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VOORWOORD

De een zijn dood...
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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

H
et spreekwoord ‘de een 
zijn dood is de ander zijn 
brood’ is goed van toepas-
sing op wat zich voltrekt 
in de Europese defensie- 
industrie na de Russische 
inval in Oekraïne. Die 

oorlog wordt een gamechan-
ger voor de militaire uitgaven 
in Europa. Dat is een zeker-
heid, want het is Duitsland 
dat het voortouw heeft geno-
men. Bondskanselier Olaf 
Scholz kondigde in de Bun-
destag aan dat zijn regering 
dit jaar 100 miljard euro in-
jecteert in een fonds dat het 
Duitse leger moet moderni-
seren.
Daarnaast wil Duitsland zijn 
defensiebudget structureel 
optrekken tot 2 procent van 
het bruto binnenlands pro-
duct (bbp). Dat is al langer 
een streefdoel binnen de 
NAVO, maar die norm wordt 
slechts door weinig Europese 
lidstaten gehaald. Duitsland 
zat vorig jaar aan zowat 1,5 
procent en België amper aan 
de helft (1,1%) van dat beoog-
de cijfer. Het was sinds de val 
van het IJzeren Gordijn in 

1989 bijna een Europese sport 
geworden om zo weinig mo-
gelijk aan defensie uit te ge-
ven. Het was zowat het eerste 
waarop werd beknibbeld bij 
begrotingsbesprekingen. Zo 
lazen we in het Duitse maga-
zine Der Spiegel dat Duits-
land in 1989 nog 5.000 aan-
valstanks en 700 oorlogsvlieg-
tuigen had. Dat aantal werd 
de voorbije drie decennia her-
leid tot respectievelijk 300 en 
230.
Europa beseft nu dat dat de 
agressieve houding van de 
Russische president Vladimir 
Poetin in de hand heeft ge-
werkt, met als dieptepunt de 
invasie in Oekraïne. Als de 
 andere Europese landen het 
voorbeeld van Duitsland vol-
gen en de komende jaren de 
structurele stap zetten rich-
ting een defensiebudget van 
2 procent van hun bbp, dan 
worden de uitgaven opgetrok-
ken met gemiddeld 25 pro-
cent volgens de defensieana-
liste van het Amerikaanse 
beurshuis Jefferies. Dat gaat 
dan om ruim 5.000 miljard 
euro.

Schot in de roos
Het is dus logisch dat de 
 defensieaandelen de grote 
winnaars zijn op de beurs 
sinds begin 2022, en zeker 
sinds Poetin het startschot gaf 
voor de oorlog in Oekraïne. 
We zien vlot koersstijgingen 
van 30 tot 60 procent sinds 
Nieuw jaar, onder meer bij het 
Duitse RheinMetall, het Brit-
se BAE Systems, het Italiaan-
se Leonardo en de Franse 
aandelen van Dassault Avia-
tions en Thales. Weldra zul-
len we een analyse brengen 
over die sector. Voor de Euro-
pese defensie-industrie is dit 
een keerpunt voor minstens 
de rest van het decennium. 
De afgelopen vijf à tien jaar 
deden die aandelen het door-

gaans veel slechter dan de 
Europese beursindexen. Dat 
verandert nu fundamenteel.
Beleggers hebben steevast de 
neiging een effect op korte 
termijn te overschatten, maar 
een effect op een lange ter-
mijn van vijf à tien jaar te 
 onderschatten. Wie nu nog 
volop op defensieaandelen 
springt, zal mogelijk ontgoo-
cheld zijn over het rendement 
op zes tot twaalf maanden. 
Wel is het wellicht mogelijk 
een goede zaak te doen op 
een termijn van vijf à tien jaar. 
Tactisch is het beter op een 
tussentijdse terugval te wach-
ten om toe te slaan. Het is wel 
jammer dat er nog geen trac-
ker op de  Europese defensie-
waarden bestaat die toegan-
kelijk is voor particuliere 
 beleggers. z
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D
e Belgische verzekeraar 
Ageas kon 2021 dankzij 
een heel sterk vierde 
kwartaal in schoonheid 
afronden. De nettowinst 
steeg in dat kwartaal van 
147 miljoen euro in 2020 

naar 277 miljoen, een toena-
me met 88 procent en ruim 
beter dan de consensusver-
wachting van 211 miljoen.
De levensverzekeringen 
droegen 201,3 miljoen euro 
bij aan de nettowinst (+40%) 
en de niet-levensverzekerin-
gen 92,2 miljoen (+16%). De 
brutopremie-inkomsten 
 klommen met 12 procent tot 
3,78 miljard euro, waardoor 
ze op jaarbasis met 11 procent 
toenamen tot 16,1 miljard. Op 
vergelijkbare basis bedroeg 
de toename 6 procent. De 
nettowinst daalde in 2021 
van 1,14 miljard naar 
844,8 miljoen euro (-26%). In 
2020 was er een eenmalige 
meerwaarde van 332 miljoen 
euro op de terugkoop van 
achtergestelde kapitaaleffec-
ten. Zonder rekening te hou-
den met de negatieve her-
waardering van 100,6 miljoen 
euro op de relative perfor-
mance notes bedroeg de net-
towinst 945 miljoen.
Het nettoresultaat van de 
verzekeringen steeg van 
960 miljoen naar 1,07 mil jard 
euro. België (-2% tot 
400,4 miljoen euro) en Azië 
(+50% tot 402,7 miljoen) le-
verden de grootste winstbij-
drage. De levensverzekerin-
gen boekten 30 procent meer 
winst, van 569,5 miljoen euro 
in 2020 naar 742,4 miljoen, 
terwijl de niet-levensverze-
keringen terugvielen met 16 
procent, van 390,6 miljoen 

naar 327,7 miljoen euro. 
Vooral Azië leidde de dans, 
met een verachtvoudiging 
van de nettowinst in het vier-
de kwartaal tegenover 2020.
Door het sterke eindejaar be-
haalde Ageas alle doelstellin-
gen van zijn strategische plan 

Connect 21. De combined ra-
tio, de verhouding tussen de 
kosten en de netto verdiende 
premies, steeg in 2021 welis-
waar met 410 basispunten tot 
95,4 procent, maar bleef on-
der de doelstelling van 96 
procent. De marge op pro-
ducten met een gegarandeer-
de rente (tak21) steeg van 90 
naar 99 basispunten. De mar-
ge op Unit-linked-producten 
klom van 29 naar 35 basis-
punten (40 basispunten in 
het vierde kwartaal), in het 

midden van de doelstelling 
van 30 à 40 basispunten. Het 
brutodividend stijgt van 
2,65 naar 2,75 euro per aan-
deel, of een brutorendement 
van 6,7 procent. Dat komt 
overeen met een pay-out ratio 
van de recurrente nettowinst 
van 52 procent, tegenover 
minstens 50 procent voorop-
gesteld in Connect 21. De 
winstgroei per aandeel moest 
in de periode van 2018 en 

2021 jaarlijks tussen 5 en 7 
procent toenemen. Uiteinde-
lijk deed Ageas fors beter met 
een gemiddelde stijging met 
11 procent. Tot slot haalde 
ook de solvabiliteit vlot de 
doelstelling van minimaal 175 
procent.
Voor 2022 verwacht Ageas 
een recurrente nettowinst 
van minstens 1 miljard euro. 
In het lopende inkooppro-
gramma van eigen aandelen 
van 150 miljoen euro zijn al 
2,05 miljoen aandelen inge-
kocht voor 88,5 miljoen euro, 
of 1,07 procent van de uit-
staande aandelen. Het nieu-
we strategische plan tot 2024 
(Impact 24) mikt op een jaar-
lijkse toename van de winst 
per aandeel met 6 à 8 pro-
cent. Over die periode zal 
Ageas 1,5 à 1,8 miljard euro 
dividenden uitkeren, of een 
rendement van 6 à 8 procent.

Conclusie
Het aandeel van Ageas is met 
bijna 20 procent teruggeval-
len sinds midden januari, 
toen bekend werd dat de Bel-
gische overheid in het kapi-
taal stapte (6,3% overgeno-
men van het Chinese Ping 
An). De instap nam de op-
flakkerende overnamespecu-
latie weg. Recenter was er de 
bezorgdheid omtrent Oekraï-
ne. Anderzijds bewees het 
vierde kwartaal de enorme 
meerwaarde van de Aziati-
sche activiteiten. In combi-
natie met de lage waardering, 
tegen 0,65 keer de boekwaar-
de (64,14 euro) en 7,5 keer de 
verwachte winst voor 2022, 
biedt de terugval een mooie 
koopkans. z

AGEAS

IJzersterk jaareinde

Koers: 41,18 euro
Ticker: AGSN BB
ISIN-code: BE0974264930
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 7,87 miljard euro
K/w 2021: 9
Verwachte k/w 2022: 7,5
Koersverschil 12 maanden: -17%
Koersverschil sinds jaarbegin: -11%
Dividendrendement: 6,7%

