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V O O R W O O R D

Kijk omhoog, niet 
langer omlaag

N r .  2 3  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

V
orig jaar was een goed tot 
heel goed beursjaar. Veel 
aandelenbeleggers denken 
er vandaag met veel heim-
wee aan terug, zeker nu ze 
weer worden geconfron-
teerd met fenomenen die 

ze als een nachtmerrie be-
schouwen: inflatie en stijgen-
de rentes. De aandelenmark-
ten zijn in 2021 te lang meege-
gaan in het verhaal van de 
centrale bankiers dat de oplo-
pende inflatie even snel weer 
zou weggaan als ze gekomen 
was. Dat gebeurde niet. Het 
gevolg is dat de meeste in-
dexen van de belangrijkste 
beurzen op een stevig verlies 
staan sinds het jaarbegin. 
Voor obligatiebeleggers is de 
balans bijna even pijnlijk.
De schrik voor een beurscrash 
door de stijgende rente en de 
dreigende recessie zit er goed 
in. Op zich valt zo’n scenario 
nooit uit te sluiten, maar we 
blijven het nog altijd een rela-
tief kleine kans toemeten. We 
blijven bij onze geruststellen-
de boodschap. Er mag in de 

media dan al sprake zijn van 
een klassieke berenmarkt of 
neerwaartse markt voor veel 
beursindexen (een daling van 
meer dan 20% vanaf de laatste 
piek), maar dat interesseert 
ons maar matig. Veel essenti-
eler is dat de seculaire, lang-
durige stierenmarkt of haus-
semarkt sinds 2009 op Wall 
Street nog altijd overeind 
staat. We denken dat we nog 
minstens één opwaartse fase 
met nieuwe records te goed 
hebben. Het langetermijnge-
middelde is nog altijd op-
waarts gericht en we staan 
nog voldoende ver boven dat 
gemiddelde om ons voorlopig 
geen al te grote zorgen te ma-
ken.

Fraaie koopkansen
In een perspectief van één à 
twee jaar dienen zich op deze 
niveaus mooie koopmomen-
ten aan. Dit zijn wellicht zelfs 
de beste koopmomenten sinds 
maart 2020. De kans is reëel 
dat we ook op Wall Street de 
bodem onlangs hebben ge-

zien, en anders zijn we er wel-
licht al dichtbij geweest. We 
komen steeds dichter bij een 
historische top en heel veel 
opwaartse golven gaan we 
meer dan waarschijnlijk niet 
meer krijgen. Het is dus zaak 
er zo maximaal mogelijk van 
te profiteren.

We bevestigen dat een nieuwe 
langdurige berenmarkt in 
obligaties al begonnen is. 
Maar daaruit in één adem 
concluderen dat ook het 
beursfeest achter de rug ligt, 
is te kort door de bocht. Zo’n 
seculaire berenmarkt loopt 
over decennia en dus in fases. 
De stijging van de tienjarige 
Amerikaanse rente is van 0,6 
naar meer dan 3 procent is al 
fors. We verwachten dat we al 
dicht bij een eerste, tussen-
tijdse piek staan en dat het ge-
rust één à twee jaar kan duren 
alvorens we hogere niveaus 
dan vandaag halen. In die tus-
senperiode kan de S&P500- 
index nog nieuwe historische 
records laat optekenen. z

Het beste uit… 
BELEGGERS 
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94 Inside Beleggen
A N A L Y S E

D
e toerismesector was een 
van de grootste slachtof-
fers van de covid-19-pan-
demie. Die crisis was in 
de meeste westerse lan-
den nog maar net onder 
controle, toen zich met 

de oorlog in Oekraïne al een 
nieuwe crisis aandiende. Dat 
heeft geleid tot een galoppe-
rende inflatie, stijgende ren-
tevoeten en de dreiging van 
een recessie. Het opheffen 
van de reisbeperkingen is 
voor de toeristische sector 
een geweldig pluspunt en de 
meeste consumenten geven 
aan dat ze weer met vakantie 
gaan, maar de enorm geste-
gen prijzen temperen het op-
timisme.

Controle over  
reservaties
De grote hotelketens vrezen 
dat het verbruik ter plaatse 
geremd wordt. En ze hebben 
nog katten te geselen. Ook al 
doen ze hun best om klanten 
naar hun eigen website te 
lokken, de hotelketens heb-
ben nog steeds een vrijwel 
onoverbrugbare achterstand 
op de Online Travel Agencies 
(OTA’s). Dat is niet onschul-
dig. Bedrijven als Booking.
com, Expedia en Trivago 
knabbelen aan hun winst-
marges. De OTA’s controle-
ren vrijwel de gehele online-
business voor reservaties. 
Hotels proberen klanten 
rechtstreeks te laten reserve-
ren, zodat ze de hoge com-
missies niet hoeven te beta-
len en dan valt er weleens 
een zaakje te doen.

Maar ook de OTA’s beleefden 
tijdens de coronacrisis moei-
lijke tijden. Zelfs Booking 
Holdings, de eigenaar van de 
website Booking.com en de 
marktleider in onlinereserva-
ties, krijgt het lastig. Vorig 
jaar haalde het bijna 11 mil-
jard dollar omzet en een be-
drijfswinst (ebit) van 2,5 mil-
jard dollar. Op het eerste ge-
zicht is dat verre van slecht, 
maar het is een serieuze 
aderlating tegenover het laat-
ste normale jaar 2019. Toen 
was er 15 miljard dollar om-
zet en een ebit van 5,3 miljard 
dollar. De voorbije twaalf 
maanden verloor de beurs-
koers 5 procent. Van de ge-
weldige stijging in tien jaar 
blijft nog 270 procent over. 
Het zal nog wel even duren 
alvorens het aandeel van 
Booking terugkeert naar het 
precoronaniveau. 
Het is dus geen koopkandi-
daat, al doet Booking Hol-
dings het nog relatief goed in 
vergelijking met Expedia, 
Tripadvisor en Trivago. Dat 
laatste doet het bijzonder 
slecht op de beurs. Tegen-
over een beurskoers van 
22 dollar vijf jaar geleden no-

teren we vandaag nog amper 
1,6 dollar.

Hotels presteren beter
De aandelen van de hotel-
exploitanten hebben de voor-
bije maanden aanzienlijk be-
ter gepresteerd dan die van 
de onlinespelers. Allemaal 
hebben ze zware klappen ge-
kregen tijdens de coronacri-
sis, maar ze hebben volop in-
gezet op kostenbesparing. 
Dat loont.
Hilton (Conrad, Hilton, Wal-
dorf Astoria en Curio Collec-
tion) heeft alle niet-essenti-
ele kosten teruggedrongen. 
Zo is ook het salarispakket 
van het directiecomité inge-
perkt. Dat mooie gebaar wis-
ten de beurzen te apprecië-
ren. Er was 410 miljoen dol-
lar winst, en de aandeelhou-
ders delen erin mee. Op 24 
juni ontvangen ze een kwar-
taaldividend van 0,15 dollar 
per aandeel. Ook het inkoop-
programma van eigen aande-
len is hervat. Voor we te en-
thousiast worden: de ver-
wachte jaarwinst zal lager 
uitvallen, omdat de arbeids-
kosten fors gestegen zijn en 
de inflatie zich sterk zal laten 
voelen.
Hyatt (Andaz, Alila Hotels & 
Resorts, Thompson Hotels) 
leed vorig jaar zelfs 222 mil-
joen dollar verlies. De hotel-
keten heeft goed en slecht 
nieuws. Het goede is dat er 
een jaar eerder nog 700 mil-

joen dollar verlies was. Slecht 
nieuws is dat er ook voor dit 
jaar nog geen winst wordt 
verwacht, zodat er maar een 
symbolisch dividend kan 
worden vooropgesteld. Er 
zijn geen redenen om nu tot 
een aankoop van het aandeel 
over te gaan.
Marriott International 
(Westin, Renaissance Hotels, 
Le Meridien, Delta Hotels, 
Gaylord Hotels), de grootste 
hotelketen ter wereld, betaalt 
eind juni al een kwartaaldivi-
dend van 0,3 dollar uit. Dat 
brengt het dividendrende-
ment op 0,75 procent. Het is 
niet veel. Daarvoor alleen 
koopt geen enkele belegger 
dat aandeel. Die kijkt veeleer 
naar de winstgevendheid van 
het bedrijf, en vooral naar de 
verwachtingen. De eerste 
drie maanden van het jaar 
haalde Marriott 377 miljoen 
dollar winst. Vorig jaar rond 
deze tijd was er nog 11 mil-
joen dollar verlies. Tot enkele 
weken geleden evolueerde de 
beurskoers gunstig, maar in-
tussen zit de klad er weer in. 
Ondanks de koerscorrectie is 
het aandeel tegen 26 keer de 
verwachte winst nog geen 
koopje.
Accor, het nummer één van 
Europa, kampt al twee jaar 
met een voorzichtige hou-
ding van de ratingbureaus. 
S&P Global Ratings verlaag-
de de rating van BBB- naar 
BB+ op basis van negatieve 

