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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

W
e zijn er al enige tijd 
van overtuigd dat in 
het najaar van 2020 de 
rentebodem voor meer-
dere decennia is gezet. 
We zitten in een lange-
termijnberenmarkt 

op de obligatiemarkten. De 
inflatie is een blijver en we 
keren niet meer terug naar 
de ultra lage niveaus van voor 
de pandemie. Uiteraard blijft 
de inflatie niet permanent op 
het extreem hoge peil van 
10 procent. We denken dat 
we over afzienbare tijd een 
tussentijdse piek zullen zien 
en dat er met een tussentijd-
se terugval een lange pauze 
komt in die stijging van de 
rente.
Maar de dieptepunten liggen 
achter ons en dat heeft ook 
de volgende jaren belangrijke 
gevolgen voor de aandelen-
markten in het algemeen, en 
voor twee specifieke succes-
sectoren van het voorbije 
 decennium in het bijzonder: 
die van technologie en vast-
goed. Voor veel aandeelhou-
ders is 2022 het jaar van de 
grote ontnuchtering in die 

beleggingen. Ze waren jaren-
lang gewoon aan extreem 
 hoge returns (koerswinst 
plus dividenden) en moeten 
vaststellen dat de terugkeer 
van de inflatie en een stijgen-
de in plaats van een dalende 
rente een wereld van verschil 
maken.
Tussen begin 2009 en eind 
2021 realiseerde de index van 
de technologiebeurs Nasdaq 
een gemiddelde jaarlijkse 
 return van 23,4 procent. 
Wall Street moest de voorbije 
eeuw tevreden zijn met een 
return tussen 8 en 9 procent. 
Nasdaq scoort gemiddeld dus 
drie keer zo goed. Voor wie 
al die tijd aandeelhouder van 
een aandeel als Microsoft 
was, kwam uit op een gemid-
delde return van 27,1 procent 
per jaar. Enkele gereglemen-
teerde vastgoedvennoot-
schappen (gvv’s) moeten 
daar niet of nauwelijks voor 
onderdoen. De gemiddelde 
return van een belegging in 
Warehouses De Pauw (WDP) 
bedroeg in diezelfde periode 
van dertien jaar 26,2 procent 
per jaar.

Drastische ommekeer
Dat is fantastisch en tegelijk 
waanzinnig. Er is dan ook 
goed en slecht nieuws. Het 
minder leuke nieuws is dat 
die tijden niet meer terug-
keren. In dit decennium zul 
je de indexen met techgigan-
ten en vastgoedwaarden niet 
meer verslaan zoals voor-
heen. Toen we dat eind 2020, 
begin 2021 al stelden, was dat 
ronduit revolutionair en 
stuitte dat op veel ongeloof. 
Na de dramatische prestaties 
van de techbeurs Nasdaq en 
zowat alle vastgoedaandelen 
in de eerste tien maanden 
van 2022 is het protest ver-
stomd. Onze bizarre progno-
se blijkt minder wereld-
vreemd te zijn dan gedacht. 
Meerdere kanjers onder de 
tech- en de vastgoedaandelen 
hebben verliezen laten opte-
kenen die begin dit jaar 
nog als onmogelijk werden 
beschouwd.

Maar er is ook goed nieuws. 
Zijn de tech- en vastgoedaan-
delen definitief verdoemd? 
Natuurlijk niet. Als de lange-
termijnrente in de Verenigde 
Staten en elders tegen de al-
gemene prognose in de ko-
mende maanden daalt, dan 
zullen de tech- en vastgoed-
aandelen de komende 
 maanden nog een comeback 
maken. Maar de tijd van ex-
treem hoge waarderingen en 
premies is voorbij. Nieuwe 
recordkoersen in die seg-
menten zijn in het algemeen 
gesproken allerminst van-
zelfsprekend. z
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De returns van tech- en 
vastgoedaandelen waren 
het afgelopen decennium 
fantastisch en tegelijk 
waanzinnig.
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M
et een netto-omzet van 
131,3�miljoen dollar in 
het derde kwartaal 
overtrof Vyvgart, de 
commerciële naam van 
de FcRn-remmer efgar-
tigimod, voor de derde 

keer op rij ruimschoots de 
verwachting van 107�miljoen 
dollar. In het eerste kwartaal 
bedroeg de netto-omzet 
21,2�miljoen dollar (7�miljoen 
verwacht), in het tweede 
kwartaal 74,8�miljoen (35�mil-
joen verwacht). Het medicijn 
is goedgekeurd in de Ver-
enigde Staten, Japan en Eu-
ropa voor de behandeling 
van de zeldzame spierziekte 
gegeneraliseerde myasthenia 
gravis (gMG).
Argenx haalde het leeuwen-
deel van zijn netto-omzet 
van 124,1�miljoen dollar in de 
Verenigde Staten. De ver-
koop in Japan begon in mei 
en leverde in het derde kwar-
taal 6�miljoen dollar omzet op 
(1,5�miljoen in het tweede 
kwartaal). De verkoop in 
Duitsland is op 1 september 
begonnen, met een eerste 
omzet van 0,6�miljoen dollar. 
De verkoop zal in Europa 
veel geleidelijker op gang ko-
men doordat de terugbeta-
lingsovereenkomsten land 
per land moeten worden on-
derhandeld. De focus ligt be-
halve op Duitsland in eerste 
instantie op Frankrijk, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk.
Eind september waren er al 
meer dan 2.000 patiënten 
met Vyvgart behandeld 
(1.400 patiënten op 30 juni). 
Argenx mikt in de Verenigde 
Staten op 17.000 patiënten. 
De beslissingen over de goed-
keuringsaanvragen in Israël, 

China en Canada worden in 
2023 verwacht.
De kosten voor onderzoek  
en ontwikkeling klommen  
in het derde kwartaal naar 
236,7�miljoen dollar 
(139,4�miljoen vorig jaar) 
door de eenmalige kosten 

van 99,1�miljoen voor een pri-
ority review voucher. Die vou-
cher geeft het recht een 
goedkeuringsaanvraag in de 
Verenigde Staten versneld te 
laten gebeuren. Argenx zette 
die in voor de in september 
ingediende aanvraag voor de 
onderhuidse toedienings-
vorm van Vyvgart tegen 
gMG. De beslissing wordt 
daardoor vervroegd naar de 
eerste helft van 2023.
De ontwikkeling van de uit-
gebreide pijplijn ligt op sche-

ma. In het eerste kwartaal 
van 2023 krijgen we cruciale 
fase III-resultaten van Vyv-
gart tegen de neuromusculai-
re ziekte CIDP. Dat is een 
 belangrijke indicatie met een 
mogelijke piekomzet van 1,5 
à 2�miljard dollar, te vergelij-
ken met 2 à 2,5�miljard van 
gMG. In de tweede jaarhelft 
volgen de fase III-studiere-
sultaten tegen de huidziekte 
pemphigus vulgaris (PV) en 

voor de subcutane fase III- 
studie tegen de bloedziekte 
ITP. Met de C2-remmer 
ARGX-117 loopt een fase 
II-studie tegen de neurologi-
sche ziekte MMN en start de 
komende maanden een twee-
de fase II-studie. Voor de 
MUSK-agonist (muscle speci-
fic kinase) ARGX-119 wordt 
voor het jaareinde een aan-
vraag ingediend voor het 
starten van de eerste klini-
sche studie.
De kaspositie bedroeg eind 
september een geruststellen-
de 2,39�miljard dollar 
(2,6�miljard op 30 juni). Ar-
genx verwacht voor 2022 nog 
altijd een cashburn tot 1�mil-
jard dollar.

Conclusie
Na een stevige aanloop rea-
geerde het aandeel van ar-
genx volatiel, maar per saldo 
neutraal op de uitstekende 
cijfers. Dat analisten in mei 
de verwachte jaaromzet voor 
2022 van 160�miljoen naar 
406�miljoen dollar en voor 
2023 van 460�miljoen naar 
816�miljoen dollar hebben 
verhoogd, bewijst de uiter-
mate succesvolle commercië-
le start van Vyvgart. Argenx 
lijkt op weg in sneltreinvaart 
een structureel winstgevend 
geïntegreerd biotechbedrijf 
te worden. Een geslaagde 
 fase III-studie tegen CIDP 
begin 2023 kan daarvoor de 
definitieve aanzet geven. 
Voorlopig is het aandeel te 
behouden, maar we zullen de 
minste koerszwakte de ko-
mende weken aangrijpen 
voor een koopadvies in aan-
loop naar begin 2023. z

A R G E N X

Vyvgart zit ruim boven de prognoses

Ko e r s :  384,80 euro
T i c ke r :  ARGX BB
I S I N - c o d e :  NL0010832176
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  21,3 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +60 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +25 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het is volop uitkijken 
naar de fase III-studie-
resultaten voor CIDP 
 begin 2023.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 NOVEMBER
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C
ameco boekte in het der-
de kwartaal een aange-
paste nettowinst van 
10�miljoen Canadese dol-
lar, tegenover een verlies 
van 54�miljoen een jaar 
eerder. De markt had 

 gerekend op een klein ver-
lies. Ook de omzet van 
389�miljoen Canadese dollar 
(+8�%) lag boven de progno-
ses. De output bleef vlak op 
2�miljoen pond uranium en 
de verkoop daalde met een 
vijfde naar 5,3�miljoen pond. 
Dat werd gecompenseerd 
doordat de verkoopprijs met 
bijna de helft steeg.

