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Schuldenexplosie
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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 wereld heeft al lang een 
ernstig schuldenpro-
bleem. Boven op die 
schuldenpandemie kwam 
vorig jaar een wereldwij-
de gezondheidscrisis. De 
lockdowns hadden een 

zware impact. Om de zwaar-
ste economische crisis in de 
naoorlogse periode te vermij-
den, grepen de centrale ban-
ken en de overheden op een 
nooit geziene manier in. Een 
pluspunt daarvan is dat de 
economische schade ander-
half jaar na de uitbraak van de 
coronacrisis veel beter mee-
valt dan eerst werd ingeschat. 
Een groot minpunt is dat het 
dramatische gevolgen had 
voor de schuldontwikkeling.
Het Institute of International 
Finance (IIF), een autoriteit 
op het gebied van schulden 
van landen, waarschuwde be-
gin vorig jaar al voor een ver-
regaande verslechtering dit 
jaar. Volgens het IIF was de 
wereldwijde schuld eind 
2020 opgelopen tot het duize-
lingwekkende record van 
274.500 miljard dollar, of 335 
procent van het wereldwijde 

bbp (de optelsom van de ge-
produceerde goederen en 
diensten in één jaar). Dat be-
tekent een recordtoename 
van 19.500 miljard tegenover 
het jaar voordien, het dubbele 
van in 2019. Het IIF telt zowel 
de privéschuld (particulieren 
en bedrijven), de overheids-
schuld als de schuld van de fi-
nanciële sector. Niet alle eco-
nomen vinden die laatste ca-
tegorie even relevant, al is de 
schuldgraad van de financiële 
sector de enige die lager is 
dan voor de bankencrisis. Alle 
andere schuldcategorieën zijn 
gestegen, de overheidsschuld 
veruit het meest.
Die laatste steeg in de wester-
se landen tot 123,9 procent 
van het bbp, een fractie onder 
het record van 124,2 procent 
van 1946. Dat trieste record 
zal in 2021 zonder twijfel 
sneuvelen. De overheids-
schuld in de opkomende lan-
den bedroeg vorig jaar 62,5 
procent. Ook dat is een re-
cord; in 1946 was het 46,9 
procent. Toch zien we ner-
gens urgentie om meer begro-
tingsdiscipline aan de dag te 

leggen. In het Witte Huis is 
de ene grote gelduitgever 
(Donald Trump) vervangen 
door de andere (Joe Biden). 
Een enorme uitgavendrift 
gaat in de Verenigde Staten 
nog altijd samen met weinig 
of geen besparingen. Maar 
dat is ook elders zo, zoals bij 
ons.

Onbezorgde markten
Daar zijn twee redenen voor. 
Vooreerst zijn die oplopende 
schulden overal ter wereld 
momenteel geen probleem, 
omdat de wereldeconomie 

sterk groeit, ongeveer met 6 
procent dit jaar. Dat effect 
speelt in 2021 en 2022, maar 
speelt het ook later? Structu-
reel neemt de groei van de 
wereldeconomie sinds de 
bankencrisis veeleer af. Daar-
naast heeft het soepele beleid 
van de centrale banken geleid 
tot ultralage rentevoeten op 
overheidspapier. Dat betekent 
dat de kostprijs van de schul-
den voor de G7-landen is ge-
zakt van 2 procent in 2005 
naar 1,5 procent, ondanks de 
forse toename van de nomi-
nale schuld.
De financiële markten liggen 
dan ook absoluut niet wakker 
van die torenhoge schulden, 
getuige de ijzersterke beurs-
prestaties. De huidige inflatie- 
opstoot duwt de reële kost-
prijs verder naar beneden. 
Toch blijft de kans reëel dat 
het ooit fout loopt, bij een op-
lopende rente en/of een 
groeivertraging. Daarom zul-
len de edelmetalen nog lang 
een basisthema in de voor-
beeldportefeuille blijven. z
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A A N D E L E N

D
e Noorse olie- en gaspro-
ducent AkerBP haalde in 
het derde kwartaal een 
gemiddelde dagproduc-
tie van 210.000 vaten 
olie-equivalent. Dat was 
een stijging met 4,2 pro-

cent tegenover het derde 
kwartaal van 2020, en 5 pro-
cent beter dan het tweede 
kwartaal. Na negen maanden 
bedraagt het daggemiddelde 
210.200 vaten olie-equiva-
lent, of 1,8 procent meer dan 
vorig jaar (toen 206.500 va-
ten). Op jaarbasis mikken de 
Noren op de onderkant van 
de voorziene vork van 
210.000 tot 220.000 vaten 
olie-equivalent. De belang-
rijkste reden voor de toena-
me tegenover het tweede 
kwartaal was de fors hogere 
bijdrage van het Skarv- 
gebied (+65%). 
AkerBP produceert zowel 
olie (81 à 84%) als gas (16 à 
19%). De Noren slaagden er 
in het derde kwartaal in het 
verkochte  volume op te trek-
ken tot 224.800 vaten 
olie-equivalent, waarvan 18,3 
procent gas, tegenover 
195.100 vaten in het vorige 
kwartaal (16,2% gas). Daar-
mee speelden ze maximaal in 
op de ruimschootse verdub-
beling van de gasprijzen, van 
45,1 naar 91,3 dollar per vat 
olie-equivalent. De olieprijs 
steeg gemiddeld met 6,9 pro-
cent tot 71,5 dollar per vat.
De verkochte volumes die 
met 16 procent zijn gestegen, 
in combinatie met de hogere 
prijzen, stuwden de omzet 39 
procent hoger tot een record 
van 1,56 miljard dollar 
(+128,5% tegenover het derde 
kwartaal van 2020). De be-

drijfskasstroom of ebitda 
nam met 46,2 procent toe tot 
1,25 miljard dollar (+144,6% 
tegenover het derde kwartaal 
van 2020). De gemiddelde 
productiekosten bleven 
 stabiel op 9 dollar per vat 
olie-equivalent en bedragen 

na negen maanden 8,9 dollar 
per vat. De verwachting voor 
het volledige jaar is opge-
schoven naar de bovenkant 
van de vork van 8,5 tot 9 dol-
lar per vat. Hogere belastin-
gen en een afwaardering van 
154 miljoen dollar op het 
Ula-productiegebied beperk-
ten de toename van de netto-
winst tot 52 miljoen dollar, 

tot 206 miljoen (+33,8%), of 
van 43 naar 57 dollarcent per 
aandeel.
De nettoschuld zakte met 
487 miljoen dollar tot 2,3 mil-
jard. Twaalf maanden gele-
den was dat nog 3,8 miljard. 
Het bedrijf is perfect geposi-
tioneerd om zijn ambitieuze 
uitbreidingsplannen te finan-
cieren. Door de uitstekende 
resultaten trekken de Noren 
het dividend over het derde 
kwartaal fors op van 
0,3124 naar 0,4165 dollar per 
aandeel. Dat geeft een bruto-
rendement van 4,2 procent.

De uitbreidingsplannen 
 behelzen in eerste instantie 
de opstart van de tweede 
productiefase van het Johan 
Sverdrup-veld in het vierde 
kwartaal van 2022, met een 
verhoogde verwachte piek-
productie van 755.000 vaten 
olie-equivalent per dag (aan-
deel AkerBP van 11,6% of 
87.400 vaten). In het derde 
kwartaal bedroeg het dag-
gemiddelde 63.424 vaten 
olie-equivalent. Daarnaast 
schieten de ontwikkelings-
plannen goed op in het Noa-
ka-gebied, het grootste on-
ontgonnen Noorse olie- en 
gasgebied met een resource 
van 600 miljoen vaten olie- 
equivalent. In geval van een 
positieve definitieve investe-
ringsbeslissing in het vierde 
kwartaal van 2022 start de 
productie op in 2027. Op kor-
te termijn start de tweede 
productiefase van het Erfugl- 
gebied.

Conclusie
We verlaagden onlangs het 
advies na de sterke klim van 
het aandeel. AkerBP handelt 
in goede en slechte tijden 
slagkrachtig met het oog op 
de creatie van aandeelhou-
derswaarde. Het unieke 
groeiprofiel en de sterke fi-
nanciële positie blijven een 
fantastische troef. De waar-
dering is aanvaardbaar, tegen 
16 en 15 keer de verwachte 
winst van 2021 en 2022 en 
met een ondernemingswaar-
de (ev) van 4,6 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2021. z

A K E R B P

Hoger dividend in het verschiet

Koers: 329,50 NOK
Ticker: AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskapitalisatie: 118,4 miljard NOK
K/w 2020: 311
Verwachte k/w 2021: 16
Koersverschil 12 maanden: +113%
Koersverschil sinds jaarbegin: +52%
Dividendrendement: 4,2%

AkerBP is perfect  
gepositioneerd om zijn  
ambitieuze uitbreidings- 
plannen te financieren.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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V
rijdag 17 december staat 
met stip genoteerd in on-
ze agenda. Ten laatste op 
die dag velt het Ameri-
kaanse geneesmiddele-
nagentschap FDA zijn 
oordeel over de goedkeu-

ringsaanvraag van ARGX-113, 
de FcRn-remmer efgartigimod, 
tegen de zeldzame spierziek-
te gegeneraliseerde myasthe-
nia gravis (gMG). Het belang 
daarvan voor Argenx, en bij 
uitbreiding voor de hele Bel-
gische biotech, kan moeilijk 
worden overschat.