Opklaringen maar  
geen blauwe hemel  
voor het toerisme

KERNCĲFERS BELANGRĲKSTE SPELERS IN DE HOTELSECTOR    

Bron: Bloomberg

NAAM KOERS EVOLUTIE EVOLUTIE DIVIDEND-RENDEMENT VERWACHTE  
  12 MAANDEN  OP 5 JAAR   KOERS/WINST

Accor 30,68 euro -6,2% -29,2% 1,2% 76
Booking.com 2265 dollar -4,0% +19,5% - -
Hilton 142,2 dollar +13,5% +111,0% 0,3% 83
Hyatt 88,4 dollar +13,2% +52,6% - -
Marriott 172,6 dollar +20,2% +56,8% 0,4% 45
Scandic 39,9 Zweedse kroon +10,0% -51,2% 1,1% -
Whitbread 2730 pence -14,2% -24,8% 1,5% -
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vooruitzichten in augustus 
2020. Fitch verlaagde de ra-
ting van de groep van BBB- 
naar BB+. Die degradatie tot 
junkstatus kost het bedrijf 
tientallen miljoenen euro’s 
aan extra rentebetalingen. 
Accors leidende marktposi-
tie, wereldwijde activiteit, fi-
nanciële flexibiliteit en solide 
liquiditeitsruimte zijn licht-
puntjes. Voor de risicobe-
wuste beleggers liggen hier 
wel wat kansen. De voorzich-
tige belegger moet nog even 
wachten op gunstiger signa-
len.
De Britse hotelketen Whit-
bread verwacht dat de resul-
taten tegen eind 2023 terug-
keren naar het precorona-
niveau. Dat betekent circa 
2 miljard pond omzet en 
180 miljoen pond winst. We 
vernemen hier en daar al 
aankoopaanbevelingen voor 
het aandeel, want het is be-
hoorlijk teruggevallen op de 
Londense beurs. We hebben 
toch een voorkeur voor Ac-
cor.
Bij Scandic Hotels Group is 
nog geen winst te bespeuren. 
Misschien in 2023, maar dat 
is helemaal niet zeker. Het 
verlies wordt wel elk jaar 
kleiner. Voor dit jaar wordt 
een tekort van 420 miljoen 
kronen voorspeld. Geen 
winst betekent uiteraard 
geen dividend, en wat ons 
betreft ook geen aankoop-
aanbeveling.

Weer meer pret
Disney is veel meer dan ho-
tels en pretparken. Het is een 

gigantische entertainment-
groep, die goed standhield 
tijdens de pandemie. Maar 
de voorbije twaalf maanden 
kreeg het aandeel rake klap-
pen. Het verloor 40 procent 
van zijn waarde. Dit jaar ver-
wacht de groep een winst-
verdubbeling. Maar de 
4,4 miljard dollar zal nog al-
tijd minder dan de helft zijn 
van de 10,4 miljard dollar die 
Disney in 2019 kon realise-
ren. Het onlinekanaal Dis-
ney+ wierf afgelopen kwar-
taal 7,9 miljoen nieuwe klan-
ten. CEO Bob Chapek is er-
van overtuigd dat Disney in 
staat is entertainment te blij-
ven transformeren door bui-
tengewone verhalen te com-
bineren met innovatieve 
technologie. Om in de gaten 
te houden.
Het Franse Compagnie des 
Alpes is in de toerismesector 
onze favoriet voor de voor-
zichtige belegger. Het bedrijf 
bezit themaparken (Parc As-
térix, Walibi, Bellewaerde 
Aquapark) en baat heel wat 
skistations uit (La Plagne, 

Les Arcs, Val d’Isere). Daar-
door vallen de inkomsten 
niet stil in de winter, zoals bij 
veel uitbaters van recreatie-
parken in Europa wel het ge-
val is. Over de eerste helft 
van boekjaar 2021-2022 
meldden de Fransen al een 
aangename 16 procent om-
zetgroei tegenover de eerste 
helft van 2018-2019, de laat-
ste normale jaarhelft voor de 
coronacrisis. Dat leidde tot 
een verrassend sterke groei 
van de bedrijfswinst (ebit) 
met 72,5 procent tot 
164,8 miljoen euro. De koers 
evolueert dan ook weer in de 
goede richting. Compagnie 
des Alpes doet ook enorme 
investeringen om de parken 
ecologischer te maken. Zo 
zijn de eerste elektrische 
sneeuwruimers al aange-
kocht, en test de groep dit 
seizoen elektrische shuttles 
in Val d’Isère en Tignes.
Pierre et Vacances zet ook 
volop in op vergroening. De 
groep behaalde het Green 
Key-label, het eerste onaf-
hankelijke en internationale 

milieulabel voor duurzame 
toeristische accommodaties. 
Door de pandemie bleven 
veel vakantiegangers dicht 
bij huis. Uitstekend nieuws 
voor de Europese leider in 
dicht-bij-huisvakanties. Het 
Franse bedrijf hield dan ook 
goed stand in de corona-
storm. De omzet viel vorig 
jaar terug tot 937 miljoen eu-
ro, een daling van ‘slechts’ 20 
procent. Dat was een relatief 
sterke prestatie geweest, wa-
re het niet dat het bedrijf al 
jaren verlies maakt. Ook dit 
jaar, waarin een omzet van 
anderhalf miljard euro wordt 
voorspeld, zal geen winst te 
bespeuren vallen. Het aan-
deel kostte midden 2007 nog 
113 euro, nu nog nauwelijks 
6 euro. Een turnaroundkan-
didaat voor de risicobewuste 
belegger. z

ALPES

KERNCĲFERS BELANGRĲKE SPELERS IN PRETPARKEN    

Bron: Bloomberg

NAAM KOERS EVOLUTIE EVOLUTIE DIVIDEND-RENDEMENT VERWACHTE  
  12 MAANDEN  OP 5 JAAR   KOERS/WINST

Compagnie des Alpes 16,08 euro -2,1% -15,3% 3,7% 26
Disney 109,3 dollar -38,9% +2,0% - 62
Pierre et Vacances 6,48 euro -45,8% -87,0% 0,8% -
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A A N D E L E N

H
et aandeel van adidas 
kreeg eerst rake klappen 
door de Russische inva-
sie in Oekraïne. Traditio-
neel staat de Duitse 
sportgigant sterk in Cen-
traal- en Oost-Europa, 

inclusief Rusland. Het ge-
schatte omzetverlies van 
250 miljoen euro door het 
wegvallen van de Russische 
activiteiten was minder dan 
analisten voor dit jaar had-
den gevreesd, waardoor de 
koers weer opveerde. Maar 
de verkoop in China was ook 
een reden van bezorgdheid 
voor adidas. Net zoals grote 
rivaal Nike weigerde de Duit-
se sportgigant begin vorig 
jaar nog katoen te gebruiken 
uit een Chinese provincie, 

omdat er ernstige aanwijzin-
gen waren dat de minder-
heidsgroep de Oeigoeren 
daar tot dwangarbeid werd 
gedwongen. Als reactie zet-
ten de Chinezen een online-
lastercampagne op. Die had 
in 2021 een negatieve impact 
op de Chinese verkoop.
Toen het management bij de 
bekendmaking van de jaarre-
sultaten voor 2022 een om-
zetgroei van 11 tot 13 procent 
bij constante wisselkoersen 
vooropstelde, kwam die uit 
boven de gemiddelde analis-
tenschatting van 9,5 procent. 
De koers maakte daarop een 
sprong van ruim 25 euro 
(+13,6%). Maar het manage-
ment was daarbij niet uitge-
gaan van de ernstige opstoot 

van de covid-19-pandemie, 
die in China tot flink wat 
lockdowns leidde. Dat de 
eerstekwartaalcijfers geen 
gouden medaille verdienen, 
heeft vooral te maken met de 
lagere inkomsten uit China 
(-28%). De omzet bleef met 
1 miljard euro ook verder on-
der de gemiddelde verwach-
tingen van de analisten, die 
op 1,21 miljard euro mikten, 
al was de markt voorbereid 
op minder goed nieuws.
In het eerste kwartaal lag de 
omzet van 5,30 miljard euro 
nog min of meer in lijn met 
de omzet van vorig jaar (toen 
5,27 miljard euro) en de ana-
listenconsensus van 5,21 mil-
jard euro, vooral dankzij 
Noord-Amerika (kwar-
taalomzet 1,40 miljard euro, 
of 21% hoger dan in hetzelfde 
kwartaal van 2021 en ook een 
stuk boven de analistencon-
sensus van 1,23 miljard euro). 
In Latijns-Amerika bedroeg 
de omzetstijging 41 procent 
op jaarbasis tot 419 miljoen 
euro, terwijl de gemiddelde 
analistenverwachting 
331 miljoen euro bedroeg. De 
bedrijfswinst (ebit) was met 

437 miljoen euro een afknap-
per, want 38 procent minder 
dan het eerste kwartaal van 
2021, zij het boven de analis-
tenconsensus van 391,9 mil-
joen euro. De ebit-marge 
maakte een duik van 13,4 pro-
cent in het eerste kwartaal 

van 2021 naar 8,2 procent 
voor de eerste drie maanden 
van dit jaar. Dat was wel 99 
basispunten onder de analis-
tenconsensus van 9,19 pro-
cent.
Omdat ook de Adidas-top 
niet meteen beterschap ziet, 
wordt voor 2022 in China 
een aanzienlijke omzetdaling 
verwacht in vergelijking met 
vorig jaar. Voorheen werd 
nog op een toename met 5 
procent gerekend. Vandaar 
dat het management nu uit-
gaat van een omzetgroei aan 
de onderkant van de eerdere 
vork van 11 à 13 procent. 
Idem voor de winstverwach-
ting, met een lagere ebit-mar-
ge van 9,4 procent, tegenover 
eerder nog een vork tussen 
10,5 en 11 procent.

