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

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

W
e wensen u in 2023 een 
beter beursjaar dan het 
vorige. 2022 was teleur-
stellend. Al is dat nog iets
anders dan een ‘drama-
tisch’ of een ‘rampzalig’ 
jaar. Vorig jaar bleef ge-

lukkig ver verwijderd van 
2008, maar dat maakte er nog 
geen leuk beursjaar van. Maar 
dat is het verleden. De vraag is: 
wat brengt 2023? Beterschap? 
Of meer van hetzelfde? In de 
tien stellingen over 2023 in 
ons vorige nummer schreven 
we dat we vrij snel zullen we-
ten of de trend begin 2022 is 
gekeerd of dat we mogen re-
kenen op nog hogere koersen 
dan een jaar geleden.
Aan de ene kant herhalen we 
dat dit lang niet de eerste zwa-
re correctie is sinds de lang-
durige haussemarkt op Wall 
Street in 2009 is begonnen. 
Een belangrijk referentiepunt 
is het langetermijn- of twee-
honderddaagse gemiddelde. 
We staan nog altijd boven dat 
gemiddelde en het is nog al-
tijd opwaarts gericht. De S&P 
500-index is in oktober 2022 
naar dat gemiddelde in de zone

van 3.500 tot 3.600 punten 
gedoken en heeft zich vanaf 
daar kunnen herstellen. Als 
we de voorbije veertien jaar 
overschouwen, is dat twee-
honderddaagse gemiddelde al 
vier keer een belangrijk refe-
rentie- of steunpunt geweest: 
in de zomer van 2011 (Ver-
enigde Staten verliezen hoog-
ste kredietwaardigheid, Euro-
pese schuldencrisis), in het 
voorjaar van 2016 (groeicrisis 

China), begin 2019 (president 
Trump voert handelsbelem-
meringen door tegen China) 
en het voorjaar van 2020 (uit-
braak covidpandemie). Met 
de kanttekening dat Wall 
Street bij de uitbarsting van 
de coronacrisis enkele weken 
wél onder het tweehonderd-
daagse gemiddelde is gedo-
ken.
Zolang dat perspectief blijft, 
gaan we ervan uit dat we de 
komende twaalf tot achttien 

maanden nog één opwaartse 
fase tegoed hebben. Er dienen 
zich dus nu fraaie koopkansen 
aan, met de mogelijkheid dat 
we op Wall Street nog nieuwe 
records zullen zien. Op basis 
van de verwachting dat de in-
flatie minstens voor enkele 
jaren is gepiekt, de langeter-
mijnrente verder terugvalt en 
de centrale bankiers (de Fe-
deral Reserve en daarna de 
Europese Centrale Bank) een 
pauze kunnen inlassen in hun 
renteverhogingen.

Alternatief scenario
Tot nader order is het voor-
gaande ons basisscenario. Aan 
de andere kant zien we sinds 
begin 2022 een duidelijk 
neerwaartse trend op korte 
termijn, met lagere toppen en 
diepere bodems. Een nog die-
pere bodem dan die van okto-
ber kunnen we niet meer heb-
ben voor de S&P 500-index, 
want dan gaat die onherroe-
pelijk onder het tweehon-
derddaagse gemiddelde. We 
mogen een minder rooskleu-
rig scenario dan ook niet lan-
ger uitsluiten, waarbij ofwel 
de inflatie te hoog blijft en de 
langetermijnrente slechts in 
beperkte mate kan terugval-
len, ofwel de bedrijfswinsten 
toch in vrije val gaan.
We zijn ervan overtuigd dat 
de komende drie à vier maan-
den uitsluitsel zullen geven 
welk scenario het wordt. We 
zien het volledig zitten voor 
de eerste maanden van het 
nieuwe jaar na de mindere 
laatste weken van 2022. Maar 
pas bij een krachtige uitbraak 
boven 4.300 punten voor de 
S&P 500 kunnen we stellen 
dat de opwaartse tendens op 
lange termijn echt doorgaat 
en ons mogelijk tot boven 
5.000 punten zal brengen. z
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I
n een politiek-economisch 
multipolaire wereld gaan 
we een complex 2023 tege-
moet. We stellen enkele be-
leggingsfondsen voor ter di-
versificatie van de beleg-
gingsportefeuille.

De wereld is constant in be-
weging. Aan het begin van de 
twintigste eeuw namen de 
Verenigde Staten de mondiale 
hegemonie over van het Ver-
enigd Koninkrijk, politiek, 
militair en cultureel. Na de 
Tweede Wereldoorlog be-
stond, in de vorm van de Kou-
de Oorlog, decennialang een 
machtsevenwicht tussen de 
Sovjet-Unie en de VS. Het 
communisme en het kapita-
lisme vormden twee geschei-
den werelden.
Eind vorige eeuw verstoor-
den twee grote veranderingen 
dat evenwicht: de Sovjet- Unie 
viel uiteen en China, dat tot 
dan nogal op zichzelf gericht 
was, kreeg met zijn lidmaat-
schap van de Wereldhandel-
sorganisatie (WTO) toegang 
tot de wereldmarkt. Door de 
eerste evolutie kregen de 
Amerikanen de macht, ge-
symboliseerd door de dollar 
als de reservemunt van de 
wereld. Nu het machts-
evenwicht doorbroken was, 
verenigde Europa zich in de 
Europese Unie en ontwikkel-
de het een eigen munt, de eu-
ro. Door de tweede verande-
ring overspoelden goedkope 
Chinese producten en arbei-
ders de wereld.
Nu zien we langzaam drie 
machtsblokken ontstaan: de 

VS, Europa en China. Dat gaat 
met vallen en opstaan, zeker 
in Europa, waar de EU en de 
euro verre van perfect functi-
oneren. De macht van Europa 
staat onder druk door de oor-
log in Oekraïne. Ook de ener-
giecrisis treft vooral Europa, 
wat leidt tot een verlies van 
koopkracht bij de burgers en 
van concurrentiekracht bij de 

industrie. De VS en China 
profiteren daarvan. China zal 
spoedig de grootste economie 
worden, en het probeert zijn 
munt, de renminbi, als twee-
de reservemunt te positione-
ren. De coronacrisis heeft tot 
slot nog het inzicht opgele-
verd dat de drie machtsblok-
ken het liefst autonoom moe-
ten kunnen functioneren, om 
bij crises problemen in de 
aanbodketens te voorkomen.
Voor beleggers is de ham-
vraag hoe ze de komende ja-

ren moeten beleggen in die 
multipolaire wereld. Zij moe-
ten twee grote vragen beant-
woorden. Ten eerste: welk 
van de drie blokken zal de be-
leggers uiteindelijk de meeste 
beleggingsmogelijkheden bie-
den? En ten tweede: zijn er 
ethische bezwaren om in een 
bepaalde regio te beleggen? 
Zo is China autocratisch en 
lijkt het land het minder 
nauw te nemen met de men-
senrechten van bepaalde min-
derheidsgroepen. De VS stel-
len zich imperialistisch op, en 
zijn op het gebied van inko-
men en vermogen een van de 
meest ongelijke landen ter 
wereld.
De geopolitieke toekomst is 
moeilijk te voorspellen, en 
over de ethiek van beleggen is 
het moeilijk een overeen-
komst te bereiken. Daarom is 
het voorstel in de drie de 
blokken te beleggen, te profi-
teren van de ontwikkelingen 
die daar plaatsvinden en de 
portefeuille goed te spreiden.

Amerikaanse  
aandelen
Ossiam Cape®US Sector  
Value ETF is een bijzondere 
ETF van Ossiam, een Franse 
‘speciality’ ETF-aanbieder, 
een dochter van het grote Na-
tixis IM. Het fonds volgt een 
systematische strategie, geba-
seerd op de CAPE-ratio (Cy-
clical Adject Price Ear nings), 
ontwikkeld door de Nobel-
prijswinnaar Robert Shiller. 

Die ratio is eigenlijk een his-
torisch langetermijngemid-
delde van de koers- 
winstverhouding. Is de CAPE 
hoog, dan zijn aandelen duur; 
staat hij laag, dan zijn aande-
len goedkoop. Voor deze ETF 
wordt de CAPE iedere maand 
uitgerekend voor tien 
S&P-sectoren. Vervolgens 
wordt gekeken welke vijf van 
die tien sectoren op basis van 
de CAPE het goedkoopst zijn.
Van die vijf ‘goedkope’ secto-
ren wordt de sector met het 
laagste prijsmomentum ge-
schrapt. Uiteindelijk wordt 
dus iedere maand in vier sec-
toren belegd. De term ‘Value’ 
in de naam wijst dus naar 
goedkope sectoren, maar dat 
kunnen volgens die metho-
diek ook groeisectoren zijn. 
Morningstar karakteriseert 
de ETF daarom als ‘Blend’ of 
gemengd. Het fonds heeft een 
uitermate goed track record. 
Tot en met oktober dit jaar 
bedroeg het verlies slechts 1,5 
procent. Dat is 5,7 procent-
punt beter dan de index.