Topman Tim Van Hauwer-
meiren gaf onlangs aan dat 
efgartigimod het potentieel 
heeft om voor een revolutie 
te zorgen in de behandeling 
van auto-immuunziekten, en 
zo een van de meest verko-
pende geneesmiddelen ooit 
te worden. Vooral het pijp-
lijn-in-een-product-potenti-
eel spreekt tot de verbeel-
ding. Alleen al voor de vier 
indicaties waarvoor fase 
III-studies lopen (gMG, de 
bloedziekte ITP, de zeldzame 
huidziekte pemphigus vulga-
ris en de zeldzame spierziek-
te CIDP) schatten analisten 
de verwachte piekomzet op 
5 miljard dollar.
Tegen 2025 willen de Gente-
naars het product in vijftien 
indicaties op de markt of in 
klinische studies hebben. Bo-
vendien heeft Argenx de we-
reldwijde verkooprechten 
nog in handen, met uitzonde-
ring van China (via partner 

Zai Lab) en nu ook Israël (via 
partner Medison).
Op basis van de laatste inter-
acties met de FDA geeft Ar-
genx aan dat alles op schema 
zit voor een tijdige review 
van alle onderdelen van het 
dossier, om een oordeel toe te 
laten tegen 17 december. Een 
pandemiegerelateerde ver-
traging zoals met bimekizu-
mab van UCB lijkt dus niet 
aan de orde.
Als de goedkeuring er komt, 
wordt efgartigimod de eerste 
FcRn-remmer op de markt. 
Daarmee heeft Argenx moge-
lijk enkele jaren voorsprong 
op de concurrentie, waaron-
der UCB. Bovendien kan het de 
beste van de klas zijn op het 
gebied van werkzaamheid, 
veiligheid en gebruiksgemak. 
Dat laatste is te danken aan 
de keuze tussen de intrave-
neuze of onderhuidse toedie-
ning via de technologie van 
Halozyme. In de eerste helft 
van 2022 volgen de fase III- 
resultaten tegen gMG voor 
de onderhuidse toedienings-
vorm.
De voorbereiding voor de 
start van de commercialisatie 

zijn volop bezig. De verkoop-
teams in de Verenigde Staten 
(70 mensen) en Japan (24 
mensen) zijn gerekruteerd. 
Er wordt wel gewaarschuwd 
voor een geleidelijke opstart 
van de verkoop. De analisten 

verwachten gemiddeld 
140 miljoen dollar omzet in 
2022, maar wellicht is de 
helft realistischer. De beslis-
sing over het goedkeurings-
dossier in Japan valt in het 
eerste kwartaal van 2022, Eu-
ropa is in de tweede jaarhelft 
aan de beurt.
De komende maanden star-
ten fase II-/III-studies naar 
de vijfde (de neuromuscu-
laire ziekte myositis) en zes-
de indicatie (de huidziekte 
bullous pemphigoid), en de 
eerste fase II-studie met 
ARGX- 117 (naar de neurolo-
gische ziekte MMN). Ook 
ARGX-117 kan uitgroeien tot 
een pijplijn-in-een-product. 
In de eerste helft van 2022 
krijgen we resultaten van de 
eerste van twee fase III-stu-
dies (intraveneus) met efgar-
tigimod tegen ITP.

Conclusie
Het aandeel van Argenx 
veerde na de kwartaalupdate 
op. De voorafgaande zwakke 
weken maakten duidelijk dat 
er nog behoorlijk wat twijfel 
is over de goedkeuring van 
efgartigimod. Een positieve 
beslissing kan een enorme 
opkikker geven aan de Belgi-
sche biotech, gezien het 
unieke potentieel van de mo-
lecule. Een garantie op com-
mercieel succes is het niet, 
maar we zien bovengemid-
delde slaagkansen. Dat zou 
een primeur zijn voor een 
Belgisch biotechbedrijf, die 
nog een enorme waardecrea-
tie kan genereren. We verho-
gen het advies omdat we uit-
gaan van een positieve beslis-
sing. z

A R G E N X

17 december is D-day

Koers: 261,1 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 13,3 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: -

We verhogen het advies, 
omdat we uitgaan van een 
positieve beslissing op  
17 december.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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A A N D E L E N

D
e uraniumprijs schoot de 
voorbije maanden hoger, 
omdat in de toekomst een 
tekort wordt verwacht. 
Niet de uitbaters van kern- 
centrales, die uranium 
gebruiken als brandstof, 

zijn wakker geworden, de 
vraag komt vooral van finan-
ciële marktpartijen die urani-
um hamsteren. Dat is in eer-
ste instantie het werk van de 
daartoe opgerichte Sprott 
Physical Uranium Trust, die 
sinds deze zomer al meer dan 
16 miljoen pond uranium 
heeft gekocht. Dat werkte in-
spirerend voor onder meer 
KazAtomProm, dat een privaat 
uraniumfonds opstartte, en 
 Denison Mines. Ook Yellow-
Cake, dat een vergelijkbaar 
bedrijfsmodel als dat van 
Sprott hanteert, voert een ka-
pitaalverhoging door om meer 
uranium te kunnen kopen. 
Sinds begin 2021 haalden fi-
nanciële marktpartijen meer 
dan 34 miljoen pond urani-
um van de markt.

Voor Cameco levert de prijs-
stijging nog niet zoveel op. 
De gemiddelde verkoopprijs 
daalde in het derde kwartaal 
zelfs met 5 procent op jaar- 
basis. Door de sterke Cana-
dese dollar ging er in die 
munt zelfs 10 procent af. De 
verklaring is dat een hogere 
prijs op de spotmarkt met 
vertraging doorsijpelt in de 
contractmarkt.
De prijs op de spotmarkt geldt 
voor leveringen binnen de 
twaalf maanden. Cameco han-

teert bij ongeveer 40 procent 
van de verkoopovereenkom-
sten een vaste prijs, bij de 
rest is de prijs variabel. Dat 
beschermt Cameco als de 
prijzen dalen, maar het bete-
kent ook dat het maar met 
vertraging van prijsstijgingen 
profiteert. De groepsomzet 
daalde met 5 procent op jaar-
basis naar 361 miljoen Cana-
dese dollar. Na drie kwar-
talen ligt die met 1,01 miljard 
zelfs 19 procent lager dan in 
dezelfde periode in 2020.
Cigar Lake, de enige operati-
onele mijn van de groep, le-
verde in het derde kwartaal 
2 miljoen pond uranium op, 
tien keer meer dan een jaar 
eerder en meer dan in de eer-
ste jaarhelft (1,3 miljoen 
pond). Dat brengt de output 
sinds begin 2021 op 3,3 mil-
joen pond, of 43 procent 
meer dan vorig jaar. De joint 
venture Inkaï leverde 6,7 mil-
joen pond op sinds begin dit 
jaar.
Niet de productiecijfers maar 
de verkoopvolumes bepalen de 
omzet. Die hangen af van de 
afnamecontracten. Omdat de 
productie lager ligt dan wat de 

groep moet leveren, put ze uit 
de voorraden of koopt ze het 
tekort op de spotmarkt. Ca-
meco verkocht tussen juli en 
september 6,7 miljoen pond, 
en 17,9 miljoen sinds begin dit 
jaar. Het kocht dit jaar al 7,8 
miljoen pond aan. De groep 

mikt voor 2021 op een ver-
koop tussen 23 en 25 miljoen 
pond en een aankoop tussen 
11 en 13 miljoen pond.
Bij de afdeling Fuel Services 
(verwerking en raffinage) 
daalde de productie met bij-
na een derde door vertragin-
gen in de aanvoer van water-
stof naar de conversie-instal-
latie. Dat wordt opgelost, 
maar Cameco moest wel de 
productiedoelstelling voor 
het boekjaar verlagen.
Het aangepaste nettoverlies 
bedroeg in het derde kwar-
taal 54 miljoen Canadese dol-
lar (0,14 per aandeel) en na 
drie kwartalen 114 miljoen. 
Cameco had na het derde 
kwartaal 1,36 miljard in kas 
en torste een langetermijn-
schuld van 996 miljoen. De 
groep heeft ook nog 777 mil-
joen tegoed van de Canadese 
belastingautoriteiten, maar 
het tijdstip van terugbetaling 
is onzeker.

