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V O O R W O O R D

Japan kan de verrassing 
van 2023 zijn
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D I S C L A I M E R
Nadruk verboden op welke wĳ ze dan ook. 
Informatie is afkomstig van betrouwbare 
bronnen, maar zonder verantwoordelĳ k-
heid voor misgelopen winst of verlies bĳ  
het gebruik van die informatie.

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

J
apan is op veel gebieden 
een voorloper. Het land 
van de rijzende zon was 
het eerste land waar de 
 bevolking piekte (vandaag 
zijn er al 2,5�miljoen inwo-
ners minder dan in 2010), 

de economie een hardnekkige 
deflatie kende en de centrale 
bank de beleidsrente op nul 
zette. De Bank of Japan ging 
zelfs verder en begon behalve 
in obligaties voluit in aande-
len te beleggen en voerde de 
controle van de rentecurve in, 
waarbij de basisrente licht 
negatief werd en de tienjarige 
rente op 0 procent werd ge-
zet. Daardoor bedraagt de ba-
lans van de Japanse centrale 
bank zowaar 120 procent van 
het bruto binnenlands pro-
duct (bbp). Zelfs toen de Fe-
deral Reserve en de Europese 
Centrale Bank (ECB) vorig 
jaar om de haverklap de ba-
sisrente optrokken, bewoog 
de Bank of Japan niet. Voor-
zitter Haruhiko Kuroda liet 
zo de Japanse yen fors onder-
uitgaan tegenover de dollar: 

van 110 naar 150�yen voor 
1�dollar in amper één jaar.
Tot 20 december 2022. Plots 
werd de bandbreedte voor de 
tienjarige rente opgetrokken 
van 25 (0,25�%) naar 50 basis-
punten (0,50�%) en herstelde 
de yen. De actie werd gefor-
ceerd door de inflatie, die in 
Japan 4 procent bedraagt, 
mee veroorzaakt door de val 
van de yen. Ook de markten 
zijn verantwoordelijk. De 
rentefutures stonden in de-
cember op een lange rente 
van 0,5 procent en geven nu 
aan dat de rente naar 1 pro-
cent moet of zal evolueren, 
vooruitlopend op het feit dat 
Kuroda in april na tien jaar 
zal worden vervangen en zijn 
opvolger mogelijk voor een 
normalisatie zal kiezen.

Buffett achterna
Als die de komende maanden 
doorzet, is een verder herstel 
van de Japanse yen tegenover 
de dollar en de euro aanne-
melijk. Het zou ook beteke-
nen dat we eigenlijk short 

moeten gaan op Japanse over-
heidsobligaties, zoals dat een 
jaar geleden het geval was 
voor Europese en Amerikaan-
se overheidsobligaties. Het 
kan een einde stellen aan de 
erg winstgevende carry trade, 
waarbij geld in Japanse yen 
werd geleend en in dollar 
werd belegd om het rentever-
schil en doorgaans ook het 
wisselkoersverschil op zak te 
kunnen steken.
Die ommekeer zou ook de on-
dermaatse internationale in-
teresse voor de Japanse beurs 
weer kunnen aanwakkeren, 

en het grote gelijk van War-
ren Buffett bewijzen. Via zijn 
investeringsvehikel Berkshire 
Hathaway kocht hij al in het 
najaar van 2020 voor 6,5�mil-
jard dollar in vijf Japanse 
handelshuizen: Itochu, Maru-
beni, Mitsubishi Corp., Mitsui 
& Co en Sumitomo Corp. Ze 
worden in het Japans sogo 
shosha genoemd. Het leverde 
hem posities van meer dan  5 
procent op in de handelshui-
zen. Uit documenten van 
 november 2022 blijkt dat 
Berkshire zijn belangen nog 
heeft opgedreven tot 6 à 7 
procent.
Dat Buffett zijn oog heeft 
 laten vallen op die Japanse 
waarden, is niet toevallig. Hij 
werd gelokt door de lage 
waarderingen. Het kwintet is 
nog te koop tegen vijf à zeven 
keer de verwachte winst van 
het lopende boekjaar (tot 31 
maart) en noteert op of zelfs 
onder de boekwaarde. z
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82 Inside Beleggen
A N A L Y S E

T
oen Rusland een jaar 
 geleden Oekraïne bin-
nenviel, zijn verschillen-
de westerse landen wak-
ker geschrokken. Al ne-
gentien landen hebben 
aangekondigd dat ze hun 

defensie- uitgaven verhogen. 
Hogere defensie-uitgaven, of 
het zicht daarop, hebben de 
koersen van vooral Europese 
maar ook Amerikaanse aan-
delen in de sector een enor-
me impuls gegeven. Volgens 
J.P. Morgan kan de omslag 
naar hogere defensiebudget-
ten dit decennium aanhou-
den. Ook analisten van Deut-
sche Bank verwachten dat 
westerse landen nog lang 
blijven investeren in hun 
krijgsmacht.
Een sector met sterke, jaren-
lange groeivooruitzichten is 
in principe aantrekkelijk 
voor beleggers. Maar voor 
het beleggen in de defensie- 
industrie spelen meer over-
wegingen een rol. Verschil-
lende vermogensbeheerders 
en banken –�zoals ASR Ver-
mogensbeheer, Robeco en 
ASN Bank�– vinden beleggen 
in defensiebedrijven on-
ethisch en zetten de sector 
op één lijn met tabaksfabri-

kanten en gokbedrijven. 
 Beleggers die de defensiesec-
tor niet uitsluiten, hebben 
nog enkele ethische keuzes te 
maken. Bijvoorbeeld door 
niet te beleggen in tuig als 
clusterbommen, autonome 
wapens, chemische wapens 
en kernwapens. Ook export-
bestemmingen kunnen om-
streden zijn, zoals Saudi-Ara-
bië en de Verenigde Arabi-
sche Emiraten.
Na die ethische bespiegelin-
gen komen andere overwe-
gingen. Welke defensieaan-
delen zijn aantrekkelijk? Die 
uit Europa, waar de defensie-
budgetten de grootste impuls 
krijgen? Of de marktleiders 
in de Verenigde Staten? 
Breed gespreide of juist meer 
gespecialiseerde, pure defen-
siebedrijven? Of bedrijven 
met nog andere activiteiten, 
zoals civiele luchtvaart?
We hebben vier pure defen-
sieconcerns geselecteerd, 
waarvan de activiteiten vol-
ledig van de stijgende defen-
siebudgetten kunnen profite-
ren. Daarmee kan de analyse 
beperkt blijven tot defensie, 
zonder commerciële lucht-
vaart –�zoals de privéjets 
Gulfstream van General Dy-

namics of de Falcon van Das-
sault Aviation�– of andere 
 activiteiten. Dat betekent dat 
kwalitatief goede aandelen 
als Thales, Dassault Aviation, 
General Dynamics en Ray-
theon Technologies niet aan 
bod komen. Rheinmetall is 
op lange termijn ook een 
aantrekkelijke waarde, maar 
de koers is op korte termijn 
wel heel fors opgelopen.

TIP 1: BAE Systems
Het Britse BAE Systems is 
het grootste en meest ge-
spreide defensiebedrijf van 
Europa. Het is ook de enige 
Europese speler die zich kan 
meten met Amerikaanse de-
fensiespecialisten als Lock-
heed Martin en Northrop 
Grumman, maar het wordt 
tegen een lagere waardering 
verhandeld dan die Ameri-
kaanse aandelen.
Vrijwel de volledige omzet 
komt uit defensieactiviteiten, 
die verdeeld zijn over marine 
(onderzeeërs en torpedo’s), 
landmacht (gevechtsvoertui-

gen en wapens), luchtmacht 
( jachtvliegtuigen) en elek-
tronica (simulators en senso-
ren). Een kleine 5 procent 
van de omzet is volgens J.P. 
Morgan gerelateerd aan 
 nucleaire activiteiten, zoals 
onderzeeërs die kernwapens 
vervoeren en het onderhoud 
van faciliteiten waar Ameri-
kaanse kernwapens zijn op-
geslagen.
Ook geografisch is BAE Sys-
tems goed gespreid. Onge-
veer 43 procent van de om-
zet komt uit Noord-Amerika, 
20 procent van de Britse 

thuismarkt en nog eens 20 
procent uit Europa. Contro-
versiëler is dat 19 procent 
van de omzet in het Mid-
den-Oosten wordt gehaald, 
waarvan 12 procent uit Sau-
di-Arabië.
Op 23 februari maakt BAE 
Systems zijn jaarcijfers be-
kend. Naar verwachting zal 
de omzet in 2022 met 8,5 
procent zijn gestegen tot on-
geveer 23�miljard pond en de 
winst per aandeel met zo’n 
12 procent tot ruim 52 pence.
De vrije kasstroom (vermin-
derd met investeringsuit-
gaven) zal volgens Barclays 
over 2022 op ongeveer 
1,3�miljard pond uitkomen. 
Dat is ruim voldoende voor 
de financiering van de jaar-
lijkse dividenduitkeringen 
van 900�miljoen pond. De 
 komende jaren kunnen 
 zowel de vrije kasstroom als 
het dividend en de aandelen-
inkoop verder oplopen.
Met een koers-winstverhou-
ding van 16,5 en een divi-
dendrendement van 3 pro-

cent is BAE Systems, gezien 
de te verwachten groei in de 
sector, heel redelijk gewaar-
deerd en dus een koopkandi-
daat.

TIP 2: L3Harris  
Technologies
Het Amerikaanse L3Harris 
maakt technologische pro-
ducten, van surveillance-
apparatuur om vijandelijke 
schepen in de gaten te hou-
den tot systemen om raket-
aanvallen te detecteren. 
 Ongeveer 78 procent van de 
omzet wordt in de Verenigde 

Sinds de Russisch-Oek raïense oorlog begon,  
hebben al  negentien landen aangekondigd dat  
ze hun defensie- uitgaven verhogen.

