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V O O R W O O R D

S&P 500 stijgt in periodes 
van renteverhogingen
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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

D
e markten zijn eraan 
 gewend geraakt dat de 
centrale banken de beleg-
gers ter wille zijn met een 
ultrasoepel monetair 
 beleid. Fed-voor zitter 
 Jerome Powell wil daar 

een einde aan maken. Hij 
kondigde op 26 januari aan 
dat de Fed van plan is tijdens 
de volgende meeting van 16 
maart een eerste renteverho-
ging aan te kondigen. Nog 
niet zo lang geleden verkon-
digde Powell dat de Fed de 
rente niet voor eind 2023 zou 
optrekken. In een goed half-
jaar moet hij de eerste rente-
verhoging dus met 21 maan-
den vervroegen. In 2021 dook 
een gamechanger op: inflatie. 
Dat had Powell lang niet door. 
Hij bleef volhouden dat de 
 inflatie tijdelijk was. Nu is hij 
“vastberaden” om de inflatie 
te beteugelen. Voortschrij-
dend inzicht, heet dat.

Overdreven angst
De waarheid is dat inflatie 
een voorspelbaar monetair 

beleid veel moeilijker maakt. 
We mogen dus aannemen dat 
de huidige inschatting een 
hoge foutenmarge inhoudt. 
Dat is een eerste reden om 
niet zo bang te zijn van rente-
verhogingen. De kans dat het 
meevalt, is groter dan dat het 
tegenvalt. 
Er is nog een reden waarom 
de financiële markten zich 
wellicht ten onrechte zenuw-
achtig gedragen: een terug-
blik op vorige periodes van 
renteverhogingen. Een bij-
zonder verhelderende grafiek 
van JP Morgan over de voor-
bije vier decennia toont zes 
opwaartse rentecycli. In de 
periode 1983-1984 kregen we 
zeven renteverhogingen in 
veertien maanden. De S&P 
500-index, de belangrijkste 
graadmeter van de Ameri-
kaanse beurs, ging 2,2 procent 
lager tussen de eerste en de 
laatste renteverhoging. De 
 huidige ongerustheid lijkt  dan 
terecht, want de beurs is ge-
zakt in periodes van rentever-
hogingen. Maar we kunnen u 

geruststellen: dat is historisch 
bekeken een foute veronder-
stelling. 
De opwaartse rentecyclus in 
1983-1984 was de enige waar-
in de S&P 500-index lichtjes 
daalde. In de periode 1988- 
1989 zagen we tien rentever-
hogingen in elf maanden, en 
toch steeg de S&P 500-index 
met 15,4 procent tussen de 
eerste en de laatste opwaartse 
renteaanpassing. Hetzelfde 
gebeurde in 1994-1995: zeven 

renteverhogingen in twaalf 
maanden en een stijging van 
7,4 procent voor de S&P 500. 
In 1999-2000 voerde de Fed 
zes renteverhogingen in elf 
maanden door, en opnieuw 
kreeg ze de S&P 500 niet 
klein: +4,7 procent. Tussen 
2004 en 2006 verhoogde de 
Amerikaanse centrale bank 
de rente maar liefst zeventien 
keer in 24 maanden, en nog 
klom de S&P 500 15,5 procent 
hoger. De laatste opwaartse 
rentecyclus in de periode 
2015-2019 bracht negen ren-
teverhogingen in 38 maanden 
en een stijging van 40,8 pro-
cent voor de bekendste Ame-
rikaanse beursgraadmeter.
Gemiddeld zette de S&P 500 
tussen de eerste en de laatste 
renteverhoging een stijging 
van 13,6 procent neer. 
Want voor eens en voor altijd: 
de financiële markten antici-
peren, en op het moment dat 
de verwachting realiteit 
wordt, zit dat feit allang in de 
koersen verrekend. Het 
kwaad is geschied. Wat we nu 
zien, is dat de geschiedenis 
zich herhaalt. z

Inside
B E L E G G E N

117

Aandelen      118-125
Archer Daniels Midland
LVMH, Microsoft
PostNL
Schlumberger
Tesla Motors
Universal Music Group
WDP

Markt in beeld        126
IBA
Melexis
Orpea
VGP 

Alternatief              127
Opties: Universal Music Group 
Derivaten: trackers op rente

Portefeuille     128-129
Euronav

Obligaties          130-131
Fed-renteverhogingen

Lezersvraag          132
Gatos Silver

Wat we nu zien, is 
dat de geschiedenis 
zich herhaalt.

INHOUD

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

U mag analyses verwachten over:
•  Alphabet
•  AMG
• ArcelorMittal
•  Cameco
• Wereldhave Belgium

C H AT  M E E  O P  D I N S DAG  E N  D O N D E R DAG 
VA N  1 2  TOT  1 3  U U R 

P O D CAST:  C H I N E E S  N I E U WJA A R , 
M I C R O S O F T  E N  LV M H

GF



1 0  F E B R UA R I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

118 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e Amerikaanse land-
bouwreus Archer Da-
niels Midland (ADM) 
haalde in 2021 recordcij-
fers. In het vierde kwar-
taal werd een hoger dan 
verwachte recurrente 

nettowinst (zonder eenmali-
ge elementen) van 1,5 dollar 
per aandeel geboekt. Dat was 
een stijging met 24 procent 
tegenover het al sterke vierde 
kwartaal van 2020 en te ver-
gelijken met de gemiddelde 
analistenverwachting van 
1,36 dollar per aandeel. Op 
jaarbasis boekte ADM een 
recurrente nettowinst van 
5,19 dollar per aandeel. In het 
begin van het boekjaar be-
droeg de gemiddelde analis-
tenverwachting nog 4,49 dol-
lar per aandeel en in 2020 
strandde de winst op 
3,15 dollar per aandeel.
Het segment landbouwdien-
sten en oliezaden moest met 
een recurrente bedrijfswinst 
(rebit) van 810 miljoen dollar 
nipt de duimen leggen voor 
het record van 834 miljoen in 
het vierde kwartaal van 2020. 
Over het volledige jaar klom 
de rebit met 32 procent tot 
2,78 miljard dollar. Het seg-
ment koolhydratenoplossin-
gen zag de rebit in het vierde 
kwartaal ruimschoots ver-
dubbelen, van 208 naar 
428 miljoen dollar. Dat was 
een gevolg van de fors verbe-
terde resultaten van de ver-
zelfstandigde ethanolafde-
ling Vantage Corn Proces-
sors, die extra volumes aan-
trok door de heropstart van 
twee verwerkingsmolens en 
historisch hoge marges boek-
te. De afdeling stond enkele 
jaren geleden nog te koop 

wegens de zich opstapelende 
verliezen. Op jaarbasis klom 
de rebit van het segment 
koolhydratenoplossingen 
met 80 procent tot 1,28 mil-
jard dollar. Het segment voe-
dingsingrediënten boekte 
een toename van de rebit met 

26 procent tot 160 miljoen 
dollar, en op jaarbasis met 20 
procent tot 691 miljoen.
De nettoschuld zakte in 2021 
van 9,26 naar 8,6 miljard dol-
lar. Op basis van de sterke 
jaarcijfers en de vooruitzich-
ten voor 2022 verhoogt ADM 
zijn brutokwartaaldividend 
van 37 naar 40 dollarcent per 
aandeel. Dat is een stijging 
met 8,1 procent en een bruto-
rendement van 2,1 procent. 
ADM verhoogt al meer dan 

veertig jaar jaarlijks zijn divi-
denduitkering.
De landbouwreus presen-
teerde in december zijn plan-
nen voor duurzame groei 
voor de periode tot 2025. De 
recurrente nettowinst zou 
moeten evolueren van 4 à 
4,5 dollar per aandeel in 2021 
naar 6 à 7 dollar per aandeel 
in 2025. Dat moet gebeuren 
door 1,1 miljard dollar extra 
rebit door productiviteitsver-
beteringen en een vergelijk-

baar bedrag dankzij innova-
ties. Per saldo zal de rebit 
met 1,2 miljard dollar worden 
opgetrokken tot 4,9 à 5,8 mil-
jard. Het gros van de ver-
wachte stijging van de rebit 
zal in de segmenten land-
bouwdiensten, oliezaden en 
koolhydratenoplossingen af-
komstig zijn van productivi-
teitswinsten. In het kleine 
segment voedingsingrediën-
ten ligt de klemtoon op groei 
door overnames en innova-
ties, waardoor de rebit tegen 
2025 nagenoeg zou verdub-
belen tot 1,25 à 1,5 miljard 
dollar. Daarmee wordt die 
 afdeling de belangrijkste 
groeipool.
ADM verwacht dat het tot 
2025 ruimte heeft om 5 mil-
jard dollar uit te geven aan de 
inkoop van eigen aandelen. 
Tegen de huidige koers zou 
dat volstaan om 12 procent 
van de uitstaande aandelen in 
te slaan.