Conclusie
De koers is dit jaar ruim ver-
dubbeld en klom naar een 
nieuwe jaarpiek door de op-
gelopen uraniumprijs. De 
omzet en de winst volgen die 
klim nog niet, maar dat komt 
nog. De waardering is flink 
opgelopen tot 2,4 keer de 
boekwaarde. Met het oog op 
een verdere diversificatie van 
onze blootstelling aan uranium 
en omdat het nu niet meer 
het ideale moment is om in te 
stappen, verlagen we het ad-
vies. Wie de boot heeft ge-
mist, wacht het best op een 
gunstiger instapmoment. z

C A M E C O

Duurder uranium zit niet in de cijfers

Koers: 27,16 dollar
Ticker: CCJ US
ISIN-code: CA13321L1085
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 10,8 miljard dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 77
Koersverschil 12 maanden: +176%
Koersverschil sinds jaarbegin: +103%
Dividendrendement:  0,3%

De koers van Cameco  
is dit jaar al ruim 
 verdubbeld.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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C
ofinimmo laat er geen 
gras over groeien om een 
volwaardige speler in 
zorgvastgoed te worden. 
Tijdens de eerste negen 
maanden van het jaar 
 investeerde het 823 mil-

joen euro in zorgvastgoed. 
Het bedrijf zette voor het 
eerst voet aan de grond in het 
Verenigd Koninkrijk via een 
investering van 66 miljoen 
euro. Cofinimmo is actief in 
tien Europese landen en wil 
een hoofdrol spelen in de 
consolidatie van het Europe-
se zorgvastgoed. Vijftien jaar 
geleden bestond de porte-
feuille nog voor 99 procent 
uit kantoorvastgoed. Nu be-
staat de portefeuille van in-
tussen 5,6 miljard euro voor 
65 procent uit zorgvastgoed.
Dat lijkt de weg vrij te maken 

voor een verlaging van de 
roerende voorheffing naar 15 
procent, want het is voorlo-
pig voldoende dat de porte-
feuille voor minstens 60 pro-
cent uit zorgvastgoed bestaat. 
Die 60 procent moet echter 
gemiddeld over een heel jaar 
worden behaald, en de fiscale 
administratie heeft een eigen 
kwalificatie van zorgvast-
goed. Op het dividend van 
2021, dat volgend jaar wordt 
uitbetaald, is daarom nog een 
roerende voorheffing van 30 
procent verschuldigd. In 
2022 komt de lagere roeren-
de voorheffing binnen hand-
bereik, tenzij de overheid de 

drempel verhoogt tot 80 pro-
cent. Aandeelhouders en het 
management houden bij het 
uittekenen van hun strategie 
dus beter geen rekening met 
de fiscale regels.
Cofinimmo koos vijftien jaar 
geleden niet voor zorgvast-

goed uit fiscale overwegin-
gen. De rendementen op 
zorgvastgoed liggen iets lager 
dan op kantoorvastgoed, 
maar het risico op leegstand 
is veel kleiner en de vooruit-
zichten zijn beter. Dat maakt 
zorgvastgoed ook waardevas-
ter dan kantoren. Ook de vol-
gende jaren zal het investe-
ringsbudget hoofdzakelijk 
richting zorgvastgoed vloei-
en. Cofinimmo maakt ook 
verder werk van de afsplit-
sing van de kantoorporte-
feuille, met het oog op een 
gedeeltelijke verkoop. Dat 
maakt extra middelen vrij om 
te investeren in zorgvast-
goed. 
Houd de volgende jaren ook 
rekening met extra kapitaal-
verhogingen. Dit jaar haalde 
Cofinimmo al 565 miljoen 
euro vers kapitaal op. De ren-
dementen op nieuwe investe-
ringen in zorgvastgoed staan 
lichtjes onder druk, maar 
blijven met ongeveer 5 pro-
cent aantrekkelijk.
De resultaten tonen de rusti-
ge vastheid die gepaard gaat 
met zorgvastgoed. Dankzij de 
extra investeringen stegen de 

huurinkomsten in het derde 
kwartaal met 16 procent, als 
fundament voor een stijging 
van het nettokernresultaat 
met 17 procent. De netto-
winst per aandeel uit de 
kern activiteit steeg van 5,24 
naar 5,56 euro per aandeel 
over de eerste negen maan-
den van het jaar. Dat laat het 
management toe de jaarver-
wachting van een nettowinst 
van meer dan 7 euro per aan-
deel en een dividend van 
6 euro per aandeel te bevesti-
gen. Het resultaat wordt ook 
gestut door gunstige finan-
cieringsvoorwaarden. Een 
stijging van de langetermijn-
rente kan wegen op de waar-
dering van het aandeel, maar 
de impact op de winst zal be-
perkt zijn doordat het rente-
risico tot 2025 grotendeels is 
ingedekt.

Conclusie
De resultaten tonen de ver-
wachte stabiele groei dankzij 
de expansiestrategie in zorg-
vastgoed. De waardering is 
wat opgelopen richting een 
koers-winstverhouding van 
19, en het dividendrendement 
is gedaald naar 4,2 procent. 
Beleggers betalen een premie 
van 33 procent tegenover de 
intrinsieke waarde. Een lage-
re roerende voorheffing is 
niet voor meteen. Toch mag 
die waardering als fair wor-
den gezien, zeker vergeleken 
met pure zorgvastgoedspe-
lers die gemakkelijk een 
koers-winstverhouding van 
25 scoren. We behouden het 
koopadvies als een favoriet 
defensief aandeel. z

C O F I N I M M O

Zorgexpansie rendeert

Koers: 138,2 euro
Ticker: COFB BB
ISIN-code: BE0003593044
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,4 miljard euro
K/w 2020:  20
Verwachte k/w 2020: 19
Koersverschil 12 maanden: +17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 4,2%

De resultaten tonen  
de rustige vastheid  
die gepaard gaat  
met zorgvastgoed.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e grootste bioscoopuitba-
ter van het land recht de 
rug. De bezoekersaan-
tallen groeien, net als 
hun consumptiedrift. In 
de eerste jaarhelft zag de 
Kinepolis-groep 73 pro-

cent minder bezoekers dan in 
het eerste helft van 2020. In 
het derde kwartaal verkocht 
de keten 7,07 miljoen tickets, 
wat de teller na negen maan-
den op 9,26 miljoen bezoe-
kers brengt. In het derde 
kwartaal van 2020, toen veel 
bioscopen tijdelijk gesloten 
waren, bleef het bezoekers-
aantal op 2,41 miljoen steken. 
Na negen maanden zijn er 
12,3 procent minder bezoe-
kers dan in dezelfde periode 
vorig jaar.
In België verdrievoudigde 
het bezoekersaantal in het 
derde kwartaal: van 0,50 naar 
1,49 miljoen. Na negen maan-
den telde de groep in de Ver-
enigde Staten (+28%) en 
Spanje (+10%) al meer bezoe-
kers dan in de eerste drie 
kwartalen van 2020. In Cana-
da zijn er, ondanks een fors 
herstel in het derde kwartaal, 
na negen maanden nog 
steeds 29 procent bezoekers 
minder.
In het derde kwartaal haalde 
Kinepolis 70,5 procent van 
het bezoekersaantal in het 
derde kwartaal van 2019, 
voor de pandemie losbarstte. 
Maand na maand verbetert 
de situatie. In de zomer-
maanden lokten topfilms als 
The Fast & Furious 9, Black 
Widow en Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings de 
bezoekers terug naar de za-
len. De nieuwste James 
Bond-film No Time to Die is 

daar nog niet bij. Heel wat 
blockbusters zijn een aantal 
keren uitgesteld, maar zor-
gen nu voor een sterk film-
aanbod.
Behalve de bezoekersaan-
tallen kwantificeerde de tra-
dingupdate enkel de schuld-

positie en de beschikbare fi-
nanciële middelen. De netto 
financiële schuld (exclusief 
leasingverplichtingen) is ge-
zakt van 542,3 miljoen euro 
op 30 juni naar 507,4 miljoen 
(-6,4%). Dat is onder de 
513,3 miljoen euro van eind 
vorig jaar, wat ook de belofte 
was bij de bekendmaking van 
de halfjaarcijfers. Dat het al 
gelukt is aan het einde van 
het derde kwartaal, dankt de 
groep aan de hoge verkopen 
per bezoeker. Zowel in juli, 
augustus als september was 
er een positieve bedrijfskas-
stroom voor huur (ebitda). 
Het derde kwartaal sloot 

 Kinepolis af met een netto-
winst.
Door die positieve evolutie 
beschikte de grootste bio-
scoopgroep van ons land op 
30 september over 176,9 mil-
joen euro aan financiële mid-
delen, tegenover 141,9 mil-

joen euro halfweg het jaar 
(+24,7%). Tot juni 2022 hoeft 
Kinepolis niet te voldoen aan 
de bankconvenanten.
Door de coronapandemie 
was een aantal nieuwe films 
eerst op een streamingplat-
form te zien. Kinepolis is 
voorbereid op beduidend 
minder bezoekers na de 
 coronacrisis dan ervoor. Als 
die voorzichtigheid niet no-
dig blijkt, zal de winstge-
vendheid stijgen.
De pandemie heeft heel wat 
bioscoopuitbaters financieel 
in de problemen gebracht of 
hen aan het denken gezet 
over een mogelijke verkoop. 
De  financiële positie van Ki-
nepolis biedt de mogelijkheid 
om kleine overnames te 
doen. Voor een grote oppor-
tuniteit zal een kapitaalope-
ratie nodig zijn, maar de fa-
miliale aandeelhouders zijn 
bereid hun positie te laten 
verwateren.

Conclusie
Het aandeel van Kinepolis is 
al fors hersteld. De markt 
houdt er terecht rekening 
mee dat de groep versterkt 
uit de crisis komt en wellicht 
met een kapitaalverhoging 
een strategisch belangrijke 
overname zal financieren. Na 
de besparingsoperatie zal de 
groep doorgaan met haar 
 expansiestrategie. Daarom 
blijven wij bij ons positieve 
advies. z

K I N E P O L I S

Opnieuw winstgevend

Koers: 55,30 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,51 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +154%
Koersverschil sinds jaarbegin: +59%
Dividendrendement: -

De familiale aandeel- 
houders zijn bereid  
hun positie te laten  
verwateren bij een  
grote overnamekans.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 
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N
a de tegenvallende kwar-
taalcijfers van Apple en 
het beter dan verwachte 
rapport van Microsoft 
nam laatstgenoemde de 
fakkel over als het bedrijf 
met de hoogste beurs-

waarde ter wereld. De onder-
nemingswaarde (beurswaar-
de gecorrigeerd voor netto-
schulden of liquiditeiten) 
flirt met de grens van 
2.500 miljard dollar.

