, een cashpositie van 
105�miljoen euro en een posi-
tieve vrije kasstroom. Het di-
vidend werd met 18 procent 
opgetrokken tot 2,6�euro per 
aandeel, wat tegen de huidige 
koers overeenkomt met een 
rendement van meer dan 3 
procent. Melexis was de 
voorbije zomer nog een stuk 
aantrekkelijker gewaardeerd, 
maar tegen minder dan 
4�keer de omzet en 17,5�keer 
de verwachte winst is er nog 
potentieel voor een verdere 
koersstijging. z

M E L E X I S

Gunstige langetermijntrends

Ko e r s :  82,9 euro
T i c ke r :  MELE BB
I S I N - c o d e :  BE0165385973
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  3,3  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  25,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  17,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -19  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -20 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,1  %

De trend naar veilige en 
groene wagens speelt  
in de kaart van Melexis.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1B
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M
icrosoft is geëvolueerd 
van een puur software-
bedrijf naar een gediver-
sifieerde technologie-
groep. Behalve de klas-
sieke besturingssyste-
men (Windows) bouwt 

het bedrijf ook beheerssoft-
ware (Office) voor pc’s en 
servers. Cloudcomputing 
speelt eveneens een belang-
rijke rol met het Azure- 
cloudplatform en verschil-
lende softwarepakketten die 
via de cloud worden aange-
boden. Microsoft is ook actief 
op de onlineadvertentie-
markt en op sociale media, 
met LinkedIn. Er is boven-
dien een hardwaretak met 
een gameconsole (Xbox) en 
een tablet-pc.

Terugblik op 2022
In het gebroken boekjaar 
2021-2022, dat eindigde in ju-
ni, steeg de omzet (exclusief 
wisselkoersverschillen) met 
19 procent op jaarbasis tot 
198,3�miljard dollar. Voor een 
bedrijf van die omvang is dat 
in deze moeilijke marktom-
standigheden fenomenaal. 
Ook de winst ging vooruit 
met een operationele 
ebit-marge van 42,1 procent 
(+0,5 procent op jaarbasis). 
Ook de consumentendivisie 
had het lastiger door de da-
ling van de pc-verkoop, waar-
door Microsoft minder licen-
ties verkocht. Ook de inkom-
sten uit onlineadvertenties 
staan onder druk. Dat wordt 

ruim gecompenseerd door 
het snel groeiende cloudseg-
ment. Microsoft wint markt-
aandeel ten nadele van onder 
meer Amazon en Alphabet. 
De cloudomzet bedraagt de 
helft van de totale groepsom-
zet.

Verwachtingen voor 
2023
Microsoft stelde de markt ge-
rust met een bevestiging van 
de prognoses voor het boek-
jaar 2022-2023. Het manage-
ment verwacht een dubbel-
cijferige groei van de omzet 
en de operationele winst. De 
impact van de dollar zou dit 
jaar beperkter zijn. Microsoft 
bracht vorig jaar een bod van 
68,7�miljard dollar uit op de 
gameproducent Activision 
Blizzard en wil die deal zo 
snel mogelijk afronden. Mi-
crosoft is al actief in gaming, 
met onder meer de Xbox- 
spelconsole, een eigen ga-
mingcloudplatform en de 
GamePass-abonnementen-
dienst. De gamingindustrie 
groeit minder snel dan tij-
dens de coronapandemie, 
maar de markt is nu wel gro-
ter dan voorheen. Het game-
segment draagt nu 7 procent 
bij aan de groepsomzet. 
Vooral het software- en het 
cloudsegment zijn heel 
winstgevend met hoge mar-
ges. Inclusief Activision zou 
het aandeel van gaming in de 
omzet met de helft toene-

men. De overname is nog 
geen gelopen koers, want de 
mededingingsautoriteiten in 
de Verenigde Staten, China, 
de Europese Unie en het Ver-
enigd Koninkrijk moeten hun 
goedkeuring geven.

Waarom een favoriet?
Microsoft blijft zich continu 
heruitvinden en heeft een 
stevige voet tussen de deur in 
snel groeiende deelsegmen-
ten van de technologiesector. 
Die diversificatie is een be-
langrijk voordeel als de con-
junctuur tegenzit. Microsoft 
zal hoe dan ook blijven profi-
teren van de verdere digitali-
sering van de samenleving en 
beschikt daarvoor over de 
juiste producten en diensten. 
De hoge aandeelhoudersver-
goedingen zijn een andere 
troef van het bedrijf. Micro-
soft keerde in het boekjaar 
2021-2022 voor 18,1�miljard 
dollar dividenden uit en be-
steedde 30,9�miljard dollar 
aan aandeleninkopen. Daar-
door daalt het aantal aande-
len elk jaar met ongeveer 1 
procent. In het pas gestarte 
boekjaar heeft Microsoft zijn 
dividend nogmaals met 10 
procent opgetrokken. Die ho-
ge uitkeringen zijn mogelijk 
dankzij de hoge vrije kasstro-
men, die vorig jaar opliepen 
naar meer dan 54�miljard dol-
lar. Ook de kaspositie is met 
ruim 107�miljard dollar erg 
ruim. Ondanks de koersda-
ling van het afgelopen jaar is 
het aandeel nog steeds niet 
goedkoop. Toch maken de 
vele kwaliteiten van Micro-
soft een basiswaarde in een 
portefeuille. z