Naast de 50�miljoen pond aan 
nieuwe langetermijncontrac-
ten van dit jaar zit er nog 
27�miljoen pond in de pijp-
lijn. De McArthur River-mijn 
en de Key Lake-verwerkings-
installatie worden dit jaar 
weer opgestart.
De kwartaalcijfers van Ca-
meco stonden in de schaduw 
van de overname van Wes-
tinghouse Electric. Westing-
house bouwt en onderhoudt 
kerncentrales. Na de crisis in 
de sector als gevolg van de 
ramp in Fukushima in 2011 
ging het van kwaad naar er-
ger met Westinghouse. Eige-
naar Toshiba vroeg in 2017 
het faillissement aan en het 
private-equitybedrijf Brook-
field Business Partners (BBP) 
kocht de activa in 2018. Dat 
verkoopt het nu aan een joint 
venture van zijn zusterbedrijf 

Brookfield Renewable Part-
ners (BRP) en Cameco. BRP 
heeft een aandeel van 51 pro-
cent in de joint venture, Ca-
meco heeft 49 procent.
Westinghouse heeft nog een 
schuld van 3,4�miljard dollar, 
maar die blijft bij de joint 
venture. BBP maakte Wes-
tinghouse de voorbije jaren 
weer winstgevend met posi-
tieve kasstromen. Die zullen 
op termijn de schuld verlich-
ten. Het bedrijf onderhoudt 
ongeveer de helft van de 430 
nucleaire reactoren die actief 
zijn. Bijna 85 procent van de 
omzet bestaat uit recurrente 
inkomsten. Er is nog veel 
groeipotentieel met 56 reac-
toren in aanbouw.
Daarnaast mag worden ver-
wacht dat Westinghouse een 
deel van de omzet van het 
Russische Rosatom zal inpik-
ken. Dat bedrijf bouwde en 
onderhield reactoren in 
 Europa en Azië. Gezien de 
economische sancties, mag 
worden aangenomen dat 
Westinghouse een deel van 
de  activiteiten van Rosatom 
zal overnemen.
Cameco betaalt 2,2�miljard 

dollar voor zijn deel in de 
joint venture. Dat wordt gefi-
nancierd door twee termijn-
leningen van samen 600�mil-
joen dollar en een overbrug-
gingskrediet van 280�miljoen 
dollar. Een aandelenuitgifte 

tegen 21,95�dollar per aandeel 
leverde bijna 750�miljoen dol-
lar op. Cameco en BRP hopen 
de transactie in de tweede 
helft van 2023 af te ronden.
Cameco beschikte na het 
derde kwartaal over 1,34�mil-
jard Canadese dollar aan li-
quiditeiten. Daar stond een 
langetermijnschuld van 
997�miljoen Canadese dollar 
tegenover. Een ongebruikte 
kredietlijn van 1�miljard Ca-
nadese dollar werd met een 
jaar verlengd. De nieuwe 
schulden en de aandelenuit-
gifte zitten nog niet in de cij-
fers van het derde kwartaal. 
Cameco heeft nog recht op 
een terugbetaling van 
778�miljoen Canadese dollar 
van de Canadese belastingau-
toriteiten. De waarde van de 
voorraden bedroeg 470�mil-
joen Canadese dollar. Het 
 dividend van 12�dollarcent 
per aandeel wordt volgende 
maand uitgekeerd.

Conclusie
Cameco werd niet zozeer 
 afgestraft voor de deal met 
Westinghouse, maar vooral 
voor de lage uitgifteprijs voor 
de nieuwe aandelen en de 
hogere schuldenlast. Op 
 lange termijn zijn er in de 
uraniumsector alleen maar 
voordelen verbonden aan 
meer verticale integratie. We 
behouden het vertrouwen in 
de strategie van Cameco met 
voldoende aanboddiscipline 
en een focus op langeter-
mijncontracten. De recente 
koersdaling biedt een koop-
kans voor beleggers die de 
hausse van dit voorjaar heb-
ben gemist. z

C A M E C O

Markt wantrouwt Westinghouse-deal

Ko e r s :  23,63 dollar
T i c ke r :  CCJ US
I S I N - c o d e :  CA13321L1085
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 10,3 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  97
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -6  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,5  %

Op lange termijn zijn er 
 alleen voordelen aan een 
meer verticale integratie.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 4 NOVEMBERGF
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D
e verkoop van de FLNG 
Tango aan het Italiaanse 
Eni gaf een boost aan de 
derdekwartaalcijfers van 
Exmar. Dankzij een meer- 
waarde van 315,7�miljoen 
dollar op de verkoop van 

het aardgasplatform klokte de 
bedrijfswinst over de eerste 
negen maanden van het jaar 
af op 347,4�miljoen dollar. Dat 
leverde een nettowinst van 
317�miljoen euro of 5,17�euro 
per aandeel op. Cash leverde 
de verkoop al 646�miljoen 
dollar op, zodat het bedrijf 
schuldenvrij is. Het eigen ver- 
mogen is gestegen tot ruim 
800�miljoen dollar of een 
goede 14�euro per aandeel. 
De aandeelhouder deelt in de 
vreugde via een eenmalig  
superdividend van 0,95�euro 
per aandeel, dat eind dit jaar 
wordt uitgekeerd. De sterke 
balans is een verademing 
voor de onderneming, die 
kreunde onder de schulden 
en worstelde met bank- 
convenanten.

De winstgevendheid rust nu 
op de lopende activiteiten die 
vooral bestaan uit de ship-
pingdivisie, die geld verdient 
met het transport van lpg, en 
de infrastructuurdivisie, die 
een duw in de rug krijgt van 
de inkomsten uit de verhuur 
van de lng-terminal Eemsha-
ven voor vijf jaar aan het Ne-
derlandse Gasunie. De huur 
is begonnen op 20 augustus 
en kan 15 tot 20�miljoen dol-
lar per jaar opleveren. Zon-

der de meerwaarde op de 
FLNG Tango leverde die acti-
viteit in de eerste helft van 
het jaar een onderliggende 
bedrijfswinst van 24�miljoen 
dollar of 0,17�dollar per aan-
deel op. In het derde kwar-
taal werd een onderliggende 
bedrijfswinst van ongeveer 
10�miljoen dollar verdiend. 
Over heel 2022 mag op een 
onderliggende winst worden 
gerekend van rond 0,5�euro 
per aandeel.
Voor de shippingdivisie zijn 
de vooruitzichten vrij goed. 
Over de eerste negen maan-
den van dit jaar lag de omzet 
6,5�miljoen dollar hoger dan 
in dezelfde periode vorig jaar 
dankzij de bijdrage van twee 
nieuwe grote gastankers. Ook 
de bedrijfswinst steeg dank-
zij de mix van hogere inkom-
sten, lagere kosten en lagere 
afschrijvingen. Voor de grote 
gastankers zijn de vooruit-
zichten veelbelovend, zegt 
Exmar, dankzij een verwach-
te toename van de productie 
en de export van lpg.
De huurtarieven voor de 
middelgrote lpg-schepen 
verbeterden licht dit jaar, op-

nieuw dankzij een stijging 
van de lpg-productie in de 
Verenigde Staten en een ver-
vanging van Russisch ammo-
niak door bevoorrading over 
langere trajecten uit het Mid-
den-Oosten en het Verre 
Oosten. Exmar is optimis-

tisch over dat segment, hoe-
wel ook hier het orderboek 
van nieuwbouwschepen 30 
procent van de wereldwijde 
vloot bedraagt. Exmar neemt 
eind 2024 of begin 2025 ook 
twee nieuwe schepen in de 
vaart in een joint venture met 
Seapeak. Het gaat om twee 
schepen die ook op ammo-
niak kunnen varen. De tarie-
ven van de kleine schepen 
stonden wel onder druk door 
onderbrekingen in de raffina-
geproductie en een dalende 
vraag in het Verre Oosten.
De sterke stijging van de pro-
ductie en het transport van 
lng gaat helaas aan Exmar 
voorbij, omdat het bedrijf en-
kel nog de oudere Excalibur 
in portefeuille had. Dat schip 
krijgt een tweede leven als 
opslagschip voor aardgas en 
wordt voor tien jaar ver-
huurd aan Eni.