Microsoft versloeg al voor 
het elfde opeenvolgende 
kwartaal de analistenschat-
tingen, terwijl ook de prog-
nose voor het lopende kwar-
taal weer boven de verwach-
tingen lag. De groepsomzet 
klom in het eerste kwartaal 
van het boekjaar 2022 met 22 
procent naar 45,32 miljard 
dollar, bijna 1,5 miljard dollar 
boven de consensusprognose. 
De brutomarge kwam uit op 
70 procent, tegenover 69,7 
procent in het vorige kwar-
taal. De nettowinst steeg met 
bijna de helft naar 20,5 mil-
jard dollar, of 2,71 dollar per 
aandeel. Zonder rekening te 
houden met een belasting-
meevaller van 3,3 miljard 
dollar bedroeg de nettowinst 
2,27 dollar per aandeel, bo-
ven de verwachte 2,07 dollar.
De drie divisies waren lange 
tijd ongeveer even groot, 
maar we zien de voorbije 
kwartalen dat Intelligent 
 Cloud steeds meer afstand 
neemt. De afdeling zag de 
omzet in het eerste kwartaal 

met 31 procent toenemen 
naar net geen 17 miljard dol-
lar. Het Azure- cloudplatform 
groeide met 50 procent op 
jaarbasis, of 48 procent ex-
clusief wisselkoersverschil-
len. Dat is net boven de con-
sensusverwachting. De totale 
cloudomzet steeg met 36 
procent op jaarbasis naar 
20,7 miljard dollar. De marge 
van de cloudactiviteiten 
(71%) is geklommen tot bo-
ven het groepsgemiddelde. 
Gezien de groei van die 
 afdeling, is dat positief voor 
de toekomstige winstgevend-
heid van de groep. Microsoft 
blijft ook marktaandeel win-
nen en moet in de cloudinfra-
structuur met een marktaan-
deel van 19 procent enkel 
Ama zon (32%) voor zich dul-
den.
De omzet van Productivity & 
Business Processes klom met 
22 procent naar 15,04 miljard 
dollar, boven de consensus-
prognose van 14,67 miljard. 
Office 365 groeide met 23 
procent en LinkedIn boekte 
een omzetstijging van 42 
procent. De kleinste afdeling, 
More Personal Computing, 

kon een groei met 12 procent 
voorleggen naar 13,31 miljard 
dollar. De pc-markt en de 
Xbox-spelconsoles hebben te 
lijden onder de chiptekorten. 
Toch groeide de verkoop van 
Windows aan pc-makers met 

10 procent. Windows 11 kan 
de komende kwartalen voor 
een nieuwe impuls zorgen. 
De omzet van de Surface- 
tablet daalde met 17 procent, 
maar het gamma werd intus-
sen vernieuwd.
De omzetprognose voor het 
lopende kwartaal bedraagt 
gemiddeld 50,6 miljard dol-
lar. Dat is boven de consen-
susverwachting van 48,9 mil-
jard dollar. Microsoft keerde 
tussen juli en september 
10,9 miljard dollar uit aan de 
aandeelhouders, of 14 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Dat bedrag was samen-
gesteld uit 6,2 miljard dollar 
aandeleninkopen en 4,7 mil-
jard dollar aan dividenden. 
Microsoft keert op jaarbasis 
2,48 dollar per aandeel divi-
dend uit, goed voor een be-
scheiden rendement van 0,8 
procent. Na het eerste kwar-
taal van het boekjaar 2022 
had Microsoft 130,6 miljard 
dollar in kas. Daar stond een 
langetermijnschuld van 
53,3 miljard dollar tegenover.

Conclusie
Er viel weer niets af te din-
gen op de prestatie van Mi-
crosoft. De ondernemings-
waarde bedraagt 12 keer de 
verwachte omzet en het aan-
deel noteert tegen 36 keer de 
verwachte winst. Dat is veel, 
maar Microsoft is in verschil-
lende groeisegmenten actief 
en ontgoochelt zelden. Daar-
om blijft het aandeel een ba-
siswaarde in een technolo-
gieportefeuille. Langeter-
mijnbeleggers mogen het in 
portefeuille houden. z

M I C R O S O F T

Meer waard dan Apple

Koers: 329,37 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2490 miljard dollar
K/w 2021: 41
Verwachte k/w 2022: 36
Koersverschil 12 maanden: +64%
Koersverschil sinds jaarbegin: +48%
Dividendrendement: 0,8%

Microsoft versloeg voor  
het elfde opeenvolgende 
kwartaal de analisten-
schattingen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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O
range Belgium scoort bij 
de kabelknippers en het 
is een zeldzame oase van 
groei in een dor telecom-
landschap. Klanten die 
geen bundels van vaste 
en mobiele telefonie en 

breedbandinternet meer lus-
ten, vinden hun weg naar 
Orange Belgium. Het aantal 
mobiele abonnees steeg in 
het derde kwartaal met 
37.000, ver boven de consen-
susverwachting van 18.000. 
Orange Belgium telt nu 
2,7 miljoen mobiele klanten, 
of 3,9 procent meer dan een 
jaar eerder. Het aantal kabel-
abonnees steeg met ruim een 
kwart naar 382.000. Tussen 
juli en september kwamen er 
17.000 nieuwe klanten bij. De 
groep heeft een marktaan-
deel van 8 procent in kabel.
Op groepsniveau steeg de 

omzet met 3,3 procent op 
jaarbasis naar 346,3 miljoen 
euro. De jaarprognose gaat 
uit van een lage enkelcijferi-
ge omzetgroei, met een con-
sensus van 1,36 miljard euro 
(+3,1%). Het kostenbespa-
ringsplan Bold Inside had 
een gunstige impact op de 
winstgevendheid. De bruto-
bedrijfskasstroom na lease- 
uitgaven of ebitda steeg met 
8,1 procent naar 96,7 miljoen 
euro en versloeg ruim de 
consensusverwachting van 
92 miljoen. De ebitda-marge 
bleef op kwartaalbasis nage-
noeg ongewijzigd op 27,9 
procent. Na drie kwartalen 
bedraagt de ebitda 257,9 mil-

joen euro. Orange Belgium 
verwacht dat de jaarprogno-
se van 320 à 340 miljoen euro 
licht zal worden overschre-
den. Als gevolg van hogere 
afschrijvingen lag de netto-
winst met 18 miljoen euro 16 
procent lager dan in hetzelf-
de kwartaal vorig jaar.
Er liggen in de Belgische te-
lecomsector enkele belangrij-
ke dossiers op tafel. Een eer-
ste is het overnamedossier 
rond het Waalse kabelbedrijf 
Voo. De Waalse intercom-
munale Nethys verkoopt 50 à 
75 procent van de aandelen. 
Voo wordt tegen ongeveer 
1,4 miljard euro of 7 keer de 
ebitda gewaardeerd. De over-
nemer zal 700 miljoen tot 
1 miljard euro op tafel moe-
ten leggen. Er zijn kapers op 
de kust die over diepere zak-
ken beschikken dan Orange 
Belgium. Naast Telenet staan 
ook verschillende investe-
ringsfondsen op de shortlist. 
De afgelopen tijd trekken die 
private-equityspelers steeds 
vaker aan het langste eind. 
Een combinatie van Orange 
Belgium en Voo kan in het 
Franstalig landsgedeelte 

Proximus het vuur aan de 
schenen leggen en leiden tot 
een nieuwe groei-impuls.
Een ander dossier is dat van de 
5G-licenties, met daaraan ge-
koppeld de mogelijke komst 
van een vierde mobiele speler 
in België. De 5G-veiling staat 

voorlopig gepland in het 
tweede kwartaal van volgend 
jaar, maar een bijkomende 
mobiele concurrent zou een 
streep door de rekening van 
de drie bestaande operatoren 
zijn. Een laatste dossier gaat 
over de mogelijke verkoop 
van het zendmastenpark. In 
het buitenland brachten ver-
schillende operatoren hun 
zendmasten onder in een 
apart bedrijf dat in sommige 
gevallen ook een eigen beurs-
notering kreeg. De verborgen 
waarde van die zendmasten 
was begin dit jaar een van de 
voornaamste argumenten 
van de minderheidsaandeel-
houders van Orange Belgium 
om niet akkoord te gaan met 
het bod van de Franse moe-
derholding.
Orange Belgium sloot het 
derde kwartaal af met een 
nettoschuld van 63,3 miljoen 
euro, tegenover nog 
124,4 miljoen een kwartaal 
eerder. De consensusver-
wachting lag op 88,5 miljoen 
euro. Daardoor is de netto-
schuld gedaald tot amper 
0,2 keer de verwachte ebitda.

