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

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

D
e toestanden met de op-
standige beleggers van 
het Reddit-forum op 
Wall Street, die aandelen 
van mindere kwaliteit on-
denkbaar ver boven hun 
reële waarde duwen, 

doen steeds meer strategen 
en analisten besluiten dat de 
Amerikaanse beurs een zeep-
bel is. Er heerst een sfeer dat 
er niets mis kan gaan. Wall 
Street scoort het ene record 
na het andere. Joe Biden 
volgt Donald Trump op als 
Amerikaans president. Geen 
probleem. Het Congres komt 
volledig in handen van de 
 Democraten. Geen probleem. 
Alle mogelijke bedreigingen 
worden als kansen uitgelegd. 
De Democraten zorgen voor 
een uiterst soepel begrotings-
beleid dat de economie nog 
meer zal ondersteunen dan 
met een Republikeinse Se-
naat.
Dat wil ook zeggen dat de 
schuldenpandemie van de 
wereld dit jaar nog groter zal 
worden. Er was al een specta-

culaire stijging in 2020, boven 
op de al jarenlange structure-
le stijging. Zulke niveaus heb-
ben we sinds de Tweede We-
reldoorlog niet meer gezien. 
Velen maken zich terecht zor-
gen over die toestand en zien 
meer en meer tekenen van 
zeepbellen.

Enorme rugwind
We kunnen dat alleen maar 
beamen. Het extreem soepele 
monetaire beleid van de cen-
trale banken van het jongste 
decennium is een enorme 
rugwind voor heel wat beleg-
gingsvormen. Aandelen, maar 
ook obligaties, vastgoed, 
kunst en oldtimers zijn in 
waarde gestegen. Al die prij-
zen staan op of dicht bij histo-
rische records, en dat met op 
de achtergrond de dodelijke 
cocktail van de exponentiële 
schuldentoename en de struc-
tureel lagere economische 
groei in de wereld. Schulden 
op zich zijn geen probleem, 
maar in combinatie met een 
verzwakte groei wel.

De vraag is niet óf maar wan-
neer we de crash en de bijbe-
horende langdurige beren-
markt (dalende beursten-
dens) zullen krijgen. De aan-
leiding kennen we nog niet, 
maar de oorzaak is al langer 
bekend: een veel te soepel be-
grotings- en monetair beleid. 
Er zijn steeds meer tekenen 
van een zeepbelvorming. Er 
zijn de enorme waarderingen 
voor alles wat hip is, zoals de 
digitalisering en de vergroe-
ning van de economie, het 
massaal aantal beursintroduc-
ties op Wall Street en het gi-
gantische succes ervan. Ook 
bij ons zien we tekenen van 
oververhitting, zoals de steile 
opgang van een aandeel als 
Fastned (laadpalen, Euronext 
Amsterdam). Het aandeel 
heeft een beurswaarde van 
1 miljard euro met 1,9 miljoen 
euro kwartaalomzet. Kom 
nou! Maar veel klassieke 
waarden zijn nog altijd goed-
koop.
Aan het einde van een lang-
durige stierenmarkt zijn alle 
aandelen duur tot hallucinant 
duur. We zijn op weg naar een 
historische piek, maar we 
denken dat we er nog enkele 
jaren van verwijderd zijn. En 

de laatste klim, leert de beurs-
geschiedenis, is de wildste rit 
van allemaal, zoals het laatste 
uur op een feest. De stevige 
kater volgt. z
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crash kennen we nog niet, 
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langer bekend: een veel 
te soepel begrotings-
en monetair beleid.
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D
e Noorse olie-en gaspro-
ducent AkerBP boekte in 
het vierde kwartaal 
834 miljoen dollar om-
zet, een stijging met 22 
procent tegenover het 
derde kwartaal. Tegen-

over het record in het vierde 
kwartaal van 2019 is dat een 
daling met 16,8 procent. De 
stijging tegenover het vorige 
kwartaal kwam er dankzij de 
toegenomen verkoop en de 
hogere prijzen. De olieprijs 
steeg met 4 procent, naar 
44,5 dollar per vat. De gas-
prijs ging 69 procent hoger, 
naar 31,8 dollar per vat olie- 
equivalent.
AkerBP verkocht 213.800 
 vaten olie-equivalent per dag 
(+14%) in het vierde kwar-
taal, dankzij een recordpro-
ductie van 223.100 vaten olie- 
equivalent per dag (+22%). 
Tegenover het vierde kwar-
taal van 2019 was dat een stij-
ging met 16,7 procent. Het 
Johan Sverdrup-veld leverde 
een recordbijdrage van 
59.600 vaten olie-equivalent 
per dag. De capaciteit ver-
hoogde in november van 
470.000 naar 500.000 vaten 
olie-equivalent per dag en zal 
in de loop van dit jaar naar 
530.000 vaten gaan. Daar-
naast was er de succesvolle 
opstart van Erfugl, een nieuw 
project in het Skarv-gebied. 
De gemiddelde dagproductie 
klom er van 17.500 naar 
26.100 vaten olie-equivalent. 
Op jaarbasis klom de gemid-
delde dagproductie van 
155.900 naar een record van 
210.700 vaten olie-equiva-
lent.
De productiekostprijs be-
droeg in het vierde kwartaal 

8,1 dollar per vat olie-equiva-
lent, een toename tegenover 
het derde kwartaal (7,3 dol-
lar) als gevolg van hogere on-
derhoudskosten. Op jaarbasis 
daalde de productiekostprijs 
dankzij de goedkope produc-
tie van het Sverdrup-veld 

naar een lage 8,3 dollar per 
vat olie-equivalent, met hulp 
van de daling van de Noorse 
kroon. Voor 2021 mikt 
AkerBP op een gemiddelde 
dagproductie van 210.000 à 
220.000 vaten olie-equiva-
lent tegen een gemiddelde 
productiekostprijs van 8,5 à 
9 dollar.

De bedrijfskasstroom (ebit-
da) ging in het vierde kwar-
taal met 623 miljoen dollar 
21,9 procent hoger dan in het 
derde kwartaal. Tegenover 
het vierde kwartaal van 2019 
was er een daling met 16,4 
procent. Op jaarbasis is er 
een beperkte daling met 7 
procent.
De nettowinst steeg tegen-
over het derde kwartaal van 
80 naar 129 miljoen dollar, 
maar zakte op jaarbasis van 
141 miljoen naar 45 miljoen. 
AkerBP halveerde bij de uit-
braak van de coronapande-
mie zijn jaardividend voor 

2020 naar 425 miljoen dollar. 
Voor 2021 wil het 450 mil-
joen dollar uitkeren, waar-
door het kwartaaldividend 
toeneemt van 0,1967 naar 
0,3124 dollar bruto per aan-
deel.
Op zijn jaarlijkse kapitaal-
marktdag verklaarde AkerBP 
dat het een pure olie- en gas-
producent wil blijven, met 
een sterke focus op goedkope 
productie. Voor het komende 
decennium mikt het op een 
kostprijs lager dan 7 dollar 
per vat olie-equivalent. De 
CO2-uitstoot moet minder 
dan 5 kilogram per vat olie- 
equivalent bedragen. Dat is 
een derde van het sectorge-
middelde. De tweede pro-
ductiefase in Sverdrup vanaf 
eind 2022 en de opstart van 
de productie in het Nokoa- 
gebied vanaf 2027 moeten de 
dagproductie tegen 2028 op-
krikken tot meer dan 350.000 
vaten olie-equivalent, of 70 
procent meer dan in 2020.

Conclusie
Het aandeel van AkerBP viel 
onlangs wat terug, na een 
klim van 60 procent sinds 
eind oktober. Het blijft wel 
de best presterende olie- en 
gasproducent, met bovendien 
een uniek groeiprofiel. De 
schuldpositie is onder con-
trole, tegen 1,5 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2021. De waar-
dering is gerechtvaardigd, 
 tegen 19,2 keer de verwachte 
winst en 3,97 keer de verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de ver-
wachte ebitda voor 2021. z

A K E R B P

Recordproductie in vierde kwartaal

Koers: 220,8 NOK
Ticker: AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskapitalisatie:  79,5 miljard NOK
K/w 2020: 208
Verwachte k/w 2021: 19
Koersverschil 12 maanden: -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement:  5,3%

AkerBP blijft een olie- en 
gasproducent met een 
uniek groeiprofiel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 5 FEBRUARI
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B
eleggers aarzelen nog om 
in GBL te investeren, 
maar de managers van de 
holding vinden het een 
goed idee om in zichzelf 
te beleggen. Bij de publi-
catie van de halfjaarcij-

fers in september noemde 
CEO Ian Gallienne de kor-
ting van ruim 30 procent op 
de intrinsieke waarde van de 
portefeuille niet te rechtvaar-
digen en dus versnelde de 
holding haar inkooppro-
gramma van eigen aandelen. 