M I C R O S O F T

Basiswaarde voor een techportefeuille

Ko e r s :  253,92 dollar
T i c ke r :  MSFT US
I S I N - c o d e :  US5949181045
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1900 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  27,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  26,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -23  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -24 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,1  %

Microsoft beschikt over 
een kaspositie van ruim 
107 miljard dollar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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S
ilverCrest Metals is een 
Canadees mijnbedrijf 
met als belangrijkste ac-
tief de Las Chispas-mijn 
in Mexico. Voorganger 
SilverCrest Mines bracht 
vorig decennium de San-

ta-Elena-mijn in productie, 
die in 2015 werd overgeno-
men door First Majestic Sil-
ver. Dezelfde ploeg ging in 
2016 door onder een andere 
naam met Las Chispas. Met 
een gemiddelde grade van 
879 gram zilver per ton erts 
is Las Chispas een van de 
rijkste zilvermijnen ter we-
reld. Op basis van de voorlo-
pige haalbaarheidsstudie van 
twee jaar geleden bedragen 
de reserves 94,7�miljoen 
 troyounce zilver. Dat cijfer 
houdt enkel rekening met 15 
van de 45 bekende zilver- en 
goudaders in het gebied. Sil-
verCrest noteert op de NYSE 
en de Toronto Stock Exchan-
ge. Ongeveer 38 procent van 
de aandelen zit bij het grote 
publiek, de rest bij institutio-
nelen en insiders.

Terugblik op 2022
De bouw van de Las Chispas- 
mijn werd op tijd en binnen 
het budget afgerond. Eind 
 juni 2022 werden de eerste 
ertsen bovengehaald, de 
commerciële productie ging 
op 1 november van start. Bij 
de start van de bouw was een 
kredietlijn van 120�miljoen 
dollar beschikbaar. Daarvan 
heeft SilverCrest drie schij-
ven van 30�miljoen dollar 
 opgenomen. SilverCrest be-
schikte op 1 november over 
91�miljoen dollar cash. De 
waarde van de voorraden be-
droeg na het derde kwartaal 

31,3�miljoen dollar. Op 29 no-
vember heeft het een nieuwe 
financiering afgesloten die de 
kapitaalkosten verlaagt. Die 
bestaat uit een termijnlening 
van 50�miljoen dollar en een 
open kredietlijn tot 70�mil-
joen dollar. Het openstaande 

bedrag van de oude krediet-
lijn (90�miljoen) werd terug-
betaald met de termijnlening 
en 40�miljoen uit de beschik-
bare cashvoorraad. Dat 
brengt de liquiditeiten op 
51�miljoen dollar cash, aange-
vuld met de kredietlijn van 
70�miljoen.

Verwachtingen  
voor 2023
2023 wordt het eerste volle-
dige productiejaar. Er wordt 
op een jaarlijkse productie 
van 12,4�miljoen troyounce 
zilverequivalent gerekend. 
Dat cijfer bestaat uit 6,4�mil-
joen troyounce zilver en 
69.000 troyounce goud. In de 
loop van de eerste jaarhelft 
komt een nieuw rapport met 
geactualiseerde cijfers over 
reserves en kosten. De uitga-
ven voor arbeid, brandstof, 
chemicaliën en staal zijn de 
voorbije kwartalen fors toe-
genomen, maar toch zal de 
totale productiekostprijs 

 onder 10�dollar per troyounce 
blijven. Dat levert tegen de 
huidige prijs een heel aan-
trekkelijke brutowinstmarge 
van bijna 60 procent op.

