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V O O R W O O R D

Leerrijk en kansrijk 
startmoment

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

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

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

T
ijdens de coronacrisis 
hebben heel wat nieuwe 
en vooral jonge beleggers 
hun eerste stappen op de 
beursvloer gezet. Dat is 
verheugend nieuws. Al 
was de motivatie mis-

schien niet altijd de juiste. Zo 
werd de aandacht voor beleg-
gen bij heel wat jongeren ge-
trokken door het succes van 
cryptomunten als de bitcoin. 
We kunnen discussiëren over 
beleggen versus speculeren 
als het over cryptomunten 
gaat. Daarnaast was er de 
aantrekkelijkheid van beleg-
gingsplatformen als Robin-
hood en Bux.
Maar er waren ook heel wat 
jonge mensen die zijn begin-
nen te beleggen in klassieke 
aandelen. Dat juichen we toe. 
Het kan niet genoeg beklem-
toond worden hoe belangrijk 
het is om er zo vroeg mogelijk 
mee te beginnen. Aandelen 
brengen gemiddeld meer op 
dan obligaties en liquiditei-
ten: de voorbije eeuw gemid-
deld 8 à 9 procent tegenover 

respectievelijk 5 à 6 procent en
2 à 3 procent. In één jaar is dat 
verschil niet zo indrukwek-
kend, maar dat het wordt het 
wel over een periode van der-
tig of veertig jaar. Bovendien 
is dat superieure rendement 
alleen gegarandeerd op lange 
termijn. Van jaar tot jaar kun-
nen de beurzen alle kanten 
uit. 

Onzekere tijden
Tegenwoordig horen we min-
der berichten van jongeren 
die aan het beleggen zijn ge-
gaan. Dat is jammer. Het lijkt 
ons een leerrijk en kansrijk 
startmoment te zijn.
Het zijn onzekere beleggings-
tijden en daar moet een be-
legger aan wennen. Zulke mo-
menten zul je nog een aantal 
keer tegenkomen. Dit is dus 
een leerrijke omgeving. Daar-
naast zijn de koersen vaak fors 
teruggevallen. Dat kan voor 
een kansrijk startmoment zor-
gen. Maar het gaat vooral om 
de ambitie om belegger te 
blijven en er een winstgeven-

de hobby van te maken. De 
omgevingsfactoren, met de 
inflatie en de recessiedrei-
ging, lijken vandaag ongunstig 
om te beginnen beleggen, 
maar die blijven nooit duren. 
Niemand wordt geboren als 
een succesvolle belegger. Dat 
moet je worden. De basis is 
zich informeren, les volgen en 
er het beste op vaste tijdstip-
pen mee bezig zijn. Klassiek 
kost een hobby geld en tijd. 
Wie bijvoorbeeld wil leren te 
golfen, moet jaarlijks lidgeld 
betalen aan een club, een uit-
rusting kopen, lessen volgen, 
… Je bent al snel enkele dui-
zenden euro’s kwijt. Dat is 
geen probleem als je je daar-
mee regelmatig kan amuse-
ren. De meeste mensen vin-
den het fijn om een zeker ni-
veau te halen en te groeien.
Dezelfde aanpak is nodig voor 
wie een succesvolle belegger 
wil worden. Waar die hobby 

kan verschillen van andere, is 
het financieel aspect. Terwijl 
andere hobby’s vooral geld 
kosten, kan beleggen geld op-
brengen.
Maar dan zullen we aan de 
slag moeten gaan, beter in 
slechte dan in goede beurstij-
den. Vooral in slechte tijden 
leert u het meeste bij. Door-
gaans beginnen we te beleg-
gen in goede tot uitstekende 
beurstijden en betalen we on-
ze eerste aankopen aan de du-
re kant. Beginnersfouten wor-
den dan vaak heel hard afge-
straft. Dat soort fouten mo-
gen, maar worden het beste 
gemaakt als de inleg nog klein 
is. z
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Beginnen met beleggen 
doen we beter in slechte 
dan in goede beurstijden.
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A N A L Y S E

V
eel mensen beschouwen 
hun huisdier als een lid 
van het gezin. Meer nog, 
huisdieren worden ver-
menselijkt. De voeding, 
de verzorging en zelfs 
het speelgoed mogen wat 

kosten. De dierenspeciaal-
zaken maken megawinsten. 
Voor beleggers dienen zich 
interessante kansen aan. De 
sector wordt beschouwd als 
recessiebestendig. Er is de 
ene start-up na de andere. 
Overnames zijn schering en 
inslag. Het is hoogst waar-
schijnlijk dat er verschillende 
beursintroducties volgen als 
de financiële markten weer 
rust vinden.
De pandemie zorgde voor 
een extra boost. Thuiswer-
kers kochten massaal een ge-
zelschapsdier. Dat leidde in 
2020 tot een omzetgroei van 
15 procent voor Tom & Co. 
Vorig jaar maakte de groep 
264 miljoen omzet, alweer  
10 procent meer dan tijdens 
het succesjaar 2020. Een van 
de rijkste families in België, 
de Spoelberch, kocht zich 
met haar beleggersvehikel 
Verlinvest in bij Tom & Co, 
de Belgische marktleider in 
de verkoop van voeding en 
benodigdheden voor huisdie-
ren, vissen, vogels en reptie-
len. Een dik jaar eerder stap-
te de holding in het Indiase 
Heads Up For Tails, een spe-
cialist in producten voor 
huisdieren. Enkele jaren eer-
der deelde Verlinvest in de 
winst toen de online dieren-
voedingsspecialist Chewy 
werd verkocht aan de sector-
genoot PetSmart voor 
3,35 miljard dollar (3,11 mil-
jard euro).

Ook een andere steenrijke 
 familie, Reimann, investeert 
in de sector. Niet in voeding 
of verzorging, maar in verze-
keringen. De familieholding 
JAB betaalde 1,4 miljard dol-
lar voor een aantal huisdie-
renverzekeraars van de Ca-
nadese investeerder Fairtax. 
Ook die sector groeit sterk. 
In sommige Scandinavische 
landen zijn de meeste hon-
den en katten al verzekerd.

Marc Coucke
De Belgische markt voor voe-
ding en verzorging van huis-
dieren volgt een internatio-
nale trend. Volgens cijfers 
van de American Pet Pro-
ducts Association bezaten 
drie van de vier Amerikaanse 
huishoudens de jongste jaren 
een huisdier. De forse groei 
van de sector houdt aan, on-
danks de hoge inflatie en dus 
de dalende koopkracht van 
veel consumenten. Ook in 
Asia Pacific (China, India, Ja-
pan, Australië, ...) zal de vraag 
aanzienlijk toenemen.
De markt voor geneesmidde-
len, medische behandelingen 
en voedingssupplementen 
voor dieren blijft eveneens 
fors groeien. Met de start-up 
TheraVet produceert oprich-

ter en ex-CEO Enrico Bastia-
nelli medicatie voor honden 
en katten die kampen met 
chronische ontstekingen. 
Miljardair Marc Coucke 
heeft een neus voor gouden 
zaakjes. Hij is een van de be-
langrijkste aandeelhouders 
van de Britse producent van 
dierengeneesmiddelen 
 Animalcare. De markt voor 
verzorgingsproducten voor 
gezelschapsdieren zou in 
2027 meer dan 350 miljard 
dollar bedragen, waarbij voe-
ding 94,2 miljard dollar uit-
maakt.

Koopkansen
Bedrijven die niet of niet 
meer beursgenoteerd zijn, 
domineren de sector. De be-
langrijkste is Mars Petcare 
met topmerken als Pedigree, 
Whiskas en Royal Canin. De 
meeste spelers komen uit de 

Verenigde Staten, maar ook 
in Europa zijn enkele interes-
sante bedrijven actief. Een 
van de voornaamste is Zoo-
plus, dat sinds 2008 noteerde 
op de beurs van Frankfurt. 
Het Duitse bedrijf beheert 
een onlineplatform dat pro-
ducten voor huisdieren aan-
biedt. Het heeft 23 jaar na de 
oprichting 10 miljoen klanten 
in 30 landen en de omzet 
groeit al jaren met gemiddeld 
120 procent per jaar. Eind vo-
rig jaar namen de Ameri-
kaanse private-equityonder-
neming Hellman & Friedman 
en haar Zweedse sectorge-
noot EQT Private Equity 
Zooplus over voor 480 euro 
per aandeel. Dat waardeerde 
Zooplus op 3,7 miljard euro 
inclusief schulden. De aande-
len werden kort na de over-
name van de beurs gehaald.
De FactSet Pet Care-index 

DIERENSPECIAALZAKEN OP DE BEURS 

De gouden zaken  
rond uw huisdier

NAAM KOERS VERSCHIL 1J VERSCHIL 5J KW DIVIDEND
Pets at Home 320 GBP -36,20 % +93,24 % 14,3 3,75 %
Nestlé 117,9 CHF +2,41 % +43,55 % 25,1 2,50 %
Chewy 38,4 USD -55 % +2,78 % - -
Freshpet 47,25 USD -69,41 % +176 % - -
General Mills 74,41 USD +25 % +34,80 % 18,6 2,95 %
J.M. Smucker 129,2 USD -1,10 % +8,12 % 16,2 3,10 %
Petco Health 12,94 USD -34,95 % -49,94 % - -
Spectrum Brands 72,06 USD -18,44 % -30,89 % 23,3 2,37 %
Zoetis 176,3 USD -12,63 % +183,25 % 34,8 0,70 %
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bestaat uit 26 bedrijven die 
actief zijn in de sector van de 
producten voor huisdieren 
(waaronder Nestlé, Chewy, 
General Mills, Colgate-Pal-
molive en J.M. Smucker). De 
ETF Proshares Trust Pet Ca-
re volgt de index en verloor 
de voorbije twaalf maanden 
35 procent van zijn waarde. 
Ook de waarde van belofte-
volle aandelen daalt in tijden 
van pessimisme op de beur-
zen. Maar de huidige koersen 
bieden net daarom wellicht 
koopkansen.
Dat is ook het geval voor de 
Britse dierenspeciaalzaak 
Pets at Home die niet alleen 
dierenvoeding verkoopt, 
maar ook speelgoed en medi-
cijnen. Op de Londense beurs 
kost het aandeel momenteel 
35 procent minder dan een 
jaar geleden. Maar het heeft 
veel opwaarts potentieel. In 
termen van koers-winstver-
houding (14) is Pets at Home 
redelijk geprijsd. De grootste 
retailer van huisdierenbeno-
digdheden in Groot-Brittan-
nië bezit 450 winkels. De 
nettowinst voor dit jaar 
wordt geschat op 124,50 mil-
joen pond en de verwachtin-
gen voor 2023 liggen in de-
zelfde lijn. 