Conclusie
De koers van ADM steeg door 
de recordcijfers en de goede 
vooruitzichten naar een histo-
rische record. De markt mikt 
voor 2022 nog op een winst-
stijging met ruim 8 procent 
tegenover het recordjaar 
2021. De waardering is aan-
vaardbaar, tegen 14,5 keer de 
verwachte winst en tegen een 
ondernemingswaarde (ev) 
van minder dan 11 keer de 
verwachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022. Bestaande 
posities in deze rustige lange-
termijninvestering mogen 
 behouden blijven. z

A R C H E R  D A N I E L S  M I D L A N D

Op recordkoers na recordcijfers

Koers: 75,0 dollar
Ticker: ADM US
ISIN-code: US0394831020
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 42,3 miljard dollar
K/w 2021: 16
Verwachte k/w 2022: 14,5
Koersverschil 12 maanden: +49%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 2,1%

Archer Daniels Midland 
wil tegen 2025 voor 5 mil-
jard dollar eigen aande-
len inkopen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 FEBRUARI
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H
et luxeconcern Louis 
Vuitton Moet Hennessy 
(LVMH) heeft de ge-
woonte heel aangenaam 
te verrassen met zijn re-
sultaten. Door de pande-
mie viel LVMH wel een 

of twee kwartalen uit zijn rol. 
Maar al snel bleek nog maar 
eens dat de luxekampioen 
een klasse apart is. In het 
vierde kwartaal waren er wel 
twijfels. Vooral China baarde 
zorgen door een serieuze 
groeivertraging in 2021. 
Maar LVMH zette toch weer 
een grand-crujaar neer.

De omzet steeg met 44 pro-
cent in 2021: van 44,65 naar 
64,21 miljard euro. Van die 
klim is 36 procent organisch 
(zonder overnames of desin-
vesteringen). Na de eerste 
jaarhelft was er nog een om-
zetklim van 56 procent: van 
18,39 naar 28,66 miljard euro 
(+53% organisch). Tegenover 
2019 bedroeg de organische 
groei op groepsniveau al 14 
procent, beter dan op 30 juni 
(+11%).
Cruciaal voor LVMH is de 
 afdeling Mode en lederwa-
ren, met merken als Louis 
Vuitton, Fendi, Donna Karan, 
Givenchy en Kenzo. In 2021 
zette de divisie een forse or-
ganische omzetklim van 47 
procent neer tegenover 2020. 
De omzet van 30,9 miljard 
euro maakte bovendien ook 
een sprong van 42 procent 

tegenover 2019. De afdeling 
was vorig jaar goed voor 
ruim 48 procent van de 
groepsomzet en drie kwart 
van de bedrijfswinst (ebit) 
van 17,15 miljard euro. In het 
eerste halfjaar droeg de suc-
cesdivisie 74,1 procent bij aan 
het recurrente bedrijfsresul-
taat (rebit, zonder eenmalige 
elementen).
De afdeling Wijnen en 
sterke dranken, met topmer-
ken als Moét & Chandon, 
Dom Perignon, Veuve Cli-
quot, Château d’Yquem en 
Hennessy, deed het ook pri-
ma in 2021. De omzet steeg 
organisch met 26 procent 
 tegenover 2020 en met  
9 procent tegenover 2019.
De divisie Selectieve retailing 
omvat naast de Sephora- 
shops vooral de DFS Group, 
de grootste luxewinkelketen 
voor reizigers, met ruim 1100 
winkels. Daar kreeg de omzet 
in 2020 een dreun waarvan 
de divisie nog maar deels 
hersteld is. Er is nog een da-
ling van 18 procent tegenover 
2019.
Ook de afdeling Parfums en 
cosmetica zit organisch nog 

niet helemaal weer op het 
 niveau van 2019, met 1 pro-
cent minder omzet (6,61 mil-
jard euro). Tegenover vorig 
jaar is er wel een organische 
toename met 27 procent.
Sinds januari maakt het be-

kende juwelenhuis Tiffany & 
Co deel uit van het luxecon-
cern. Die overname met 
prijskaartje van ongeveer 
15 miljard euro verklaart 
waarom de omzet van de 
 afdeling Horloges & juwelen 
explosief is toegenomen 
(+167%), want de integratie 
verloopt erg succesvol. Maar 
ook organisch maakte de di-
visie in 2021 een sprong van 
40 procent tegenover 2020.
Tegenover de  omzetgroei van 
44 procent op groepsniveau 
staat een veel spectaculair-
dere stijging van de recurren-
te bedrijfswinst (rebit). Die 
ging 107 procent hoger: van 
8,30 naar 17,15 miljard euro. 
De aandeelhouders krijgen 
een dividend van 10 euro per 
aandeel.

Conclusie
Zowel de analisten als de 
 beleggers waren andermaal 
opgezet met de cijfers van de 
luxegigant. LVMH is top-
kwaliteit en dat betaal je, 
 tegen bijna 15 keer de ver-
wachte verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) en 
de  bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 2021 en tegen 25 keer de 
verwachte winst voor dit jaar. 
Begin dit jaar ging de koers 
van het aandeel voorbij de 
grens van 750 euro, maar 
sindsdien is er een tussen-
tijdse correctie. Bij een ver-
dere daling kunnen we het 
advies verhogen. z

LV M H

Andermaal luxeresultaten

Koers: 711,60 euro
Ticker: MC FP
ISIN-code: FR0000121014
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 350,3 miljard euro
K/w 2021: 28
Verwachte k/w 2022: 25
Koersverschil 12 maanden: +37%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 1,0%

De sterdivisie Mode en 
 lederwaren leverde  
in 2021 drie kwart van de 
bedrijfswinst.

Advies:  houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 FEBRUARIGF
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H
et kwartaalrapport van 
Microsoft stond wat in 
de schaduw van de aan-
gekondigde overname 
van de gameontwikke-
laar Activision Blizzard. 
Inclusief cash heeft de 

overeenkomst een waarde 
van 68,7 miljard dollar. Acti-
vision draait een jaaromzet 
van 8,7 miljard dollar. Micro-
soft breidt zijn gamma uit 
met gamestudio’s en ontwik-
kelaars, en krijgt een stevige 
voet tussen de deur in de 
e-sportniche. De gameporte-
feuille van Activision telt 
400 miljoen maandelijks 
 actieve gebruikers in 190 lan-
den. De totale omvang van de 
gamingmarkt bedraagt 
200 miljard dollar en die 
groeit erg snel. Microsoft  
wil de Xbox-divisie verster-
ken en op termijn alle game-
titels in de cloud aanbieden.
Microsoft versloeg in de peri-

ode tussen oktober en de-
cember opnieuw de ver-
wachtingen. De groepsomzet 
steeg in het tweede kwartaal 
van het boekjaar 2022 met 20 
procent tot 51,7 miljard dol-
lar, boven de consensusprog-
nose van 50,9 miljard. De 
brutowinst van 34,8 miljard 
dollar leverde een marge van 
67,2 procent op. Ook dat cij-
fer lag boven de verwachte 
66,6 procent. De nettowinst 
steeg met 21 procent naar 
18,8 miljard dollar. Door het 
effect van de aandeleninko-

pen was de groei van de 
winst per aandeel met 22 
procent naar 2,48 dollar nog 
iets groter.
Intelligent Cloud, de grootste 
afdeling, zag haar omzet in 
het eerste kwartaal met 26 
procent stijgen tot 18,3 mil-
jard dollar. Het Azure-cloud-
platform groeide met 46 pro-
cent op jaarbasis. Dat was 
initieel de aanleiding voor 
een koersdaling, omdat de 
meest optimistische schattin-
gen een groei met 50 procent 
hadden vooropgesteld. Mi-
crosoft stelde de investeer-
ders gerust met de belofte dat 
de groei van Azure de ko-
mende kwartalen zal versnel-
len. Het cloudplatform zal 
een rol spelen in de metaver-
se, de volgende evolutie van 
het internet met  virtuele om-
gevingen en augmented reali-
ty-toepassingen. De totale 
 cloudomzet dikte met 32 
procent aan tot 22,1 miljard 
dollar. De omzetprognose 
voor Intelligent  Cloud in het 
lopende kwartaal bedraagt 
18,75 à 19 miljard dollar, bo-
ven de consensus van 
18,15 miljard.

De omzet van Productivity & 
Business Processes steeg met 
19 procent naar 15,9 miljard 
dollar dankzij de sterke pres-
tatie van Office 365 en Lin-
ked In. De kleinste afdeling, 
More Personal Computing,  
groeide met 15 procent naar 

17,5 miljard dollar. Door aan-
bodproblemen konden niet 
alle bestelde Xbox-spelcon-
soles worden geleverd.
Microsoft had na het tweede 
kwartaal van dit boekjaar 
125,4 miljard dollar in kas. 
Daar stond een langetermijn-
schuld van 48,3 miljard dol-
lar tegenover, of een netto-
kaspositie van 77,1 miljard 
dollar. Dat is voldoende om 
de overname van Activision 
Blizzard te financieren. Over 
de eerste helft van het boek-
jaar 2022 bedraagt de vrije 
kasstroom 27,3 miljard dollar.
Microsoft verhoogde in sep-
tember het dividend met  
11 procent naar 0,62 dollar 
per aandeel, goed voor een 
rendement van 0,8 procent. 
Het voorbije kwartaal heeft 
 Microsoft 10,9 miljard dollar 
aan de aandeelhouders uitge-
keerd, 9 procent meer dan 
een jaar eerder.