In november was de korting 
er nog altijd en trapte GBL 
een extra inkoopprogramma 
van 250 miljoen euro op 
gang. De beurskoers ligt nu 
nog altijd ruim 30 procent la-
ger dan de intrinsieke waar-
de per aandeel, terwijl die ge-
middeld 25 procent bedraagt. 
GBL steekt daarmee schril af 
tegen andere investerings-
maatschappijen, zoals Sofina, 
dat met een premie van 7 
procent noteert tegenover de 
intrinsieke waarde.
GBL koopt niet alleen eigen 
aandelen in om de korting te 
verminderen. De holding in-
vesteert al enkele jaren al-
maar meer in niet-beursge-
noteerde groeibedrijven. Dat 
durfkapitaal belooft meer 
rendement zonder navenant 
veel extra risico. Het geeft 
beleggers ook een argument 
om GBL te kopen, als een 
zeldzame toegang tot die 

niet-beursgenoteerde groei-
bedrijven. Voorlopig bestaat 
de portefeuille van GBL nog 
voor 80 procent uit beursge-
noteerde bedrijven, maar het 
durfkapitaal wint aan belang. 
Via Sienna Capital wil GBL 
die poot versneld uitbouwen, 
door met andere fondsen te 
investeren in groeibedrijven. 
Het wierf daarvoor Pedro 
Antonio Arias aan, die zijn 
sporen verdiende bij de durf-
kapitaalpoot van de vermo-
gensbeheerder Amundi. De 
portefeuille van Sienna Capi-
tal is ruim 2,1 miljard euro 
waard. Onlangs nam GBL 
een meerderheidsparticipatie 
in de Duitse fietsenbouwer 
Canyon. Zijn grootste niet- 
beursgenoteerde positie is 
het meerderheidsbelang in 
Webhelp, de jonge Franse 
sectorleider in het beheer 
van bedrijfsprocessen en 
klantenrelaties.
De tijd dat GBL een verza-
melaar van belangen in Fran-
se energiebedrijven was, is 
dus definitief voorbij. Nu 
staan nieuwe trends als duur-
zaamheid, gezondheid en 
technologie hoog op de agen-

da. Die nieuwe stijl kan de 
 resultaten nog niet dragen. 
De portefeuille leed in de 
eerste negen maanden van 
2020 zwaar onder de corona-
crisis. De intrinsieke waarde 
daalde van 20,3 miljard euro 
eind 2019 naar 18 miljard eu-

ro eind september. De porte-
feuille krabbelde de voorbije 
maanden overeind, maar de 
beurskoers zit nog altijd on-
der het pre-coronaniveau 
door een gebrek aan techno-
logiewaarden en doordat ver-
schillende grote participaties 
klappen kregen. In de perio-
de 2020-2021 presteert GBL 
met een gemiddeld rende-
ment van 9 procent wel beter 
dan de Europese aandelen-
index Eurostoxx-50 (6,6%).
De crisis vertaalde zich ook 
in een lagere dividenden-
stroom van de participaties 
naar GBL, waardoor het 
cashresultaat over de eerste 
negen maanden met 30 pro-
cent daalde tot 395 miljoen 
euro. De lagere inkomsten 
sijpelden ook door naar het 
dividend. In 2021 keert GBL 
nog 2,5 euro per aandeel uit, 
tegenover 3,1 euro in 2020. 
GBL zal voortaan slechts 75 à 
100 procent van de kasin-
komsten als dividend door-
storten, zodat er iets meer 
middelen overblijven om  te 
investeren. GBL haalde in 
 januari 500 miljoen euro op 
met een obligatie-uitgifte, om 
de oorlogskas te spekken.

Conclusie
De coronacrisis heeft aange-
toond dat er nog werk aan de 
winkel is om de portefeuille 
aan te scherpen en van het 
aandeel een must-have voor 
beleggers te maken. Daarte-
genover staat een korting van 
ruim 30 procent op de intrin-
sieke waarde, wat zelfs voor 
GBL veel is. We wachten nog 
even op betere resultaten. 
Het advies blijft ‘houden’. z

G B L

Hoge maar hardnekkige korting

Koers: 84,2 euro
Ticker: GBL BB
ISIN-code: BE0003797140
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 13,4 miljard euro
K/w 2020: 21
Verwachte k/w 2021: 25
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

De holding noteert met 
een korting van ruim 30 
procent op de intrinsieke 
waarde, wat zelfs voor 
GBL veel is.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 FEBRUARIGF
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I
BM biechtte voor het vier-
de kwartaal op rij een om-
zetdaling op, ondanks de 
rugwind van de goedkope 
dollar. Verontrustend is dat 
vooral de afdeling die voor 
groei moet zorgen, onder-

presteert. De kwartaalomzet 
bedroeg 20,37 miljard dollar, 
of 6,5 procent minder dan 
een jaar eerder en 260 mil-
joen onder de consensus-
prognose. Over het volledige 
boekjaar bedroeg de omzet 
73,6 miljard dollar (-4,5%).
IBM blijft dus gestaag krim-

pen. Tien jaar geleden was er 
nog ruim 107 miljard dollar 
omzet. IBM heeft het voor-
bije decennium weliswaar 
activiteiten afgestoten, maar 
ook heel wat nieuwe bedrij-
ven gekocht. Zo nam het in 
2018 Red Hat over voor 
34 miljard dollar. CEO Ar-
vind Krishna, die vorig jaar 
Ginni Rometty opvolgde, wil 
IBM vooral in de richting van 
cloudcomputing en kunstma-
tige intelligentie sturen. IBM 
rekent op Red Hat om com-
petitief te blijven in het hy-
bride cloudsegment, waar 
bedrijven private en publieke 
platformen combineren in 
hun IT-systemen. De concur-
rentie in dat segment komt 
vooral van Alphabet en Mi-
crosoft. De cloudomzet 
kwam in het vierde kwartaal 
uit op 7,5 miljard dollar, een 
groei van slechts 10 procent. 
Over het hele boekjaar be-

droeg de cloudomzet 25 mil-
jard dollar. De groei op jaar-
basis (+25%) bleef ver achter 
op die van Microsoft (+50%). 
IBM wil met overnames zijn 
marktpositie versterken.
De consultancyafdelingen en 
de hardwaredivisie moeten 
helpen om die overnamestra-
tegie te financieren. De be-
slissing om de infrastructuur-
afdeling (Managed Infra-
structure Services) af te split-
sen, past in het plan van Ar-
vind Krish na om te focussen 
op de snelst groeiende activi-
teiten. Het afgesplitste be-
drijf, dat nog geen nieuwe 
naam kreeg, zal een jaarom-
zet van 19 miljard dollar heb-
ben, 90.000 mensen tewerk-
stellen en ongeveer 4600 
 bedrijfsklanten tellen. De 
operatie moet voor het einde 
van dit jaar zijn afgerond. 
Details, onder meer over de 
verdeling van de schuld, ont-
breken nog.
IBM gaf geen concrete om-
zet- en winstprognoses voor 
het pas gestarte boekjaar, 
maar stelt wel dat de vrije 
kasstroom tussen 11 en 
12 miljard dollar zal liggen, 

en in 2022 stijgt naar 12 tot 
13 miljard. Vorig jaar bedroeg 
de vrije kasstroom 10,8 mil-
jard dollar, waarvan het 
grootste deel (6,1 miljard) in 
het vierde kwartaal werd 
 gerealiseerd. Dat was flink 
onder de prognose van 

12,5 miljard van begin vorig 
jaar. De gemiddelde analis-
tenschatting voor de winst 
per aandeel in 2021 bedraagt 
11,02 dollar.
Het voorbije boekjaar is afge-
sloten met een brutoschuld 
van 61,5 miljard dollar. Daar-
van kon 21,2 miljard dollar 
worden toegeschreven aan 
de financieringsdivisie, waar 
ook vorderingen tegenover 
staan. Exclusief IBM Global 
Financing bedraagt de schuld 
40,3 miljard dollar, tegenover 
38,2 miljard een jaar eerder. 
IBM beschikt over 14,3 mil-
jard dollar aan liquiditeiten, 
wat de nettoschuld op onge-
veer 26 miljard brengt. De 
 inkoop van eigen aandelen is 
in 2019 opgeschort en het 
lijkt er niet op dat die op kor-
te termijn wordt hernomen. 
IBM blijft wel een gulle divi-
dendbetaler. De uitkering van 
1,63 dollar per kwartaal le-
vert tegen de huidige koers 
een rendement van 5,5 pro-
cent op.