Afsplitsen
De CEO van Nestlé, Mark 
Schneider, is dezelfde me-
ning toegedaan. Dierenvoe-
ding is hot, merkt hij op en 
hij kondigde prompt een 
prijsstijging aan van 7,7 pro-
cent voor de petcare-produc-
ten. De opmerkelijke inzet op 
huisdieren vormt een belang-
rijke reden van het succes 
van Nestlé tegenover Unile-
ver en Danone. Dochteron-
derneming Nestlé Purina 
PetCare heeft producten als 
Purina Pro Plan, Purina ONE 
en Felix in het gamma. De af-

deling zorgt al voor 15 pro-
cent van de 87 miljard Zwit-
serse frank omzet en dat aan-
deel stijgt. Nestlé is daarom 
een geschikt aandeel voor de 
rustige belegger die veilig-
heid belangrijk vindt.
General Mills is een Ameri-
kaanse voedingsreus met 

merken zoals Cheerios (ont-
bijtgranen), Buggles (snack) 
en Häagen-Dazs (roomijs). 
Onder het motto ‘Hou van ze 
als familie. Voed ze als fami-
lie’ verkoopt het bedrijf die-
renvoeding van het merk 
Blue Buffalo. De bedrijfs-
winst steeg vorig jaar met  
11 procent tot 3,5 miljard 
 dollar. De netto-omzet in het 
vierde kwartaal voor dieren-
voeding steeg met 37 procent 
tot 610 miljoen dollar. Zelfs 
General Mills had zo’n sterk 
resultaat niet verwacht. De 
aankoop van dit aandeel is 
verantwoord voor beleggers 
met een langetermijnper-
spectief.
De medische groep Henry 
Schein, die instrumenten en 
vaccins levert aan dokters en 

tandartsen, heeft de dieren-
geneeskundetak afgesplitst 
en laten samensmelten met 
Vets First Choice, een aan-
bieder van technologische 
diensten voor dierenarts- 
praktijken. Het bedrijf volgt 
een trend waarbij grote be-
drijven hun dierenafdeling 
afsplitsen. De farmareus 
 Pfizer bracht al in 2013 zijn 
afdeling Zoetis naar de beurs. 
Het bedrijf richt zich op de 
ontdekking, ontwikkeling, 
productie en commercialise-
ring van geneesmiddelen, 
vaccins, diagnostische pro-
ducten en gezondheidstech-
nologie voor honden, katten, 
paarden, runderen, varkens, 
pluimvee, vissen en schapen. 
Het aandeel werd sinds de 
beursintroductie ruim 400 
procent duurder. Een afkoe-
lingsfase na zo’n hausse is 
niet abnormaal.
Het pure e-commercebedrijf 
Chewy heeft het al geruime 
tijd lastig op de beurs. Via de 
website en mobiele applica-
ties levert het producten 
(voeding, voedingssupple-
menten, gezondheidsproduc-
ten) voor huisdieren in ruime 
zin. Chewy maakte nog geen 
winst en ook voor dit en vol-
gend jaar is er geen beter-
schap in zicht. Toch geven 
verschillende analisten een 
aankoopaanbeveling. Slechts 

20 procent van de verkopen 
van de sector dierenproduc-
ten gebeurt vandaag online. 
Er resten dus nog aanzienlij-
ke mogelijkheden voor groei 
via e-commerce.
Freshpet was in 2006, naar 
eigen zeggen, de eerste die 
een branche uitdaagde die al 
meer dan vijftig jaar dezelfde 
was. Het wou vers en gezond 
voedsel voor huisdieren creë-
ren, zonder conserverings-
middelen. Het eerste kwar-
taal van dit jaar steeg de om-
zet 41,5 procent tegenover 
vorig jaar, maar het verlies 
nam toe van 11 miljoen dollar 
tot 17,5 miljoen dollar, hoofd-
zakelijk wegens extra inves-
teringen en toenemende 
loon- en grondstofkosten. Tot 
begin vorig jaar steeg de aan-
delenkoers fors, maar de 
jongste twaalf maanden ging 
er 70 procent van de koers.
Petco Health and Wellness 
Company focust op de ge-
zondheid en het welzijn van 
huisdieren. Daarom biedt het 
verschillende diensten aan 
zoals verzorging, positieve 
hondentraining, veterinaire 
diensten, enzovoort. Het 
 aandeel maakte echter nog 
niet veel bezitters blij. We be-
houden het vertrouwen in 
het oude beleggersgezegde 
‘don’t try to catch a falling 
knife’. z

De forse groei van de  
sector houdt aan, ondanks 
de hoge inflatie en dus  
de dalende koopkracht 
van veel consumenten.
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V
oor de Noorse olie- en 
gasproducent was het 
belangrijkste wapenfeit 
in het tweede kwartaal 
ongetwijfeld het afron-
den op 30 juni van de 
eind vorig jaar aangekon-

digde overname van de olie- 
en gasactiva van het Zweedse 
Lundin Energy. Alle overge-
nomen activa bevinden zich, 
net zoals die van AkerBP, in 
Noorse wateren, op de Nor-
wegian Continental Shelf 
(NCS). AkerBP betaalde 
2,2 miljard dollar in cash en 
gaf 271,9 miljoen nieuwe aan-
delen AkerBP uit voor een 
waarde van 9,34 miljard. Het 
aantal uitstaande aandelen 
steeg met 75,5 procent naar 
632 miljoen.

De cijfers van Lundin Energy 
worden vanaf 1 juli meege-
teld. De gecombineerde 
groep is het grootste beursge-
noteerde olie- en gasbedrijf 
met focus op de NCS. Ze 
combineert een lage kosten-
structuur, een lage koolstof- 
emissie en een sterke groei 
met een aantrekkelijk divi-
dendprofiel.
AkerBP beschikte op 30 juni 
over 2,15 miljard dollar cash 
en betaalde op 1 juli voor 
600 miljoen overgenomen 
bankschulden van Lundin 
Energy terug. Er is ook een 
ongebruikte kredietfaciliteit 
van 3,4 miljard dollar. De 
 nettoschuld steeg het voor-
bije kwartaal van 877 miljoen 
naar 3,82 miljard. Eind juni 

2021 bedroeg de nettoschuld 
2,8 miljard. Dankzij die ge-
zonde financiële positie trok-
ken de belangrijkste krediet-
ratingagentschappen de kre-
dietwaardigheid van het 
nieuwe AkerBP op. Dat liet 
de Noren toe vanaf het derde 
kwartaal al het kwartaaldivi-
dend met 11 procent te ver-
hogen, van 47,5 naar 52,5 dol-
larcent per aandeel bruto.
Na het vorige recordkwartaal 
zakte de omzet in het tweede 
kwartaal met 11,6 procent tot 
2,03 miljard dollar. Tegen-
over het tweede kwartaal van 
2021 was er een stijging met 
80 procent.
De gemiddelde dagproductie 
lag 13 procent lager dan in 
het eerste kwartaal (180.300 
vaten olie-equivalent) door 
productieonderbrekingen in 
Alvheim en Ivar Aasen, en 
gepland onderhoud in het 
Johan Sverdrup-olieveld en 
in het Valhallgebied. De ge-
middelde dagproductie daal-
de in het eerste halfjaar van 
210.400 vaten olie-equivalent 
vorig jaar tot 194.700 vaten. 
Vooral door de lagere pro-
ductie stegen de gemiddelde 

productiekosten van 8,8 dol-
lar tot 11,8 dollar per vat olie- 
equivalent (11,6 dollar in het 
eerste kwartaal van 2022).
In de tweede jaarhelft zou de 
productie hoger liggen. De 
olie- en gasactiva van Lundin 
Energy produceerden in de 

eerste jaarhelft gemiddeld 
181.000 vaten olie-equivalent 
per dag. Gecombineerd ver-
wacht AkerBP in de tweede 
helft een ruime verdubbeling 
tot 410.000 à 435.000 vaten 
olie-equivalent. De gemid-
delde productiekosten zou-
den dalen naar 7 dollar per 
vat olie-equivalent.
De gemiddelde gerealiseerde 
verkoopprijs voor olie klom 
in de eerste jaarhelft van 
63,3 dollar per vat vorig jaar 
naar 108 dollar, terwijl de 
gasprijs gemiddeld bijna ver-
viervoudigde: van 41,4 tot 
161,7 dollar per vat olie-equi-
valent.
Na zes maanden is er 
724 miljoen dollar netto-
winst, een toename met 157,6 
procent tegenover dezelfde 
periode vorig jaar (281 mil-
joen), ondanks een afwaarde-
ring van 422 miljoen op het 
Ula-productiegebied in het 
tweede kwartaal. De groei-
projecten van de groep zitten 
op schema om de productie 
tegen 2027 op te krikken 
naar minstens 525.000 vaten 
olie-equivalent per dag.

Conclusie
Het aandeel van AkerBP viel 
sinds de piek begin juni met 
21 procent terug. Tegen 
6,4 keer de verwachte winst 
2022 is het aandeel niet duur, 
maar veel zal uiteraard af-
hangen van de verdere evolu-
tie van de olie- en gasprijzen. 
Bestaande posities mogen 
aangehouden worden, maar 
voor een koopadvies mikken 
we op een verdere terugval 
richting 300 Noorse kronen. 
z

A K E R B P

Overname afgerond

Ko e r s :  329,4 NOK
T i c ke r :  AKERBP NO
I S I N - c o d e :  NO0010345853
M a r k t :  Oslo
Beurskapitalisatie: 210,9 miljard NOK
K /w  2 0 2 1 :  15,6
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  6,4
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +37,9 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +21,3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,2 %

Het aandeel van AkerBP 
viel sinds de piek begin  
juni met 21 procent terug.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 AUGUSTUSGF



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

85

1 1  AU G U ST U S  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

O
ndanks de negatieve im-
pact van de oorlog in 
 Oekraïne zet de grootste 
staalproducent van de 
wereld sterke resultaten 
neer. De hoeveelheid 
verscheept staal viel in 

het tweede kwartaal tegen-
over het eerste kwartaal met 
6,3 procent terug tot 14,4 mil-
joen ton. De ACIS-regio 
(Afrika en het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten) 
verscheepte 1,2 miljoen ton, 
een terugval met 48,6 pro-
cent. In Europa was er een 
daling met 4,4 procent tot 
8,3 miljoen ton. Brazilië be-
perkte de terugval tot 1,1 pro-
cent, tot 3 miljoen ton, terwijl 
Noord-Amerika stabiliseerde 
op 2,45 miljoen ton. Tegen-
over het tweede kwartaal van 
2021 was er op vergelijkbare 
basis een meer uitgesproken 
terugval met 9,9 procent, 
waarbij Europa de schade 
beperkte tot -2,6 procent.

De omzet klom in het tweede 
kwartaal 1,4 procent hoger 
tot 22,1 miljard dollar, of een 
toename tegenover 2021 met 
14,5 procent. De stijging is 
een gevolg van de stijging van 
de staalprijzen met 7,7 pro-
cent tegenover het eerste 
kwartaal en met 30,8 procent 
tegenover vorig jaar. De be-
drijfskasstroom (ebitda) 
klom met 1,6 procent tot 
5,16 miljard dollar, iets beter 
dan de gemiddelde analisten-
verwachting van 5,09 miljard. 
De nettowinst zakte met 4,9 

procent tot 3,92 miljard dol-
lar (-2 % tegenover het twee-
de kwartaal van 2021), ruim 
beter dan de gemiddelde 
analistenverwachting van 
3,72 miljard. Per aandeel was 
er een nettowinst van 
4,25 dollar.

Na zes maanden is er een 
sterke omzettoename met 
23,8 procent tot 43,98 mil-
jard, onder impuls van een 
gemiddelde stijging van de 
staalprijzen met 37,7 procent. 
De ebitda steeg met 23,5 pro-
cent tot 10,2 miljard euro, het 
hoogste niveau sinds 2008. 
Vermits de verscheepte volu-
mes lager lagen, klom de 
ebitda per ton met 35,3 pro-
cent tot 345 dollar. De netto-
winst steeg van 6,29 miljard 
dollar in de eerste jaarhelft 
van 2021 tot 8,05 miljard, een 
toename met 28 procent, of 
van 5,4 dollar per aandeel tot 
8,53 dollar (+58 %).
Het aantal uitstaande aande-
len verminderde de voorbije 
twaalf maanden door de in-
koopprogramma’s van eigen 
aandelen met 17 procent tot 
847 miljoen. Toch evolueert 
de schuldpositie dankzij de 
sterke vrije kasstromen gun-
stig. De voorbije zes maan-
den stabiliseerde de net-
toschuld op 4,2 miljard dol-
lar, ondanks een investering 
van 3,4 miljard in werkkapi-
taal. De staalreus kondigde 
bij de halfjaarrapportering 

een nieuw inkoopprogramma 
van 60 miljoen eigen aande-
len aan, of 7 procent van de 
uitstaande aandelen.
De groep blijft de toekomst 
voorbereiden met overnames 
die passen in de sterke kli-
maatambities van de groep. 
ArcelorMittal betaalde circa 
800 miljoen dollar voor een 
belang van 80 procent in de 
sponsijzerfabriek van 
Voestalphine in het Ameri-
kaanse Texas. Het gaat om 
een belangrijk ingrediënt 
voor de productie van hoog-
waardig staal. De fabriek zal 
jaarlijks minstens 130 mil-
joen dollar ebitda aanleveren. 
ArcelorMittal heeft ook plan-
nen om zulke fabrieken te 
bouwen. Daarnaast heeft het 
bedrijf de intentie voor een 
ondernemingswaarde van 
2,2 miljard dollar een Brazi-
liaanse staalfabriek over te 
nemen die jaarlijks 330 mil-
joen ebitda zal aanleveren.