Waarom een favoriet?
SilverCrest is een unieke 
combinatie van een high-
gradeactief met een lage pro-
ductiekostprijs. Er is nog veel 
exploratiepotentieel. De kans 
dat SilverCrest dezelfde weg 
opgaat als Alexco, is uiterst 
klein. Alexco kreeg op een 
extreem moeilijke markt af te 
rekenen met technische en 
operationele problemen. 
Daardoor ontstond op het 
slechtst mogelijke moment 
een liquiditeitstekort, waar-
door de groep haar kwali-
teitsvolle activa voor een 
prikje moest verkopen aan 
Hecla Mining. SilverCrest 
staat operationeel en finan-
cieel al verder in de levens-
cyclus.
Op basis van de huidige 
goud- en zilverprijs zal de 
vrije kasstroom volgend jaar 
in de buurt van 200�miljoen 
dollar uitkomen. De voorbije 
kwartalen was de economi-
sche cyclus niet gunstig voor 
bedrijven uit de edelmetaal-
sector. Het aandeel van Sil-
verCrest piekte in april op 
10�dollar, maar viel in sep-
tember terug naar 4,5�dollar. 
Op basis van een conservatie-
ve schatting bedraagt de in-
trinsieke waarde van Silver-
Crest 800�miljoen dollar. De 
ondernemingswaarde be-
draagt amper 1,1�keer de 
 intrinsieke waarde, wat 
 gezien het potentieel heel 
laag is. z

S I LV E R C R E S T  M E T A L S

Veelbelovende goud- en zilverdelver

Ko e r s :  6,05 dollar
T i c ke r :  SILV US
I S I N - c o d e :  CA8283631015
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 880 miljoen dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  10
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -28  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -21 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Gezien het potentieel,  
is de waardering van  
Silvercrest Metals 
heel laag.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 1 DECEMBER
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U
nion Chimique Belge 
(UCB) brak door in de ja-
ren negentig met twee 
succesvolle blockbusters: 
het anti-allergiemiddel 
Zyrtec en het epilepsie-
middel Keppra. De over-

names van het Britse Cell-
tech in 2004 en het Duitse 
Schwarz in 2006 versterkten 
de pijplijn met Cimzia, Vim-
pat en Neupro. Dat trio ving 
het patentverval van Zyrtec 
en Keppra op. Momenteel 
ondergaat de portefeuille van 
UCB een nieuwe wissel van 

de wacht, met als potentieel 
nieuwe stermiddel bimekizu-
mab (commerciële naam 
Bimzelx). De groep mikt te-
gen 2025, ondanks het pa-
tentverval van Vimpat en 
Cimzia, op een omzet van 
minstens 6�miljard euro, een 
toename van de bedrijfskas-
stroommarge tot 30 à 35 pro-
cent en een nettowinst per 
aandeel van 6,9 à 8,1�euro.

Terugblik op 2022
UCB kondigde in januari de 
overname van Zogenix aan 
voor 1,9�miljard dollar. Finte-
pla van Zogenix versterkte 
het marktleiderschap van 
UCB in epilepsiebehandelin-
gen. In 2021 draaide Fintepla 
74,7�miljoen dollar omzet. 
 Tegen 2026 zou het een piek-
omzet van 750�miljoen halen. 
Na het onverwachte uitstel 
van de Amerikaanse goed-
keuringsbeslissing over Bim-
zelx voor de indicatie psoria-

sis in oktober 2021, leidde het 
vooruitzicht op een goedkeu-
ringsbeslissing in het tweede 
kwartaal tot een recordkoers 
van 116,05�euro. Maar op vrij-
dag 13 mei ontving UCB een 
mededeling van het Ameri-
kaanse geneesmiddelena-
gentschap FDA dat het voor-
lopig geen beslissing kon ne-
men over de aanvraag van-
wege bepaalde observaties 
tijdens de inspecties van de 
productiefaciliteiten. Cruci-
aal was dat er geen zorgen 
zijn over de uitstekende 
werkzaamheid en veiligheid 
van Bimzelx. UCB diende in 
november een nieuwe goed-
keuringsaanvraag in voor het 
middel, waarvan analisten 
een gemiddelde piekomzet 
van 2,5�miljard euro verwach-
ten. Door het uitstel, de im-
pact van de overname van 
Zogenix en de hoge inflatie 
stelde UCB zijn jaarverwach-
tingen bij. De groepsomzet 
zou uitkomen op 5,3 à 5,4�mil-
jard euro (initieel 5,15 à 
5,4�miljard, tegenover 5,78 
miljard in 2021), de marge op 
de recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) zakt stevig 

van 26 à 27 procent tot 21 à 
22 procent (28�% in 2021), en 
de verwachte kernwinst per 
aandeel van 4,8 à 5,3�euro 
naar 3,7 à 4�euro (6,49 euro). 
De halfjaarresultaten volde-
den aan de verwachtingen.