Conclusie
IBM is niet duur, maar daar 
is een goede reden voor. Er is 
geen groei en de turnaround 
liep door de coronacrisis ver-
traging op. De afsplitsing van 
de infrastructuurafdeling 
moet op termijn meer groei 
opleveren, maar nog niet alle 
details zijn bekend. IBM 
moet bijkomende overnames 
doen om te kunnen meespe-
len met de grote jongens in 
het cloudsegment. Het divi-
dend staat voorlopig niet ter 
discussie en blijft de grootste 
troef van IBM. z

I B M

Geen groei in zicht

Koers:  119,11 dollar
Ticker: IBM US
ISIN-code: US4592001014
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 106,1 miljard dollar
K/w 2020: 14
Verwachte k/w 2021: 11
Koersverschil 12 maanden: -13%
Koersverschil sinds jaarbegin: 0%
Dividendrendement: 5,5%

IBM biechtte voor het 
vierde kwartaal op rij een 
omzetdaling op.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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H
et luxeconcern Louis 
Vuitton Moët Hennessy 
(LVMH) bleef niet ge-
spaard door de corona-
crisis: 2020 leverde een 
lagere omzet en winst 
op. Maar de groep toon-

de een grote weerbaarheid in 
de tweede jaarhelft. Ze werd 
daarvoor door rijkelijk be-
loond met nieuwe record-
koersen, die voor het eerst 
uitkwamen boven 500 euro.
Na de omzetdaling van 15 
procent in het eerste kwar-
taal en van 38 procent in het 
tweede kwartaal bleef het 
omzetverlies in het derde en 
het vierde kwartaal beperkt 
tot 7 en 3 procent (14,3 mil-
jard euro in het laatste kwar-
taal). Opgeteld geeft dat voor 
het hele boekjaar een omzet 
van 44,65 miljard euro. Dat is 
17 procent (21% na drie 
kwartalen) minder dan de re-
cordomzet van 53,67 miljard 
euro in 2019. Organisch (zon-
der overnames of desinveste-
ringen) bedraagt de terugval 
16 procent.
Maar het grootste luxecon-
cern kan ook in crisistijden 

blijven rekenen op de crucia-
le afdeling Mode & Leder-
waren. Terwijl alle andere 
 divisies een omzetdaling op-
tekenen, zien we daar een 
klim van 18 procent in de 
 periode oktober-december 
tegenover dezelfde periode 
vorig jaar. De afdeling is we-

reldwijd bekend van topmer-
ken als Louis Vuitton, Fendi, 
Donna Karan, Given chy en 
Kenzo. Ze was vorig jaar 
goed voor 47,5 procent van de 
groepsomzet. In het cri-
sisjaar 2020 bleek die divisie 
crucialer dan ooit. Mode & 

Lederwaren stond vorig jaar 
voor 86,5 procent van de 
groepsebit (7,19 op 8,30 mil-
jard euro bedrijfswinst). De 
winstdaling bleef beperkt tot 
2 procent en zorgde ervoor 
dat de winst slechts met 28 
procent is gezakt. Het is op-
merkelijk dat de Dior Bobby- 
tas van minstens 3000 dollar 
in volle pandemie toch flink 
wat kooplustigen lokte.
De andere divisie die min of 
meer overeind bleef, was de 
afdeling Wijnen & Sterke-
dranken, met onder meer de 
topmerken Moët & Chandon, 
Dom Perignon, Veuve Cli-
quot, Château d’Yquem en 
Hennessy. De organische om-
zetterugval bleef daar be-
perkt tot 14 procent (van 5,58 
naar 4,75 miljard euro) en de 
winstdaling bedroeg 20 pro-
cent (van 1,73 naar 1,39 mil-
jard euro).
De afdeling Selectieve Retai-
ling omvat naast de Sephora- 
shops vooral de DFS Group, 
de grootste luxeketen voor 
reizigers, met ruim 1100 win-
kels. Die divisie kreeg in 
2020 een omzetdreun van 30 
procent, van 14,79 naar 

10,15 miljard euro. Het is ook 
de enige divisie waarvan het 
resultaat in rode cijfers werd 
geschreven: -203 miljoen eu-
ro, tegenover nog 1,39 miljard 
euro winst in 2019. De afde-
ling Parfums & Cosmetica 
deed het ook niet geweldig 
met een omzetdaling van 22 
procent en een daling van de 
ebit van 88 procent (van 683 
naar 80 miljoen euro).
Iets minder slecht is de pres-
tatie van Horloges & Juwe-
len, waar de winst daalde van 
59 procent (van 736 naar 
302 miljoen euro). In omzet-
termen is dat de kleinste af-
deling (3,36 miljard euro), 
maar daar komt verandering 
in. Na flink wat getouwtrek 
mag LVMH Tiffany & Co 
verwelkomen. Het juwelen-
huis had een prijskaartje van 
zo’n 15 miljard euro. 

Conclusie
Analisten en beleggers rea-
geerden gematigd positief op 
de jaarcijfers van de luxegi-
gant. LVMH is topkwaliteit, 
maar tegen 24 keer de ver-
wachte verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
en tegen 35 keer de verwach-
te winst voor dit jaar is het 
aandeel ook heel duur. Dat 
heeft geleid tot een beurs-
koers van meer dan 500 euro 
en tot een beurskapitalisatie 
van meer dan 250 miljard 
 euro. z

LV M H

Cruciale afdelingen zijn sterkhouders

Koers: 505,40 euro
Ticker: MC FP
ISIN-code: FR0000121014
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 251,5 miljard euro
K/w 2020: 57
Verwachte k/w 2021: 35
Koersverschil 12 maanden: +28%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 1,1%

Na flink wat getouwtrek 
mag LVMH het juwelen-
huis Tiffany & Co verwel-
komen.

Advies:  houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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D
e digitalisering, zowel 
thuis als op de werk-
vloer, legt Microsoft 
geen windeieren. Het 
producten- en diensten-
gamma van de technolo-
giegroep beantwoordt 

aan de hedendaagse behoef-
ten. De omzetgroei met 16,7 
procent naar 43,1 miljard 
dollar tussen oktober en de-
cember, het tweede kwartaal 
van het boekjaar 2021, was 
zelfs de grootste in meer dan 
twee jaar. Dat bracht de om-
zet over de eerste jaarhelft op 
80,2 miljard dollar, of bijna 
15 procent meer dan een jaar 
eerder. De consensusprogno-
se voor de omzet over het 
 hele boekjaar 2021 bedraagt 
164,2 miljard dollar.
De stijging van de operatio-
nele uitgaven (+3%) was veel 
kleiner dan de omzetstijging. 
De sluiting van de fysieke 
winkels en een hogere opera-
tionele efficiëntie droegen 
daartoe bij. De hogere be-
drijfswinst of ebit (+29%) 
vertaalde zich naar een 
ebit-marge van 41,5 procent, 
tegenover 37,6 procent een 
jaar eerder. Netto bleef er 
15,5 miljard dollar over, of 
een derde meer dan een jaar 
geleden. De winst per aan-
deel steeg met 34 procent 
naar 2,03 dollar.
Het aanbod van Microsoft is 
opgedeeld in software voor 
bedrijven en particulieren 
(onder meer Windows, Offi-
ce en Dynamics), een com-
municatieplatform, sociale 
media (LinkedIn) en hard-
ware (Surface, Xbox). Daar-
bij is Microsoft na Amazon 
(AWS) de grootste speler in 
datacenters in de cloud en 

ook een van de snelst groei-
ende. De omzet van de afde-
ling Intelligent  Cloud steeg 
het voorbije kwartaal met 23 
procent naar 14,6 miljard dol-
lar, een stuk boven de ver-
wachte 13,7 miljard. In die 
 divisie liet het Azure-cloud-

platform een groei met 50 
procent optekenen (48% bij 
constante wisselkoersen), 
 tegenover 41 procent een 
kwartaal eerder. Die groei 
ligt hoger dan bij de concur-
rentie. De omzet van Produc-
tivity & Business Processes 
steeg met 13 procent naar 
13,4 miljard dollar. Dat was 
ook 500 miljoen dollar boven 
de prognoses. Het Office 
365-pakket leverde 15 pro-
cent meer op en het ERP- 
pakket Dynamics deed het 
met 21 procent nog beter.

LinkedIn herstelde verder na 
een moeilijke eerste jaarhelft 
en liet een groei met 23 pro-
cent optekenen. De afdeling 
More Personal Computing, 
dat zijn omzet zag stijgen 
met 15 procent naar 15,1 mil-
jard dolar, profiteerde van de 
lancering van de nieuwe 
Xbox, waardoor de omzet uit 
gaming met meer dan de 

helft toenam. De verkoop van 
spelconsoles zelf steeg met 
40 procent. Ook de verkoop 
van de Surface-tablet ging 
licht de hoogte in (+3%).
Microsoft keerde tussen ok-
tober en december 10 miljard 
dollar uit aan de aandeelhou-
ders. Het ging om 5,8 miljard 
dollar, met daarbovenop voor 
4,2 miljard dollar aan divi-
denden. Dat brengt de uitke-
ring in de eerste helft van het 
fiscaal boekjaar 2021 op 
19,5 miljard dollar. De vrije 
kasstroom bedroeg in het 
laatste kwartaal van 2020 
8,3 miljard dollar. Zonder 
 rekening te houden met de 
betaling van een uitgestelde 
belastingfactuur (1,7 miljard 
dollar) lag dat cijfer 41 pro-
cent hoger dan een jaar eer-
der. Microsoft had op het 
einde van de eerste jaarhelft 
132 miljard dollar aan liquidi-
teiten en investeringen op 
korte termijn op de balans 
staan. Daar stond een schuld 
op lange termijn van 55,1 mil-
jard dollar tegenover.