Conclusie
Het aandeel van ArcelorMit-
tal viel in juni stevig terug 
door de forse verzwakking 
van de wereldconjunctuur. 
Het recente herstel is voor-
alsnog wat aarzelend. De 
waardering blijft heel goed-
koop, tegen 2,1 keer de ver-
wachte winst 2022 en met 
een ondernemingswaarde 
van 1,1 keer de verwachte be-
drijfskasstroom, en weerspie-
gelt al veel slecht economisch 
nieuws. Het bedrijf was fi-
nancieel nog nooit zo gezond 
en het nieuwe inkooppro-
gramma van eigen aandelen 
zorgt voor steun. z

A R C E L O R M I T T A L

Sterke eerste jaarhelft

Ko e r s :  23,23 euro
T i c ke r :  MT NA
I S I N - c o d e :  LU1598757687
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 20,4 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  2,0
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  2,1
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -20,8 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17,5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,6 %

ArcelorMittal was finan- 
cieel nog nooit zo gezond.

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

A
SML presteerde in het 
tweede kwartaal boven 
de verwachtingen, maar 
verlaagde de prognoses 
voor de tweede jaarhelft. 
Het productievolume 
van halfgeleidermachi-

nes ligt niet zo hoog als de 
Nederlandse groep zou wil-
len. Dat komt omdat de te-
korten van componenten in 
de aanvoerketen hardnekkig 
zijn en de productiecapaci-
teit te laag is.
Om de klanten toch zo snel 
mogelijk te bedienen, voerde 
ASML eerder dit jaar de fast 
shipping-procedure in voor 
EUV-systemen. Dat houdt in 
dat de test- en acceptatiepro-
cedures bij de klant worden 
uitgevoerd. In normale om-
standigheden gebeuren die 
testen bij ASML. Op die ma-
nier wil ASML zijn capaciteit 
zo optimaal mogelijk benut-
ten. Een nadeel van die pro-
cedure is dat een verkoop 
maar als omzet kan worden 
erkend wanneer de accepta-
tie helemaal is afgerond.
De impact is groter dan ver-
wacht. Aanvankelijk had 
 ASML 1 miljard euro voorop-
gesteld, maar dat werd op-
waarts bijgesteld naar 
2,8 miljard euro. De fabrikant 
van halfgeleidermachines ver- 
wacht dit jaar 55 EUV-ma-
chines aan de man te brengen. 
Daarvan zullen er 15 onder 
de fast shipping vallen. Daar-
door zal de verwachte omzet- 
groei van 20 procent niet 
worden gehaald. Het manage-
ment mikt op 10 procent. 
De langetermijnprognoses 
blijven overeind. Volgend 
boekjaar zou de omzet oplo-
pen naar 26 miljard euro op 

basis van 60 verkochte 
EUV-machines. Op de inves-
teerdersdag in september zal 
ASML met nieuwe prognoses 
voor de periode na 2025 uit-
pakken. Momenteel ligt de 
omzetprognose voor 2025 op 
24 tot 30 miljard euro. Op de 

cyclische halfgeleidermarkt 
is er bij de pc’s en smartpho-
nes een groeivertraging. An-
dere segmenten als automo-
tive en datacenters draaien 
op volle toeren.
In het tweede kwartaal 
kwam de omzet uit op 
5,43 miljard euro. Dat is 35 
procent meer dan een jaar 
eerder en 54 procent meer 
dan in het eerste kwartaal. 
ASML had een cijfer tussen 

5,1 en 5,3 miljard euro voor-
opgesteld. De brutomarge lag 
met 49,1 procent een fractie 
onder de consensusverwach-
ting van 49,5 procent. ASML 
moet zwaar investeren in 
nieuwe productiecapaciteit 
en heeft bovendien ook met 
kosteninflatie af te rekenen. 
De operationele uitgaven la-
gen 5 procent hoger dan ver-
wacht waardoor ook de ope-
rationele (ebit)-marge met 
30,4 procent iets onder de 
verwachtingen uitkwam 
(31,1 %). ASML verdiende 

netto 1,4 miljard euro (+36 %) 
of 3,54 euro per aandeel 
(+40 %). Dat is boven de con-
sensusverwachting van 
3,44 euro. Tussen april en ju-
ni werd voor 8,5 miljard euro 
nieuwe orders binnenge-
haald, een record.
ASML kocht in het tweede 
kwartaal 2,3 miljoen eigen 
aandelen in voor 1,2 miljard 
euro. Dat brengt het totaal 
over de eerste jaarhelft op 
3,3 miljard euro en zelfs 
7,9 miljard euro sinds de start 
van de twee inkoopprogram-
ma’s. In het tweede kwartaal 
werd ook het slotdividend 
van 3,7 euro uitbetaald, wat 
de totale uitkering over het 
boekjaar 2021 op 5,5 euro per 
aandeel brengt. ASML keert 
vanaf dit kwartaal een kwar-
taaldividend uit. Dat zal voor 
het eerst gebeuren op 12 au-
gustus (1,37 euro).

Conclusie
Het verlagen van de omzet-
prognose heeft te maken met 
een tekort aan productieca-
paciteit en problemen in de 
aanvoerketen. Het is geen 
signaal dat de zaken slecht 
gaan. De lagere marges door 
kosteninflatie worden aange-
pakt met prijsverhogingen. 
ASML noteert nog ruim on-
der de top van november, 
maar is sinds de bodemkoers 
van juli al met meer dan 30 
procent hersteld. Een domi-
nante marktpositie, goede 
vooruitzichten en hoge aan-
deelhoudersvergoedingen 
blijven de fundamenten van 
ASML. Elke correctie is een 
kans om dit kwaliteitsaan-
deel te kopen. z

A S M L

Tijdelijk lagere omzetgroei

Ko e r s :  536 euro
T i c ke r :  ASML NA
I s i n - c o d e :  NL0010273215
M a r k t :  Euronext Amsterdam
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  218 mil jard
K /w  2 0 2 1 :  37,3
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 21 :  32,9
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -16.6 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23.6 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1  %

Elke correctie is een kans 
om dit kwaliteitsaandeel  
te kopen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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B
ekaert zette in de eerste 
helft van dit jaar opnieuw 
een sterke prestatie neer 
in moeilijke omstandig-
heden. Dankzij een vol-
gehouden prijsdiscipline, 
de focus op producten 

met een hoge toegevoegde 
waarde en een efficiënte 
werking kan het bedrijf ook 
in tijden van hoge inflatie, 
een vrij zwakke economie en 
haperende aanvoerketens de 
resultaten verdedigen.
De omzet steeg in de eerste 

jaarhelft met 24 procent, 
vooral dankzij hogere prijzen. 
Bekaert rekent rigoureus de 
hogere kosten door in de eind-
prijzen, ook al gaat dat soms 
ten koste van een kleine da-
ling van de volumes. Door die 
volumedaling stond de onder-
liggende marge op het niveau 
van de bedrijfswinst onder 
druk, maar een marge van 9,9 
procent is meer dan behoor-
lijk. Het samenspel van een 
hogere omzet bij een lagere 
marge resulteerde in een sta-
biele onderliggende bedrijfs-
winst van 283 miljoen euro in 
de eerste helft van dit jaar.
Het bedrijf klopte daarmee 
ruim de verwachtingen. Het 
management blijft voorzich-
tig in de vooruitzichten door 
de moeilijke macro-economi-
sche en geopolitieke context, 
maar op jaarbasis mag de 
winst per aandeel op min-
stens 7 euro geschat worden. 
Dat impliceert bij de huidige 

koers een koers-winstver-
houding van ongeveer 5. De 
markt onderschat dus nog al-
tijd het huiswerk dat Bekaert 
de voorbije jaren gemaakt 
heeft. De resultaten blijven 
goed overeind in moeilijke tij-
den, en beloven flink beter-
schap als de markten op-
nieuw aantrekken.
De pas op de plaats van de 
onderliggende bedrijfswinst 
in de eerste helft van 2021 is 
vooral te wijten aan de lagere 
verkochte volumes in China 
en Latijns-Amerika. De lock-
downs hebben gewogen op de 
Chinese vraag, maar de jong-
ste signalen wijzen op een 
voorzichtig herstel. Bekaert 
gaf daarbij bewust wat markt-
aandeel op. “We willen niet 
achter volumes aanlopen om 
de fabrieken te vullen, zoals 
een aantal concurrenten dat 
deden, met als resultaat dat 
zij winstwaarschuwingen 
moesten uitsturen. Wij heb-
ben liever winst dan omzet”, 
zei CEO Oswald Schmid.
De moeilijkere economische 
omgeving woog vooral op de 
volumes en de onderliggende 
winst in de divisies van de 

rubberversterking en van de 
staaldraadtoepassingen voor 
de industrie. De divisie ‘spe-
cialty products’ schreef een 
heel ander verhaal. De omzet 
verdubbelde bijna, en de ver-
gelijkbare bedrijfswinst steeg 

met 38 procent bij een royale 
marge van 18,1 procent. Met 
een bedrijfswinst van 74 mil-
joen euro levert de divisie 
een substantiële bijdrage aan 
het groepsresultaat. Ze kan 
op termijn zelfs de grootste 
divisie worden. “De groei van 
het eerste kwartaal is geen 
eenmalige gebeurtenis. Deze 
divisie kent een structurele 
groei dankzij een aantal me-
gatrends, zoals de elektrifica-
tie en decarbonisatie van de 
economie”, zegt Schmid. Be-
kaert levert bijvoorbeeld op-
lossingen voor de koolstof-
arme versterking van beton-
bouw of voor de bouw van 
windmolenparken en water-
stofelektrolyse. Kortom, in 
Bekaert zit een groeiende 
groene divisie verborgen, 
waar beleggers nog veel ple-
zier aan kunnen beleven.

Conclusie
Het aandeel ontsnapte de 
voorbije maanden niet aan de 
algemene correctie op de 
markten, maar de daling 
biedt de belegger een nog be-
tere instapkans. De markt on-
derschat nog altijd de struc-
turele verbetering van de 
rendabiliteit van de jongste 
jaren. Bekaert slaagt erin om 
ook in moeilijke omstandig-
heden de resultaten te verde-
digen. Dat belooft groei als de 
eindmarkten in China op-
nieuw aantrekken. Met de 
huidige koers betalen beleg-
gers slechts vijf keer de winst 
en vier keer de bedrijfs-
cashflow. Dat is bijzonder 
weinig voor een bedrijf met 
gezonde fundamenten. We 
behouden het koopadvies. z

B E K A E R T

Ondergewaardeerde resultaten

Ko e r s :  35 euro
T i c ke r :  BEK BB
I S I N - c o d e :  BE0974258874
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,06 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  6
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -11  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -12 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,2 %

De markt onderschat nog 
altijd de structurele verbe-
tering van de rendabiliteit 
van de jongste jaren.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A A N D E L E N

H
et belangrijkste nieuws 
uit de halfjaarresultaten 
van de maaltijdmarkt-
plaats en -bezorger Just 
Eat Takeaway (JET) is 
dat het over de hele lijn 
zijn winstgevendheid 

heeft opgekrikt tegenover de- 
zelfde periode vorig jaar. De 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
staat nog niet in alle segmen-
ten in de zwarte cijfers, maar 
het gaat de goede kant op.