Verwachtingen voor 
2023
De cruciale beslissing van de 
FDA over de nieuwe goed-
keuringsaanvraag van Bim-
zelx valt in de eerste jaar-
helft. Bimzelx is goedge-
keurd in Europa, het Ver-
enigd Koninkrijk, Japan, Ca-
nada, Australië, Saudi-Arabië 
en Zwitserland, maar een 
Amerikaanse goedkeuring is 
cruciaal om het volledige 
marktpotentieel te kunnen 
realiseren. Er volgen nog 
goedkeuringsaanvragen voor 
de indicaties psoriatische 
artritis en axiale spondylo-
artritis, en afhankelijk van de 
fase III-studieresultaten 
(normaal voor het jaareinde 
2022) mogelijk ook voor de 
zeldzame huidziekte van 
Verneuil. Daarnaast volgt in 
het vierde kwartaal de beslis-
sing in Europa en de Verenig-
de Staten over de goedkeu-
ringsaanvraag van de C5- 
remmer zilucoplan voor ge-
generaliseerde myasthenia 
gravis, en mogelijk ook van 
de FcRn-remmer rozanolixi-
zumab. De markt mikt op een 
stabiele omzet rond 5,4�mil-
jard euro en 4,47�euro winst 
per aandeel (+10�%).

Waarom een favoriet?
De markt strafte het uitstel 
van de Amerikaanse goed-
keuring van Bimzelx dispro-
portioneel sterk af. We mik-
ken op een goedkeuring, die 
tot een normalisatie van de 
koers richting 100�euro moet 
leiden. We verwachten dat de 
goedkeuring de zenuwach-
tigheid van de markt over de 
margedruk vermindert. z

U C B

Bimzelx wordt de koersaanjager

Ko e r s :  73,10 euro
T i c ke r :  UCB BB
I S I N - c o d e :  BE0003739530
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  14,2 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  11
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 :  -24 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -26 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,8  %

De cruciale beslissing 
over Bimzelx valt in de 
eerste jaarhelft.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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Argenx kocht een nieuw pri-
ority review voucher (PRV) 
dat wellicht bedoeld is voor 
een andere indicatie van ef-
gartigimod. Dat geneesmid-
del is al op de markt onder de 
naam Vivgart. Argenx moet 

daarvoor wel 102�miljoen dol-
lar betalen. Het voucher geeft 
de eigenaar recht op een pri-
oriteitsbeoordeling door de 
Amerikaanse toezichthouder 
FDA. Dat verkort de door-
looptijd van het goedkeu-
ringsproces. Argenx wil zo 
veel mogelijk voorsprong 
 nemen op de concurrentie en 
zolang mogelijk profiteren 
van het feit dat het als eerste 
op de markt is. De koers won 
7 procent na het nieuws.

Bij de Turijnse voetbalclub 
stapte de volledige raad van 
bestuur op. Ook Andrea Ag-
nelli, een telg van de bekende 
Turijnse familie die via de 
holding Exor meerderheids-
aandeelhouder van Juventus 

is, hield het voor bekeken. 
Volgens de Italiaanse media 
heeft die ongewone stap te 
maken met een gerechtelijk 
onderzoek naar valsheid in 
geschrifte en fraude. De club 
riskeert financiële en sportie-
ve sancties. De koers van het 
aandeel, dat noteert op de 
beurs van Milaan, ligt al 
 jarenlang op apegapen en 
opende eerst -10 procent op 
het nieuws. Het wist uitein-
delijk de schade te beperken.

Het Japanse Eisai en het 
Amerikaanse Biogen presen-
teerden de resultaten van de 
fase III-studie naar lecane-
mab, een middel om vroege 
alzheimer te vertragen. Die 
toonden statistisch signifi-

cante verschillen tussen de 
groep die lecanemab werd 
toegediend en de groep die 
een placebo kreeg. De cogni-
tieve achteruitgang vermin-
derde met 27 procent. Toch 
blijft er bezorgdheid over het 
middel, sinds een testpatiënt 
aan een hersenbloeding over-
leed. Een goedkeuring in Eu-
ropa kan ten vroegste in de 
eerste helft van 2023. De 
koers van Biogen kreeg een 
boost van bijna 5 procent.

Van de Velde verraste met de 
mededeling dat CEO Peter 
Corijn met onmiddellijke in-
gang en in onderling overleg 
het bedrijf zal verlaten. De 
man was nog maar in functie 
sinds mei van dit jaar. Hij 

werkte het grootste deel van 
zijn carrière voor Procter & 
Gamble en Imperial Brands. 
CFO Karel Verlinde werd 
aangesteld als ad-interim- 
CEO. Samen met de gewezen 
CEO Marleen Vaesen, die 
Van de Velde drieënhalf jaar 
leidde, loodste Verlinde de 
lingeriegroep de afgelopen 
jaren met succes door een 
uitdagende periode. Het aan-
deel bewoog weinig op het 
nieuws.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 387 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 0,28 euro
Ticker: JUVE IM
ISIN-code: IT0000336518