Conclusie
Microsoft presteerde ook in 
het vierde kwartaal boven de 
verwachtingen dankzij het 
goed uitgebalanceerde pro-
ducten- en dienstengamma 
waarmee de groep inspeelt 
op de digitaliseringstrend. 
Met de overname van Activi-
sion boort de groep een nieu-
we groeipool aan. Dat maakt 
van Microsoft een basiswaar-
de in een technologieporte-
feuille. De waardering 
(35 keer de verwachte winst 
en 11 keer de verwachte om-
zet) blijft pittig. We hopen 
dat de huidige volatiliteit ons 
kansen biedt om het kwali-
teitsaandeel tegen een lagere 
koers te kopen. z

M I C R O S O F T

Nieuwe groeipool

Koers: 308,26 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2311 miljard dollar
K/w 2021: 38
Verwachte k/w 2022: 33
Koersverschil 12 maanden: +29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -11%
Dividendrendement: 0,8%

Aan het eind van het 
 kwartaal had Microsoft  
een nettokaspositie van 
77,1 miljard dollar.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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P
ostNL publiceerde vorige 
week onverwachts snel 
voorlopige resultaten. 
Onder meer door de 
boost die de coronacrisis 
aan het pakjesverkeer 
gaf, is 2021 een grand-

cru-jaar geworden. Dankzij 
een sterke prestatie in het 
vierde kwartaal versloeg 
PostNL nog licht de ver-
wachtingen. De onderliggen-
de bedrijfswinst van 2021 
klokte af op 308 miljoen eu-
ro, terwijl PostNL een vork 
van 280 tot 310 miljoen euro 
als richtcijfer had vooropge-
steld. De bedrijfswinst kreeg 
in het vierde kwartaal een 
zetje dankzij de aange-
scherpte rendabiliteit, zowel 
in het pakjesverkeer als in de 
klassieke postbedeling.

In het vierde kwartaal daalde 
de bedrijfswinst gevoelig, 
maar dat is vooral te wijten 
aan de wegdeemsterende 
 coronabonus. Het aantal ver-
scheepte pakjes daalde met 
5,3 procent in vergelijking 
met dezelfde periode vorig 
jaar, maar onderliggend, zon-
der rekening te houden met 
het corona-effect, tekende 
PostNL een volumegroei van 
9,1 procent op. Ook de eerst-
komende jaren rekent het be-
drijf op een verdere volume-
groei van 11 tot 13 procent per 
jaar in het pakjesverkeer. In 
het postverkeer daalden de 
volumes met 8,9 procent in 
het vierde kwartaal. De on-

derliggende dalende trend 
trok zich dus opnieuw op 
gang, na een uitzonderlijk 
2021, waarin de postvolumes 
nagenoeg onveranderd ble-
ven. Dankzij hogere prijzen 

en efficiëntiewinsten kon 
PostNL de marges in de post-
bedeling op punt houden.
Door het wegebbende 
corona- effect zijn de sterke 
resultaten van 2021 niet voor 
herhaling vatbaar. Vorig jaar 
krikte de coronacrisis de be-
drijfswinst op met 80 miljoen 
euro, maar voor dit jaar 
houdt PostNL niet langer re-
kening met een coronabonus. 
Het verwacht voor dit jaar 
een bedrijfswinst die in lijn 
ligt met die van 2021, maar 
zonder de coronabonus. Dat 
levert voor 2022 een te ver-
wachten bedrijfswinst van 
ongeveer 230 miljoen euro 
op. Die stabilisatie van de be-
drijfswinst is te wijten aan 
verschillende factoren. De 
verdere groei van het pakjes-
verkeer zal de winst stuwen, 
maar PostNL verwacht de 
eerstkomende maanden geen 
herstel van het grensover-
schrijdende pakjesverkeer. 
Ook de hogere energie- en 
transportkosten, hogere pen-
sioenkosten en de opstart-
kosten van de capaciteitsuit-
breidingen zullen de winst-

groei in het pakjesverkeer 
opeten. Daarnaast zal de 
klassieke postbedeling het 
uitstekende cijfer van 2021 
niet herhalen. De winstmar-
ges zullen dit jaar wel hoger 
zijn dan in 2019. De rendabi-
liteit van PostNL komt dus 
sterker uit de coronacrisis.
De sterke resultaten van 2021 
vertalen zich in een aantrek-
kelijke vrije cashflow van 
288 miljoen euro in 2021. Die 
cashflow laat het manage-
ment toe voor 250 miljoen 
euro een inkoopprogramma 
van eigen aandelen te lance-
ren in de periode 2021-2023. 
Op die manier koopt het 
 bedrijf de aandelen in die in 
dezelfde periode als keuze-
dividend worden uitgekeerd. 
Het inkoopprogramma is te-
gen de huidige koersen goed 
voor ongeveer 9,5 procent 
van de uitstaande aandelen 
en verhoogt de winst per 
aandeel met 3 tot 5 cent. Over 
de winst van 2021 keert Post-
NL dit jaar een brutodivi-
dend van ongeveer 40 cent 
uit. Voor 2022 mogen aan-
deelhouders op een dividend 
van 30 cent rekenen.

Conclusie
De correctie van de voorbije 
maanden biedt beleggers een 
nieuwe instapkans. De winst 
zal dit jaar achteruit moeten 
omdat de coronabonus ver-
dwijnt, maar vanaf 2023 is 
opnieuw gestage winstgroei 
mogelijk. De waardering is 
heel aantrekkelijk met een 
koers-winstverhouding van 
10 en een dividendrende-
ment van 10 procent. We be-
houden het koopadvies. z

P O S T N L

Aantrekkelijk dividendrendement

Koers:  3,82 euro
Ticker:  PNL
ISIN-code:  NL0009739416
Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,95 miljard euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: +7%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 10%

De rendabiliteit van 
PostNL komt sterker uit 
de coronacrisis.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e enorme stijging van 
olie- en gasprijzen is uit-
stekend nieuws voor de 
Frans-Amerikaanse olie-
dienstengigant Schlum-
berger. Het zorgt voor 
fors stijgende winsten bij 

de oliebedrijven, die weer 
extra budget krijgen om in 
exploratie en ontginning te 
investeren. Schlumberger 
kon die opsteker wel gebrui-
ken, na enkele turbulente ja-
ren. In 2019 werd topman en 
voorzitter Paal Kibsgaard aan 
de kant geschoven. Hij werd 
als CEO opgevolgd door Oli-
vier Le Peuch. Die begon met 
een grote opkuisoperatie met 
miljardenafschrijvingen op 
overnames uit het verleden. 
Vorig jaar stond volledig in 
het teken van de covid-19- 
pandemie en de enorme im-
pact ervan op de olieprijs. Dit 
jaar is de prijs van het zwarte 
goud spectaculair hersteld. 
Bovendien zijn experts ervan 
overtuigd dat de wil van 
steeds meer partijen om uit 
fossiele brandstoffen te stap-
pen en er niet meer in te in-
vesteren de komende jaren 
zal leiden tot meer en meer 
productieproblemen in de 
olie- en gasindustrie. Er zul-
len dus wel degelijk nog bij-
komende investeringen no-
dig zijn om de komende tien 
tot twintig jaar voldoende 
olie en gas te produceren. 
Want een wereld zonder fos-
siele brandstoffen is nog niet 
voor morgen.
Schlumberger draaide in het 
vierde kwartaal een omzet 
van 6,225 miljard dollar. Dat 
is 13 procent meer dan de 
5,85 miljard dollar in het 
vierde kwartaal van 2020,  

en 6 procent meer dan de 
5,53 miljard dollar in het der-
de kwartaal. Het is ook ruim 
2 procent beter dan de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 6,09 miljard dollar.
Straffer was de winstontwik-
keling, al is dat logisch. Door 

de coronacrisis was Schlum-
berger slechts beperkt winst-
gevend in het vierde kwartaal 
van vorig jaar. Vandaar de 
sprong van de recurrente 
winst per aandeel (zonder 
uitzonderlijke elementen) 
van 0,22 naar 0,41 dollar 
(+86%). Even belangrijk is de 
stijging met 14 procent tegen-
over het voorgaande kwar-
taal (0,39 dollar per aandeel).
Schlumberger dankt zijn 
marktleiderschap aan de bes-
te technologische expertise 

om van schalieprojecten een 
succes te maken en aan de 
wereldwijde aanwezigheid 
van het Frans-Amerikaanse 
oliedienstenbedrijf. Dat laat-
ste aspect zien we heel dui-
delijk als we de omzet split-
sen over de Noord-Ameri-
kaanse en de internationale 
activiteiten. Tussen oktober 
en december bedroeg de 
Noord-Amerikaanse omzet 
1,28 miljard dollar. Dat is 

slechts een vijfde van de tota-
le omzet. De internationale 
omzet – die ging van van 4,34 
naar 4,90 miljard dollar – is 
op jaarbasis met 13 procent 
toegenomen tegenover de 
stijging van 10 procent van 
Amerikaanse omzet.
Voor 2022 bedraagt de ana-
listenconsensus 1,90 dollar 
per aandeel. Dat is 61 dollar-
cent of 48 procent meer dan 
het resultaat van 2021. Dat 
zou de hoogste winst per 
aandeel van de afgelopen vijf 
jaar zijn. Voor 2023 zien ana-
listen een verdere winstver-
betering tot 2,54 dollar per 
aandeel. Het kwartaaldivi-
dend wordt behouden op 
12,5 dollarcent per aandeel.