De comeback van defensie
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Staten behaald,  de overige  
22 procent komt van daar-
buiten.
Midden december maakte 
L3Harris de 4,7�miljard dollar 
kostende overname van 
Aero jet bekend, waarmee het 
bedrijf ook meer actief wordt 
op de wapenmarkt. Om die 
en de eerdere overname van 
TDL te verteren, wordt de 
aandeleninkoop gematigd en 
zullen waarschijnlijk nog 
des investeringen volgen. 
Eind 2022 lag de schuldratio 
(nettoschuld gedeeld door de 
ebitda) op 2,5. L3Harris wil 
die ratio onder 3 houden.
De eind vorige week gepubli-
ceerde jaarcijfers en de ver-
wachtingen voor 2023 vielen 
niet tegen, wat niet van alle 
Amerikaanse defensiecon-
cerns gezegd kan worden. De 
omzet en de winst per aan-
deel bleven met respectieve-
lijk 17,1�miljard en 12,90�mil-
jard dollar net iets onder het 
niveau van 2021. Voor het 
 lopende jaar rekent L3Harris 
op een omzet van 17,4 tot 
17,8�miljard dollar en een 
winst per aandeel van 12 tot 
12,50�dollar, inclusief pensi-
oenlasten van 0,71�dollar per 
aandeel.
De koers van L3Harris ver-
loor 25 procent tussen eind 
oktober –�na de publicatie 
van de derdekwartaalcijfers�– 
en midden januari. In de 
koers was te veel slecht 
nieuws ingeprijsd, want 
 ondanks de conservatieve 
winstprognose voor dit jaar 
steeg de koers van het aan-
deel kort na de opening bijna 
7 procent.

TIP 3: Saab
De naam ‘Saab’ roept de asso-
ciatie op met personenauto’s, 
maar Saab is net als BAE Sys-
tems een breed gespreid de-
fensieconcern. De Zweden 

behalen ongeveer 44 procent 
van hun omzet uit lucht-
machtproducten (vooral de 
Gripen-jachtvliegtuigen), 23 
procent uit landmacht (onder 
meer raketsystemen), 22 pro-
cent uit marine en de rest uit 
bewakingssystemen.
Ruim 38 procent van de om-
zet wordt op de Zweedse 
thuismarkt behaald en nog 
eens 17 procent in de rest van 
Europa. Noord- en Zuid-
Ame rika zijn goed voor 26 
procent van de omzet, tegen-
over 14 procent voor Azië.
Saab is wel een aanmerkelijk 
kleinere versie van BAE Sys-
tems. Over de eerste negen 
maanden van vorig jaar be-
haalde het Zweedse concern 
een 3,4 procent hogere omzet 
van 28,1�miljard Zweedse 
kronen (2,5�miljard euro) en 
een 8 procent hogere operati-
onele winst van 1,96�miljard 
Zweedse kronen (175�miljoen 
euro). De nieuwe orders na-
men met 6 procent toe en het 
totale orderboek bedraagt 
een gezonde 112�miljard 
kroon.
Voor Saab is de mogelijke 
toetreding van Zweden en 
Finland tot de NAVO een be-
langrijke kans. NAVO-landen 
kopen graag defensiemateri-
aal van andere lidstaten.
Saab heeft inclusief de pensi-
oenverplichtingen een ijzer-

sterke, schuldenvrije balans. 
Het dividend is variabel, de 
Zweden willen over een hele 
defensiecyclus 20 à 40 pro-
cent van de nettowinst als 
 dividend uitkeren. Het divi-
dendrendement is met 1,2 
procent niet erg hoog en de 
koers-winstverhouding van 
21 voor 2023 is na de koers-
stijging van 78 procent in 
2022 wel stevig. Bijna 39 pro-
cent van de aandelen is via 
twee vehikels in handen van 
de Wallenberg-familie.
Saab is een vrij kleine speler 
en dat is een risico. Dit is 
geen aandeel voor een al te 
grote portefeuillepositie.

TIP 4: Qinetiq
Het Britse Qinetiq is op een 
heel ander gebied van de 
 defensiemarkt actief dan bij-
voorbeeld BAE Systems of 
Saab. Qinetiq test defensie-
materiaal en verzorgt de trai-
ning van militairen voor de 
landmacht, de luchtmacht en 
de marine, vooral in het Ver-
enigd Koninkrijk, de Verenig-
de Staten en Australië.
Daarnaast maakt Qinetiq deel 
uit van een consortium dat in 
opdracht van het Britse mi-
nisterie van Defensie werkt 
aan laserwapens en ontwik-
kelt het bedrijf onbemande 
wapensystemen. De laatstge-
noemde zijn meer omstre-

den, al komen de robotsyste-
men van Qinetiq alleen in 
 actie na een instructie van 
een militair die de robot 
 bedient.
Met een omzet van 673�mil-
joen pond in de eerste helft 
van het gebroken boekjaar is 
Qinetiq een vrij kleine partij. 
Midden januari bevestigde 
het bedrijf de doelstellingen 
voor het lopende boekjaar, 
dat eind maart eindigt.
Qinetiq rekent op een auto-
nome omzetgroei van 6 tot 9 
procent en een ebit-marge 
van ruim 11 procent. Inclusief 
de omzetbijdrage van het in 
augustus voor 590�miljoen 
overgenomen Avantus moet 
de omzet over het volledige 
boekjaar rond 1,5�miljard 
pond uitkomen. Ook herhaal-
de Qinetiq de omzetdoelstel-
ling van 2,3�miljard pond voor 
2027 met een marge van 12 
tot 13 procent. Als die doel-
stelling wordt behaald, kan 
de winst per aandeel de 
 komende jaren met dubbele 
cijfers groeien.
Na de overname van Avantus 
ligt de schuldratio op een nog 
steeds redelijke 1,1. Maar het 
cashflowgenererend vermo-
gen is zo hoog dat de schuld 
in twee tot drie jaar wegge-
werkt moet zijn. Ook voor de 
belegging in Qinetiq geldt: 
beperk uw positie. z



9  F E B R UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

84 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e Belgische olierederij 
Euronav pakte uit met 
beter dan verwachte 
vierdekwartaalcijfers. De 
winter in het noordelijk 
halfrond is altijd de beste 
periode van het jaar door 

de hogere vraag naar olie. Dit 
jaar werd dat effect uitver-
groot door het Europese em-
bargo op de invoer van Russi-
sche olie. Het zorgt voor lan-
gere vaarroutes, minder be-
schikbare capaciteit en bijge-
volg hogere verhuurtarieven.
Het gemiddelde dagtarief 

voor de VLCC’s (very large 
crude carriers met een capa-
citeit van 320.000 ton) be-
droeg een uiterst winstge-
vende 57.400�dollar, tegen-
over 12.500�dollar in het vier-
de kwartaal van 2021 en 
22.250�dollar in het derde 
kwartaal van 2022. Voor de 
Suezmax- schepen (150.000 à 
165.000 ton) lag het dagge-
middelde op 57.800�dollar, 
 tegenover 11.300�dollar in 
2021 en 34.000�dollar in het 
derde kwartaal. Op jaarbasis 
klom het gemiddelde dag-
tarief voor de VLCC’s van 
11.300�dollar in 2021 tot 
27.600�dollar, en voor de 
 Suezmax-schepen van 
11.100�tot 31.200�dollar.
Die cijfers vertaalden zich in 
een kwartaalomzet van 
368,1�miljoen dollar, ruim 
drie keer hoger dan in het 
vierde kwartaal van 2021 
(117,4�miljoen) en comfor-
tabel boven de gemiddelde 

analistenverwachting van 
290�miljoen. Dat volstond 
voor een vernegenvoudiging 
van de bedrijfskasstroom 
(ebitda), van 34,5�miljoen 
dollar in het vierde kwartaal 
van 2021 naar 317,7�miljoen. 
Het nettoverlies van 72,2�mil-
joen dollar in 2021 werd ge-
ruild voor een nettowinst van 
234,7�miljoen, of 1,16�dollar 
per aandeel. Op jaarbasis 
klom de omzet van 419,8�mil-
joen tot 854,7�miljoen dollar. 
De ebitda steeg van 85,8�mil-
joen tot 534,3�miljoen en te-
genover een nettoverlies van 
338,8�miljoen in 2021 was er 
een nettowinst van 202,9�mil-
joen, of 1,01�dollar per aan-
deel.
Euronav verjongde de vloot 
meer dan ooit. Elf oude sche-
pen werden verkocht voor 
een totale meerwaarde van 
96�miljoen dollar. Eind 2022 
waren drie VLCC’s en vijf 
Suezmax-schepen in aan-
bouw, waarvoor in 2023 en 
2024 nog 404�miljoen dollar 
moet worden betaald. In het 
eerste kwartaal worden twee 
VLCC’s in gebruik genomen. 
Het eerste kwartaal wordt 

uitstekend, aangezien al de 
helft van de beschikbare ca-
paciteit van de VLCC’s en de 
Suezmax-schepen verhuurd 
is tegen een gemiddeld dag-
tarief van respectievelijk 
55.000 en 54.000�dollar.
De sterke resultaten worden 

volledig overschaduwd door 
de strijd tussen de twee 
hoofdaandeelhouders: de 
 familie Saverys van CMB en 
het Noorse Frontline van 
John Fredriksen. Na de aan-
kondiging van Frontline op  
9 januari om niet langer een 
fusie na te streven met Euro-
nav, maakte Fredriksen van 
de forse koersval gebruik om 
zijn belang in Euronav te ver-
hogen van 17,8 tot 24,99 pro-
cent. Nu bezitten CMB en 
Frontline dezelfde blokke-
ringsminderheid. Euronav 
vroeg op 18 januari een 
noodarbitrageprocedure aan 
over de eenzijdige beëindi-
ging van de fusieovereen-
komst door Frontline. Een 
uitspraak volgt op 7 februari.
Normaal hebben de aandeel-
houders recht op een divi-
dend van 43�dollarcent per 
aandeel over het boekjaar 
2022. Omdat Euronav voor-
alsnog de afspraken met 
Frontline respecteert, blijft 
het kwartaaldividend be-
perkt tot 3�dollarcent per 
aandeel.