Conclusie
De sterke resultaten van het 
derde kwartaal weerspiege-
len de winst van 315�miljoen 
dollar die Exmar kon boeken 
op de verkoop van de FLNG 
Tango aan Eni. De deal maakt 
het bedrijf ook schuldenvrij 
en versterkt het eigen vermo-
gen tot 14�euro per aandeel. 
Het is afwachten welke 
winstgevendheid Exmar 
puurt uit de lopende activi-
teiten. Op basis van een ruwe 
schatting komen we uit op 
een koers-winstverhouding 
van 20. Het koersherstel re-
flecteert op een faire manier 
de mogelijkheden van het 
nieuwe Exmar. Het advies 
blijft houden. z

E X M A R

Uitzonderlijke kwartaalwinst

Ko e r s :  10,1  euro
T i c ke r :  EXM
I S I N - c o d e :  BE0003808251
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  634 miljoen euro
k /w  2 0 2 1 :  35
ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  20
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +122 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +138 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  9,5  %

De deal met Eni maakt  
Exmar schuldenvrij  
en versterkt het eigen 
 vermogen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e Canadese koperprodu-
cent First Quantum Mi-
nerals produceerde in 
het derde kwartaal 
194.974 ton koper, of 
2.306 ton meer dan in 
het tweede kwartaal. Die 

stijging was te danken aan de 
hogere bijdrage van de Senti-
nel-mijn in Zambia. De ko-
perprijs van 3,43�dollar per 
pound betekende een terug-
val met 18 procent tegenover 
het tweede kwartaal en was 
de belangrijkste reden voor 

de omzetdaling van 9 procent 
tot 1,73�miljard dollar 
(1,75�miljard in het derde 
kwartaal van 2021).
De totale productiekosten 
daalden tegenover het vorige 
kwartaal met 3�dollarcent tot 
2,34�dollar per pound koper 
(2,33�dollar na negen maan-
den), geholpen door het ho-
gere productievolume. De 
verwachte totale productie-
kosten op jaarbasis werden 
opgetrokken van 2,15 à 
2,3�dollar naar 2,35 à 2,45�dol-
lar per pound koper (initieel 
1,9 à 2,05�dollar). Bemoedi-
gend is dat belangrijke input-
prijzen zoals brandstof, zwa-
vel, explosieven en transport 
vanaf september zijn begin-
nen te dalen, maar die zullen 
pas vanaf 2023 doorsijpelen 
in de kosten.
De verwachte jaarproductie 
was na het eerstekwartaal-
rapport al verlaagd van 
810.000 à 880.000 ton koper 

tot 790.000 à 855.000 ton, en 
werd nu nogmaals verlaagd 
tot 755.000 à 785.000 ton. De 
productie in 2021 bedroeg 
816.435 ton.
Cobre Panama blijft op sche-
ma met een vernauwde jaar-

prognose van 340.000 à 
350.000 ton. De verhoging 
van de capaciteit van de ver-
werkingsmolen van 85 tot 
100�miljoen ton per jaar zal 
eind 2023 klaar zijn. De prog-
nose voor Kansanshi werd 
verlaagd van 175.000 à 
195.000 ton tot 140.000 à 
150.000 ton. Er waren eerder 
dit jaar onder meer proble-
men door wateroverlast. Al-
licht zal de mijn op een lager 
productieniveau draaien tot 
de nieuwe mijnbouwvloot 
beschikbaar is vanaf de twee-
de helft van 2023.
In Sentinel zijn de vooruit-
zichten op korte termijn be-
ter, maar de vertraging in de 
eerste jaarhelft noopte tot 
een verwachte productiever-
laging van 250.000 à 265.000 
ton tot 240.000 à 250.000 
ton. De verwachte goudpro-
ductie werd ook verlaagd van 
285.000 à 310.000 troy ounce 
tot 270.000 à 285.000 troy 
ounce, terwijl de verwachte 
nikkelproductie zal uitkomen 
op 20.000 à 23.000 ton, te-
genover 25.000 à 30.000 ton 
voorheen.
De bedrijfskasstroom of re-

bitda zakte met 36 procent 
tot 583�miljoen dollar 
(886�miljoen vorig jaar) en de 
gezuiverde nettowinst naar 
0,14�dollar (0,29�dollar vorig 
jaar) per aandeel. De netto-
schuld stabiliseerde op 
5,33�miljard dollar (6,3�mil-
jard op 30 september 2021). 
De nettoschuld is gedaald tot 
2,4�miljard dollar, tegenover 
een piek van 7,7�miljard dollar 
in 2020. Het plan blijft geen 
nieuwe grote ontwikkelings-
projecten op te starten voor-
aleer de nettoschuld bijko-
mend met 1�miljard dollar is 
teruggedrongen. Indien no-
dig zullen de geplande uit-
breidingsprojecten worden 
gefaseerd. Die projecten zul-
len op termijn de jaarlijkse 
groepsproductie opkrikken 
tot 1�miljoen pound koper.

Conclusie
Ondanks de verlaagde jaar-
doelen steeg de koers van het 
aandeel. Het reageert fel op 
positieve of negatieve signa-
len over een afzwakking van 
de renteverhogingen door de 
Amerikaanse centrale bank 
en van het strikte covid-19- 
beleid in China. We onder-
schrijven de recente noodsig-
nalen van Trafigura en Free-
port McMoRan over het te-
kort aan nieuwe kopermij-
nen, gezien de cruciale rol 
van koper in de energietran-
sitie. Het aandeel blijft koop-
waardig voor de risicobewus-
te investeerder, die er de for-
se koersschommelingen bij 
neemt. z

F I R S T  Q U A N T U M  M I N E R A L S

Verwachtingen verlaagd

Ko e r s :  26,18 Canadese dollar
T i c ke r :  FM CN
I S I N - c o d e :  CA3359341052
M a r k t :  Toronto
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  18,1  mil jard 
Canadese dollar
K /w  2 0 2 1 :  22
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  13
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -5  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -13  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,6  %

Met First Quantum  
Minerals speel je in op de 
cruciale rol van koper in 
de energietransitie.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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A A N D E L E N

B
egin dit jaar flirtte de 
beurswaarde van Meta 
Platforms, het moeder-
bedrijf van Facebook, 
nog met de grens van 
1.000�miljard dollar. Drie 
kwartalen later blijft 

daar nauwelijks een kwart 
van over. De kern van het 
probleem is dat de klassieke 
activiteiten onder druk staan 
en het metaverse veel inves-
teringen vergt met een onze-
kere afloop. Meta leeft van 
advertentie-inkomsten van 
de verschillende platformen: 
Instagram, Messenger, 
Whatsapp en Facebook – de 
‘Family of Apps’ (FOA).
Facebook Reality Labs (FRL) 
omvat de hardware, software 
en content gerelateerd aan 
virtual en augmented reality, 
die de basis van het metaver-
se moeten vormen.
Het aantal maandelijks actie-
ve gebruikers van de FOA be-
droeg in het derde kwartaal 
3,71�miljard, tegenover 
3,65�miljard een kwartaal ge-
leden en 3,58�miljard een jaar 
eerder. Die extra gebruikers 
leverden echter niet meer 
omzet op. Bijna 99 procent 
van de omzet bestaat uit ad-
vertentie-inkomsten en die 
daalden met 4,7 procent op 
jaarbasis naar 27,2�miljard 
dollar. Het was de tweede 
omzetdaling op rij voor Meta. 
Bij de adverteerders houden 
de kleine en middelgrote be-
drijven steeds meer de vinger 
op de knip. Tegelijk staan de 
tarieven onder druk omdat 
het door strengere privacyre-
gels steeds moeilijker wordt 
om gepersonaliseerde recla-
me aan te bieden. De opera-
tionele winst daalde naar 

5,7�miljard dollar, tegenover 
8,4�miljard in het tweede 
kwartaal en zelfs 10,4�miljard 
een jaar eerder. Daardoor 
kelderde de operationele 
marge naar 20 procent. In 
dezelfde periode vorig jaar 
was dat nog 36 procent.

De lagere operationele winst 
is helemaal toe te schrijven 
aan FRL. De afdeling boekte 
een operationeel verlies van 
3,67�miljard dollar op een 
omzet van amper 285�miljoen 
dollar. Na drie kwartalen in 
2022 loopt het verlies van 
FRL op tot 9,5�miljard dollar. 
Bovendien liet CEO Mark 
Zuckerberg weten dat dit cij-
fer volgend jaar significant 
hoger zal uitkomen. De totale 
kapitaaluitgaven, die dit jaar 
op 32 tot 33�miljard dollar 
worden geschat, zullen vol-

gend jaar toenemen naar 34 
tot 39�miljard dollar. De tota-
le uitgaven zullen in 2023 
met gemiddeld 15 procent 
groeien naar 96 tot 101�mil-
jard dollar.
Ondanks alles blijft Meta een 
cashmachine met een opera-
tionele winst van 22,5�miljard 
dollar in de drie eerste kwar-
talen. De vrije kasstroom was 
in het derde kwartaal nog net 

positief, maar zal in 2023 
 beduidend lager uitkomen. 
Meta ging voor het eerst ook 
een langetermijnschuld van 
10�miljard dollar aan.
De eigengereidheid van Zuc-
kerberg deed de voorbije 
maanden niet alleen beleg-
gers massaal op de verkoop-
knop duwen, maar trok ook 
activistische aandeelhouders 
aan. De luidruchtigste is Brad 
Gerstner. Die wil de perso-
neelskosten met minstens 
een vijfde verminderen, de 
kapitaaluitgaven reduceren 
naar 25�miljard dollar en de 
FRL-afdeling jaarlijks hoog-
stens 5�miljard dollar toestop-
pen. Toch kan Mark Zucker-
berg voorlopig weinig in de 
weg worden gelegd. De top-
man beschikt over 10 procent 
van de aandelen, maar con-
troleert wel 58 procent van 
de stemrechten.