Europese aandelen
Comgest Growth Europe is 
een betrouwbare naam in de 
fondsenindustrie. De Franse 
beheerder doet eigenlijk 
vooral waar hij goed in is: be-
leggen met een lange horizon. 
De beleggingsfilosofie van de 
meeste van Comgests fondsen 
is kwaliteitsaandelen kopen, 
die in staat moeten zijn ieder 
jaar hun winst per aandeel te 

RENDEMENT IN EURO, GEANNUALISEERD Bron: Morningstar, peildatum 31‑10‑2022

BE L EGG INGSFONDSEN

Diversificatie met  
fondsen voor een  
complex 2023

FONDS ISIN 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR

Ossiam Shiller Barclays Cape®US Sector Value ETF LU1079841273 1,7 13,6 14,6
Comgest Growth Europe IE00B5WN3467 ‑13,9 8,1 10,0
JPMorgan China Fund LU0822046875 ‑25,6 3,3 4,9
iShares Global Corp Bond UCITS ETF IE00BJSFQW37 ‑16,0 ‑4,3 – 
Robeco High Yield Bonds LU0792910563 ‑8,2 ‑0,9 0,6
Xetra‑Gold ETC DE000A0S9GB0 8,0 8,5 9,6

Het beste uit…

Beleg in de drie machts-
blokken, profiteer van de 
ontwikkelingen die daar 
plaatsvinden, en spreid  
de portefeuille goed.
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laten groeien, onafhankelijk 
van de economische cyclus. 
Het gaat meestal om domi-
nante spelers uit een sector, 
goed geleid en financieel ge-
zond. Sterk cyclische secto-
ren, waaronder de financiële 
en de energiesector, worden 
daarom bewust uitgesloten. 
Daardoor kan het fonds soms 
sterk afwijken van de index, 
maar per saldo resteert een 
grote outperformance.
In de portefeuille domineren 
doorgaans de bekende grote 
namen uit de consumptie-, de 
technologie- en de gezond-
heidssector. De aandelen blij-
ven in een veelal sterk gecon-
centreerde portefeuille van 
zo’n 30 tot 35 namen meestal 
lange tijd in portefeuille, 
doorgaans minstens vijf jaar. 
Het fonds wordt beheerd 
door een stabiel team van tien 
personen, van wie ieder 
teamlid zo’n vijftien aandelen 
goed volgt. Ieder nieuw idee 
wordt uitvoerig door het hele 
team bediscussieerd. Het bij-
zondere is dat Comgest zelf 
niet beursgenoteerd is en gro-
tendeels in handen is van het 
personeel, wat over de jaren 
tot een laag personeelsver-
loop heeft geleid.

Chinese aandelen
JPMorgan is een grote Ame-
rikaanse vermogensbeheer-
der die voor alle beleggings-
categorieën wel iets in de 
aanbieding heeft. Niet alles is 
goed, maar het JPMorgan 
China Fund wel. Het fonds 
wordt beheerd door twee er-
varen Chinezen, ondersteund 
door JPMorgans research-
center, een van de grootste ter 
wereld als het om beleggin-
gen gaat. De zestien leden van 
dat researchteam houden 
zich bezig met Groot-China, 
en is volgens Morningstar het 
grootste als het om Chinese 

aandelen gaat. JPMorgan 
heeft de jongste jaren de rese-
archcapaciteit voor de snel 
groeiende Chinese A-aande-
lenmarkt uitgebreid. Dat is 
nodig omdat de Chinese on- 
en offshoremarkt samen in 
aantallen aandelen de Ameri-
kaanse markten naar de 
kroon steken.
In het beleggingsproces 
wordt ook hier gezocht naar 
kwaliteitsaandelen die zich in 
meerdere marktcycli bewe-
zen hebben. Dat resulteert in 
een portefeuille van vooral 
large- en megacaps met een 
groeistempel, met nu Ten-
cent, Meituan en Alibaba als 
grootste posities. Het fonds is 
in beheerd vermogen een van 
de grootste voor Chinese aan-
delen, maar tot nu heeft dat 
volgens Morningstar niet tot 
prijsverstoringen geleid bij 
bijvoorbeeld de jongste uit-
stroom uit Chinafondsen.

Hoogrentende  
obligaties
Robeco High Yield Bonds is 
een fonds geleid door twee 
ervaren, Nederlandse fonds-
beheerders: Sander Bus en 
Roeland Moraal. Beiden zijn 
volgens Morningstar “risico-
bewuste beleggers met een 
rentmeestermentaliteit”. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit hun be-
sluit in september 2020 het 
fonds tijdelijk te sluiten, na-
dat de waarde van de beleg-
gingen de door de beheerders 
vastgestelde capaciteitslimiet 
van 12 miljard euro had be-
reikt. Na een daling van de ac-
tiva werd de strategie een jaar 
later opnieuw opengesteld. 
Sindsdien hebben de beheer-
ders hun capaciteitslimiet bij-
gesteld tot 14 miljard euro, 
met als redelijk argument dat 
de recente toename van de 
omvang van het wereldwijde 
universum van hoogrentende 
obligaties meer ademruimte 
biedt bij het beheer van de li-
quiditeit.

Goud
Goud mag een beetje de 
vreemde eend in dit rijtje van 
getipte beleggingsfondsen lij-
ken, maar dat is het niet. 
Goud heeft zich in 2022 be-
wezen als een bron van sprei-
ding, met een plus van zo’n  
7 procent over de eerste elf 

maanden van het jaar. Zoals 
gezegd, is momenteel sprake 
van een grote geopolitieke 
verandering, een oorlog en 
een dreiging van een oorlog in 
Taiwan en een valuta-oorlog 
tussen de dollar, de euro, de 
yen en de renminbi. Er is te-
gelijkertijd twijfel over de be-
trouwbaarheid van die mun-
ten. Opvallend is dat veel cen-
trale banken goud bijkopen. 
Volgens de World Gold Coun-
cil (WGC) kochten de centra-
le banken in het derde kwar-
taal van 2022 een recordhoe-
veelheid van 399 ton goud ter 
waarde van ongeveer 20 mil-
jard dollar. Ook door de tijd 
heen biedt goud een buffer, 
vooral bij oorlogsdreiging en 
grote crashes.
We kiezen voor Xetra-Gold 
ETC, een product dat een sa-
menwerking is tussen de 
Deutsche Börse Commodities 
GmbH en een aantal grote 
Duitse banken. Het tegenpar-
tijrisico is verwaarloosbaar, 
temeer daar de ETC een 100 
procent fysieke dekking in 
goud biedt. Per participatie 
mag 1 gram goud opgeëist 
worden. Het product is ver-
der erg goedkoop. Er is alleen 
een bewaarloon van 0,025 
procent per jaar, plus transac-
tiekosten natuurlijk. z

De centrale banken koch-
ten in het derde kwartaal 
van 2022 een recordhoe-
veelheid van 399 ton goud 
ter waarde van ongeveer 
20 miljard dollar.
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2
022 was een recordjaar 
voor 7C Solarparken, de 
ontwikkelaar en uitba
ter van zonnepanelen
parken in Duitsland en 
België. Bij de derde
kwartaalupdate werden 

de jaarverwachtingen op
nieuw verhoogd. De jaar
omzet zou uitkomen rond 
80 miljoen euro, tegenover 
62 à 65 miljoen verwacht. 
De verwachte bedrijfskas
stroom of ebitda werd ver
hoogd van 49,1 à 55,4 mil
joen euro tot 70 miljoen eu
ro. De nettokasstroom per 
aandeel steeg van 0,53 à 0,61 
naar 0,70 euro.
Drie factoren drijven de re
cordcijfers. Vooreerst is er de 
sterke groei van de zonnepa
nelenportefeuille. In de eer
ste negen maanden steeg de 
operationele capaciteit met 
21 procent tot 340 mega
watt piek. Daarnaast was 
2022 bovengemiddeld zon
nig. Tot slot krikten de hoge 
elektriciteits prijzen de ge
middelde gerealiseerde prijs 
met 20 procent op, van 198 
naar 238 euro per megawatt

uur. Dat was voldoende voor 
een stijging van de omzet 
met 56 procent tot 74,1 mil
joen euro en van de ebitda 
met 59 procent tot 66,8 mil
joen. De geïnstalleerde capa
citeit overschreed eind 2022 
de beoogde mijlpaal van 400 
megawattpiek. Bovendien 
verwierf 7C Solarparken in 
oktober de rechten op twee 
grote zonnepanelenprojec
ten van in totaal 96 mega
wattpiek die normaal dit 
jaar worden gebouwd. Daar
mee is de doelstelling van 
een geïnstalleerde capaciteit 
van 525 megawattpiek al in 
het vizier. De verhoogde 
jaarverwachtingen houden 
rekening met een kostprijs 
van 3,3 miljoen euro (waar
van 2,7 miljoen in Duitsland) 
door een prijsplafond dat 
vanaf 1 december in Duits
land werd geïmplemen
teerd.

Conclusie
Hoewel het ontbreken van 
een vaste einddatum voor 
het Duitse prijsplafond voor 
onzekerheid zorgt, verho
gen we na de koersterugval 
het advies over 7C Solarpar
ken opnieuw naar koop
waardig (rating 1A). Het 
aandeel blijft door de uitste
kende vooruitzichten en het 
sterke management een vas
te defensieve waarde in de 
voorbeeldportefeuille. z

H
et Belgische agrarische 
technologiebedrijf Bio
talys staat voor een 
scharniermoment. In 
het eerste kwartaal 
 verwacht het de goed
keuringsbeslissing over 

Evoca door het Amerikaan
se Environmental Protec
tion Agency (EPA). Evoca is 
het verstgevorderde product 
van Biotalys, een biofungici
de tegen de schimmelziek
ten botrytis en echte meel
dauw. De goedkeuring 
wordt een belangrijke vali
datie voor het Agrobody 
Foundry Technologyplat
form waarmee Biotalys bio
logische gewasbescher
mingsmiddelen ontwikkelt 
op basis van eiwitten afge
leid van antilichamen van 
lama’s.
Voor de exclusieve verdeling 
van Evoca in de VS sloot 
 Biotalys vorig jaar een sa
menwerkingsverband met 
Biobest. Het gaat om een 
product van de eerste gene
ratie waarmee het bedrijf 
enkele testmarkten zal aan
boren, zonder commerciële 
inkomsten. De  Europese 
goedkeuringsbeslissing 
wordt in 2024 verwacht. 
Voor een commerciële door
braak is het wachten op de 
derde generatie, die in 2026 
op de markt kan komen.
De in oktober aangekondig
de, succesvolle haalbaar
heidsstudie in samenwer
king met Novozymes, een 
wereldleider in industriële 
fermentatie, was een door
braak om de productie kos
tenefficiënt op te schalen. 