Conclusie
De komende weken moet 
duidelijkheid komen over de 
patstelling tussen CMB, 
Frontline en Euronav. De 
fundamenten voor een haus-
se van de olietankermarkt 
zijn stevig. Anderzijds kan 
een recessie tijdelijk roet in 
het eten gooien en is er geen 
koopdruk meer op het aan-
deel van Euronav door CMB 
en Frontline. In afwachting 
van meer strategische duide-
lijkheid blijft het advies daar-
om ‘houden’. z

E U R O N A V

Twee blokkeringsminderheden

Ko e r s :  14,70 euro
T i c ke r :  EURN BB
I S I N - c o d e :  BE0003816338
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,23 miljard euro
K /w  2 0 2 2 :  16
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  8
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +95 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -11  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,7  %

Zowel CMB als Fredriksen 
heeft afgerond 25 procent 
van de aandelen in handen.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 FEBRUARIGF
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D
e beursprestatie van 
 Nokia was de voorbije 
 jaren niet om vrolijk van 
te worden. Het aandeel 
noteert op hetzelfde ni-
veau als vijf jaar geleden. 
Nokia is in die periode 

wel uitgegroeid tot de op 
twee na grootste producent 
van netwerkapparatuur.
Ongeveer drie kwart van de 
omzet komt van telecomope-
ratoren en leveranciers van 
netwerkdiensten. De Finse 
groep heeft de voorbije jaren 
werk gemaakt van een diver-
sificatie naar industriële 
klanten, zoals mijnbouwbe-
drijven en nutsbedrijven. Die 
niet-telecomklanten zorgen 
voor iets meer dan 10 procent 
van de omzet. Een derde tak 
is Nokia Technologies. Die 
afdeling omvat de patenten-
portefeuille van de groep.

In het vierde kwartaal klom 
de groepsomzet, bij constan-
te wisselkoersen, met 11 pro-
cent naar 7,45�miljard euro. 
Dat was een stuk boven de 
verwachte 7,1�miljard euro en 
vooral te danken aan de pres-
tatie van Nokia Technologies. 
De omzet in die afdeling is 
erg volatiel. Op een moment 
dat een contract met bijvoor-
beeld een smartphoneprodu-
cent voor het gebruik van 
 patenten wordt afgesloten, 
komt er flink wat geld bin-
nen. Dat was het geval in het 
vierde kwartaal, toen het 
contract met Samsung werd 
vernieuwd en de omzet met 

82 procent op jaarbasis steeg. 
Over het volledige boekjaar 
stegen de inkomsten uit pa-
tenten met 5 procent. Nokia 
Technologies haalt met 83,1 
procent ook de hoogste mar-
ges van de groep.
Het grootste deel van Nokia’s 

omzet komt uit de uitrol van 
5G-netwerken. In Azië staat 
het daarmee al vrij ver mee, 
maar in Europa zit de uitrol 
nog in een beginfase. Net-
work Infrastructure is de 
grootste afdeling met een 
aandeel van 40 procent in de 
groepsomzet. Die omvat de 
activiteiten in glasvezel, ko-
per, ondergrondse kabels en 
optische netwerken. De om-
zet van die afdeling klom in 
het vierde kwartaal met 14 
procent op jaarbasis. Net-
work Infrastructure is na 
 Nokia Technologies de meest 
winstgevende afdeling met 
een marge van 15,3 procent.
Mobile Networks omvat alle 
apparatuur voor mobiele 
5G-netwerken en staat in 
voor 36 procent van de om-
zet. Door de scherpe concur-
rentie zijn de groei en de 
winstgevendheid een stuk la-
ger. De omzet van de afdeling 
steeg met 3 procent en de 
operationele marge kwam uit 
op 6,8 procent. Eind januari 
had Nokia met 266 klanten 
overeenkomsten voor de uit-
rol van 5G. Daarvan zijn al 96 
netwerken operationeel.

In tegenstelling tot concur-
rent Ericsson verwacht No-
kia dit jaar groei. De Finnen 
mikken voor het lopende 
boekjaar op een omzet tussen 
24,9 en 26,5�miljard euro, te-
genover 24,9�miljard in 2022. 
Dat impliceert een groei met 
2 tot 8 procent op jaarbasis. 
Het middelpunt van die vork 
ligt boven de consensusver-
wachting van 25,5�miljard. De 
operationele marge zal tus-
sen 11,5 en 14 procent uitko-
men, tegenover 12,5 procent 
vorig jaar.
Nokia boekte vorig jaar een 
vrije kasstroom van 840�mil-
joen euro. Dat bracht de net-
tokaspositie op 4,8�miljard 
euro. De eerste fase van het 
aandeleninkoopprogramma 
van 600�miljoen euro is afge-
rond. De tweede fase startte 
in januari en wordt ten laat-
ste op 21 december afgerond. 
Nokia verhoogt het dividend 
van 8 naar 12 eurocent op 
jaarbasis. Nokia wordt zowel 
op Nasdaq als op de beurzen 
van Helsinki en Euronext 
(Parijs) verhandeld.

Conclusie
De groeiprognose voor 2023 
is vrij bescheiden, omdat er 
nog veel onzekerheden zijn 
over de impact van een mo-
gelijke recessie. Dat laat zich 
ook zien in de waardering, 
want Nokia noteert tegen 
minder dan 10�keer de ver-
wachte winst en minder dan 
1�keer de omzet. Na de divi-
dendverhoging wordt het 
rendement stilaan aantrekke-
lijk (2,7�%). Een tegendraadse 
kanshebber. z

N O K I A

5G nog niet op kruissnelheid

Ko e r s :  4,34 euro
T i c ke r :  NOK FH
I S I N - c o d e :  FI0009000681
M a r k t :  Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie:  24,4 miljard euro
K /w  2 0 2 2 :  10
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 :  -17  %
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  j a a r b e g i n :  -1  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,8  %

Nokia beschikt over een 
nettokaspositie van 
4,8 miljard euro.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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86 Inside Beleggen
A A N D E L E N

T
esla leverde in het vierde 
kwartaal van vorig jaar 
405.278 voertuigen. Dat 
is aanzienlijk minder dan 
de 450.000 waarop werd 
gemikt. Niettemin was er 
sprake van een groei van 

31 procent vergeleken met 
dezelfde periode een jaar 
eerder. Voor heel 2022 kwam 
de teller uit op 1,3�miljoen 
voertuigen. Het groeicijfer 
op jaarbasis van 40 procent is 
fors, maar wel onder de eigen 
doelstelling: een jaarlijkse 
groei van 50 procent.
De oorzaak van de tegenval-
lende verkopen blijkt de 
vraag. Angst voor een reces-
sie speelt Tesla mogelijk par-
ten, maar waarschijnlijk ook 
de fors toegenomen concur-
rentie. Om de vraag een im-
puls te geven heeft Tesla de 
afgelopen weken de prijzen 
van verschillende modellen 
in Europa, China en de Ver-
enigde Staten flink verlaagd. 
In sommige gevallen gaat het 
om een prijsverlaging van 
meer dan 20 procent. Dank-
zij die korting valt een aantal 
modellen in verschillende 
landen weer in de prijscate-
gorie waarbij de consument 
gebruik kan maken van een 
subsidieregeling voor een 
elektrisch voertuig. Dat zal 
op korte termijn de verkoop-
volumes stuwen. Het ma-
nagement van Tesla rekent 
erop dit jaar 1,8�miljoen voer-
tuigen te leveren. Tesla blijft 
de productie opschroeven en 
doet daarvoor flinke investe-
ringen. De balans biedt daar-
voor voldoende ruimte. De 
nettokaspositie bedroeg 
22�miljard dollar eind 2022. 
Naar de kapitaalmarkt trek-

ken, hoeft dus voorlopig niet 
meer.
Ook is Tesla inmiddels goed 
winstgevend. In 2022 werd 
een omzet van 81,5�miljard 
dollar gehaald, een toename 
van 51 procent tegenover 
2021. De nettowinst verdub-

belde ruimschoots naar 
12,6�miljard dollar. De vrije 
kasstroom bedroeg 7,6�mil-
jard dollar. Topman Elon 
Musk heeft in 2022, onder 
meer voor de overname van 
Twitter, ter waarde van circa 
40�miljard dollar eigen aan-
delen Tesla verkocht. Dat 
baarde menig aandeelhouder 
zorgen en het was ook voor 
ons een reden om het aan-
deel te blijven voorzien van 
een verkoopadvies.
In een interview zei Musk 
onlangs dat hij voorlopig 

geen aandelen meer van de 
hand doet. Daarmee hoopt 
hij het vertrouwen van de 
 beleggers terug te winnen. 
De aankondiging van nieuwe 
modellen of de vooruitgang 
op het gebied van autonoom 
rijden kan het vertrouwen 
eveneens een impuls geven. 
Aandeelhouders kijken dan 
ook reikhalzend uit naar wat 
Tesla te melden heeft op de 

beleggersdag op 1 maart. Tes-
la heeft vorig jaar immers 
geen nieuwe modellen gelan-
ceerd. Dat betekent dat de 
eerder aangekondigde Semi, 
Cybertruck en Roadster ten 
vroegste in 2023 op de markt 
zullen komen. 
Toch is er zoals steeds aan 
wilde plannen geen gebrek 
bij Tesla. Zo wil Elon Musk 
met de Optimus- robot (Tesla 
Bot) op termijn de schaarste 
aan arbeidskrachten in pro-
ductieomgevingen aanpak-
ken. Volgens Musk is die 
markt groter in omvang dan 
die voor elektrische voertui-
gen.