Conclusie
Mark Zuckerberg trekt volop 
de kaart van het metaverse 
en beleggers die hun geld in 
Meta stoppen, moeten  hopen 
dat die gok goed uitdraait. 
Het gaat om hallucinant gro-
te investeringen, terwijl de 
uitkomst vooral de komende 
jaren heel onzeker is. Als het 
metaverse een commercieel 
succes wordt, is Meta tegen 
amper twee keer de verwach-
te omzet en minder dan tien 
keer de verwachte winst 
spotgoedkoop. Maar dat blijft 
afwachten. De uitverkoop 
lijkt ons stilaan overdreven. 
Tegen 90�dollar is het aandeel 
koopwaardig voor de risico-
bewuste belegger. z

M E T A  P L A T F O R M S

Mark Zuckerberg speelt hoog spel

Ko e r s :  90,54 dollar
T i c ke r :  FB US
I S I N - c o d e :  US30303M1027
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 240 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  6,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  10
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -72  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -73 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Mark Zuckerberg contro-
leert met 10 procent van  
de aandelen 58 procent  
van de stemrechten.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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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 oliegiganten, die daardoor 
weer extra budget krijgen om 
in exploratie en ontginning te 
investeren.
De grootste oliedienstenspeler 
kon die opsteker wel gebrui-
ken na enkele turbulente ja-
ren. 2019 stond in het teken 
van het aan de kant schuiven 
van Paal Kibsgaard, die bijna 
een decennium de topman en 
de voorzitter van de raad van 
bestuur was. Hij werd als CEO 
opgevolgd door trouwe sol-
daat en Fransman Olivier Le 
Peuch.

2020 stond in het teken van 
de covid-19-pandemie en de 
enorme impact ervan op de 
olieprijs. Vorig jaar is die 
prijs spectaculair hersteld, 
tot pieken in de buurt van 
130�dollar begin dit jaar. Bo-
vendien zijn meer en meer 
experts ervan overtuigd dat 
de wil van steeds meer partij-
en om uit fossiele brandstof-
fen te stappen meer en meer 
productieproblemen in de 
olie- en gasindustrie zal doen 
ontstaan. Er zullen dus wel 
degelijk bijkomende investe-
ringen nodig zijn om de ko-
mende decennia een vol-
doende hoge olie- en gaspro-
ductie te hebben. Want een 
wereld zonder fossiele brand- 

stoffen is nog niet voor morgen.
Er was in het derde kwartaal 
een omzet van 7,477�miljard 
dollar. Dat is 28 procent meer 
dan de 5,85�miljard dollar in 
het derde kwartaal van 2021 
en 10 procent meer dan de 
6,77�miljard dollar in het vori-
ge kwartaal. Het ligt ook bo-
ven de gemiddelde analisten-
verwachting van 7,10�miljard 
dollar.
Nog straffer was de winstont-
wikkeling. Door de corona-
crisis was Schlumberger 
slechts beperkt winstgevend 
in 2020 en 2021. Vandaar de 
sprong van de recurrente 
winst per aandeel (zonder 
uitzonderlijke elementen) 
van 0,36�naar 0,63�dollar 
winst per aandeel (+75�%). 
Het is ook een verbetering 
(+27�%) tegenover het voor-
gaande kwartaal (0,50�dollar 
per aandeel). Het cijfer lag 
een stuk boven de analisten-
consensus van 55�dollarcent 
per aandeel.
Schlumberger dankt zijn 
marktleiderschap aan de bes-
te technologische expertise 
om van schalieprojecten een 
succes te maken en aan zijn 

wereldwijde aanwezigheid in 
85 landen. Dat laatste zien we 
duidelijk als we de omzet 
splitsen over de Noord-Ameri-
kaanse en de internationale 
activiteiten. In de periode van 
juli tot en met september be-

droeg de Noord-Amerikaanse 
omzet 1,543�miljard dollar. 
Dat is bijna een status quo te-
genover de periode van april 
tot en met juni (1,537 miljard). 
De internationale omzet is op 
kwartaalbasis met 13 procent 
toegenomen, van 5,188 naar 
5,881�miljard dollar.
Voor 2022 bedraagt de ana-
listenconsensus 2,02�dollar 
winst per aandeel. Dat is 
74�dollarcent of 58 procent 
meer dan het resultaat van 
2021. Dat zou de hoogste 
winst per aandeel van de af-
gelopen zeven jaar zijn. Voor 
2023 zien analisten een ver-
betering tot 2,80�dollar winst 
per aandeel.
Het kwartaaldividend werd 
met 40 procent opgetrokken, 
van 12,5 naar 17,5�dollarcent 
per aandeel.

Conclusie
Het aandeel maakte een fan-
tastische comeback in de af-
gelopen twee jaar. Aan het 
begin van de coronacrisis 
dook de koers naar amper 
12�dollar. Nu was er een heel 
positieve reactie op de cijfers 
over het derde kwartaal. 
 Tegen 25�keer de verwachte 
winst voor 2022, 18�keer de 
verwachte winst voor 2023, 
een verwachte verhouding 
van 13�keer de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
dit jaar en 10,5�keer voor vol-
gend jaar is het aandeel her-
ontdekt. Vandaar het neu-
trale advies. Bezitters mogen 
het aandeel behouden van-
wege het momentum in het 
aandeel, maar een koopje is 
het niet meer. z

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

Beste kwartaal sinds 2015

Ko e r s :  51,68 dollar
T i c ke r :  SLB US
I S I N - c o d e :  AN8068571086
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 73,28 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  30
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  25
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +53 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +68 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,4  %Het aandeel van 

 Schlumberger maakte een 
fantastische comeback.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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H
eineken heeft over de 
eerste negen maanden 
de netto-omzet opge-
voerd tot 21,27�miljard 
euro, een autonome 
groei van 22,6 procent. 
In het derde kwartaal 

bleef die beperkt tot 19,8 
procent. De biervolumes lie-
ten een groei van 10,9 pro-
cent zien tot 66,8�miljoen 
hectoliter, waarvan 8,9 pro-
cent autonome groei. Dat 
 tegenover een marktver-
wachting van 11,8 procent 
autonome groei. Een teleur-
stelling. Gelukkig was er 
voor premiumbier wel 15 
procent autonome groei.
Azië-Pacific was de positie-
ve uitschieter in de periode 
van juli tot en met septem-
ber met 68,4 procent auto-
nome groei in biervolumes. 
Dat was een krachtig herstel 
na de covidbeperkingen van 
vorig jaar. Maar elders was 
het beeld minder fraai. In 
Europa, de grootste regio, 
zagen we het andere uiter-
ste. Daar bedroeg de autono-
me groei in het derde kwar-
taal slechts 1,3 procent, waar 
analisten waren uitgegaan 
van 5,9 procent autonome 

groei. Dat was dus ver onder 
de verwachtingen, ondanks 
een warme en droge zomer. 
In Noord- en Zuid-Amerika, 
de op één na grootste regio, 
was er een organische groei 
van 3,4 procent, ook weer 
een eind onder de gemiddel-
de prognose van de analis-
ten van 6 procent. In Afrika, 
het Midden-Oosten en Cen-
traal-Europa was er een 
 autonome groei van 2,6 pro-
cent, maar analisten hadden 
op 4,1 procent gerekend.
CEO Dolf Van den Brink 
sprak over solide cijfers. Hij 
ziet redenen voor voorzich-
tigheid door tekenen van 
een vertraging in de vraag. 
Toch handhaaft hij de ver-
wachtingen voor het volle-
dig boekjaar. Heineken had 
halfweg het jaar de progno-
se bevestigd dat de operatio-
nele marge dit jaar stabiel 
tot licht hoger zal uitkomen 
dan de 15,6 procent over 
2021.

Conclusie
De tradingupdate was een 
onaangename verrassing, 
vooral voor Europa. De 
koers kreeg dan ook meteen 
na de beursopening een tik 
van 10 procent. De huidige 
koers-winstverhouding van 
17,3 is niet goedkoop, maar 
anderzijds een stuk lager 
dan een aantal maanden ge-
leden. Na de terechte ad-
viesverlaging van ‘kopen’ 
naar ‘houden’ na de halfjaar-
cijfers blijft het advies ‘hou-
den’. z

H
et kwartaalrapport van 
KPN overtrof de markt-
consensus op nagenoeg 
alle fronten. De omzet 
van 1,4�miljard euro lag  
1 procent boven de ver-
wachting en de aange-

paste bedrijfswinst na lease-
verplichtingen (ebitda-al) 
klom met 1,8 procent naar 
618�miljoen euro (611�mil-
joen verwacht). Na drie 
kwartalen in 2022 ligt KPN 
met een ebitda-al van 
1,8�miljard euro op schema 
om de doelstelling van 
2,4�miljard euro te halen.
Door lagere kapitaaluitga-
ven steeg de vrije kasstroom 
in het derde kwartaal met  
14 procent naar 265�miljoen 
euro. Ook de prognose voor 
de vrije kasstroom van 
850�miljoen voor 2022 is ze-
ker haalbaar. Aanvankelijk 
ging KPN voor 2023 uit van 
een ebitda-al van minstens 
2,45�miljard euro en een 
vrije kasstroom van zeker 
870�miljoen euro. Die cijfers 
laat het los. Het concern 
wacht met meer gedetail-
leerde prognoses voor 2023 
tot 31 januari. De toegeno-
men voorzichtigheid heeft 
alles te maken met de opge-
lopen kosten. De prijs van 
glasvezel en arbeid is de 
voorbije maanden omhoog-
geschoten. Daar komen de 
hogere energielasten bij.
Verder is de oplopende ren-
te een aandachtspunt. De 
gemiddelde rentelast is de 
voorbije twaalf maanden 
met 46 basispunten (0,46�%) 
gestegen. Op korte termijn 
is de impact beperkt, omdat 
64 procent van de schuld 
uitstaat tegen een vaste ren-

tevoet en het grootste deel 
pas na 2025 afloopt. Maar 
gezien de hoge investerings-
lasten, zit een significante 
daling van de schuldpositie 
er de komende jaren niet in.
KPN dringt samen met an-
dere operatoren bij de Euro-
pese Commissie aan op wet-
geving die een deel van de 
investeringslasten in glasve-
zel en 5G bij de techbedrij-
ven legt. Netflix, Alphabet 
en Meta staan samen in voor 
meer dan de helft van het 
Europese netwerkverkeer.