Biotalys bekijkt de opties 
voor verdere strategische 
 leverings en commerciali
satieovereenkomsten. Zo’n 
aankondiging kan in 2023 
een tweede belangrijke 
koerstrigger zijn. Biotalys 
heeft nog voldoende cash tot 
2024. Het rekent ook op 
nietverwaterende financie
ringen via nieuwe samen
werkingsakkoorden.

Conclusie
Biotalys is een aantrekkelij
ke speler in een sterk groei
end strategisch segment van 
de voedselbescherming. De 
technologie is gevalideerd 
en geniet interesse van grote 
spelers. Dit is een typisch 
aandeel voor een risico
bewuste langetermijninves
teerder, maar met mogelijke 
belangrijke koerstriggers op 
korte termijn. Extra finan
ciering is onvermijdelijk. z

7 C  S O L A R P A R K E N

Prijsplafond drukt  
het sentiment

B I O T A LY S

Scharniermoment  
in zicht

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 3 JANUARI

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 5 JANUARI

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
Rat i n g :  1A

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
Rat i n g :  1C
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I
n tijden van hoge inflatie 
pakt de laagsteprijzengaran‑
tie van Colruyt behoorlijk 
rampzalig uit voor de aan‑
deelhouders. Colruyt kan 
moeilijk afstappen van zijn 
strategie, maar de schade 

loopt veel hoger op dan ver‑
wacht. In de eerste helft van 
het boekjaar 2022‑2023, dat 
liep van 1 april tot 31 septem‑
ber, daalde de bedrijfswinst 
met 41,6 procent en de winst 
per aandeel met 42,7 procent. 
De distributeur verdient nog 
een bedrijfswinstmarge van 
2,2 procent op een winkelkar‑ 
retje, terwijl dat vroeger vlot 
4 tot 5 procent was. Een con‑
current als Ahold Delhaize 

haalt vandaag op groepsni‑
veau een marge van 4 pro‑
cent. Beterschap is niet me‑
teen op til, want het manage‑
ment verwacht dat de winst‑
daling van de eerste helft van 
het boekjaar voor het hele 
boekjaar zal gelden.
Ook de balans is niet meer van 
beton. Door de mindere re‑
sultaten, de investeringen en 
de inkoop van eigen aandelen 
zal de vrije cashflow dit boek‑ 
jaar negatief zijn. De netto‑
schuldpositie is opgelopen tot 
709 miljoen euro, of ruim twee 
keer de bedrijfscashflow. Dat 
is nog niet alarmerend, maar 
wel zéér atypisch voor een 
bedrijf dat allergisch is voor 
schulden. Het is een signaal 
dat het management weinig 
greep heeft op de situatie. De 
geplande verkoop van een 
deel van de energiebelangen 

die onder het dochterbedrijf 
Virya Energy gegroepeerd 
zijn, zou voor wat schuldver‑
lichting en aandeelhouders‑
waarde kunnen zorgen.
De kern van het probleem is 
dat de prijzen van Colruyt 
minder snel stijgen dan de al‑

gemene inflatie. De inkomsten 
blijven dus achter op de kos‑
ten. Vooral de indexering van 
de lonen doet pijn en zal in 
de tweede helft van het boek‑
jaar nog meer pijn doen, ook 
omdat Colruyt relatief veel 
activiteiten met eigen perso‑
neel verzorgt in plaats van 
een aantal activiteiten uit te 
besteden of te werken met 
zelfstandige winkeluitbaters.
De inkomsten kunnen het 
tempo van de kostenstijgingen 
niet volgen. In de eerste helft 
van het boekjaar steeg de om‑ 
zet van de groep slechts met 
3,4 procent als geen rekening 
gehouden wordt met de ver‑
koop van brandstoffen. De 
laagsteprijzenstrategie blok‑
keert het bedrijf om de hoge‑
re kosten en aankoopprijzen 
volledig door te rekenen. Zo‑
dra een van de talrijke con‑
currenten een promotie in de 
markt zet of prijzen verlaagt, 
moet Colruyt volgen. De con‑
currentie op de Belgische re‑
tailmarkt is bovendien pittig 
en wordt nog aangescherpt 
door grotere multinationale 
spelers als Ahold Delhaize.
De omzetstijging werd ook 

afgeremd door een daling van 
de verkochte volumes. De 
sector wordt geconfronteerd 
met spaarzame klanten, maar 
het is geen opsteker voor 
Colruyt dat de laagsteprijzen‑ 
strategie in deze moeilijke 
economische omstandighe‑
den geen extra marktaandeel 
oplevert. Dat aandeel blijft 
stabiel op 30,9 procent. Ho‑
gere volumes en omzetcijfers 
zijn voor winkelketens noch‑
tans dé manier om de marges 
te verdedigen, maar voor 
Colruyt is het groeipotentieel 
op de Belgische markt be‑
perkt. Er wordt geïnvesteerd 
in de Franse activiteiten, 
maar die zijn nog verliesla‑
tend. Ook de recente uitbrei‑
ding van de activiteiten in 
fiets‑, kledij‑ en fitnessketens 
is geen onverdeeld succes.

Conclusie
Van de status van goedehuis‑
vaderaandeel schiet niets 
meer over. De brutale koers‑
daling is een logisch gevolg 
van de even brutale daling 
van de winst. De waardering 
van het aandeel is daarom 
niet laag te noemen. Beleg‑
gers betalen 17 keer de ver‑
wachte winst voor dit boek‑
jaar en 8 keer de bedrijfs‑
cashflow. Concurrenten no‑
teren doorgaans tegen lagere 
waarderingen. Zolang de al‑
gemene inflatie relatief hoog 
is en de concurrentie op de 
Belgische markt pittig blijft, 
maakt de laagsteprijzenstra‑
tegie niet meteen herstel mo‑
gelijk. De koersafstraffing is 
dus geen reden voor een ad‑
viesverhoging. We behouden 
het ‘houden’‑advies. z

COLRUY T

Door de woestijn

Ko e r s :  21,6 euro
Ti c ke r :  COLR.BB
I S I N - c o d e :  BE0974256852
Ma r kt :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,91 miljard euro
K /w  20 21 -20 2 2 :  13
Ve r wa c h t e  k /w  20 2 2-20 2 3 :  17
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -42  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +1 %
D i v i d e n d re n d e m e n t :  2,8  %

Concurrenten noteren 
doorgaans tegen lagere 
waarderingen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 4 JANUARI

GF

TR02-093.indd   93 10/01/2023   08:25



1 2  J A N UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

94 Inside Beleggen
A A N D E L E N

I
nditex is de maatschappij 
boven de succesvolle kle‑
dingketen Zara (73,6 % 
van halfjaaromzet). Het 
omvat nog zeven merken: 
Pull&Bear, Massimo Dut‑
ti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home en Uter‑
qüe. De cijfers over de eer‑
ste negen maanden van het 
boekjaar 2022‑2023 (afsluit‑
datum 31 januari) tonen dat 
de groep wonderwel met de 
torenhoge inflatie omgaat. 
Op 31 oktober waren er we‑
reldwijd 6.307 verkooppun‑
ten. Dat zijn 350 winkels 
minder dan op hetzelfde 
moment van 2021. Inditex 
kondigde vorig jaar aan 
1.000 tot 1.200 minder goed 
presterende verkooppunten 
te sluiten. De kledingwin‑
kelgigant zet veel meer in op 
de onlineverkoop en wil 
daar 30 procent van zijn 
omzet uit tegen 2024.
Inditex is succesvol omdat 
het design, de productie, de 
logistiek en de verkoop per‑
fect op elkaar zijn afge‑
stemd. De lente‑ en zomer‑
collecties werden erg goed 
onthaald. Dat deed de netto‑
verkopen in de eerste negen 

maanden met 19 procent 
stijgen op jaarbasis (tegen 
constante wisselkoersen, 
van 19,32 naar 23,06 miljard 
euro). Dat is een record. 
Zelfs de totale winkelverko‑
pen lagen hoger. De omzet 
ligt ook boven de analisten‑
consensus van 22,89 miljard 
euro. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) maakte een sprong 
van 20 procent, van 5,43 mil‑
jard naar 6,52 miljard euro. 
Het doet ook de ebitda‑mar‑
ge (bedrijfskasstroom tegen‑
over omzet) herstellen van 
28,1 naar 28,3 procent. De 
brutomarge klom tot 58,7 
procent, dicht bij het hoog‑
ste cijfer van de voorbije 
 zeven jaar. De nettowinst 
sprong van 2,5 miljard euro 
of 0,803 euro per aandeel 
naar 3,095 miljard euro of 
0,994 euro per aandeel. Ook 
indrukwekkend blijft de ver‑
der stijgende nettokasposi‑
tie, de corona‑ en de Oekraï‑
ne‑crisis ten spijt. De kaspo‑
sitie bedroeg eind oktober 
9,24 miljard euro of 2,96 euro 
per aandeel.