De terugval van het 
 aandeel biedt een mooie 
koopkans.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 4 MAART
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D
e goede vierdekwartaal-
cijfers tonen aan dat het 
management van bpost 
opnieuw meer greep 
krijgt op de business. Be-
leggers bekijken de toe-
komstige resultaten nog 

altijd met argwaan, anders 
kun je een koers-winstver-
houding van 6 niet verklaren, 
terwijl concurrenten van 
bpost vlot een koers-winst-
verhouding van 10 halen. 
 Beleggers vrezen nog altijd 
dat de resultaten van bpost 
de volgende jaren onder druk 
blijven staan, omdat het be-
drijf er onvoldoende in slaagt 
het pakjesverkeer om te zet-
ten in klinkende munt, de 
meest rendabele activiteit 
van de klassieke postbedeling 
structureel achteruitgaat en 
oplopende kosten interen op 
de marges. Gezien de povere 
resultaten van de voorbije ja-
ren, is die bezorgdheid te-
recht, maar tegen de huidige 
lage waardering zijn beleg-
gers te pessimistisch over de 
vooruitzichten van bpost.
De signalen van beterschap 
zijn merkbaar in de puike 
 resultaten over het vierde 
kwartaal van 2021. Met een 
omzet van 1,3 miljard euro 
(+8,8%) en een aangepaste 
bedrijfswinst van 88 miljoen 
euro (+ 45%) versloeg bpost 
de verwachtingen. Het slaag-
de er, zoals het had beloofd, 
veel beter in de piek in het 
pakjesverkeer aan het einde-
jaar te vertalen in bedrijfs-
winst. Vorig jaar ging het 
gros van de omzetstijging in 
dezelfde periode nog op aan 
hogere kosten voor onder-
aannemers om alle pakjes te 
bestellen. Bpost schakelt nu 

ook de eigen postbodes beter 
in om pakjes te bezorgen. In 
België worden de post- en 
pakjesdivisie samengevoegd 
om die bedeling nog efficiën-
ter te maken.
Nog meer goed nieuws viel te 
rapen bij de Noord-Ameri-
kaanse logistieke activiteiten 
van het overgenomen Radial. 
De omzet steeg er met 28 
procent en de bedrijfswinst 
ging vooruit met 66 procent 
tot 39 miljoen dollar in het 
vierde kwartaal. De belofte 
van een jaarlijkse bijdrage 
van 100 miljoen dollar aan de 
bedrijfscashflow komt bin-
nen handbereik. De logistie-
ke activiteiten in de Verenig-
de Staten en Europa bieden 
een steeds grotere buffer om 
de dalende winstbijdrage van 
het klassieke postverkeer op 
te vangen.
Voor de resultaten van dit 
jaar zullen aandeelhouders 
vrede moeten nemen met een 
daling van de bedrijfswinst 
richting 280 à 310 miljoen 
euro. In het klassieke post-
verkeer wordt een daling van 
de volumes met 8 tot 10 pro-
cent verwacht. Slechts de 

helft van de omzetdaling 
wordt gecompenseerd met 
prijsstijgingen. In België zou 
het pakjesvolume stagneren, 
omdat de pakjesboost van tij-
dens de pandemie wegvalt en 
Amazon, een belangrijke 

klant van bpost, de bedeling 
van zijn pakjes steeds meer 
zelf organiseert. De logistieke 
activiteiten buiten België 
moeten dit jaar doorgaan op 
hun elan met een omzetstij-
ging van 10 tot 15 procent.
Uitbreidingskosten – en 
vooral in de Verenigde Staten 
ook hogere loonkosten – la-
ten echter geen stijging van 
de marges toe. De logistieke 
activiteiten in Europa groei-
en volgens plan en sneller 
dan de markt. In de Verenig-
de Staten durft bpost van een 
versnelde groei te spreken, 
waarbij het mikt op middel-
grote klanten. Een bedrijfs-
winst van 300 miljoen euro 
op groepsniveau kan resul-
teren in een dividend van 
ruim 40 cent per aandeel. Dit 
jaar keert bpost over de re-
sultaten van 2021 een divi-
dend van 49 cent per aandeel 
uit, goed voor een divi-
dendrendement van 8 pro-
cent.

Conclusie
De winst zal dit jaar dalen 
door hogere kosten en het 
uitdoven van de corona-
bonus. De sterke resultaten 
over het vierde kwartaal to-
nen aan dat het risicoprofiel 
van het aandeel afneemt. In-
tussen blijft de waardering 
bijzonder laag, want beleg-
gers betalen slechts 6 keer de 
winst van dit jaar. Als het 
 management de betere voor-
spelbaarheid van de resul-
taten kan bevestigen, kan het 
aandeel beloond worden met 
een stevige herwaardering. 
We verhogen daarom het 
 advies naar koopwaardig. z

BPOST

Te lage waardering

Koers: 6,05 euro
Ticker: BPOST
ISIN-code: BE0974268972
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,21 miljard euro
K/w 2021: 7
Verwachte k/w 2022: 6
Koersverschil 12 maanden: -40%
Koersverschil sinds jaarbegin: -23%
Dividendrendement: 8%

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 OKTOBERGF
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T
ot vorige zomer was het 
aandeel van Deceuninck 
een van de sterkste stij-
gers op Euronext Brussel 
(afgerond +80%). Daarin 
is verandering gekomen. 
De koers noteert nu een 

derde lager dan de piek net 
boven 4 euro. Uit zowel de 
halfjaar- als de jaarcijfers 
blijkt een forse groei van de 
omzet, maar een minder 
 sterke toename van de winst. 
Toch blijven de marktom-
standigheden de komende 
 jaren structureel gunstig, met 
dank aan de Europese Green 
Deal. Dat daardoor veel mid-
delen worden vrijgemaakt 
voor de renovatie van gebou-
wen, zal de omzet en de 
winst een boost geven.

Dat zien we ook al in de jaar-
cijfers. 2021 leverde een om-
zet van 838,1 miljoen euro 
(404 miljoen euro of +39,8% 
in de eerste zes maanden). 
Dat is een record en een stij-
ging met 30,5 procent tegen-
over de 642,2 miljoen euro 
van 2020. Deceunick doet 
ook zo’n 3 procent beter dan 
de gemiddelde analistenver-
wachting. Dat resultaat is te 
danken aan de sterke resi-
dentiële bouwmarkt, die 
wordt ondersteund door de 
hogere spaartegoeden van de 
gezinnen, die minder hebben 
uitgegeven tijdens de corona-
crisis, en door de fiscale sti-
mulansen voor renovaties. 
Een bijzondere vermelding 
verdienen de divisie Europa 

(bijna 30% omzettoename), 
en nog meer de afdeling Tur-
kije en de opkomende mark-
ten (47% omzetklim). Enkel 
Noord-Amerika bleef achter 
met 15 procent.
Maar voor de specialist in 
 ramen en deuren was de for-
se inflatieopstoot toch een 
probleem. Deceuninck kon 
zijn hogere kosten maar met 
een vertraging van drie 
maanden doorrekenen. Dat 
effect kunnen we afleiden 
van de evolutie van de aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
(ebitda). Daar komen we 
voor 2021 weliswaar ook uit 
op een record van 97,7 mil-
joen euro (vorige piek 93 mil-
joen euro), maar dat komt 
vooral door de spectaculaire 
toename in de eerste jaar-
helft. In het tweede halfjaar 
is er, ondanks een omzetstij-
ging met 23 procent, een te-
rugval met net geen 20 pro-
cent (-19,8% of van 58,2, naar 
46,7 miljoen euro). Dat komt 
ongeveer 5 procent onder de 
analistenconsensus uit. Op 
jaarbasis daalt de ebitda- 
marge met 170 basispunten 
(1,7%), van 13,4 naar 11,7 pro-

cent, door de stevige terugval 
van 16,5 procent in de tweede 
helft van 2020 naar 10,8 pro-
cent in de periode van juli tot 
december 2021. De ebitda- 
marge in Noord-Amerika 
stond extra onder druk door 
de moeilijke arbeidsmarkt.

De nettowinst kwam uit op 
37,2 miljoen euro (0,25 euro 
per aandeel), tegenover 
25,6 miljoen euro (0,18 euro 
per aandeel voor 2020). De 
stijging in het werkkapitaal 
zorgt ervoor dat de netto fi-
nanciële schuld weer lichtjes 
is opgelopen van 55,5 miljoen 
euro eind 2020 naar 61,7 mil-
joen euro eind december 
2021. Maar de netto financië-
le schuld blijft erg laag tegen 
0,6 keer de aangepaste ebit-
da. De nieuwe CEO, Bruno 
Humblet, meldde dat hij voor 
dit jaar een verdere omzet-
groei verwacht. De kosten-
inflatie en de krapte op de 
 arbeidsmarkt blijven uitda-
gingen om de rendabiliteit 
mee te laten groeien.

Conclusie
Vorige zomer namen we 
deels winst op de positie die 
we in de voorbeeldporte-
feuille hadden in Deceu-
ninck. Sindsdien is het aan-
deel stevig teruggevallen en 
overwegen we onze positie 
weer aan te vullen. Want 
 tegen 9 keer de verwachte 
winst, 1,2 keer de boekwaar-
de en tegen een verwachte 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 4 voor 2022 is het aan-
deel opnieuw ondergewaar-
deerd en weerspiegelt de 
koers niet de rooskleurige 
vooruitzichten voor de vol-
gende jaren. Zodra de kos-
teninflatie onder controle is, 
is een terugkeer van de 
beurskoers richting 4 euro 
absoluut mogelijk. z

DECEUN INCK

Topomzet, geen topmarge

Koers: 2,60 euro
Ticker: DECB BB
ISIN-code: BE0003789063
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 367,2 miljoen euro
K/w 2021: 10
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -27%
Dividendrendement: 2,2%Deceuninck is op weg  

naar een recordbedrijfs-
kasstroom.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e jaarresultaten van het 
veevoederbedrijf For-
Farmers waren heel 
slecht. Alleen de boven-
ste lijn van de resultaten-
rekening steeg, zij het 
lichtjes. De omzet ging 

vorig jaar met 13,5 procent 
omhoog tegenover 2020, tot 
2,67 miljard euro, deels dank-
zij recente overnames. Wa-
ren die er niet geweest, dan 
zou de omzet met 8,4 pro-
cent zijn gestegen. De bruto-
winst hield ook stand, maar 
de bedrijfswinst (ebit) ging 
met een derde achteruit en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
met 19 procent. Beide kwa-
men respectievelijk uit op 41 
en 78 miljoen euro. De netto-
winst ging met bijna 40 pro-
cent lager tot 29 miljoen euro.