Conclusie
Microsoft rijdt een nagenoeg 
foutloos parcours en de voor-
uitzichten zijn gunstig. De 
producten en diensten van de 
groep spelen in op de digita-
liseringstrend en er is ruimte 
om het marktaandeel uit te 
breiden. Microsoft is duur, 
maar de hoge waardering 
kan worden verantwoord 
door de hoge winstgroei en 
de aantrekkelijke aandeel-
houdersvergoedingen. Nieu-
we aankopen gebeuren bij 
voorkeur na een tussentijdse 
correctie. z

M I C R O S O F T

Foutloos parcours

Koers: 243 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1833 miljard dollar
K/w 2020: 36
Verwachte k/w 2021: 30
Koersverschil 12 maanden: +33%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement:  0,9%

In de eerste jaarhelft  
van het boekjaar keerde 
Microsoft 19,5 miljard 
 dollar uit aan  
de aandeelhouders.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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W
e keken met een meer 
dan gemiddelde be-
langstelling uit naar de 
vierdekwartaalcijfers 
van de Frans-Ameri-
kaanse oliedienstengi-
gant Schlumberger. De 

grootste oliedienstenspeler 
ter wereld heeft twee turbu-
lente jaren achter de rug.
Het jaar 2019 stond in het te-
ken van het aan de kant 
schuiven van Paal Kibsgaard, 
die bijna een decennium lang 
de topman en de voorzitter 
van de raad van bestuur was. 
De nieuwe CEO werd de 
Fransman Olivier Le Peuch, 
die toen al ruim 32 jaar voor 
Schlumberger werkte. Le 
Peuch begon met een grote 
opkuisoperatie en deed daar-
bij miljardenafschrijvingen 
op overnames uit het verle-
den. 2020 werd het jaar van 
de coronapandemie, die een 
enorme impact had op de 
olieprijs.
Op de bekendmaking van de 

resultaten over het vierde 
kwartaal van 2020 volgde 
een relatief neutrale koers-
reactie. De omzet bedroeg in 
periode oktober-december 
5,53 miljard dollar. Dat is 
maar liefst 33 procent minder 
dan de 8,23 miljard dollar van 
het vierde kwartaal van 2019, 
maar wel bijna 6 procent be-
ter dan de lage analistencon-
sensus van 5,24 miljard dol-
lar én 5 procent beter dan de 
5,26 miljard dollar van het 

derde kwartaal. De winst 
steeg met 37 procent, van 
0,16 dollar per aandeel in het 
derde kwartaal naar 0,22 dol-
lar, boven de analistencon-
sensus van 0,175 dollar. In 
vergelijking met het laatste 
kwartaal van 2019 (0,39 dol-
lar) was er wel een forse duik 
van 44 procent. Ondanks het 
forse omzetverlies verbeter-
de de ebit-marge (bedrijfs-
winst) van 20,0 naar 20,1 pro-
cent tegenover het laatste 
kwartaal van 2019.
Schlumberger dankt zijn 
marktleiderschap aan de bes-
te technologische expertise 
om van schaliegasprojecten 
een succes te maken en aan 
zijn aanwezigheid in 85 lan-
den. Dat laatste blijkt heel 
duidelijk in het grote verschil 
tussen de Noord-Amerikaan-
se en de internationale activi-
teiten. In de laatste drie 
maanden van 2020 bedroeg 
de omzet uit Noord-Amerika 
1,17 miljard dollar, of 50 pro-
cent minder dan in het laat-
ste kwartaal van 2019. Dat de 
totale omzet niet sterker is 
teruggelopen op jaarbasis, 
heeft alles te maken met de 

beperktere omzetafname 
(-26%) van de internationale 
omzet (van 5,83 naar 
4,34 miljard dollar). In het 
vierde kwartaal herstelde de 
omzet in vergelijking met het 
derde kwartaal wel steviger 

in Noord-Amerika (+13%) 
dan internationaal (+3%). 
Voor 2021 bedraagt de analis-
tenconsensus 0,87 dollar per 
aandeel. Dat is 0,19 dollar of 
afgerond 28 procent meer 
dan voor het afgelopen jaar. 
Een jaar geleden lag de ge-
middelde winstverwachting 
voor 2021 wel nog op 
2,40 dollar per aandeel. De 
analistenconsensus voor het 
eerste kwartaal van dit jaar 
bedraagt 0,17 dollar per aan-
deel, tegenover 0,25 dollar in 
het eerste kwartaal van 2020, 
op een omzet van 5,0 miljard 
dollar, tegenover 7,5 miljard 
dollar twaalf maanden gele-
den.

Conclusie
2020 was een bewogen boek-
jaar. De koers van het aan-
deel van Schlumberger zakte 
naar het laagste peil in meer 
dan tien jaar. We hopen en 
verwachten dat die  bodem de 
volgende jaren niet meer be-
reikt wordt. Na het forse 
koersherstel sinds  november 
is het normaal dat beleggers 
winst nemen. Tegen 11 keer 
de verwachte verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor 2021 
verwachten we nog een ver-
der koersherstel dit jaar. We 
handhaven het positieve 
 advies. z

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

Verder herstel verwacht in 2021

Koers: 22,21 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code: AN8068571086
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 30,92 miljard dollar
K/w 2020: 35
Verwachte k/w 2021: 29
Koersverschil 12 maanden: -33%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 2,2%

Schlumberger heeft twee 
turbulente jaren achter 
de rug.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e mijngroep Sibanye 
Still water begon in 2013 
als een afsplitsing van 
Gold Fields. Ze erfde alle 
Zuid-Afrikaanse goud-
mijnen van de groep. 
Door de dalende goud-

prijs besliste Sibanye Plati-
num Group Metals (PGM) op 
te richten, dat behalve op 
platina en palladium ook fo-
cust op metalen als rhodium 
en ruthenium. In 2016 kocht 
de groep de Zuid-Afrikaanse 
PGM-mijnen Rustenburg en 
Aquarius. Een jaar later 
kwam de overname van het 
Amerikaanse Stillwater. Die 
gewaagde zet overlaadde Si-
banye met schulden op een 
moment dat de prijzen dicht 
bij een dieptepunt noteerden. 

Maar in de jaren nadien kon 
de fusiegroep Sibanye Still-
water profiteren van oplo-
pende prijzen en geleidelijk 
haar schulden afbouwen. Na 
de overname van Lonmin in 
2019 werd Sibanye Stillwater 
de grootste platinaproducent 
en de op één na grootste pal-
ladiumproducent ter wereld.
Vorig jaar leed de productivi-
teit onder de mijnsluitingen 
door de coronamaatregelen, 
zowel in de Verenigde Staten 
als in Zuid-Afrika. Maar de 
hogere prijzen voor goud en 
PGM maakten veel goed, net 
als de waardedaling van de 
Zuid-Afrikaanse rand tegen-
over de dollar. Vanaf het der-

de kwartaal trok de productie 
weer aan. De aangepaste be-
drijfswinst (ebitda) kwam uit 
op 922 miljoen dollar, bijna 
evenveel als in de eerste jaar-
helft (990 miljoen). De toege-
nomen kasstroom diende om 
de schulden voort af te bou-
wen. Met een vrije kasstroom 
van 615,2 miljoen dollar gaat 
dat snel. De verhouding tus-
sen de nettoschuld en de 
ebitda, die na het tweede 
kwartaal 0,55 bedroeg, was 
eind september gedaald naar 
0,33. In de loop van het vier-
de kwartaal heeft de groep 
een lening terugbetaald, 
waardoor de verhouding nu 
amper 0,05 bedraagt. Sibanye 
had na het derde kwartaal 
904 miljoen dollar in kas. De 
liquiditeit (inclusief krediet-
lijnen) bedroeg 1,68 miljard 
dollar.
De Zuid-Afrikaanse PGM- 
activa ¬Marikana (ex-Lon-
min), Rustenburg, Kroondal 
en Mimosa, met 28,2 miljoen 
troy ounce reserves ¬ leveren 
59 procent van de ebitda. De 
Noord-Amerikaanse activa 
tekenen voor 21 procent. Si-
banye bezit daar twee plati-

na- en palladiummijnen 
(Still water en East Boulder), 
met 26,9 miljoen troy ounce 
reserves, en een recyclage-in-
stallatie. De bouw van de 
Blitz-mijn wordt uitgesteld. 
Ze wordt pas in 2024 opera-
tioneel.

De bijdrage van goud aan de 
bedrijfswinst is teruggevallen 
tot 20 procent. De goudactiva 
omvatten naast Kloof, Bea-
trix, Driefontein en Cooke 
ook de participatie in DRD-
Gold, die vorig jaar is opge-
trokken naar 50,1 procent. De 
bestaande mijnen hebben 
15,4 miljoen troy ounce be-
wezen reserves. De produc-
tiekosten liggen met een ge-
schatte 1473 à 1491 dollar een 
stuk boven het sectorgemid-
delde door de hogere loon-
kosten in Zuid-Afrika, waar 
de productie arbeidsintensief 
is, en door de gestegen elek-
triciteitstarieven.
Sibanye hernam vorig jaar de 
dividendbetalingen, maar in 
plaats van 25 à 35 procent 
keert het maar 15 procent van 
de onderliggende winst uit. 
Sibanye mikt voor 2021 op 
een vrije kasstroom van 
2,4 miljard dollar. Aangezien 
de schuld bijna volledig afge-
bouwd is, is er ruimte om het 
dividend te verhogen.