Conclusie
Op iets langere termijn beke-
ken profiteert Adidas nog al-
tijd van de athleisuretrend, 
waardoor het hip is sportkle-
ding of kleding die erop lijkt 
op straat te dragen, zoals 
sneakers, maar ook alledaag-
se kleding gemaakt van mate-
rialen zoals joggingstof en 
polyester. Adidas blijft een 
absoluut Europees topaan-
deel, dat na de recente duik 
opnieuw redelijk gewaar-
deerd is, tegen onder meer 
minder dan 11 keer de onder-
nemingswaarde (ev) tegen-
over de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022 (tegen-
over 14,5 keer gemiddeld 
over de afgelopen vijf jaar). 
We behouden het aandeel 
dan ook in de voorbeeldpor-
tefeuille. z

A D I D A S

China tempert groeiverwachtingen

Koers: 184,22 euro
Ticker: ADS GY
ISIN-code: DE000A1EWWW0
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 34,57 miljard euro
K/w 2021: 27
Verwachte k/w 2022: 19
Koersverschil 12 maanden: -38%
Koersverschil sinds jaarbegin: -29%
Dividendrendement: 1,8%Adidas blijft een Europees 

topaandeel.

Advies:  koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 31 MEIGF
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Z
elfs de eeuwige groeier 
Apple kon niet ontkomen 
aan de malaise op de 
technologiemarkten. Het 
aandeel daalde vorige 
maand naar het laagste 
niveau sinds vorige zo-

mer. Apple werd zelfs even 
ingehaald door Saoedi Aram-
co als meest waardevolle 
beursgenoteerd bedrijf, maar 
heeft die plaats intussen 
weer ingenomen. Apple no-
teert 18 procent onder de 
topkoers van januari.

De koersdaling van Apple 
heeft te maken met waarde-
ring en sentiment, want ope-
rationeel kan het bedrijf wei-
nig worden aangewreven. In 
de drie maanden tot eind 
maart, het tweede kwartaal 
van het fiscaal boekjaar 2022, 
klom de groepsomzet met 8,6 
procent op jaarbasis naar 
97,3 miljard dollar. Dat cijfer 
lag 3,3 miljard dollar boven 
de consensusprognose. Over 
de eerste jaarhelft steeg de 
omzet met 10 procent naar 
221,1 miljard dollar. De con-
sensusverwachting voor het 
volledige boekjaar gaat uit 
van een omzetgroei met 8 
procent. Dat impliceert dat 
de groei op jaarbasis in de 
tweede jaarhelft (april-sep-
tember) iets lager zal liggen.
De omzet uit producten 
groeide met 6,6 procent naar 
77,5 miljard dollar en die uit 
diensten met 17,3 procent 
naar 19,8 miljard dollar. Dien-
sten als Apple Music, App 

Store, iCloud en andere ma-
ken meer dan een vijfde van 
de groepsomzet uit. Eind 
maart had Apple 825 miljoen 
betalende gebruikers van 
diensten. Dat zijn er een 
kwart meer dan een jaar eer-
der. Bij de producten stond 

de iPhone in voor een omzet 
van 50,6 miljard dollar of 5,5 
procent meer dan een jaar 
eerder. Het aandeel van de 
iPhone in de groepsomzet 
bedroeg 52 procent.
Verschillende toeleveran-
ciers van Apple moesten door 
de covidmaatregelen een tijd 
hun fabrieken sluiten. Dat 
leidde tot bezorgdheid over 
de timing van versie 14 van 
de  iPhone. Die wordt in prin-
cipe in september of oktober 
gelanceerd. Apple wijzigt de 
timing voorlopig niet. Ook de 
Mac- en de Wearables-pro-
ductlijnen lieten zich in posi-
tieve zin opmerken met een 
omzetstijging van respectie-
velijk 14,6 en 12,4 procent.
Apple verdiende netto 
25 miljard dollar of 5,8 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Wisselkoerseffecten en 
de stopzetting van de verko-
pen in Rusland hadden een 
impact van 4,5 procent op de 
groei. Apple geeft sinds coro-
na geen concrete omzetprog-
noses meer. Het management 
gaf wel aan dat de verstorin-
gen in de toeleveringsketen 4 
tot 8 miljard dollar aan omzet 

zullen kosten.
Apple realiseerde in het 
tweede kwartaal een vrije 
kasstroom van 25,6 miljard 
dollar. Dat brengt het totaal 
over de eerste jaarhelft op 
69,8 miljard dollar of 22,5 
procent meer dan een jaar 
eerder. De groep keerde 
27 miljard dollar uit onder de 
vorm van aandeleninkopen 
en dividendbetalingen. Het 
dividend werd verhoogd van 
22 naar 23 dollarcent per 
kwartaal. Het budget voor 
aandeleninkopen werd ver-
hoogd naar 90 miljard dollar. 
De voorbije twaalf maanden 
daalde het aantal aandelen in 
omloop met 3,1 procent.
De groep beschikte eind 
maart over 192,7 miljard dol-
lar aan cash en verkoopbare 
activa. De schuldpositie daal-
de van 123 naar 120 miljard 
dollar, wat per saldo een net-
tokaspositie van bijna 73 mil-
jard dollar opleverde.

Conclusie
Apple heeft met tegenwind af 
te rekenen, maar het bedrijf 
blijft boven de verwachtin-
gen presteren. De wissel-
koersevolutie, de lockdown 
in China en het tekort aan 
componenten wegen op de 
groei. In 2022 zal de prestatie 
van vorig boekjaar (33% 
groei) niet worden geëven-
aard. Tegen 24 keer de ver-
wachte winst en bijna 6 keer 
de verwachte omzet blijft 
Apple nog steeds vrij duur. z

A P P L E

Oorlog, dollar en chiptekort drukken groei

Koers:  149,63 dollar
Ticker:  AAPL US
ISIN-code:  US0378331005
Markt:  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2290 miljard dollar
K/w 2021:  26
Verwachte k/w 2022: 24
Koersverschil 12 maanden: +19%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -18%
Dividendrendement: 0,6%

Apple beschikt over een 
nettokaspositie van bijna 
73 miljard dollar.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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D
e koers van Engie is nog 
altijd niet hersteld van 
de klappen die het aan-
deel kreeg na de Russi-
sche inval in Oekraïne 
eind februari. Dat is lo-
gisch, omdat Engie af-

hankelijk is van Russisch 
aardgas en omdat het bedrijf 
bijna 1 miljard euro dreigt te 
verliezen aan Nord Stream 2, 
een pijpleiding die Russisch 
aardgas naar Duitsland 
moest brengen. Maar toch 
mag dat haperende koersher-
stel ook verbazen omdat En-
gie een stevige boterham ver-
dient aan de volatiele Euro-
pese aardgas- en elektrici-
teitsmarkten.
In het eerste kwartaal van dit 
jaar steeg de omzet met 84 
procent en de bedrijfswinst 
met 75 procent in vergelij-
king met dezelfde periode 
vorig jaar. De sterke resulta-
ten gaven het management 
voldoende vertrouwen om de 
vooruitzichten voor dit jaar 
gevoelig op te trekken. Engie 
verwacht voor dit jaar een re-
currente nettowinst van 3,8 à 
4,4 miljard euro, terwijl het 
bedrijf begin februari, een 
paar weken voor de uitbraak 
van de oorlog, nog een recur-
rente winst van 3,3 à 3,5 mil-
jard euro in het vooruitzicht 
stelde. Voor beleggers liggen 
hier kansen. Het aandeel 
wordt nog altijd als een van 
de verliezers van de chaos op 
de energiemarkten gezien, 
terwijl het bij de winnaars 
hoort.
Hoge elektriciteitsprijzen 
stuwden de inkomsten uit de 
Franse waterkrachtcentrales 
en de Belgische kerncentra-
les, die in het eerste kwartaal 

voor 91 procent operationeel 
waren. De Belgische kern-
centrales leverden 530 mil-
joen euro extra bedrijfswinst 
op, goed voor een derde van 
de stijging van de groeps-
winst in het eerste kwartaal. 
Ook de thermische elektrici-

teitscentrales profiteerden 
van interessante marges. Hoe 
langer de elektriciteitsprijzen 
hoog blijven, hoe groter de 
positieve impact op de resul-
taten. Voor dit jaar heeft En-
gie 86 procent van de opge-
wekte elektriciteit al ver-
kocht tegen een aantrekkelij-
ke prijs van gemiddeld 67 eu-
ro per MWh. Voor 2023 en 
2024 is respectievelijk 66 en 
32 procent van de elektrici-
teit al verkocht tegen 54 euro 
per MWH.

De groep kan ook munt slaan 
uit de volatiliteit op de ener-
giemarkten. Zo koopt Engie 
via langetermijncontracten 
meer aardgas dan de groep 
nodig heeft om de klanten te 
bevoorraden. Engie kon dat 
gasoverschot de voorbije 
maanden tegen bijzonder ho-
ge prijzen verkopen op de 
spotmarkten. Daarnaast kan 
het bedrijf dankzij zijn gedi-
versifieerde energieportfolie 

de aankooprisico’s van klan-
ten indekken.
Engie heeft de eigen afhan-
kelijkheid van Russisch aard-
gas verminderd. Voor het res-
terende deel is een betalings-
akkoord gevonden met Rus-
land dat past binnen de Euro-
pese sancties. Dat manage-
ment van de volatiliteit van 
de energiemarkten leverde 
Engie 439 miljoen euro be-
drijfswinst op in het eerste 
kwartaal. Die bron van in-
komsten zal niet meteen op-
drogen. Een nadeel van de 
hogere energieprijzen is dat 
Engie flink meer werkkapi-
taal nodig heeft, waardoor de 
schuldenlast met 2 miljard 
euro gestegen is tot 27,3 mil-
jard euro. Dankzij de stijging 
van de bedrijfscashflow is de 
schuldgraad echter licht ge-
daald tot 2,3 keer de bedrijfs-
cashflow.