Conclusie
Orange Belgium bevestigde 
de goede operationele gang 
van zaken. Er zijn onzeker-
heden in het Belgische tele-
comlandschap, maar tegen 
0,9 keer de omzet en 3,4 keer 
de verwachte ebitda is Orange 
Belgium in Europa een van 
de goedkoopste telecomspe-
lers. Bovendien is de combi-
natie van een stijgende groei 
en een toenemende winstge-
vendheid zeldzaam. z

O R A N G E  B E L G I U M

Witte raaf in Belgische telecom

Koers: 19,42 euro
Ticker:  OBEL BB
ISIN-code: BE0003735496
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,2 miljard euro
K/w 2020: 22
Verwachte k/w 2021: 18
Koersverschil 12 maanden: +36%
Koersverschil sinds jaarbegin: -11%
Dividendrendement: 2,6%

Orange Belgium is in  
Europa een van de goed-
koopste telecomspelers.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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F
usies en overnames creë-
ren niet altijd aandeel-
houderswaarde, soms 
zelfs integendeel, zoals bij 
de vastgoedgroep Uni-
bail-Rodamco-Westfield 
(URW). In 2007 nam het 

Franse Unibail Rodamco Eu-
rope (een onderdeel van de 
Robeco Groep) over voor 
11,2 miljard euro. Samen wa-
ren ze goed voor een vast-
goedportefeuille van 21,7 mil-
jard euro. Rodamco was en-
kel in winkelpanden actief, 
Unibail zowel in winkelcen-
tra als in kantoren. Het leid-
de tot de mooiste retailvast-
goedportefeuille van Europa.

De groep deed in december 
2017 een bod op de Australi-
sche branchegenoot West-
field ter waarde van bijna 
21 miljard euro. Westfield 
was hoofdzakelijk in de Ver-
enigde Staten actief. In juni 
2018 werd de overname afge-
rond en was de gigant in win-
kelvastgoed Unibail-Rodam-
co-Westfield een feit. De 
groep beschikte over 104 
shoppingcentra wereldwijd. 
Frankrijk bleef de belangrijk-
ste markt, maar de Verenigde 
Staten werden eensklaps de 
tweede markt. De acquisitie 
deed de schuldenlast toene-
men van 16,6 naar 25,4 mil-
jard euro aan het eind van 
boekjaar 2018 en ligt momen-
teel op 27,8 miljard euro.
De wereldwijde uitbraak van 
de covid-19-pandemie kwam 

ook die shoppingcentrareus 
slecht uit. De huurinkomsten 
maakten vorig boekjaar een 
duik naar 1,9 miljard euro, te-
genover 2,42 miljard in 2019. 
Dat was een gevolg van de 
toenemende leegstand: van 
5,4 procent eind 2019 naar 

8,3 procent eind vorig jaar. 
Die is midden 2021 verder 
opgelopen tot 8,9 procent, 
vooral door 14 procent leeg-
stand in de Verenigde Staten, 
versus 5 procent in continen-
taal Europa. 210 winkelpan-
den (1,8% van het totaal) 
staan leeg omdat de uitbater 
failliet is gegaan.
De forse toename van de net-
to financiële schuld tegen-
over de bedrijfskasstroom en 
de huurinkomsten dwong de 
groep af te slanken en het 
slotdividend in 2020 te 
schrappen. Er komt ook dit 
en volgend jaar geen divi-
dend. De koers ging onderuit 
en dat leidde tot misnoegde 
aandeelhouders. Tegenover 
een intrinsieke waarde van 
55 miljard euro zakte de 
beurswaarde tot 5 à 6 miljard 
euro, waarop de Franse mil-
jardair Xavier Niel zowat een 
jaar geleden instapte. Het 
fortuin van de 54-jarige 
wordt op zo’n 9 miljard euro 
geraamd, waarmee hij rond 
de 250ste plaats komt van de 
rijkste mensen ter wereld. 
Als oprichter van de prijsbre-
ker Iliad-Free haalde hij de 
dominante positie van de tra-

ditionele Franse telecom-
groepen onderuit. Hij is bo-
vendien mede-eigenaar van 
de Franse kwaliteitskrant Le 
Monde en heeft een relatie 
met Delphine Arnault, de 
46-jarige dochter van Ber-
nard Arnault, de rijkste Euro-
peaan en een van de rijkste 
mensen ter wereld. Niel bezit 
volgens de recentste bekend-
making 23,2 procent van de 
aandelen van URW. Hij kel-
derde een geplande kapitaal-
verhoging van ruim 3 miljard 
euro en haalde ex-CEO Léon 
Bressler terug als voorzitter 
van de raad van bestuur. Zo 
wil hij weer voor aandeel-
houderswaarde zorgen.

Conclusie
URW is geen gereglemen-
teerde vastgoedvennoot-
schap zoals we die kennen in 
ons land. Er is geen stabiel of 
groeiend dividend en de 
schuldgraad is niet onder 
controle. Dit is een gevallen 
ster in retailvastgoed. URW 
heeft hoofdzakelijk shop-
pingcentra, met als aantrek-
kingspool een extreme on-
derwaardering tegenover de 
intrinsieke waarde en een 
Franse miljardair die de 
groep wil doen herrijzen. Er 
is een meer dan gemiddeld 
koerspotentieel. Daarom be-
ginnen we de vastgoedgroep 
actief op te volgen. We waar-
schuwen wel meteen voor 
het hoger dan gemiddelde ri-
sico van deze vastgoedbeleg-
ging. z

U N I B A I L - R O D A M C O - W E S T F I E L D

Gevallen winkelvastgoedster

De Franse miljardair  
Xavier Niel bouwde in een 
jaar een belang van ruim  
23 procent in Unibail- 
Rodamco-Westfield op.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 NOVEMBER

Koers: 62,34 euro
Ticker: URW NA
ISIN-code: FR0003763779
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 8,62 miljard euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 9
Koersverschil 12 maanden: +80%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: -
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De derdekwartaalcijfers van 
de tankerrederij Euronav 
 waren niet denderend, maar 
dat was verwacht. Belangrij-
ker was de uitspraak van 
CEO Hugo De Stoop dat vol-
gens hem de bodem in de ta-

rieven is bereikt. Euronav 
boekte een bedrijfskasstroom 
van amper 4,6 miljoen dollar. 
Dat bracht de groep naar een 
nettoverlies van 106 miljoen 
dollar over het derde kwar-
taal. Tot nu leverden de 
VLCC-tan kers in het vierde 
kwartaal een hoger gemiddeld 
tarief op van 13.440 dollar per 
dag en werd 46 procent van 
de beschikbare dagen vastge-
legd. De koers reageerde licht 
positief op de cijfers.

De omzet en de winst van 
 Pfizer kwamen in het derde 
kwartaal ver boven de ver-
wachtingen uit door de mas-
sale verkoop van het corona-
vaccin. De omzet steeg met 
134 procent tot 24,1 miljard 

dollar, terwijl de nettowinst 
een sprong maakte van 1,5 tot 
8,1 miljard dollar. Per aandeel 
heeft Pfizer 1,42 dollar ver-
diend. Het bedrijf trok zijn 
prognoses voor heel 2021 op. 
De winstvork ging van 3,95 à 
4,05 dollar per aandeel naar 
4,13 à 4,18 dollar. De omzet-
prognose klom van 78 à 
80 miljard dollar naar 81 à 
82 miljard dollar. De koers 
reageerde één dag gunstig op 
de meevallende resultaten.

Over het derde kwartaal boek-
te Lufthansa, de moeder van 
Brussels Airlines, weer een 
operationele winst, net zoals 
het Ierse Ryanair. De omzet 
verdubbelde bijna tot 5,2 mil-
jard euro. Lufthansa liet weten 

dat het aantal boekingen op 
80 procent van het niveau van 
voor de crisis ligt. De netto- 
schuld daalde van 9,9 miljard 
euro eind december 2020 tot 
9 miljard euro eind septem-
ber 2021. Voor het vierde 
kwartaal rekent Lufthansa 
opnieuw op een positieve 
 bedrijfskasstroom (ebitda). 
Beleggers waren blij met dat 
nieuws en stuurden het aan-
deel bijna 7 procent hoger.

Het derde kwartaal verliep 
niet denderend voor Vestas. 
De Deense producent van 
windmolens zag zijn be-
drijfsresultaat met 21 procent 
dalen tot 325 miljoen euro. 
De groep wijt de daling aan 

de toenemende kosten en de 
instabiliteit van de toeleve-
ringsketen. Vestas knipte in 
de prognose voor 2021. De 
groep mikt op een operatio-
nele winstmarge van 4 pro-
cent in plaats van 5 à 7 pro-
cent. De eerdere prognose 
van een jaaromzet tussen 15,5 
en 16,5 miljard euro werd wel 
bevestigd. De beleggers rea-
geerden teleurgesteld en de-
den de koers ruim 18 procent 
verliezen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 9,27 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 44,83 dollar
Ticker: PFE US
ISIN-code: US7170811035

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 6,30 euro
Ticker: LHA GY
ISIN-code: DE0008232125

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 222,70 Deense kroon
Ticker: VWS DC
ISIN-code: DK0061539921
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S
inds de halfjaarcijfers was 
alle fut uit het aandeel 
van AB InBev. Van 
65 euro midden juni dook 
de koers in de aanloop 
naar de derdekwartaal-
resultaten onder 50 euro. 