Conclusie
De hoge schuld hing lang als 
een molensteen om de nek 
van Sibanye Stillwater, maar 
dat probleem is van de baan. 
De kostenstructuur bij goud 
is bovengemiddeld hoog, 
maar het zwaartepunt van de 
groep ligt intussen bij de veel 
lucratievere PGM. Toch no-
teert het aandeel met een 
korting tegenover het sector-
gemiddelde. We gaan uit van 
hogere PGM- en goudprij-
zen. Daarom blijft het aan-
deel ook na de klim van vorig 
jaar koopwaardig voor de 
lange termijn. z

S I B A N Y E  S T I L L W A T E R

Bijna schuldenvrij 

Koers: 15,55 dollar
Ticker: SBSW US
ISIN-code: US8257242060
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 11,9 miljard dollar
K/w 2020: 17
Verwachte k/w 2021: 9
Koersverschil 12 maanden: +54%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: -Sibanye Stillwater 

 noteert met een korting 
tegenover het sectorge-
middelde.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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D
e coronapandemie heeft 
het belang van de logis-
tieke sector meer dan 
ooit benadrukt, zegt 
Joost Uwents, de top-
man van Warehouses De 
Pauw (WDP), in het jaar-

rapport van de gereglemen-
teerde vastgoedvennoot-
schap (gvv). Het was dan ook 
vreemd dat de koers van de 
specialist in logistiek vast-
goed in maart een enorme 
duik nam. Achteraf is dat een 
geweldige koopkans geble-
ken. De val moest niet onder-
doen voor de algemene 
beursdaling, wat bij vorige 
stevige beurscorrecties nog 
nooit gebeurde voor het 
WDP- aandeel. Maar in okto-
ber bereikte de koers al een 
nieuw record, boven 31 euro. 
De gvv maakt deel uit van de 
Bel-20 sinds maart 2019, het 
jaar dat WDP twintig jaar 
beurs notering heeft gevierd.
WDP publiceerde fraaie jaar-

cijfers over 2020 en erg roos-
kleurige vooruitzichten. On-
danks de coronapandemie 
steeg de bezettingsgraad van 
98,1 procent eind 2019 naar 
98,6 procent eind 2020. De 
gemiddelde looptijd van de 
huurcontracten in de porte-
feuille bedraagt 5,9 jaar. Door 
de opkomst van de e-com-
merce is er een structureel 
stijgende vraag naar extra ca-
paciteit om goederen op te 
slaan. De coronapandemie 
versterkte die nog. De struc-
turele daling van de rente 
maakt expansie goedkoop, 

wat rendements aandelen als 
de gvv’s extra aantrekkings-
kracht geeft. Koppel daar een 
ervaren en kwalitatief sterk 
management aan, en je hebt 
alle ingrediënten voor een 
sterk beursverhaal. De return 
van het aandeel (koersstij-

ging plus dividend) lag 800 
procent hoger dan die van de 
Bel-20 over de voorbije tien 
jaar.
Als onderdeel van het strate-
gische groeiplan 2019-2023 
identificeerde WDP vorig 
jaar 450 miljoen euro aan 
nieuwe investeringen. Het 
groeitempo wordt nog opge-
trokken. Het gecumuleerde 
investeringsvolume stijgt te-
gen eind 2023 met 500 mil-
joen euro, van 1,5 naar 2 mil-
jard. Dat moet de winst per 
aandeel tegen eind 2024 op 
1,25 euro per aandeel bren-
gen. In 2020 is die gestegen 
tot 1 euro, een toename met 8 
procent. Dat ligt in lijn met 
de prestaties van de voor-
gaande jaren. De schuldgraad 
bedroeg eind december 46,6 
procent, vergelijkbaar met de 
46,7 procent van eind 2019. 
WDP beschikt over een liqui-
diteitsbuffer van ruim 
700 miljoen euro aan onbe-
nutte kredietlijnen. De groot-
ste van de gvv’s die zijn ge-
specialiseerd in logistiek 
vastgoed, is actief in België 
(aangevuld met wat Luxem-
burg en Noord-Frankrijk), 
Nederland en Roemenië. In 

2019 richtte WDP een joint 
venture op met VIB Vermö-
gen voor de ontwikkeling van 
een portefeuille logistiek 
vastgoed in Duitsland. In 
2020 volgde de aankoop van 
een site in Bottrop in de staat 
Noord-Rijnland-Westfalen.
Bij de bekendmaking van de 
jaarcijfers uitte WDP de am-
bitie om de winst per aandeel 
dit jaar te laten stijgen van 
1,00 naar 1,07 euro per aan-
deel (+7%). Over het boekjaar 
2020 wordt, zoals voorzien, 
een dividend uitgekeerd van 
0,80 euro per aandeel (+8%). 
De ambitie is dat op te trek-
ken naar 0,86 euro per aan-
deel over het lopende boek-
jaar 2021. De intrinsieke 
waarde bedroeg eind vorig 
jaar 13,5 euro per aandeel. 
Dat betekent wel dat de 
beurskoers een premie van 
meer dan 100 procent in-
houdt tegenover de intrinsie-
ke waarde.

Conclusie
Het koersherstel na de duik 
in maart is indrukwekkend. 
Daarom behoudt het aandeel 
zijn status van topbelegging. 
Beleggers die nu kopen, moe-
ten wel beseffen dat ze eigen-
lijk al de geschatte intrinsie-
ke waarde van 2023-2024 
 betalen. Anderzijds heeft de 
coronapandemie logistiek 
vastgoed nog meer in de kij-
ker gezet. Het verwachte 
brutodividendrendement is 
teruggevallen tot 2,5 procent, 
maar dat is nog altijd aan-
trekkelijk genoeg in verhou-
ding tot overheidsobligaties, 
die zo goed als geen rende-
ment bieden. z

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

Extra groeiversnelling

WDP zal, zoals voorzien, 
een dividend uitkeren  
van 0,80 euro per aandeel.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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Koers: 30,04 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0003763779
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 5,19 miljard euro
K/w 2019: 14
Verwachte k/w 2020: 29
Koersverschil 12 maanden: +20%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 2,5%
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Oprichter Jeff Bezos stapt op 
als CEO van Amazon en 
wordt in het najaar vervan-
gen door Andy Jessy, die nu 
de cloudafdeling leidt. Bezos, 
wordt voorzitter van de 
groep en wil zich concentre-

ren op nieuwe producten. In 
het vierde kwartaal zag Ama-
zon zijn omzet met 44 pro-
cent klimmen tot 125,6 mil-
jard dollar, een stuk boven de 
verwachtingen. De winst per 
aandeel bedroeg 14,1 dollar, 
ruim een verdubbeling op 
jaarbasis. Voor het lopende 
kwartaal verwacht Amazon 
een omzet tussen 100 en 
106 miljard dollar en een 
operationele winst tussen  
3 en 6,5 miljard dollar.

In het vierde kwartaal zag de 
tapijtfabrikant Balta Group 
zijn aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 41 pro-
cent op jaarbasis aantrekken 
tot 28 miljoen euro. Dat was 
beter dan de analisten had-

den verwacht en te danken 
aan besparingen en lagere 
grondstoffenprijzen. Door 
die solide kasstroom daalde 
de nettoschuld, de achilles-
hiel van de groep, met 31 mil-
joen tot 283 miljoen euro. De 
schuldratio zakte tot 4,2. 
Voorts wil Balta de looptijd 
van zijn senior secured notes 
voor zowat 235 miljoen euro 
verlengen tot eind 2024. De 
beleggers stuurden de koers 
van Balta 16 procent hoger.

Het Vlaamse biotechbedrijf 
argenx haalde 1,15 miljard 
dollar (955 miljoen euro) op. 
Dat succes werd begroet met 
een koersstijging van het 
aandeel met 12 procent. De 
beurskapitalisatie loopt op 

richting 15 miljard euro, goed 
voor een podiumplaats in 
 Europa. De kapitaalverho-
ging kwam er na gunstig 
nieuws over efgartigimod. 
Met de spierziekte CIDP is er 
een vierde indicatie waar-
voor argenx een fase III-stu-
die opstart. Bovendien leidt 
de inname van efgartigimod 
niet tot een hoger choles-
terolgehalte.

In het vierde kwartaal trok 
de omzet van de chipprodu-
cent Melexis met 21 procent 
aan tot 147,4 miljoen euro, 
terwijl de bedrijfswinst (ebit) 
sprong naar 25,8 miljoen eu-
ro. De nettowinst was 24 mil-

joen euro,  of 61 procent meer 
dan in het derde kwartaal. 
Over heel 2020 groeide de 
omzet met 4 procent tot 
507,5 miljoen euro, terwijl de 
ebit met 7 procent steeg tot 
75,5 miljoen euro. Voor het 
eerste kwartaal rekent Me-
lexis op een omzet tussen 155 
en 160 miljoen euro. CEO 
Françoise Chombar wordt op 
1 augustus opgevolgd door 
Marc Biron en wordt voorzit-
ter van de raad van bestuur.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 3328,84 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US0231351067

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 2,26 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 298,80 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 95,60 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
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I
n augustus gingen we met 
een geschreven put à la 
hausse op het aandeel van 
Barco. De koers bewoog 
zich toen rond het huidige 
niveau van 17 euro. Voor de 
put maart 2021 met uitoe-

fenprijs 18,00 euro ontvingen 
we een premie van 2,47 euro. 
Mochten we nu dezelfde 
transactie doen, dan zouden 
we ongeveer evenveel krij-
gen. Nochtans is er heel wat 
gebeurd.
Barco heeft een sterke markt-
positie. Zijn financiële positie 
is gezond en de investeringen 
in nieuwe technologieën laten 
het beste verhopen voor de 
nabije toekomst. Toch viel de 
koers in de tweede helft van 

O P T I E S

De weg naar herstel voor Barco
januari opnieuw terug, na de 
vroegtijdige publicatie van de 
jaarcijfers 2020.
We blijven het aandeel een 
kanshebber vinden voor een 
mooi koersherstel. We kopen 
het nog niet, maar schrijven 
opnieuw een putoptie, in de 
hoop met de premie te gaan 
lopen. Mislukt dat en valt de 
koers terug, dan worden we 
misschien aangewezen. Dan 
kopen we het aandeel goed-
koper dan wanneer we het nu 
halsoverkop zouden aan-
schaffen.