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 301,85 dollar
Ticker: BIIB US
ISIN-code: US09062X1037

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 32,85 euro
Ticker: VAN BB
ISIN-code: BE0003839561
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H
et sentiment rond ura-
nium was de voorbije ja-
ren ronduit slecht. Maar 
de voorbije maanden 
kwam kernenergie weer 
in beeld als een oplossing 
voor de energiecrisis en 

de klimaatcrisis.
Cameco heeft de situatie goed 
ingezien. Het grootste beurs-
genoteerde uraniumbedrijf 
ter wereld heeft in oktober 
Westinghouse Electric Com-
pany overgenomen. Cameco 
deed dat samen met Brook-
field Renewable. Het overge-
nomen bedrijf biedt nucleaire 
producten en diensten aan. 
Het onderhoudt en ontwerpt 
kerncentrales. Dat zijn com-
plementaire activiteiten, want 

O P T I E S

De kern van de zaak bij Cameco
Cameco ontgint de splijtstof en 
Westinghouse zet ze aan het 
werk. Het is een sterk staaltje 
van verticale integratie.
De overname heeft bijna 
8�miljard dollar gekost. De 
schulden van het Canadese 
bedrijf lopen erg hoog op.  
Vorig jaar leed het 100�mil-
joen Canadese dollar verlies 
op een omzet van anderhalf 
miljard dollar. Maar we gaan 
ervan uit dat de situatie zal 
keren. De overname was een 
dure maar slimme zet. We 
proberen te profiteren van de 
zwakke stemming op de beur-
zen om à la hausse te gaan op 
het aandeel.
We kopen geen aandeel, maar 
creëren een synthetisch aan-

deel. Dat is een optiestrategie 
bestaande uit een gekochte 
call en een geschreven put 
met dezelfde uitoefendatum 
en uitoefenprijs. Het resultaat 
gedraagt zich exact hetzelfde 
als een aandeel, alleen is het 
veel goedkoper. De potentiële 
winst is onbeperkt, maar het 
mogelijke verlies is aanzien-
lijk. Dat komt omdat de call 
waardeloos wordt als de aan-
delenkoers daalt, en de koper 
van de put kan overgaan tot 
uitoefening. De schrijver be-
taalt dan 26�dollar per aan-
deel, ongeacht de beurskoers 
op het moment.

Synthetisch aandeel
Koop de call Cameco juni 

2023 met uitoefenprijs 
26,00�dollar @ 2,69�dollar
Schrijf de put Cameco juni 
2023 met uitoefenprijs 
26,00�dollar @ 4,75�dollar
Bij het opzetten van deze 
constructie houdt u 206�dollar 
over (475 - 269). Mocht u aan-
gewezen worden, dan kosten 
de aandelen 23,94�dollar (26 - 
4,75 + 2,69). De contractgroot-
te is 100 stuks. We gaan ervan 
uit dat de aandelen Cameco 
in waarde zullen stijgen. Dan 
profiteert u mee. De call zal 
duurder worden en de put 
wordt waardeloos, zodat u de 
premie van (100 x) 4,75�dollar 
op zak steekt. Er wacht een 
weerstand op 30,47�dollar. In 
dat geval is de call intrinsiek 
4,47�dollar waard. De winst 
bedraagt dan ten minste 
922�dollar (447 + de premie 
van 475). z

D
e koffieprijs piekte begin 
dit jaar op 2,5�dollar per 
pond, het hoogste niveau 
sinds 2011. Brazilië, de 
belangrijkste producent 
van de arabicavariant, 
had door droogte en vorst 

een tegenvallende oogst, 
waardoor de opbrengst een 
derde lager lag. Daarbij kwa-
men logistieke problemen 
doordat iedereen tegelijk 
 behoefte had aan transport-
capaciteit toen de wereld-
economie weer op gang 
kwam na de coronapandemie.
De koffieprijs bleef maanden 
op een hoog niveau, maar zet-
te wel steeds lagere toppen 
neer. Vooral in oktober en no-
vember ging het hard met een 

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

Koffie corrigeert, suiker herstelt

prijsdaling tot 1,65�dollar per 
pond, het laagste peil in bijna 
anderhalf jaar. Analisten ver-
wachten dat de kans op een 
recessie ook op de koffiecon-
sumptie zal wegen. Daarnaast 
speelde de dure dollar een rol. 
Vorige zomer voorspelde het 
Amerikaanse ministerie van 
Landbouw voor het oogstjaar 
2022-2023 een toename van 
de koffieopbrengst met 5 pro-
cent. Toch komt die wellicht 
niet zo hoog uit als verwacht. 
Het regenseizoen in Brazilië 
startte sterk, maar intussen is 
de neerslag onder het gemid-
delde teruggevallen en ver-
laagde het Braziliaanse minis-
terie van Landbouw de oogst-
verwachtingen. Beleggers 

kunnen inspelen op een hoge-
re koffieprijs met de Wis-
domTree Coffee ETF. Die 
schaduwt de Bloomberg Cof-
fee-subindex en noteert op 
verschillende Europese beur-
zen in verschillende valuta 
(ISIN-code GB00B15KXP72).