Maar de grootste bierbrou-
wer ter wereld pakte uit met 
een beter dan verwacht rap-
port. Zowel het volume, de 
omzet als de bedrijfskas-
stroom (ebitda) groeide meer 
dan voorspeld. Dat verbaast 
menig analist door de tegen-
wind van de wisselkoersen, 
de grondstoffenkosten en een 
haperende bevoorradingske-

O P T I E S

Klinken op het herstel van AB InBev
ten. Tot daar het recente ver-
leden. Belangrijker is dat de 
verwachtingen voor de groei 
van de aangepaste ebitda naar 
boven bijgesteld zijn: van 8 à 
12 naar 10 à 12 procent.
AB Inbev heeft een voorbeel-
dige rentabiliteit en goede 
groeivooruitzichten op lange 
termijn op de opkomende 
markten. Het aandeel is ver 
achtergebleven op de concur-
rentie. Heineken en vooral 
Carlsberg presteerden de 
jongste vijf jaar aanzienlijk 
beter op de beurs. Voor het 
aandeel van AB InBev is een 
inhaalbeweging mogelijk. We 

gaan met volle moed à la 
hausse.

Gekochte call
Koop call AB InBev juni 
2022 met uitoefenprijs 
54 euro @ 3,35 euro
Deze call is niet goedkoop, 
maar we kopen tijd tot 17 juni 
2022. Tegen dan moet de 
koers van AB InBev flink ho-
ger kunnen gaan. Iets boven 
de 52 euro wacht een techni-
sche weerstand. Als die het 
begeeft, kan het vlot naar bo-
ven. Een koersdoel van 65 eu-
ro moet haalbaar zijn. Wie al 
een tijdje interesse vertoont 

in de beurs, herinnert zich 
wellicht nog koersen van 110 
en zelfs 123 euro begin de-
cember 2015. Genoeg potenti-
eel dus.

Geschreven put
Schrijf put AB InBev maart 
2022 met uitoefenprijs 
54 euro @ 4,37 euro
In tegenstelling tot de ge-
kochte call vergt dit contract 
geen startinvestering. De 
 premie is verdiend, zolang de 
aandelenkoers van AB InBev 
rond 54 euro of hoger noteert. 
Dat is nauwelijks 4 procent 
boven de huidige koers. 
Mocht dat niet lukken, dan 
kopen we aandelen tegen 
49,63 euro (54 - 4,37). Dat is 
een stuk lager dan de huidige 
beurskoers. z

D
uurzaamheid is de voor-
bije jaren een almaar be-
langrijker investerings-
thema. Dat is ook de ont-
wikkelaars van indexen 
niet ontgaan. Die hebben 
verschillende producten 

ontwikkeld die als basis die-
nen voor uitgevers van ETF’s 
of trackers.

Lyxor New Energy ETF
ISIN-code: FR0010524777
Beurs: Euronext Parijs
Jaarlijkse beheersvergoeding: 
0,6%
Tickersymbool (Euronext): 
NRJ FP
Deze tracker wordt uitgege-
ven door Lyxor ETF en no-
teert op Euronext Parijs met 
het tickersymbool NRJ. Het is 
een fysieke tracker waarvan 
de dividenden worden uitge-

D E R I V A T E N

Almaar meer klimaattrackers
keerd. De jaarlijkse beheers-
vergoeding bedraagt 0,6 pro-
cent. Dat is vrij hoog, maar 
niet ongewoon voor een ge-
specialiseerde ETF. De onder-
liggende waarde is de World 
Alternative Energy Total Re-
turn Index. Die bestaat uit de 
grootste veertig bedrijven die 
minstens 40 procent van hun 
omzet uit alternatieve energie 
halen. De ETF heeft ruim 
1,3 miljard euro onder beheer. 
De participaties zijn wereld-
wijd gespreid.

iShares Global Clean 
Energy ETF
ISIN-code: IE00B1XNHC34
Beurs: Xetra
Jaarlijkse beheersvergoeding: 
0,65%
Tickersymbool (Euronext):  
IQQH GY
Ook de vermogensbeheerder 
BlackRock is actief in het seg-
ment van de klimaat-ETF’s 
met deze tracker uit de iSha-
res- productlijn. Die noteert 
op Xetra met het tickersym-
bool IQQH. Het is net zoals 
NRJ een fysieke tracker, 
waarvan de dividenden wor-
den uitgekeerd. De jaarlijkse 
beheerskosten liggen nog een 
fractie hoger. De onderliggen-
de waarde is de S&P Global 
Clean Energy Index, waar  
76 bedrijven deel van uit-
maken.

Van Eck Global Sustai-
nable World ETF
ISIN-code: NL0010408704
Beurs: Euronext Amsterdam
Jaarlijkse beheersvergoeding: 
0,3%
Tickersymbool (Euronext): 
TSWE NA
Deze tracker van de uitgever 
Van Eck Global noteert met 
het tickersymbool TSWE op 
Euronext Amsterdam. Het 
product schaduwt de Solac-
tive Sustainable World Equity 
Index. Die bevat de meest li-
quide 250 bedrijven die wer-
den  geselecteerd op basis van 
een aantal strikte criteria voor 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Door het hoge aan-
tal bedrijven dat deel uit-
maakt van de index is het 
 verschil in gewicht tussen de 
posities heel beperkt. De jaar-
lijkse beheerskosten van 
TSWE liggen met 0,3 procent 
beduidend lager dan die bij 
NRJ en  IQQH. z

TOP 5 WORLD ALTERNATIVE 
ENERGY TOTAL RETURN INDEX

1. Schneider 14,5%
2. Örsted  8,9%
3. Carrier Global  7%
4. Vestas Wind Systems  6,5%
5. ST Microelectronics 6,3%



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

122 Inside Beleggen
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D
e CEO van Ontex, Esther 
Berrozpe, heeft een plan 
om de producent van 
persoonlijkehygiënepro-
ducten op de middellan-
ge termijn weer op de 
rails te krijgen. De doel-

stellingen tegen 2023 zijn be-
kend. Voor de ambities op de 
lange termijn is het wachten 
tot 15 december. Er is werk 
aan de winkel. Dat maken de 
resultaten van het derde 
kwartaal brutaal duidelijk.
Door de problemen in de 
aanvoerketen miste Ontex 
13 miljoen euro omzet. De 
exploderende grondstoffen-
prijzen deden bovendien de 
winstmarges serieus inzak-
ken. Door zijn verzwakte 
concurrentiepositie kan 
Ontex de hogere kosten niet 

of nauwelijks meteen doorre-
kenen. De kwartaalresultaten 
bleven dan ook ver onder de 
verwachting, en duwden de 
beurskoers opnieuw naar de 
bodem. De markt vergat en-
kele lichtpunten: ondanks de 
gemiste omzet stabiliseert de 
vergelijkbare omzet, de 
structurele kostenbesparin-
gen zitten op schema, en de 
nettoschuldpositie steeg niet, 
ondanks de slechte cijfers.
De vergelijkbare omzet ging 
er in het derde kwartaal met 
0,9 procent op vooruit: van 
507,9 miljoen euro in het der-
de kwartaal van 2020 tot 
512,3 miljoen euro. In verge-
lijking met het vorige kwar-
taal was er een stijging van 2 
procent. De omzet lag wel 0,9 
procent onder de gemiddelde 

analistenverwachting van 
516,9 miljoen.
De aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) kwam in het 
derde kwartaal 29,9 procent 
lager uit op 40,0 miljoen eu-
ro. De ebitda- marge ging van 
11,3 naar 7,8 procent. De ana-
listen gingen uit van 44,3 mil-
joen en 8,6 procent.
De gestegen grondstoffen-
prijzen gaven de ebitda een 
klap van 28 miljoen euro in 
het derde kwartaal. Dat vaag-
de de 12 miljoen euro extra 
kostenreducties ruim weg, 
maar met 42 miljoen euro na 
negen maanden blijft Ontex 
op koers naar de beoogde 
60 miljoen euro voor 2021.
De netto financiële schuld 
daalde lichtjes (-1,3%): van 
847,6 miljoen euro eind vorig 
jaar tot 837 miljoen euro. 
Maar door de forse daling 
van de recurrente ebitda is de 
schuldgraad weer opgelopen 
van 3,6 keer eind 2020 naar 

4,3 keer eind september. Dat 
moet tegen 2023 minder dan 
3 keer worden, maar daar-
voor moet het plan-Berrozpe 
vruchten afwerpen. Dat vergt 
onder meer een ebitda-marge 
van 12,5 à 13,5 procent. De 
betaling van 81 miljoen euro 
door de vorige eigenaars van 
het Braziliaanse Hypermar-
cas duwde de schuldgraad 
begin oktober naar 3,9.
Voor het boekjaar mikt de 
groep op een vergelijkbare 
omzetdaling met 1 procent en 
een aangepaste ebitda-marge 
van circa 9 procent. Na negen 
maanden bedraagt die 9,4 
procent.
De marktreactie op de cijfers 
was uiterst negatief. Maar 
Ontex is voor ons geen hope-
loos geval. We denken dat er 
ruimte is om het de komende 
jaren veel beter te doen. De 
koers is te veel een weerspie-
geling van wat de voorbije ja-
ren fout is gelopen. De waar-
dering in de buurt van 0,5   
keer de boekwaarde is heel 
laag. Dit aandeel is een fraaie 
kans voor de komende 18 tot 
24 maanden. We bevestigen 
ons positieve advies (koop-
waardig; rating 1B). z

De marktreactie op de 
derdekwartaalresultaten 
was uiterst negatief.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  7C Solarparken ziet zĳn 

portefeuille zonneparken 
stĳgen tot 337 megawatt 
(MW) na de toevoeging van 
een park van 1,8 MW in 
Bernsdorf in de Duitse deel-
staat Saksen.