Conclusie
Prijsverlagingen leiden 
 meteen tot druk op de mar-
ges. In 2022 daalde de bruto-
marge al van 29 procent in 
het eerste kwartaal naar 24 
procent in de laatste drie 
maanden van het jaar. Die 
trend zal doorzetten in de 
eerste helft van 2023. Tegelij-
kertijd is twijfel ontstaan of 
de vraag naar Tesla’s voertui-
gen groot genoeg is voor de 
ambities. De strijd om markt-
aandeel wordt steeds heviger. 
Door het uitblijven van een 
doorbraak op het gebied van 
autonoom rijden, zijn we bij 
een geschatte koers-winst-
verhouding voor 2023 van 40 
terughoudend. We blijven bij 
ons negatieve advies. z

T E S L A  M O T O R S

Verkoopadvies blijft

Ko e r s :  169,06 dollar
M a r k t :  New York Stock Exchange
T i c ke r :  TSLA US
I S I N - c o d e :  US88160R1014
Beurskapitalisatie: 535 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  46
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  40
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -46 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +37 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Topman Elon Musk heeft 
beloofd voorlopig geen 
aandelen meer te zullen 
verkopen.

Ad v i e s :  verkopen
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  3C
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H
et jaarrapport van de 
 logistiekevastgoedspeler 
WDP klonk in een aantal 
opzichten vertrouwd, 
maar toch waren er en-
kele nieuwigheden. De 
bezettingsgraad stond 

eind vorig jaar nog steeds in-
drukwekkend hoog met 99,1 
procent (98,5�% eind 2021) 
met een gemiddeld bruto-
huurrendement van 6,7 pro-
cent voor de projecten die 
zijn afgewerkt in 2022 en 6,2 
procent voor de werken in 
uitvoering. Alle huurcontrac-
ten (14�%) die vorig jaar ver-
vielen, zijn hernieuwd. Dit 
jaar vervallen 12 procent van 
de contracten, maar al 40 
procent is verlengd. De ge-
middelde looptijd bedraagt 
5,5 jaar.

De courante winst maakte in 
2022 een sprong van 17,4 pro-
cent tot 236,3�miljoen euro. 
De winst per aandeel is ge-
stegen met 13,2 procent, van 
1,10 tot 1,25�euro. Dat is con-
form de eigen inschatting vo-
rig jaar. Dat betekent ook dat 
het dividend wordt verhoogd 
van 0,88 naar 1,00�euro per 
aandeel (+14�%).
In oktober pakte WDP als 
eerste speler in de huidige 
beursmalaise rond geregle-
menteerde vastgoedvennoot-
schappen (gvv’s) uit met  
een kapitaalverhoging van 
300�miljoen euro. Het ging 
om een private plaatsing bij 
institutionele beleggers van 

12,93�miljoen aandelen tegen 
23,20�euro per aandeel. Daar-
door is de schuldgraad, die 
eind september nog 39,2 pro-
cent bedroeg, teruggevallen 
tot 35,4 procent (36,7�% eind 
2021). Maar liefst 97,4 pro-
cent van de schulden is tot 
2027 ingedekt tegen de stij-
gende rente. De gemiddelde 
rentevoet op de uitstaande 
schuld bedraagt 1,9 procent 
(2,0�% eind 2021).
De grootste gvv in logistiek 
vastgoed is actief in België 
(aangevuld met wat Luxem-
burg en Noord-Frankrijk), 
Nederland, Roemenië en 
Duitsland. Ze zag de reële 
waarde van de vastgoedpor-
tefeuille vorig jaar toenemen 
van 6,05 naar 6,66�miljard eu-
ro (+9,9�%). In de loop van de 
eerste jaarhelft nam WDP 
deel aan een kapitaaloperatie 
bij het Zweedse Catena en 
verwierf ruim 9 procent van 
de aandelen. Dat is voldoen-
de om een strategisch part-
nerschap aan te gaan en 
Zweden als volgende land in 
de portefeuille te zien.
Vorig jaar was er een af-
schrijving op de waarde van 

de portefeuille van 127,3�mil-
joen euro of 2 procent, ter-
wijl er in 2021 nog een toena-
me was met 848�miljoen euro 
of 17 procent. Door de hogere 
rente gebruiken vastgoed-
schatters 50 basispunten 

meer in hun verdisconte-
ringsvoeten. Het nettoresul-
taat per aandeel zakt daar-
door van 5,38�euro voor 2021 
naar 1,86�euro voor 2022. De 
intrinsieke waarde per aan-
deel stijgt van 20,1 naar 
20,7�euro, maar dat is minder 
dan de gemiddelde marktver-
wachting tussen 23 en 24�eu-
ro per aandeel. CEO Joost 
Uwents spreekt over een 
“nieuwe realiteit”.
Dat verandert niks aan de 
doelstellingen van het strate-
gische groeiplan 2022-2025 
om de winst per aandeel te-
gen 2025 op te krikken naar 
1,50�euro per aandeel. Voor 
2023 is de ambitie een winst-
stijging tot 1,35�euro per aan-
deel (+8�%), waardoor een 
brutodividend van 1,08�euro 
per aandeel zou kunnen wor-
den uitgekeerd.

Conclusie
Aan de groei van WDP is nog 
geen einde gekomen. Maar 
het is duidelijk dat er de ko-
mende jaren minder rugwind 
zal zijn en dat dezelfde pre-
mies van de beurskoers te-
genover de intrinsieke waar-
de niet meer verantwoord 
zijn. De intrinsieke waarde is 
gezakt tegenover eind sep-
tember en houdt nu weer een 
premie van ruim 40 procent 
tegenover de beurskoers in. 
Dat is een stuk minder dan 
de ruim 100 procent begin 
vorig jaar, maar we vinden 
dat aan de hoge kant. We wil-
len, gezien het fraaie trackre-
cord, gaan tot een premie van 
25 procent of een koers van 
26�euro voor een koopadvies. 
We verlagen het advies. z

W A R E H O U S E S  D E  P A U W

Stevig boven intrinsieke waarde

Ko e r s :  29,50 euro
T i c ke r :  WDP BB
I S I N - c o d e :  BE0003763779
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,02 miljard euro
K /w  2 0 2 2 :  23,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -20 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +10 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,4  %De koerspremie is weer 

opgelopen tot ruim 40 
procent boven de intrin-
sieke waarde.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 JANUARIGF
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88 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et is haast een traditie 
bij Philips dat er bij het 
aantreden van een nieu-
we CEO een sanering 
volgt. Dat was niet an-
ders met Roy Jakobs die 
in oktober 4.000 banen 

schrapte. Maar dat bleek 
nog niet genoeg, want bij de 
publicatie van de jaarcijfers 
kwamen er nog 6.000 ge-
schrapte banen bij, waarvan 
de ene helft dit jaar en de 
andere helft in 2024.
Philips zit in een grote crisis 
door de problemen met de 
DreamStation-toestellen 
voor de behandeling van 
slaapapneu. DreamStation 
draaide uit op een nacht-
merrie, want met de toestel-
len van het onder de vorige 
CEO Gerard Kleisterlee 
overgenomen Respironics 
bleek een en ander niet in de 
haak. Het geluiddempende 
schuim bleek af te brokke-
len, waardoor patiënten mo-
gelijk kankerverwekkende 
chemicaliën hebben inge-
ademd. Het leidde tot zware 
schadeclaims.
Ondanks een beter dan ver-
wacht vierde kwartaal was 
2022 een ronduit drama-

tisch jaar voor Philips. Pro-
visies leidden tot een netto-
verlies van 1,6�miljard euro, 
of 1,82�euro per aandeel. Ook 
zonder uitzonderlijke ele-
menten daalde de bedrijfs-
winst met 35 procent naar 
1,32�miljard euro door de 
kosteninflatie. De winstmar-
ge daalde van 12 naar 7,4 
procent en de vrije kas-
stroom was 961�miljoen euro 
negatief. Om cash te bespa-
ren wordt het dividend 
(0,85�euro per aandeel) in 
aandelen uitgekeerd.
Jakobs hoopt met de nieuwe 
ontslagronde de winstge-
vendheid van Philips op te 
krikken. Op korte termijn 
kan de topman de aandeel-
houders weinig beterschap 
beloven. Dit boekjaar zal de 
omzetgroei minder dan 5 
procent bedragen, terwijl de 
winstmarge iets zal herstel-
len, maar wel onder 10 pro-
cent blijft.

Conclusie
Pas tegen 2025 kan de ren-
dabiliteit structureel wor-
den verhoogd. Philips is vol-
gens verschillende waarde-
ringsmaatstaven goedkoper 
dan de meeste sectorgeno-
ten. Maar zolang er niet 
meer klaarheid is over de 
omvang van de schadever-
goedingen, kan een koopad-
vies nog niet worden over-
wogen. Het advies blijft 
houden. z

D
e enorme stijging van de 
olie- en gasprijzen vorig 
jaar is uitstekend nieuws 
voor het Frans-Ameri-
kaanse Schlumberger. 
De grootste oliedien-
stenspeler kon dan ook 

opnieuw sterke kwartaal- en 
jaarcijfers publiceren. De 
groep draaide in het vierde 
kwartaal een omzet van 
7,879�miljard dollar. Dat is 
respectievelijk 5 procent 
meer dan de 7,477�miljard 
dollar van het derde kwar-
taal en zelfs 27 procent beter 
dan de 6,225�miljard dollar 
in het vierde kwartaal van 
2021. Het ligt bovendien bo-
ven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 7,81�mil-
jard dollar. De aangepaste 
winst per aandeel sprong 
van 0,41�naar 0,71�dollar 
winst per aandeel (+73�%). 
Het is ook een verdere ver-
betering (+13�%) tegenover 
het voorgaande kwartaal, 
toen de winst 0,63�dollar per 
aandeel bedroeg. Het cijfer 
lag ook boven de analisten-
consensus van 0,68�dollar 
per aandeel.
Schlumberger dankt zijn 
marktleiderschap aan de 
beste technologische exper-
tise om van schalieprojecten 
een succes te maken en aan 
zijn wereldwijde aanwezig-
heid. 78,6 procent van de 
jaaromzet van 2022 kwam 
van de internationale activi-
teiten. Die lag met 28,09�mil-
jard dollar 23 procent boven 
de 22,93�miljard dollar van 
2021. Dat leverde een 81 pro-
cent hogere aangepaste 
winst per aandeel op: 
2,32�dollar versus 1,32�dollar 
voor 2021, het hoogste 

winstcijfer per aandeel van 
de afgelopen zeven jaar. 
Voor 2023 zien analisten een 
verdere winstverbetering tot 
3,03�dollar per aandeel. Het 
kwartaaldividend werd in 
een jaar verdubbeld van 12,5 
naar 25�dollarcent per aan-
deel.