Olieprijs als wildcard
De suikerprijs schommelde 
de voorbije twaalf maanden 
in een nauwe bandbreedte 
van slechts 3,5�dollarcent per 
pond (17,2 tot 20,7), maar 
klom per saldo wel hoger. 
Tussen begin oktober en eind 
november schoot suiker van 
de onderkant naar de boven-
kant van die prijsvork. Een 
verdere prijsstijging kan na-

genoeg alleen van een goed-
kopere dollar komen, want 
fundamenteel is er een aan-
bodoverschot. De Internatio-
nal Sugar Organisation (ISO) 
schat het surplus in het oogst-
jaar 2022-2023 op 6,2�miljoen 
ton. De wereldwijde produc-
tie zal met 182,1�miljoen ton 
op een nieuw recordniveau 
uitkomen. Brazilië en India, 
de belangrijkste suikerlanden, 
stevenen af op een hogere op-
brengst. Een wildcard voor 
suiker, naast een fors goedko-
pere dollar, kan er komen van 
hogere energieprijzen. Duur-
dere olie leidt tot een hogere 
conversie van ruwe suiker 
naar ethanol en dus minder 
aanbod van geraffineerde sui-
ker. De WisdomTree Sugar 
ETF (ISIN-code GB00B-
15KY658) noteert op verschil-
lende Europese beurzen en 
schaduwt de Bloomberg Su-
gar-subindex. z
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H
et belangrijkste feit van 
dit boekjaar voor Volks-
wagen was de succesvol-
le beursgang van zijn 
dochter Porsche. De 
koers is sindsdien al bij-
na 30 procent gestegen, 

tot een beurswaarde van 
ruim 95�miljard euro. Dat is 
bijna 15�miljard euro meer 
dan de beurswaarde van 
Volkswagen zelf. We krijgen 
de rest er dus gratis bij, inclu-
sief de luxemerken Audi, 
Bentley en Lamborghini.
Toch nemen we heel tijdelijk 
afscheid van onze 25 aande-
len in de voorbeeldporte-
feuille, om fiscale redenen.
De grootste autobouwer van 
Europa zou het geld van de 
beursgang voor de helft ge-
bruiken om de enorme inves-
teringen in de overgang naar 
de productie van elektrische 
voertuigen te financieren. De 
andere helft zou VW uitke-
ren aan de aandeelhouders. 
Dat extra dividend is groot, 
19,06�euro per aandeel bruto. 
Daarop is zowel Duitse bron-
belasting (26,375�%) als Belgi-
sche roerende voorheffing 
(30�%) verschuldigd. Dat 
scheelt bijna de helft van de 

opbrengst, tot 9,82�euro per 
aandeel. Omdat flink wat 
miljarden uit de kaspositie 
van Volkswagen verdwijnen, 
is het logisch dat de koers zal 
dalen. Die daling zal wellicht 
groter zijn dan het nettodivi-
dend dat op 9 januari op de 
rekening van de Belgische 
aandeelhouders komt.
Daarom bevelen we aan – en 
we doen dat ook voor de 
voorbeeldportefeuille – om 
voor 19 december (de datum 
van de onthechting van de 
cou pon) tijdelijk de Volks-
wagen-aandelen te verkopen. 
We nemen op 22 december, 
het laatste nummer van dit 
jaar, de 25 aandelen weer in 
de voorbeeldportefeuille op.

Prosus: onderwaarde-
ring blijft groot
Prosus werd in 2019 naar de 
Amsterdamse beurs gebracht 
door het Zuid- Afrikaanse 
Naspers. Het media bedrijf 
kocht in mei 2001, na het uit-
eenspatten van de internet-
zeepbel, een belang van 46,5 
procent in Tencent Holdings 
voor amper 32�miljoen dollar. 
Vandaag bezit het nog 28 
procent.