Drie van de vier regio’s, Noord- 
Europa, Noord-Amerika en 
het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, samen goed voor 90 
procent van de omzet, zetten 
in het tweede kwartaal alle-
maal een positieve bedrijfs-
kasstroom (ebitda) neer.
Noord-Europa blijft de meest 
winstgevende regio. Het VK en 
Ierland doen het opmerkelijk 
beter dan in dezelfde periode 
vorig jaar. De regio was 70 
procent minder verlieslatend. 
Noord-Amerika draaide bijna 
break-even. Zonder de be-
perkingen die in bepaalde 
staten gelden op de commis-
sies van maaltijdbezorgers 
zou de regio operationeel 
winstgevend zijn. JET vecht 
die fee caps juridisch aan. De 
regio Zuid-Europa en Oce-
anië bleef achter. Daar wegen 
de investeringen nog te 
zwaar, hoewel de verliezen 
steeds kleiner worden.
De groei vertraagt daarente-
gen. Dat komt vooral door de 
hoge vergelijkingsbasis van de 

eerste jaarhelft van 2021 toen 
maaltijdbezorging wegens de 
pandemie een hoge vlucht 
nam. Het aantal orders ging 
licht achteruit. Desondanks 
bleef de brutotransactiewaar-
de van de orders op peil en 
ging de omzet licht omhoog. 
Het aantal bestellingen daal-
de, maar de waarde per be-
stelling lag hoger. Klanten 
blijven trouw, maar de aan-
was van nieuwe klanten ligt 
lager dan in de afgelopen 
kwartalen, eveneens omdat 
de boost van de pandemie is 
weggevallen. Het aantal res-
taurants en grootwarenhui-
zen aangesloten op het plat-
form is wel met 16 procent 
gestegen tegenover vorig jaar.
JET heeft dit jaar belangrijke 
partnerschappen gesloten. 
Begin juli kondigde het een 
deal met Amazon aan, waar-
mee Amazon Prime-leden 
een jaar gratis lid worden van 
GrubHub+. Daarmee hoopt 
JET zijn klantenbasis in de 
Verenigde Staten uit te brei-
den. Dat moet het doel om 
GrubHub deels of helemaal 
te verkopen bevorderen. 
Amazon krijgt in ruil warran-

ten, initieel voor 2 procent 
van het kapitaal, maar dat 
kan aandikken tot 13 procent, 
als bepaalde doelstellingen 
worden gehaald.
JET heeft op de goodwill die 
het overhield aan de overna-
me van GrubHub een af-
waardering geboekt van 

3 miljard euro. Die overname 
bedroeg meer dan 7 miljard 
euro. GrubHub staat nu nog 
voor 2,5 miljard euro in de 
boeken. De markt gaat ervan 
uit dat JET er maar 1 miljard 
voor krijgt. Er lopen gesprek-
ken voor de verkoop van 
GrubHub, net als voor de  
33 procentparticipatie in het 
Braziliaanse iFood, maar het 
management gaf geen kik 
over hoever die staan.
JET ging in maart een part-
nerschap met McDonald’s 
aan, wat efficiëntieverbete-
ringen in de bezorgingsacti-
viteiten mogelijk maakt. 
Daarnaast heeft het efficiën-
tieverbeteringen in zijn mar-
keting doorgevoerd, heeft het 
nog marge om zijn prijzen en 
commissies te verhogen en 
heeft het een wervingsstop 
ingelast. Dat alles moet de 
winstgevendheid opkrikken.

Conclusie
De markt reageerde positief 
op de resultaten. De koers 
staat 40 procent boven de bo-
demkoersen van begin juli, 
maar tegenover begin dit jaar 
bedraagt het koersverlies nog 
altijd 60 procent. Er zit naar 
onze mening nog te veel ne-
gativiteit in de koers. JET is 
in staat in de post-corona-
wereld zijn bedrijfsvoering 
winstgevend te krijgen. Zijn 
concurrenten lijken daar 
minder goed in te slagen. Bo-
vendien noteert JET tegen 
lagere waarderingen. Een ex-
tra troef is de intentie om de 
Amerikaanse tak deels of he-
lemaal te verkopen. Een deal 
zal de koers fors hoger stu-
wen. z

J U S T  E A T  T A K E A W A Y

Te zwaar afgestraft

Ko e r s :  19,81 euro
T i c ke r :  TKWY
I S I N - c o d e :  NL0012015705
M a r k t :  Euronext Amsterdam
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  4,3 mil jard euro
K /w  2 0 2 0 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 21 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -75 %
Ko e r sve r s c h i l  d i t  j a a r :  -59 %

JET is in staat in de  
post-coronawereld zijn  
bedrijfsvoering winst- 
gevend te krijgen.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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B
ij de start van het boek-
jaar 2022 ging Melexis 
uit van een omzetgroei 
met 12 tot 17 procent. Na 
het sterke eerste kwar-
taal werd de groeiprog-
nose verhoogd naar  

18 tot 23 procent. Met een 
sterk halfjaarrapport op zak 
gaat Melexis nog een stap 
verder met een verwachte 
omzetgroei van 28 tot 30 
procent. De omzet zal tussen 
824 miljoen en 837 miljoen 
euro uitkomen. 2022 zal 
daarmee het tweede record-
jaar op rij worden.

De automarkt leeft weer op 
en dat leidde tot veel nieuwe 
orders. Door het halfgeleider-
tekort bestellen veel afnemers 
bovendien meer dan noodza-
kelijk, om hun voorraden aan 
te vullen. Melexis kon meer 
capaciteit afnemen van zijn 
onderaannemer X-Fab, die de 
halfgeleiders produceert. De 
groep profiteerde ook van 
prijsverhogingen, een gunstige 
omzetmix en de sterke dollar. 
Die had tijdens de eerste 
jaarhelft een positieve impact 
van 5 procent op jaarbasis.
Tussen april en juni realiseer-
de Melexis voor het zesde 
kwartaal op rij een record-
omzet. Die kwam uit op 
208,4 miljoen euro of 31 pro-
cent meer dan een jaar eerder. 
Ten opzichte van het eerste 
kwartaal bedroeg de groei  
13 procent. De prognose van 
Melexis bedroeg 200 miljoen 
euro. Dat bracht de halfjaar-

omzet op 392 miljoen euro of 
25 procent meer dan in de 
eerste helft van 2021. De bru-
towinstmarge steeg naar 44,9 
procent tegenover 42,2 pro-
cent een jaar eerder.
Melexis kon een aantal prijs-
verhogingen doorvoeren, 

maar later dit jaar zal de half-
geleidergroep ook af te reke-
nen krijgen met prijsverho-
gingen van leveranciers. De 
nauwe banden met X-Fab 
zijn in dat opzicht gunstig. 
De diversificatie van het pro-
ductenaanbod naar andere 
afzetmarkten is geen priori-
teit. De autosector blijft ver-
uit het meest lucratieve be-
drijfsonderdeel.
Melexis behaalde een opera-
tionele winst (ebit) van 
57,3 miljoen euro (+57 %), 
wat een ebit-marge van 27,5 
procent betekent. Dat is een 
groei met 4,6 procent op jaar-
basis. De cijfers voor de eer-
ste jaarhelft bedragen respec-
tievelijk 107 miljoen euro en 
27 procent. De groep wil de 
investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling optrekken. 
Toch rekent Melexis voor het 
volledige boekjaar op een 
brutomarge van 45 procent 
(42 % in 2021) en een ebit- 
marge van 26 procent (2021: 
23 %). Netto bleef er in het 
tweede kwartaal 47,6 miljoen 
euro over (+42 %) of 1,18 euro 
per aandeel. Over de eerste 
jaarhelft is dat 96 miljoen en 

2,38 euro per aandeel. De 
omzetprognose voor het lo-
pende kwartaal bedraagt 215 
tot 220 miljoen euro, wat een 
groei op jaarbasis met onge-
veer een derde impliceert. De 
consensusverwachting lag op 
200 miljoen euro. Melexis re-
aliseerde in het tweede kwar-
taal een vrije kasstroom van 
38 miljoen euro of het dubbe-
le van een jaar eerder. Over 
de eerste jaarhelft komt dat 
cijfer op 62 miljoen euro of 
de helft meer dan een jaar 
eerder.
De uitkering van het slotdivi-
dend (1,3 euro per aandeel) 
kostte het bedrijf 53 miljoen 
euro. Vorig jaar werd al een-
zelfde tussentijds dividend 
uitbetaald, wat de totale uit-
kering op 2,6 euro brengt. De 
nettokaspositie lag aan het 
einde van de eerste jaarhelft 
op 39,3 miljoen euro. Melexis 
heeft geen langetermijn-
schulden. De waarde van de 
voorraden klom naar 
167,3 miljoen euro tegenover 
158,3 miljoen euro na het eer-
ste kwartaal. Ook de handels-
vorderingen zijn toegenomen.

Conclusie
Het aandeel Melexis is sinds 
het dieptepunt van half juni 
al met ongeveer een derde 
hersteld. Omdat ook de 
winstverwachtingen werden 
verhoogd, is het aandeel te-
gen 18 keer de verwachte 
winst en 4 keer de omzet re-
delijk gewaardeerd. Door de 
goede vooruitzichten en het 
aantrekkelijke rendement 
blijft het aandeel koopwaar-
dig. z

M E L E X I S

Opnieuw hogere jaarprognoses

Ko e r s :  83,55 euro
T i c ke r :  MELE BB
I S I N - c o d e :  BE0165385973
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  3.4 mil jard
K /w  2 0 2 1 :  25,7
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  18
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -11,4 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -19,7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,1  %

De autosector blijft  
veruit het meest lucratieve 
bedrijfsonderdeel.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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M
icrosoft had in juni al 
gewaarschuwd voor de 
negatieve impact van de 
dure dollar. Het stelde 
toen ook de verwachtin-
gen voor het laatste 
kwartaal van het boek-

jaar 2022 (april tot juni) neer- 
waarts bij. De Amerikaanse 
softwaregroep haalt ongeveer 
de helft van haar omzet bui-
ten de Verenigde Staten, en 
bij omzetting van de goedko-
pere buitenlandse valuta blij-
ven er minder dollars over.
Microsoft haalde in het vier-
de kwartaal 51,87 miljard dol-
lar omzet, 12 procent meer 
dan een jaar eerder maar on-
der de consensusverwach-
ting van 52,44 miljard. Bij 
constante wisselkoersen was 
de groei 16 procent geweest. 
De dure dollar drukte de om-
zet met bijna 600 miljoen 
dollar en de winst per aan-
deel met 4 dollarcent.
Een ander aspect was de al 
enkele maanden vertragende 
pc-markt. De marktonder-
zoeker Gartner stelt dat in het 
tweede kwartaal 12,6 procent 
minder pc’s zijn verkocht dan 
in dezelfde periode een jaar 
eerder. Ook de lagere econo-
mische activiteit in China, 
waardoor de levering van 
componenten vertraagde, 
speelde een rol. Die elemen-
ten drukten de omzet met 
300 miljoen dollar. De trage-
re groei van het aantal adver-
tenties op LinkedIn en de 
zoekmachines woog voor 
100 miljoen op de omzet.
Het management stelde de 
beleggers gerust met de prog-
noses voor het nieuwe boek-
jaar: tussen 49,25 en 50,25 
miljard dollar omzet en een 

brutomarge van 69,9 procent. 
Dat komt overeen met een 
groei van ongeveer 10 pro-
cent op jaarbasis. Microsoft 
verwacht voor het volledige 
jaar een dubbelcijferige om-
zetgroei. De consensusprog-
nose gaat uit van 222,3 mil-

jard dollar, 12 procent meer 
dan in het pas afgelopen 
boekjaar 2022.
Het Azure-cloudplatform 
groeide met 40 procent op 
jaarbasis (46% bij constante 
wisselkoersen), iets onder de 
verwachte 43 procent. Bij de 
afdeling Intelligent Cloud, 
waar Azure deel van uit-
maakt, steeg de omzet met  
25 procent, tot 20,9 miljard.

De omzet uit gaming daalde 
met 7 procent door een lagere 
verkoop van de Xbox en bij-
behorende content. De over-
name van gameproducent 
Activision Blizzard is nog niet 
afgerond. Dat zou dit boek-
jaar gebeuren. De Britse mede- 
dingingsautoriteiten onder-
zoeken de impact van de over- 
name op de concurrentie.
De operationele uitgaven ste-
gen in het vierde kwartaal 
met 14 procent naar 14,9 mil-
jard dollar door een toename 
van de investeringen in de 
 cloud, LinkedIn en het over-
genomen Nuance Communi-

cations. Microsoft zet ook 
113 miljoen opzij om te snij-
den in zijn personeelsbe-
stand. Het terugschroeven 
van de activiteiten in Rusland 
zal 126 miljoen kosten aan af-
schrijvingen, juridische uit-
gaven en onbetaalde facturen.
Microsoft had aan het einde 
van het boekjaar 104,8 mil-
jard dollar liquiditeiten. De 
langetermijnschuld (exclu-
sief leasingschulden) be-
draagt 47 miljard. Microsoft 
realiseerde in het vierde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 17,8 miljard, 9 procent 
meer dan een jaar eerder. Dat 
brengt het totaal over het 
boekjaar 2022 op 65,1 mil-
jard. Microsoft keerde tussen 
april en juni 12,4 miljard dol-
lar aan de aandeelhouders 
uit, 19 procent meer dan een 
jaar eerder: 7,8 miljard door 
aandeleninkopen en 4,6 mil-
jard aan dividenden. Micro-
soft keert op kwartaalbasis 
0,62 dollar uit. Tegen de hui-
dige koers is dat goed voor 
een rendement van iets min-
der dan 1 procent.