Geschreven put
Schrijf de put Barco sep-
tember 2021 met uitoefen-
prijs 20,00 euro @ 3,55 euro

Voor het schrijven van dit 
contract ontvangen we 
355 euro (100 x 3,55 euro). Als 
de koers stijgt tot boven 
20 euro, behouden we de pre-
mie, maar hebben we geen 
aandelen. Blijft de koers 
 onder 20 euro, dan kunnen 
we worden aangewezen. We 
betalen dan 20 euro voor een 
aandeel, maar we hebben al 
3,55 euro ontvangen. Netto 
betalen we dus 16,45 euro. 
Rond 15 euro wacht een tech-
nische steun, waar een daling 
kan stilvallen.

Gekochte call
Koop de call Barco septem-
ber 2021 met uitoefenprijs 
18,00 euro @ 1,44 euro

Wie zich niet comfortabel 
voelt bij geschreven posities, 
kan ook een eenvoudige call-
optie kopen. Dit contract bij-
voorbeeld is niet te duur. U 
betaalt 144 euro (100 x 1,44 
euro) en u zit safe als de 
beurskoers van Barco begint 
te stijgen. Het haussepoten-
tieel is niet min. Bij een koers-
stijging wacht pas technische 
weerstand rond 24 euro. Te-
gen die koers is onze call in-
trinsiek 6 euro waard (24 - 
18). Maar wellicht rest nog 
wat tijdswaarde, zodat de 
winst nog groter zal zijn. Het 
nadeel van deze constructie is 
dat we de hele inzet kunnen 
verliezen. Dat gebeurt als de 
koers van het Barco-aandeel 
niet boven 18 euro geraakt. z

D
e prijs van een troy ounce 
zilver koerste vorige 
week van 25 naar 30 dol-
lar, het hoogste niveau 
sinds 2013. Dat is niet uit-
zonderlijk, want in 2020 
telden we drie rally’s 

waarbij de zilverprijs met 
meer dan een kwart steeg. De 
aanleiding van deze klim was 
wel opmerkelijk. Op het wall-
streetbets-forum op Reddit 
werd opgeroepen om massaal 
posities in zilver te kopen. 
Volgens de anonieme aansto-
kers hielden grootbanken en 
hedgefondsen massaal short-
posities aan op de zilver-
markt. Met de gecombineerde 
kracht van retailbeleggers en 
anderen die op de kar spron-

G R O N D S T O F F E N

Hedgefondsen trekken aan het langste eind 

gen, zouden die posities wor-
den omgedraaid, met een for-
se stijging van de zilverprijs 
tot gevolg. Het opzet leek 
eerst te slagen, maar het ef-
fect was niet zo groot.
Dat kwam doordat de wereld-
wijde zilvermarkt in omvang 
duizend keer groter is dan de 
beurswaarde van Game Stop 
toen de opmars van dat aan-
deel begon. De meeste retail-
beleggers zijn niet actief op 
de futuresmarkten, waar de 
prijsvorming van zilver 
plaatsvindt. Ze kunnen bijge-
volg niets anders doen dan 
mijnaandelen achternahollen 
of trackers kopen, en de prijs 
ervan tot boven de intrinsieke 
waarde opjagen.  Bovendien 

klopt er weinig van het ver-
haal over de ongedekte short-
posities. De partijen die zilver 
shorten, zijn de producenten 
en de handelaren. Dat is nor-
maal, want zij bezitten het fy-
sieke product en moeten zich 
indekken tegen een prijsda-
ling met een shortpositie op 
de termijnmarkten. De ironie 
van het verhaal is dat uitge-
rekend de hedgefondsen, die 
een longpositie aanhouden, 
het meest hebben geprofi-
teerd van de opstoot in zilver.

Gunstig perspectief
Fundamenteel blijven de 
vooruitzichten voor zilver 
 onverminderd goed. Zowel de 
investeringsvraag als de in-

dustriële vraag naar het me-
taal neemt toe, terwijl de pri-
maire zilvermarkt (aanbod uit 
mijnproductie min fysieke 
vraag) al enkele jaren in een 
deficit is. De gecombineerde 
positie van alle fysieke trac-
kers die in zilver investeren, 
is opgelopen naar een record 
van bijna 30000 ton. Zilver 
profiteert als uitstekende 
elektrische geleider ook van 
een aantrekkende vraag voor 
industriële toepassingen. Het 
metaal kan een grote rol spe-
len in de groei van de groene 
economie, waarbij de komen-
de tijd wereldwijd fors zal 
worden geïnvesteerd in pro-
jecten voor elektrificatie en 
hernieuwbare energie. z
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D
e volksopstand op Wall 
Straat was spectaculair 
en nooit gezien, maar 
had ook veel van een 
storm in een glas water. 
De opstoot was hevig, 
maar kort. Dat geldt ook 

voor de zilveprijs: te kort 
voor de voorbeeldportefeuil-
le om ervan te profiteren.
Normaal geven we orders op 
het moment dat het nummer 
wordt afgesloten, maar ze 
gelden pas vanaf de publica-
tie van Trends op donderdag. 
Het gevolg is dat we na de 
opstoot van de zilverprijs 
 zowat 3 procent extra rende-
ment hebben laten liggen. 
Vandaar dat we in de toe-
komst ook via onze website 
orders willen doorgeven, die 
eerst worden aangekondigd 
via onze dagelijkse nieuws-
brief. Maar dat zal enkel in 
bijzondere omstandigheden 
gebeuren. 

Euronav wacht op her-
stel tankertarieven
Dat het vierde kwartaal 
zwaar zou tegenvallen voor 
de Belgische olierederij 
 Euronav, was op voorhand 
duidelijk. De omzet van 
138,4 miljoen dollar was ho-
ger dan verwacht (121 mil-
joen), maar kwam wel neer 
op een daling met 61 procent 
tegenover het vierde kwar-
taal van 2019 (355,2 miljoen). 
Het nettoresultaat dook 
58,7 miljoen dollar in het 
rood, meer dan het verwach-
te nettoverlies van 41,7 mil-
joen.
De zwakke cijfers zijn een 
gevolg van ongewoon lage 
vrachttarieven tijdens het 
winterseizoen in het noorde-
lijke halfrond. Het gemiddel-
de dagtarief voor de verhuur 
van de grote VLCC-sche-
pen met een maximale capa-
citeit van 320.000 ton lag met 

20.500 dollar ruim onder het 
break-even niveau van 
28.900 dollar, en twee derde 
lager dan in 2019 (61.700 dol-
lar). Hetzelfde beeld zien we 
bij de Suezmax-schepen, met 
een daggemiddelde van 
12.300 dollar, tegenover een 
break-evenpunt van 
26.400 dollar en 41.800 dol-
lar in 2019. De lage tarieven 
zijn een gevolg van de combi-
natie van de lagere vraag naar 
olie, het lagere aanbod van 
olie door de productiebeper-
kingen en het overaanbod 
aan olietankers.
Positief is dat het orderboek 
van nieuwe tankers op het 
laagste niveau van de voor-
bije 25 jaar staat. Daarnaast 
zitten de schrootprijzen voor 
de recyclage van oude tan-
kers in de lift. Voor het eerste 
kwartaal is 46 procent van de 
VLCC-vloot geboekt voor ge-
middeld 16.396 dollar per dag 
en 54 procent van de Suez-
max-vloot voor 9207 dollar 
per dag.
In lijn met het dividendbe-
leid zakt het kwartaaldivi-

dend bij gebrek aan winst 
naar het minimum van 3 dol-
larcent bruto per aandeel. 
Door de lage waardering, 20 
procent onder de intrinsieke 
waarde, start een nieuw in-
koopprogramma van eigen 
aandelen tot 50 miljoen dol-
lar. In 2020 werd voor 
119,5 miljoen dollar aandelen 
ingekocht. Dat is 6,1 procent 
van het uitstaande aantal. 
Daarbovenop werd een bru-
todividend van 1,69 dollar 
per aandeel uitgekeerd. Toch 
bedraagt de schuldgraad een 
lage 37 procent. Op basis van 
de vooropgestelde maximale 
schuldgraad van 50 procent 
is er een extra leencapaciteit 
van 700 miljoen dollar. Het 
bedrijf nam vorige week de 
aankoop over van twee Suez-
max-schepen van het nieuw-
ste ecotype voor 113 miljoen 
dollar.
Het aandeel reageerde posi-
tief op het kwartaalrapport. 
Dat sterkt ons in de overtui-
ging dat de bodem is gezet. 
Wellicht vullen we onze po-
sitie in de loop van het jaar 
opnieuw aan, met het oog op 
een sterker 2022. Koopwaar-
dig (rating 1B). z

Het aandeel van Euronav 
reageerde positief op het 
kwartaalrapport.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  7C Solarparken heeft mee-

gedeeld dat de kapitaalver-
hoging tegen 4,10 euro per 
aandeel succesvol is afge-
rond.

