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

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

W
e zijn er al enige tijd van 
overtuigd dat we de 
rentebodem voor meer-
dere decennia hebben 
gezien en dat de inflatie 
een blijver is. Al zijn we 
er evenzeer van over-

tuigd dat de periode van stij-
gende rente geregeld zal wor-
den onderbroken door een 
tussentijdse terugval. De cen-
trale bankiers zullen zo veel 
mogelijk en zo lang mogelijk 
de opmars van de rente pro-
beren te stuiten.
Maar de dieptepunten liggen 
achter ons en dat heeft de vol-
gende jaren belangrijke gevol-
gen voor de aandelenmarkten. 
Toen we in onze tien stellingen
voor 2021 aangaven dat de 
techgiganten niet langer nodig 
waren in de portefeuille om de 
indexen te verslaan, werd dat 
op ongeloof onthaald. Het 
 afgelopen decennium waren 
techaandelen in een porte-
feuille vanzelfsprekend. Het 
komende decennium zien we 
dat helemaal anders. De rota-
tie is structureel.

Drastische ommekeer
Na de eerste vier maanden 
van 2022 lijkt onze prognose 
al minder vreemd. We hebben 
moeten vaststellen dat tech-
aandelen wel degelijk flink 
kunnen dalen en dat ze een 
stuk slechter kunnen preste-
ren dan de klassieke aande-
len.
Kijk maar naar de returns 
sinds begin 2022: de klassieke 
Dow-Jones-index verslaat de 
technologie-index Nasdaq al 
met 12 procent. Daarmee be-
doelen we dat de Dow Jones 
12 procent minder hard is ge-
zakt dan de Nasdaq (-9% ver-
sus -21%). Meerdere kanjers 
onder de techaandelen heb-
ben verliezen laten optekenen 
die tot voor kort als onmoge-
lijk werden beschouwd. De 
koers van Netflix maakte een 
tuimeling van 68 procent. 
Voor Meta Platforms (Face-
book) bedraagt het verlies 
40 procent en ook Amazon is 
dit jaar al ruim een kwart van 
zijn beurswaarde kwijtge-
speeld.

Maar als we tien jaar terug-
blikken, blijft de superieure 
prestatie van de tech giganten 
natuurlijk wel nog overeind, 
met een stijging van 302 pro-
cent voor de Nasdaq- index, 
tegenover 149 procent voor de 
Dow-Jones- index.
Zijn de techaandelen nu defi-
nitief verdoemd? Nee. Als de 
langetermijnrente in de Ver-
enigde Staten en elders, tegen 
de algemene prognose in, de 
komende maanden eerder 
gaat dalen dan stijgen – en dat 
is onze veronderstelling – dan 
zullen de techaandelen de 
 komende maanden een come-
back maken. Tenslotte is de 
groei van de techaandelen 
nog altijd superieur tegenover 
die van de klassieke bedrijven 
en zijn de waarderingen naar 
elkaar toegegroeid. De aan-
delen in de Nasdaq-index 
 noteren tegen 21,3 keer de 
verwachte winst voor 2022, 
terwijl de dertig waarden van 
de Dow Jones-index tegen 
gemiddeld 17,4 keer de ver-
wachte winst voor 2022 note-
ren. Als we de koers afzetten 
tegen de omzet, is de kloof 
zelfs bijna helemaal gedicht: 
2,4 versus 2,3 keer.

Op korte termijn zijn er dus 
kansen. Maar besef heel goed 
dat de techaadelen bij de vol-
gende ernstige terugval op 
Wall Street weer de meeste 
klappen zullen krijgen. De 
 rotatie is in het najaar van 
2020 begonnen en zal de 
 komende jaren niet meer 
 keren. z
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D
e Noorse olie- en gaspro-
ducent AkerBP rappor-
teerde recordcijfers over 
het eerste kwartaal. De 
gemiddelde dagproduc-
tie bleef nagenoeg con-
stant: 208.200 vaten olie- 

equivalent tegenover 207.000 
vaten in het voorafgaande 
kwartaal. In het eerste kwar-
taal van 2021 bedroeg de pro-
ductie wel 222.200 vaten per 
dag. Het verkochte volume 
klom naar 216.200 vaten olie- 
equivalent per dag, tegenover 
205.100 vaten in het vierde 
kwartaal en 223.200 vaten in 
het eerste kwartaal van vorig 
jaar.