Conclusie
Terwijl de koers de voorbije 
maanden in de klappen deel-
de, profiteerde het bedrijf 
van de chaos op de energie-
markten, de hoge elektrici-
teitsprijzen en de goede be-
schikbaarheid van de Belgi-
sche kerncentrales. Het re-
sultaat is dat de waardering 
van het aandeel gedaald is. 
Beleggers betalen slechts 
10 keer de winst en 7 keer de 
bedrijfscashflow. Dat is wei-
nig voor een bedrijf dat de 
voorbije jaren werk heeft ge-
maakt van een lagere risico-
profiel en een betere voor-
spelbaarheid van de resulta-
ten. We behouden het koop-
advies. z

E N G I E

Te zwaar afgestraft

Koers: 12,6
Ticker: ENGI
ISIN-code: FR0010208488
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 30,7 miljard euro
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 6,7%

Engie wordt als een van de 
verliezers van de chaos op 
de energiemarkten gezien, 
terwijl het bij de winnaars 
hoort.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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H
et Canadese royalty- en 
streamingbedrijf pres-
teerde in het eerste kwar-
taal in de lijn van de ver-
wachtingen. De verkoop 
van edelmetalen zakte 
tegenover het eerste kwar-

taal van 2021 van 145.969 
naar 128.627 troy ounce goud- 
equivalent. De daling met 11,9 
procent was het gevolg van 
een daling van de bijdrage 
van Hemlo (Canada; -6.375 
troy ounce goudequivalent), 
Antamina (Peru; -5.222 troy 
ounce) en Antapaccay (Peru; 
-3.437 troy ounce).

De gemiddelde gerealiseerde 
goudprijs klom met 4,5 pro-
cent tot 1.874 dollar per troy 
ounce, waardoor de daling 
van de omzet uit edelmetalen 
beperkt bleef tot 5,6 procent, 
tot 242,8 miljoen dollar. 
Franco-Nevada haalde een 
recordomzet van 75,6 miljoen 
dollar uit olie en gas, een toe-
name met 67,6 procent tegen-
over het eerste kwartaal van 
2021 (45,1 miljoen dollar), 
dankzij de fors gestegen olie- 
en gasprijzen.
De inkomsten uit de vorig 
jaar gekochte Vale-royalty’s 
in ijzererts klommen van 
5 miljoen tot 19,3 miljoen dol-
lar. Op groepsniveau steeg de 
omzet van 308,9 naar 
338,8 miljoen dollar (+9,7%). 
De gezuiverde bedrijfskas-
stroom (zonder eenmalige 
elementen, rebitda) steeg 
met 9,1 procent tot 286,6 mil-
joen dollar. De gezuiverde 

nettowinst nam met 10,1 pro-
cent toe tot 177,2 miljoen. Per 
aandeel bedroeg de toename 
10,7 procent tot 93 dollarcent.
Franco-Nevada bevestigt de 
jaarverwachtingen voor 
2022. De verwachte jaarpro-
ductie uit edelmetalen be-
draagt 510.000 à 550.000 troy 
ounce goudequivalent, te 
vergelijken met 558.397 troy 
ounce vorig jaar. Op basis van 
de huidige streaming- en  
royaltyovereenkomsten ver-
wacht het bedrijf tegen 2026 
een stijging naar 570.000 à 
610.000 troy ounce goudequi-
valent. Inclusief de bijdrage 
van de belangen in ijzererts en 
olie en gas mikt Franco-Neva-
da voor 2022 op een groeps-
productie van 680.000 à 
740.000 troy ounce goudequi-
valent (728.237 troy ounce in 
2021), en 765.000 à 825.000 
troy ounce tegen 2026. Dat is 
mogelijk door de verwachte 
uitbreiding van bestaande 
mijnen, de opstart van nieuwe 
mijnen en een verwachte 
toename van de bijdrage van 
de Vale-royalty’s.
De groep is schuldenvrij en 
zag haar kaspositie in het 

eerste kwartaal met 183,4  
miljoen dollar toenemen tot 
722,7 miljoen. Inclusief een 
ongebruikte kredietfaciliteit 
van 1 miljard dollar is er 
ruimte voor bijkomende 
deals. Franco-Nevada ver-

hoogde voor het vijftiende 
jaar op rij het kwartaaldivi-
dend, naar 0,32 dollar bruto 
per aandeel.
Franco-Nevada kocht in april 
en mei twee kleinere royal-
ty’s. De Canadezen betaalden 
37,4 miljoen dollar voor een 
royalty van 0,46 procent op 
de koper- en molybdenum-
mijn Caserones in Noord- 
Chili, en investeerden 10 mil-
joen dollar in een private 
plaatsing van EMX Royalty. 
EMX kocht met de opbrengst 
tegen dezelfde voorwaarden 
een royalty op de Caserones- 
mijn. Daarnaast betaalde 
Franco-Nevada 6 miljoen 
dollar voor de overname van 
een bestaande royalty van 2 
procent op de goud- en zilver- 
productie afkomstig van de 
Pacific Clay-claims, een ge-
bied dat een gedeelte van het 
Castle Mountain-project van 
Equinox Gold in Californië 
omvat. Het bedrijf is volop 
bezig met nieuwe deals in het 
edelmetalensegment, vooral 
voor het meefinancieren van 
de bouw van nieuwe mijnen.

Conclusie
Het aandeel van Franco-Ne-
vada blijft een rots in de 
branding met een zeer aan-
trekkelijke verhouding tus-
sen het risico en het rende-
ment. Na de zeer succesvolle 
diversificatie de voorbije ja-
ren in olie, gas en ijzererts, is 
het wachten op nieuwe grote 
transacties in het edelmeta-
lensegment. In afwachting 
groeit de kaspositie gestaag 
aan. Het aandeel is een klas-
sieker in de voorbeeldporte-
feuille. z

F R A N C O - N E V A D A

Op schema voor jaarverwachtingen

Koers: 142,57 dollar
Ticker: FNV US
ISIN-code: CA3518581051
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 27,3 miljard dollar
K/w 2021: 40
Verwachte k/w 2022: 36
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 0,9%

Franco-Nevada blijft een 
rots in de branding bij  
de edelmetalen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 JUNIGF



9  J U N I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

100 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et Belgische biofarmabe-
drijf kreeg midden mei  
onaangenaam nieuws. 
Het Amerikaanse ge-
neesmiddelenagentschap 
(FDA) liet weten dat het 
op basis van het inge-

diende dossier geen goed-
keuring kan verlenen voor de 
commercialisatie van bime-
kizumab voor de indicatie 
psoriasis. De FDA gaf aan dat 
UCB eerst bepaalde observa-
ties van tijdens de inspecties 
van de productiefaciliteiten 
moet oplossen. Het is ondui-
delijk hoe ernstig de proble-
men zijn, maar belangrijk is 
dat er geen zorgen lijken te 

zijn over de werkzaamheid 
of de veiligheid van bimeki-
zumab (commerciële naam 
Bimzelx). In oktober was de 
goedkeuringsbeslissing ont-
goochelend uitgesteld, omdat 
de productiefaciliteiten door 
de pandemie niet tijdig kon-
den worden geïnspecteerd.
Het spreekt voor zich dat de 
voorlopige weigering tot 
goedkeuring een enorme 
streep door de rekening is. 
Bimzelx is het belangrijkste 
product in de pijplijn. Het 
moet het patentverval van 
het epilepsiemiddel Vimpat 
en het immunologisch mid-
del Cimzia opvangen. Bim-
zelx is al goedgekeurd in Eu-
ropa, Groot- Brittannië, Ja-
pan, Canada en Australië.
Na het slechte nieuws ver-

laagden de analisten het 
koersdoel met 5 tot 10 euro 
per aandeel. De eerste Ame-
rikaanse inkomsten voor 
Bimzelx komen wellicht niet 
voor de tweede helft van 
2023 op gang, en bovendien 
is het best mogelijk dat de la-
tere piekverkoop lager is dan 
verhoopt. Door de vertraging 
krijgt de concurrentie tijd om 
extra marktaandeel in te pik-
ken voor Bimzelx op de 
markt komt.
Het is niet duidelijk of de 
voorlopige weigering ook 
vertraging brengt voor de in-
diening van het registratie-
dossier van Bimzelx in de 
Verenigde Staten voor de in-
dicaties psoriatische artritis 
en axiale spondyloartritis. 
Dat zou vanaf het derde 
kwartaal gebeuren. In het 
vierde kwartaal volgen nog 
de resultaten van fase III-
tests tegen de zeldzame 
huidziekte van Verneuil, de 
laatste van vier indicaties 
waarvoor bimekizumab 
wordt getest.
UCB past de financiële ver-
wachtingen voor 2022 aan. 
Bij de jaarrapportering 

schoof het bedrijf een daling 
van de opbrengsten voorop, 
van 5,78 miljard euro in 2021 
naar 5,15 à 5,4 miljard in 
2022. De verwachte recur-
rente bedrijfskasstroommar-
ge of rebitda-marge daalt van 
28 procent in 2021 naar 26 à 

27 procent, de nettowinst per 
aandeel van 6,49 euro naar 
4,8 à 5,3 euro.
Gelukkig heeft UCB nog an-
dere kandidaat-geneesmid-
delen in de pijplijn. Zo haal-
den de FcRn-remmer ro-
zanolixizumab en de C5- 
remmer zilucoplan goede  
fase III-resultaten. De goed-
keuringsaanvragen worden 
vanaf het derde kwartaal in-
gediend. Daarnaast is er het 
epilepsiemiddel Fintepla van 
overgenomen Zogenix. De 
verwachte piekverkoop van 
Fintepla bedraagt 750 mil-
joen dollar tegen 2026.
De moederholding Tubize 
verstevigde na de zware 
koersval haar positie in UCB. 
De monoholding kocht voor 
94,5 miljoen euro 1,05 mil-
joen aandelen, goed voor een 
gemiddelde aankoopkoers 
van 89,64 euro. Het belang in 
UCB stijgt van 35,16 naar 35,7 
procent.