Conclusie
Voorzichtigheidshalve ver-
lagen we de winstprognose 
voor 2023 naar 0,18�euro per 
aandeel. Het koopadvies 
blijft overeind. KPN  noteert 
tegen 15�keer de verwachte 
winst, met een dividendren-
dement van 5,4 procent. Er 
zijn geen indicaties dat het 
dividend in gevaar is. We 
blijven uitgaan van een groei 
met 3 à 5 procent op jaarba-
sis. De aandeleninkoop van 
300�miljoen euro is rond. z

H E I N E K E N

Het glas is halfvol
K P N

Laat ambitie los

Het beste uit…
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Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

In het derde kwartaal maakte 
de olietankerrederij Euronav 
weer winst. De omzet sprong 
van 92,4�miljoen dollar in het 
derde kwartaal van 2021 naar 
223,5�miljoen dollar. Euronav 
boekte een nettowinst van 

16,5�miljoen dollar, tegenover 
een verlies van 105,9�miljoen 
dollar. Het prijsplafond en het 
embargo van de Europese 
Unie zouden verdere impul-
sen op korte en middellange 
termijn moeten geven. Eu-
ronav meent dat de sector aan 
het begin van een opwaartse 
cyclus staat, die meerdere ja-
ren kan aanhouden. Na de cij-
fers verloor het aandeel 0,3 
procent. De trend blijft echter 
à la hausse gericht.

In het derde kwartaal maakte 
Pfizer beter dan verwachte 
cijfers bekend. De omzet 
daalde met 6 procent tot 
22,6�miljard dollar, maar de 
aangepaste nettowinst maak-
te een sprong van 1,27 tot 

1,78�dollar per aandeel. Het 
coronavaccin zorgde voor 
4,4�miljard dollar omzet en 
de coronapil Paxlovid voor 
7,5�miljard dollar. Pfizer trok 
de omzetverwachtingen voor 
2022 op van 98 à 102�miljard 
naar 99,5 à 102�miljard dollar, 
en de winstprognose van 6,30 
à 6,45�dollar naar 6,40 à 
6,50�dollar per aandeel. Met 
BioNTech bekijkt Pfizer een 
combovaccin voor griep en 
covid.

Over het derde kwartaal 
boekte de Nederlandse bank 
ING een lagere winst dan in 
dezelfde periode van 2021. 
Maar dat had te maken met 
hogere voorzieningen voor 
slechte leningen en verliezen 

op de hedging van Poolse hy-
potheken. De rente-inkom-
sten voldeden wel aan de 
verwachtingen en de kern-
kapitaalratio bleef stabiel op 
14,7 procent. Het aandeel 
steeg echter 8,5 procent op 
de cijfers, omdat ING verras-
te door een programma voor 
de inkoop van aandelen van 
1,5�miljard euro aan te kondi-
gen. Zo wil ING het overtolli-
ge kapitaal teruggeven aan de 
aandeelhouders.

Het omruilbod voor de aan-
delen van Picanol ging op 2 
november van start en loopt 
tot 14 december. Die termijn 
kan worden verlengd. Bij het 
ruilbod krijgen de aandeel-
houders van Picanol voor elk 

aandeel 2,36 nieuwe aande-
len van Tessenderlo. De raad 
van bestuur van Picanol staat 
achter het ruilbod. In sep-
tember 2022 werd het licht-
jes aangepast in het voordeel 
van de aandeelhouders van 
Tessenderlo. Het werd eind 
oktober goedgekeurd door de 
FSMA. Jaren geleden mis-
lukte een eerste fusiepoging. 
De kans is nu veel groot dat 
sterke man Luc Tack zijn slag 
thuishaalt.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 18,92 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 46,56 dollar
Ticker: PFE US
ISIN-code: US7170811035

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 10,73 euro
Ticker: INGA NA
ISIN-code: NL0011821202

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 30,30 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639
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W
e kunnen niet stellen 
dat het aandeel van 
 Microsoft goedkoop is 
na de maandenlange 
koersdalingen. De 
marktkapitalisatie van 
Microsoft was begin dit 

jaar boven 2.000�miljard dol-
lar gestegen. Maar intussen 
verloor Microsoft 300�miljard 
dollar van zijn marktwaarde.
Ondanks alle loftrompetten 
zit de beurskoers al maanden 
in een dalende trend. Toch 
houden we de moed erin. 
Naar onze mening is het van-
daag een geschikt moment 
om geschreven posities in te 
nemen op het aandeel. Zolang 
de beurzen een afwachtende 
houding blijven aannemen, 

O P T I E S

Hoge premies bij Microsoft
verdwijnt een deel tijdswaar-
de uit de premie. De schrijver 
pikt die winst in.
We schreven vorige maand de 
put februari 2023 met uitoe-
fenprijs 255,00�dollar. We ont-
vingen daar 34,70�dollar voor. 
De premie is iets meer dan 
3�dollar gezakt. Dat is onze 
voorlopige winst. Liefhebbers 
kunnen dat contract nog altijd 
schrijven. De intrinsieke 
waarde bedraagt 27�dollar 
(255 - 228). Er rest dus nog 
 altijd 4�dollar tijdswaarde  
(31 - 27). We kunnen ook zoe-
ken naar een contract waar-
van de premie een hogere 
tijdswaarde inhoudt. Dan 
 komen we terecht bij puts die 
out of the money zijn.

Geschreven put
Schrijf de put Microsoft 
 februari 2023 met uitoefen-
prijs 225,00�dollar @ 
13,93�dollar
Deze premie bevat alleen 
tijds- of verwachtingswaarde. 
Het contract is intrinsiek 
niets waard, want de putko-
per krijgt het recht aandelen 
van Microsoft te verkopen 
 tegen 225�dollar, terwijl de 
beurskoers hoger staat. Schiet 
de beurskoers verder om-
hoog, dan verloopt de tijds-
waarde en is de premie voor 
de schrijver van het contract 
binnen. Als de koers blijft sla-
bakken, kunnen we aangewe-
zen worden. We kopen dan 
tegen 211,07�dollar per aan-

deel (225 - 13,93), mooi onder 
de huidige koers.

Geschreven call
Schrijf de call Microsoft 
maart 2023 met uitoefen-
prijs 230�dollar @ 
18,65� dollar
Het schrijven van calls is 
voorbehouden voor wie vol-
doende onderliggende aan-
delen bezit: 100 aandelen van 
Microsoft per geschreven 
contract. Zolang de koers ho-
rizontaal beweegt, zal de pre-
mie afnemen en maakt de 
schrijver winst. Schiet de 
koers omhoog, dan verkoopt 
u tegen 248,65�dollar (230 + 
18,65). Dat is 10 procent bo-
ven de huidige beurskoers. 
Als de koers daarentegen wei-
nig of niets beweegt of zakt, 
zorgt de premie van 18,65�dol-
lar per aandeel voor een mooi 
extraatje. z

P
latina en palladium pres-
teren dit jaar relatief be-
ter dan de andere edelme-
talen. In nominale termen 
is een negatief rendement 
van 3 procent niet om blij 
van te worden, maar goud 

en zilver staan sinds begin 
2022 respectievelijk 11 en  
17 procent in de min.

Palladium: deficit
Na de inval van Rusland in 
Oekraïne namen de prijzen 
van platina en palladium een 
hoge vlucht, maar dat was 
geen lang leven beschoren. 
Rusland staat in voor 40 pro-
cent van de palladiumproduc-
tie. De vrees voor een onder-
breking in het aanbod door 

D E R I V A T E N

Palladium en platina nog niet in trek

economische sancties deed de 
prijs stijgen naar een record 
van meer dan 3.300�dollar per 
troy ounce. Die bezorgdheid 
bleek voorbarig, want palladi-
um bleef voldoende beschik-
baar. De prijs van het duurste 
edelmetaal is sinds maart met 
meer dan 40 procent gedaald.
80 tot 85 procent van al het 
geproduceerde en gerecy-
cleerde palladium komt in 
 katalysatoren voor auto’s 
 terecht. Door aanhoudende 
chiptekorten, oplopende pro-
ductiekosten en de economi-
sche achteruitgang is de auto-
productie gedaald. De sterke 
afhankelijkheid van de auto-
sector maakt dat de vooruit-
zichten voor palladium op 

lange termijn minder gunstig 
zijn, gezien verbrandingsmo-
toren de komende vijftien jaar 
uitgefaseerd zullen worden. 
De beperkte groei van de pro-
ductie maakt dat er, ondanks 
de lagere vraag, al jaren een 
aanbodtekort is. Toch zijn 
 beleggers niet enthousiast te 
krijgen voor palladium. Bij 
een verdere prijsdaling wordt 
de WisdomTree Physical 
Palladium ETF (PHPD) in-
teressant.