Conclusie
Schlumberger maakte vorige 
jaar even deel uit van de 
voorbeeldportefeuille. Na 
een forse stijging en gemeng-
de cijfers over het derde 
kwartaal namen we winst. 
Terecht: het aandeel maakte 
een inzinking door, maar die 
was tijdelijk. We vergaten het 
aandeel weer op te pikken, 
want intussen bereikt het 
nieuwe jaarpieken. Tegen 
ruim 20 keer de verwachte 
winst voor 2022, tegen 11 
keer de verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskassstroom (ebitda) 
voor 2022, en na de sterke 
koersprestatie van de voor-
bije maanden vrezen we een 
nieuwe terugval. We voeren 
tijdelijk een adviesverlaging 
door. z

S C H L U M B E R G E R

Opsteker na turbulente jaren

Koers: 39,68 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code: AN8068571086
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 55,69 miljard dollar
K/w 2021: 30
Verwachte k/w 2022: 20,5
Koersverschil 12 maanden: +62%
Koersverschil sinds jaarbegin: +33%
Dividendrendement: 1,2%

Analisten verwachten  
voor 2022 de hoogste  
winst van de afgelopen  
vijf jaar.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
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D
e productie en de omzet 
van Tesla kwamen tus-
sen oktober en december 
 boven de verwachtingen 
uit. De fabrikant van 
elektrische voertuigen 
leverde in het vierde 

kwartaal 308.600 wagens. 
Dat was 70 procent meer dan 
een jaar eerder en 28 procent 
meer dan in het derde kwar-
taal. Dat bracht het totaal 
voor 2021 op 936.172, of 87 
procent meer dan in 2020. 
De snelle groei kwam er door 
de hogere productiecapaci-
teit, waardoor de Model 3 
overal ter wereld snel gele-
verd kon worden.

De omzet steeg met 65 pro-
cent op jaarbasis naar 17,7 mil- 
jard dollar, boven de consen-
susprognose van 17,2 miljard. 
Het overgrote deel van de om- 
zet (15,7 miljard dollar) kwam 
uit de verkoop van auto’s. De 
opbrengst uit de verkoop van 
emissiekredieten lag met 
314 miljoen dollar hoger dan 
een kwartaal eerder (279 mil-
joen), maar 22 procent onder 
het niveau van een jaar gele-
den. Energy & Storage (zon-
nepanelen en thuisbatterijen) 
leverde 688 miljoen dollar op,  
de leasinginkomsten 628 mil-
joen dollar en de overige 
diensten zorgden voor de 
rest.
De brutowinst kwam uit op 
4,85 miljard dollar (+135%), 
goed voor een marge van 27,4 
procent. De brutomarge op de 
verkoop van auto’s lag daar 
met 29,2 procent (+0,4% op 

kwartaalbasis) nog iets bo-
ven. Over het boekjaar 2021 
bedroeg de brutomarge op de 
auto-activiteiten 27 procent, 
een mooie vooruitgang te-
genover de 21 procent van 
2020. De operationele winst 
(ebit) verviervoudigde naar 
2,6 miljard dollar, waarmee 
de marge op 14,7 procent uit-
kwam.
Tesla moest wel 340 miljoen 
dollar extra belastingen beta-
len op de uitoefening van 
aandelenopties door stichter 
Elon Musk. Dat had een im-
pact van 2 procent op de ebit- 
marge en 30 dollarcent op de 
winst per aandeel. De groep 
verdiende netto 2,54 dollar 
per aandeel, boven de ver-
wachte 2,46 dollar. Zonder de 
belasting was dat 2,84 dollar 
geweest. Tesla verdiende 
over het volledige boekjaar 
6,78 dollar per aandeel. Het 
bedrijf maakt zich sterk dat 
het op lange termijn een 
groei van minstens 50 pro-
cent per jaar kan halen.
Tesla rekent daarvoor op een 
uitbreiding van de productie-
capaciteit. Die moet in de 
eerste plaats van de nieuwe 

fabrieken in Austin en Berlijn 
komen. Dit jaar wordt veel 
verwacht van de Model Y  
die, zolang de twee nieuwe 
fabrieken niet operationeel 
zijn, uit Fremont en Sjanghai 
zal komen.

Tesla zal dit jaar geen nieuwe 
modellen lanceren. Dat bete-
kent dat de eerder aangekon-
digde Semi, Cybertruck en 
Roadster ten vroegste in 2023 
op de markt komen. Musk 
wil met de Optimus-robot op 
termijn de schaarste aan ar-
beidskrachten in productie-
omgevingen aanpakken. Vol-
gens de topman is die markt 
groter dan die voor elektri-
sche voertuigen.
De vrije kasstroom lag met 
2,78 miljard dollar bijna de 
helft hoger dan een jaar eer-
der. Dat was te danken aan de 
forse stijging van het werk-
kapitaal, een gevolg van de 
hogere omzet. De cashpositie 
daalde met 9 procent op jaar-
basis naar 17,6 miljard dollar. 
Met een schuld van 6,9 mil-
jard dollar blijft er een com-
fortabele nettocashpositie 
van 10,7 miljard dollar over, 
zodat Tesla voorlopig geen 
beroep hoeft te doen op de 
kapitaalmarkten.

Conclusie
Tesla noteert een kwart on-
der de topkoers van novem-
ber, maar toch is het aandeel 
lang niet goedkoop. Tegen 
80 keer de ebitda, 12 keer de 
verwachte omzet en bijna 
100 keer de verwachte winst 
van dit jaar kan Tesla zich 
weinig misstappen veroorlo-
ven. Tegelijk is het bijna on-
mogelijk een groeivoet van 
50 procent op jaarbasis lang 
vol te houden. Bij een oplo-
pende rente daalt bovendien 
de waarde van de toekomsti-
ge kasstromen. Om die rede-
nen handhaven we het ver-
koopadvies. z

T E S L A  M O T O R S

Focus op extra productiecapaciteit

Koers: 936,72 dollar
Markt: New York Stock Exchange
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Beurskapitalisatie: 941 miljard dollar
K/w 2021: 138
Verwachte k/w 2022: 93
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20%
Dividendrendement: -

Tesla Motors zal dit jaar 
geen nieuwe modellen  
lanceren.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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V
isionair zijn loont altijd, 
zeker op de beurs. Toen 
zowat een decennium 
geleden niemand nog 
 geloofde in de muziek-
industrie, kocht Lucian 
Grainge, de topman van 

Universal Music Group 
(UMG), zijn concurrent EMI 
op. Het maakte van UMG de 
marktleider in de muziekin-
dustrie. De groep is zo domi-
nant dat ze er als enige in 
slaagde alle muzikanten in de 
top tien van de Billboard Top 
100 onder contract te heb-
ben. Van The Beatles tot Jus-
tin Bieber, van ABBA tot La-
dy Gaga, van Elton John tot 
Taylor Swift of The Weeknd: 
allemaal zijn ze onder con-
tract bij UMG.

UMG is dan ook de groep 
met de grootste platenlabels 
ter wereld, waaronder Uni-
versal Music, EMI, Abbey 
Road Records, Capital Music 
Group, Motown en Virgin 
Music. Het visionaire was dat 
Grainge EMI kocht nadat de 
wereldwijde omzet in de mu-
ziekindustrie tussen 2001 en 
2014 gekrompen was van 
23,6 miljard naar amper 
14 miljard dollar. De platen-
verkoop zakte in doordat 
mensen gratis muziek beluis-
terden online. Maar tussen 
2015 en 2020 klom de jaar-
lijkse omzet weer gestaag van 
14 naar 21,6 miljard dollar. 
Dat is een stijging van meer 
dan 50 procent in zes jaar, of 
gemiddeld 7 procent per jaar, 

ondanks de verdere daling 
van de fysieke verkoop.
De gamechanger is de komst 
van streamingdiensten als 
Spotify, Deezer en Apple Mu-
sic. Ze hebben het waarde-
model in de sector op zijn 
kop gezet. De inkomsten per 
streaming van een song zijn 
beperkt, maar het aantal 
streams kan bijzonder hoog 
oplopen. De bekendste klas-
sieker is All I Want for Christ-
mas is You. De wereldbe-
roemde kerstsong van Ma-
riah Carey staat jaar na jaar 
in de kerstperiode aan de top 
van de meest gestreamde 
songs. Eenmalige inkomsten 
bij de aankoop van de cd of lp 
zijn vervangen door een 
voortdurende stroom aan 
streaminginkomsten. In 2020 
kwam van de 21,6 miljard 
dollar inkomsten in de mu-
ziekindustrie 13,4 miljard 
dollar (62%) uit streaming. 
Dat is evenveel als bijna de 
totale inkomstenstroom van 
2014.
Bij UMG kwam in de eerste 
negen maanden van het 
boekjaar 2021 twee derde van 
de inkomsten uit streaming: 

3,26 miljard van de 4,85 mil-
jard euro inkomsten. Waar-
nemers verwachten boven-
dien dat er nog flink wat 
groeipotentieel in streaming 
zit. De Spotify’s van deze 
 wereld hebben samen enkele 
honderden miljoenen abon-

nees, maar gezien de omvang 
van de wereldbevolking en 
de wereldwijde interesse 
voor muziek zit daar de ko-
mende vijf tot tien jaar dui-
delijk nog rek op. Vrij stabie-
le, continue inkomstenstro-
men door de jaren heen zijn 
voor veel investeerders het 
walhalla. Muziekrechten zijn 
een nieuwe goudmijn. De 
grootste spelers in de finan-
ciële wereld, zoals KKR, 
Blackstone en onlangs ook 
nog Pimco, kwamen in het 
nieuws met deals over 
 muziekrechten. Enkele van 
de grootste muzikanten ter 
 wereld, zoals Bruce Spring-
steen en Bob Dylan, hebben 
de afgelopen tijd hun mu-
ziekrechten verkocht aan 
grote investeerders.