Conclusie
Het aandeel van Schlumber-
ger is de afgelopen twee jaar 
bijna vervijfvoudigd. Nu 
bleef een positieve  reactie 
op de nochtans  meevallende 
cijfers over het vierde kwar-
taal uit. Tegen 26�keer de 
winst voor 2022 en 19�keer 
de verwachte winst voor 
2023 zit de omwenteling 
van de resultaten wel in de 
huidige koers verrekend.  
We zouden de winst min-
stens gedeeltelijk verzilve-
ren. Vandaar de adviesver-
laging. z

P H I L I P S

Nog geen koopje
S C H L U M B E R G E R

Beste jaar sinds 2015
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Inside Beleggen
L E Z E R S V R A A G

Vorige week kondigde Glo-
bal Atomic een stevige kapi-
taalverhoging aan. Is dat 
een kansrijke uraniumspe-
ler? 
Global Atomic Fuels, de voor-
loper van Global Atomic, 
werd in 2005 opgericht door 
de CEO Stephen Roman, een 
zoon van de oprichter van 
het bekende Canadese urani-
umbedrijf Denison Mines. 
Roman koos het Afrikaanse 
land Niger uit op zoek naar 
aantrekkelijke uraniumpro-
jecten. Niger was tot voor de 
sluiting van de Cominak-mijn 
van Orano in 2021 de vijfde 
grootste uraniumproducent 
wereldwijd en heeft een de-
cennialange ervaring met 
uraniummijnbouw. Er is heel 
wat infrastructuur en er zijn 
voldoende ervaren uranium-
mijnwerkers.
Global Atomic Fuels reali-
seerde zijn grote doorbraak 
door de ontdekking in 2010 
van het Dasa-project. Global 
Atomic ontstond in 2017 uit 
een fusie van Global Atomic 
Fuels met Silvermet, een an-
der bedrijf van Roman met 
een 49 procentbelang in Be-
fesa Silvermet Turkey. Dat 
bedrijf recycleert zinkoxide 
uit afvalstoffen van de Turkse 
staalindustrie. Het zinkcon-
centraat wordt verkocht aan 
zinksmelters.
De fabriek onderging in 2019 
een grondige opknapbeurt. 
Sinds juni 2022 is de renova-
tielening volledig terugbe-
taald en vanaf maart 2023 zal 
Global Atomic jaarlijks 10 à 

15�miljoen dollar nettodivi-
dend ontvangen van Befesa.
Maar de echte focus ligt op 
de uraniumactiviteiten. Op 
basis van een definitieve 
haalbaarheidsstudie eind 
2021 zal een eerste produc-
tiefase van Dasa gedurende 
twaalf jaar 44,1�miljoen 
pound uranium (U3O8) pro-
duceren tegen een lage pro-
ductiekostprijs van 22,13�dol-
lar per pound. De actuele 
waarde van de toekomstige 
kasstromen bedraagt 147�mil-
joen dollar tegen een heel 
conservatieve uraniumprijs 
van 35�dollar per pound. Te-
gen 50�dollar per pound loopt 
de waarde al op tot 456�mil-
joen dollar en tegen 60�dollar 
tot 661�miljoen.
Bovendien dekt de studie nog 
maar 20 procent van het ge-
bied. Een uitgebreid boor-
programma in 2021 en 2022 
liet het uitstekende extra po-
tentieel zien voor de eerste 
en een latere tweede produc-
tiefase. Dasa is het grootste 
ontwikkelingsproject in Afri-
ka, met de hoogste ertsgra-
den.
Vorig jaar werden heel wat 
stappen gezet voor de start in 
november 2022 van de bouw 

van de ondergrondse mijn. 
De laatste cruciale stap is de 
projectfinanciering van circa 
210�miljoen dollar. De lopen-
de kapitaalverhoging van 
100�miljoen Canadese dollar 
tegen 3,5 Canadese dollar per 
aandeel (16�% extra aande-
len), inclusief een halve war-
rant uitoefenbaar tegen 
4,4�dollar per aandeel binnen 
36 maanden, is allicht het 
laatste smeermiddel om de 
lopende bankfinancierings-
onderhandelingen succesvol 
af te ronden.
Alles zit op schema om de 
productie op te starten in het 
eerste kwartaal van 2025. 
Eind 2023 worden de eerste 
ertsmineralen bovengehaald. 
Mogelijk zorgen die voor ver-
vroegde inkomsten door een 
nog af te ronden afnameover-
eenkomst voor verwerking in 
een naburige faciliteit van 
Orano.
Global Atomic is een sterk 
geleid bedrijf met dito pro-
ject, dat daarom een boven-
gemiddeld rendement kan 
halen in de nog jonge urani-
umstierenmarkt. We starten 
de opvolging met een koop-
advies (rating 1C). z

Ziet u wat in Global Atomic 
Corporation?

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 2/2: Parker Hannifin (tip van 

de week) +  opties (Bayer) en aandelen-
lĳsten

• Vrĳdag 3/2:  analyse (defensie), 
Euronav

• Maandag 6/2:   Melexis en lezersvraag 
(Global Atomic)

• Dinsdag 7/2:   analyse (waterstof); Intel, 
Meta en derivaten (Japan)

• Woe 8/2:  Lotus Bakeries, ING, Shell  en 
pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: de defensiesector
Aandelen in de kĳker:  Melexis en 
WDP

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 9 FEBRUARI
Arcelor Mittal: kwartaalresultaten
Barco: kwartaalresultaten
Cameco: kwartaalresultaten
Fagron: jaarresultaten
KBC: kwartaalresultaten
Sequana Medical: jaarresultaten
X-FAB: kwartaalresultaten

VRĲDAG 10 FEBRUARI
AkerBP: kwartaalverslag
Orange Belgium: jaarresultaten
Aperam: kwartaalcĳfers

WOENSDAG 15 FEBRUARI
Glencore: jaarresultaten
Ahold Delhaize: kwartaalresultaten
Barrick Gold: jaarresultaten
Cisco Systems: jaarresultaten
Heineken: jaarresultaten
Kinross Gold: jaarresultaten
XIOR: jaarresultaten

AANDELENINDEX
Bayer 91
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Nokia 85
Parker Hannifin  96
Philips  88
Schlumberger  88
Tesla Motors 86
WDP 87
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90 Inside Beleggen
T E C H N I S C H E  A N A L Y S E

AEX: uitbraak boven 750 punten
Met een slotstand van 763,86 kwam de weekwinst voor de AEX 
uit op 1,76 procent. Daarmee heeft de AEX afstand genomen van 
de steun op 750 punten. Dat is een positief signaal. Een snelle 
eerste beweging richting 800 punten moet mogelijk zijn. Daar 
kan de index weer enige weerstand verwachten. Dat zien we 
altijd bij ronde getallen. Met een stijgende lijn van het voort-
schrijdend gemiddelde en een MACD die boven de nullijn 
beweegt, staan alle signalen op groen. We handhaven ons koop-
advies en het koersdoel van 850.
Advies: kopen

AkzoNobel:  omgekeerde hoofd-
schouderformatie
De jongste drie bodems in de koers vormden een omgekeerde 
hoofd-schouderformatie. Die formatie is meestal een krachtig 
signaal voor een trendommekeer. Nu AkzoNobel voor de 
tweede week op rij boven de – nog dalende – lijn van het voort-
schrijdend gemiddelde is gesloten, is het patroon dermate 
krachtig dat een verkoopadvies niet langer te rechtvaardigen is. 
We verhogen het advies naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

Apple: einde dalende trend
De stijgende trend liep stuk op de weerstand op 180�dollar. Na 
die tot driemaal toe te hebben getest, leek het aandeel van 
 Apple in een dalende trend te zijn terechtgekomen, wat een 
verkoopadvies opleverde. Het aandeel kon echter een bodem 
vinden op 130�dollar en weer opveren. Daardoor kon het de lijn 
van het voortschrijdend gemiddelde opwaarts doorbreken. 
Een koopadvies is nog niet aan de orde vanwege de sterke 
weerstand op 180�dollar, maar we gaan wel naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

Nvidia: voldoende bevestiging 
De langjarige stijgende trend in de koers van het Nvidia-aan-
deel kwam in het laatste kwartaal van 2021 ten einde. Pas in 
oktober van 2022 werd een bodem gevonden op 108,13�dollar, 
die voldoende steun geeft om de neerwaartse trend te keren. 
Intussen is de MACD boven de nullijn uitgekomen. Verder is 
ook de daling van de lijn van het voortschrijdend gemiddelde 
ten einde gekomen. Die is nu vlak. Daarmee hebben we vol-
doende bevestiging gekregen om het advies te verhogen naar 
kopen, met 282�dollar als koersdoel.
Advies: van houden naar kopen