Platina: groene  
waterstof
Platina kent naast de autosec-
tor (40�%) ook andere indus-
triële toepassingen en het is 
in trek in de juwelensector en 

voor investeringsdoeleinden. 
Dit en volgend jaar wordt een 
aanbodoverschot verwacht. 
De World Platinum Invest-
ment Council (WPIC) schat 
het surplus op 974.000 troy 
ounce op een productie van 
8,2�miljoen troy ounce. Bij 
platina was de piek in maart 
veel minder uitgesproken dan 
bij palladium met een top-
koers van 1.150�dollar per troy 
ounce. Ook de recente correc-
tie is een stuk milder met een 
daling van 20 procent sinds 
maart. Platina kan een be-
langrijke rol spelen in de pro-
ductie van groene waterstof 
via elektrolyse. Brandstofcel-
len voor waterstofauto’s be-
vatten platina. Die moeten het 
wegvallen van verbrandings-
motoren op termijn compen-
seren. Inspelen op een hogere 
platinaprijs kan via Wisdom-
Tree Physical Platinum 
ETF (PHPT). z
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De koers van Oxurion blijft 
maar dalen. Is het definitief 
game-over voor het ooit zo 
beloftevolle Leuvense bio-
techbedrijf?

Het aandeel van het Leuven-
se biotechbedrijf Oxurion zit 
al veel langer in een neer-
waartse spiraal, maar de 
jongste weken versnelde de 
daling nog aanzienlijk. In mei 
moest Oxurion onverwachts 
 tegenvallende resultaten 
 opbiechten van de pan-RGD 
integrine-remmer THR-687. 
Het ging om de resultaten 
van het eerste deel van de 
 fase II-studie met patiënten 
met de oogziekte diabetisch 
macula-oedeem (DME) die 
nog geen eerdere behande-
ling hadden gekregen. On-
danks eerdere positieve fase 
I-resultaten bleek er onvol-
doende werkzaamheid op de 
belangrijkste eindpunten: de 
best corrected visual acuity of 
BCVA, een parameter die de 
oogscherpte evalueert, en de 
dikte van het centrale sub-
veld. Daarop werd het B-deel 
van de studie, een vergelij-
kingsstudie met de anti- 
VEGF- remmer Eylea, niet 
opgestart.
Sindsdien ligt de focus nood-
gedwongen alleen nog op de 
plasma-kallikreïneremmer 
THR-149, de laatste resteren-
de molecule van vier die de 
basis vormden van het Oxuri-
on 2.0, dat in 2016 werd opge-
start: de uitbouw van een 
pijplijn met kandidaat-ge-
neesmiddelen voor diabetes-
gerelateerde oogziekten. 
THR-149 kan soelaas bieden 

aan 40 tot 50 procent van de 
DME-patiënten die niet of 
niet optimaal reageren op een 
anti-VEGF- middel, de huidi-
ge standaardbehandeling. 
THR-149 mikt op een markt 
van 5�miljard dollar. Analisten 
dichten het middel een moge-
lijke piek omzet van meer dan 
500�miljoen euro toe. Het 
tweede deel van de fase II- 
studie loopt, met verwachte 
resultaten tegen midden 
2023.
Het heikele punt is de uiter-
mate kwetsbare financiële 
positie van Oxurion. Een 
 opsteker was de bijdrage  
van 4,5�miljoen euro van de 
bekende Amerikaanse bio-
techinvesteerder Fidelity Ma-
nagement aan de kapitaalver-
hoging van 10,4�miljoen euro 
tegen 1,44�euro per aandeel in 
maart. Maar sinds de misluk-
te THR 687-studie in mei is 
het alle hens aan dek. Op 30 
juni bedroeg de kaspositie 
nog 3,8�miljoen euro. Oxurion 
verbruikt 2�miljoen euro per 
maand. Er werd over een aan-
gepaste financiering onder-
handeld met het Franse Neg-
ma, waarmee tot het einde 
van het jaar 6�miljoen euro 
kan worden opgehaald. In ok-

tober leidde het 
ophalen van 
1,45�miljoen euro 
tot een toename 
van het aantal 
uitstaande aan-
delen met 
22,7�miljoen tot 
77,8�miljoen. In-
tussen kwamen 
daar alweer 
15�miljoen aan-

delen bij voor een opbrengst 
van 300.000�euro. In 2023 
kan nog maximaal 19�miljoen 
euro uit de oorspronkelijke 
 financiering met Negma wor-
den opgehaald.
Aangezien de beurswaarde is 
verschrompeld tot minder 
dan 2�miljoen euro, is het dui-
delijk dat er op korte termijn 
iets moet gebeuren. In sep-
tember gaf Oxurion aan dat 
zowel extra schulden, nieuw 
kapitaal als een licentie van 
THR-149 op niet-kernmark-
ten mogelijk waren. Intussen 
liggen allicht alle opties op ta-
fel. We zouden onze aandelen 
nu niet meer verkopen, in de 
wetenschap dat er iets moet 
gebeuren. We doen er goed 
aan te beseffen dat het nog 
kan, zonder er nog echt op te 
rekenen. Houden/afwach-
ten (rating 2C). z

Is Oxurion een vogel voor de kat?

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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D
e Amerikaanse centrale 
bank blijft de basisrente 
verhogen en Wall Street 
blijft het daar moeilijk 
mee hebben. De voorbije 
kwartalen tekent zich bij 
Universal Music Group 

(UMG) telkens hetzelfde pa-
troon af. De omzet komt bo-
ven de verwachtingen uit, 
maar de bedrijfskasstroom 
(ebitda) gaat onder de gemid-
delde analistenverwachting. 
We verlagen het advies naar 
houden/afwachten (rating 
2B), want UMG is geen goed-
kope groeiwaarde. We halen 
het aandeel uit de voorbeeld-
portefeuille en versterken 
onze posities in de te fors te-
ruggevallen waarden Deceu-
ninck en Microsoft.

AB InBev boven de lat
Dat het Nederlandse Heine-
ken daags voordien met zijn 
tradingupdate op zowat elke 
lijn onder de verwachting 
was gegaan, had de zenuw-
achtigheid opgedreven. Maar 
voor de vijfde keer op een rij 
wist AB InBev beter te doen 
dan de analisten gemiddeld 
hadden vooropgesteld. Dat is 
weer een pluim voor de op-
volger van Carlos Brito, Mi-
chel Doukeris. De markt rea-

geerde opgelucht en stuurde 
de koers hoger.
Het aandeel is in rustiger 
vaarwater gekomen en pres-
teerde in het afgelopen jaar 
16 procent beter dan de Bel-
20-index: +1 procent versus 
-15 procent. Vooral de volu-
me- en de omzetgroei komen 
al vijf kwartalen boven de 
analistenconsensus uit.
In het derde kwartaal werd 
een organische (zonder over-
names en desinvesteringen) 
volumegroei van 3,7 procent 
opgetekend, van 151,63 naar 
157,28�miljoen hectoliter. De 
gemiddelde analistenver-
wachting ging uit van een vo-
lumestijging met 2,2 procent 
tot 155,05�miljoen hectoliter. 
De grootste bierproducent is 
daarmee 1,46 procent boven 
de schattingen uitgekomen.
Geografisch groeide enkel 
Midden-Amerika minder dan 
de analistenconsensus 
(+4,8�% versus +5,1�% ver-
wacht). De grootste positieve 
uitschieter was Azië-Pacific 
met een organische groei van 
6,1 procent, terwijl de analis-
ten slechts op 1,0 procent ge-
middeld hadden gerekend. 
EMEA (Europa, het Mid-
den-Oosten en Afrika) blonk 
ook uit met 7,1 procent orga-

nische groei, daar waar de 
analistenconsensus 4,0 pro-
cent was.
De bierprijzen werden ge-
voelig opgetrokken om de 
kosteninflatie te compense-
ren. In de periode van juli tot 
en met september steeg de 
omzet met 5,7 procent, van 
14,27 naar 15,09�miljard dol-
lar. Dat ligt in lijn met de ana-
listenconsensus van 15,12�mil-
jard dollar. Organisch be-
droeg de groei 12,1 procent 
(vorig kwartaal +11,3�%). Dat 
is 1,89 procent beter dan de 
gemiddelde analistenver-
wachting van +10,2�%.
Ook in het derde kwartaal 
van 2022 wordt marge prijs-
gegeven om omzetgroei te 
realiseren. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) groeit dus 
minder sterk dan de omzet. 
De ebitda nam in het derde 
kwartaal met 1,9 procent toe 
tot 5,313�miljard dollar 
(5,214�miljard dollar in het 
derde kwartaal 2021). De or-
ganische groei bedroeg 6,5 
procent (+7,2�% in het vorige 
kwartaal). De prestatie van 
de biergigant ligt 1,28 procent 
boven de gemiddelde analis-
tenschatting van 5,2 procent.
De genormaliseerde ebitda- 
marge (ebitda/omzet) is ge-
zakt van 36,5 procent in het 
derde kwartaal 2021 tot 35,2 
procent in het derde kwar-
taal van dit jaar. Dat is wel 
beter dan de 34,5 procent van 