Conclusie
De markt rekende Microsofts 
eenmalige misser niet aan en 
stuurde het aandeel zelfs ho-
ger na de positieve vooruit-
zichten voor het nieuwe 
boekjaar. Het groeitempo 
blijft indrukwekkend, reke-
ning houdend met de om-
vang van het bedrijf en de 
ongunstige macro-economi-
sche omstandigheden. Het 
aandeel is niet goedkoop, 
maar kwaliteit heeft zijn 
prijs. Koopwaardig als lange-
termijnbelegging. z

M I C R O S O F T

Kwartaalmisser niet afgestraft

Ko e r s :  274,82
T i c ke r :  MSFT US
I S I N - c o d e :  US5949181045
M a r k t :  Nasdaq
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  2063 mil jard
K /w  2 0 2 2 :  28,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  26,6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -3,5 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17,9 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,9 %

Het groeitempo blijft  
indrukwekkend.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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D
e sterren hebben zelden 
beter gestaan voor de 
grote olie- en gasbedrij-
ven. Ook TotalEnergies 
genoot het voorbije jaar 
van uitzonderlijk gunsti-
ge omstandigheden. De 

olie- en gasprijzen scheerden 
hoge toppen, terwijl ook de 
raffinagemarges door het dak 
gingen. “Het is de eerste keer 
in 25 jaar dat ik zo’n gunstig 
klimaat zie in onze industrie, 
waarbij al onze divisies ge-
nieten van hoge prijzen of 
hoge marges”, zei CEO Pa-
trick Pouyanné bij de presen-
tatie van de halfjaarcijfers. In 
de eerste helft van dit jaar 
steeg de nettowinst met 92 
procent tot 10,6 miljard dol-
lar. De aangepaste nettowinst 
verdrievoudigde tot 18,8 mil-
jard dollar. De operationele 
cashflow klokte af op een fe-
nomenaal hoge 24 miljard 
dollar.

Of die uitzonderlijke resulta-
ten vol te houden zijn, is een 
ander paar mouwen. Beleg-
gers denken van niet. Anders 
valt de bijzonder lage koers- 
winstverhouding van onge-
veer 6 niet uit te leggen. Op 
de lange termijn hangt ook 
de schaduw van de klimaat-
transitie boven de koersen 
van de oliebedrijven. Vroeg 
of laat zal de wereld moeten 
afkicken van fossiele brand-
stoffen. “We zijn fundamen-
teel een grondstoffenbedrijf 
en we erkennen dat we hoog 

in de huidige prijscyclus zit-
ten. Energieprijzen zijn cy-
clisch. We verwachten niet 
op deze cyclische top te blij-
ven op de lange termijn”, zei 
Pouyanné.
Toch lijkt de hoogconjunc-
tuur nog enkele jaren stand 
te houden. Op de oliemark-
ten heeft het aanbod grote 
moeite om de stijgende vraag 
te volgen, omdat de voorbije 
jaren relatief weinig geïnves-
teerd is in nieuwe productie-
capaciteit. Dat confronteert 
de markt met een beperkte 
reservecapaciteit, die de prij-
zen hoog houdt. Ook op de 
markt voor vloeibaar aardgas 
(lng) botst een snel stijgende 
vraag op capaciteitsproble-
men, met recordprijzen als 
resultaat. Het conflict tussen 
Rusland en Oekraïne heeft 
ook de raffinagemarges voor 
benzine en diesel door het 
dak gejaagd. TotalEnergies 
verwacht op de korte termijn 
geen afkoeling van de ener-
gieprijzen, tenzij een stevige 
recessie koud water zou gie-
ten op de vraag naar olie.
Het bedrijf maakt van de 
goede tijden gebruik om zo-

wel de eigen transitie rich-
ting hernieuwbare energie en 
aardgas te versnellen, als om 
de aandeelhouder extra te 
vergoeden. In het tweede 
kwartaal investeerde Total-
Energies in de expansie van 

de lng-productie in Qatar, in 
een belang van 50 procent in 
Clearway, de vijfde grootste 
speler in hernieuwbare ener-
gie in de Verenigde Staten, en 
in de productie van waterstof 
in India. In 2022 zal het be-
drijf bijna 16 miljard dollar 
investeren, wat nog altijd be-
hoorlijk gedisciplineerd is 
gegeven een operationele 
cashflow die dit jaar ruim 
40 miljard dollar zal bedra-
gen. De nettoschuld is ge-
daald tot 10 procent van het 
eigen vermogen. Dat laat 
ruimte om het dividend met 
5 procent te verhogen tot 
0,69 euro per aandeel over 
het tweede kwartaal. Ook het 
inkoopprogramma van eigen 
aandelen ter waarde van 5 
procent van de beurskapitali-
satie gaat verder. Hogere 
aandeelhoudersvergoedin-
gen behoren tot de mogelijk-
heden als de energieprijzen 
nog langere tijd hoog blijven.

Conclusie
Dankzij uitzonderlijk goede 
omstandigheden publiceerde 
het bedrijf verbluffend sterke 
halfjaarcijfers. De aandelen-
koers volgde de recordcijfers 
niet, waardoor de koers- 
winstverhouding gezakt is 
naar amper 6. Op basis van 
de aangepaste winst is de 
koers-winstverhouding zelfs 
gedaald naar 4. Die record-
resultaten zijn op termijn 
niet vol te houden, maar de 
eerstkomende jaren zullen de 
prijzen voor fossiele brand-
stoffen wellicht hoog blijven 
door een structurele krapte 
in het aanbod. Het advies 
blijft ‘houden’. z

T O T A L E N E R G I E S

Verbluffende halfjaarcijfers

Ko e r s :  50 euro
T i c ke r :  TTE
I S I N - c o d e :  FR0000120271
M a r k t :  Euronext Parĳs
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :130 mil jard euro
k /w  2 0 2 1 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 1 :  6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +36 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +11 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,5 %

De eerstkomende jaren 
zullen de prijzen voor  
fossiele brandstoffen  
wellicht hoog blijven.

Ad v i e s :  houden
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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S
inds de uitbraak van de 
coronapandemie waren 
de specialisten in winkel- 
en kantorenvastgoed de 
kneusjes onder de gere-
glementeerde vastgoed-
vennootschappen (gvv’s) 

op Euronext Brussel. Maar 
het voorbije jaar zien we een 
duidelijk herstel. Ook de 
koers van Wereldhave Belgi-
um steeg weer na de pandoe-
ring in 2020. Maar de stijging 
van de langetermijnrente 
deed de forse winst van ruim 
30 procent van Nieuwjaar tot 
begin april wegsmelten. Die 
stijging tot net boven 60 euro 
was eigenlijk nog altijd maar 
de helft van de topkoers rond 
120 euro en een derde onder 
de 90 euro van net vóór de 
coronacrisis. Maar na de 
meevallende jaarcijfers 
wordt het herstel ook in de 
eerste helft van 2022 doorge-
trokken.

Wereldhave Belgium ver-
huurt winkelvastgoed (afge-
rond 90 %) en kantoren 
(10 %), de twee segmenten 
die het ergst hebben geleden 
onder de coronacrisis. Het 
moederbedrijf Wereldhave 
bezit ongeveer twee derde 
van de aandelen. De bezet-
tingsgraad van de twee kan-
toorgebouwen, in Vilvoorde 
en Berchem, vertoonde veel 
beterschap in de eerste jaar-
helft. Maar het belangrijkste 
voor Wereldhave Belgium 
blijft het winkelvastgoed, met 
vooral vijf shoppingcentra. In 

de eerste zes maanden van 
het jaar bedroeg de huurop-
brengst 28,168 miljoen euro. 
Dat is 3,3 miljoen of 13,3 pro-
cent meer dan de 24,863 mil-
joen euro in dezelfde periode 
vorig jaar. De bezoekersaan-
tallen van de shoppingcentra 
herstelden met gemiddeld 
21,5 procent op jaarbasis. De 
bezettingsgraad bedroeg eind 
juni 93,9 procent, evenveel 
als eind vorig jaar. Die van 
het winkelvastgoed liep op 
tot 97 procent halfweg het 
jaar, tegenover 96,1 procent 
eind maart. Er is wel een 
lichte achteruitgang tegen-
over de 97,2 procent van eind 
2021.
De bezettingsgraad van de 
kantoren ging fors vooruit in 
het tweede kwartaal: van 
68,8 procent eind maart naar 
77,2 procent eind juni, een 
stijging tegenover de 76 pro-
cent van eind 2021. Dat lever-
de een vergelijkbare netto-
winst per aandeel uit kernac-
tiviteiten van 2,36 euro op. 
Dat is 8,3 procent meer dan 
de 2,18 euro voor de eerste 
zes maanden van 2021. De 
reële waarde van de vast-

goedportefeuille op 30 juni 
herstelde verder tegenover 
eind 2021, van 926,0 naar 
939,0 miljoen euro (+1,3 %). 
Daarmee stijgen we steeds 
verder boven de 908,6 mil-
joen euro van eind 2020.
Voor het eerst sinds 2018 be-

taalde Wereldhave Belgium 
voor het boekjaar 2021 een 
hoger brutodividend van 
4,10 euro per aandeel 
(2,87 euro netto), tegenover 
4 euro voor 2020. De aan-
deelhouders konden ook kie-
zen voor een uitbetaling in 
aandelen: 19 coupons voor 
één nieuw aandeel. Voor het 
lopende boekjaar mikken we 
op 4,15 euro bruto, wat op ba-
sis van de beurskoers over-
eenkomt met een nettoren-
dement van bijna 6 procent. 
Belangrijk is dat de schuld-
graad van Wereldhave Belgi-
um met 29,3 procent eind ju-
ni erg laag is (28,2 % eind 
2021 en 30 % eind 2020). Het 
kan dus wel tegen een stootje 
en heeft de capaciteit om ste-
vige dividenden te betalen. 
De intrinsieke waarde (nav) 
bedroeg op 30 juni 76,43 euro 
per aandeel, tegenover 
77,19 euro per aandeel eind 
vorig jaar. Maar komt enkel 
door het gestegen aantal aan-
delen na de uitkering van het 
keuzedividend. Midden 2021 
bedroeg de nav 74,15 euro per 
aandeel.