De veevoedersector heeft 
heel lage winstmarges, en 
daar is vorig jaar nog een 
aanzienlijk deel afgeschaafd. 
De ebitda-marge (bedrijfs-
kasstroom tegenover omzet) 
zakte van 4,1 naar 2,9 procent 
en de ebit-marge van 2,6 naar 
1,5 procent. ForFarmers 
kampt nog altijd met de ho-
gere grondstoffenprijzen en 
vooral met de duurdere ener-
gie. Het kan die prijsstijgin-
gen niet snel genoeg door-
rekenen aan zijn klanten, 
omdat die dan in financiële 
problemen komen. Het ma-
nagement zei dat dat al deels 
was gebeurd tegenover een 
halfjaar geleden, maar omdat 
de prijzen zijn blijven stijgen, 

blijft de druk op de marges 
even groot. Het bedrijf stuur-
de daarom meteen al een 
knoert van een winstwaar-
schuwing de wereld in over 
de eerste helft van 2022. De 
ebitda zal ‘significant’ dalen 
tegenover 2021.

De markt heeft het aandeel 
helemaal uitgespuwd en naar 
historisch laagtes gestuurd. 
Het is eind vorig jaar wel met 
een inkoopprogramma van 
eigen aandelen gestart. De 
koers is daarop stabiel geble-
ven, tot ze weer met enkele 
procenten zakte na de be-
kendmaking van de jaarre-
sultaten. Desondanks is het 
bedrijf financieel kerngezond 
en kan het tegen een stootje. 
De schuldgraad (netto finan-
ciële schuld tegenover ebit-
da) is met 0,9 verre van over-
dreven.
Toch zijn er factoren die het 
tij kunnen helpen keren. Een 
eerste is dat voer voor gevo-
gelte ¬ dat het meeste groei  -
po tentieel heeft ¬ het belang-
rijkste segment in de porte-
feuille vormt. Het manage-
ment had ook goede vooruit-
zichten voor de rund- en zui-
velsector. De varkenssector 
blijft met overcapaciteit kam-
pen. Daarnaast zet het ma-
nagement in op kleine over-
names op zijn vijf markten: 
Nederland, België, Duitsland, 
Polen en het Verenigd Ko-
ninkrijk. ForFarmers had 

plannen om naar twee extra 
markten uit te breiden, maar 
dat is momenteel geen priori-
teit.
Nieuwe ontwikkelingen zoals 
de stijgende energieprijzen 
en de toenemende druk op 
de landbouwsector maken 
een bijsturing nodig van de 
groeistrategie voor 2025, 
waar het bedrijf zich in 2020 
toe had verbonden. De ambi-
tie om tegen 2025 een ebitda 
van 125 à 135 miljoen euro te 
halen, is echter nog niet los-
gelaten. Het is wel duidelijk 
dat die groei vooral van over-
names zal komen, en minder 
van organische groei of kos-
tenbesparingen. Al hebben 
de winsten een knauw gekre-
gen, het management stelt op 
de algemene vergadering een 
even hoog dividend voor als 
vorig jaar, waardoor het divi-
dendrendement op 8 procent 
bruto uitkomt. 

Conclusie
ForFarmers rolt al drie jaar 
van het ene slechte nieuws in 
het andere – van de stikstof-
problemen die de landbouw 
onder druk zetten tot de stij-
gende grondstoffenprijzen. 
Het aandeel noteert daarom 
tegen bodemkoersen, maar 
die zullen herstellen zodra de 
druk op de energie- en de 
grondstoffenprijzen afneemt. 
Het bedrijf is financieel ge-
zond genoeg om overnames 
te blijven doen, eigen aande-
len in te kopen en een hoog 
dividend uit te keren om de 
koers te ondersteunen. Van-
daar ons positieve advies 
voor het aandeel. z

FORFARMERS

Notering tegen bodemkoersen

Koers: 3,65 euro
Ticker: FFARM NA
ISIN-code: NL0011832811
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 350 miljoen euro
K/w 2021: 31
Verwachte k/w 2022: 21
Koersverschil 12 maanden: -36%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: 8%

Het dividendrendement 
loopt op tot 8 procent 
bruto.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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N
a de publicatie van de 
jaarcijfers doken geruch-
ten op dat referentieaan-
deelhouder GBL een bod 
zou overwegen op Ontex. 
Wel zou de holding nog 
naar private-equityme-

destanders zoeken om een 
gezamenlijk bod uit te bren-
gen. Mogelijk komt er meer 
duidelijkheid op 10 maart, 
wanneer GBL zijn jaarcijfers 
voorstelt. De producent van 
persoonlijke hygiëneoplos-
singen voor baby’s (luiers), 
vrouwen (tampons) en senio-
ren (incontinentieproducten) 
gaat door een diep dal door 
de problemen in de aanvoer-
keten en de exploderende 
grondstoffenprijzen. 
CEO Esther Berrozpe kon-
digde midden  december een 
plan aan dat Ontex weer 
structureel een aanvaardbare 
winstgevendheid moet ge-
ven. Om de ebitda-marge 
(bedrijfskasstroom tegenover 
omzet) in de gewenste vork 
van 12,5 en 13,5 te krijgen, 
schroeft Ontex de initiatie-
ven van het vorige manage-
ment volledig terug: het ver-
trekt uit Latijns-Amerika en 
stopt de ontwikkeling van 
 eigen merken. De focus ligt 
weer op private labels, en 
geografisch op Europa en 
Noord-Amerika ¬ een terug-
keer naar realisme.
Het zal niet gemakkelijk zijn 
de vooropgestelde ebitda- 
marge al in 2023 te halen, 
 gezien de vierdekwartaal- en 
de jaarcijfers. De structuur is 
niet optimaal en door de 
zwakke concurrentiepositie 
kan Ontex zijn fors hogere 
kosten maar moeilijk en traag 
doorrekenen. Dat eist een 

zware tol. De omzet- en 
winstwaarschuwing van 
midden december had het bij 
het rechte eind, met een ver-
gelijkbare omzetdaling van 
1,5 procent en een ebitda- 
marge in de buurt van 8,5 
procent. De omzet over 2021 

zakte van 2,087 miljard euro 
in 2020 naar 2,026 miljard. 
De ebitda dook 27 procent la-
ger, van 236 naar 172 miljoen 
euro. Dat resulteerde in een 
ebitda-marge die daalde van 
11,3 naar 8,5 procent.
Nochtans realiseerde Ontex 
vorig jaar 75 miljoen euro 
bruto kostenbesparingen. De 

kosteninflatie nam 510 basis-
punten (5,1%) uit de ebitda- 
marge weg. In het vierde 
kwartaal restte nog maar een 
heel pijnlijke marge van 5,9 
procent, tegenover 10 pro-
cent in het vierde kwartaal 
van 2020 en 7,8 procent in 
dezelfde periode in 2021. De 
ebitda viel met 40,6 procent 
terug: van 52,5 naar 31,2 mil-
joen euro.
De aangepaste winst per 
 aandeel zakte van 1,01 naar 
0,07 euro per aandeel. Door 
een afschrijving van 121 mil-
joen euro op de Braziliaanse 
activiteiten, waarvoor nog 
geen koper is gevonden, dook 

het nettoresultaat per aan-
deel diep in het rood (-0,76 
euro).
In die context is het een pres-
tatie dat de netto financiële 
schuld van 847,6 miljoen eu-
ro eind 2020 is gezakt naar 
726 miljoen euro, dankzij een 
strikte beheersing van de 
kosten en de investeringen. 
Daardoor zakte de vrije kas-
stroom maar met 7 miljoen 
euro, tot 53 miljoen. Ook de 
betaling van 81 miljoen euro 
door de vorige eigenaars van 
het Braziliaanse keten Hy-
permarcas hielp. Maar door 
de forse daling van de recur-
rente ebitda is de schuld-
graad (netto financiële 
schuld tegenover rebitda) 
 opgelopen van 3,6 keer eind 
2020 naar 4,2 keer eind vorig 
jaar. Dat moet tegen 2023 
minder dan 3 keer worden, 
als het plan-Berrozpe vruch-
ten afwerpt.
De groep staat nog voor een 
heel moeilijk kwartaal, met 
een nog hogere kosteninflatie 
en dus een lagere ebitda- 
marge. Daarna zou de lucht 
geleidelijk moeten opklaren, 
mede door omzetherstel.

Conclusie
De markt reageerde positief 
op de geruchten over een bod 
door GBL. We hopen dat het 
bod minimaal 9 euro per aan-
deel bedraagt. Anders zullen 
we adviseren er niet op in te 
gaan. Maar voorlopig is er 
nog geen bod en blijven we 
herhalen dat Ontex voor ons 
geen hopeloos geval is. Zon-
der bod zien we nog fraaie 
kansen voor de komende 18 
tot 24 maanden. z

ONTEX

GBL overweegt bod

Koers:  6,33 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 532 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: -13%
Dividendrendement: -

Ontex is een belangrijke 
turnaroundkandidaat 
 tegen 2023‑2024.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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P
an American Silver moest 
vorig jaar de productie-
prognoses twee keer ver-
lagen. Dat had te maken 
met operationele proble-
men in de La Colorada- 
en Dolores-mijnen in 

Mexico en met lagere grades 
bij San Vicente (Bolivië).
De mijnen van de groep pro-
duceerden in 2021 samen 
19,2 miljoen troy ounce zilver 
en 579.300 troy ounce goud. 
Dat is 11 procent meer dan 
een jaar eerder, toen de pro-
ductie bij verschillende acti-
va een tijdlang stillag door de 
covid-maatregelen. Daarmee 
bleef Pan American Silver 
binnen de vooropgestelde 
vork van 19 tot 20 miljoen 
troy ounce zilver en 560.000 
tot 588.000 troy ounce goud. 
In het vierde kwartaal werd 
al vooruitgang geboekt te-
genover een kwartaal eerder.