Conclusie
De voorlopige goedkeurings-
weigering van Bimzelx stuur-
de het aandeel van UCB 20 
procent lager. We gaan ervan 
uit dat het middel volgend 
jaar wel de Amerikaanse 
goedkeuring krijgt en dankzij 
zijn sterke werking alsnog 
een commercieel succes zal 
zijn. Op de middellange ter-
mijn is er dus geen reden tot 
paniek, maar op de korte ter-
mijn verwachten we geen be-
tekenisvol koersherstel. z

U C B

Koersdreun na nieuw uitstel voor Bimzelx

Koers: 82,16 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 15,98 miljard euro
K/w 2021: 13
Verwachte k/w 2022: 16,5
Koersverschil 12 maanden: +9%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: 1,6%

We gaan ervan uit dat Bim-
zelx door zijn sterke wer-
king een commercieel 
succes zal zijn.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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N
okia heeft een succes-
volle turnaround door-
gemaakt. Het bedrijf 
wint snel marktaandeel 
van Ericsson en Hua-
wei. Uit de eerstekwar-
taalcijfers bleek dat 

 Nokia over behoorlijk wat 
prijskracht beschikt. Het 
heeft moeilijke jaren gekend 
door de zware concurrentie 
op de markt voor telecom-
apparatuur. Het zette stevig 
in op onderzoek en ontwik-
keling. Met succes, want het 
wint marktaandeel in 5G- 
technologie. Het helpt dat 
het Chinese Huawei almaar 
meer geweerd wordt.
De cijfers van Nokia over 
het eerste kwartaal waren 
redelijk. Door tekorten aan 
componenten bleef de auto-
nome omzetgroei beperkt 
tot 1 procent. De divisie net-
werkinfrastructuur boekte 
wel 5 procent groei, dankzij 
de grote vraag naar zowel 
vaste als onderzeese net-
werken. Bij de afdeling mo-
biele netwerken daalde de 
omzet met 4 procent, vooral 
door componentenschaar-

ste. Nokia Technologies (li-
centie-inkomsten) had last 
van aflopende contracten 
die nog niet verlengd waren.
Positief is dat de operatione-
le marge (ebit-marge) sta-
biel bleef op 10,9 procent, 
ondanks de stijgende onder-
zoeks- en ontwikkelingskos-
ten. Nokia blijkt goed in 
staat kostenstijgingen door 
te berekenen. De winst per 
aandeel bleef stabiel op 7 
eurocent per aandeel.
Nokia herhaalde de finan-
ciële doelstellingen voor dit 
jaar. Door het groeiende 
aandeel software zal de 
marge stijgen van 9,7 pro-
cent in 2021 tot 11 à 13,5 pro-
cent dit jaar. Voor de lange 
termijn streeft Nokia naar 
een marge van meer dan 14 
procent. De groeiende soft-
warecomponent zien we 
ook in het rendement op ge-
investeerd vermogen, dat af-
gelopen kwartaal met maar 
liefst 4,2 procent steeg, tot 
19,5 procent.

Conclusie
Nokia heeft een nettokaspo-
sitie van 4,9 miljard euro, 18 
procent van de beurswaar-
de. Het keert weer een divi-
dend uit: 8 cent per aandeel, 
verdeeld over vier keer 
0,02 euro per kwartaal. Het 
koopt de komende twee jaar 
voor 600 miljoen euro eigen 
aandelen in. Met een koers- 
winstverhouding van circa 
13 voor 2023 is het aandeel 
een aantrekkelijke belegging 
voor de lange termijn. z

B
&S Group ging in maart 
2018 naar de beurs te-
gen 14,50 euro per aan-
deel, maar nu is het 
minder dan de helft 
waard. Eerst was er de 
coronacrisis. B&S haalt 

een deel van zijn omzet van 
luchthavenwinkels en de 
 levering aan cruiseschepen. 
Daarnaast berichtten media 
begin dit jaar dat de oprich-
ter en grootaandeelhouder 
Willem Blijdorp een straf-
zaak voor afpersing, vals-
heid in geschrifte en laster 
boven het hoofd zou han-
gen. Uiteindelijk kwam die 
er niet.
B&S Group meldde deze 
week in een tradingupdate 
dat de omzetgroei de analis-
tenverwachting klopt. In het 
eerste kwartaal was er 
453,3 miljoen euro omzet, 
een autonome groei van 11,5 
procent tegenover een jaar 
eerder. Met name de likeu-
rendivisie, goed voor 31 pro-
cent van de omzet, deed 
goede zaken (+29,3%). De 
divisie B&S Beauty, die 33 
procent van de omzet levert, 
kende een lichte krimp. Die 
divisie omvat Fragance Net.
com, een van de grootste on-
linewebshops voor parfum 
in de Verenigde Staten. Daar 
daalde de omzet met 3,9 
procent door product-
schaarste en doordat vanaf  
1 maart cosmetische pro-
ducten met de stof lilial niet 
meer verkocht mogen wor-
den. De Europese Commis-
sie acht lilial mogelijk ge-
vaarlijk voor ongeboren kin-
deren en de vruchtbaarheid 
van vrouwen. De online-

vraag naar parfum lijkt te 
dalen, nu wereldwijd steeds 
meer winkels weer openen.
Het management denkt de 
verwachte 7,5 procent om-
zetgroei per jaar tegen 2023 
te halen. Over het ebitda-
mar gedoel van meer dan 6,5 
procent in 2023 bestaan 
twijfels. CEO Tako de Haan 
waarschuwt voor hogere 
kosten, onder meer voor 
transport, marketing en per-
soneel, met name in de Ver-
enigde Staten. Vorig jaar 
was er nog een ebitda-marge 
van 6,2 procent.

Conclusie
We verlagen de winstver-
wachting voor 2022 naar 
0,50 euro per aandeel. Bij de 
huidige beurskoers komt de 
koers-winstverhouding uit 
op 14. Voor een groeiverhaal 
als B&S is het aandeel daar-
mee aantrekkelijk. Ondanks 
de negatieve publiciteit rond 
de oprichter behouden we 
het koopadvies. z

N O K I A

Terug van weggeweest
B & S  G R O U P

Beter dan verwacht

Het beste uit…
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Het Nederlandse concern 
DSM fuseert met het Zwit-
serse Firmenich. DSM krijgt 
65,5 procent in de fusiegroep. 
Voor het zover is, verkoopt 
DSM zijn divisie Engineering 
Materials aan de private- 

equitygroep Advent Interna-
tional en de Duitse speciaal-
chemiegroep Lanxess voor 
een ondernemingswaarde 
van 3,85 miljard euro. DSM 
doet een inbreng van 3,5 mil-
jard in cash, al kan dat bedrag 
nog veranderen. De fusie-
groep mikt op een autonome 
groei tussen 5 en 7 procent 
per jaar en synergievoorde-
len van 350 miljoen euro. Het 
aandeel van DSM klom met 
bijna 7 procent.

De Zuid-Afrikaanse goudpro-
ducent Gold Fields wordt de 
op drie na grootste ter wereld 
door een fusie met het Cana-
dese Yamana Gold, een deal 
van 6,7 miljard dollar. De 
aandeelhouders van Yamana 

krijgen per aandeel 0,6 aan-
deel van Gold Fields. De aan-
deelhouders van Goldfields 
zullen 61 procent aanhouden 
in de nieuwe combinatie, die 
van Yamana 39 procent. Ge-
baseerd op de slotkoers van 
27 mei werd voor Yamana 
een premie van 34 procent 
betaald. Yamana heeft mijnen 
in Canada, Argentinië, Chili 
en Brazilië. Na het nieuws 
zakte Gold Fields 19 procent, 
om later weer aan te trekken.

Zowel de Noor John Frede-
riksen (Frontline) als de Ant-
werpse redersfamilie Saverys 
(CMB) blijft aandelen van 
Euronav bijkopen. Daardoor 
klom de koers tot het hoogste 
peil van de afgelopen zes jaar. 

Frontline liet weten dat het 
in een private transactie 
6 miljoen aandelen van Eu-
ronav heeft bijgekocht, die 
worden omgezet in 8,3 mil-
joen aandelen van Frontline. 
Na dat nieuws daalde het 
Frontline-aandeel even tot 14 
procent. Frontline heeft een 
belang van bijna 13 procent 
in Euronav, nog een stuk on-
der CMB, dat in de buurt van 
20 procent zit. Die cijfers 
kunnen snel veranderen. 