·  Adecco Group liet 9 pro-
cent omzetgroei zien in het 
derde kwartaal, minder dan 
de concurrentie. Het resul-
taat overtrof wel de ver-
wachtingen. Meer details in 
het volgende nummer.

·  Atenor Group kondigde een 
overeenkomst aan over de 
verkoop van perceel 3 van 
het City Dox-project in 
Anderlecht (2320 m2). Tus-
sentĳdse verklaring op 18 
november.

·  Euronav boekte een netto-
verlies van 105,9 miljoen 
dollar in het derde kwartaal, 
maar volgens CEO Hugo De 

Stoop zitten we op bodem 
van de cyclus. Een ruimere 
analyse in het volgende 
nummer.

·  EVS stelde Veerle De Wit 
aan als nieuwe financieel 
directeur (CFO). Een 
trading update over het 
derde kwartaal volgt op 18 
november.

·  Picanol: de dochter van 
Tessenderlo Group gaat bĳ 
de volgende veiling voor 
een vergunning voor een 
tweede gascentrale.

·  PostNL: uit een participa-
tiemelding blĳkt dat de Tsje-
chische miljardair Daniel 
Kretinsky zĳn belang heeft 
opgetrokken tot boven 
20,12 procent.

Goud en  
metalen
·  First Majestic Silver kon 

geen denderende kwartaal-

cĳfers voorleggen, mede 
door de beslissing geen 
fysiek zilver meer te verko-
pen. Een analyse in het vol-
gende nummer.

·  Franco-Nevada klopte 
andermaal de verwachtin-
gen met 87 dollarcent per 
aandeel, versus 80 dollar-
cent in het derde kwartaal 
van 2020. Meer in een van 
de volgende nummers.

·  McEwen Mining kon de 
productie met 41 procent op 
jaarbasis laten toenemen 
tot 42.900 ton goudequiva-
lenten. Er was wel nog een 
kwartaalverlies van 
0,04 dollar per aandeel. 
Details in een van de vol-
gende nummers.

Vergrijzing
·  Hyloris: de FDA heeft de 

aanvraag tot goedkeuring 
aanvaard voor de krachtige 

pĳnstiller Maxigesic (combi-
natie van paracetamol en 
ibuprofen), die een ant-
woord kan bieden op de 
opioïdencrisis in de VS.

·   MDxHeath plaatste 
3,75 miljoen nieuwe 
ADS-aandelen op Nasdaq 
tegen 12 dollar per aandeel. 
Meer hierover in het vol-
gende nummer.

·  Oxurion: de start van de 
opvolging door het beurs-
huis H.C. Wainright met 
koersdoel 5 euro zorgt voor 
een koersopstoot.

·  Sequana Medical kreeg 
een belangrĳke goedkeuring 
voor het kwaliteitsmanage-
mentsysteem.

·  UCB: uit de kwartaalcĳfers 
van partner Amgen blĳken 
recordverkoopcĳfers voor 
het osteoporosemiddel 
Evenity.

Ontex overspoeld door 
grondstoffencrisis
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PORTEFEUILLE

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Aankoop: we hebben 20 Ageas (bĳ)gekocht tegen 43,00 euro (869,95 euro) en  
10 Prosus tegen 76,55 euro (775,45 euro); we kopen 500 aandelen NexGen Energy 
(maximaal 5,65 dollar)

Verkoop: we hebben 500 Nokia verkocht tegen 5,001 euro (2490,55 euro); 
we verkopen 200 Cameco

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
183.389,491   (98,9%)      1.947,75    (1,1%)             185.337,24  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +11,6% Bel20 +20,1%
Eurostoxx50 +21,9% MSCI World +27,5%

Orders



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

124 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

D
e energieprijzen stijgen 
vrijwel dagelijks. Dat 
doet sommigen twijfelen 
aan de mening van veel 
experts dat de opflakke-
ring van de inflatie tijde-
lijk is. Het laat tegelijker-

tijd een huiveringwekkende 
term van de jaren zeventig 
herleven: stagflatie. Dat be-
grip combineert het slechtste 
van twee werelden: enerzijds 
een stijgende inflatie, en dus 
een dalende koopkracht, en 
anderzijds een verzwakte 
economische groei met een 
dalende werkgelegenheid. 
Maar het valt te betwijfelen 
of we weer richting zo’n pe-
riode gaan.

Andere toestand
Stagflatie heeft zich sinds de 
jaren zeventig niet meer 
voorgedaan. Maar dat alleen 
is niet genoeg om de vrees 
van de beleggers weg te 
 nemen. Er zijn andere, fun-
damentelere redenen om aan 
te nemen dat stagflatie niet 

voor meteen is. Zo’n veertig 
jaar geleden was stagflatie 
het gevolg van heel wat ener-
giecrisissen, acute logistieke 
problemen en ernstige pro-
blemen in de bevoorrading. 
De economische activiteit 
viel sterk terug, de werkloos-
heid steeg en sommige valuta 
kwamen in de problemen. 
Vandaag is de situatie hele-
maal anders. Alleen doem-
denkers, die al geruime tijd 
op het gemoed van de beleg-
gers spelen, hameren op de 
gelijkenissen met de jaren 
 zeventig. Velen van hen 
 waren toen nog niet geboren.
Een aanhoudend stijgende 
inflatie is een belangrijk pro-
bleem. Een vertragende 
groei impliceert een lagere 
vraag. Dat remt normaal 
prijsstijgingen af, waardoor 
de inflatie afneemt of ten-
minste onder controle blijft. 
Maar bij stagflatie is dat an-
ders. De inflatie blijft dan 
stijgen, terwijl de economi-
sche groei afneemt. Dat 

hoort niet in een normale 
economische theorie. Een 
stagflatoire periode zou kun-
nen voortvloeien uit een ex-
terne schok aan de aanbod-
zijde. De extreem stijgende 
energieprijzen, zoals we die 
nu kennen, zou een trigger 
kunnen zijn. De producenten 
rekenen die door, terwijl de 
reële inkomsten (nominale 
inkomsten min de stijgende 
inflatie) aan de vraagzijde 
dalen. Daardoor neemt de 
economische groei af en 
gaan de prijsstijgingen door. 
Dat is een nachtmerrie voor 
elk economisch bestel.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,8% 20/11/24  99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  98,08  4,34% 100.000  NR
EUR Saipem Finance  3,125% 31/03/28  99,53  3,19% 100.000  BB+
USD Foot Locker  4,00% 01/10/29  100,21  3,97% 2.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  97,82  4,96% 2.000  BB+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 87,57  8,00% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  96,95  4,59% 100.000  BBB
NOK Norwegian Govern. 1,75% 6/09/29  100,86  1,63% 1.000  AAA
RUB IBRD 5% 28/01/25  92,17  7,82% 100.000  NR
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,45  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  98,33  2,17% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  101,12  3,30% 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,27  1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  102,59  5,66% 10.000  AAA
TRY IBRD 13,25% 22/02/23  94,08  18,53% 10.000  AAA
BRL IBRD 5,00% 22/01/26  78,93  11,57% 10.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,52  1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

De angst voor stagflatie
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Olie-embargo
In de jaren zeventig hebben 
we gezien welke schade stag-
flatie kan aanrichten. De 
Amerikaanse economie was 
al verzwakt toen de olieprij-
zen sterk stegen als gevolg 
van het olie-embargo van de 
OPEC in 1973. Voeg daar de 
Iraanse revolutie in 1979 aan 
toe en er ontstond een cock-
tail die de economie in een 
recessie stortte, terwijl de in-
flatie piekte. Die negatieve 
spiraal werd pas doorbroken 
toen Fed-voorzitter Paul Vol-
cker de rente fors optrok, tot 
zelfs bijna 20 procent.
Vandaag is de situatie anders. 
De cijfers wijzen helemaal 
nog niet op stagflatie. In de 
zwartste periode van de jaren 
zeventig en begin jaren tach-
tig noteerden we inflatiecij-
fers van meer dan 10 procent, 
tegelijk met een negatieve 
economische groei. Vandaag 
is de groei nog altijd vrij ge-
zond en daalt de werkloos-
heid. Covid heeft de econo-
mie sterk getroffen. De maat-
regelen om het virus onder 
controle te krijgen, zoals 
thuiswerk en de sluiting van 
winkels, deden de vraag dras-
tisch dalen. Maar centrale 
banken hebben fortuinen 
 gepompt in het monetaire 
bestel, en overheden hielden 
de bedrijven en de bevolking 
overeind met enorme bedra-
gen aan subsidies en fiscale 

maatregelen. De economi-
sche verzwakking was daar-
door van erg korte duur. Mo-
menteel wordt al het niveau 
van vóór de covid-crisis be-
reikt. Het probleem is eerder 
werknemers te vinden dan 
werklozen aan het werk te 
krijgen. Een stijging van de 
energieprijzen heeft niet de-
zelfde gevolgen als in de ja-
ren zeventig. Bovendien is 
die stijging nog helemaal niet 
vergelijkbaar met die van de 
periode voor de stagflatie.