het tweede kwartaal van 
2022. Daarmee zit AB InBev 
in lijn met de 35,4 procent 
van het volledige boekjaar 
2021. Dat blijft een bijzonder 
hoge marge in de sector.
De onderliggende winst per 
aandeel kwam in het derde 
kwartaal uit op 0,84�dollar te-
genover 0,85�dollar in dezelf-
de periode in 2021. De genor-
maliseerde winst per aandeel 
bereikte 0,81�dollar in het 
derde kwartaal tegenover 
0,50�dollar in dezelfde perio-
de van 2021. Dat is 12,4 pro-
cent beter dan de analisten-
verwachting van 0,72�dollar. 
Voor het boekjaar 2022 ver-
hoogt AB InBev de verwach-
tingen. De biergigant ver-
smalt de vork voor de ebitda- 
groei van 4 tot 8 procent naar 
6 tot 8 procent, met een ho-
gere omzetgroei dan de toe-
name van de bedrijfskas-
stroom.
Tegen 1,25�keer de verwachte 
boekwaarde, 15�keer de ver-
wachte winst en 8,5�keer de 
verhouding ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
2022 is de waardering zeer 
aanvaardbaar in een histo-
risch perspectief en tegen-
over sectorgenoten. We hou-
den onze positie in de voor-
beeldportefeuille stevig vast 
(koopwaardig rating 1B). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema  
basiswaarden
·  Solvay behaalde recordcĳ-
fers in het derde kwartaal en 
stevent af op een uitstekend 
boekjaar 2022 met ongeveer 
1 miljard euro vrĳe kas-
stroom. Een bespreking van 
de kwartaalcĳfers leest u in 
een van de volgende num-
mers.

·  Tessenderlo: tot en met 14 
december loopt het omruil-
bod voor de aandelen Pica-
nol. Voor 1 aandeel Picanol 
krĳgen beleggers 2,36 aan-
delen Tessenderlo (lees ook 
blz. 109).

Thema  
vergrijzing
·  Inventiva: partner AbbVie 
zet de ontwikkeling van het 
middel tegen auto-immuun-
ziekten Cedirogant stop. 
Lanifibranor (NASH-ziekte) 
krĳgt nu alle aandacht

·  MDxHealth kende een 
behoorlĳk derde kwartaal. 
Vooral Confirm MDx deed 

het goed met meer testen. 
Details volgens in een van 
de volgende nummers.

·  Mithra Pharmaceuticals 
ontvangt in januari 2023 
een deel van de opbrengst 
van de verkoop van Mayne 
Pharma’s CDMO aan de aan-
deelhouders.

Steviger in Deceuninck 
en Microsoft, UMG is out



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

113

1 0  N OV E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 10 aandelen Alibaba bĳgekocht tegen 63,42 dollar 
en 15 aandelen Prosus tegen 46,62 euro; we kopen 250 aandelen 
Deceuninck  en 5 aandelen Microsoft (bĳ) tegen openingskoers 
donderdag

Verkoop: we hebben 10 aandelen Adidas verkocht tegen 95,99 euro; we 
verkopen 100 aandelen UMG tegen openingskoers donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
162.213,35   (99,9%)      64,39    (0,1%)             162.277,74  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -9,2% Bel20  -16,9%
Eurostoxx50 -14,2% MSCI World  -8,8%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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H
et Verenigd Koninkrijk 
gaat al even door een 
woelige periode. Sinds 
de brexit draait het vier-
kant. De aanstoker van 
de scheiding, Nigel Fara-
ge, nam het hazenpad. 

Theresa May slaagde er niet 
in de chaos op te lossen en zo 
kwam de flamboyante Boris 
Johnson aan de macht. Maar 
die zou feestjes hebben bijge-
woond in volle coronacrisis. 
Zijn partijgenote Liz Truss 
volgde hem op. Zij wist in 
minder dan vijftig dagen een 
puinhoop te maken van de 
economische en politieke si-
tuatie van het land.
Het Britse pond kreeg een 
mokerslag onder haar korte 
bewind. De rente op tienjarig 
schuldpapier schoot de hoog-
te in na een reeks maatrege-
len die haar minister van Fi-
nanciën Kwasi Kwarteng had 
aangekondigd. De internatio-
nale geloofwaardigheid van 

het land staat op een bedroe-
vend laag peil, nog lager dan 
na de brexit. De Conservatie-
ven, de partij van Truss, ver-
keren in een gigantische cri-
sis. Haar politieke carrière, 
die Truss minutieus had op-
gebouwd, is aan flarden. Tot 
overmaat van ramp zou haar 
gsm zijn gehackt door Russi-
sche agenten.

De nieuwe minister van Fi-
nanciën, Jeremy Hunt, heeft 
vrijwel alle onrealistische be-
lastingverlagingen die Truss 
had beloofd, weer afgevoerd. 
Momenteel leidt de multi-
miljonair Rishi Sunak het 
verscheurde land. De ‘gladde 

bankier’ moet het Verenigd 
Koninkrijk weer op juiste 
pad brengen.

Hoogste belasting-
druk
De markten lijken nu wat ge-
rustgesteld na het vertrek 
van Truss en Kwarteng. De 
rente op tienjarig Brits 
schuldpapier is teruggevallen 
tot 3,5 procent, nadat ze on-
der Liz Truss tot boven 4,5 
procent was gestegen. Dat is 
echter nog altijd hoger dan 
voor het Truss-tijdperk. Het 
Britse pond keert terug naar 
een realistisch niveau rond 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea 1,875 %  17/01/28  74,58  8,03 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 %  01/07/26 86,91  8,14 %  100.000  NR
EUR VGP  1,625 %  17/01/27 71,33  10,4 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 %  02/11/31 69,29 9,85 %  1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 %  01/04/27  85,67 8,45 % 2.000 BB+
USD Micron Techn. 2,703 %  15/04/32 73,02 6,72 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 %  15/05/25 95,18 8,78 % 100.000 B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 %  13/03/25 94,94 3,75 %  10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  94,77  3,14 % 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65 %  22/09/25 90,41 5,36 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683 %  03/12/24 95,68  5,91 %  2.000 BB+
NZD KFW 1,750 %  19/05/28  84,00  5,08 % 1.000 AAA
ZAR EIB 7,25 %  23/01/30  90,78  9,03 % 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0 %  19/01/24  79,56  36,2 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 %  27/08/24  93,34  11,0 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 %  25/08/26  79,60  9,31 %  1.000  AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Het Britse pond 
na trussonomics

= ESG-obligatie

De zware economische 
crisis vereist doortas-
tende maatregelen en 
een stabiele regerng, 
geen kibbelkabinet.
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0,86�euro. Begin oktober was 
de waarde van het pond dra-
matisch gezakt tot 0,98�euro. 
De Britse schuldgraad be-
draagt al bijna 100 procent 
van het bruto binnenlands 
product (bbp). Forse bespa-
ringen op de overheidsuitga-
ven zijn broodnodig. Het 
Verenigd Koninkrijk is dus 
nog bijlange niet uit de pro-
blemen. De vraag wordt 
hardop gesteld of de nieuwe 
regering in staat is de situatie 
te keren.
Sunak staat geboekstaafd als 
de man die de Britse belas-
tingdruk naar het hoogste 
peil in zeventig jaar stuwde. 
Intussen blijkt dat zijn ex-
treem rijke Indiase echtgeno-
te jarenlang geen belasting 
heeft betaald in het Verenigd 
Koninkrijk. Minister Hunt 
was tot 2018 minister van 
Gezondheid. Hij heeft de Na-
tional Health Service (NHS) 
enorm zware besparingen 
opgelegd, waardoor de 
wachtrijen in de Britse ge-
zondheidszorg enorm lang 
zijn geworden.

Competent en  
realistisch
54 procent van de Britten 
vindt de brexit vandaag een 
vergissing. Uiteraard zijn niet 
alle problemen waar het land 
mee worstelt te wijten aan de 
uitstap uit de Europese Unie. 
Maar officiële prognoses 
voorspellen dat het Verenigd 

Koninkrijk wel 4 procent van 
zijn bbp zal verliezen als ge-
volg van de brexit. Dat is niet 
niets. De kredietwaardig-
heidsbureau’s Moody’s en 
S&P stellen het economische 
vooruitzicht van het land bij 
van ‘stabiel’ naar ‘negatief’.
Sunak staat bekend als een 
fervente voorstander van de 
brexit. Maar ook hij lijkt te 
twijfelen. Nu heel de wester-
se economie kraakt, inclusief 
de Britse, verklaart hij zich 
voorstander om alle drem-
pels te verlagen die han-
deldrijven met de Europese 
Unie kunnen bemoeilijken. 
Anders dan zijn voorgangster 
Truss lijkt hij economisch 
competent en realistisch, 
maar zijn partij is totaal ver-
deeld en hij zal het moeten 
stellen met enkele brexiteers. 
Peilingen wijzen uit dat als er 
vandaag verkiezingen zou-
den worden gehouden, die 
catastrofaal zouden zijn voor 
de Conservatieve Partij. 
Voorlopig probeert Sunak die 
dus af te wenden, maar nie-
mand weet of dat mogelijk is. 
De zware economische crisis 
vereist doortastende maatre-
gelen en een stabiele rege-
ring, geen kibbelkabinet. Het 
is dus best mogelijk dat er 

nog voor 2024 verkiezingen 
komen en dat de nieuwe be-
windsvoerders weer nauwe-
re banden smeden met Euro-
pa.