De productiekosten voor zil-
ver klommen vorig jaar naar 
15,63 dollar per troy ounce, 
maar ook de gemiddelde ver-
koopprijs ging de hoogte in 
tot 25 dollar. Een troy ounce 
goud bovenhalen kostte vorig 
jaar gemiddeld 1.214 dollar. 
De verkoopprijs klom naar 
1.792 dollar.
Pan American Silver bleef 
comfortabel winstgevend, al 
waren er enkele eenmalige 
factoren. Zo moeten de parti-
cipaties worden gewaardeerd 
tegen de marktwaarde op het 
einde van het boekjaar, wat 

in 2021 een negatief resultaat 
opleverde. De aangepaste 
nettowinst kwam uit op 
161,8 miljoen dollar of 
0,77 dollar per aandeel.
Pan American Silver profi-
teerde van de hogere prijzen 
van bijproducten als zink, 
lood en koper, en had eind 
vorig jaar voor 22 miljoen 
dollar aan onverkochte voor-
raden. De operationele kas-
stroom bedroeg 392,1 miljoen 
dollar, waardoor de liquidi-
teitspositie verbeterde. Pan 
American Silver had eind 
 vorig jaar 283,6 miljoen dol-
lar in kas, of 116,4 miljoen 
meer dan een jaar eerder. 
Daarnaast beschikte de groep 
over investeringen op korte 
termijn ter waarde van 
51,7 miljoen dollar. Dat wordt 
aangevuld met een onge-
bruikte kredietlijn van 
500 miljoen dollar, wat de 
 liquiditeit op meer dan 835 
miljoen dollar brengt.
De leasingschuld van 45,9 mil- 
joen dollar brengt de netto-
kaspositie (exclusief investe-
ringen) op bijna 238 miljoen 
dollar. Het dividend wordt 
voortaan gekoppeld aan de 

nettokaspositie. Het basis-
dividend blijft gehandhaafd 
op 10 dollarcent per kwar-
taal. Een kaspositie tussen 
100 en 200 miljoen dollar 
 levert 1 cent extra op. Tussen 
200 en 300 miljoen komt er  

2 cent bij. Vanaf 300 miljoen 
wordt dat 6 cent en boven 
400 miljoen 8 cent. In het 
eerste kwartaal wordt het 
 dividend met 2 cent ver-
hoogd tot 12 dollarcent.
Pan American Silver mikt 
voor 2022 op een zilverpro-
ductie van 19 tot 20,5 miljoen 
troy ounce. De productiekos-
ten zouden tussen 14,5 en 
16 dollar uitkomen. Voor 
goud bedraagt de prognose 
550.000 tot 605.000 troy 
ounce, met 1.240 tot 
1.365 dollar kosten.
De korting van het contingent 
value right (CVR), dat apart 
noteert met het tickersym-
bool PAASF, bedraagt 35 pro-
cent. Eén CVR geeft recht op 
0,0497 gewone aandelen van 
Pan American Silver als de 
Escobal-mijn in Guatemala 
vóór 2029 weer wordt opge-
start. De gesprekken met de 
Xinca-gemeenschap zijn weer 
begonnen. Het doel is dat het 
mijnproject de belangen van 
beide partijen kan dienen.

Conclusie
Pan American Silver haalde 
de verlaagde productieprog-
noses voor 2021. Dit jaar ziet 
er beter uit met een aantrek-
kende zilverproductie, nu de 
problemen bij La Colorada 
grotendeels van de baan zijn. 
Ondanks de inflatie aan de 
kostenzijde zullen de pro-
ductiekosten op jaarbasis 
niet of weinig toenemen. De 
aantrekkende goudprijs is 
goed nieuws voor de goud-
activiteiten. Pan American 
Silver beschikt over een groot 
exploratiepotentieel en is 
 financieel gezond. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Hogere zilverproductie en dividend

Koers: 25,22 dollar
Ticker: PAAS US
ISIN-code: US6516391066
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 5,3 miljard dollar
K/w 2021: 33
Verwachte k/w 2022: 20
Koersverschil 12 maanden: -28%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 1,9%

Pan American Silver  
beschikt over een groot  
exploratiepotentieel en  
is financieel gezond.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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P
roximus presteerde in 
het vierde kwartaal 
 boven de verwachtingen 
met een omzetklim van 
3,8 procent naar 1,44 mil-
jard euro. De winst vol-
deed niet aan de ver-

wachtingen met een daling 
van de aangepaste bedrijfs-
winst (ebitda) tot 409 mil-
joen euro (-3,8%). De bespa-
ringen werden grotendeels 
tenietgedaan door de inflatie 
van de loonkosten. Over het 
volledige boekjaar daalde  
de omzet een fractie tot 
4,347 miljard euro (-0,2%) en 
viel de ebitda terug van 1,828 
naar 1,772 miljard euro. De 
telecomgroep kreeg er vorig 
jaar 387.000 mobiele klanten 
bij, een stijging met 9,1 pro-
cent. Het aantal internet- en 
tv-klanten steeg met respec-
tievelijk 1,9 en 2,6 procent.
Proximus mikt voor dit boek-

jaar op een binnenlandse 
 omzet die tot 1 procent hoger 
kan uitkomen dan in 2021. 
Die toename moet onder 
meer van prijsverhogingen 
komen. De ebitda zal dan 
weer 1 procent dalen tot 
 ongeveer 1,75 miljard euro.
Proximus boekte vorig boek-
jaar een vrije kasstroom van 
237 miljoen euro, tegenover 
354 miljoen euro een jaar 
eerder. Als we geen rekening 
houden met de overname van 
Mobile Vikings, lag de genor-
maliseerde vrije kasstroom 
vorig jaar met 376 miljoen 

euro hoger dan een jaar eer-
der.
Eind december bedroeg de 
nettoschuld 2,74 miljard 
 euro, een stijging met 16 pro-
cent op jaarbasis. Behalve 
Mobile Vikings kocht Proxi-
mus ook nog het deel van 
 BICS dat het nog niet in han-
den had. Daarnaast heeft de 
groep voor 388 miljoen euro 
aan dividenden uitgekeerd. 
Op 10 december werd al een 
tussentijds dividend van 
0,5 euro per aandeel gestort. 
Daar komt op 29 april 0,7 eu-
ro bij. De nettoschuld komt 
overeen met 1,55 keer de 
ebitda, tegenover 1,4 eind 
2020. Het is de bedoeling dat 
die ratio onder 1,6 blijft.
De kapitaaluitgaven zullen 
dit jaar oplopen naar 1,3 mil-
jard euro, tegenover 1,2 mil-
jard in 2021. Dat cijfer houdt 
geen rekening met de uitga-
ven voor de 5G-spectrumvei-
ling. Proximus wil ook geld 
ophalen met de verkoop van 
activa. Er zijn plannen om de 
Amerikaanse dochter Tele-
Sign af te splitsen en een ei-
gen beursnotering te geven. 
TeleSign kwam in 2017 in 

handen van Proximus met de 
overname van BICS. Het 
 bedrijf is actief in digitale 
 authentificatie en netwerk-
beveiliging. TeleSign heeft 
onder meer Facebook, Twit-
ter, Skype, Electronic Arts en 
Tinder als klant. De beurs-

gang zal gebeuren via een 
 fusie met North Atlantic 
 Acquisition Corporation 
(NAAC), een SPAC of blanco-
chequebedrijf dat enkel over 
een beursnotering en liquidi-
teiten beschikt. NAAC brengt 
379,5 miljoen dollar in. Dat 
wordt aangevuld met een in-
leg van een groep Belgische 
investeerders die samen 
107,5 miljoen dollar op tafel 
leggen. Proximus zal een 
 belang van 66,5 procent aan-
houden, NAAC 21,8 procent.
De waardering van TeleSign 
op 1,3 miljard dollar bedraagt 
2,2 keer de verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
en de omzet. TeleSign zal dit 
en volgend jaar nog verliesla-
tend zijn op het niveau van 
de ebitda. Het is de bedoeling 
dat de transactie aan het be-
gin van het tweede kwartaal 
wordt afgerond.

Conclusie
De telecomsector doet het dit 
jaar tegen de trend in goed en 
profiteert van het defensieve 
karakter met stabiele kasstro-
men. De geplande afsplitsing 
van TeleSign is een goede 
zaak en kan de bezorgdheid 
over de houdbaarheid van 
het dividend, dat niet wordt 
gedekt door de kasstromen, 
wat milderen. De onderne-
mingswaarde van Proximus 
bedraagt ongeveer 5 keer de 
verwachte ebitda, wat zeker 
niet duur is. Op groei moet 
op korte termijn niet worden 
gerekend, maar Proximus 
blijft wel koopwaardig als 
rendementsaandeel. z

PROX IMUS

Cashen met TeleSign

Koers:  17,92 euro
Markt:  Euronext Brussel
Ticker:  PROX BB
ISIN-code:  BE0003810273
Beurskapitalisatie:  6,1 miljard euro
K/w 2021:  13
Verwachte k/w 2022:  12,5
Koersverschil 12 maanden:  +9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%
Dividendrendement:  6,7%

De afsplitsing van TeleSign 
kan de bezorgdheid over  
de houdbaarheid van het 
dividend wat milderen.