Xior maakte een grote sprong 
voorwaarts via een megadeal 
van 939 miljoen euro voor elf 
activa van Basecamp Group 
op toplocaties in Duitsland, 
Denemarken en Zweden 
– drie landen die nieuw zijn 

voor de Belgische specialist 
in studentenkamers. De deal 
wordt gefinancierd via een 
inbreng in nature van 
252 miljoen euro, 85 miljoen 
euro schulden en de uitgifte 
van nieuwe aandelen voor 
301 miljoen euro. Daarmee 
neemt de reële waarde van de 
portefeuille met 32 procent 
toe. De schuldgraad blijft met 
52 procent onder controle. 
De koers van Xior gaf slechts 
een habbekrats prijs.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 155,15 euro
Ticker: DSM NA
ISIN-code: NL0000009827

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,62 dollar
Ticker: GFI US
ISIN-code: US38059T1060

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 12,23 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 46,60 euro
Ticker: XIOR BB
ISIN-code: BE0974288202
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D
e koers van Ageas zat eind 
2019 bijna op zijn topni-
veau rond 53 euro. Maar 
begin 2020 was de terug-
val hevig. De koers dook 
tot een dieptepunt op 
25 euro. Alle koerswinst 

die in zes jaar was opge-
bouwd, ging ineens verloren. 
Het herstel was even specta-
culair. Amper een jaar later, 
in mei 2021, klokte de koers 
weer even af op 53 euro. Toen 
kwam het noodweer. Ageas 
heeft geleden onder de water-
ellende in Wallonië. Toch 
 beschikt de verzekeraar over 
genoeg reserves om het her-
stel te bekostigen. Maar de 
beurs is erg op haar hoede na 
zulke rampen.
Intussen zijn de resultaten 
van het eerste kwartaal van 

O P T I E S

Prima prijs-kwaliteit bij Ageas
dit jaar bekend. Het aandeel 
van Ageas reageerde positief, 
maar niet uitbundig. De jaar-
verwachtingen werden beves-
tigd, maar het beurssentiment 
zit tegen. De inflatie blijft stij-
gen. Ook in Europa is een 
rentestijging stilaan niet meer 
af te wenden.
Ageas is een verzekeraar met 
een sterke balans. Er wordt 
gemikt op een versnelling van 
de organische groei. Het divi-
dend moet omhoog, terwijl 
vandaag al gerekend wordt op 
een dividendrendement van 
meer dan 6 procent. Boven-
dien wil Ageas nog meer ei-
gen aandelen inkopen. Het 
aandeel is rond de huidige 
koers helemaal niet duur. Met 
het oog op beterschap kopen 
we een calloptie.

Gekochte call
Koop call Ageas juni 2023 
met uitoefenprijs 55,00 eu-
ro @ 1,06 euro
Met deze call kopen we tijd 
tot 16 juni 2023. Het contract 
is een heel eind out the money. 
De premie van 1,06 euro is niet 
overdreven duur voor zo’n 
lange verwachtingswaarde. 
De eerste weerstand wacht op 
50 euro. Maar een koersstij-
ging tot daar is onvoldoende 
om deze call in de winst te 
drijven. Daarvoor moet de 
koers nog zo’n 10 procent ho-
ger. We achten dat best moge-
lijk, maar het zal wat tijd ver-
gen. De mogelijke winst is on-
beperkt. Het grootst mogelijk 
verlies is de inleg. Wie minder 
risico wil lopen, kan ook een 
put schrijven.

Geschreven put
Schrijf put Ageas maart 
2023 met uitoefenprijs 
50,00 euro @ 7,09 euro
Dit geschreven contract levert 
een premie van 709 euro op 
(100 x 7,09). Alvorens die de-
finitief verworven is, moet de 
beurskoers van Ageas nog een 
sprintje van 10 procent trek-
ken tot de eerste weerstand. 
Dat is best te doen, als de 
beursstemming meezit. 
Mocht het toch te hooggegre-
pen zijn, dan kopen we de 
aandelen. We betalen dan 
50 euro per aandeel, vermin-
derd met 7,09 euro. Dat zou 
de prijs per aandeel brengen 
op 42,91 euro. Het is 7 procent 
onder de koers die we zouden 
betalen als we het aandeel 
vandaag op de beurs zouden 
kopen. z

D
e prijzen van landbouw-
grondstoffen stijgen door 
het ongunstige weer, de 
oorlog in Oekraïne, logis-
tieke problemen en de 
hogere transportkosten. 
Een gespreide investe-

ring is mogelijk via ETF’s.

WisdomTree Agricul-
ture ETC
Deze tracker van WisdomTree 
is juridisch een exchange 
 trade commodity of ETC. Hij 
noteert op verschillende Eu-
ropese beurzen, waaronder 
Euronext Parijs (ticker AI-
GAP FP) en de London Stock 
Exchange (ticker AGAP LN), 

D E R I V A T E N

Trackers op landbouw en water
maar de variant op Xetra 
(OD7U GY) is de meest liquide. 
Ze schaduwt de Bloomberg 
Agriculture-subindex via 
swapovereenkomsten. OD7U 
is dus een synthetische tracker. 
De samenstelling van de index, 
die sinds begin dit jaar met  
36 procent is toegenomen, is 
sterk op granen gericht. De 
beheerskosten bedragen  
0,54 procent. De ISIN-code 
(DE000A0KRKB8) van deze 
tracker wijzigt tussen 19 au-
gustus en 2 september naar 
GB00B15KYH63. Wie dan de 
Duitse variant bezit, hoeft 
niets te doen, want de omzet-
ting gebeurt automatisch.

iShares Agribusiness 
ETF
Deze tracker van BlackRock, 
die noteert op Euronext Am-
sterdam met het tickersym-
bool ISAE en de ISIN- code 
IE00B6R52143, heeft een an-
dere insteek dan OD7U. In 
plaats van in termijncontrac-
ten is de onderliggende index 
(S&P Commodity Producers 
Agribusiness) samengesteld 
uit 74 aandelen uit de land-
bouwindustrie. Twee derde 
zijn wel Amerikaanse en Ca-
nadese bedrijven. ISAE is een 
fysieke tracker en de dividen-
den worden herbelegd. De 
beheerskosten (0,55%) zijn 

ongeveer gelijk aan die van 
OD7U GY.

iShares Global Water
Met een beetje goede wil kan 
ook water als een landbouw-
grondstof worden be-
schouwd. De iShares Global 
Water ETF is een van de 
grootste en meest liquide 
trackers in dat thema. De 
tracker noteert op de Duitse 
Xetra met het tickersymbool  
IQQQ GY en de ISIN-code 
IE00B1TXK627. IQQQ  
schaduwt de S&P Global  
Water-index, die de grootste 
vijftig bedrijven in de water-
sector bevat. Dit product is 
een fysieke tracker waarvan 
de dividenden worden geka-
pitaliseerd. De jaarlijkse 
 beheerskosten bedragen  
0,65 procent. z
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N
a de verkoop van Balta 
Group vorige week en de 
versterking van onze po-
sitie in de zwaar gezakte 
aandelen van Alibaba en 
Sofina blijven we onze 
voorbeeldportefeuille 

monitoren. Nog een tegen-
valler is Telenet. We stapten 
erin wegens de extreem lage 
waardering en de hoge divi-
denden. We behouden het 
aandeel voorlopig, maar de 
deal met Fluvius laat lang op 
zich wachten. Ook EVS is 
een aandeel met een hoog 
 dividendrendement en mo-
gelijk meer groei- en koers-
potentieel. Daarnaast is er 
het gevecht tussen de twee 
hoofdaandeelhouders om 
Euronav. Om hun toekomst-
visie door te duwen drijven 
ze hun posities op en duwen 
ze de koers richting een 
overwaardering. Vandaar de 
verkooplimiet. Naast onze 
positie in EVS willen we ook 
die in Prosus versterken, 
omdat we op korte termijn 
het meest van de Chinese 
beurzen verwachten.

EVS start 2022 
 veel belovend
EVS blijft positief evolueren. 
Onder leiding van CEO Serge 

Van Herck kon de Waalse 
specialist in livesportverslag-
geving vorig jaar tot drie keer 
toe zijn omzetprognose voor 
het hele boekjaar optrekken, 
om te eindigden met een om-
zet van 137,6 miljoen euro. 
Dat was meer dan de laatste 
verhoogde prognose van 
minstens 135 miljoen euro. 
Dat is maar liefst 56 procent 
meer dan de 88,1 miljoen 
 euro van het rampjaar 2020, 
toen het Europees Kampi-
oenschap voetbal en de 
Olympische Spelen werden 
uitgesteld. Bij de aankondi-
ging van de jaarcijfers van 
2021 stoorde de markt zich, 
ondanks een recordorder-
boek, aan de teleurstellende 
omzetprognose tussen 125 en 
140 miljoen euro, tegenover 
de toenmalige consensus van 
139 miljoen euro.
In de businessupdate over 
het eerste kwartaal kon het 
Luikse bedrijf opnieuw uit-
pakken met een uitstekend 
orderboek. Toch heeft EVS 
zijn omzetprognose voor 
2022 niet verhoogd. Dat 
heeft alles te maken met het 
tekort aan componenten, dat 
de levertijd meer dan ver-
dubbeld heeft. Maar dat was 
het enige minpuntje.

De verzekerde omzet voor 
2022 komt uit op 91,0 miljoen 
euro, inclusief 9,2 miljoen eu-
ro extra huurinkomsten voor 
materiaal dat wordt ingezet 
voor de liveverslaggeving 
over grote sportevenemen-
ten. We hebben al de Olympi-
sche Winterspelen in Peking 
gehad en aan het eind van het 
jaar volgt de Wereldbeker 
voetbal in Qatar. Zonder de 
extra huurinkomsten komen 
we uit op 82,8 miljoen euro 
aan verzekerde omzet aan 
het eind van het eerste kwar-
taal. Dat is 51,2 procent meer 
dan de 54,1 miljoen euro op 
hetzelfde moment van 2021. 
EVS scoort dus almaar beter.
Daarbij speelt de overname 
van Axon een rol. Het Neder-
landse bedrijf biedt comple-
mentariteit in producten 
voor liveverslaggeving en 
zorgt ook in de Verenigde 
Staten voor meer omzet. Van 
januari tot maart zijn 43 mil-
joen euro aan orders geboekt. 
Dat is de helft meer dan de 
analisten hadden verwacht. 
Voor het boekjaar 2023 is er 
al een geboekte omzet van 
15,5 miljoen euro en ook dat 
cijfer ligt al 5,4 procent hoger 
dan vorig jaar. Het bedrijf 
meldt dat de stijging van de 
operationele kosten binnen 
de eerder opgegeven marge 
van 5 tot 10 procent blijft. 