Technische analyse op basis van lijngrafieken met voortschrijdend 200-daags 
gemiddelde. De MACD (Moving Average Convergence Divergence)-indicator
is een momentumindicator die de trend en de sterkte van de trend aangeeft.
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H
et aandeel van Bayer is om 
meer dan één reden een 
koopje. Het kost  
nauwelijks 7�keer de jaar-
winst en 1,4�keer de boek-
waarde. Het geschatte  

dividendrendement  
bedraagt 4 procent en de 
vooruitzichten zijn veelbe- 
lovend. Daarom zit het aan-
deel sinds deze week in de 
voorbeeldportefeuille van In-
side Beleggen. We mikken 
met opties op een koersop-
stoot.
De grootste aandeelhouder 
van Bayer, Fonds Union, is 
ontevreden over het gebrek 
aan initiatief bij het topma-
nagement. Er bestaat wat on-

O P T I E S

Haussepotentieel bij Bayer
genoegen omdat Bayer de 
voorbije jaren slechts matig 
presteerde op de beurs. Vijf 
jaar geleden was het aandeel 
nog 45 procent duurder. De 
overname van Monsanto 
heeft veel geld gekost en de 
integratie ervan liep niet van 
een leien dakje. Bovendien 
hebben de schadeclaims voor 
de kankerverwekkende on-
kruidverdelger Roundup han-
denvol geld gekost. Maar in-
tussen is er veel ten goede  
gekeerd. Dat zal zich vertalen 
in stevige resultaten die op  
28 februari worden bekend-
gemaakt. We schrijven dus 
met volle moed een put.

Geschreven put
Schrijf de put Bayer juni 
met uitoefenprijs 65,00�eu-
ro @ 10,33 euro
Wie deze put schrijft, incas-
seert onmiddellijk 1.033�euro 
(100 x 10,33). Dat is een prima 
premie. Puts zijn nog erg 
duur, omdat de aandelenkoers 
al jaren daalt. Maar momen-
teel raakt het aandeel tech-
nisch oververkocht. De trend 
wordt heel positief. Bij een te-
rugval wacht steun rond 
55�euro. We gaan er echter 
van uit dat de koers vanaf het 
huidige niveau zonder veel 
weerstand nog 10 procent ho-
ger kan. Maar zelfs rond 
60�euro moet er nog voldoen-

de potentieel zijn om hogere 
regionen op te zoeken. Als de 
koers aan 65�euro raakt, is de 
premie definitief verworven.

Gekochte call
Koop de call september met 
uitoefenprijs 60,00�euro @ 
3,06 euro
Op 67,5�euro werd vorig jaar 
een dubbele top gevormd. 
Daar kan een stijging halt 
houden, maar dan heeft de 
koers er al een ritje van 20 
procent op zitten. De premie 
zal tegen dan meer dan ver-
dubbeld zijn, aangezien de in-
trinsieke waarde van deze call 
in dat geval al 7,5�euro be-
draagt (67,5 –�60). Het zou een 
mooi resultaat zijn, maar als 
de beursstemming meezit 
voor Bayer, kan het nog hoger 
gaan. 

D
e meeste Europese ETF’s 
die de Japanse aandelen-
beurs schaduwen, hebben 
de MSCI Japan of de Nik-
kei 225 index als onderlig-
gende waarde.

iShares MSCI Japan 
ETF
ISIN-code: IE00B02KXH56
Beurs: Euronext Amsterdam
Beheersvergoeding: 0,59�%
Ticker (Euronext): IJPN NA
Er zijn meerdere ETF’s die de 
MSCI Japan schaduwen. De 
meest logische keuze voor 
Belgische beleggers is de 
 iShares MSCI Japan van de 
uitgever Blackrock die op Eu-
ronext Amsterdam noteert. 
De MSCI Japan telt 237 be-
drijven en de tracker heeft op 

D E R I V A T E N

Trackers op Japanse aandelen

1 februari iets meer dan 1�mil-
jard dollar onder beheer. In-
komsten uit dividenden wor-
den uitgekeerd en het gemid-
delde rendement van de be-
drijven uit de index bedraagt 
1,6 procent. Industriële be-
drijven zijn het sterkst verte-
genwoordigd (22�%), gevolgd 
door consumentengoederen 
(18�%), IT (13,6�%) en finan-
ciële waarden (12�%). De ETF 
is aan de dure kant.
Een interessant alternatief is 
de SPDR MSCI Japan ETF 
die op Euronext Parijs noteert 
met de ticker JPJY FP en de 
ISIN-code IE00BZ0G8B96. 
De tracker schaduwt dezelfde 
index maar noteert in Japanse 
yen, de munt waarin ook de 
aandelen uit de onderliggen-

de index noteren. Het voor-
deel is dat de yen in de lift zit 
tegenover de andere valuta, 
wat gunstig is voor het rende-
ment. Ook de lagere beheer-
kosten van 0,12 procent zijn 
mooi meegenomen.

Xtrackers MSCI Japan 
ESG ETF
ISIN-code: IE00BG36TC12
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,2�%
Ticker (Euronext): XJMZ GY
Er zijn verschillende varian-
ten van de MSCI Japan en 
een daarvan is de Low Car-
bon SRI Leaders Index. Die 
omvat alleen de bedrijven met 
een hoge ESG-score waar-
door het aantal participaties 
daalt naar 112. Die ETF van 

Xtrackers wordt uitgegeven 
door DWS Investments 
(Deutsche Bank) en noteert 
op het Duitse Xetra. De in-
komsten uit dividenden wor-
den herbelegd en de jaarlijkse 
beheerskosten zijn lager dan 
bij de tracker van BlackRock.

Xtrackers Nikkei 225 
ETF
ISIN-code: LU0839027447
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,09�%
Ticker (Euronext): XDJP GY
Deze ETF van de uitgever 
DWS Investments (Deutsche 
Bank) schaduwt de Nikkei 
225 Total Return Index en no-
teert op Xetra. Het is een fy-
sieke tracker met 1,4�miljard 
euro onder beheer. De inkom-
sten uit dividenden worden 
uitgekeerd en het gemiddelde 
rendement van de bedrijven 
uit de index bedraagt 2,4 pro-
cent. Opmerkelijk is de erg 
 lage beheersvergoeding. z

9  F E B R UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E



9  F E B R UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

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

D
e Japanse yen wordt al 
jarenlang als een veilige 
haven beschouwd. Maar 
de jongste tijd lijkt het 
niet meer zo zeker dat de 
yen nog thuishoort bij de 
veilige munten, waar ook 

de Amerikaanse dollar en de 
Zwitserse frank deel van uit-
maken. Risicoaverse beleg-
gers verkiezen doorgaans 
 kapitaalbehoud boven rende-
ment. Vandaar het succes 
van de Zwitserse frank, ter-
wijl de inflatie er drie keer zo 
hoog is als de beleidsrente 
van de banken. Liever een 
beperkt verlies door de 
 inflatie dan een fors waarde-
verlies op de munt, redene-
ren beleggers. De Zwitserse 
frank werd de voorbije tien 
jaar 20 procent duurder te-
genover de euro. Die redene-
ring wankelt als het om de 
Japanse yen gaat.

Ongemeen zwak
De yen werd de voorbije tien 
jaar 15 procent goedkoper 

 tegenover de euro en maar 
liefst 42 procent tegenover 
de dollar. De kortetermijn-
rente in Japan blijft -0,1 pro-
cent en de inflatie is opge-
klommen naar 3,8 procent. 
Dat is het hoogste peil sinds 
eind 1981. De inflatie is bo-
vendien grotendeels inge-
voerd. Door de zwakke yen 
zijn buitenlandse producten 
veel duurder geworden. En 
laat Japan nu net ultragevoe-
lig zijn voor stijgende im-
portprijzen.
De Japanse bewindsvoerders 
laten het blijkbaar niet aan 
hun hart komen dat de infla-
tie ongewoon hoog is en de 
munt ongemeen zwak. De 
gouverneur van de centrale 
bank, Haruhiko Kuroda, be-
houdt onverkort de stimule-
ringsmaatregelen en schuift 
een openbare schuld van 
400.000�miljard yen 
(2.821.760.954 euro) voor 
zich uit. Dat heeft veel te 
 maken met de jarenlange 
 inkopen van overheidsschul-

den om de lange rente rond 
nul te houden. Kuroda is aan 
zijn laatste weken of maan-
den bezig als gouverneur. De 
hete aardappel zal voor de 
nog onbekende opvolger zijn.