Bitse politieke strijd
Vorige week verhoogde de 
Bank of England opnieuw de 
basisrente met 75 basispun-
ten (0,75%) tot 3 procent om 
de inflatie af te remmen. Die 
bedraagt momenteel 8,80 
procent. Door het grootste 
deel van de geplande belas-
tingverlagingen te schrap-
pen, lijkt de druk op de infla-
tie wat af te nemen. De cen-
trale bank is intussen gestart 
met de verkoop van de enor-
me voorraad ingekochte 
overheidsobligaties. Dat gaat 
een stuk verder dan het niet 
vervangen van vervallen pa-
pier. De Europese Centrale 
Bank volgt het experiment in 
het Verenigd Koninkrijk van 
dichtbij, want ook zij heeft 
voor gigantische bedragen 
obligaties ingekocht. Nie-
mand weet momenteel hoe 
de kapitaalmarkten zullen re-
ageren op het extra aanbod 
van overheidsobligaties. Een 
normale reactie zou een da-
ling van de rente op dat pa-
pier inhouden.

De Britten hebben het pond 
nooit laten opgaan in een 
eenheidsmunt. Zelfs toen het 
Verenigd Koninkrijk lid was 
van de Europese Unie behiel-
den ze hun eigen munt. 
Daardoor is een zelfstandig 
beleid mogelijk en dat kun-
nen de andere EU-landen 
niet, zelfs al liggen de infla-
tiecijfers van de meeste lan-
den een heel eind uit elkaar. 
Het Britse pond blijft trou-

wens behoorlijk presteren, 
de Truss-uitschuiver buiten 
beschouwing gelaten. De 
munt balanceert nog altijd 
binnen een langetermijnka-
naal, met als bovengrens 0,83 
en als ondergrens 0,92�euro. 
Dat heeft veel te maken met 
de BoE die in de bitse politie-
ke strijd van de voorbije 
maanden het hoofd koel wist 
te houden. Ondanks alles 
blijft het pond, naar onze 
mening, een interessante 
munt voor beleggers die zoe-
ken naar diversificatie. z

Het Britse pond blijft  
interessant voor wie 
zoekt naar diversificatie.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  0,9886 -15,42 %
EUR/GBP  0,8608  +1,70 %
EUR/NOK  10,220  +5,07 %
EUR/SEK 10,881 +9,47 %
EUR/CAD  1,3460  -6,69 %
EUR/AUD 1,5439 -0,46 %
EUR/NZD  1,6902  +4,12 %
EUR/ZAR  17,958 +1,76 %
EUR/TRY  18,324 +65,18 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Joe Biden hekelt de onmete-
lĳke winsten die de energie-
sector al maanden opstapelt. 
Volgens de Amerikaanse pre-
sident profiteren ze van de 
oorlog in Oekraïne. En inder-
daad, het voorbĳe halfjaar 
hebben zes van de grote olie-
bedrĳven samen meer dan 
100 miljard dollar winst 
geboekt. ExxonMobil kon-
digde aan dat het in het 

derde kwartaal drie keer 
zoveel winst heeft gemaakt 
als vorig jaar. Ook bĳ British 
Petroleum ging de winst maal 
drie. Chevron en TotalEner-
gies konden hun winst in het 
derde kwartaal slechts ver-
dubbelen tegenover dezelfde 
periode van 2021.
Het Franse olie- en gasbedrĳf 
wil de kritiek over de mega-
winsten voor zĳn en heeft 
besloten een uitzonderlĳk 
dividend van 2,6 miljard euro 
uit te keren aan zĳn aandeel-
houders. Het extra dividend 

(1 euro per aandeel) zal in 
december worden uitge-
keerd. Maar niet alleen aan-
deelhouders kunnen verdie-
nen aan energiebedrĳven. 
Allemaal hebben ze obliga-
ties uitstaan die aantrekke-
lĳke rendementen bieden.
De obligatie van TotalEner-
gies met een coupon van 
3,25 procent is speciaal, 
omdat ze eeuwigdurend 
loopt. In theorie althans, 
want er is een call voorzien in 
juli 2036. Het betekent dat 
het bedrĳf de obligatie vanaf 

dat moment kan aflossen 
tegen 100 procent van de 
nominale waarde. Wie de 
stukken vandaag koopt tegen 
75 procent, haalt een jaarlĳks 
rendement van 6 procent. De 
perpetual is wel achterge-
steld, waardoor obligatiehou-
ders bĳ financiële problemen 
zullen worden betaald na de 
gewone schuldeisers. De 
kans op een faillissement is 
echter niet groot. Standard & 
Poor’s geeft een rating A-.

Megawinsten in 
de energiesector
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O
p basis van de omzet is 
de talenapp van het 
Amerikaanse bedrijf 
Duolingo in de categorie 
educatie al jaren het 
nummer één in de App-
Store en Google Play. 

Duolingo is een applicatie 
waarop gebruikers gratis ta-
len kunnen leren. De website 
was eerst bedoeld om door 
middel van crowdsourcing 
teksten te vertalen en was zo 
ontworpen dat terwijl de ge-
bruikers verder kwamen in 
de lessen, ze websites en an-
dere documenten hielpen te 
vertalen.
Duolingo startte op 30 no-
vember 2011 een bètaversie 
met een wachtlijst van meer 
dan 300.000 gebruikers en 
werd op 19 juni 2012 op het 
internet vrij beschikbaar ge-
steld. Er waren in december 
2012 een Engelse, een Spaan-
se, een Portugese en een Ita-
liaanse website van Duolingo. 
Nu kunnen gebruikers meer 
dan veertig talen leren.
Luis von Ahn, een docent aan 
de Carnegie Mellon Univer-
sity, en zijn student Severin 
Hacker hebben het project 
opgestart. Het werd in het 
begin door de MacArthur 
Fellowship van Luis von Ahn 
gesponsord en kreeg subsi-
dies van de National Science 
Foundation. Duolingo kreeg 
later aanvullende financie-
ring in de vorm van een in-
vestering van Union Square 
Ventures en van A-Grade In-
vestments, een bedrijf van de 
Amerikaanse acteur Ashton 
Kutcher. Het project is voor-
namelijk geschreven in de 
programmeertaal Python.
De talenapp Duolingo groeit 

als kool. In het tweede kwar-
taal van 2022 betaalden 
3,3�miljoen mensen voor 
Duolingo, een jaar eerder 
 waren dat er 1,9�miljoen en in 
2020 1,3�miljoen. De omzet 
van de app ging in twaalf 
maanden omhoog van 58,8 

naar 88,4�miljoen dollar. Een 
minder bekend onderdeel 
van Duolingo, maar net zo 
snel groeiend is de Duolingo 
English Test. Wereldwijd ge-
ven mensen miljarden dollars 
uit om te bewijzen dat ze 
kennis hebben van de Engel-
se taal. Dat is bijvoorbeeld 
een eis van Amerikaanse uni-
versiteiten voor buitenlandse 

studenten. De test van Duo-
lingo is inmiddels zo goed dat 
Amerikaanse topuniversitei-
ten als Stanford hem gebrui-
ken. De omzet van de testen 
ging omhoog van 4,8 naar 
8,0�miljoen dollar. De totale 
omzet van Duolingo kwam in 
het tweede kwartaal uit op 
97,5�miljoen dollar.
De verwachting van Duolin-
go is dat het voor heel 2022 
op 404 à 410�miljoen dollar 
omzet uitkomt. Na het eerste 
kwartaal was dat 388 à 
397�miljoen. Duolingo moet 
het van de consumentenbe-

stedingen hebben en het is 
bijzonder dat het bedrijf de 
outlook verhoogt, ondanks 
het feit dat die bestedingen 
wereldwijd onder druk staan.
Het aandeel van Duolingo 
kwam pas in juli 2021 naar de 
technologiebeurs Nasdaq. De 
richtprijs was 85 tot 95�dollar. 
Op de eerste dag schoot de 
koers met 36 procent om-
hoog. Op 22 september vorig 
jaar stond er zelfs 205�dollar 
op de borden. Sindsdien is 
het aandeel ruimschoots ge-
halveerd.

Conclusie
De verhouding tussen de 
 omzet en de beurswaarde 
van Duolingo bedraagt 7,7. 
Voor een bedrijf dat zijn om-
zet met tientallen procenten 
per jaar weet te verhogen, is 
dat niet duur. Een app heeft 
daarnaast weinig kosten om 
een nieuwe gebruiker aan te 
sluiten. Dat betekent dat de 
marge op een hoge 73 pro-
cent ligt en er 37 procent van 
de omzet naar onderzoek en 
ontwikkeling gaat. Duolingo 
maakte 13,9�miljoen dollar 
verlies in het tweede kwar-
taal, maar heeft wel 566�mil-
joen dollar op de balans 
staan. Het bedrijf groeit zo 
hard dat het veel eerder 
winstgevend is dan dat de 
cash op is. Het zou ons niet 
verbazen dat Duolingo 
 weldra weer de show gaat 
stelen. z

G R O E I  T A L E N A P P  S P R E E K T  B O E K D E L E N

Tip van de week: Duolingo

Ko e r s :  81,23  dollar
T i c ke r :  DUOL US
I S I N - c o d e :  US26603R1068
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 3,22 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -51  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Duolingo heeft de out-
look verhoogd, terwijl de 
bestedingen wereldwijd 
onder druk staan.

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