Betere bevoorrading
De energieprijzen stijgen al 
maandenlang, onder meer 
onder invloed van de herstel-
lende economie, waardoor de 
vraag plotseling ver boven 
het pre-coronaniveau klimt. 
Dat niveau is niet houdbaar 
en moet normaal terugvallen 
op veel realistischer niveaus, 
zodra de achterstanden zijn 
weggewerkt. Vergeten we 
ook niet dat de grootste ener-
gieproducerende landen het 
aanbod kunstmatig laag hou-
den. De OPEC- landen gaan 
niet voluit omdat ze een stok 

achter de hand houden, 
mocht het coronavirus weer 
oprukken. Rusland creëert 
gasschaarste om druk te zet-
ten op de toekenning van de 
vergunningen om Nord 
Stream 2 te voltooien, de 
pijpleiding die Duitsland 
moet voorzien van Russisch 
gas. Als daarvoor een oplos-
sing wordt gevonden, zal 
Rusland wellicht de gaskraan 
weer opendraaien en zal de 
druk op de energieprijzen 
wegvallen. Intussen werkt 
bijna de hele wereld aan een 
betere bevoorrading van 
groene energie van wind -en 
zonnecentrales. Ook dat zal 
helpen, al zal het wat meer 
tijd kosten.
Een en ander betekent echter 
niet dat de huidige situatie 
helemaal geruststellend is. 
De heroplevende pandemie, 
de stijgende energieprijzen, 
de problemen met de toele-
vering en de oprukkende in-
flatie wegen op de economie. 
De centrale banken kunnen 
niet eeuwig doorgaan met 
hun stimuleringsmaatrege-
len. Binnenkort begint de af-
bouw daarvan, wellicht eerst 
in de Verenigde Staten, na-
dien in Europa. Volgens 
Christine Lagarde, de top-
vrouw van de Europese Cen-
trale Bank, wordt maart 2022 
de einddatum van het pande-

mische steunprogramma 
PEPP. Een gestaag stijgende 
rente zal volgen. Maar dan 
zijn we wellicht al een eindje 
in 2022 of zelfs in 2023.

Meer aandacht voor 
kredietrating
Een stijgende rente betekent 
op het eerste gezicht positief 
nieuws voor beleggers. De 
nieuwe obligaties zullen een 
hogere coupon bieden. Maar 
door de toegenomen inflatie 
zal het reële rendement da-
len. Bovendien zal de koers 
van bestaande obligaties met 
een vaste rente afnemen om-
dat aan nieuwe leningen een 
mooiere coupon hangt en die 
dus interessanter zijn. An-
derzijds kan een hogere fi-
nancieringslast bedrijven die 
het nu al lastig hebben, nog 
meer in de problemen bren-
gen. Voorzichtigheid is altijd 
geboden voor een belegger, 
maar vandaag is dat zeker 
aan de orde. We geven daar-
om de raad bij de keuze van 
nieuwe obligatieaankopen 
meer dan ooit aandacht te 
hebben voor de kredietrating. 
Ook bij de obligaties in uw 
portefeuille houdt u de rating 
het best regelmatig in het 
oog. De kredietwaardigheid 
van debiteuren kan verande-
ren als de financiële situatie 
van een bedrijf wijzigt. z

Houd de rating  
van de obligaties  
in uw portefeuille  
regelmatig in het oog.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1593  -0,73%
EUR/GBP  0,8499  -5,88%
EUR/NOK 9,7897  -12,12%
EUR/SEK  9,8800  -5,10%
EUR/CAD  1,4377  -7,54%
EUR/AUD  1,5528  -6,42%
EUR/NZD  1,6206  -8,01%
EUR/ZAR  17,881  -6,49%
EUR/TRY  11,057  +14,14%

OBLIGATIEFOCUS

Carnival heeft de voorbĳe 
maanden zwarte sneeuw 
gezien. Door de wereldwĳde 
pandemie lagen de cruise-
schepen van het bedrĳf aan 
de ketting. Carnival bezit 104 
schepen. Daarmee bedient 
het alle sectoren van de crui-
sesector onder de merken 
Carnival Cruises Line, Hol-
land America Line, P&O Crui-

ses, Princess Cruises en Sea-
bourn.
Nu heel wat activiteiten 
opnieuw opgestart zĳn, is 
Carnival begonnen met het 
herschikken van zĳn schul-
den. Met de nieuwste obliga-
tie heeft het maar liefst 2 mil-
jard dollar opgehaald. Er was 
gemikt op 1,5 miljard dollar, 
maar het werd aanzienlĳk 

meer. De obligatiemarkt 
heeft het vertrouwen in de 
groep dus niet verloren.
De nieuwste obligatie vervalt 
op 1 mei 2029 en er hangt een 
coupon van 6 procent aan 
vast. Het rendement is iets 
lager, omdat de stukken op 
de secundaire markt al bĳna 
101 procent kosten. Wie een 
looptĳd van acht jaar wat te 
lang vindt, kan een andere 
obligatie van Carnival vinden 

die vervalt op 1 maart 2027. 
Daar hoort een coupon van 
5,75 procent en een prĳs van 
102 procent bĳ. Daardoor 
bedraagt het rendement 5,3 
procent. Dat is hoog, maar 
correct voor een debiteur 
met de rating B (speculatief) 
bĳ Standard & Poor’s. Er zĳn 
coupures van 2.000 dollar en 
de intrest wordt halfjaarlĳks 
uitgekeerd.

We gaan op reis en nemen mee
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Het aandeel van het Cana-
dese goudexploratiebedrijf 
Orca Gold schommelde on-
langs zeer fors. Wat is er 
aan de hand?

Op 21 oktober veerde de 
koers van Orca Gold met 
ruim 20 procent op tot 0,55 
Canadese dollar, nadat de 
Canadezen een alomvattende 
projectovereenkomst hadden 
gesloten met de Sudanese 
overheid over de mijnlicentie 
van Block 14, het aandeel-
houderschap en het royalty-
tarief. De overeenkomst laat 
de bouw toe van het aanzien-
lijke goudproject in het noor-
den van Sudan dat gedurende 
13,6 jaar gemiddeld 167.000 
troy ounce goud zal produce-
ren, waarvan 228.000 troy 
ounce in de eerste zeven jaar, 
tegen lage productiekosten 
van 751 dollar per troy ounce. 
De bouw duurt 2,5 jaar en 
kost 321 miljoen dollar. 70 
procent daarvan is voor reke-
ning van Orca Gold.
De overeenkomst is een 
enorm belangrijke stap voor 
de ontluikende professionali-
sering van de Sudanese goud-
mijnindustrie, met Orca Gold 
als voortrekker. Met het ak-
koord kunnen eindelijk defi-
nitieve knopen worden door-
gehakt over het financie-
ringspakket van de bouw. 
Daarvoor werd in juni een 
gespecialiseerde externe par-
tij aangesteld.
De vreugde was van korte 
duur. Enkele dagen later 
raakte bekend dat het leger 
de macht overnam van de 
soevereine raad die in 2019, 

na de verdrijving van presi-
dent Al-Bashir, werd aange-
steld voor een overgangs-
periode richting vrije verkie-
zingen in 2023. Die raad be-
stond voor de helft uit verte-
genwoordigers van de bur-
gers en voor de helft uit ver-
tegenwoordigers van het le-
ger. Het aandeel zakte eens-
klaps naar 0,41 Canadese dol-
lar. Intussen zijn opnieuw 
gesprekken aangeknoopt. De 
internationale gemeenschap 
zet druk om tot een oplossing 
te komen, in ruil voor de 
voortzetting van de zware 
schuldverlichting voor Su-
dan.
Intussen is de eerste fase van 
de voorbereidende werken 
voor de bouw nagenoeg afge-
rond: onder meer de aanleg 
van een landingsbaan voor 
vliegtuigen, de bouw van ver-
blijven voor 100 personen en 
van veiligheidshekken. Daar-
naast startte in augustus een 
exploratieprogramma met 
een dubbel doel: de uitbrei-
ding van de te ontginnen re-
serves met hoge ertsgraden 
(momenteel 2 miljoen troy 
ounce goud) en de exploratie 
van vijf beloftevolle zones in 
de buurt van de twee gebie-
den – GSS en Wadi Doum – 
die opgenomen zijn in het 
mijnbouwplan.

Daarnaast is er nog het be-
lang van 31,5 procent in Mon-
tage Gold, de spin-off die de 
voormalige exploratieprojec-
ten van Orca Gold in Ivoor-
kust ontwikkelt, met voorop 
het Morondo-goudproject. 
Binnenkort volgt de defini-
tieve haalbaarheidsstudie en 
in 2022 wordt al over de 
bouw beslist. Het onderge-
waardeerde belang dekt 20 
procent van de beurswaarde. 
De kernaandeelhouders Lun-
din (17%), Resolute Mining 
(15,3%), Ross Beaty (10,2%) 
en het management en de be-
stuurders (7,8%) steunen Or-
ca Gold volop.
We blijven ondanks de nieu-
we tegenvaller trouw aan ons 
koopadvies (rating 1C). Het 
risico is bovengemiddeld, 
maar gezien de ervaring van 
het management, de slag-
kracht van de kernaandeel-
houders en de noodzaak voor 
Sudan om de mijnbouw te 
professionaliseren, denken 
we dat Block 14 finaal zal 
worden gebouwd. Dat zal de 
komende drie tot vijf jaar 
heel wat aandeelhouders-
waarde creëren. z

Wat is er aan de hand met Orca Gold?

Hebt u ook een beleggingsvraag? Elke week behandelen we een actuele vraag 
van een abonnee. Mail uw vraag naar inside beleggen@roularta.be. Misschien 
leest u hier het antwoord.
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