Advies: koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating: 1B
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H
et belangrijkste nieuws 
in het jaarrapport van 
UCB is de melding dat 
het Amerikaanse genees-
middelenagentschap 
(FDA) in januari facilitei-
ten voor de productie 

van Bimzelx heeft geïnspec-
teerd. Het management van 
UCB is optimistisch dat de 
goedkeuring in de eerste 
jaarhelft volgt. Intussen is 
Bimzelx, de commerciële 
naam voor bimekizumab, al 
goedgekeurd in Europa, het 
Verenigd Koninkrijk, Japan 
en Canada. Het middel haal-
de in 2021 een eerste be-
scheiden omzet van 4 mil-
joen euro. Vanaf het derde 
kwartaal worden na sterke 
fase III-studieresultaten 
goedkeuringsaanvragen inge-
diend voor de indicaties pso-
riatische artritis en axiale 
spondyloartritis. In het vier-
de kwartaal volgen nog de 
 fase III-resultaten tegen de 
zeldzame huidziekte van 
Verneuil. Analisten mikken 
voor Bimzelx gemiddeld op 
een piekverkoop van 2,6 mil-
jard euro tegen 2031, met uit-

schieters richting 4 miljard.
UCB heeft nog enkele andere  
ijzers in het vuur om het pa-
tentverval van het epilepsie-
middel Vimpat (vanaf dit 
jaar) en het immunologische 
middel Cimzia (vanaf 2024) 
op te vangen. In eerste in-
stantie gaat het om de FcRn- 
remmer rozanoli xizumab en 
de C5-remmer zilucoplan. 

Beide worden getest tegen 
auto-immuunziekten en 
 leverden positieve fase III- 
resultaten af tegen de zeld-
zame spierziekte gegenera-
liseerde myasthenia gravis.
De jaarcijfers van 2021 had-
den nog geen last van patent-

verval. De omzet steeg met 8 
procent tot 5,78 miljard euro, 
(+10% zonder wisselkoers-
effecten), beter dan de con-
sensus van 5,63 miljard en de 
eigen prognose van 5,45 à 
5,65 miljard. De netto-omzet 
van Cimzia klom met 2 pro-
cent tot 1,84 miljard euro, 
terwijl Vimpat met 7 procent 
groeide tot 1,55 miljard, en 
Keppra met 23 procent tot 
970 miljoen door de overna-
me van de Japanse distribu-
teur. In januari 2022 vervalt 
het patent van Keppra in Ja-
pan en komen er generische 
producten op de markt. De 
recurrente bedrijfskasstroom 
of rebitda (zonder eenmalige 
elementen) klom met 14 pro-
cent tot 1,64 miljard euro 
(+21% tegen constante wis-
selkoersen) en de rebitda- 
marge steeg tot 28 procent 
(30,3% in de eerste jaarhelft). 
De gezuiverde nettowinst per 
aandeel klom met 21 procent 
naar 6,49 euro. Het brutodi-
vidend stijgt naar 1,3 euro per 
aandeel (+2%).
2022 wordt een overgangs-
jaar met een verwachte om-
zetdaling tot 5,15 à 5,4 miljard 
euro, rekening houdend met 

de eerste impact van het 
 patentverval van Vimpat en 
Keppra in Japan en de uitge-
stelde Amerikaanse goedkeu-
ring van Bimzelx. De ver-
wachte rebitda-marge daalt 
naar 26 à 27 procent, en de 
nettowinst per aandeel naar 
4,8 à 5,3 euro. Die cijfers hou-
den nog geen rekening met 
de overname voor 1,9 miljard 
dollar (inclusief schulden) 
van Zogenix. Dat bedrijf 
heeft met Fintepla een mid-
del tegen epilepsieaanvallen 
voor patiënten met het syn-
droom van Dravet – een zeld-
zaam, vaak dodelijk epilep-
siesyndroom bij jonge kinde-
ren. Er loopt ook een Euro-
pese aanvraag voor epilepsie-
aanvallen geassocieerd met 
het syndroom van Lennox- 
Gastaut. In 2021 draaide Fin-
tepla 74,7 miljoen dollar om-
zet, waarvan 23,5 miljoen in 
het vierde kwartaal. De ver-
wachte piekverkoop tegen 
2026 bedraagt 750 miljoen 
dollar. De overname wordt in 
de eerste jaarhelft afgerond.

Conclusie
Het aandeel van UCB rea-
geerde positief op de melding 
dat het laatste obstakel voor 
de Amerikaanse goedkeuring 
van Bimzelx is weggenomen. 
Het uitstel zorgt er wel voor 
dat 2022 meer dan verwacht 
een overgangsjaar wordt, 
maar de fundamenten zijn 
gelegd om het groeiplan tot 
2025 te realiseren. We mik-
ken op een koersherstel rich-
ting 110 euro na de Ameri-
kaanse goedkeuring van Bim-
zelx. z

UCB

Amerikaanse goedkeuring op komst

De overname van  
Zogenix wordt in de  
eerste jaarhelft afgerond.

Advies:  koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating:  1B
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OP 2 MAART

Koers:  96,86 euro
Ticker:  UCB BB
ISIN-code:  BE0003739530
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 18,84 miljard euro
K/w 2021: 15
Verwachte k/w 2022:  19
Koersverschil 12 maanden:  +15%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -2%
Dividendrendement:  1,3%
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Als reactie op de Russische 
inval in Oekraïne dumpte het 
Britse BP zijn participatie in 
het Russische Rosneft. BP 
houdt sinds 2013 een belang 
van 19,75 procent in Rosneft 
aan. Rosneft is de op één na 

grootste oliegroep in Rus-
land, met 1.800 benzinestati-
ons. CEO Bernard Looney en 
zijn voorganger Bob Dudley 
stappen uit de raad van be-
stuur van Rosneft. Het belang 
in Ros neft was goed voor een 
vijfde van de winst van BP. 
Ook andere oliemajors, zoals 
Shell, ExxonMobil en Total-
Energies, namen soortgelijke 
stappen. Na het nieuws gaf 
de koers van BP zowat 6 pro-
cent prijs.

Een schandaal in het Mid-
den-Oosten speelt Erics son 
parten. Uit vertrouwelijke 
documenten bleek hoe de 
Zweedse telecomgroep, een 
van de grootste spelers in 5G, 
indirect steekpenningen zou 

hebben betaald aan de ter-
reurgroep Islamitische Staat 
(IS) om actief te kunnen blij-
ven in de regio. In 2019 sloot 
Ericsson een schikking van 
1 miljard dollar met het Ame-
rikaanse ministerie van Justi-
tie. Uit de nieuwe documen-
ten zou blijken dat het wan-
gedrag van Ericcson heel wat 
breder ging. Sinds de top van 
midden februari 2022 verloor 
het aandeel ruim een derde 
van zijn waarde.

Celyad zet zijn belangrijke 
klinische onderzoekspro-
gramma CYAD-101-002 naar 
colorectale kanker voorlopig 
op pauze. Het Belgische bio-
techbedrijf nam dat besluit 
na een e-mail van het Ameri-

kaanse geneesmiddelen-
agentschap FDA dat er on-
voldoende informatie was 
over het risico voor de stu-
diepersonen. Eind februari 
had Celyad de studie al vrij-
willig stilgelegd om twee 
sterfgevallen te onderzoeken. 
De stopzetting heeft geen 
 invloed op de studie over 
multiple myeloma.  Celyad 
beschikt over weinig cash en 
na het nieuws daalde de 
koers met 18 procent.

Door de oorlog in Oekraïne 
kregen de koersen van alle 
banken wereldwijd rake 
klappen. Een van de zwaarst 
getroffen Europese bankaan-
delen was ING. Het Westen 
reageerde op de oorlog met 

een financiële atoombom 
door de Russische banken 
grotendeels los te koppelen 
van het wereldwijde beta-
lingssysteem Swift, dat is ge-
vestigd in het Belgische Ter-
hulpen. ING heeft een link 
met Rusland, maar kondigde 
aan geen nieuwe zaken meer 
te doen met Russische bedrij-
ven. De bank blijft actief in 
Oekraïne. In een maand ver-
loor het aandeel zowat een 
derde van zijn waarde.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 359 pence
Ticker: BP LN
ISIN-code: GB0007980591

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 78,58 Zweedse kroon
Ticker: ERICB SS
ISIN-code: SE0000108656

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 1,96 euro
Ticker: CYAD BB
ISIN-code: BE0974260896

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,86 euro
Ticker: INGA NA
ISIN-code: NL0011821202
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A
l lang voordat er sprake 
was van een oorlogsdrei-
ging, lag het aandeel van 
het Belgische postbedrijf 
bpost in de lappenmand. 
Zelfs de forse boost van 
de e-commerce tijdens de 

coronapandemie kon het niet 
op koers houden. Concurrent 
PostNL zag zijn aandelen-
koers met 165 procent aandik-
ken in twee jaar. Over dezelf-
de periode zakte de koers van 
bpost met bijna 20 procent. 
Dat is tekenend voor de ma-
laise in het bedrijf, dat enkele 
jaren geleden nog de ambitie 
had PostNL over te nemen.
De recente resultaten wijzen 
op beterschap voor de mono-
polist op de Belgische post-
markt. Het is actief op de 

OPT I ES

Opties op lelijk eendje bpost
sterk groeiende pakjesmarkt, 
maar blijft desondanks sterk 
afhankelijk van het binnen-
landse briefverkeer. Maar de 
waardering van het aandeel is 
extreem laag, en na regen 
komt wellicht zonneschijn.
Bpost is een van de meest 
winstgevende Europese post-
bedrijven. Het aandeel wordt 
verhandeld tegen een korting 
van 50 procent tegenover zijn 
sectorgenoten. Het is dan ook 
historisch spotgoedkoop met 
een koers-winstverhouding 
van nauwelijks 6. Het divi-
dend rendement van 8 pro-
cent legt een stevige steun 
 onder de koers. 
We mikken dan ook op een 
sterk koersherstel in de ko-
mende maanden. We gaan à la 

hausse, eerst op een defensie-
ve manier.