Conclusie
Tegen 9 keer de verhouding 
tussen de ondernemings‑
waarde (ev) en de bedrijfs‑
kasstroom (ebitda) voor het 
lopende boekjaar is het aan‑
deel goedkoop, want zo’n 30 
procent onder het gemid‑
delde van de voorbije vijf 
jaar (toen 13 maal). Vandaar 
het positieve advies. z

D
e prijs van een ton ijzer‑
erts daalde in oktober 
naar minder dan 80 dol‑
lar, het laagste niveau 
sinds eind 2019; door de 
bezorgdheid over de 
conjunctuur in China 

met aanhoudende lock‑
downs en problemen in de 
vastgoedsector. China is de 
belangrijkste afnemer van 
ijzererts. Intussen is de prijs 
opgelopen tot 115 dollar. De 
markt is weer optimistisch 
over ijzererts door het voor‑
uitzicht op een hogere Chi‑
nese vraag.
Rio Tinto verwierf vorige 
maand de volledige controle 
over Turquoise Hill, waar 
het al een belang van 51 pro‑
cent in had. Turquoise Hill 
heeft een participatie van  
66 procent in de koper‑ en 
goudmijn Oyu Tolgoi in 
Mongolië. Rio Tinto bracht 
begin 2022 een bod van 
2,7 miljard dollar uit op de 
resterende 49 procent, maar 
dat hebben de minderheids‑
aandeelhouders niet aan‑
vaard. Ze gingen wel over‑
stag voor het verbeterde bod 
van 3,3 miljard dollar. Rio 
Tinto kan Turquoise Hill nu 
van de beurs halen en heeft 
dan de rechtstreekse contro‑
le over Oyu Tolgoi. Dat 
maakt de financiering van 
de geplande uitbreiding 
minder complex. Met de re‑
gering van Mongolië, die 34 
procent van het project be‑
zit, bereikte het een akkoord 
over de verdeling van de fi‑
nanciering. Voor Rio Tinto 
gaat het om 3,5 miljard dol‑
lar om Oyu Tolgoi te laten 
uitgroeien tot de vierde 
 kopermijn ter wereld.

Op de jaarcijfers is het 
wachten tot februari, maar 
de omzet, de winst en de 
vrije kasstroom zullen lager 
liggen dan in het recordjaar 
2021. Rio Tinto verwacht 
voor 2023 een output van 
320 tot 335 miljoen ton ijzer‑
erts, ongeveer evenveel als 
in 2022. Gezien de solide ba‑
lans met een nettocashposi‑
tie van 0,3 miljard dollar, kan 
de grondstoffengroep hoge 
aandeelhoudersvergoedin‑
gen blijven garanderen.

Conclusie
Rio Tinto blijft operationeel 
goed presteren en een her‑
opening van de Chinese eco‑
nomie is op de middellange 
termijn positief voor de 
vraag naar ijzererts, koper 
en aluminium. Omdat een 
gediversifieerde grondstof‑
fengroep een natuurlijke in‑
dekking tegen een bovenge‑
middelde inflatie is, blijft 
Rio Tinto koopwaardig. z

I N D I T E X

Warme herfst en winter
R I O  T I N T O

Eindelijk witte rook

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 27 DECEMBER

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 28 DECEMBER

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
Rat i n g :  1A

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
Rat i n g :  1B
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D
e eerste jaarhelft bleef de 
koers van het Neder-
landse biotechbedrijf per 
saldo stabiel, maar vanaf 
eind juli volgde een 
koers uitbraak. De posi-
tief onthaalde cijfers 

over de eerste jaarhelft zet-
ten ook in het derde kwartaal 
door. Na negen maanden was 
er een omzetstijging met 3,4 
procent tot 151 miljoen dollar. 
Die was volledig te danken 
aan de grotere verkoop van 
het HAE-medicijn Ruconest, 
een opsteker na enkele jaren 
met regelmatige omzettegen-
vallers. De brutowinst nam 
met 7 procent toe, tot 
139,7 miljoen dollar. Na ne-
gen maanden was de netto-
winst verdubbeld tot 
28,3 miljoen, in hoofdzaak 
dankzij een eenmalige meer-
waarde van 12,8 miljoen dol-
lar door het verkleinen van 
het belang in BioConnection. 

De kaspositie bleef stabiel op 
190 miljoen dollar. Pharming 
herhaalde de prognose van 
een enkelcijferige omzet-
groei voor het hele jaar.
De belangrijkste reden voor 
de koersstijging was echter 
de positieve berichtgeving 
over het goedkeuringstraject 
van leneolisib, een kandi-
daat-medicijn tegen de ui-
terst zeldzame immuunziek-
te APDS, waarop Pharming 
in 2019 de exclusieve licentie 

van Novartis verwierf. Na 
een succesvolle fase II/III- 
studie werd in de zomer dui-
delijk dat het Europese ge-
neesmiddelenbureau EMA 
een versneld goedkeurings-
traject zou toelaten. Phar-
ming diende de goedkeu-
ringsaanvraag op 11 oktober 
in. Een beslissing wordt ver-
wacht tegen het einde van 
het tweede kwartaal van 
2023. Pharming wil ook een 
goedkeuringsaanvraag indie-
nen in het Verenigd Konink-
rijk.
Ook het Amerikaanse ge-
neesmiddelenagentschap 
(FDA) keurde een versneld 
goedkeuringstraject voor le-
neolisib goed. De beslissing 
zou vallen op 29 maart 2023. 
Als alles goed loopt, kan 
Pharming vanaf het tweede 
kwartaal starten met de com-
mercialisering van zijn twee-
de product in de Verenigde 
Staten, en vanaf de tweede 
jaarhelft in de eerste Europe-
se landen. Een recente publi-
catie van de fase II/III-stu-
dieresultaten in een toonaan-
gevend Amerikaans weten-
schappelijk magazine is gun-

stig om de bewustwording 
rond APDS te vergroten. 
Pharming investeert volop in 
de commerciële lancering, 
maar benadrukt geen extra 
financiering nodig te hebben.

Daarnaast wil het bedrijf het 
toepassingsgebied van lene-
olisib uitbreiden. Het start 
voor het jaareinde een kli-
nisch onderzoeksprogramma 
op in APDS bij kinderen tus-
sen één en twaalf jaar, en zal 
ook andere indicaties onder-
zoeken.
In de eerste helft van 2023 
start een klinische studie in 
Japan. Topman Sijmen de 
Vries verwacht op termijn 
meer omzet te halen uit lene-
olisib dan uit Ruconest, maar 
de weg is uiteraard nog lang. 
Belangrijk worden de prijs-
zetting en de snelheid waar-
mee terugbetalingsovereen-
komsten met de verzeke-
ringsmaatschappijen kunnen 
worden onderhandeld.

Conclusie
Pharming blijft uitkijken 
naar de overname van kandi-
daat-geneesmiddelen die de 
efficiëntie van het commerci-
ele team kunnen versterken. 
Het aandeel is in de aanloop 
naar de Amerikaanse goed-
keuringsbeslissing over lene-
olisib op 29 maart 2023 nog 
koopwaardig. Als er groen 
licht komt, verwachten we 
dat de koers door de weer-
stand rond 1,27 euro breekt. 
Nadien worden we wellicht 
voorzichtiger, wegens het 
uitvoeringsrisico van de com-
mercialisatie. Het risico blijft 
dus bovengemiddeld. z

PHARM ING

Uitblinker in 2022

Ko e r s :  1,12 euro
Ti c ke r :  PHARM NA
I S I N - c o d e :  NL0010391025
Ma r kt :  Euronext Amsterdam
B e u r s ka p i t a l i s at i e :  729,6  mil joen 
euro
K /w  20 21 :  46
Ve r wa c h t e  k /w  20 2 2 :  23
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +52  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +45 %
D i v i d e n d re n d e m e n t :  -

De belangrijkste reden 
voor de koersuitbraak  
was de positieve bericht- 
geving omtrent het  
goedkeuringstraject  
van leneolisib.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
Rat i n g :  1C
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D
oor de stijgende rente was 
2022 een verloren jaar 
voor Adyen. Intern 
maakt het fintechbedrijf 
nochtans de juiste keu-
zes. Beleggers kijken uit 
naar de bekendmaking 

van de jaarresultaten op 9 
februari. De netto-omzet is 
in 2022 naar verwachting 
met meer dan 35 procent ge-
stegen, tot 1,35 miljard euro.
Het bedrijf houdt stevig vast 
aan zijn groeistrategie voor 
de lange termijn. Begin no-
vember legde CEO Pieter 
van der Does in een brief 
aan zijn werknemers uit dat 
hij geen ontslagronde plant 
als gevolg van de afkoelende 
wereldeconomie. De onder-
neming accepteert dat ze 
niet altijd aan de verwach-
tingen van de beleggers kan 
voldoen. Na de bekendma-
king van de halfjaarcijfers 
viel de koers kort met 10 
procent terug. Aan de basis 
lag een daling van de ebitda- 
marge van 61 naar 59 pro-
cent in de eerste jaarhelft, 
terwijl de langetermijndoel-
stelling 65 procent is.

Adyen investeert in nieuwe 
groeimogelijkheden. Zo 
 introduceert het nieuwe 
 services, zoals bankdiensten 
en kredietverstrekking aan 
middelgrote en kleine be-
drijven. Het bedrijf heeft 
een scherp inzicht in de 
 betalingsdata van kleine 
 ondernemingen. Op basis 
daarvan kan het beter dan 
zijn concurrenten kiezen 
welke extra diensten het 
aanbiedt en tegen welke 
voorwaarden.
Intussen blijft het aandeel 
gevoelig voor evolutie van 
de financiële resultaten en 
de rente. Dat bewijst de ste-
vige koersdaling in 2022. 
Gezien de dalende inflatie 
en de afkoelende economie, 
is de kans groot dat de te-
genwind in 2023 gaat liggen.

Conclusie
Dankzij zijn sterke markt-
positie en zijn bedrijfsmodel 
waarin bestaande klanten 
het grootste deel van de om-
zetgroei leveren, kunnen de 
inkomsten de komende ja-
ren met ruim 30 procent 
toenemen. Het vooruitzicht 
van een koers-winstverhou-
ding van 25 à 30 over drie 
jaar is voor een snelgroei-
end, schuldenvrij bedrijf 
met een duidelijk competi-
tief voordeel ruimschoots 
voldoende om het koop-
advies te handhaven. z

N
a de update van van de 
financiële doelstellingen 
voor 2025 steeg de 
koers van het aandeel 
Corbion flink. Terecht, 
want de perspectieven 
blijven gunstig.