Conclusie
We zijn anderhalf jaar gele-
den gestart met de opvolging 
van het aandeel vanuit de 
veronderstelling dat de 
markt overreageerde op de 
coronapandemie en de op-
komst van de e-commerce. 
De halfjaarcijfers bevestigen 
dat. Tegen 0,65 keer de in-
trinsieke waarde en een ver-
wacht nettodividendrende-
ment bijna 6 procent vinden 
we het aandeel nog te laag 
gewaardeerd. z

W E R E L D H A V E  B E L G I U M

Herstel in kantorensegment

Ko e r s :  49,50 euro
T i c ke r :  WEHB BB
I S I N - c o d e :  BE0003724383
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  438,6 mil j .  euro
K /w  2 0 2 1 :  11
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 :  +1  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  8,5 %

Wereldhave Belgium biedt 
een nettodividendrende-
ment van bijna 6 procent.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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N
a de winstwaarschuwing 
van half juni komen de 
matige kwartaalcijfers 
van AkzoNobel niet als 
een verrassing. 
AkzoNobel stond in het 
tweede kwartaal voor de 

uitdaging om snel stijgende 
kosten door te rekenen op 
een moment dat de afzet on-
der druk staat. Daar is de 
onderneming redelijk in ge-
slaagd. Het overgrote deel 
van de grondstoffenkosten is 
verbonden aan de olieprijs. 
De sterke stijging daarvan 
werkte ook door in de trans-
portkosten. De variabele kos-
ten lagen 321 miljoen hoger 
dan in dezelfde periode van 
2021. Omdat AkzoNobel die 
doorrekende aan klanten, la-
gen de afzetprijzen 16 pro-
cent hoger dan een jaar eer-
der. Kleine overnames droe-
gen daarnaast 3 procent bij 
aan de kwartaalomzet.
Toch viel de omzetgroei van 
10 procent naar 2,9 miljard 
euro (bij gelijke wisselkoer-
sen) wat tegen. In verschil-
lende regio’s staat het afzet-
volume (-9 %) onder druk. 
In China kampt het bedrijf 
met de effecten van lock-

downmaatregelen. Dichter 
bij huis komt het Europese 
klusseizoen relatief laat op 
gang. Hierdoor hoefden gro-
te doe-het- zelfketens de 
voorraden minder snel aan 
te vullen. Volgens AkzoNo-
bel kwam in juni een inhaal-
slag op gang.
Bij de coatingsdivisie nam de 
vergelijkbare omzet met 13 
procent toe naar 1,7 miljard 
euro, vooral doordat hogere 
kosten via een prijsstijging 
van 19 procent werden door-
gerekend. Bij de verfdivisie 
nam de vergelijkbare omzet 
met 6 procent toe tot 1,2 mil-
jard euro. Als gevolg van de 
kostenstijging daalde het aan-
gepaste operationeel resul-
taat bij deze tak met 29 pro-
cent naar 133 miljoen euro. 
Bij coatings kwam dat 16 
procent lager uit op 146 mil-
joen euro. Het aangepaste 
operationele resultaat voor 
heel AkzoNobel daalde met 
26 procent naar 249 miljoen 
euro. De nettowinst ging 
met 59 procent omlaag naar 
106 miljoen euro.

Conclusie
AkzoNobel herhaalde de 
doelstelling van een aange-
paste bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 2 miljard euro in 
2023. In de eerste jaarhelft 
daalde dit bedrag met 20 pro-
cent naar 337 miljoen euro. 
De kans is heel groot dat de 
lat omlaag moet. Dat komt 
dan voor rekening van 
Gregoire Poux-Guillaume, 
die in november aantreedt 
als topman. In afwachting 
van meer realistische doel-
stellingen blijft een verkoop-
advies van kracht. z

H
et advies- en ingenieurs-
bureau Arcadis wil de 
Canadese branche-
genoot IBI Group over-
nemen. Arcadis doet 
een contant bod van 
19,50 Canadese dollar 

op alle uitstaande aandelen 
van IBI Group, een premie 
van 30 procent boven de 
laatste beurskoers. Daarmee 
wordt het bedrijf gewaar-
deerd op 873 miljoen Cana-
dese dollar, of 664 miljoen 
euro. De prijs komt overeen 
met 11,5 keer de verwachte 
bedrijfskasstroom voor 
2022. Arcadis verwacht een 
positieve bijdrage aan de 
winst per aandeel en winst-
marges. De prijs is redelijk.
IBI Group is met 3.500 me-
dewerkers en een jaaromzet 
van 444 miljoen Canadese 
dollar vooral actief in de ge-
bouwen- en inframarkten in 
Canada en de Verenigde Sta-
ten en ontwikkelt daar spe-
cifieke software voor, bij-
voorbeeld voor verduurza-
ming van gebouwen. Het be-
drijf liet in de periode 
2019-2021 een hoge gemid-
delde omzetgroei zien van 
8,6 procent per jaar en be-
haalt een stevige ebitda- 
marge van 15,3 procent. Het 
doel is de omzet en de ebit-
da de komende vijf jaar te 
verdubbelen.
De overname voegt circa 13 
procent aan de netto-omzet 
van Arcadis toe en 15 pro-
cent aan de ebitda. Arcadis 
financiert de acquisitie met 
schulden, waardoor de net-
toschuld-ebitda-ratio zal 
oplopen tot binnen een 
bandbreedte van 1,5 à 2,5. 
Arcadis heeft zijn schuldpo-

sitie in de afgelopen jaren 
juist drastisch gereduceerd 
en behoudt daardoor een 
degelijke balans. IBI Group 
heeft een goed gevuld order-
boek en stevent dit jaar af op 
een omzetgroei van 6,5 pro-
cent. De focus op software 
moet op termijn leiden tot 
hogere marges en meer te-
rugkerende omzet uit abon-
nementen.
Sterk stijgende salariskosten 
vormen op korte termijn een 
bedreiging voor de winst-
marges. Verwachte syner-
gievoordelen van 15 miljoen 
Canadese dollar kunnen 
hier tegenwicht aan bieden. 
Verder zal het omzetaandeel 
van gebouwen, de meest re-
cessiegevoelige markt, iets 
toenemen van 34 naar 37 
procent.

Conclusie
De overname van IBI Group 
is al met al een prima ver-
sterking voor Arcadis. De 
winstverwachting voor 2023 
kan dan ook naar omhoog 
richting 2,50 euro per aan-
deel. Tegen 13 keer de winst 
herhalen we ons koopadvies 
voor het aandeel Arcadis. z

A K Z O N O B E L

Weinig houvast
A R C A D I S

Mooie versterking

Het beste uit…
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Over het tweede kwartaal 
maakte de brouwer AB InBev 
prima cijfers bekend. De volu-
mes klommen met 3,4 procent 
tot 149,73 miljoen hectoliter, 
terwijl de omzet op autonome 
basis met 11,3 procent steeg 

tot 14,79 miljard dollar. De ge-
normaliseerde ebitda lag 7,2 
procent hoger en bereikte 
5,09 miljard dollar. De net-
toschuld daalde van 76,2 mil-
jard dollar eind 2021 tot 
75,9 miljard dollar, waardoor 
de schuldgraad daalde van 4,0 
naar 3,9. Voor heel 2022 mikt 
AB InBev op een ebitda-groei 
tussen 4 en 8 procent, en een 
snellere omzetgroei. Ondanks 
de fraaie cijfers gaf de koers 
4,1 procent prijs.

De luierfabrikant Ontex be-
reikte een overeenkomst met 
Softys om de Mexicaanse ac-
tiviteiten te verkopen voor 
285 miljoen euro. De produc-
tiefaciliteit in Tijuana blijft 
bij Ontex. Over de eerste zes 

maanden van 2022 zag Ontex 
de omzet met 12 procent aan-
trekken tot 781 miljoen euro 
dankzij nieuwe contracten, 
prijsverhogingen en bespa-
ringen. De aangepaste be-
drijfswinst (ebitda) zakte met 
53 procent tot 40 miljoen eu-
ro. De schulden daalden tot 
826 miljoen euro, maar door 
de lagere winst steeg de 
schuldgraad tot 6,8 keer de 
ebitda. De koers steeg eerst, 
maar viel nadien terug.

In het derde kwartaal van het 
boekjaar 2021-2022 maakte 
Apple prima cijfers bekend. 
De omzet steeg van 81,4 tot 
83 miljard dollar. Dat is beter 
dan verwacht, omdat Apple 
rekende op een impact van 

problemen in de toeleve-
ringsketen. De iPhone-ver-
koop ging van 39,57 naar 
40,67 miljard dollar. Dat alles 
zorgde voor een nettowinst 
van 19,4 miljard dollar of 
1,20 dollar per aandeel, in 
vergelijking met 1,30 dollar in 
2021. De tekorten aan onder-
delen verminderen en de 
vraag naar iPhones blijft ste-
vig, maar de consumenten 
besparen op andere uitgaven. 
De koers won 3,3 procent.

In het eerste halfjaar boekte 
Umicore een stabiele omzet 
van 2,15 miljard euro. De aan-
gepaste bedrijfswinst (ebit) 
daalde met 26 procent tot 
461 miljoen euro. De meta-
lengroep zette in het eerste 

halfjaar van 2021 al topresul-
taten neer. Ze verklaart dat 
door de lagere metaalprijzen, 
en de uitgaven voor innova-
tie, groei en de kosteninflatie. 
Umicore torst een netto-
schuld van 995 miljoen euro. 
Voor heel 2022 meent de 
groep dat de aangepaste ebit 
iets boven de consensus zal 
uitkomen. Ze rekent op circa 
220 miljoen euro door de ho-
gere prijzen voor metalen. De 
koers steeg met 4,3 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 52,27 euro
Ticker: ABI BB
ISIN-code: BE0974293251

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 6,01 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 166,13 dollar
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 36,71 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526
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I
BM is een van de grootste 
bedrijven in de informati-
casector. De omzet bedraagt 
meer dan 57 miljard dollar 
en daarop wordt 5,7 miljard 
dollar nettowinst gereali-
seerd. IBM laat de aandeel-

houders daar mee van profi-
teren. Het geschatte divi-
dendrendement bedraagt 5 
procent. Beleggers rekenen 
op koerswinst, maar daar 
loopt het al geruime tijd fout.
De voorbije twaalf maanden 
verloor de koers 8 procent. 
Gaan we vijf jaar terug, dan 
bedraagt het koersverlies 10 
procent. Begin augustus 2012 
kostte een aandeel 200 dollar, 
35 procent meer dan nu. Een 
believer van het eerste uur 
heeft nog niet veel plezier be-

O P T I E S

IBM denkt aan de toekomst
leefd aan dit aandeel.
Brengen de volgende jaren 
beterschap? We denken het 
wel. IBM heeft heel lang ge-
teerd op de verkoop en het 
beheer van loodzware hard-
warestructuren. De meeste 
bedrijven zijn al lang overge-
stapt op flexibele systemen. 
IBM heeft dat eindelijk inge-
zien en zet meer in op soft- 
dan hardware. De marges zijn 
daar veel groter.
Met de supercomputer Wat-
son heeft IBM een beloftevol-
le AI-toepassing in huis die 
tot vandaag echter weinig 
meer doet dan zich te meten 
met het menselijke brein. 
Wellicht resulteert de opge-
dane kennis binnenkort in 
rendabele toepassingen. Ook 

de blockchaintechnologie 
waarin IBM al veel kennis 
heeft, is wellicht erg rendabel.
We zetten haussegerichte 
strategieën op, omdat we den-
ken dat IBM goed gepositio-
neerd is om geld te verdienen 
aan de nieuwste ontwikkelin-
gen.

Geschreven put
Schrijf de put IBM novem-
ber 2022 met uitoefenprijs 
135,00 dollar @ 10,95 dollar
Rond 137 dollar ligt een zwak-
ke weerstand als de koers ver-
der oprukt. Daar moeten we 
dus voorbij vooraleer de 
mooie premie van 10,95 dollar 
binnen is. Dat moet best mo-
gelijk zijn, aangezien de koers 
van het IBM-aandeel een 

maand geleden nog 141 dollar 
bedroeg. We gaan ervan uit 
dat er nog veel meer inzit 
voor IBM, maar voor een be-
legger die deze put heeft ge-
schreven volstaat dat de koers 
tot 18 november standhoudt 
boven 135 dollar. 