Beleidswissel
Niet iedereen in de regering 
van premier Fumio Kishida 
wil dat de centrale bank haar 
stimulansen doorzet, nu de 
inflatie zo sterk is toegeno-
men. Het doet de staats-
schuld naar ontoelaatbare 
hoogten stijgen. Maar het 
stopzetten van de obligatie-
aankopen kan op de financië-
le markten de indruk wekken 
dat de strijd tegen de inflatie 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  82,40  6,09 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  90,88  6,96 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27  76,94 8,63 % 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  79,50  7,91 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 %  01/04/27 88,18 7,88 % 2.000 BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  79,44  5,62 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  67,09 26,7 % 100.000  B-
NOK Nordic Inv. Bnk  1,50 % 13/03/25 101,8 0,63 %  10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  96,03 2,87 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  1,65 %  22/09/25  92,88  4,59 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  96,41  5,76 % 2.000  BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28  88,86  4,11 % 1.000  AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/1930 93,00 8,63 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,00 % 19/01/2024 88,39 28,10 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/2024 92,92 11,90 % 5.000 AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/2026 88,14 6,58 % 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

De verrijzenis van 
de Japanse yen

= ESG-obligatie
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wordt opgegeven. Dat zou 
catastrofale gevolgen hebben 
voor de obligatiebeurzen. De 
rente optrekken, zoals veel 
landen al langer doen, kan 
een wapen zijn tegen de op-
rukkende inflatie. Maar de 
loodzware schuldenlast 
maakt het voor de centrale 
bank erg lastig om de rente te 
verhogen. De regering moet 
bij de huidige rentetarieven 
bijna 10 biljoen yen per jaar 
uitgeven, alleen al om de ren-
te te betalen op uitstaande 
schulden. Die kosten verdub-
belen als de centrale bank de 
rente met 1 procentpunt zou 
verhogen.
Maar het is niet allemaal 
kommer en kwel in Japan. De 
centrale bank kwam vlak 
voor kerst in actie, niet op-
zichtig door de beleidsrente 
te verhogen (-0,1�% sinds 
2016), maar door het maxi-
male rendement van Japanse 
staatsobligaties te verhogen 
van 0,25 naar 0,50 procent. 
Daarop schoot de tienjarige 
staatsrente omhoog tot bijna 
0,5 procent. De aandelen-
beurs voelt dat direct, omdat 
de concurrentie van de obli-
gatie toeneemt. Maar ook op 
andere gebieden heeft de 
aanpassing van het rentebe-
leid gevolgen. Sommige be-
leggers of speculanten heb-
ben gebruikgemaakt van de 
extreem lage rente in Japan 
door er geld te lenen en dat 
in andere landen te beleggen 

tegen een veel hoger rende-
ment. Maar als de Japanse 
rente stijgt, wordt die carry 
trade minder winstgevend. 
Posities worden nu verkocht 
om de schulden in Japan af te 
lossen.

Yen kruipt overeind
De beslissing van de Japanse 
centrale bank heeft ook al ge-
volgen gehad voor de yen. 
Die reageerde onmiddellijk 
met een waardestijging van 
bijna 5 procent tegenover de 
dollar. Dat is indrukwekkend, 
omdat de yen al jaren ver-
zwakt tegenover de euro en 
zeker tegenover de dollar. De 
markten liepen al enkele 
maanden vooruit op een actie 
van de Bank of Japan. Sinds 
begin november vorig jaar is 
de yen in betere doen. Het 
lijkt er steeds meer op dat dit 
het begin is van een trend-
breuk.
De handel in Japanse staats-
obligaties dreigt ontwricht te 
raken, nu meer dan de helft 
van de totale staatsschuld 
van het land op de balans 
staat. De centrale bank kan 
moeilijk nog meer staatsobli-
gaties opkopen. De inflatie is 
wel enorm toegenomen, 
maar dat is niets in vergelij-

king met de prijsstijgingen in 
Europa en de Verenigde Sta-
ten. Welke weg de centrale 
bank de komende maanden 
zal inslaan, weet niemand. 
Maar de kans is aanzienlijk 
dat de nieuwe gouverneur 
het beleid van premier Fumio 
Kishida verkiest. Hij zal de 
topman van de centrale bank 
aanstellen. Het zou erop 
neerkomen dat het program-
ma om staatsobligaties aan te 
kopen wordt afgebouwd en 
dat de rente omhooggaat.

Terrein winnen
Als gevolg daarvan kan de 
yen dit jaar uit een diep dal 
klauteren en terrein winnen 
tegenover de Amerikaanse 
dollar en de euro. In eerste 
instantie zien we de Japanse 
munt tegenover de dollar 
stijgen richting 120�yen vanaf 
het huidige niveau op 
130�yen. In euro zou dat neer-
komen op een stijging van 
141�yen voor een euro naar 
127�yen. Door de stijgende 
rente wordt het verschil in 
rendement tegenover de Eu-
ropese en vooral de Ameri-
kaanse langlopende obliga-
ties aanzienlijk kleiner. De 
Amerikaanse Federal Reser-
ve heeft de waarde van de 

dollar de voorbije jaren fors 
doen stijgen tegenover de 
yen, met een agressieve 
 monetaire verkrapping en 
een stijgende rente. Maar dat 
beleid zal dit jaar geen ver-
volg krijgen als de Fed niet 
het risico wil lopen dat de 
economie in een recessie 
 belandt.
De verwachte waardestijging 
van de yen zal worden on-
dersteund door een econo-

mie die beter zal presteren 
dan gevreesd. In de Verenig-
de Staten en Europa zullen 
de opeenvolgende rentever-
hogingen de economische 
activiteiten vertragen. Vol-
gens een recente prognose 
van de OESO zal de wereld-
wijde groei vertragen van 3,1 
procent in 2022 tot 2,2 pro-
cent in 2023. Maar dezelfde 
organisatie verwacht dat de 
Japanse economie dit jaar 
met 1,8 procent zal groeien. 
Dat is meer dan enkele 
maanden voordien werd 
 geschat. z

Sinds begin november is 
de yen in betere doen en 
lijken we op weg naar een 
trendbreuk.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0825  -2,90 %
EUR/GBP 0,8790 +5,63 %
EUR/NOK  10,908  +9,40 %
EUR/SEK  11,339  +8,39 %
EUR/CAD  1,4569  +2,55 %
EUR/AUD  1,5484  -2,25 %
EUR/NZD  1,6859  -0,39 %
EUR/ZAR  18,890 +9,92 %
EUR/TRY  20,356  +34,78 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Toen Elon Musk vorig jaar het 
record brak van de grootste 
verliezer op de beurs, weer-
klonk hoongelach. Maar dat 
is intussen verstomd. De 
beurswaarde van zĳn Tesla 
steeg eind vorige maand met 
30 procent. Het bedrĳf wordt 
een cashmachine, nu de ver-
koop op volle toeren draait 
en de productiekosten afne-
men. Dat is ook de ratingbu-
reaus niet ontgaan. Standard 

& Poor’s geeft rating BBB aan 
de autobouwer, waardoor de 
obligaties behoren tot het 
kwaliteitspapier (investment 
grade). Ook Moody’s heeft de 
rating van Tesla Motors ver-
hoogd.
Fitch Ratings, een ander 
bekend ratingbureau, heeft 
ook de rating van Grieken-
land verhoogd van BB tot 
BB+. Dat is net niet invest-
ment grade. De nieuwste 
tienjarige euro-obligatie van 
het land is een voltreffer. De 
coupon van 4,25 procent en 
de koers van 99,6 procent 

brengen het rendement op 
4,30 procent.
Tegenover winnaars staan 
uiteraard ook verliezers. 
Moody’s verlaagde de rating 
B3 naar Caa1 voor Nigeria. 
Zo’n rating wil zeggen dat het 
papier een substantieel risico 
inhoudt. Tunesië had tot voor 
kort dezelfde rating, maar 
daar is verandering in geko-
men. Moody’s duwt de rating 
naar Caa2, wat staat voor 
extreem risicovolle effecten.
Het kan altĳd erger. Bed 
Bath & Beyond, bekend van 
zĳn betaalbare woonacces-

soires, keukengerei en meu-
bilair, kan zĳn uitstaande 
leningen en verplichtingen 
niet terugbetalen. Als gevolg 
daarvan heeft S&P de rating 
verlaagd van CC naar D. Obli-
gaties van BB&B gaan voor 
minder dan 5 procent van de 
nominale waarde van de 
hand. Dat geeft in theorie 
fenomenale rendementen 
van 380 procent en meer, 
maar de kans om dat effec-
tief te realiseren is vrĳwel 
nihil.

Het kan altijd  
erger
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P O R T E F E U I L L E

M
elexis heeft er een re-
cordjaar op zitten. Dat 
kwam niet onverwacht. 
De ontwerper van half-
geleiders, in hoofdzaak 
voor de autosector, had 
vorig jaar tot drie keer 

toe zijn verwachtingen ver-
hoogd. De wereldwijde half-
geleiderindustrie zit in zwaar 
weer door de teruggevallen 
verkoop van computers en 
consumentenelektronica. 
Het segment van de halfge-
leiders voor auto’s blijft ge-
spaard, doordat er langeter-
mijntrends in de kaart van 
een hogere vraag spelen.
De eerste is de toegenomen 
elektrificatie. De volgende 
vijf jaar komen er jaarlijks 
gemiddeld 24 procent elek-
trische wagens bij. Voor de 
hybride varianten is dat 17 
procent. Elektrische en hy-
bride wagens bevatten meer 
halfgeleiders dan auto’s met 
een klassieke verbrandings-
motor. Daarnaast doet de 
trend naar meer luxe, meer 
comfort en meer veiligheids-
systemen auto’s de behoefte 
aan halfgeleiders toenemen. 