Tijdens de Capital Markets 
Day bracht Corbion een 
goednieuwsshow met fraaie 
vergezichten. Ondanks de 
margedruk is het bedrijf ac-
tief op het gebied van bio-
technologische voedings-
ingrediënten en farmaceuti-
sche en biochemische toe-
passingen dit jaar blijven in-
vesteren, en dat loont.
Corbion verhoogt de prog-
nose voor de autonome om-
zetgroei voor de kernactivi-
teiten voor de periode 
2023-2025 van 4 à 7 naar 5 à 
8 procent. Het concern zegt 
dat het puur om volume- en 
mixgroei gaat. De nog kleine 
activiteiten rond algen wor-
den een aparte afdeling met 
een verwachte jaarlijkse 
groei van 25 procent.
Om het prijseffect ook uit de 
marge-ontwikkeling te filte-
ren, schakelt Corbion over 
van een margedoel naar een 
absolute groeidoelstelling 
voor het aangepaste be-
drijfskasstroom (ebitda). 
Het streeft nu naar een au-
tonome groei van de aange-
paste ebitda van 15 à 20 pro-
cent per jaar. Het midden 
van de omzet- en ebitda- 
range zou in 2025 een aan-
gepaste ebitda van 250 mil-
joen euro moeten kunnen 
opleveren. Dat past ruim in 
de oorspronkelijke doelstel-
ling waarbij een marge van 

17 procent en een jaarlijkse 
autonome omzetgroei van 
5,5 procent een aangepaste 
ebitda van circa 226,5 mil-
joen euro zou hebben opge-
leverd.

Conclusie
Een minpunt bij Corbion is 
de erg hoge schuldratio 
(netto financiële schuld/
ebitda) van 3,3 per eind juni 
van dit jaar. Het concern be-
loofde wel een daling in de 
tweede jaarhelft en streeft 
nu naar een ratio onder 3 in 
2023 en een verdere verla-
ging tot 1,5 à 2,5 vanaf 2024. 
De stevige ebitda-groei 
helpt daarbij. Corbion houdt 
zo de ruimte om te blijven 
investeren. Voor ons is dat 
een reden om voor het aan-
deel tegen de huidige 
koers-winstverhouding van 
21 een koopadvies te blijven 
geven. z

ADYEN

Een goede  
investering

CORB ION

Koersstijging  
is pas het begin

Inside Beleggen
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Inside Beleggen
L E Z E R S V R A A G

Wat vindt u van een inves-
tering in Montage Gold, het 
afgesplitste goudexploratie-
bedrijf van het voormalige 
Orca Gold?

Montage Gold ontstond in 
2019 als afsplitsing van het 
Canadese goudexploratiebe-
drijf Orca Gold. De Canade-
zen brachten er hun explora-
tieactiva in Ivoorkust in onder 
die ze in 2017 voor minder 
dan 10 miljoen Canadese dol-
lar hadden overgenomen van 
Kinross Gold. Het belangrijk-
ste project, het Koné-goud-
project, werd in 2009 door het 
topduo van Orca Gold, Hugh 
Stuart en Rick Clark, toen nog 
bij Red Back Mining, ontdekt. 
Na de oprichting van Monta-
ge Gold concentreerde Orca 
Gold zich op de ontwikkeling 
van het Block 14-goudproject 
in Soedan. Ondanks moeilij-
ke geopolitieke omstandighe-
den en de tegenzittende con-
junctuur werd Orca Gold in 
2022 succesvol verkocht aan 
Perseus Mining. Door die 
overname bezit Perseus Mi-
ning 20,6 procent van de aan-
delen van Montage Gold.
De Canadezen boekten sinds 
2019 forse vooruitgang met 
het Koné-project, een uitge-
breid exploratiegebied van 
1.442 vierkante kilometer. 
Koné had in oktober 2018 
een geschatte resource (nog 
niet bewezen reserve) van 
1,54 miljoen troyounce goud 
(tegen 0,91 gram per ton). De 
beursgang op de Venture Ex-
change van Toronto in okto-

ber 2020 financierde een uit-
gebreid boorprogramma dat 
de basis vormde voor een 
nieuwe geschatte resource 
van 4,27 miljoen troyounce 
goud (tegen 0,59 gram per 
ton) en een eerste reserve-
schatting van 3,42 miljoen 
troyounce (tegen 0,66 gram 
per ton). Daarnaast volgde 
een haalbaarheidsstudie die 
een actuele waarde van de 
toekomstige kasstromen (net 
present value of NPV) van 
746 miljoen dollar liet zien op 
basis van een goudprijs van 
1.600 dollar per troyounce. 
Koné zal gedurende 14,8 jaar 
gemiddeld 207.000 troyoun-
ce produceren tegen een to-
tale kostprijs van 933 dollar 
per troyounce.
Montage Gold leek daarop 
een productiebeslissing te 
zullen nemen, maar verraste 
in juli met een transforme-
rende overname van de Man-
kono-Sissédougou-joint ven-
ture (70 % Barrick, 30 % En-
deavour) voor 30 miljoen Ca-
nadese dollar, gefinancierd 
tegen 0,70 Canadese dollar 
per aandeel (huidige koers 
0,67 Canadese dollar). Daar-
mee is Koné uitgebreid tot 
een aaneengesloten gebied 
van 2.258 vierkante kilome-
ter met minstens veertien ex-
tra resourcedoelwitten. Mon-
tage Gold wil tegen eind 
2023 een nieuwe haalbaar-
heidsstudie publiceren met 
als doel 0,8 à 1,2 miljoen tro-
younce extra resources met 
een hogere ertsgraad van 1,5 
à 2 gram per ton. Als dat lukt, 

zal de NPV fors toenemen.
Barrick (9,7 %) en Endeavour 
Mining (4,1 %) werden aan-
deelhouder door de verkoop 
van hun joint venture. Naast 
Perseus Mining (20,1 %) vin-
den we nog kleppers terug 
als Lundin (9,8 %), Sand-
storm Gold (6 %) en Ross 
Beaty, naast het management 
en de bestuurders (gezamen-
lijk 5,6 %). De benoeming van 
Rick Clark tot nieuwe CEO in 
augustus 2022 herenigde de 
succesvolle tandem Clark- 
Stuart.
We zijn enthousiast over de 
snelle vooruitgang, het ma-
nagement, de aandeelhou-
dersbasis en de lage beurs-
waarde van 108 miljoen Ca-
nadese dollar. We verwach-
ten dat de haalbaarheidsstu-
die een katalysator wordt 
voor een forse herwaardering 
tegen 2024, mogelijk met een 
overnamebod. We starten de 
opvolging met een koop
advies (rating 1C). z

Is Montage Gold een gouden  
kanshebber?

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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98 Inside Beleggen
T E C H N I S C H E  A N A L Y S E

AEX: opmars breekt abrupt af
De herstelbeweging van de AEX brak halverwege december 
2022 abrupt af. Daardoor sloot de AEX 2022 af op een koers van 
689 punten. De koers vindt nu steun op de licht dalende lijn van 
het voortschrijdende gemiddelde. De andere indicator, de 
MACD geeft wel een positief signaal met een stand boven de 
0-lijn. Het is een fragiel beeld. Voorlopig handhaven we op tech-
nische gronden nog ons ‘houden’ advies. Hierbij is het wel van 
belang dat de koers boven de lijn van het voortschrijdende 
gemiddelde blijft.
Advies: houden

Apple:  dubbel negatief signaal
Eind 2021 zagen we een dubbele top net boven de 180 dollar. 
Meervoudige toppen en bodems zijn vaak een indicatie van een 
trendommekeer. Zo ook bij Apple: de koers viel terug naar 140 
dollar. Even leek in de zomer van 2022 een herstelbeweging het 
tij weer te kunnen keren. Maar het momentum ontbrak en zien 
we dat de koers onderweg is naar de steun op  116 dollar. Hierbij 
geven beide indicatoren een negatief signaal af. We verlagen dan 
ook het advies voor Apple naar ‘verkopen’. Aan deze adviesverla-
ging koppelen we een koersdoel van 116 dollar. 
Advies: van houden naar verkopen

Prosus: dubbele bodem
In de zomer zagen we een abrupt herstel van de koers tot boven 
de VG-lijn. De MACD kwam ook even boven de 0-lijn uit en we 
verhoogden het advies naar ‘kopen’. Maar in het vierde kwartaal 
leek dit te voorbarig toen de koers weer scherp terugviel. We ver-
laagden toen het advies naar ‘houden’. In oktober vond de koers 
wederom steun op 40 euro en veerde op tot boven de VG-lijn en 
trekt deze daarmee omhoog. Samen met een MACD-lijn die 
boven de 0-lijn staat was dit in december 2022 voldoende om het 
advies te verhogen naar ‘kopen’. Het hieraan verbonden koers-
doel is 78,70 euro. 
Advies: van houden naar kopen

Tesla: daling met momentum 
De lijn van het voortschrijdende gemiddelde zien we eerst 
afvlakken. Om vervolgens in de tweede helft van 2022 een 
dalende beweging in te zetten. De MACD-lijnen duiken ook 
onder de 0-lijn. Halverwege december 2022 hebben we het 
advies voor Tesla verlaagd naar ‘verkopen’. Dit hebben we 
gedaan omdat toen de koers de steun op 200 dollar neerwaarts 
doorbrak. Aan dit advies hebben we een koersdoel van  100 dol-
lar verbonden. Sindsdien is de koers reeds meer dan 25 procent 
gedaald. Deze daling heeft momentum en mag niet onderschat 
worden.
Advies: van houden naar verkopen

Technische analyse op basis van lijngrafieken met voortschrijdend 200-daags 
gemiddelde. De MACD (Moving Average Convergence Divergence)-indicator
is een momentumindicator die de trend en de sterkte van de trend aangeeft.
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C
ameco, het grootste beurs- 
genoteerde uranium-
bedrijf, heeft samen met 
Brookfield Renewable in 
oktober 2022 Westing-
house Electric Company 
overgenomen. De markt 

lustte de deal niet. Maar we 
gaan ervan uit dat de situatie 
ten goede zal keren. Nu gaat 
het nog de verkeerde kant uit. 
We creëerden een synthe-
tisch aandeel. De gekochte 
call juni 2023 met uitoefen-
prijs 26,00 dollar werd een 
beetje goedkoper en de ge-
schreven put juni 2023 met 
uitoefenprijs 26,00 dollar wat 
duurder. Maar er resten nog 
zes maanden om de situatie 
recht te trekken.
Ageas krijgt al maanden aan-