Conclusie
We beginnen met de actieve 
opvolging van de beursnieu-
weling UMG. In principe 
wachten we langer om 
nieuwkomers op te volgen, 
zeker als ze, zoals UMG, op 
hun eerste beursdag een 
sprong van 35 procent ma-
ken. Maar sinds de piekkoers 
kort na de beursgang ging het 
aandeel toch al zowat 25 pro-
cent lager en zien we er een 
portefeuillekandidaat in. 
UMG kan een van de grotere 
Europese groeisuccessen van 
de komende jaren en een 
beurslieveling worden. We 
verwachten dan ook een her-
stelbeweging in de loop van 
het jaar. Vandaar het positie-
ve advies. z

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

Streaming is gamechanger

Koers: 21,99 euro
Ticker: UMG NA
ISIN-code: NL0015000IY2
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 39,87 miljard euro
K/w 2021: 34
Verwachte k/w 2022: 26,5
Koersverschil sinds IPO: -12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: 0,9%

Universal Music Group 
kan een beurslieveling 
worden.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e uitbraak van covid-19 
heeft het belang van de 
logistieke sector meer 
dan ooit benadrukt. Toch 
nam de koers van Ware-
houses De Pauw (WDP), 
de gereglementeerde 

vastgoedvennootschap (gvv) 
gespecialiseerd in logistiek, 
in maart 2020 een enorme 
duik. Achteraf bekeken was 
dat een koopkans. Het aan-
deel staat al een ruim kwart 
hoger dan voor de uitbraak 
van de coronacrisis en begin 
dit jaar zelfs 40 procent ho-
ger. Vandaag bedraagt de 
beurswaarde 7 miljard euro.

De gvv, die sinds maart 2019 
deel uitmaakt van de Bel-20, 
publiceerde fraaie jaarcijfers 
over 2021 en gunstige voor-
uitzichten. De bezettings-
graad bedroeg net als een 
jaar geleden 98,6 procent. De 
gemiddelde looptijd van de 
huurcontracten beloopt een 
comfortabele 5,8 jaar. Door 
de opkomst van de e-com-
merce is er een structureel 
stijgende vraag naar extra 
 capaciteit om goederen op te 
slaan. Anderzijds is er de erg 
lage rente, die expansie goed-
koop maakt en rendements-
aandelen als gvv’s extra aan-
trekkingskracht geeft. Kop-
pel daar een ervaren en kwa-
litatief management aan, en 
je hebt alle ingrediënten voor 
een beurssucces, met afge-
rond 800 procent meer re-
turn (koersstijging plus divi-

denden) dan de Bel-20 over 
de voorbije tien jaar.
WDP pakte uit met een stra-
tegisch groeiplan voor de 
 periode van 2022 tot 2025. 
Het bedrijf wil 2 miljard euro 
investeren. Het groeiplan 
moet de winst per aandeel 

jaarlijks gemiddeld met 8 
procent optrekken, zodat we 
evolueren richting een winst 
van 1,50 euro per aandeel 
 tegen 2025. Het nieuwe 
groeiplan moet de portefeuil-
le doen toenemen tot 8 mil-
jard euro (6 miljard euro eind 
2021), op basis van een blij-
vende structurele vraag naar 
kwaliteitsvol logistiek vast-
goed.
De winst per aandeel is in 
2021 gestegen tot 1,10 euro 
per aandeel. Dat is 10 procent 
meer dan de 1 euro per aan-
deel van 2020 en in lijn met 
de verhoogde prognose na de 
halfjaarcijfers. Het is ook een 
iets snellere groei dan de 
voorgaande jaren. De schuld-
graad bedroeg eind decem-
ber amper 36,7 procent, te-
genover 39,4 procent eind 
 juni en 46,6 procent eind 
2020. WDP stelde een Clima-
te Action Plan op om  tegen 
2050 net zero te opereren.
De grootste gvv gespeciali-
seerd in logistiek vastgoed is 
actief in België (aangevuld 
met Luxemburg en Noord- 
Frankrijk), Nederland en 
Roemenië. In 2019 richtte de 
groep een joint venture op 

met VIB Vermögen voor de 
verdere ontwikkeling van een 
logistieke vastgoedporte-
feuille in Duitsland, met 
 vorig jaar de aankoop van een 
site in Bottrop in Noordrijn- 
Westfalen.
Voor 2022 is de ambitie de 
winst per aandeel verder te 
laten toenemen naar 1,20 eu-
ro per aandeel (+9%). De 
aandeelhouders krijgen voor 
het boekjaar 2021 een bruto-
dividend van 0,88 euro per 
aandeel. Dat is een toename 
met 10 procent tegenover de 
0,80 euro per aandeel voor 
het boekjaar 2020. Voor dit 
jaar wil WDP het brutodivi-
dend laten oplopen tot 
0,96 euro per aandeel. De 
 intrinsieke waarde bedroeg 
eind december 19 euro per 
aandeel (+41% op jaarbasis). 
Dat betekent dat de beurs-
koers een premie van onge-
veer 100 procent inhoudt 
 tegenover de intrinsieke 
waarde.

Conclusie
Het aandeel van WDP blijft 
een topbelegging. Beleggers 
die vandaag kopen, moeten 
wel beseffen dat ze de ge-
schatte intrinsieke waarde 
van 2023-2024 al betalen. De 
pandemie heeft logistiek 
vastgoed nog meer in de kij-
ker gezet. Het verwachte 
brutodividendrendement is 
teruggevallen tot 2,6 procent, 
maar dat is nog altijd genoeg 
in verhouding tot overheids-
obligaties, die vrijwel geen 
rendement opleveren. z

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

Nieuw groeiplan 2022-2025

WDP wil het brutodividend 
optrekken van 0,88 tot 
0,96 euro per aandeel.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 FEBRUARI

Koers: 38,14 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0003763779
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,98 miljard euro
K/w 2021: 34
Verwachte k/w 2022: 31
Koersverschil 12 maanden: +29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: 2,6%
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De tradingupdate van IBA 
werd goed ontvangen. Zon-
der concrete cijfers te geven 
kondigde de producent van 
protontherapiesystemen een 
positieve bedrijfswinst (re-
bit) en een nettowinst over 

2021 aan. De groep zit op een 
berg cash van 130,3 miljoen 
euro, veel meer dan de 91 
miljoen euro aan het einde 
van het derde kwartaal. IBA 
meldde ook dat het order-
boek het recordniveau van 
1,2 miljard euro haalt. CEO 
Olivier Legrain verwacht dat 
het momentum in 2022 aan-
houdt. De volledige cijfers 
worden pas op 24 maart vrij-
gegeven. Als reactie steeg de 
koers bijna 16 procent.

Orpea, het Franse bedrijf dat 
een zestigtal woon-zorgcen-
tra voor bejaarden uitbaat, 
ook in België, zit in het hoek-
je waar de klappen vallen. 
Dat heeft te maken met de 
publicatie van een kritisch 

boek door Yves Castanet en 
een schandaalreportage over 
de verwaarlozing van bejaar-
den in een aantal instellingen 
van de groep. Topman Yves 
Le Masne werd aan de deur 
gezet. Er komt er een onaf-
hankelijk onderzoek om de 
beschuldigingen te onder-
zoeken. Sinds de piek van 
 februari 2020 maakte de 
koers al een duik van zowat 
70 procent.

Het chipbedrijf Melexis 
maakte recordjaarcijfers 
 bekend. De omzet steeg met 
27 procent tot 643,8 miljoen  
euro, terwijl de bedrijfswinst 
(ebit) 97 procent hoger uit-
kwam op 148,4 miljoen euro, 

met een brutomarge van 23,1 
procent. Ook de nettowinst 
deed het prima met een klim 
van 89 procent tot 131,1 mil-
joen euro (3,25 euro winst per 
aandeel). Voor het lopende 
kwartaal mikt de groep op een 
omzet tussen 177 en 183 mil-
joen euro, en voor heel 2022 
op een omzetgroei tussen 12 
tot 17 procent en een stabiele 
ebit-marge rond 23 procent. 
De koers van het aandeel kon 
maar lichtjes profiteren.

Over 2021 mikt de vastgoed-
groep VGP op een nettowinst 
tussen 630 en 650 miljoen 
euro. Dat cijfer overtreft de 
verwachtingen en komt neer 
op een stijging met meer dan 
70 procent tegenover 2020. 