Rijhulpsystemen en auto-
noom rijden is een derde 
groeitrend. Gemiddeld bevat 
elke nieuw geproduceerde 
auto achttien halfgeleiders.
Melexis verkocht vorig jaar 
wereldwijd 1,9�miljard half-
geleiders. Dat leidde in 2022 
tot een omzet van 836,2�mil-
joen euro, of 30 procent meer 
dan een jaar eerder. De ope-
rationele marge (ebit) klom 
van 23,1 naar 27,1 procent. 
Netto verdiende Melexis met 
197,2�miljoen euro de helft 
meer dan een jaar eerder. 
Tussen oktober en december 
kwam de omzet uit op 
223,9�miljoen euro, aan de bo-
venkant van de vooropgestel-
de vork van 220 tot 225�mil-
joen. Dat was 35 procent 
meer dan een jaar eerder. 
Opmerkelijk was de sterke 
prestatie van Noord- en 
Zuid-Amerika, waar de om-
zet op kwartaalbasis met 12 
procent steeg. Dat compen-
seerde ruim de kleine achter-
uitgang in Europa (-1�%). In 
Azië, waar 60 procent van de 
omzet vandaan komt, be-
droeg de groei 2 procent op 

kwartaalbasis. De brutomar-
ge bleef met 44,5 procent iets 
achter op de verwachte 45 
procent. De ebit-marge 
kwam uit op 25,8 procent, 
terwijl 27,3 procent was ver-
wacht. Het verschil was te 
wijten aan de toegenomen 
operationele uitgaven en de 
investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling.
De vooruitzichten voor 2023 
zijn rooskleurig. De groei 
wordt nog altijd beperkt door 
de aanbodzijde, want Me-
lexis krijgt gemiddeld een 
kwart meer orders binnen 
dan het bedrijf en zijn toele-
veranciers kunnen verwer-
ken. Voor het lopende eerste 
kwartaal mikt Melexis op een 
omzet tussen 225 en 230�mil-
joen euro. Over het hele 
boekjaar zal de groei tussen 
11 en 16 procent uitkomen. 
Melexis houdt rekening met 
de aanhoudende krapte in 
productiecapaciteit. Er komt 
stilaan een jaaromzet van 
1�miljard euro in zicht. De 
brutomarge zal stabiliseren 
in de buurt van 45 procent 
(44,8�% in 2022), terwijl de 
ebit-marge met 26 procent 
iets zal afnemen door hogere 
uitgaven. De kapitaalinveste-
ringen worden opgetrokken 
naar 70�miljoen euro door 

onder meer investeringen in 
de fabriek in Maleisië.
Melexis boekte vorig jaar een 
vrije kasstroom van 161�mil-
joen euro, ruim de helft meer 
dan een jaar eerder. Het is 
schuldenvrij en had eind vo-
rig jaar netto 85,1�miljoen eu-
ro in kas. Melexis laat de aan-
deelhouders meegenieten 
van de hogere winst en trekt 
het dividend op naar 3,5�euro 
per aandeel, tegenover 2,6�eu-
ro een jaar eerder. 
De sterke resultaten en voor-
uitzichten waren verwacht 
en dus was het aandeel al 
fors vooruitgelopen op het 
nieuws. Melexis werd sinds 
het jaarbegin ruim een kwart 
duurder en sinds november 
loopt de winst op naar meer 
dan 50 procent. Hoewel we 
de waardering in verhouding 
tot de groei nog niet buiten-
sporig vinden, is dat met de 
historische koerstop van no-
vember 2021 in zicht. Van-
daar onze adviesverlaging. 
Melexis mag wel deels in 
portefeuille blijven wegens 
de topkwaliteit en het aan-
trekkelijke dividendrende-
ment (rating 2A). z

Melexis trekt zijn divi-
dend op van 2,6 naar 
3,5 euro per aandeel.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  D’Ieteren: uit de Belgische 

cĳfers van januari blĳkt dat 
de Volkswagen-groep  
17,7 procent meer wagens 
verkocht dan in januari 
2022. Het marktaandeel 
steeg van 22,3 naar 22,4 
procent. Het jaarrapport 
volgt op 8 maart.

·  Ontex profiteerde van een 
koopadvies van KBC Securi-
ties.

Goud en  
metalen
·  First Quantum Minerals: 

terwĳl de onderhandelingen 
met de Panamese overheid 
over een nieuwe concessie 
voor Cobre Panama aansle-
pen, meldden de Canadezen 
een dodelĳk werkongeval in 
Zambia.

·  Pan American Silver: de 
aandeelhouders keurden de 
overname van Yamana Gold 
met Agnico Eagle Mines goed. 
De transactie wordt in het 

eerste kwartaal afgerond.
·  Sprott Physical Uranium 

Trust kocht sinds 1 januari 
1,28 miljoen pound uranium, 
waardoor het de grens van 
60 miljoen pound heeft 
overschreden.

Vergrijzing
·  MDxHealth moet een kor-

ting van bĳna 40 procent 
toestaan om tegen 4 dollar 
per aandeel 40 miljoen dol-
lar op te halen in de Ver-
enigde Staten (61 % extra 

aandelen).
·  Mithra: kondigde een 

samenwerking aan met het 
Duitse VaRi Bioscience voor 
de ontwikkeling van een 
ring tegen vaginale droogte 
en alle strategische opties 
voor waardecreatie van zĳn 
CDMO te bekĳken.

·  Sequana Medical kreeg 
een belangrĳk patent in de 
Verenigde Staten ter ver-
sterking van de intellectuele 
eigendom voor het DSR 
hartfalenprogramma.

Melexis verwent zijn 
aandeelhouders
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 50 aandelen Bayer gekocht tegen 56,65 euro; we 
kopen 60 aandelen Bekaert tegen maximaal 39,25 euro (aangepast!); 25 
aandelen Disney tegen openingskoers donderdag(!) en 250 
deelbewĳzen VanEck Vectors Gold Miners tegen maximaal 29,10 euro(!)
Verkoop: we hebben 20 aandelen KBC verkocht tegen 67,72 euro; 15 
aandelen Melexis tegen 100,50 euro en 30 aandelen Solvay tegen 
108,60 euro  

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
149.416,14   87,0%      22.422,96    13,0%             171.839,10  100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen  +6,0% Bel20   +4,1%
Eurostoxx50 +12,2% MSCI World  +6,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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A A N D E L E N

P
arker Hannifin laat zich 
moeilijk omschrijven. De 
simpele uitleg is dat het 
actief is in producten en 
systemen voor alles dat 
beweegt (motion and 
control). Het bedrijf is de 

wereldwijde marktleider in 
de ontwikkeling, de produc-
tie en de verkoop van tech-
nologie, systemen en com-
ponenten voor aandrijving, 
besturing en procesbeheer-
sing.
Parker Hannifin, dat sinds 
1964 een beursnotering in 
New York heeft, begon in 
1917 als Parker Appliance 
Company en maakte in de 
beginjaren pneumatische 
remsystemen voor bussen, 
trucks en treinen. In 1927 
werd uitgebreid naar vlieg-
tuigen, nadat Charles Lind-
bergh het bedrijf had ge-
vraagd onderdelen te leveren 
voor de bouw van het vlieg-
tuig waarmee hij de Atlan-
tische Oceaan wilde over-
steken.
Vandaag levert Parker Han-
nifin producten in negen 
technologieën: hydrauliek, 
pneumatiek, slangen en kop-
pelingen, afdichtingen, pro-
cesbeheersing, filtratie, kli-
maatbeheersing, elektrome-
chanica en luchtvaart, wat 
steeds meer een speerpunt 
wordt. Er zijn naar schatting 
527.000 klanten die via een 
wereldwijd netwerk van dis-
tributeurs de honderddui-
zenden producten van Parker 
Hannifin afnemen. Geen en-
kele klant vertegenwoordig-
de in het laatste boekjaar 
 ( juni 2022) meer dan 2 pro-
cent van de totale omzet. 

 Bovendien is geen enkel 
 product van Parker goed voor 
meer dan 1 procent van de 
omzet en komt 85 procent 
van de omzet van producten 
met een sterk beschermd in-
tellectueel eigendom. In het 

boekjaar 2022, waarin Parker 
een omzet van 15,7�miljard 
dollar (+10,6�%) optekende, 
was de divisie Diversified 
 Industrial goed voor 84 pro-
cent van de omzet en kwam 
de resterende 16 procent van 
Aerospace Systems. De sterk-

ste groei kwam in 2022 van 
de luchtvaarttak.
Die omzetverdeling wordt  
dit jaar flink door elkaar 
 geschud door de overname 
voor 8,8�miljard dollar van 
het Britse Meggitt, dat on-
derdelen voor helikopters, 
vliegtuigen en tanks levert. 
42 procent van de omzet 
komt van defensie-uitgaven. 
Daarmee boort Parker een 
mooie, deels nieuwe groei-
markt aan en wordt het be-
drijf minder cyclisch. Inclu-
sief Meggitt wil Parker Han-
nifin tegen 2027 meer dan de 
helft van zijn omzet  halen uit 
laagcyclische activiteiten.

Parker beoogt een jaarlijkse 
organische omzettoename 
van 4 à 6 procent tot 2027. 
Dat is ambitieus, maar het 
bedrijf levert altijd en zal, nu 
een steeds groter deel komt 
van minder cyclische activi-
teiten, de komende jaren al-
leen maar beter voorspelbaar 
worden. Na de overname van 
Meggitt staat er bijna 12�mil-
jard dollar schuld op de ba-
lans, maar met een vrije kas-
stroom van 2,6�miljard dollar 
(geschat voor 2023) kan die 
snel worden teruggebracht, 
zonder dat dat ten koste van 
het dividend gaat, dat Parker 
al 66 jaar op rij heeft ver-
hoogd.
Het jaarlijkse dividend voor 
de aandeelhouders is 
670�miljoen dollar. De rest 
van de vrije kasstroom kan 
naar schuldvermindering 
gaan. Bovendien groeit de 
kasstroom jaarlijks, net als 
het dividend, dat in 2022 met 
29 procent werd verhoogd 
naar 1,33�dollar per kwartaal. 
In de voorbije vijf jaar trok 
het bedrijf al vier keer zijn 
dividend met meer dan 15 
procent op.

Conclusie
Het bedrijf is bij uitstek 
 geschikt voor een dividend-
portefeuille, waarin het mis-
schien wel het mooiste aan-
deel voor de lange termijn is. 
Zelfs nu de beurskoers niet 
ver verwijderd is van de 
hoogste koers ooit, is het 
 aandeel met een geschatte 
koers-winstverhouding van 
iets meer dan 16 aantrekke-
lijk gewaardeerd. Net als het 
dividend kan de koers nog 
hoger. z

V A S T E  W A A R D E  V O O R  D I V I D E N D P O R T E F E U I L L E

Tip van de week: Parker Hannifin

Ko e r s :  319,80 dollar
T i c ke r :  PH US
I S I N - c o d e :  US701094104
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 41,06 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  19
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  16
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +5  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +10 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,7  %

Parker Hannifin trok de 
voorbije vijf jaar al vier 
keer zijn dividend met 
meer dan 15 procent op.

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 2 FEBRUARI
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