OPT I ES

Terugblik op het vierde kwartaal
koopaanbevelingen. Maar 
door de moeizamere gang van 
zaken presteerde het aandeel 
even zwak. Daardoor is Ageas 
goedkoop. De gekochte call 
juni 2023 met uitoefenprijs 
40,00 euro is verdubbeld in 
waarde. Maar het kan nog een 
stukje hoger. De eerste weer-
stand wacht op 45 euro. Het 
verhoopte eindejaarsspurtje 
doet ook de geschreven put 
juni 2023 met uitoefenprijs 
45,00 euro fors in de winst 
belanden. We ontvingen 
11,10 euro. Nu terugbetalen 
kost nog slechts 7,84 euro. 
Aangezien we een nog hogere 
aandelenkoers verwachten, 
laten we de winst oplopen.
Galapagos draaide de eerste 
negen maanden van vorig jaar 

410 miljoen euro omzet. Het 
nettoverlies beliep 11 miljoen 
euro. Het aandeel kreeg een 
aankoopadvies mee voor wie 
lang genoeg kan wachten. 
Heel grote koersbewegingen 
verwachten we de komende 
maanden niet meer. Dit aan-
deel is dus een ideale kandi-
daat om met geschreven op-
ties te benaderen. De geschre-
ven call maart 2023 met uit-
oefenprijs 35 euro is een schot 
in de roos. De premie zakt van 
9,75 naar 6,33 euro. Ook de ge-
schreven put maart 2023 met 
uitoefenprijs 40 euro doet het 
goed. De premie gaat van 3,67 
naar 2,71 euro. Hoe meer de 
premie van een geschreven 
positie zakt, hoe beter voor de 
schrijver.

Het aandeel van Volkswagen 
verloor in twaalf maanden al 
ruim 40 procent van zijn 
waarde. Nochtans draait het 
bij de autobouwer niet vier-
kant. We gingen voluit à la 
hausse. Het was misschien 
iets te vroeg, maar geen nood, 
er resten nog enkele maanden 
voor de geschreven put maart 
2023 met uitoefenprijs 
180,00 euro. Die is aanzienlijk 
duurder na de terugval van de 
aandelenkoers. We wachten 
rustig even af. De gekochte 
call juni 2023 met uitoefen-
prijs 240,00 euro kostte 
4,15 euro en is voorlopig bijna 
waardeloos. Maar het tij kan 
snel keren. We hebben tijd tot 
16 juni 2023. Tegen dan ho-
pen we dat de stemming op 
de beurzen keert. Het aandeel 
was nog geen jaar geleden 
293 euro waard. Een ritje van 
de koers tot dat niveau moet 
erin zitten. z

B
ehalve trackers die in 
deelsegmenten van de 
grondstoffenmarkt inves-
teren en focussen op een 
categorie of een indivi-
duele grondstof zijn er 
ook ETF’s die zich op het 

hele grondstoffenspectrum 
richten.

Lyxor Commodities 
Refinitiv/CoreCom-
modity CRB ETF
De Refiniv/Core Commodity 
ETF van Lyxor ETF, een on-
derdeel van Amundi, (ISIN- 
code: LU1829218749, ticker-
symbool CRB) is een syntheti-
sche tracker die de prestatie 
van de onderliggende index 
via swapovereenkomsten re-

DER I VAT EN

Trackers op grondstoffen
pliceert. Dat is normaal bij 
grondstoffenfutures die op de 
afloopdatum doorgerold moe-
ten worden. Bij sommige 
grondstoffen gebeurt dat 
maandelijks, bij andere drie-
maandelijks. De Refinitiv/Co-
reCommodity-index telt ne-
gentien grondstoffen. Het is 
een total-returnindex, wat be-
tekent dat ook de roll yield 
(negatief bij contango en po-
sitief bij backwardation) en 
de rente-inkomsten van het 
onderpand in aanmerking 
worden genomen voor de be-
rekening van het rendement. 
CRB, dat 1,1 miljard euro be-
heert, behoort tot de grote 
grondstoffentrackers die op 
de Europese markten be-

schikbaar zijn. De tracker no-
teert op verschillende beur-
zen, maar de hoofdnotering is 
die op Euronext Parijs in eu-
ro. De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen 0,35 procent.

Invesco Markets 
Bloomberg Commo-
dity UCITS ETF
Deze tracker wordt uitge-
geven door Invesco Markets 
(ISIN-code: E00BD6FTQ80) 
en noteert zowel op de Lon-
don Stock Exchange (in dollar 
met ticker CMOD, in pond 
met ticker CMOP) als op 
 Euronext Milaan (in euro). 
De onderliggende waarde is 
de Bloomberg Commodity In-
dex Total Return. Die is met 

23 posities iets uitgebreider 
dan de tracker van Lyxor. Ook 
dit is een synthetische tracker 
en beheert 1,7 miljard dollar, 
ruim de helft meer dan de 
ETF van Lyxor. Het gewicht 
van energie is iets lager in 
vergelijking met de Refinitiv/
CoreCommodity-index. Daar-
tegenover staat dat edelmeta-
len en industriële metalen 
zwaarder wegen. Met 0,19 
procent liggen de jaarlijkse 
beheerkosten lager.

Een alternatief, dat eveneens 
de Bloomberg Commodity In-
dex Total Return schaduwt, is 
de WisdomTree Broad Com-
modities ETF. Die noteert 
met ISIN-code GB00B-
15KY989 op verschillende 
Europese beurzen (o.m. Xetra 
en Euronext Parijs). De jaar-
lijkse beheerkosten bedragen 
0,49 procent. z
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100 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

E
ind vorig jaar klom de 
Belgische langetermijn-
rente naar het hoogste 
peil in tien jaar. Vooral de 
koers van langlopende 
obligaties viel daarop on-
middellijk terug. Dat is 

een normale reactie. Als een 
belegger een hoger rende-
ment kan halen op nieuwe le-
ningen, moet de koers van de 
bestaande effecten achteruit 
om een vergelijkbaar rende-
ment over te houden. Obliga-
ties die vandaag te koop zijn 
op de secundaire markt bie-
den zodoende al een aantrek-
kelijke opbrengst. Maar er 
duiken signalen op dat de 
rente eerst nog wat hoger 
kan. Maak van die verdere 
stijging gebruik om uw obli-
gatieportefeuille uit te brei-
den. Er dienen zich interes-
sante koopjes aan.
Veel heeft te maken met de 
richting die de inflatie uit-
gaat. Die liep in 2021 en be-
gin 2022 al op, maar de oor-
log in Oekraïne heeft de in-
flatie naar extreme niveaus 
gestuwd. De belangrijkste 
oorzaak zijn de nooit geziene 
energieprijzen, vooral van 
gas. Intussen zakt de gasprijs 
weer naar het vooroorlogse 
niveau. Maar daarmee is de 
inflatiedruk nog niet van de 
baan. De centrale banken 
vergisten zich schromelijk in 
2021 toen ze dachten dat de 
inflatie tijdelijk was. Dus 
moesten ze in 2022 voluit te-
rugkrabbelen om de inflatie 
in te tomen, met een tsunami 
aan forse renteverhogingen 
van dien. Zoals het er nu naar 
uitziet, zullen de gevolgen 
nog een hele tijd in 2023 
voelbaar zijn.

De inflatie lijkt stilaan over 
haar hoogtepunt heen, maar 
de centrale bankiers blijven 
op hun hoede. De ‘haviken’ 
verwijten de ‘duiven’, onder 
wie Christine Lagarde (foto), 
de voorzitter van de Europe-
se Centrale Bank (ECB), dat 
ze de rente te lang laag heb-
ben gehouden. Daar was wel 
een goede reden voor. Na de 
coronapandemie kon de eco-
nomie een boost in de vorm 
van bijna gratis geld goed ge-
bruiken. Dat liet bedrijven en 
gezinnen toe om goedkoop te 
lenen en de economie weer 
op gang te zwengelen. Het 
bedrijfsleven herstelde won-
derwel, de werkgelegen-
heidsgraad stond op rood en 
de loonlast klom naar te hoge 
niveaus.
Voeg daar de gigantische 
prijsstijgingen van grondstof-
fen en energie aan toe, en er 
ontstaat een cocktail die de 
economie in de huidige situa-
tie heeft gebracht, met een 
veel te hoge inflatie, een te 
sterke indexatie van de lonen 
en een krimp van de econo-
mische groei. De ECB voor-

spelt daarom voor 2023 een 
milde en korte recessie in de 
eurozone. De werkloosheid 
zal lichtjes stijgen.

Haviken boven
De haviken binnen de ECB 
hebben het momenteel voor 
het zeggen, aangezien hun 
visie de juiste bleek. Volgens 
hen moet de rente in 2023 

nog verder stijgen om de in-
flatie in toom te houden en 
die liefst nog te doen zakken. 
De Nederlander Klaas Knot 
treedt naar voren als een van 
de woordvoerders. Hij stelt 

nog een verdere, aanzienlijke 
verhoging van de beleidsren-
te in het vooruitzicht. “Dat 
we te weinig doen, is nog al-
tijd het grootste risico”, 
waarschuwt hij. Als reactie 
op die uitspraak klom het 
rendement van tienjarige 
Belgische staatsobligaties tot 
3,12 procent. Ook in andere 
landen van de eurozone stijgt 

de langetermijnrente, in 
Duitsland zelfs tot het hoog-
ste peil in elf jaar (2,52 %).
Als de langetermijnrente de 
komende maanden net zo 
sterk reageert op de stijgende 
beleidsrente van de ECB, 
staan ons in 2023 nog hogere 
rendementen te wachten. 
Vooral als de doelstelling van 
2 procent inflatie gehaald 
moet worden, zijn een heel 
aantal verdere renteverho-
gingen onvermijdelijk. Voor 
de obligatiemarkt is dat geen 
leuk nieuws, omdat de koers 
van bestaande leningen zal 
zakken. Maar wie obligaties 
bijhoudt tot de vervaldag, zal 
normaal zijn begininveste-
ring terugkrijgen. En wie 
binnenkort nieuwe emissies 
of bestaande emissies op de 
secundaire markt koopt, zal 
zich kunnen verheugen in 
een aanzienlijk hoger rende-
ment.