·  Atenor: met de verkoop van 
het The Stage-project in Den 
Haag is de eerste verkoop in 
Nederland rond.

·  Boskalis: de koers profi-
teerde van de beslissing van 
de Deense overheid om ’s 
werelds eerste energie- 
eiland te bouwen.

·  D’Ieteren: de registraties 
van nieuwe wagens startte 
zwak in België.

·  KBC Ancora: doordat KBC 
geen dividend heeft uitge-
keerd, leed de moederhol-

ding KBC Ancora een half-
jaarverlies van 8,1 miljoen 
euro.

·  Prosus is via zĳn grote 
belang in Tencent aandeel-
houder van Kuaishou Tech-
nology, de concurrent van 
TikTok, dat bĳ de beursgang 
in Hongkong meteen ver-
drievoudigde.

Goud & metalen
·  Cameco: fraaie koersstĳ-

ging door de Amerikaanse 
plannen om de levensduur 
van kerncentrales te verlen-
gen, met de mogelĳkheid tot 
honderd jaar.

·  Uranium Participation: 
fraaie koersstĳging door de 
Amerikaanse plannen om de 
levensduur van kerncentra-
les te verlengen, met de 

mogelĳkheid tot honderd 
jaar.

Vergrijzing
·  Argenx deed een uitzonder-

lĳk succesvolle kapitaalver-
hoging van 1,15 miljard dol-
lar (955 miljoen euro) na de 
aankondiging dat het ook 
voor de vierde indicatie 
CIDP (spierziekte) een fase 
III-studie met efgartigimod 
zal opstarten (lees ook blz. 
102).

·  Biocartis presenteerde 
voor het Idylla-platform 
twee gunstige Amerikaanse 
studies.

·  MDxHealth: Soleus Capital 
Management meldde dat 
het meer dan 5 procent 
(5,32%) van de aandelen 

van MDxHealth in handen 
heeft. Mee door het verdwĳ-
nen van de kapitaalbehoefte 
is het aandeel de jongste 
tĳd goed op dreef.

·  Mithra Pharmaceuticals 
heeft veteraan Leon Van 
Rompay aangesteld als inte-
rim-CEO. De in andere dos-
siers in verdenking gestelde 
François Fornieri zal min-
stens een jaar niet optreden 
als CEO.

·  Sequana Medical: de koers 
schoot hoger na de verwer-
ving van belangrĳke 
octrooien in de Europese 
Unie en de Verenigde Staten 
met betrekking tot de alfa-
pump.

Opstoot in zilver was 
krachtig, maar te kort
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PORTEFEUILLE

Aankoop: - 
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
175.330,96   (99,8%)      358,42    (0,2%)             175.689,38  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen  +5,5% Bel20 +5,8%
Eurostoxx50 +2,9% MSCI World +5,0%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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E
en klassieke beleggers-
stelling luidt dat een por-
tefeuille het best bestaat 
uit 60 procent aandelen 
en 40 procent obligaties. 
Maar geldt die regel nog 
altijd? Obligaties en aan-

delen hebben elkaar jaren-
lang perfect aangevuld. Als 
aandelenkoersen stegen, 
daalden obligaties en omge-
keerd. Maar sinds meerdere 
jaren lijkt er sleet te komen 
op die balans.
Goldman Sachs waarschuwt 
beleggers dat ze door de lage 
rente op obligaties rekening 
moeten houden met lagere 
rendementen op lange ter-
mijn. De voorbije tien jaar 
zijn de koersen van aandelen 
en obligaties sterk gestegen. 
Obligaties boden een rente-
vergoeding en tegelijk be-
scherming tegen een koers-
daling van de aandelen. Maar 
vandaag lijkt dat niet meer 
automatisch het geval. Daar-
door wordt de 60-40-strate-
gie in twijfel getrokken.

Niets te verdienen
Door de lage of zelfs negatie-
ve rente op lange termijn valt 
met overheidsobligaties niets 
meer te verdienen. Wie van-
daag zo’n obligatie koopt en 
wacht tot de vervaldag, heeft 
een jammerlijk verlies gele-
den. Maar de Bank of Ameri-
ca ziet weinig alternatieven 
voor obligaties. Goud is dat 
niet echt, omdat er veel te 
weinig goud is om alle aande-
lenportefeuilles te bescher-
men. Bovendien kan het 
edelmetaal de rol van 
vastrentende activa niet 
overnemen, want goud be-
taalt geen coupon uit.
Putopties dan maar? Die stij-
gen in waarde als aandelen 
dalen. Maar door de stijgen-
de vraag naar verkoopopties 
zijn ze enorm duur gewor-
den. Daardoor moeten aan-
delen heel sterk in waarde 
dalen eer putopties rendabel 
worden. Vastgoed en private 
equity worden ook aangebo-
den. Maar een echt alterna-

tief voor obligaties zijn ze 
 zeker niet. Obligaties zijn 
doorgaans erg liquide, terwijl 
vastgoed of private equity die 
eigenschap niet bezitten. Al 
die kleinere activaklassen 
kunnen wel een plaats ver-
dienen in een gediversifieer-
de portefeuille.

Naar 75-25
Michael Batnick stelt op zijn 
blog voor de vermogensbe-
heerder Ritholtz Wealth 
 Management dat obligaties 
tussen 1976 en 2019 in de 
Verenigde Staten een gemid-
deld rendement van 7,5 pro-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  92,63  4,19% 100.000  NR
EUR Trafigura Funding*  3,875% 02/02/26  100,37  3,79% 100.000  NR
EUR Ford Motor Credit  2,386% 17/02/26  101,69  2,03% 100.000  BB+
USD Jaguar Land Rover  7,75% 15/10/25  114,31  4,39% 200.000  B
USD Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  101,29  3,62% 2000 B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  89,17 7,84% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  96,19  4,65% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,75  1,09% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25  101,94 4,46% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,31  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23  104,47 0,76% 5000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  102,26  3,05% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  108,23  0,97% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  106,09  4,61% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  96,42  13,71% 1000 AAA
BRL INTL Finance  7,50% 09/05/22  106,34  3,02% 5000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  112,14 0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Obligaties blijven nuttig
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cent (koerswinst plus rente) 
per jaar opleverden. Maar de 
kans dat we de komende ja-
ren dezelfde rendementen 
zullen zien, is niet groot. 
Tussen 1976 en 2019 lag de 
gemiddelde tienjaarsrente op 
6,2 procent. Nu ontvangt een 
belegger in een Amerikaanse 
tienjarige overheidsobligatie 
nog slechts 0,7 procent. Bat-
nick adviseert daarom de tra-
ditionele 60-40-modelporte-
feuille te verdelen over 75 
procent aandelen en 25 pro-
cent obligaties. De experts 
van Bank of America, Derek 
Harris en Jared Woodard, 
zijn dezelfde mening toege-
daan. Ze zien goede redenen 
om de rol van obligaties in de 
portefeuille te heroverwegen 
en de blootstelling aan aan-
delen te verhogen. Harris en 
Woodard wijzen erop dat be-
leggers die de traditionele 
60-40-verdeling handhaven 
in hun portefeuille, al lang 
niet meer de rendementen 
behalen die ze hopen.

De bescherming die obliga-
ties voor een portefeuille bie-
den, is essentieel. Maar die 
bescherming wordt fragieler. 
Rentes boven het inflatie-

niveau behoren tot het verle-
den. Bovendien verwachten 
specialisten dat de rente nog 
geruime tijd laag zal blijven. 
De inflatie daarentegen zal 
langzaam stijgen. Als de in-
flatie hoger is dan de rente, 
geeft dat een negatieve op-
brengst.

Risicovollere bedrijfs-
obligaties
Door de lage rente op over-
heidsobligaties hebben veel 
beleggers de jongste jaren ge-
kozen voor bedrijfsobligaties, 
en dan het liefst voor obliga-
ties met een behoorlijk ren-
dement. Maar die hebben 
doorgaans een lagere krediet-
waardigheid en een langere 
looptijd. Dat houdt een zeker 
risico in. Als de rente plots 
sterk zou stijgen – wat weini-
gen verwachten, maar wat 
niet onmogelijk is – zullen 
die obligaties sterk in waarde 
dalen. Bij een gestegen rente 
zijn nieuwe obligaties met 
een hogere coupon meer in 
trek. Dat alles gebeurt slechts 
in het doemscenario dat de 
inflatie plots sterk zou stij-
gen, maar dat is weinig waar-
schijnlijk.
Intussen bewijzen obligaties 
nog altijd hun dienst. Toen 
de covid-19-pandemie begin 

vorig jaar de kop opstak, bo-
den obligaties bescherming 
tegen de forse daling van de 
aandelenkoersen. Een mix 
van 75 procent FTSE World 
(aandelen) en 25 procent 
Bloomberg Barclays Eur Agg 
(obligaties) verloor 15 pro-
cent, tegenover een kleine 20 
procent verlies voor de aan-
delenindex.
Morningstar meent dat de rol 
van obligaties nog helemaal 
niet is uitgespeeld. Ze geven 
de mogelijkheid om te diver-
sifiëren en bieden nog altijd 
bescherming tegen verliezen 
op aandelen. De obligatiepo-
sities massaal afbouwen en 
vervangen door risicovollere 
aandelen, wordt dus zeker 
niet aangeraden.