Geschreven put
Schrijf de put bpost juni 
met uitoefenprijs 8,5 euro 
@ 2,99 euro
Dit contract is ver in the mo-
ney. De koper heeft het recht 
zijn aandelen van bpost te 
verkopen tegen 8,5 euro, ter-
wijl de beurskoers slechts 
6 euro bedraagt. De schrijver 
heeft 2,99 euro ontvangen en 
zou dus niet rouwig zijn om 
de aandelen op te nemen te-
gen 5,51 euro (8,5 - 2,99). We 
gaan ervan uit dat de koers 
van het aandeel de komende 
maanden zal stijgen. We ho-
pen tot 8,5 euro, want dan is 
de premie volledig verwor-

ven. Maar een klim in de rich-
ting van 8,5 euro is ook al 
goed om de put goedkoper te 
kunnen terugkopen.

Gekochte call
Koop de call bpost juni met 
uitoefenprijs 8,00 euro @ 
0,08 euro
Dit contract kan interessant 
zijn als u niet noodzakelijk 
aandelen van bpost wilt ko-
pen, maar toch wilt profiteren 
van een koersstijging. U be-
taalt slechts 8 euro (0,08 x 
100) per contract en als de 
stemming rond het aandeel 
snel verbetert, staat u op de 
eerste plaats om uw winst uit 
te tellen. U moet deze con-
structie wel van nabij opvol-
gen. Tussentijds verkopen 
kan aangewezen zijn. Het ri-
sico is ook bovengemiddeld, 
gezien de koers fors moet stij-
gen om intrinsieke waarde te 
krijgen. z

D
e oorlog in Oekraïne 
heeft ook een impact op 
de grondstoffenprijzen. 
De regio rond de Zwarte 
Zee wordt de graan-
schuur van de wereld ge-
noemd. De tarweprijs 

schoot op de CBOT-beurs 
naar het hoogste peil sinds 
2008 en maïs was sinds 2012 
niet meer zo duur. Sinds half 
februari klom de tarweprijs al 
met bijna de helft. Maïs en 
 soja stegen iets minder hard, 
maar de nieuwe prijsstijgin-
gen komen boven op die van 
vorig jaar. 2021 was een sterk 
jaar voor granen. Tarwe liet 
meer dan 20 procent bij-
schrijven en  soja 33 procent.
Vooral de impact op de tar-

GRONDSTOF F EN

Graanprijzen gaan door het dak

wemarkt is groot. Het Ameri-
kaanse ministerie van Land-
bouw (USDA) schat de we-
reldwijde tarweproductie op 
207,9 miljoen ton. Daarvan 
neemt Rusland 17 procent 
voor zijn rekening en Oekraï-
ne 12 procent. De tarwe wordt 
grotendeels uitgevoerd naar 
Egypte, Turkije, Kazachstan 
en Indonesië. Oekraïne is ook 
een van de grootste expor-
teurs van maïs naar China en 
Europa. Door de oorlog zijn 
enkele uitvoerhavens aan de 
Zwarte Zee geblokkeerd, wat 
de uitvoer sterk bemoeilijkt.

Dure meststoffen
Een indirect gevolg van de 
hoge energieprijzen is dat ook 

de prijzen van meststoffen in 
de hoogte schoten. Rusland 
en Oekraïne produceren sa-
men meer dan 50 miljoen ton 
NPK-meststoffen (stikstof, 
fosfor, kalium), goed voor 
zo’n 13 procent van de we-
reldwijde output. Door de 
 hogere meststoffenprijzen 
kopen landbouwers er min-
der van, in afwachting van 
een normalisatie van de prij-
zen, die er op korte termijn 
waarschijnlijk niet komt. Het 
 USDA schat dat onderbemes-
ting een impact kan hebben 
van 10 procent op de op-
brengsten. Het is ook niet 
 mogelijk op korte termijn el-
ders meer te produceren. De 
hoeveelheid beschikbare 

landbouwoppervlakte is be-
perkt en verschillende gewas-
sen concurreren voor dezelf-
de grond. Het enige lichtpunt 
voor tarwe is dat Australië 
zijn productieprognoses heeft 
verhoogd. In Brazilië en Ar-
gentinië leidde het La Niña- 
weerfenomeen vorig jaar tot 
tegenvallende maïs- en soja-
opbrengsten, waardoor de 
voorraadbuffer niet zo groot 
is.
Van echte schaarste is nog 
geen sprake, omdat de groot-
ste afnemers van tarwe en 
maïs zich voorlopig kunnen 
behelpen met voorraden en 
alternatieve aanvoerroutes. 
Maar dat kan snel veranderen 
als de oorlog enkele maanden 
zou aanslepen. Toch is het op 
korte termijn niet aangewe-
zen de prijzen achterna te 
hollen met longposities op 
granen via trackers of hef-
boomproducten. z
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D
e bezorgdheid over de 
gevolgen van de oorlog 
in Oekraïne neemt toe. 
De emoties nemen het 
meer en meer over, voor-
al op de Europese beur-
zen. Na een wekenlange 

daling beginnen beleggers 
aandelen te dumpen. Toch 
heeft voorzitter Jerome Po-
well laten uitschijnen dat de 
Amerikaanse centrale bank 
op 16 maart een eerste rente-
verhoging met 25 basispun-
ten plant en dat het pad na-
dien mogelijk milder zal zijn. 
Onze resterende cashpositie 
hebben we deels aangespro-
ken op dinsdag 1 maart. Op 
maandag 7 maart profiteer-
den we van de dumpingprij-
zen in Europa om een derde 
aankoopgolf te doen: we ko-
pen AB InBev (20 aandelen), 
adidas (10), ASML (2) Bar-
co (60), Just Eat  Takeaway 
(30), KBC (20), LVMH (2), 
NexGen Energy (400), Sol-
vay (20), Universal Music 
Group (100) en Volkswagen 
(5).

AB InBev voldoet aan 
de verwachtingen
Michel Doukeris, de nieuwe 
CEO van AB InBev, pakt al 
twee kwartalen op rij met 
 beter dan verwachte cijfers 
uit. De koers van het aandeel 
is in wat rustiger vaarwater 
terechtgekomen en presteert 
beter dan de indexen. In het 
vierde kwartaal werd een or-
ganische volumegroei van 3,6 
procent opgetekend (zonder 
overnames en desinvesterin-
gen), van 144,45 naar 
149,65 miljoen hectoliter. De 
gemiddelde analistenver-
wachting ging uit van een 
stijging met 2 procent tot 

148,88 miljoen hectoliter. Dat 
betekent dat de grootste bier-
producent ter wereld in 2021 
een volumegroei van 9,6 pro-
cent optekende, van 530,64 
naar 581,68 miljoen hectoli-
ter. De volumegroei van de 
eigen bieren bedroeg zelfs 9,7 
procent.
Die fraaie volumetoename 
stuwde ook de omzet om-
hoog. In de periode oktober- 
december steeg de omzet 
met 12,1 procent, van 12,77 
naar 14,20 miljard dollar. Dat 
is 3,6 procent beter dan de 
analistenconsensus van 
13,70 miljard dollar. Voor heel 
2021 bedraagt de omzettoe-
name zelfs 15,6 procent: van 
46,88 miljard voor het boek-
jaar 2020 naar 54,30 miljard 
dollar voor 2021.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) groeide beduidend min-
der sterk. In de periode okto-
ber-december 2021 was er 
een daling van 5 procent tot 
4,882 miljard dollar, tegen-
over 5,066 miljard dollar in 
het vierde kwartaal van 2020. 
Die prestatie ligt wel 1,6 pro-
cent boven de analistenschat-
ting van een genormaliseerde 

ebitda van 4,803 miljard dol-
lar. Dat betekent dat de ge-
normaliseerde ebitda-marge 
(ebitda tegenover omzet) is 
gezakt van 39,7 procent in het 
vierde kwartaal van 2020 tot 
34,4 procent in het laatste 
kwartaal van vorig jaar. Daar-
door is die marge in het 
boekjaar 2021 lager dan in 
2020: van 36,9 naar 35,4 pro-
cent. Dat blijft in de sector 
wel bijzonder hoog.
De onderliggende winst per 
aandeel kwam in het laatste 
kwartaal uit op 0,74 dollar, 
tegenover 0,81 dollar in de 
laatste drie maanden van 
2020. Voor het hele boekjaar 
2021 bedraagt de onderlig-
gende winst 2,88 dollar per 
aandeel, tegenover 2,51 dollar 
in 2020. De genormaliseerde 
winst bereikte 0,90 dollar per 
aandeel in het vierde kwar-
taal, tegenover 1,08 dollar in 
dezelfde periode van 2020. 
Dat geeft 2,85 dollar per aan-
deel voor het boekjaar 2021.
De biergigant gaat voor 2022 
uit van een toename van de 
ebitda tussen 4 en 8 procent 
met een hogere omzetgroei. 
De netto financiële schuld 
zakte van 82,7 naar 76,2 mil-
jard dollar of een schuld-
graad van 3,96 keer de ebitda. 
Het dividend wordt op 

0,50 euro per aandeel ge-
handhaafd. Tegen 1,7 keer de 
boekwaarde en 11,5 keer de 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
2022 is de waardering nog 
 altijd aanvaardbaar. We mik-
ken de komende 12 tot 24 
maanden op een stevig koers-
herstel, al zal het aandeel op 
korte termijn wellicht vola-
tiel blijven. We gebruiken de 
paniekstemming door de 
oorlog in Oekraïne om onze 
positie op te drijven (koop-
waardig, rating 1B). z

De waardering van  
AB InBev is weer aan-
vaardbaar. 