Alert blijven
Om te profiteren van dat ho-
gere rendement zal enige 
alertheid nodig zijn de ko-
mende maanden. Na de 
waarschuwing van de ECB 
eind vorig jaar verwacht de 
geldmarkt dat de beleidsren-
te tegen de zomer zal klim-
men tot 3,25 à 3,50 procent 
en tot 3,75 procent eind vol-
gend jaar. In februari en 

Wat met de rente  
in 2023?

Er dienen zich interessante koopjes aan  
op de obligatiemarkten.
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maart liggen de volgende 
stappen van telkens 50 basis-
punten al in het verschiet, al-
dus ECB-ondervoorzitter 
Luis de Guindos. Verschillen-
de andere bestuurders wil-
den zelfs renteverhogingen 
van 75 basispunten. Pas als 
het doel van 2 procent infla-
tie binnen bereik ligt, zal de 
ECB de teugels vieren, met 
een lichte daling van de rente 
als gevolg. Dat zal niet voor 
meteen zijn, aangezien de in-
flatie in de eurozone nog 10,1 
procent bedraagt. De ECB 
verwacht dat de doelstelling 
van 2 procent pas in de twee-
de helft van 2025 zal bereikt 
worden. Maar we denken dat 
beleggers niet zolang hoeven 
te wachten om hun obligatie-
portefeuille aan te vullen of 
uit te breiden. Als de rente 
tegen de zomer piekt, zullen 
de obligatiekoersen uitbode-
men en dienen zich aankoop-
kansen aan. Wellicht zullen 
dan ook nieuwe emissies op 
de markt komen met een 
coupon die sinds lang niet 
meer gezien is.

Inflatiepiek
In de Verenigde Staten stijgt 
de rente ook verder, maar 
niet meer zo snel als voor-
heen. De zesde renteverho-

ging die de Amerikaanse cen-
trale bank eind 2022 door-
voerde, bedroeg slechts 0,5 
procentpunt. De belangrijk-
ste beleidsrente komt daar-
mee op 4,25 en 4,5 procent, 
het hoogste niveau in vijftien 
jaar. De vier keer daarvoor 
verhoogde de Fed de rente 
telkens met 0,75 procent-
punt. Die maatregelen had-
den succes. In november 
kwam de inflatie in de Ver-
enigde Staten uit op 7,1 pro-
cent, het laagste peil in elf 
maanden. Dat is bemoedi-
gend, aangezien de inflatie in 
juni nog 9 procent bedroeg.
De Fed toont zich optimis-
tisch dat ze de ergste inflatie-
golf in vier decennia de kop 
kan indrukken. Maar het be-
oogde niveau van 2 procent 
lijkt toch nog veraf. De cen-
trale bank waarschuwt dat 
het tempo van de rentever-
hogingen wel vertraagt, maar 
dat ze de rente in 2023 wil 
optrekken tot boven 5 pro-
cent. Jerome Powell, de voor-
zitter van de Fed, wil meer 
bewijzen van een duurzame 
daling van de inflatie zien. 
Volgens hem blijven de infla-
tierisico’s opwaarts gericht. 
Hij ziet de inflatie slechts ge-
leidelijk dalen naar 3,1 pro-
cent tegen eind 2023. De in-

flatie kan nog drie jaar hoger 
blijven dan de doelstelling 
van 2 procent. Een renteda-
ling wordt daarom ten vroeg-
ste in 2024 verwacht.
De tienjarige rente is intus-
sen wat gezakt tot onder 4 
procent, tot 3,75 procent om 
precies te zijn. Maar het is de 
vraag of dat het begin van 
een verdere daling is. De 
obligatiemarkt weet blijk-
baar niet goed hoe te reage-

ren op het recente nieuws 
over de inflatie- en beleids-
rente. Maar de kortetermijn-
rente gaat bijna zeker nog 
stijgen de komende maan-
den. Tot een nieuwe piek 
voor de langetermijnrente 
zien we het niet meer ko-
men.

Britse perikelen
Het Verenigd Koninkrijk 
ontsnapt evenmin aan verde-
re rentestijgingen. De Bank 
of England verhoogt de rente 
al meer dan twee jaar, van 
0,10 procent begin 2020 tot 
3,5 procent. De inflatie zakte 
eind vorig jaar lichtjes, maar 
blijft vijandig hoog rond 10 
procent. Nauwelijks twee 
jaar geleden bedroeg de in-
flatie slechts een half pro-
cent. De centrale bank rest 
weinig andere mogelijkhe-
den dan de beleidsrente dit 
jaar verder te verhogen. Wel-
licht gebeurt dat met trapjes 
van 0,50 basispunten, waar-
door het volgende tarief 4 
procent wordt. De tienjaars-
rente staat weer op het ni-
veau van twaalf jaar geleden, 
namelijk op 3,66 procent, of 
meer dan drie keer hoger 
dan begin vorig jaar.

De Britse economie strom-
pelt langzaam in een langdu-
rige recessie. Door de brexit 
is de handel met de Europese 
Unie ernstig bemoeilijkt. De 
Bank of England waarschuwt 
dat de economische krimp 
tot twee jaar kan duren. Zelfs 
zonder renteverhogingen 
zou de recessie tot eind 2023 
aanhouden. Maar van een 
rentedaling kan geen sprake 
zijn zolang de inflatiedruk 

hoog blijft. En het ziet er niet 
naar uit dat daar snel veran-
dering in komt. Britse werk-
nemers staken al maanden 
voor meer loon. Als daaraan 
wordt toegegeven, wat on-
vermijdelijk lijkt, zal de infla-
tiedruk nog meer stijgen en 
zal de rente hoger moeten.

Zelfs Japan in actie
Ook in andere delen van de 
wereld gaan de rentestijgin-
gen door, zoals in Japan waar 
de centrale bank de schom-
melingsmarge voor de tien-
jaarsrente verbreedt. Die kan 
nu 50 in plaats van 25 basis-
punten afwijken van de doel-
stelling van 0 procent. De 
tienjaarsrente stijgt naar 0,4 
procent.
De beleidsrente blijft voorlo-
pig ongewijzigd op -0,1 pro-
cent. De inflatie in Japan 
(3,7 %) wordt nog niet als een 
probleem beschouwd, hoe-
wel ze hoger is dan de doel-
stelling van 2 procent. In 
april wordt gouverneur Har-
uhiko Kuroda vervangen. 
Het is best mogelijk dat zijn 
opvolger een andere koers 
vaart en dat ook Japan de in-
flatie gaat bestrijden met een 
hogere rente. z

De Britse economie strompelt langzaam  
in een langdurige recessie.
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P O R T E F E U I L L E

D
e laatste weken van het 
beursjaar 2022 verliepen 
even somber als de rest 
van het jaar. Zo sloot de 
voorbeeldportefeuille het 
jaar af met een negatief 
rendement van afgerond 9 

procent. Dat is beter dan veel 
beursindexen, maar van een 
negatief rendement wordt 
niemand vrolijk. Gelukkig 
heeft het beursjaar 2023 voor 
ons wel een mooie start geno-
men. En hoewel het spreek-
woord zegt ‘goed begonnen, 
is half gewonnen’, beseffen 
we dat we op de korte termijn 
nog geen rechte lijn omhoog 
hoeven te verwachten.

Mithra Pharmaceuti-
cals: deal overtuigt niet
De Luikse specialist in vrou-
welijke gezondheid Mithra 
Pharmaceuticals overtuigde 
niet met de langverwachte li-
centiedeal voor Donesta, het 
kandidaat-middel tegen op-
vliegers tijdens de menopau-
ze. Mithra hoopte een we-
reldwijde partner te vinden, 
analisten mikten op een bij-

behorende voorafbetaling van 
150 à 200 miljoen euro.
In plaats daarvan kwam een 
bindend akkoord met het 
Hongaarse Gedeon Richter 
voor de commercialisatie in 
Europa, Latijns-Amerika 
(niet-exclusief voor Brazilië, 
40 % van de menopauze-
markt in Latijns-Amerika), 
Centraal-Azië en Oceanië 
(niet-exclusief ). Het akkoord 
gaat gepaard met een onmid-
dellijke betaling van 5 miljoen 
euro, gevolgd door 50 miljoen 
bij de ondertekening van het 
definitieve akkoord in het 
eerste kwartaal. Daarnaast 
heeft Mithra recht op 15 mil-
joen euro bij het behalen van 
de regulatoire mijlpalen en 
op 10 à 13 procent royalty’s op 
de nettoverkoop.
Mithra versterkt de samen-
werking met Gedeon Richter, 
het Europese nummer twee 
(na Bayer) in vrouwelijke ge-
zondheid, met 441,8 miljoen 
euro omzet na negen maan-
den. Het Hongaarse bedrijf 
verzorgt de verkoop van de 
anticonceptiepil Estelle in 

Europa, Rusland, Australië en 
vanaf 2023 ook in een aantal 
Aziatische en Zuid-Ameri-
kaanse landen. Die verkoop 
leverde in de eerste negen 
maanden van 2022 9,9 mil-
joen euro omzet op.
Gedeon Richter mag dan niet 
de gedroomde wereldwijde 
partner zijn, volgens het ma-
nagement is het voor de toe-
gewezen regio’s de meest ge-
motiveerde partner. Het heeft 
de middelen en een uitge-
breid verkoopteam, en zal ge-
durende het contract van 
twintig jaar het meeste waar-
de creëren, meent Mithra.
Voor de cruciale Amerikaan-
se markt, 60 procent van de 
menopauzemarkt, moeten de 
lopende besprekingen in de 
eerste jaarhelft tot een deal 
leiden. Op de korte termijn 
volgen de volledige resultaten 
van de Noord-Amerikaanse 
fase III-studie met Donesta, 
en tegen eind juni die van de 
wereldwijde studie. Rond die 
tijd zal het goedkeuringsdos-
sier worden ingediend bij het 
Amerikaanse geneesmiddele-
nagentschap (FDA), terwijl 
de indiening bij het Europese 
geneesmiddelenagentschap 
(EMA) eind 2023 of begin 
2024 zal gebeuren.