Het Chinese techbedrijf is 
vooral bekend van de mobie-
le messagingapp WeChat, het 
dominante Chinese platform. 
Daarop kunnen klanten zo-
wat alles doen, van gamen, 
winkelen, producten kopen, 
artikels lezen, tv kijken, tic-
kets reserveren en bellen tot 
chatten en betalen. WeChat 
heeft maandelijks meer dan  
1 miljard actieve gebruikers.
Het belang van Tencent voor 
de groep is gezakt van bijna 
90 procent van de intrinsieke 
waarde (nav) bij de beurs-
gang tot 76 procent op 15 ju-
ni, de jongste update. Prosus 
wil af van de status van mo-
noholding en investeert vol-
op in andere e-commerce- 
activiteiten. De belangrijkste 
poot na Tencent is maaltij-
denbezorging met Delivery-
Hero, iFood, Swiggy (8�% van 
nav), naast fintech, e-tail en 
EducationTech.
In de eerste jaarhelft (tot 30 
september) van het boekjaar 
2022-2023 (afsluitdatum 31 
maart) steeg de groepsomzet 
nog met 9 procent tot 
16,52�miljard dollar. De winst 
viel echter terug met 82 pro-
cent, tot 1,81�dollar per aan-
dee, door hogere investe-
ringskosten, lagere bijdragen 
van bedrijven in de porte-

feuille en veel minder meer-
waarden op de verkoop van 
participaties. De koers van 
Prosus veerde op na de aan-
kondiging van Tencent dat de 
gaminggigant zijn hele be-
lang in de maaltijdenbezor-
ger Meituan in maart 2023 
zal uitkeren aan de aandeel-
houders. Dat heeft voor 
Prosus zo’n 5�miljard euro te-
genwaarde.
Het basisargument voor het 
aandeel van Prosus blijft de 
forse korting tegenover de 
intrinsieke waarde. Op basis 
van cijfers tot 15 november 
komen we uit op een intrin-
sieke waarde van 105�euro 
per aandeel. Alleen al de par-
ticipatie in Tencent is 79,5�eu-
ro per aandeel waard. Tegen 
de huidige koers krijgen we 
niet alleen alles buiten het 
Tencent-belang gratis erbij, 
maar ook die participatie met 
25 procent korting. Een rede-
lijkere waardering moet in de 
komende twaalf maanden 
toch leiden tot een koersher-
stel van het aandeel van 
Prosus. (koopwaardig, ra-
ting 1B). z

Het basisargument voor 
Prosus blijft de forse 
 korting tegenover de 
 intrinsieke waarde.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
·  7C Solarparken kent een 

fantastisch 2022, want 
opnieuw stĳgt de winstver-
wachting naar 70 miljoen 
euro bedrĳfskasstroom 
(ebitda) en een cashflow per 
aandeel van 0,70 euro.

·  D’Ieteren: de dochter Parts 
Holding Europe (PHE) kon 
prima derdekwartaalcĳfers 
voorleggen en bevestigt zo 
dat D’Ieteren een belofte-
volle participatie aan de 

portefeuille heeft toege-
voegd.

·  Rio Tinto heeft een akkoord 
gesloten met de oorspron-
kelĳke bewoners van Aus-
tralië, de aborignals, over 
de schade veroorzaakt door 
een ĳzerertsmĳn van de 
groep aan rotsschuilplaat-
sen in West-Australië, zowat 
twee jaar geleden.

Thema  
vergrijzing
·  Argenx wist opnieuw een 

priority voucher ticket te 
kopen voor 102 miljoen dol-
lar, wellicht om ook voor de 
CIDP-indicatie een ver-
snelde procedure te kunnen 
opstarten, als de resultaten 
meevallen in het eerste 
kwartaal van 2023. De 
markt reageerde goed (lees 
blz. 104).

·  Inventiva heeft een nieuw 
octrooi gekregen voor lani-
fibranor in de Verenigde 
Staten

·  MDxHealth deelde mee dat 

het diagnosticabedrĳf niet 
meer rekent op de terug-
betaling van de prostaat-
kankertest SelectMDx door 
Medicare.

·  Mithra herbevestigde de 
tĳdlĳnen voor de veilig-
heidsdata voor de fase 
III-studie voor Donesta voor 
eind 2022 en hoopt dit jaar 
voor Donesta ook nog 
steeds een commerciële 
deal te kunnen aankondi-
gen.

Stap even uit Volkswagen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging van 400 
aandelen Biocartis  tegen 0,75 euro per aandeel
Verkoop: we verkopen 25 aandelen Volkswagen pref. tegen 
openingskoers donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
168.631,08   (99,9%)      117,42    (0,1%)             168.748,50  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -5,6% Bel20 -13,4%
Eurostoxx50 -7,4% MSCI World -5,9%

Orders

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



Inside Beleggen
L E Z E R S V R A A G

U bent enthousiast over het 
Sprott Physical Uranium 
Trust, maar toch noteert 
het aandeel momenteel met 
8 procent korting op de in-
trinsieke waarde. Hoe komt 
dat?