Gekocht call
Koop de call IBM februari 
2023 met uitoefenprijs 
140,00 dollar @ 4,50 dollar
Het doorbreken van een 
weerstandje rond 137 dollar 
kan geen onoverkomelijk pro-
bleem vormen. Dat zal nodig 
zijn, want dit contract kost 
4,50 dollar. Dat houdt in dat 
de aandelenkoers tot boven 
144,5 dollar moet stijgen 
vooraleer deze call in de 
winst belandt. We kopen tijd 
tot 17 februari 2023. Tegen die 
tijd verwachten we aanzien-
lijke beterschap in het beurs-
landschap. z

D
e Europese aardgasprijs 
blijft de records aaneen-
rijgen. De referentie voor 
de aardgasmarkt in Euro-
pa is de Nederlandse Tit-
le Transfer Facility (TTF 
Rotterdam). Dat is de do-

minante hub voor de prijsvor-
ming van aardgas. De prijs, 
uitgedrukt in euro per mega-
wattuur (MWh), schommelt 
er de voorbije rond 200 euro 
per MWh. Een jaar geleden 
was dat nog 25 euro.
De Europese energiemarkt is 
extreem afhankelijk van aard-
gas als directe energiebron of 
voor de opwekking van elek-
triciteit. Duurzame energie-
bronnen zijn geen volwaardig 
alternatief. Ze zijn niet altijd 

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

Aardgas blijft op recordkoers

en overal beschikbaar. Steen-
kool en nucleaire energie zijn 
dat wel, maar die werden gro-
tendeels buitenspel gezet. De 
aanvoer van aardgas uit Rus-
land via de Nord Stream 1- 
pijplijn loopt maar tegen 20 
procent van de normale capa-
citeit. Dat maakt het lastig om 
de voorraden aan te vullen. 
De speculatie over aardgaste-
korten in Europa jaagt de 
prijs hoger. Azië en de Ver-
enigde Staten staan er beter 
voor. Verschillende Aziati-
sche landen krijgen aardgas 
en ruwe olie uit Rusland, die 
aanvankelijk voor Europa wa-
ren bestemd, met een flinke 
korting aangeboden.
In de VS is Henry Hub de re-

ferentie voor de prijsvorming. 
Dat is grootste gashub ter we-
reld in de Louisiana met ver-
takkingen naar Canada en 
Mexico. De termijncontracten 
met Henry Hub-gas als on-
derliggende waarde noteren 
op de Nymex-beurs in dollar 
per miljoen British thermal 
units (MMBtu). Op dit mo-
ment wordt het termijncon-
tract voor september verhan-
deld tegen 8,3 dollar per 
MMBtu. Een MMBtu komt 
overeen met 0,293 MWh. 
Eenzelfde hoeveelheid aard-
gas in Europa is zo’n 7 keer 
duurder dan in de VS.
Arbitrage tussen beide mark-
ten is niet zo eenvoudig, want 
er zijn logistieke flessenhal-

zen. Vooraleer aardgas kan 
worden uitgevoerd per schip, 
moet het vloeibaar worden 
gemaakt. Maar de installaties 
om aardgas om te zetten in 
lng zijn duur en daardoor is 
de verwerkingscapaciteit be-
perkt. In juni was er een ex-
plosie in een lng-terminal in 
Texas, waardoor een vijfde 
van de uitvoercapaciteit is 
weggevallen. Pas in oktober 
kan de installatie weer deels 
worden opgestart. Daardoor 
daalde de Amerikaanse aard-
gasprijs in juni van 8,3 naar 
5,5 dollar per MMBtu. Aard-
gas dat eerder bestemd was 
voor de uitvoer kwam op de 
lokale markt terecht. Er is ook 
een tekort aan fabrieken die 
lng weer in gas omzetten. Er 
zijn geen financiële produc-
ten die de gasprijzen op de 
TTF-markt schaduwen. Dat is 
wel het geval voor Henry 
Hub-aardgas. z
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W
all Street is op dreef. 
Vooral de techwaarden 
herstelden. Door het 
sterke banenrapport 
van juli kan het dat het 
voor de volgende stij-
ging tot het najaar 

wachten wordt. De tienjarige 
Amerikaanse overheidsrente, 
die de voorbije weken be-
hoorlijk was teruggevallen, 
steeg weer stevig op het besef 
dat de Federal Reserve nog 
niet klaar is met de politiek 
van renteverhogingen.

Argenx: Vyvgart scoort
Argenx verbaasde door in het 
tweede kwartaal 74,5 miljoen 
dollar omzet te halen uit de 
verkoop van Vyvgart, de 
commerciële naam van de 
FcRn-remmer efgartigimod. 
Dat was zowat het dubbele 
van de gemiddelde analisten-
verwachting en ruim drie 
keer meer dan de al veel be-
ter dan verwachte 21,2 mil-
joen in het eerste kwartaal.
Het aantal patiënten met de 
zeldzame spierziekte gege-
neraliseerde myasthenia gra-
vis (gMG) die met Vyvgart 
worden behandeld, steeg van 
380 eind maart tot 1.400 eind 

juni. Het aandeel van de 
doelgroep van 17.000 patiën-
ten in de Verenigde Staten 
voor wie een verzekerings-
overeenkomst is afgesloten, 
steeg van 62 naar 85 procent. 
78 procent van de artsen 
schreef een behandeling met 
Vyvgart voor bij één of twee 
patiënten.
Argenx realiseerde in heel 
korte tijd een aanzienlijke 
bewustwording omtrent Vyv-
gart als eerste goedgekeurde 
FcRn-remmer. De analisten 
krikten de verwachte jaar-
omzet sinds begin mei op van 
142 miljoen tot 327 miljoen 
dollar en voor 2023 van 
463 miljoen tot 748 miljoen. 
De uitdaging is artsen en pa-
tiënten op basis van de wer-
kingsresultaten te overtuigen 
het medicijn eerder in het 
ziekteproces in te zetten.
Een ander belangrijk element 
om het volledige verkooppo-
tentieel in gMG te realiseren 
wordt de goedkeuring vol-
gend jaar van de onderhuidse 
toedieningsvorm op basis van 
de superieure technologie 
van Halozyme. De aanvraag 
wordt eind 2022 ingediend 
bij het Amerikaanse genees-

midde lenagentschap FDA.
De verkoop van Vyvgart 
startte in mei in Japan en le-
verde een eerste omzetbij-
drage van 1,5 miljoen dollar 
op. De Europese goedkeuring 
van efgartigimod in gMG 
wordt in de tweede helft van 
augustus verwacht. In het 
tweede kwartaal is de aan-
vraag ingediend in China (via 
partner Zai Lab) en in Israël 
(via partner Medison). Er 
zijn plannen voor aanvragen 
in de Golfregio (via partner 
Genpharm) en in Canada.
Argenx beschikte op 30 juni 
over een kaspositie van 2,6 
miljard dollar en verwacht in 
2022 een cashburn tot 1 mil-
jard. In de eerste jaarhelft be-
droegen de operationele kos-
ten 513,9 miljoen dollar, 
waarvan 278,9 miljoen in on-
derzoek en ontwikkeling.
Tegen eind 2022 zal Vyvgart 
in tien indicaties worden ge-
test. Daarnaast start een 
tweede klinische studie met 
ARGX-117. Nog voor het jaar-
einde wordt de toelating ge-
vraagd voor een eerste klini-
sche studie met ARGX-119. In 
het eerste kwartaal van 2023 
volgen de fase III-studiere-
sultaten met Vyvgart in de 
neuromusculaire ziekte 
CIPD. Dat is een belangrijke 
indicatie, met een door ana-
listen ingeschatte piekomzet 

rond 2 miljard dollar. In gMG 
bedroeg die 2 à 2,5 miljard.
In de tweede jaarhelft volgen 
de fase III-studieresultaten 
in de huidziekte pemphigus 
vulgaris (PV) en de fase 
III-resultaten voor de sub-
cutane studie in de bloed-
ziekte ITP. Die resultaten 
werden in het eerste kwar-
taal van 2023 voorzien, maar 
na een analyse van de positie-
ve fase III-resultaten in ITP 
via intraveneuze toediening 
is beslist het aantal te rekru-
teren patiënten in de sub-
cutane studie uit te breiden. 
Na de teruggave vorig jaar 
door Johnson & Johnson van 
de wereldwijde ontwikke-
lingsrechten opw anti-CD70 
antilichaam cusatuzumab 
(bloedkanker) gaat de verde-
re ontwikkeling naar Onco-
Verity, een spin-off in samen-
werking met de universiteit 
van Colorado.
Het aandeel bereikte een 
nieuwe piek van 387 euro. 
We verwachten de komende 
maanden een consolidatie 
van de koers en verlaagden 
het advies naar houden/af-
wachten (rating 2B). z

De verkoop van Vyvgart 
bedroeg zowat het dub-
bele van de gemiddelde 
analistenverwachting.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
·  AB InBev klopte de ver-

wachtingen, maar de sta-
biele vooruitzichten voor 
het volledige boekjaar zet-
ten de koers onder druk.

·  Alibaba zal actief meewer-
ken om de NYSE-notering te 
behouden, maar werkt ook 
aan een primaire notering 
op de beurs van Hongkong.

·  D’Ieteren: Europa keurde 

de overname van Parts Hol-
ding Europe goed.

·  Ontex presenteerde een 
heel gemengd halfjaarrap-
port, maar meldde ook goed 
nieuws met de verkoop van 
de Mexicaanse dochter 
(lees p. 94).

·  Sofina: op 30 juni was de 
intrinsieke waarde per aan-
deel teruggevallen tot 
302 euro per aandeel.

·  Solvay bevestigde de 

sterke voorlopige cĳfers in 
het tweede kwartaal en ver-
hoogde de ebitda-verwach-
ting 2022 stevig naar +14 à 
18 procent tegenover 2021.

Thema  
vergrijzing
·  MDxHealth kondigde de 

overname aan van de Onco-
type DX GPS-test van Exact 
Sciences voor 100 miljoen 
dollar.

·  Mithra Pharmaceuticals 
krĳgt groen licht van de FDA 
voor de vaginale ring 
Haloette, een generische 
versie van Nuvaring. Daar-
naast werd een financie-
ringsronde van 100 miljoen 
euro afgerond.

·  UCB presteerde wat beter 
dan verwacht, maar het 
blĳft wachten op bimzelx. 
De studie met Roza in ITP 
werd stopgezet.

Wellicht tussentijdse 
zomerpiek
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PORTEFEUILLE

Aankoop:  -  
Verkoop:  -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
168.908,07   (99,8%)      447,49    (0,2%)             169.355,56  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -5,3% Bel20 -13,2%
Eurostoxx50  -13,3% MSCI World  -2,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e renteverhoging die de 
Europese Centrale Bank 
(ECB) eind vorige maand 
doorvoerde, was ver-
wacht. Al kwam de ver-
hoging met 50 basispun-
ten misschien wat hard 

aan. Zo’n sterke stijging was 
in 22 jaar niet meer gezien en 
ECB-voorzitter Christine 
Lagarde had na de vorige 
vergadering verkondigd dat 
de rente in juli met slechts 25 
basispunten zou stijgen.
Door de stijging is de rente 
niet langer negatief. Het is 
acht jaar geleden dat de de-
positorente, het belangrijkste 
rentetarief van de ECB, boven 
0 procent uitkomt. Ook de 
strafrente voor banken die te 
veel geld parkeren bij de cen-
trale bank verdwijnt. Dat is 
sneller dan verwacht. Maar 
het is beslist niet de laatste 
renteverhoging die de ECB 
dit jaar zal doorvoeren. De 
inflatiedreiging, de voornaam-
ste reden voor de recente 
maatregel, zal niet verdwijnen

zonder erg doortastende 
maatregelen. Bovendien ver-
zwakt de euro tegenover de 
Amerikaanse dollar en dat 
wakkert de inflatie nog meer 
aan. Een belangrijke reden 
daarvan is de hogere vergoe-
ding die beleggers ontvangen 
voor een belegging in dollar.