Die winstexplosie is het 
 gevolg van de boomende 
e-commerce. Een deel van de 
winstgroei kan echter het ge-
volg zijn van waardestijgingen 
van de bestaande magazijnen. 
Eerder ging VGP een alliantie 
aan met de Duitse verzeke-
raar Allianz voor de ontwik-
keling van nieuwe projecten. 
VGP zette onlangs een eerste 
stap in Griekenland. Na het 
nieuws won de koers van 
VGP ruim 6 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 17,90 euro
Ticker: IBAB BB
ISIN-code: BE0003766806

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 38,63 euro
Ticker: ORP FP
ISIN-code: FR0000184798

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 93,85 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 247,00 euro
Ticker: VGP BB
ISIN-code: BE0003878957
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N
oem een internationale 
artiest en de kans is groot 
dat hij of zij in de stal van 
Universal Music Group 
(UMG) zit. Dat gaat van 
grootheden als ABBA, 
Louis Armstrong, The 

Beatles, The Rolling Stones 
en The Bee Gees tot nieuwe 
goden als Ariana Grande, 
Imagine Dragons, Drake, Bil-
lie Eilish, Eminem, BTS en 
Selena Gomez.
De beursgang in september 
vorig jaar was een waanzinnig 
succes. De koers steeg onmid-
dellijk met 40 procent. De 
beurs waardeerde het bedrijf 
op 46 miljard euro. Enkele 
maanden daarna kreeg het 
aandeel een plaatsje in de 

O P T I E S

Er zit muziek in Universal Music Group
 Nederlandse sterindex AEX.
Intussen viel UMG ten prooi 
aan de beursgrillen waarmee 
ook andere groeiwaarden te 
maken kregen. Verschillende 
analisten noemen UMG een 
buitenkans, omdat het aan-
deel veel meer waard is dan 
de huidige beurskoers aan-
geeft. Strea ming via Spotify, 
Apple Music, Tidal, Google en 
andere Play is erg rendabel en 
het potentieel is enorm.
We zien weer kansen om 
hausseposities in te nemen 
voor de tweede helft van 
2022. We verwachten nog een 
mooi herstel dit jaar. Door-
gaans zetten we zo’n strategie 
op via een geschreven put en/
of een gekochte call.

Geschreven put
Schrijf de put UMG juni 
24 euro @ 2,81 euro
Voor het schrijven van deze 
put ontvangt u 281 euro (100 
x 2,81). We gaan ervan uit dat 
de aandelenkoers van UMG 
boven 24 euro zal stijgen te-
gen 17 juni. In dat geval is de 
volledige premie verworven. 
De technische analyse kan 
ons nog niet veel helpen, aan-
gezien het aandeel pas enkele 
maanden op de beurs noteert. 
Maar een stijging richting 
25 euro moet er wellicht in 
zitten. Mocht dat niet gebeu-
ren, dan kopen we de stukken 
tegen 21,19 euro (24 - 2,81). 
Dat is ongeveer de laagste 
koers van het aandeel.

Gekochte call
Koop de call UMG septem-
ber 25 euro @ 1,93 euro
Met deze call hebben we tijd 
gekocht tot 16 september. Dit 
contract heeft nog geen in-
trinsieke waarde, aangezien 
we het recht kochten om het 
aandeel te kopen tegen 25 eu-
ro. Op de beurs is het goed-
koper, iets meer dan 23 euro. 
De koers moet dus met 10 
procent stijgen vooraleer het 
contract intrinsieke waarde 
krijgt. Dat moet mogelijk zijn, 
aangezien het aandeel nau-
welijks drie maanden geleden 
28 euro waard was. Tegen die 
koers is deze calloptie intrin-
siek 3 euro waard. Als daar 
nog wat tijdswaarde bij komt, 
levert dit contract een moge-
lijk rendement van zo’n 50 
procent op. z

I
nspelen op een rentestijging 
kan door short te gaan op 
een obligatie-index. Er is 
een inverse relatie tussen de 
rente en de obligatieprijzen. 
Wanneer de rente stijgt, 
worden bestaande obliga-

ties, uitgegeven tegen een 
 lagere rente, minder waard.

Lyxor ETF Bund Daily 
(-2) Inverse ETF
ISIN-code: FR0010869578
Beurs: Euronext Parijs
Jaarlijkse vergoeding: 0,2%
Tickersymbool: DSB FP
Deze tracker schaduwt de 
 Solactive Bund Daily (-2) In-
verse-index, een index van 
Duitse overheidsobligaties 
met een gemiddelde looptijd 

D E R I V A T E N

Inspelen op rentestijging

van tien jaar. De opzet van 
 deze ETF is op dagbasis een 
dubbele shortpositie in te 
 nemen op de Duitse Bund- 
index. Daalt die met 1 pro-
cent, dan stijgt de waarde van 
de ETF met 2 procent, op 
dagbasis en voor kosten. De 
shortpositie in de Bund-index 
wordt opgebouwd met deri-
vaten. Het aanhouden en 
doorrollen van die posities 
brengt kosten met zich mee. 
Dat zorgt voor een afwijking 
op het theoretische rende-
ment van twee keer de onder-
liggende index. 
Deze tracker noteert ook op 
 Xetra (tickersymbool 5X63, 
ISIN-code LU0530124006). 
Er is ook een variant zonder 

hefboom (ticker 5X62 en 
ISIN-code LU0530119774). 
De Xetra-trackers hebben een 
lagere liquiditeit dan die op 
Euronext Parijs.

Lyxor ETF 10y US 
 Treasury Daily (-2) 
 Inverse ETF
ISIN-code: FR0011607084
Beurs: Euronext Parijs
Jaarlijkse vergoeding: 0,2%
Tickersymbool: DSUS FP
Deze tracker werkt volgens 
hetzelfde principe als DSB.  
Er wordt via derivaten een 
dubbele shortpositie ingeno-
men op de onderliggende 
waarde, de Solactive 10y US 
Treasury Futures Daily (-2) 
Inverse-index.

Turbo’s
Société Générale biedt op Eu-
ronext Amsterdam en Parijs 
turbo’s aan met obligatie-in-
dexen als onderliggende 
waarde. Het gaat om BEST 
Turbo’s, waarbij de stoploss 
en het financieringsniveau 
(het deel van de onderliggen-
de waarde dat gefinancierd 
wordt door de uitgever) gelijk 
zijn. Er is dus geen restwaar-
de als de stoploss wordt aan-
getikt. Beleggers die willen 
inspelen op een stijging van 
de tienjaarse Amerikaanse 
 referentierente, kunnen te-
recht bij de BEST Turbo 10y 
US Treasury Note Future 
Mar22 Short. In het geval 
van de tienjaarse referentie-
rente van de Duitse Bund gaat 
het om de BEST Turbo Euro 
Bund Future Mar22 Short. 
Beide indexen worden maan-
delijks doorgerold, wat kosten 
met zich brengt. z
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N
a de zwakke start van de 
financiële markten in 
aanloop van de Fed-mee-
ting van 26 januari zagen 
we de laatste dagen enig 
herstel. Maar de econo-
mieën vertragen, er is 

krapte op de arbeidsmarkt, de 
inflatiecijfers blijven pieken, 
de bedrijfsresultaten vallen 
soms serieus tegen, zoals bij 
Netflix en Meta Platforms, en 
er is de hysterie rond hoeveel 
renteverhogingen de Federal 
Reserve dit jaar zal doorvoe-
ren en de vraag of de Europe-
se Centrale Bank in 2022 met 
renteverhogingen zal moeten 
uitpakken.
We vrezen dat de correctie 
op de aandelenmarkten nog 
niet volledig achter de rug is 
en dat we de komende dagen 
en weken een woelig einde 
van de terugval zullen bele-
ven. Maar we hebben ons al 
beschermd met een stevige 
kaspositie. We verwachten 
nog een laatste beweging 
naar beneden, alvorens het 
herstel zal beginnen. De his-
torische cijfers tonen aan dat 
de klappen vallen in aanloop 
naar een eerste renteverho-
ging, niet daarna.
De dreiging van renteverho-
gingen in combinatie met een 
gevoelige groeivertraging 
door de omikronvariant zet 

ook de grondstoffen onder 
druk.
De beurzen ondergaan hun 
grootste correctie sinds de 
start van de pandemie in 
maart 2020, maar het gaat 
om een gezonde, tussentijdse 
terugval. Die kan de aande-
lenmarkten wel op 10 pro-
cent of meer verlies zetten 
sinds het begin van het jaar. 
Daarom hebben we ingegre-
pen. We zijn ongeveer klaar 
met de verkopen. Als we 
weer hebben aangekocht, zal 
het veel rustiger worden in 
de voorbeeldportefeuille.

Euronav: omikron 
blokt pril herstel af
Het jaar 2021 was voor de 
Antwerpse olietankerrederij 
Euronav een jaar om snel te 
vergeten. Het gemiddelde 
dagverhuurtarief van de 
 VLCC’s (very large crude car-
riers met een maximale capa-
citeit van 320.000 ton) lag in 
het vierde kwartaal met 
12.500 dollar nauwelijks 
 hoger dan het heel zwakke 
tarief van 9.000 dollar in het 

derde kwartaal. In oktober 
was er beterschap, maar de 
snelle opkomst van de 
omikronvariant in november 
smoorde het prille herstel in 
de kiem. In het eveneens 
zwakke vierde kwartaal van 
2020 bedroeg het dagtarief 
gemiddeld 20.500 dollar. De 
kleinere Suezmax-schepen 
(tussen 150.000 en 165.000 
ton) leverden een gemiddeld 
dagtarief van 11.300 dollar 
op, tegenover 10.250 dollar  
in het derde kwartaal en 
12.300 dollar in het vierde 
kwartaal van 2020.
De omzet van 117,4 miljoen 
dollar betekent een terugval 
met 12,5 procent tegenover 
dezelfde periode in 2020. Op 
jaarbasis was er een daling 
met 65,3 procent, van 
1,21 miljard dollar in 2020 
naar 419,8 miljoen. Het netto-
verlies liep op tot 72,6 mil-
joen dollar (58,2 miljoen in 
2020) en bedroeg voor het 
volledige jaar 339,2 miljoen. 
In 2020 was er nog een histo-
risch hoge nettowinst van 
473,2 miljoen dollar.