Het zal echter wachten zijn 
tot de halfjaarcijfers in au-
gustus, om te zien of de hoge 
marges van vorig jaar ge-
handhaafd kunnen blijven 
door de kosteninflatie en de 
schaarste aan componenten.
Over het boekjaar 2021 zagen 
we een spectaculaire toena-
me van de ebit-marge van 6,4 
naar 27 procent. We mikken 
nu al minstens op de handha-
ving van het dividend van 
1,50 euro bruto per aandeel, 
wat van het aandeel een divi-
dendwaarde maakt (7,1% 
brutodividendrendement). 
Boven op de toptechnologie 
die het bedrijf in huis heeft 
en de erg solide financiële 
positie (nettokaspositie van 
bijna 55 miljoen euro eind 
2021) is het duidelijk dat EVS 
een ondergewaardeerd aan-
deel is, tegen amper 6 keer de 
verwachte verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) en amper 9,5 keer de 
verwachte winst voor dit jaar. 
Het is wachten tot het aan-
deel wordt herontdekt. EVS 
blijft absoluut een portefeuil-
lewaarde (koopwaardig, ra-
ting 1A). z

Het is wachten tot het 
aandeel van EVS wordt 
herontdekt.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
· Euronav: de koers klimt 
naar het hoogste niveau 
sinds 2015, nadat het Noorse 
Frontline zĳn belang in 
Euronav tot afgerond 13 pro-
cent heeft opgevoerd. Het 
stuurt aan op een vrĳwillig 
ruilbod in aandelen van 
Frontline met een aanvaar-
dingsdrempel van 50,01 pro-
cent (lees ook blz. 102).

· Just Eat Takeaway: er zĳn 
volgens The Sunday Times 
biedingen voor de Ameri-
kaanse dochter Grubhub, 
maar die liggen een stuk 
onder de aankoopprĳs. Tiger 
Global Management heeft zĳn 
belang verder afgebouwd.
· Microsoft stelde zĳn omzet- 
en winstverwachtingen bĳ 
vanwege de dure dollar.
· Telenet heeft de verkoop 
van de zendmastactiviteiten 

aan Digital Bridge Invest-
ments afgerond. We bekĳken 
de positie in de voorbeeld-
portefeuille.

Thema goud en 
metalen
· Equinox Gold: de herop-
start van de productie van de 
RDM-mĳn is voorzien voor 
midden juli.

Thema  
vergrijzing

· Argenx krĳgt vervroegde 
toegang tot de Britse markt 
voor Vyvgart (efgartigimod) 
voor de indicatie myasthenia 
gravis.
· Mithra Pharmaceuticals: 
partner Mayne Pharma wil 
het dossier rond MyRing rond 
krĳgen in het eerste kwartaal 
van 2023. Het tankte voor het 
laatst bĳ Goldman Sachs, 
waardoor er 725.300 aan-
delen bĳ zĳn gekomen.

Enkele verschuivingen
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PORTEFEUILLE

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

Portefeuillereturn
Aandelen % Cash % Totale waarde %
173.020,37   99,7%      584,94    0,3%             173.605,31  100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -2,9% Bel20 -11,0%
Eurostoxx50 -11,7% MSCI World -6,0%

Aankoop: we hebben 10 aandelen Alibaba Holdings bĳgekocht tegen 93,58 
dollar en 4 aandelen Sofina tegen 217,4 euro; we kopen 50 aandelen EVS en 
20 aandelen Prosus tegen openingskoers donderdag
Verkoop: we hebben 800 aandelen Balta Group verkocht tegen 2,42 euro; we 
verkopen 125 aandelen Euronav tegen minimaal 12,88 euro en 75 aandelen 
Telenet tegen openingskoers donderdag
 

Orders
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I
n troebele tijden met veel 
onzekerheden, een stijgen-
de rente en een galopperen-
de inflatie gaan beleggers al 
eens op zoek naar bijzonde-
re obligaties. Zo bestaan er 
leningen waarvan het ren-

dement gekoppeld is aan de 
inflatie. Bij die inflation lin-
ked bonds (ILB) is de hoofds-
om geïndexeerd en wordt de 
rente periodiek berekend op 
die geïndexeerde hoofdsom. 
Daardoor zijn de hoofdsom 
en de coupon inflatiebesten-
dig. Op de eindvervaldag 
krijgt de belegger de geïn-
dexeerde hoofdsom terug.

Bescherming tegen 
inflatie
 Stijgt de inflatie, dan neemt 
de coupon van ILB’s toe. Een 
hogere inflatie resulteert dus 
automatisch in een hogere 
rente. Debiteuren die aan in-
flatie gerelateerde obligaties 
uitgeven, houden echter ook 
rekening met de voorspelde 

inflatie. Als ze 1 procent infla-
tie per jaar verwachten, beta-
len ze ruwweg 1 procent 
minder rente per jaar dan bij 
gewone, gelijkaardige obliga-
ties. De koper van een aan in-
flatie gelinkte obligatie maakt 
in dat geval winst, als de in-
flatie meer stijgt dan 1 pro-
cent.
De uitgevers zijn veelal over-
heden, zoals België, Duits-
land, Frankrijk en Groot- 
Brittannië. Duitsland en 
Frankrijk kennen de meest li-
quide markt van aan inflatie 
gelinkt overheidspapier. Dat 
is belangrijk om de obligaties 
vlot te kunnen verhandelen. 
In de Verenigde Staten heten 
die obligaties TIPS (Treasury 
Inflation-Protected Securi-
ties).

Niet tegen hogere rente
Aan inflatie gerelateerde 
obligaties beschermen tegen 
een stijgende inflatie, maar 
niet tegen een hogere rente. 

En dat laatste is momenteel 
ook nodig. Langlopende obli-
gaties met een vaste coupon 
lijden het meest onder een 
stijgende rente. Nieuwe le-
ningen zullen een grotere 
coupon dragen. Obligaties 
met korte looptijden zijn 
minder gevoelig voor rente-
stijgingen, maar hebben vaak 
een bedroevend kleine 
coupon. Obligatiebeleggers 
staan daardoor voor een 
moeilijke keuze.
Gelukkig bestaan er emitten-
ten die een oplossing aanrei-
ken in de vorm van floated ra-
te notes (FRN), leningen met 
een variabele coupon. Die 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-KLM  3,875% 01/07/26 91,09 6,42% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 81,24  6,43% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 85,84  6,87% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 93,18  6,15% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 83,98 4,77% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 89,08  11,0% 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50% 13/03/25  97,16  2,56% 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 97,90  2,24% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 92,96 3,97% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 96,16  5,34% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 100,0  3,95% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50%  17/05/23  101,1  6,29% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0%  19/01/24  71,00 39,9% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75%  27/08/24  90,88  11,5% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26  86,54  6,46%  1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Obligaties met variabele 
coupon

= ESG-obligatie
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coupon is gekoppeld aan de 
marktrente, en wijzigt als de 
rente verandert. Daalt de ren-
te, dan zakt ook de coupon 
van de FRN. Maar als de ren-
te stijgt, zoals nu, dan zal de 
coupon eveneens aangepast 
worden. Doorgaans hangt de 
grootte van de coupon af van 
een referentie-index, zoals de 
Euribor op drie of zes maan-
den. Sommige obligaties ge-
bruiken de swap-rente op 
dertig jaar of andere referen-
ties.

Niet zonder prijs
De koppeling aan de markt-
rente kan op verschillende 
manieren gebeuren. Sommi-
ge obligaties volgen de 
marktrente permanent, ande-
re rekenen een rentestijging 
pas door als ze boven een be-
paalde grens komt. Dat kan 
geheel of gedeeltelijk gebeu-
ren. In bepaalde gevallen is 
de rente variabel tot een be-
paald niveau. Zo kan een on-
dergrens liggen op 2 procent 
bij een rentedaling en een bo-
vengrens op 5 procent als de 
marktrente stijgt.
Vaak wordt de coupon een-
maal per jaar aangepast, 
maar het kan ook frequenter, 
bijvoorbeeld om de drie of 
zes maanden. Als de koppe-
ling slechts eenmaal per jaar 
gebeurt, zal de obligatiekoers 
gevoeliger zijn voor rentewij-
zigingen dan bij leningen 
waarvan de coupon vaker aan 

de marktrente wordt aange-
past.
De koers van obligaties met 
een variabele coupon be-
schermt dus tegen rentestij-
gingen. Maar dat voordeel 
heeft een prijs. Emittenten 
van obligaties zijn geen lief-
dadigheidsinstellingen. Het 
rendement op obligaties met 
een variabele coupon is door-
gaans een stuk lager dan bij 
obligaties met een vaste 
coupon.