Rentestijgingen
Nu de Amerikaanse centrale 
bank (Fed) de rente voor de 
tweede keer in zes weken 
verhoogt met 75 basispunten 
zal de dollar wellicht nog ste-
viger worden. De beleidsren-
te bedraagt er al 2,25 à 2,50 
procent. De inflatie moet 
koste wat het kost naar bene-
den. Jerome Powell, de voor-
zitter van de Fed, toont met 
de recente maatregelen dat 
het menens is. Hij voegt er-
aan toe dat er nog rentestij-
gingen zullen volgen, ook al 
is de Amerikaanse economie 
in een recessie beland. De 
ECB kan niet achterblijven. 
De inflatie in de eurozone is 

in juni gestegen van 8,1 naar 
8,6 procent en er is nog geen 
enkel signaal dat het algeme-

ne prijspeil zal dalen. Inte-
gendeel. In de Verenigde Sta-
ten is de inflatie tot net boven 
9 procent gestegen. De kans 
is reëel dat Europa zal vol-
gen. Ook hier zit de inflatie 
ver van het streefcijfer rond 2 
procent.
Eer dat niveau weer wordt 
bereikt, zal nog veel water 
naar de zee vloeien en zullen 
nog ettelijke renteverhogin-
gen moeten volgen. Lagarde 
heeft dat ook laten verstaan, 
al is het met tegenzin, want 
ze heeft zich altijd verzet te-
gen zulke maatregelen. Een 
hogere rente houdt ook risi-
co’s in, omdat leningen voor 
bedrijven en particulieren 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  83,20  5,52 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  87,23  7,78 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27  84,03  5,88 % 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  82,61  7,23 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27  87,97  7,61 % 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  82,48  5,08 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  97,29  7,71 % 100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  97,16  2,57 % 10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  97,55  2,33 % 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65 % 22/09/25  92,40  4,30 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  96,47  5,30 % 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00 % 25/08/23  99,59  4,33 % 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50 % 17/05/23  99,98  7,41 % 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24  62,57  55,8 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24  91,19  11,8 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 %  25/08/26  84,73  7,06 % 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Nog meer rente-
verhogingen op komst

= ESG-obligatie



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

99

1 1  AU G U ST U S  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

duurder worden. Dat kan de 
economie, die het al moeilijk 
begint te krijgen, nog meer 
parten spelen. Het is dansen op 
een slappe koord. Maar wat 
is het alternatief, als de gal-
opperende inflatie zo sterk 
aan de koopkracht knabbelt?  
Bovendien loopt de ECB ver 
achter op de Fed en de Bank 
of England, die de rente al 
veel eerder optrokken.
De vraag of renteverhogin-
gen wel zullen volstaan voor 
de ECB wordt niet langer in 
achterkamertjes gesteld. Ze-
ker nu de schuldgraad van 
bepaalde landen van de 
 Europese Unie de spuigaten 
uitloopt, komt er behoefte 
aan extra maatregelen. De 
hogere rente maakte de afbe-
taling van de schulden nog 
lastiger en beleggers eisen 
een steeds hogere risicopre-
mie. De markt kijkt in het bij-
zonder naar Italië, dat met 
een ernstige politieke crisis 
worstelt terwijl de langeter-
mijnrente veel sterker stijgt 
dan in Duitsland of Neder-
land. Het verschil in rente 
tussen Duitsland en Italië is 
tijdens het bewind van pre-
mier Mario Draghi, de voor-
ganger van Christine Lagar-
de, gestegen tot boven 2 pro-
cent. Door het aftreden van 
Draghi en het risico dat eco-
nomische hervormingen zul-
len stilvallen, kan de spread 
oplopen. Een nieuwe crisis 
rond de euroschulden loert 

om de hoek, want als de ren-
te te veel verschilt tussen de 
landen van de eurozone, heb-
ben maatregelen van de ECB 
een totaal verschillend effect.

Transmissierisico’s
Lagarde zal wellicht niet an-
ders kunnen dan het trans-
missieprotectie-instrument 
(TPI) in te zetten. Dat zal de 
ECB de mogelijkheid geven 
staatsobligaties of zelfs be-
drijfsleningen te kopen van 
landen waar de rente te sterk 
stijgt door niet-fundamentele 
economische factoren. Dat 
gebeurt slechts tot de markt 
weer bedaard is en de rente 
in de geviseerde lidstaten 
weer min of meer normaal 
reageert op de getroffen 
maatregelen. De inzet van 
het TPI is aan voorwaarden 
gekoppeld, die de kans op 
misbruik minimaliseren. Zo 
moeten de landen de Europe-
se begrotingsregels respecte-
ren en hun staatsschuld on-
der controle houden.
Transmissierisico’s veroor-
zaakt door de pandemie wor-
den bestreden door het pan-
demie-noodaankooppro-
gramma (PEPP). Ook het 
Outright Monetary Transac-
tions-programma (OMT) 
blijft beschikbaar. De ECB 
heeft dat ontworpen in 2012, 
toen Mario Draghi de leiding 

had. Het werd nooit ge-
bruikt. Het kan echter nog 
altijd worden ingezet als een 
soort verzekering voor lan-
den in hoge nood, maar er 
zijn strikte voorwaarden aan 
gekoppeld. Die drie instru-
menten van de ECB – PEPP, 
TPI en OMT –moeten vol-
staan om het monetair beleid 
veilig te stellen en de rente te 
kunnen verhogen om de in-
flatie de kop in te drukken.

De voorzitter van de ECB 
laat verstaan dat er geen li-
miet staat op de mogelijke 
obligatieaankopen. De bank 
kan dus Italiaanse staatsobli-
gaties opkopen zolang de 
langetermijnrente te veel 
stijgt ten opzichte van de 
rente in andere eurolanden. 
Niet alle lidstaten zijn even 
enthousiast over de inzet van 
de instrumenten, omdat het 
de landen met veel schulden 
te gemakkelijk wordt ge-
maakt. Die kritiek is niet ge-
heel terecht, omdat de hulp-
middelen slechts mogen 
worden ingezet als aan de 
stringente voorwaarden is 
voldaan.

Vertragen
Tot slot kunnen we stellen 
dat zowel in de Europese 
Unie als in de Verenigde Sta-
ten nog meer renteverhogin-
gen zullen worden doorge-
voerd als de inflatievooruit-
zichten hetzelfde blijven of, a 
fortiori, verslechteren. De 
ECB heeft al aangekondigd 
dat ze in september zal be-
slissen of er een stijging komt 
met een kwart of weer met 
een half procent. Dat de ren-
te in de VS ook in september 
zal stijgen, wil voorzitter Po-
well niet gezegd hebben. Wel 
laat hij verstaan dat het tem-
po van de renteverhogingen 
op een bepaald moment zal 
vertragen. Alles zal afhangen 
van de economische cijfers 
en vooruitzichten. Monetair 
experts verwachten dat de 
beleidsrente van de Fed te-
gen eind dit jaar zal stijgen 
naar 3,3 procent. De kapitaal-
markten reageren rustig op 
de verklaringen van de Fed 
en de ECB. De recente maat-
regelen waren al verrekend 
in de koersen. De reële rentes 
zullen erg laag blijven zolang 
de inflatie ver boven de no-
minale rente op de meeste 
obligaties standhoudt. De po-
sities behouden, lijkt ons mo-
menteel de beste raad. z

De kapitaalmarkten  
reageren rustig op de  
verklaringen van de Fed 
en de ECB.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0259  -13,67 %
EUR/GBP  0,8376  -1,63 %
EUR/NOK  9,8581  -5,02 %
EUR/SEK  10,356  +1,82 %
EUR/CAD  1,3162  -11,10 %
EUR/AUD  1,4618  -9,08 %
EUR/NZD  1,6188  -4,55 %
EUR/ZAR  16,880  -2,20 %
EUR/TRY  18,405  +83,10 %

OBLIGATIEFOCUS

Uitbaters van cruiseschepen, 
zoals Carnival, Norwegian 
Cruise Line en Royal Carib-
bean Cruises, beleven moei-
lĳke tĳden. Door de pandemie 
moesten de drĳvende hotels 
noodgedwongen maanden 
aan de ketting blĳven. Dat 
heeft handenvol geld gekost. 
De inkomsten vielen weg, 

terwĳl heel wat kosten door-
liepen. Toen de ankers weer 
gelicht werden, was er 
opnieuw hoop, maar de 
brandstofkosten stegen 
onheilspellend. Bovendien 
begon de inflatie te galoppe-
ren, waardoor de koopkracht 
van de potentiële klanten 
afnam. Alsof dat nog niet 
genoeg is, stĳgt de rente 
waardoor de kosten van 
leningen toenemen. Hoeveel 
pech kan een sector hebben?

Carnival heeft noodgedwon-
gen een beroep gedaan op de 
aandeelhouders, die een mil-
jard dollar ter beschikking 
stellen via 102 miljoen 
nieuwe aandelen. Het heeft 
de obligatiehouders wat 
gerustgesteld, want de koers 
van de dollarobligatie met 
een coupon van 5,75 procent 
en een vervaldag op 1 maart 
2027 stĳgt weer tot ongeveer 
76 procent. Op het diepte-
punt waren de stukken te 

koop voor minder dan 72 pro-
cent. Wie nu koopt, haalt een 
rendement van bĳna 13 pro-
cent. Liefhebbers moeten wel 
beseffen dat ze met een 
debiteur te maken hebben 
die een rating B heeft. Dat zal 
wellicht niet direct tot averĳ 
leiden, maar wie met obliga-
ties van Carnival in zee gaat, 
moet wel het risico correct 
inschatten.

We gaan op 
cruise en nemen 
mee…
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Kunt u nog eens een update 
geven over het Noorse 
staatsolie- en gasbedrijf 
Equinor?

Equinor, het vroegere Statoil, 
is als grootste Noorse olie- en 
gasbedrijf nog altijd voor 67 
procent in handen van de 
Noorse overheid. Het bedrijf 
werkt, zoals de meeste olie-
majors, al enkele jaren aan 
een verbreding van de porte-
feuille richting alternatieve 
energie, voornamelijk zon- 
en windenergie.
De Noren verscherpten eer-
der dit jaar hun ambitie in de 
energietransitie en willen te-
gen 2030 minstens 50 pro-
cent van de kapitaalinveste-
ringen aan alternatieve ener-
gie besteden en een aanzien-
lijke speler worden in water-
stof. Voorlopig is de tak van 
hernieuwbare energie nog 
verlieslatend. De elektrici-
teitsproductie van de afde-
ling steeg in de eerste jaar-
helft tegenover vorig jaar met 
14 procent tot 837 gigawat-
tuur. Dat was vooral te dan-
ken aan een zonne-energie-
project in Argentinië.
Equinor investeerde in het 
Britse energiebedrijf Triton 
Power en ondernam stappen 
voor toekomstige waterstof-
toepassingen. In de Verenig-
de Staten nam het East Point 
Energy over, een ontwikke-
laar van batterijen voor ener-
gie-opslag.
In de traditionele olie- en 
gasactiviteiten plafonneert 
de gemiddelde dagproductie 
al jaren rond 2 miljoen vaten 
olie-equivalent, waarvan cir-

ca de helft in de vorm van 
gas. Gezien de enorme haus-
se het voorbije jaar van de 
olie- en vooral de gasprijzen 
legde dat de groep geen 
windeieren. De nettowinst 
verdrievoudigde in de eerste 
jaarhelft tot 11,5 miljard dol-
lar. De vrije kasstroom (na af-
trek van investeringen en di-
videnduitkeringen) verdub-
belde ruimschoots tot 
19,7 miljard dollar.
De groep had op 30 juni voor 
het eerst een positieve netto-
kaspositie van 12 miljard dol-
lar. Daardoor is er ruimte om 
het uitzonderlijke kwartaal-
dividend op te trekken van 
20 naar 50 dollarcent per 
aandeel (voor het tweede en 
derde kwartaal), boven op 
het reguliere kwartaaldivi-
dend van 20 dollarcent. 
Daarnaast werd het maxima-
le budget voor de inkoop van 
eigen aandelen voor 2022 op-
getrokken van 5 tot 6 miljard 
dollar, of 5 procent van de 
beurskapitalisatie.
De Noren werden ook getrof-
fen door de gevolgen van de 
oorlog in Oekraïne. Equinor 
zette alle lopende investerin-
gen in Rusland stop en ver-
kocht deelnames in Russi-
sche joint ventures, met een 

eenmalige afschrijving in het 
eerste kwartaal van 1,1 mil-
jard dollar tot gevolg.
Het aandeel steeg sinds het 
jaarbegin afgerond met 50 
procent en presteerde daar-
mee aanzienlijk beter dan BP 
(+18 %), TotalEnergies 
(+6,7 %) en AkerBP (+9,3 %). 
De waardering is desondanks 
nog altijd goedkoop, tegen 
6,5 keer de verwachte winst 
2022. De markt houdt dus al 
rekening met lagere energie-
prijzen gezien de forse eco-
nomische vertraging. De 
vooruitzichten blijven gun-
stig door de structurele krap-
te in de olie- en gasmarkt als 
gevolg van de jarenlange on-
derinvesteringen. Het aan-
deel is te behouden (rating 
2A). Technisch is er sprake 
van topvorming. Actieve be-
leggers mogen (gedeeltelijk) 
winst nemen en mikken op 
een terugval richting 300 à 
320 Noorse kronen. z

Hoe gaat het met Equinor?

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 4/8: ArcelorMittal, Melexis;  

opties (IBM) en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 5/8: Bekaert, Just Eat Takeaway
• Maandag 8/8: argenx
• Dinsdag 9/8: lezersvraag (Equinor) 
• Woensdag 10/8: grondstoffen (aard-

gas) en pdf
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kwartaalresultaten
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