De verwachting is dat de 
vraag naar olie dit jaar met 
4,6 miljoen vaten per dag zal 
stijgen, tot ruim 100 miljoen. 
Voor elke verhoging van het 
olietransport met 1 miljoen 
ton per dag is er een capaci-
teit van dertig  VLCC’s nodig. 
Daarnaast zijn de olievoorra-
den wereldwijd teruggeval-
len tot het lage niveau van 
2014. Eind 2021  waren er 
 wereldwijd 847  VLCC’s in 
gebruik. In 2022 worden er 
nog 45 nieuwe tankers opge-
leverd. Daartegenover staat 
een verouderende vloot. Het 
orderboek voor VLCC’s en 
Suezmax-schepen is histo-
risch laag en de scheepswer-
ven zijn nagenoeg volgeboekt 
tot eind 2024 door de hoog-
conjunctuur in andere 
scheepvaartsegmenten (con-
tainers, droge bulk). Al die 
factoren zouden vanaf de 
tweede jaarhelft het herstel 

2021 was voor Euronav 
een jaar om snel te  
vergeten.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Vergrijzing
·  Inventiva kreeg een mĳl-

paalbetaling van 4 miljoen 
euro van AbbVie op basis 
van de eerste patiënt met 
psoriasis in de fase IIb- 
studie met cedirogant 
(ABBV-157).

·  Mithra Pharmaceuticals 

sloot een financieringsover-
eenkomst met Goldman 
Sachs ter waarde tot 
100 miljoen euro met een 
looptĳd van twee jaar.

·  UCB kreeg het bericht van 
het Europese geneesmidde-
lenagentschap EMA dat er 
een labeluitbreiding is voor 

Vimpat en Briviact richting 
heel jonge kinderen met 
beginnende epilepsieaan-
vallen. Daarnaast werden 
positieve fase III-resultaten 
bekendgemaakt voor 
Zilucoplan tegen de spier-
ziekte myasthenia gravis. 
Dat wordt mogelĳk in 2023 

een concurrent van Vyvgart 
(efgartigimod), het product 
van argenx. UCB kondigde 
de officiële start aan van het 
overnamebod van Zogenix 
tegen 26 dollar per aandeel 
in cash.

Correctie is nog niet 
achter de rug
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blijvend op gang moeten 
brengen.
De verwachtingen voor het 
eerste kwartaal blijven heel 
laag, met 43 procent van de 
VLCC- en 45 procent van de 
Suezmax-capaciteit, vastge-

legd tegen een dagtarief van 
12.500 dollar. Euronav kon-
digde aan de berekenings-
methode voor de afschrijving 
van de tankers te veranderen. 
Dat zal in 2022 de afschrij-
vingskosten met 100 miljoen 

dollar verminderen 
(344,9 miljoen in 2021), maar 
ook toekomstige meerwaarde 
op de verkoop van oude tan-
kers afvlakken.
We verhoogden na de koers-
daling van de voorbije maan-

den recent het advies naar 
koopwaardig (rating 1B). 
Het aandeel reageerde per 
saldo licht positief op de 
zwakke jaarcijfers, vooruit-
kijkend naar betere tijden 
 later dit jaar. z

PORTEFEUILLE

Aankoop: - 
Verkoop: 300 aandelen First Majestic Silver aan 9,89 dollar;  
800 aandelen NexGen Energy aan 4,09 dollar; 150 aandelen Pan 
American Silver aan 21,56 dollar; 50 aandelen Rio Tinto aan  
5376 pence; 500 aandelen Sandstorm Gold aan 5,92 dollar;  
150 Van Eck Vector Goldminers aan 29,30 euro; 50 Wheaton Precious 
Metals aan 39,79 dollar

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
114.185,51   (67,5%)      54.944,79    (32,5%)             169.130,30  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -5,1% Bel20 -7,5%
Eurostoxx50 -4,9% MSCI World  -5,0%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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G
eruime tijd smeekten de 
centrale bank van de 
Verenigde Staten (Fed) 
en die van Europa (ECB) 
om meer inflatie. Het al-
gemene prijspeil stijgt 
ideaal met ruim 2 pro-

cent op jaarbasis. Maar de in-
flatie liet zich moeilijk dicte-
ren en bleef al te lang onder 
dat gewenste niveau. De Fed 
koopt al tien jaar lang over-
heids- en bedrijfspapier op 
om lenen goedkoper te ma-
ken. Elke maand pompte ze 
zo 120 miljard dollar in de 
economie. Het mocht niet 
baten. Eerst speelde de kre-
dietcrisis het bedrijfsleven 
parten, daarna stak de coro-
nacrisis stokken in de wielen.
Nu het virus ons leven einde-
lijk veel minder sterk be-
heerst en de economische 
 activiteit weer in gang schiet, 
worden de steunmaatregelen 
stelselmatig afgebouwd. Je-
rome Powell, die onlangs een 
tweede ambtstermijn kreeg 

als Fed-voorzitter, vindt dat 
de zaken ineens te goed gaan. 
Hij wil de geldkraan versneld 
dichtdraaien. De noodsteun 
wordt niet midden 2022 be-
eindigd, zoals eerder aange-
kondigd, maar al eind maart. 
Een eerste rentestijging ligt 
daarna voor de hand.
Terwijl enkele maanden 
 geleden een renteverhoging 
niet voor 2023 verwacht 
werd, gaf Powell onlangs aan 
dat hij de rente al in maart 
zal verhogen, en daarna wel-
licht nog meerdere keren dit 
jaar. Indien nodig kan dat 
zelfs forser zijn. Zo kan er 
een renteverhoging met 50 
basispunten (0,50%) tussen 
zitten, al zal de Fed dat 
scenario proberen te vermij-
den. Powell gaat liever be-
dachtzaam te werk, bijvoor-
beeld door dit jaar vijf rente-
verhogingen van 25 basis-
punten door te voeren. Daar 
gaan de markten op dit mo-
ment van uit.

Het Verenigd Koninkrijk 
volgt gewoontegetrouw het 
Amerikaanse ‘havikachtige’ 
standpunt. Dat koppelt een 
krapper beleid aan een rente-
verhoging.

Toxische cocktail
De Amerikaanse inflatie is in 
december gestegen tot 7,04 
procent, het hoogste niveau 
in veertig jaar. De loonkosten 
stijgen, omdat er een tekort 
aan arbeidskrachten is. Dat 
maakt de productiekosten 
duurder. Voeg daarbij de fors 
gestegen energieprijzen, en 
er ontstaat een toxische 
cocktail die de inflatie aan-

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 97,45 4,52% 100.000 NR
EUR  VGP (P) 1,625% 17/01/27 98,99 1,73% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 92,67 5,61% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 95,06 5,62% 2.000 BB+
USD  Micron Techn. (P) 2,703% 15/04/32 95,41  3,23% 1.000 BBB-
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 96,64 4,74% 100.000 BBB
NOK  Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29 100,9  1,28% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 89,23  9,29% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,43 0,39% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada 1,65% 22/09/25 97,64 2,34% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,68% 03/12/24 100,74  3,41% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 106,27 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 102,1 5,73% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25%  22/02/23 88,55  26,98% 10.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 91,43  10,71% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Fed kondigt rente-
verhogingen aan
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wakkert. Daardoor stijgen de 
loonkosten en de cirkel is 
rond. Wij verwachten dat de 
inflatie in de Verenigde Sta-
ten in 2022 gemiddeld rond 
4,5 procent zal liggen, tegen-
over 2,5 procent in Europa.
In de eurozone is de inflatoi-
re druk voorlopig iets minder 
groot, maar ook hier stijgen 
de prijzen. België is zelfs Eu-
ropees kampioen. De ECB 
heeft al voor 1.500 miljard 
euro aan obligaties gekocht 
om de eurozone door de co-
ronacrisis te helpen. Duits-
land en Nederland willen 
daarmee stoppen, maar de 
zuidelijke landen gaan niet 
akkoord. Een compromis kan 
zijn het oude steunprogram-
ma tijdelijk uit te breiden. 
Pas als ook dat wordt stilge-
legd, kan de rente in de euro-
zone naar omhoog.
ECB-voorzitter Christine 
Lagarde herhaalt dat dat niet 
dit jaar zal gebeuren. Zij 
denkt dat de inflatiestijging 
tijdelijk is. Als de aanbodpro-
blemen van de baan zijn, zal 
de inflatie vanzelf  terugvallen 
naar een aanvaardbaar ni-
veau, verwacht ze. De rente 
hoeft dan niet omhoog, om-
dat dat geen oplossing is voor 
de hoge energieprijzen en 
het tekort aan computer-
chips. Maar als de stijgende 
inflatie de loondruk opvoert 
en de vraag van consumenten 
en bedrijven blijft toenemen, 
kan de economie oververhit 

raken. Dan is een renteverho-
ging onvermijdelijk.