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

Basiswaarden
·  7C Solarparken kondigde 

aan dat drie grote dakpro-
jecten in België bijna afge-
werkt zijn. Daardoor zal de 
portefeuille stijgen van 338 
naar 344 megawatt.

·  Ackermans & van Haaren 
kon uitstekende jaarcijfers 
2021 voorleggen met voor-
uitgang in alle divisies. Aan-
deelhouders worden 
beloond met een dividend-
sprong van 17 procent. Meer 
in het volgende nummer.

·  ArcelorMittal: referentie-
aandeelhouder Mittal ver-
koopt geen aandelen meer 
tijdens het nieuwe inkoop-
programma van eigen aan-
delen van 1 miljard dollar. 
Dat leidde tot een positieve 
koersreactie.

·  Just Eat Takeaway kon-
digde een stevig verlies aan, 
maar wel minder sterk dan 
analisten verwachtten. De 
omzet klom met 34 procent.

·  LVMH: overweegt volgens 
geruchten een bod op Ralph 
Lauren.

·  Ontex: de Franse aandeel-
houder CIAM duikt onder de 
drempel van 3 procent.

·  Tessenderlo wil de Franse 
activiteiten in kunststoffen 
buizen van Wienerberger 
overnemen en heeft plannen 
voor een nieuwe productie-
lijn in organische meststof-
fen, ook in Frankrijk.

Vergrijzing
·  Argenx: geen verrassingen 

in de jaarcijfers, met een 
nettoverlies van 408,3 mil-
joen euro en ruim 1 miljard 

euro cashverbranding in 
2022 om Vyvgart (efgartigi-
mod) goed in de markt te 
zetten. Meer in een volgend 
nummer.

· MDxHealth: stabiele pres-
tatie in 2021, maar cruciaal 
blijft de Medicare-dekking 
voor SelectMDx. Meer in een 
volgend nummer.
· Oxurion heeft financiering 
tot 2023 door een kapitaal-
verhoging van 10,4 miljoen 
euro (7,3 miljoen nieuwe aan-
delen tegen 1,44 euro).

Derde forse koopgolf
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PORTEFEUILLE

Uitgevoerde aankooporders (1/3): 500 aandelen Deceuninck aan  
2,69 euro; 30 aandelen KBC aan 62,06 euro, 20 aandelen Melexis aan 
78,90 euro, 20 aandelen Prosus aan 55,62 dollar, 2 aandelen Samsung 
Electronics aan 1.502 dollar en 50 aandelen Tessenderlo aan 32,08 euro. 
Voor de nieuwe kooporders van 7 maart zie blz. 140; uitvoering in 
volgend nummer. 

 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
156.376,51   (89,2%)     18.969,64    (10,8%)             175.346,15  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -2,0% Bel20 -13,2%
Eurostoxx50 -20,8% MSCI World    -5,6%

Orders

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

D
e financiële markten ver-
afschuwen onrust, con-
flicten en oorlog. Zolang 
die zich afspelen tussen 
economisch minder be-
langrijke partijen, vallen 
de consequenties mee. 

Maar als een grootmacht als 
Rusland erbij betrokken is, 
komen de zaken plots in een 
ander daglicht te staan. Het 
land is niet meteen een eco-
nomische reus. Het bruto 
binnenlands product (bbp) is 
nauwelijks groter dan dat 
van de Benelux. Maar de 
Russen beschikken over stra-
tegisch belangrijke grond-
stoffen als olie, gas en voor 
de economie onmisbare 
 metalen. Daarenboven im-
porteert Europa enorme hoe-
veelheden graan uit Rusland. 
Wanneer de Russische presi-
dent Vladimir Poetin de ex-
port van die goederen aan 
banden legt, zal dat pijn doen 
in veel Europese staten.

Pijn aan beide kanten
De economie van Rusland en 
Europa is zo met elkaar ver-
weven dat vrijwel elke sanc-
tie pijn doet aan beide partij-
en. Dat Russische banken 
zijn gebannen van het inter-
nationale betaalsysteem 
Swift, treft ook de westerse 
handel. De Russen zullen nog 
nauwelijks geld kunnen ont-
vangen of betalen voor de in- 
en uitvoer.
Veel analisten hebben zich de 
voorbije weken uitgeput om 
de gevolgen van vorige con-
flicten in kaart te brengen. 
Samengevat komt het erop 
neer dat de financiële mark-
ten doorgaans eerst schrik-
ken en heel wat terrein ver-
liezen. Sterke en zwakke 
waarden worden over dezelf-
de kam geschoren. Aandelen 
en zelfs obligaties vliegen de 
deur uit. Enkele weken na de 
uitbraak van de ellende ko-
men de eerste beleggers tot 

rede. Ze beseffen dat niet alle 
activa in dezelfde mate ge-
troffen worden. Zo zullen 
overheidsobligaties van de 
Verenigde Staten of leningen 
van kwaliteitsdebiteuren als 
Microsoft en Johnson & 
Johnson niet zo zwaar ge-
troffen worden als het virtue-
le goud, zoals de bitcoin, de 
litecoin, de namecoin en 
 andere dogecoins.

Kwaliteitsdebiteuren
Voor een belegger is een ste-
vige basisstrategie belangrijk. 
Obligaties van kwaliteitsde-
biteuren (investment grade) 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  95,73  4,99% 100.000  NR
EUR VGP (ESG) 1,625% 17/01/27  96,64 2,39% 1.000 NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  89,74  6,04% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty 4,50% 01/04/27  93,99 5,88% 2.000  BB+
USD Micron Techn. (ESG) 2,703% 15/04/32  93,29 3,61% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian 6,625% 15/05/25  94,12  8,76% 100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,9 1,28% 1.000  AAA
RUB IBRD 5,00% 28/01/25  66,38 21,7% 100.000  NR
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25 97,83  2,42% 1.000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  99,71 3,79%  2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,2 1,24% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,8  5,84% 10.000  AAA
TRY IBRD 13,25% 22/02/23  84,88  33,7% 10.000  AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24  91,69  10,7% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09%  1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Obligaties in tijden 
van oorlog

= ESG-obligatie
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vormen het fundament. Om
dat het rendement daarvan 
niet hoog is, kan papier in 
stevige munten van debiteu
ren met een lagere rating 
worden toegevoegd. Grote 
portefeuilles kunnen bijko
mend diversifiëren met ver
schillende munten. Leningen 
in euro en dollar vormen het 
belangrijkste deel. Daar kun
nen het Britse pond, de 
Noorse kroon en eventueel 
andere leden van de dollar
familie in beperkte mate bij 
komen. De grootste porte
feuilles mogen wat extra 
kruiden met hoger renderen
de munten. De gemiddelde 
restlooptijd van de effecten 
blijft het best beperkt. Alleen 
voor echte basisstukken kan 
een looptijd van tien jaar of 
langer verantwoord zijn.
Net als in een aandelenporte
feuille behoren evenwicht en 
standvastigheid tot de be
langrijkste kenmerken voor 
succes op lange termijn. Zo
dra het pad is uitgestippeld, 
mogen overhaaste beslissin
gen gebaseerd op emoties 
niet meer de bovenhand ha
len. Handelen op  basis van 
paniek is zelden een goede 
strategie. Het is al vaak bewe
zen dat het timen van de fi
nanciële markten bijzonder 
moeilijk, en misschien zelfs 
onmogelijk is. Het zou erop 
neerkomen dat beleggers het 
juiste moment om obligaties 

te verkopen en nadien te ko
pen, kunnen bepalen. Maar 
zelfs de grootste beleggers 
van de voorbije honderd jaar 
hebben dat nooit geprobeerd, 
omdat ze ervan uitgingen dat 
het onbegonnen werk is.

Veilige havens
De Amerikaanse dollar wordt 
van oudsher beschouwd als 
een van de veiligste munten 
ter wereld. De Zwitserse 

frank en de Japanse yen be
horen ook tot die categorie, 
maar het rendement van 
obligaties in die munten ligt 
dicht bij het vriespunt. Ame
rikaanse overheidsobligaties 
op tien jaar daarentegen heb
ben een rendement van on
geveer 2 procent en zijn vlot 
verhandelbaar. Bovendien 
stijgt de waarde van de dollar 
tegenover de euro. Momen
teel kost een dollar 0,90 euro, 
maar de kans is groot dat de 
Amerikaanse munt de ko
mende maanden nog duur
der wordt. In tijden van grote 
onzekerheid maakt de munt 
van de voornaamste econo
mie ter wereld zijn reputatie 
van veilige haven meer dan 

waar. Geen wonder dat veel 
beleggers de voorbije dagen 
de weg naar Amerikaans 
staatspapier hebben terug
gevonden. De grote interesse 
leidt tot hogere koersen en 
dus een lichte daling van de 
rendementen. Zo steeg de 
waarde van de jongste US 
Treasury meteen na de lan
cering van 99,7 tot 101,5 pro
cent. De lening draagt een 
coupon van 1,875 procent en 
vervalt op 15 februari 2032. 
Zoals bij veel Amerikaanse 
obligaties wordt de coupon 
in twee keer betaald.
Februari werd in mineur 
 afgesloten op de obligatie
markten. Zelfs stukken met 
de hoogste rating verloren 
terrein. Maar naast over
heidsleningen komen deze 
maand ook bedrijfsobligaties 
van kwaliteitsdebiteuren in 
dollar weer in trek. De beste 
ratings zijn weggelegd voor 
onder andere Johnson & 
Johnson, Microsoft, Alpha-
bet, Amazon, Apple en Wal-
mart. De obligatie van laatst
genoemde met een coupon 
van 1,8 procent en een loop
tijd tot 22 september 2031 
kost 93 procent. Het rende
ment bedraagt 2,64 procent.