Uit winterslaap
Intussen lijkt de primaire 
obligatiemarkt (nieuwe obli-
gaties) te ontwaken uit zijn 
winterslaap. Over de nieuw-
ste lening van IBRD leest u 
meer in het kader Obligatie-
focus. De daar besproken 
Asian Development Bank 
geeft eveneens een nieuwe 
obligatie uit in Braziliaanse 
real. Het rendement van bij-
na 6 procent op vijf jaar kan 
menig belegger bekoren. 
Maar de real is een munt die 

niet voor iedereen geschikt 
is. In euro valt de lening van 
GRP Bruxelles Lambert op, 
een debiteur met de rating 
A+. Het couponnetje van 
0,125 procent lokt blijkbaar 
niet te veel beleggers, want 
de stukken zijn al te koop te-
gen 98,50 procent. Dat drijft 
het rendement op tot 0,25 
procent. Wie tevreden is met 
papier van debiteuren zonder 
officiële rating kan terecht bij 
Atrium Finance of Trafigu-
ra Funding (ISIN-code: 
XS2293733825). De eerste 
loopt zes jaar, de tweede ver-
valt na vijf jaar. Atrium 
brengt 2,50 procent op, Trafi-
gura zelfs 3,8 procent. Cou-
pures kosten 100.000 euro. 
De nieuwste Belgische over-
heidslening is een groot suc-
ces. Er was tien keer meer 
vraag dan aanbod. Nochtans 
is de lening atypisch wegens 
de lange looptijd van vijftig 
jaar. Jaarlijks is er een bruto-
coupon van 0,65 procent. 
Heel wat beleggers stellen 
zich daarmee tevreden. Ze 
gaan er dus van uit dat de 
rente nog heel lang erg laag 
zal blijven. z

Steeds meer beleggers 
gaan ervan uit dat de 
rente nog heel lang erg 
laag zal blijven.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,2035  +9,08%
EUR/GBP  0,8810  +4,53%
EUR/NOK  10,336  +1,98%
EUR/SEK  10,108  -4,95%
EUR/CAD  1,5379  +5,58%
EUR/AUD  1,5793  -3,91%
EUR/NZD  1,6681  -1,90%
EUR/ZARÍÍ  17,993  +10,57%
EUR/TRY  8,6008  +30,35%

OBLIGATIEFOCUS

De Russische roebel daalde 
vorig jaar met ruim 30 pro-
cent tegenover de euro. De 
zwakke olieprĳs had de munt 
geen deugd gedaan, maar 
toen moest het ergste nog 
komen. Begin maart diende 
de coronapandemie zich ook 
aan in Rusland. Vanaf de 
tweede jaarhelft herstelde de 
olieprĳs echter spectaculair. 

Van minder dan 20 dollar per 
vat ging het gezwind richting 
56 dollar. Dat geeft de Russi-
sche economie extra zuur-
stof. Maar voorlopig is dat 
nog niet te merken aan de 
Russische munt. Dat kan te 
maken hebben met de rente, 
die ook daar laag moet blĳ-
ven.
Obligaties uitgegeven in Rus-
sische roebel kunnen een rol 
spelen om de portefeuille te 
diversifiëren. Wie opteert 
voor leningen van topdebi-

teuren zoals de European 
Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), de 
Europese Investeringsbank 
of de International Bank for 
Development and Recon-
struction (IBRD) loopt weinig 
of geen debiteurenrisico. Het 
zĳn debiteuren met de beste 
kredietrating. De IBRD heeft 
net een nieuwe obligatie op 
de markt gebracht. Ze vervalt 
op 22 januari 2026 en draagt 
een coupon van 4,25 procent. 
Omdat ze te koop is tegen 

iets meer dan 99 procent van 
de nominale waarde, 
bedraagt het rendement 4,45 
procent. Dat ligt volledig in 
lĳn met het rendement op 
leningen van andere triple 
A-debiteuren. Asian Infra-
structure biedt zelfs iets 
meer rendement (4,85%), 
terwĳl de coupon dezelfde is. 
Dat heeft alles te maken met 
de looptĳd tot 16 juli 2025 en 
de prĳs (97,60). De kwaliteit 
van de debiteur is ook 
dezelfde (AAA).

Diversificatie 
met de Russi-
sche roebel
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L E Z E R S V R A A G

Ik ben verbaasd over de 
aanhoudende stijging van 
het aandeel van Materialise. 
Zit er een overnamebod aan 
te komen?

Het aandeel van het Leuven-
se 3D-printingbedrijf Materi-
alise is sinds eind september 
in waarde verdubbeld, van 35 
naar 70 dollar. Tegenover het 
dieptepunt in maart 2020 is 
de koers verzesvoudigd. Ma-
terialise kwam in juni 2014 
tegen 12 dollar per aandeel 
naar de Amerikaanse techno-
logiebeurs Nasdaq. Het is 
met een marktkapitalisatie 
van 3,9 miljard dollar een van 
de grote 3D-spelers.
Het hoge verwachtingspa-
troon voor 3D-printing ver-
oorzaakte eind 2013 en begin 
2014 een enorme beurshype. 
De jaren daarna verliep de 
vertaling van de technologie 
in concrete, rendabele toe-
passingen minder snel dan 
verhoopt. Aandelen zoals 3D 
Systems, Stratasys en Voxel-
jet noteren zelfs na de recen-
te forse koerssprong nog al-
tijd 40 à 90 procent onder de 
recordniveaus van eind 2013.
Het aandeel van Materialise 
schommelde tot vorige zo-
mer tussen 6 en 20 dollar. 
Door de organische groei, sa-
menwerkingen (onder meer 
met BASF en Siemens) en 
overnames verdubbelde de 
omzet, van 81,4 miljoen euro 
in 2014 naar 196,6 miljoen in 
2019. De bedrijfskasstroom- 
of ebitda-marge klom van 6 
naar 13,6 procent, maar het 
nettoresultaat bleef al die tijd 
dicht bij het break-evenpunt, 

schommelend tussen 3 mil-
joen euro verlies en 3 miljoen 
winst. De schuldgraad bleef 
beperkt.
In 2019 haalde de afdeling 
Software een omzet van 
41,6 miljoen euro (21,1% van 
het groepstotaal) en een re-
bitda-marge van 33,2 pro-
cent. Medical boekte een om-
zet van 60,8 miljoen euro 
(30,9%) met een rebitda- 
marge van 17,7 procent. 
 Manufacturing is de grootste 
(94,2 miljoen euro, 48%), 
maar minst rendabele afde-
ling (12,9% marge). In 2020 
hielden Software en Medical 
dankzij covid-19 behoorlijk 
stand, maar Manufacturing 
viel stevig terug. Op groeps-
niveau wordt een omzetda-
ling met 12 procent verwacht 
(-14,3% na negen maanden) 
en een nettoverlies.
De koersuitbraak van de 
jongste zes maanden loopt in 
grote lijnen gelijk met die van 
de betere sectorgenoten. De 
opwaartse beweging versnel-
de begin januari, nadat 3D 
Systems zijn verwachte om-

zetvork voor het vierde 
kwartaal had vastgelegd op 
170 à 176 miljoen dollar, ruim 
boven de gemiddelde ver-
wachting van 140 miljoen. 
Dat doet beleggers dromen 
van een forse groei- en winst-
versnelling in de hele sector. 
We zien in de stijging van 
Materialise geen overname-
speculatie. In een consolida-
tiebeweging zien we het zelfs 
eerder aan de koperszijde 
opduiken. De fundamenten 
van de sector zijn veel beter 
dan eind 2013 en de vooruit-
zichten zijn gunstig. Maar te-
gen ruim 24 keer de boek-
waarde, 15 keer de verwachte 
omzet en een ondernemings-
waarde (ev) van 112 keer de 
verwachte ebitda voor 2021 
is het aandeel te duur. Ver-
kopen (rating 3B). z

Hoever reikt de klim van Materialise?

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 4/2:  IBM, WDP en aande-

lenlĳsten
• Vrĳdag 5/2: AkerBP, Microsoft en voor-

woord
• Maandag 8/2:  Euronav en lezersvraag 

(Materialise)
• Dinsdag 9/2: Alibaba, Melexis
• Woensdag 10/2: Lotus Bakeries, Total 

en  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST:  BEURZEN EEN ZEEPBEL? 
EN ARGENX

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 11 FEBRUARI
Agnico-Eagle Mines: 
kwartaalresultaten
ArcelorMittal: kwartaalresultaten
Fagron: jaarresultaten
Intervest Offices: jaarresultaten
KBC: jaarresultaten
Kinross Gold: kwartaalresultaten
Nvidia: kwartaalresultaten
Sipef: jaarresultaten
Telenet: jaarresultaten
Umicore: kwartaalresultaten
VastNed Retail: jaarresultaten
X-Fab: jaarresultaten

VRĲDAG 12 FEBRUARI
ING Groep: kwartaalresultaten
Zenitel: jaarresultaten

DINSDAG 16 FEBRUARI
BHP Group: jaarresultaten
DSM: jaarresultaten

WOENSDAG 17 FEBRUARI
Anglogold: kwartaalresultaten
First Majestic Silver: kwartaalresultaten
IAMGold: kwartaalresultaten
Rio Tinto: jaarresultaten
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