De druk van Poetin
De crisis in Oekraïne en de 
vrees dat Rusland de gas-
kraan dichtdraait, maken de 
situatie nog ingewikkelder. 
De hoge gasprijs zal de elek-
triciteitsprijzen in Europa 
nog meer doen stijgen. Veel 
landen zijn voor hun elektri-
citeitsproductie afhankelijk 
van gascentrales. Als de ener-
giekosten nog meer stijgen, 
zou de inflatie naar zelden 
geziene hoogten klimmen. 
De omikronvariant versterkt 
de inflatiedreiging, omdat het 
ziekteverzuim de overbelaste 
arbeidsmarkt nog meer on-
der druk zet.
Het vooruitzicht van rente-
verhogingen in de Verenigde 
Staten deed de euro tegen-
over de dollar verzwakken. 
De dollar profiteert boven-
dien van het toenemende 
renteverschil met de euro-
zone. We verwachten dat de 
dollar tegen eind 2022 7 à 8 
procent in waarde kan stijgen 
tegenover de euro. Het kan 
nog meer zijn, tenzij de Ame-
rikaanse economie een on-
verwacht zware klap krijgt 
van de stijgende rente. De 

zwakkere euro zou dan een 
zegen zijn voor de export uit 
Europa.

Hogere basisrente
We kunnen concluderen dat 
de basisrente bijna zeker zal 
stijgen. De Verenigde Staten 
nemen het voortouw. De 
 eurozone zal volgen. We 
 betwijfelen wel of de stijging 
van de langetermijnrente een 
lang leven beschoren zal zijn. 

Maar tot er meer duidelijk-
heid komt, nemen we beter 
geen te grote nieuwe obliga-
tieposities in.
Wie toch vervallen obligaties 
wil herbeleggen, opteert het 
best voor kortlopende lenin-
gen. Die leveren momenteel 
een rendement op dat verge-
lijkbaar is met dat van lang-
lopende leningen. Op de 
 secundaire markt is een ruim 
aanbod van kortlopende obli-
gaties te koop. Zelfs in heel 
kort lopende obligaties met 
een gemiddelde gewogen 
looptijd van minder dan een 
jaar is er een brede keuze.

Risicospreiding
Voor beleggers zijn het ver-
warrende tijden. De bericht-
geving is alles behalve uni-
form. Het is verstandig niet 
te veel risico te nemen en 
vooral te investeren in rust-
gevend papier, zoals kortlo-
pende obligaties. Die bieden 
een afdoende bescherming 
tegen de volatiele markten, 
zonder al te veel rendement 
op te geven.

Hoogrentende bedrijfsobli-
gaties met een lagere kredie-
trating door een groter risico 
op wanbetaling, kunnen 
eveneens een keuze zijn. Het 
risico is vandaag kleiner, om-
dat dit jaar wellicht minder 
bedrijven in financiële moei-
lijkheden komen (minder 
dan 2%). Zulke obligaties 
hebben vorig jaar beter ge-
presteerd dan obligaties van 
goede kwaliteit. Hun hogere 
coupons (gemiddeld 5,5%) 
zijn daar niet vreemd aan. Ze 
beschermen beter tegen de 
gevolgen van een stijgende 
rente. z

Investeer voorlopig vooral in kortlopende leningen, 
die een vergelijkbaar rendement geven als langlo-
pende obligaties.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1260 -7,10%
EUR/GBP 0,8341 -5,56%
EUR/NOK 9,9614  -4,39%
EUR/SEK  10,439 +3,23%
EUR/CAD 1,4274 -8,17%
EUR/AUD  1,5892 +0,56%
EUR/NZD  1,7033 +1,03%
EUR/ZAR  17,  207 -6,56%
EUR/TRY  15,076 +69,35%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

China Evergrande Group 
raakt maar niet uit de proble-
men. De schuldenberg van 
ongeveer 300 miljard dollar 
is niet met wat financiële 
hightech weg te werken. De 
affaire weegt op de giganti-
sche Chinese vastgoedmarkt, 
en de gevolgen zĳn tot ver 
buiten de thuismarkt voel-
baar. Ook de overheid 
bemoeit zich met het pro-
bleem. Evergrande heeft al 

vaak beloofd zĳn schulden-
last te verlichten, maar het 
bedrĳf vangt steevast bot bĳ 
de kopers van het vastgoed 
en bĳ de grote schuldeisers. 
De 1,5 miljoen eigenaars wil-
len dat hun onafgewerkte 
appartementen bewoonbaar 
afgeleverd worden. De ban-
ken willen een betrouwbaar 
terugbetalingsplan. Recente 
intrestaflossingen konden 
niet doorgaan wegens geen 
geld.
De strop om de nek van Ever-
grande wordt stilaan strak 
aangetrokken. Het Venetië- 

project in de provincie 
Jiangsu, is in beslag geno-
men door Oaktree Capital, 
omdat eind vorig jaar een 
lening niet is betaald. Oak-
tree nam de controle van het 
project over, startte de bouw 
opnieuw op en begon met de 
verkoop van de appartemen-
ten. Bovendien nam Oaktree 
ook de controle van het pro-
ject Kasteel in Hongkong 
over. Daardoor kan Ever-
grande de projecten zelf niet 
meer verkopen.
De Chinese overheid wil het 
reusachtige vastgoedbedrĳf 

ontmantelen. De wankelende 
reus wil zes maanden respĳt 
om met een afdoende oplos-
sing te komen. Maar het 
geduld van de obligatiehou-
ders en de financiële instel-
lingen is op. 
De nieuw benoemde uitvoe-
rend directeur van Ever-
grande, Siu Shawn, vraagt de 
schuldeisers wanhopig geen 
juridische acties te onder-
nemen. Maar het lĳdt geen 
twĳfel dat de acties van 
Oaktree navolging zullen krĳ-
gen.

De soap rond 
Evergrande
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Wat is de reden voor de 
enorme daling van Gatos 
Silver? U was nochtans en-
thousiast over het aandeel. 

Het aandeel van het Ameri-
kaanse edelmetalenbedrijf 
Gatos Silver zakte op 26 ja-
nuari met maar liefst 69 pro-
cent, van 10,2 naar 3,18 dollar. 
Dat is een gevolg van de on-
verwachte mededeling dat 
tijdens de update van de 
 resourceschatting van Cerro 
Los Gatos fouten in het tech-
nische rapport van de vorige 
schatting van juli 2020 zijn 
opgedoken.
Op basis van die schatting 
zou de Cerro Los Gatos-mijn 
elf jaar lang gemiddeld 12,2 
miljoen troy ounce zilverequi- 
valent produceren tegen een 
aantrekkelijke totale kostprijs 
van 11,77 dollar per troy oun-
ce. Gatos Silver geeft aan dat 
de resource mogelijk met 30 
tot 50 procent is overschat 
door een complexer dan ver-
wachte geologische structuur 
en meer variabiliteit in de 
minerale aders. Het kan nog 
tot in de tweede jaarhelft du-
ren voor een volledige update 
klaar is, inclusief de mogelij-
ke impact op de levensduur 
van de mijn en een aangepas-
te  financiële rapportering.
De forse marktreactie is be-
grijpelijk, al lijkt ze ons wel 
wat overtrokken. Er volgt een 
periode van onzekerheid, 
maar er zijn zaken die in het 
voordeel van Gatos Silver 
pleiten. Zo voldeden de pres-
taties van de mijn tot nu aan 
de verwachtingen. In 2021 
produceerde de mijn 7,6 mil-

joen troy ounce zilver (boven 
de laatste prognose van 
7,4 miljoen), 50 miljoen pond 
zink en 40 miljoen pond lood 
(beide in lijn met de progno-
ses). Voor 2022 wordt gemikt 
op een zilverproductie van 
8,5 à 9 miljoen troy ounce, 49 
à 54 miljoen pond zink en 36 
à 40 miljoen pond lood, tegen 
een verwachte productie-
kostprijs van 13 à 15 dollar 
per troy ounce zilverequiva-
lent. Op korte termijn is er 
dus geen vuiltje aan de lucht.
Een tweede element is de ge-
ruststellende financiële situ-
atie, dankzij de dubbele fi-
nanciering van de beursgang 
in 2020 en de kapitaalverho-
ging in juli 2021. Alle schul-
den van de Los Gatos Joint 
Venture (LGJV) zijn afbe-
taald. Er is wel een beperkte 
kredietfaciliteit (13 miljoen 
dollar), waarvan de conve-
nanten mogelijk zullen wor-
den geschonden.
Een derde element is het po-
tentieel van het uitgebreide 
Los Gatos-district. Cerros Los 
Gatos is maar een van de veer-
tien geïdentificeerde zones 
met mineralen. Gatos Silver 
begon vorig jaar meerdere 

exploratieprogramma’s, in 
Cerros Los Gatos (voor de 
update van de resourceschat-
ting), maar ook in de Esther- 
zone en de Cascabel-zone in 
het district, en in Santa Vale-
ria net buiten het district. Er 
is dus ruimte en tijd om op 
lange termijn de productie te 
verlengen door nieuwe zones 
in productie te brengen.
Tot slot is er de kwaliteit van 
de aandeelhouders en het 
management, die zich achter 
het bedrijf blijven scharen. 
Er is onmiskenbaar een ver-
trouwensbreuk en het 
spreekt voor zich dat we met 
Gatos Silver een heel ander 
scenario voor ogen hadden. 
We verlaagden het advies 
naar ‘houden’ en wachten op 
verder nieuws over de re-
sourceschatting en de ex-
ploratieprogramma’s (rating 
2C). z

Komt het nog goed met Gatos Silver?

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.
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