Zowel de Europese als de 
Amerikaanse verkoop van 
Estelle trekt aan, maar moet 
nog aanzienlijk toenemen om 
Mithra een positieve netto-
kasstroom te bezorgen. Daar-
voor zal de steun nodig zijn 
van goede Amerikaanse ver-
koopcijfers voor Myring en 
allicht ook voor Donesta.
Vooralsnog blijft de operatio-
nele cashburn hoog en bijge-
volg ook de financieringsbe-
hoefte die het aandeel vorig 
jaar kelderde. In 2023 ver-
wacht Mithra nog steeds 
70 miljoen euro kosten voor 
onderzoek en ontwikkeling, 
maar vanaf 2024 moet dat cij-
fer drastisch verminderen.
Gezien de schuldopbouw tot 
ruim 200 miljoen euro bete-
kent de deal met Gedeon 
Richter nog niet de verhoopte 
financiële reddingsboei die 
de vrees voor nieuwe aande-
lenuitgiften kan wegnemen. 
Daarvoor is de komende 
maanden een sterke Ameri-
kaanse deal absoluut noodza-
kelijk. In afwachting blijft het 
aandeel koopwaardig, maar 
enkel voor de risicobewuste 
investeerder (rating 1C). z

De deal met Gedeon 
Richter is nog niet de ver-
hoopte financiële red-
dingsboei voor Mithra.

NIEUWS UIT BEDRIJVEN

Thema basis-
waarden
·  Alibaba: de koers rea-

geerde enthousiast op de 
goedkeuring voor de kapi-
taalverhoging bij de fintech-
dochter Ant Group

·  LVMH: bouwt een nieuwe 
fabriek voor de productie 
van Louis Vuitton-tassen in 
Italië; CEO Bernard Arnault 
is de rijkste man ter wereld; 
jaarcijfers op 27/1

·  Tessenderlo maakte 
bekend dat het 97,9 procent 
van de Picanol-aandelen in 

bezit heeft; Akiolis, een 
dochter in het segment van 
biovalorisatie, heeft een 
deel van de activa van het 
Spaanse Promed overgeno-
men

Thema goud en 
metalen
·  First Quantum Minerals is 

verwikkeld in een ernstig 
dispuut met de Panamese 
autoriteiten omtrent een 
nieuw belastingregime, 
waardoor het zijn belangrijk-
ste kopermijn (Cobre 

Panama) in onderhoudmo-
dus moest plaatsen en er 
dus tijdelijk niet meer pro-
duceert; update in het vol-
gende nummer

· Franco-Nevada heeft het-
zelfde probleem als First 
Quantum Minerals 
(streamingdeal), maar de 
impact is een pak kleiner

Thema vergrij-
zing
·  Inventiva heeft in overleg 

met de FDA het ontwikke-
lingstraject voor zijn belang-
rijkste middel, lanifibranor 

(NASH-leverziekte), grondig 
gewijzigd met het oog op 
een snellere, voorwaarde-
lijke goedkeuring

·  UCB kreeg van de FDA de 
bevestiging dat de nieuwe 
aanvraag voor de goedkeu-
ring van Bimzelx voor de 
indicatie psoriasis is aan-
vaard. Over zes maanden, 
net voor de zomer, komt het 
oordeel van de FDA. Daar-
naast kreeg UCB van de FDA 
de priority review voor roza, 
een potentieel middel tegen 
de spierziekte myasthenia 
gravis (MG)

Nog geen rechte lijn 
omhoog
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PORTEFEUILLE

Aankoop: We hebben 25 aandelen Volkswagen pref. gekocht  
tegen 120,90 euro
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
170.667,01 99,2% 1317,97 0,8% 171.984,98 100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen +6,3% Bel20 +3,9%
Eurostoxx50 +5,9% MSCI World +2,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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104 Inside Beleggen
A A N D E L E N

A
dobe Systems is een aan-
bieder van grafische soft-
ware. Het bedrijf heeft 
drie productgroepen. Di-
gital Media maakt soft-
ware voor het bewerken 
van digitale content die 

in hoofdzaak wordt gebruikt 
door mediabedrijven en mar-
ketingbureaus, maar ook 
door particulieren. Bekende 
merknamen zijn Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Pre-
mier en Acrobat. Digital Me-
dia staat in voor 73 procent 
van de groepsomzet en de af-
deling groeide in het derde 
kwartaal met 16 procent bij 
constante wisselkoersen. 
Adobe heeft ook producten 

in zijn gamma om de impact 
van die content te meten. Die 
zitten gegroepeerd in de af-
deling Digital Experience, 
goed voor ongeveer een 
kwart van de omzet en een 
groei van 15 procent. Publis-
hing is de kleinste afdeling 
(2 % van de omzet), met pro-
fessionele printoplossingen 
voor drukkerijen en grafische 
professionals.
Adobe biedt zijn producten 
via een abonnementsformule 
aan (software as a service). 
De inkomstenstroom is dus 
vrij goed voorspelbaar. 
De winstmarges in de soft-
ware-industrie zijn traditio-
neel hoog, maar met een ope-
rationele marge van 33 pro-
cent scoort Adobe bovenge-
middeld. Tijdens de voorbije 
vier jaar heeft Adobe elk 

kwartaal de consensusver-
wachtingen overtroffen. 
Door zijn dominante markt-
positie en het gebruik van ge-
bundelde softwarepakketten 
kunnen klanten niet zomaar 
overstappen naar een con-
currerend product, als dat al 

bestaat. De klantentrouw ligt 
dus hoog. Adobe schat dat de 
totale markt voor de produc-
ten in zijn segment tegen 
2024 zal oplopen naar 
205 miljard dollar. Op de lan-
ge termijn kan ook het meta-
verse een groeipool worden.
Adobe bleef in 2022 niet ge-
spaard van de zware correc-
tie onder de technologieaan-
delen. De oplopende rente 
deed de actuele waarde van 
de toekomstige kasstromen 
afnemen. Op de piek van eind 
2021 werd Adobe tegen 
700 dollar verhandeld en no-
teerde het aandeel tegen 
meer dan 50 keer de ver-
wachte winst. Dat was niet 
houdbaar. De correctie heeft 
de waardering weer naar 
aanvaardbare niveaus ge-
bracht. Het laatste kwartaal 
van het boekjaar 2021-2022 
leverde wel een goed rapport 
op. De omzet (4,53 miljard 
dollar) lag in lijn met de ana-
listenconsensus en de winst 
per aandeel bedroeg 3,60 dol-
lar, tegenover een gemiddel-
de analistenverwachting van 
3,50 dollar per aandeel.
De grootste tik kreeg de 
koers na de bekendmaking 

van de overname van het 
niet-beursgenoteerde Figma. 
Dat bedrijf is gespecialiseerd 
in software voor het ontwer-
pen van gebruikersinterfaces 
van andere software en mo-
biele apps. Adobe beschikt 
met XD over een vergelijk-
baar product dat geïnte-
greerd kan worden in onder 
meer Photoshop en Illustra-
tor. Adobe wil de gebruikers-
basis van zijn product en dat 
van Figma samenvoegen tot 
één platform en ziet moge-
lijkheden tot kruisverkopen 
en kostensynergie. Adobe be-
taalt 20 miljard dollar voor 
Figma, maar liefst 50 keer de 
verwachte omzet van 2022 
van het bedrijf. Op de dag 
van de bekendmaking van de 
overname verloor Adobe 
30 miljard dollar aan beurs-
waarde. De mededingingsau-
toriteiten moeten hun zegje 
over de deal nog doen.

Conclusie
Adobe Systems hanteert een 
omzetprognose voor het net 
gestarte boekjaar van 19,1 à 
19,3 miljard dollar, tegenover 
de consensusverwachting 
van 19,4 miljard. Het geeft 
een winstprognose per aan-
deel van 15,15 à 15,45 dollar, in 
lijn met de analistenconsen-
sus van 15,31 dollar. Het aan-
deel noteert tegen 22 keer de 
verwachte winst van komend 
boekjaar. Dat lijkt misschien 
niet heel goedkoop, maar een 
jaar geleden was het aandeel 
nog ruim dubbel zo duur.  De 
verwachte groei van de winst 
per aandeel bedraagt de ko-
mende drie jaar een stevige 
14 procent. z

D U R E  O V E R N A M E  W O R D T  N I E T  G E S M A A K T

Tip van de week: Adobe Systems

Ko e r s :  337,15  dollar
Ti c ke r :  ADBE US
I S I N - c o d e :  US00724F1012
Ma r kt :  Nasdaq
B e u r s ka p i t a l i s at i e :  156,30 mil jard 
dollar
K /w  20 2 2 :  32
Ve r wa c h t e  k /w  20 2 3 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -42  %
D i v i d e n d re n d e m e n t :  -

Een jaar geleden was het 
aandeel van Adobe nog 
ruim dubbel zo duur.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 2 JANUARI

GF
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