Sinds de overname van het 
beheer van Uranium Partici-
pation Corp door Sprott As-
set Management in juli 2021 
nam de Sprott Physical 
Uranium Trust (SPUT) een 
enorme vlucht. De stappen 
van Sprott om het beleg-
gingsvehikel aantrekkelijker 
te maken hadden een feno-
menaal succes, zelfs zonder 
de vooropgestelde beursno-
tering in New York. Vooral 
het aandelenuitgifteprogram-
ma, dat toelaat dagelijks uit-
giften zonder korting te 
doen, bleek een schot in de 
roos. Het eerste programma 
was voor 300�miljoen dollar, 
maar al snel volgde een uit-
breiding tot maar liefst 
3,5�miljard. Daarvan is 
1,93�miljard dollar opgehaald. 
Sinds augustus 2021 heeft 
SPUT 41�miljoen pond urani-
um gekocht, waarvan 23�mil-
joen pond voor 31 december 
2021. De voorraad steeg naar 
59,3�miljoen pond, met een 
tegenwaarde van 2,94�miljard 
dollar op 30 november.
Het programma kan enkel 
aandelen uitgeven als de 
beurswaarde minstens 1 pro-
cent hoger ligt dan de intrin-
sieke waarde (nav). De jong-
ste zes maanden was dat 
veelal niet het geval, met een 

maximale korting van 13 pro-
cent, waardoor SPUT minder 
actief was. In september 2021 
noteerde SPUT kortstondig 
tegen een premie van 20 pro-
cent. Momenteel bedraagt de 
korting 7,8 procent. Bemoedi-
gend is dat de spotmarktprijs 
al maanden stabiliseert rond 
50�dollar per pond uranium 
en dat de spotprijs 16 procent 
hoger noteert dan eind 2021.
Het is wachten op een nieu-
we instroom van kapitaal in 
de sector voor de volgende 
opwaartse beweging, die we 
in 2023 absoluut verwachten. 
Een aantal parallellen uit de 
vorige uraniumstierenmarkt 
wijzen daarop. Vooreerst was 
er dit jaar een forse toename 
van de langetermijncontrac-
ten die de nutsbedrijven af-
sloten. In totaal zal het jaar-
cijfer stranden op 120 à 
130�miljoen pond uranium, 
het hoogste cijfer in meer 
dan tien jaar (totale jaarlijkse 
verbruik rond 180�miljoen 
pond). In 2004 gebeurde het-
zelfde, wat een voorafname 
bleek voor een stevige toena-
me van de uraniumspotprijs 
van 2005 tot 2007.
Een tweede cruciale factor is 

de forse prijsstijging verder-
op in de nucleaire brandstof-
cyclus: de conversie van ura-
nium tot UF6 en de verrij-
king tot nucleaire brandstof 
voor de kernreactoren. Tot 
30 november steeg de spot-
prijs van de conversie dit jaar 
al met 150 procent en de ver-
rijkingsprijs zelfs met 251,1 
procent. In het verleden zijn 
forse prijsstijgingen van con-
versie en verrijking aan stevi-
ge uraniumprijsstijgingen 
voorafgegaan. De juiste ti-
ming van de volgende op-
waartse beweging voorspel-
len is onmogelijk, maar de 
onderliggende beleggings-
thesis is het afgelopen jaar al-
maar sterker geworden. On-
danks de stijging van de spot-
prijs van 30 naar 50�dollar 
per pond uranium maken 
nog maar enkele bedrijven 
zich echt klaar om nieuwe 
productie op te starten of 
herop te starten. Tussentijdse 
consolidaties na een forse 
voorafgaande stijging maken 
onlosmakelijk deel uit van 
een stierenmarkt. We ver-
wachten volgend jaar een 
nieuwe stijging van de spot-
prijs en bijgevolg ook van het 
aandeel van SPUT. Koop-
waardig (rating 1B). z

Is Sprott Physical Uranium Trust 
overroepen?

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 1/12: favorieten Bekaert en 

SilverCrest Metals  en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 2/12: favorieten EVS en Equinox 

Gold, opties (Cameco) 
• Maandag 5/12: favorieten Melexis en 

enCore Energy 
• Dinsdag 6/12: favorieten Kinepolis en 

Microsoft
• Woensdag 7/12: favorieten UCB en 

Alibaba, pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: VĲF BELGISCHE  
FAVORIETEN 2023 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 8 DECEMBER
DS Smith plc: kwartaalresultaten

VRĲDAG 9 DECEMBER
Oracle: kwartaalresultaten

DINSDAG 13 DECEMBER
Colruyt: halfjaarresultaten

WOENSDAG 14 DECEMBER
Inditex: kwartaalresultaten
TUI: kwartaalresultaten 

DONDERDAG 15 DECEMBER
Adobe: kwartaalresultaten

VRĲDAG 23 DECEMBER
Immo Moury: halfjaarresultaten 
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