Ruime keuze
Niet alleen banken en verze-
keraars geven FRN’s uit. Zo 
heeft de Franse distributie-
groep Casino Guichard Per-
rachon al enkele perpetuals 
in euro met een variabele 
coupon. De coupon van de 
recentste is gelijk aan de 
EUR SWAP 5Y + 3,81 pro-
cent. Vanaf 31 januari 2039 
zal de coupon gelijk zijn aan 
de EUR SWAP 5 jaar + 6,56 
procent. Ze is verkrijgbaar in 
coupures van 100.000 euro 
en is momenteel te koop à 
pari (100%). Al in 2005 
bracht de distributeur een 
eeuwigdurende lening uit. De 
coupon daarvan is gekoppeld 
aan de EUR SWAP 10 jaar. De 
kleinste coupure bedraagt 
slechts 1.000 euro.
Onlangs gaf Volkswagen een 
eeuwigdurende obligatie uit 

met een jaarlijkse coupon 
van 4,375 procent tot 2031. 
Dan kan VW de obligatie te-
rugbetalen. Doet het dat niet, 
dan wordt de coupon varia-
bel. De rentevoet wordt dan 
berekend op basis van de re-
ferentierente op negen jaar in 
euro plus een premie van 3,36 
procent. Begin dit jaar gaf 
TotalEnergies een lening uit 
met een coupon van 3,25 pro-
cent tot 2037. Daarna wordt 
de coupon variabel.
Particulieren kunnen de 
markt ook benaderen via be-
leggingsfondsen die zich spe-
cialiseren in zulke obligaties, 
zoals Allianz Floating Rate 
Notes Plus, M&G (Lux) 
Global Floating Rate High 
Yield, DWS Invest ESG 
Floating Rate Notes, UBS 
(Lux) Bond SICAV - Floa-
ting Rate Income. Uiteraard 
zijn ook heel wat ETF’s be-
schikbaar, zoals VanEck In-
vestment Grade Floating 
Rate, WisdomTree USD 
Floating Rate Treasury 
Bond UCITS ETF, CIBC 
Active Investment Grade 
Floating Rate Bond ETF en 
iShares $ Floating Rate 
Bond UCITS ETF.
Op de FRN zijn heel wat va-
rianten ontwikkeld. Zo geven 
zero-bonds helemaal geen 
coupon. Ze worden uitgege-
ven tegen een prijs die ver 

onder pari (100%) ligt. Op de 
vervaldag betaalt de emittent 
wel tegen 100 procent terug.
Volgens experts zijn obliga-
ties met een variabele 
coupon nu interessant. Het 
tijdperk van de negatieve 
rentes ligt waarschijnlijk 
voor lange tijd achter ons. De 
obligatiemarkt wordt stilaan 
weer aantrekkelijker. Maar 
de rente kan nog stijgen, ze-

ker als de oorlog in Oekraïne 
blijft aanslepen. Met obliga-
ties met een variabele 
coupon kunnen beleggers 
profiteren van de stijgende 
kortetermijnrente. De markt 
voor dat soort leningen is 
echter beduidend kleiner ge-
worden dan zowat tien jaar 
geleden. Dat heeft te maken 
met de lage, zelfs negatieve 
rente. Uiteraard heeft nie-
mand interesse in een FRN, 
als alles erop wijst dat de 
rente nog kan dalen. Maar nu 
is de toestand anders. Heel 
wat experts menen dat de 
markt de komende maanden 
weer zal groeien. z

Volgens experts zijn obli-
gaties met een variabele 
coupon nu interessant.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0727 -11,98%
EUR/GBP 0,8510 -0,84%
EUR/NOK 10,095  -0,79%
EUR/SEK  10,511 +4,22%
EUR/CAD 1,3598 -7,59%
EUR/AUD  1,4930 -5,20%
EUR/NZD  1,6447 -1,75%
EUR/ZAR  16,706 -0,39%
EUR/TRY  17,878 +70,30%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De koers van het aandeel 
Sofina zit al weken in een 
sukkelstraatje. In zes maan-
den tĳd is de waarde bĳna 
gehalveerd. Maar ook op de 
obligatiemarkt is het nega-
tieve sentiment voelbaar. De 
obligatie met een coupon van 
1 procent, die vervalt 23 sep-
tember 2028, is momenteel 

te koop tegen slechts 78,5 
procent van de nominale 
waarde. Dat brengt het ren-
dement op 5 procent.
Slechts obligaties van het 
type ‘junk bond’ bieden zo’n-
rendement. Sofina heeft 
geen officiële rating, maar de 
obligatie is bezwaarlĳk rom-
mel te noemen. De kans is 
dus erg groot dat een beleg-
ger die voor de stukken van-
daag 78.500 euro betaalt, op 

de vervaldag 100.000 euro 
ontvangt.
Sofina heeft nooit uitgeblon-
ken in open communicatie. 
Dat speelt de holding nu par-
ten. Veel informatie over de 
private equity in portefeuille 
is er niet. Fraser Perring, een 
shortseller die Sofina onder-
uit wil halen, profiteert daar-
van. Hĳ komt wel naar buiten 
met allerlei beweringen 
waaruit zou blĳken dat Sofina 

een aantal participaties veel 
te hoog waardeert. Zo is er 
het Indiase bedrĳf Byju’s, dat 
gespecialiseerd is in online 
leren. Het is torenhoog 
gewaardeerd, en dat roept 
vragen op. Dan is er nog de 
Britse e-commercegroep 
THG. De aandelenkoers daar-
van is gekelderd. Maar dat 
die zaken de terugbetalings-
capaciteit van Sofina onder-
mĳnen, lĳkt onwaarschĳnlĳk.

Pandoering voor 
Sofina
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MDxHealth had eindelijk 
goed nieuws over de terug-
betaling van SelectMDX. 
Waarom reageert de koers 
niet?

Op 19 mei kwam het diagnos-
ticabedrijf MDxHealth ein-
delijk met het goede nieuws 
dat de SelectMDx-test voor 
prostaatkanker een local co-
verage determination (LCD) 
heeft verkregen van de Ame-
rikaanse publieke ziektever-
zekering Medicare. Dat bete-
kent dat vanaf 3 juli Select-
MDx terugbetaald wordt aan 
gekwalificeerde Medicare- 
patiënten. De terugbetaling 
moet het smeermiddel zijn 
om meer terugbetalingsover-
eenkomsten bij private ver-
zekeringsmaatschappijen af 
te sluiten en commercieel 
een stevige versnelling hoger 
te schakelen.
Tot nu haalt MDxHealth 
minstens 90 procent van zijn 
omzet uit de verkoop van de 
ConfirmMDx-test voor pros-
taatkanker. De potentiële 
markt voor SelectMDx wordt 
driemaal zo groot ingeschat 
(1,5 miljard dollar, tegenover 
500 miljoen). De geboekte 
omzet per test bedraagt voor 
ConfirmMDx circa 1.300 dol-
lar, tegenover circa 140 dollar 
voor SelectMDx. Maar om-
dat SelectMDx eerder in het 
diagnoseproces wordt inge-
schakeld, is het volumepo-
tentieel veel groter.
Het nieuws stuurde het aan-
deel initieel 10 procent hoger, 
maar die winst verdween 

toen enkele dagen later op de 
jaarvergadering de bekende 
biotechinvesteerder Rudi 
Mariën ontslag nam als be-
stuurder. Mariën bezit 7,2 
procent van de uitstaande 
aandelen en allicht vrezen 
sommigen dat Mariën zijn 
positie zal afbouwen.
Met het binnenhalen van de 
terugbetaling van SelectMDx 
bij Medicare staat het bedrijf 
de komende kwartalen voor 
het moment van de waar-
heid. Tegenover de sector en 
gezien de enorme invloed 
van de pandemie op het pati-
entenbezoek bij de urologen 
(-50% vergeleken met voor 
de pandemie), hield het aan-
deel de voorbije twee jaar per 
saldo relatief goed stand. Er 
is voldoende cash tot min-
stens begin 2024 (48 miljoen 
dollar eind maart) om te in-
vesteren in de noodzakelijke 
groeiversnelling. MDxHealth 
mikt voor 2022 op een be-
scheiden omzetgroei tegen-
over 2021 (22,2 miljoen dol-
lar) met 13 à 21 procent tot  
25 à 27 miljoen dollar. CEO 
Michael McGarrity beloofde 
bij de halfjaarrapportering 
meer duidelijkheid te ver-

schaffen over de 
groeiverwach-
tingen en de ver-
breding van het 
testmenu met 
Assure-MDX en 
Monitor-MDx.
De cijfers over 
het eerste kwar-
taal vielen mee. 
De omzet groei-

de tegenover het eerste 
kwartaal van 2021 met 21 
procent tot 6,1 miljoen dollar. 
Vooral het hogere volume 
van ConfirmMDx (+6% tot 
4.141 testen, +15% tegenover 
het vierde kwartaal) was po-
sitief. Of het een voorbode is 
van een structurele trend, 
valt af te wachten, maar feit 
is dat dit het hoogste kwar-
taalcijfer is sinds het eerste 
kwartaal van 2020 (4.532 tes-
ten). De markt reageerde 
voor het eerst sinds lang gun-
stig op de kwartaalcijfers.
Zoals we eerder al schreven, 
kijken we uit naar de cijfers 
en de vooruitzichten bij de 
halfjaarrapportering eind au-
gustus om te beslissen over 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille. Het aandeel 
blijft koopwaardig, met een 
bovengemiddeld risico 
 (rating 1C). z

Waarom stijgt MDxHealth niet  
na goed nieuws?

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 2/6: Franco-Nevada; het 

Beste uit Beleggers Belangen (Nokia, 
B&S Group) en aandelenlĳsten 

• Vrĳdag 27/5: analyse toerismesector en 
opties (Ageas)

• Maandag 6/6: EVS, lezersvraag 
(MDxHealth) 

• Dinsdag 7/6: Kinepolis, Nvidia en deri-
vaten (landbouw) 

• Woensdag 8/6: Bekaert, Mosaic;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: TOERISMESECTOR;  
AANDELEN IN DE KĲKER: EVS EN UCB 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 9 JUNI
Campbell Soup: kwartaalresultaten

DINSDAG 14 JUNI
Colruyt: halfjaarresultaten

WOENSDAG 15 JUNI
Greenyard: kwartaalresultaten
Oracle: kwartaalresultaten

DONDERDAG 16 JUNI
Adobe: kwartaalresultaten

VRĲDAG 17 JUNI
Kroger: kwartaalresultaten

DONDERDAG 23 JUNI
Accenture: kwartaalresultaten
Fedex: kwartaalresultaten

MAANDAG 27 JUNI
Nike: kwartaalresultaten
Prosus: halfjaarresultaten

WOENSDAG 29 JUNI
H&M: kwartaalresultaten

DONDERDAG 30 JUNI
General Mills: kwartaalresultaten
Micron Tech: kwartaalresultaten
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