Milder rentebeleid
Door het kanongebulder ra
ken financieeleconomische 

problemen wat op de achter
grond. Maar de wereldeco
nomie heeft de pandemie nog 
altijd niet verteerd. De infla
tie is in veel landen gestegen 
tot een torenhoog niveau. De 
Europese Centrale Bank 
(ECB) aarzelt om de galop
perende inflatie te bestrijden 
met een hogere rente. 
De oorlog in Oekraïne maakt 
de situatie extra duister. De 
Amerikaanse econoom Wil
liam Brainard stelde dat je 
voorzichtig te werk moet 
gaan als je onzeker bent over 
de effecten van je acties. 
 Jerome Powell, de voorzitter 
van de Federal Reserve, is 
een aanhanger van dat prin
cipe, maar ook Fabio Panetta, 
de directeur van de ECB, ci
teert de Amerikaan. Het kan 
erop wijzen dat de ECB nu 
nog meer dan voor de oorlog 
in Oekraïne aarzelt om de 
rente spoedig op te krikken.
Het principe van Brainard 
kunnen we ook toepassen op 
de obligatie strategie. Zolang 
het erg onzeker is wat het 
 effect van nieuwe beslissin
gen is, houden we ons het 
best rustig. Een voorzichtige 
belegger houdt zijn ingeno
men posities nu zo veel mo
gelijk aan, tot er meer duide
lijkheid komt over de geo
politieke en financieeleco
nomische problemen. z

Obligaties van kwaliteits-
debiteuren zijn het fun-
dament in crisistijden.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1102  -8,15%
EUR/GBP  0,8315 -3,43%
EUR/NOK  9,8756  -5,35%
EUR/SEK 10,751 +5,66%
EUR/CAD 1,4124 -7,98%
EUR/AUD 1,5296 -1,89%
EUR/NZD 1,6409  -1,30%
EUR/ZAR 17,152 -5,66%
EUR/TRY 15,614 +74,15%

OBLIGATIEFOCUS

De hele obligatiemarkt had in 
februari te lijden onder de 
oorlogszucht van de Russi-
sche president Vladimir Poe-
tin en de stijgende rente. 
Slechts 2 procent van de 
investment-gradeobligaties 
(met de hoogste rating) wist 
in prijs te stijgen. 84 procent 

van de highyieldleningen ver-
loor van zijn pluimen.
De crisis tussen Rusland en 
Oekraïne heeft geleid tot een 
enorme volatiliteit op de 
wereldmarkten. Ook obliga-
ties werden niet gespaard. 
De obligatie-index van de 
opkomende markten daalde 
met 7,1 procent op jaarbasis. 
De Amerikaanse investment-
grade- en highyieldindexen 
vielen met respectievelijk 5,3 

en 3,7 procent terug. De Azia-
tische indexen daalden met 
3,8 en 7,7 procent. Maar daar 
zijn de problemen van de 
grote Chinese vastgoed-
bedrijven niet vreemd aan.
Veruit de grootste klappen 
vielen bij de emittenten met 
de score BBB+ tot BBB- uit 
Rusland. Obligatiekoersen 
van bedrijven als Gazprom, 
Alrosa, Lukoil en Polyus 
Finance daalden met 20 tot 

40 procent, toen de Ver-
enigde Staten, de Europese 
Unie en het Verenigd Konink-
rijk sancties invoerden na de 
Russische inval in Oekraïne.
Oekraïne heeft een zoge-
noemde oorlogsobligatie uit-
gegeven met een looptijd van 
een jaar. De coupon bedraagt 
11 procent. De opbrengst zal 
worden gebruikt om de oor-
log tegen Rusland te finan-
cieren.

Rammel voor 
Russische  
obligaties
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L E Z E R S V R A A G

Hoe teleurstellend was de 
kwartaalupdate van Green
yard? Zorgt de negatieve 
marktreactie voor een 
koopkans? 

De markt stuurde het aandeel 
van de groenten- en fruitgi-
gant Greenyard 5,4 procent 
lager als reactie op de update 
over het derde kwartaal – van 
1 oktober tot 31 december – 
van het gebroken boekjaar 
2021-2022. Daarmee werd de 
recente traditie onderbroken 
dat Greenyard telkens beter 
presteerde dan verwacht.
Het eerste struikelblok was 
de vlakke omzetevolutie in 
het derde kwartaal, met een 
daling van 0,1 procent van de 
omzet op vergelijkbare basis 
tegenover het derde kwartaal 
van vorig boekjaar, tot 
1,06 miljard euro. Het seg-
ment Fresh (versafdeling) zag 
zijn omzet dalen met 0,2 pro-
cent tot 855,9 miljoen euro, 
terwijl Long Fresh (conser-
ven en diepvries) zijn omzet 
met 0,5 procent zag toene-
men tot 199,5 miljoen euro. 
Enerzijds was de vergelij-
kingsperiode voor Fresh heel 
sterk (+11,4%), anderzijds 
werden enkele seizoensge-
bonden categorieën stopgezet 
op basis van strengere criteria  
inzake duurzaamheid en so-
ciale verantwoordelijkheid. 
Zonder die maatregel zou de 
vergelijkbare omzet met 1,5 
procent zijn toegenomen.
Na negen maanden ging de 
omzet van Fresh met 0,9 pro-
cent omhoog tot 2,67 miljard 
euro. Bij Long Fresh speelden 
in het derde kwartaal logistie-

ke beperkingen en een tekort 
aan arbeidskrachten door de 
quarantainemaartregelen een 
rol. Greenyard verwacht de 
verloren omzet in te halen. 
Na negen maanden is de om-
zet met 2,7 procent toegeno-
men tot 540,6 miljoen euro. 
Op groepsniveau geeft dat 
een stijging met 1,2 procent 
tot 3,21 miljard euro (+1,8% 
na zes maanden).
Het tweede element waar de 
beleggers over struikelden, 
was de verwijzing naar de 
 hoge inflatie. Greenyard ver-
wacht die de komende kwar-
talen te kunnen aanpakken 
met verdere efficiëntieverbe-
teringen en prijsverhogingen. 
De groep gaat er nog altijd 
van uit dat de verwachte re-
currente bedrijfskasstroom of 
rebitda (zonder eenmalige 
elementen) van 165 miljoen 
euro op jaarbasis zal worden 
gehaald. Dat zou een toena-
me met 5,2 procent zijn te-
genover het vorige boekjaar 
(156,9 miljoen euro, +16,7% 
vergeleken met het boekjaar 
2019-2020). In de eerste jaar-
helft nam de rebitda met 7,5 
procent toe tot 82,6 miljoen 
euro.
Greenyard herhaalde ook op 
schema te zitten voor het 
waarmaken van de langeter-

mijnambitie om tegen het 
boekjaar 2024-2025 een jaar-
omzet van 5 miljard euro te 
halen.
Hoewel de kwartaalupdate 
meer genuanceerd klonk, 
 maken we ons geen funda-
mentele zorgen over de 
winstgevendheid, die de 
jongste jaren een stuk stabie-
ler is geworden door de ster-
ke inzet op het verticaal geïn-
tegreerde partnermodel met 
de grote retailers. De daling 
van het aandeel na de kwar-
taalupdate versnelde toen de 
oorlog in Oekraïne uitbrak. 
Daarmee is de terugval sinds 
begin 2022 opgelopen tot 25 
procent en is de waardering 
teruggelopen naar 15,4 keer 
de verwachte winst voor het 
boekjaar 2021-2022. Gezien 
de goede langetermijnvoor-
uitzichten, is dat voldoende 
voor een  adviesverhoging 
naar koopwaardig (rating 
1B). z

Is Greenyard koopwaardig?

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 3/3:  Proximus en aandelen-

lijsten 
• Vrijdag 4/3:, Ageas, Pan American 

Silver en opties (bpost)
• Maandag 7/3: AB InBev, lezersvraag 

(Greenyard) 
• Dinsdag 8/3: Balta Group, EVS en 

grondstoffen (granen) 
• Woensdag 9/3:  Amazon, Biocartis, Van 

de Velde;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: defensie sector wint de 
oorlog en aandelen in de kijker:  
AB InBev en bpost 

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 10 MAART
Alexco Resources: kwartaalresultaten
Boskalis: jaarresultaten
GBL: jaarresultaten
K+S: jaarresultaten
Oracle: kwartaalresultaten
TINC: halfjaarresultaten
Wheaton Precious Metals: 
kwartaalresultaten

VRIJDAG 11 MAART
Atenor: jaarresultaten
Jensen Group: jaarresultaten
McEwen Mining: kwartaalresultaten

DINSDAG 15 MAART
Volkswagen: jaarresultaten

WOENSDAG 16 MAART
Hyloris: jaarresultaten 

AANDELENINDEX
AB InBev 140
Ageas 130
BP 138
bpost 131, 139 
Celyad 138
Deceuninck 132
Ericsson 138
ForFarmers 133
Greenyard 144
ING 138
Ontex 134
Pan American Silver 135
Proximus 136
UCB 137

GF
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