Het beste nieuws was echter 
de verdere stijging van de olie- 
en gasprijzen. De gemiddelde 
gerealiseerde olieprijs steeg 
tegenover het vorige kwar-
taal van 78,8 naar 100,9 dollar 
per vat (+28%), terwijl de 
 gemiddelde gasprijs van een 
al heel hoge 169,5 dollar per 
vat olie-equivalent doorsteeg 
naar 171 dollar. Dat alles 
zorgde voor een recordkwar-
taalomzet van 2,29 miljard 
dollar, een toename met 23,9 
procent tegenover het vorige 
kwartaal en met 102 procent 
tegenover het eerste kwartaal 
van 2021. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg met 
28,7 procent tot 2 miljard 
dollar, ruimschoots een ver-
dubbeling tegenover het eer-
ste kwartaal van 2021 (878 
miljoen). De gemiddelde pro-
ductiekosten klommen tijde-
lijk van 10,1 dollar per vat 

olie-equivalent naar 11,6 dol-
lar. De nettowinst klokt af op 
537 miljoen dollar, tegenover 
364 miljoen in het vorige 
kwartaal en 127 miljoen vorig 
jaar. In dat cijfer zit ook een 
eenmalige winst van 99 mil-
joen dollar op de verkoop van 

de aandelen die AkerBP 
 aanhield in Cognite AS.
Door de sterke resultaten 
daalt de nettoschuld in snel-
treinvaart: van 3,28 miljard 
dollar op 31 maart 2021 naar 
0,88 miljard (1,74 miljard 
eind 2021). Aker BP vordert 
goed met de nieuwe projec-
ten die de komende jaren aan 
de productiegroei zullen bij-
dragen. In eerste instantie zit 
alles op schema voor de op-
start van de tweede produc-
tiefase van het Johan Sver-
drup-veld in het vierde kwar-
taal. Dat zal de bijdrage voor 
AkerBP verhogen van 63.000 
naar 87.400 vaten olie-equi-
valent per dag. Daarnaast 
werd het ontwikkelingsplan 
goedgekeurd voor Kobra East 
& Gekko in het Alvheim- 
gebied. Na de verwachte 
 productiestart in het eerste 
kwartaal van 2024 zal de 
productie in het gebied ver-
dubbelen tot circa 70.000 va-
ten olie-equivalent per dag. 
Ook het Hanz-project in het 
Ivar Aasen-gebied kreeg de 
goedkeuring voor het ont-
wikkelingsplan. De productie 
zal er normaal in 2024 op-
starten. Tot slot startte in 

april de productie op in Hod, 
het eerste nieuwe project dat 
genoot van de belastingvoor-
delen die de Noorse overheid 
aan het begin van de pande-
mie in 2020 verleende aan de 
Noorse olie- en gasindustrie. 
In het vierde kwartaal volgt 
de belangrijke investerings-
beslissing over het ontwikke-
len van het Noaka-gebied, 
het grootste onontgonnen 
Noorse olie- en gasgebied.
Op 2 mei ontving AkerBP de 
laatste toelatingen voor de 
eind december aangekondig-
de overname van de olie- en 
gasactiviteiten van het 
Zweedse Lundin Energy. De 
overname wordt tegen eind 
juni afgerond en zal de dag-
productie van de ambitieuze 
Noren nagenoeg verdubbelen 
naar circa 400.000 vaten 
olie-equivalent. AkerBP be-
taalt de overname via de uit-
gifte van 271,91 miljoen nieu-
we aandelen (75,5% extra 
aandelen) en een betaling in 
cash van 2,22 miljard dollar.

Conclusie
Het aandeel van AkerBP 
blijft uitermate sterk pres-
teren onder impuls van de 
stevige kasstromen door de 
hoge olie- en gasprijzen. Van 
enige verkoopdruk door de 
overname van de activiteiten 
van Lundin Energy is nog 
geen sprake, al kan die er nog 
komen na de afronding van 
de deal in juni. Voorlopig is 
het aandeel te behouden, 
maar bij een terugval sluiten 
we later dit jaar een herop-
name in de voorbeeldporte-
feuille niet uit. z

A K E R B P

Nieuwe kwantumsprong op komst

Koers: 350,20 NOK
Ticker: AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskapitalisatie: 126 miljard NOK
K/w 2021: 16,5
Verwachte k/w 2022: 13
Koersverschil 12 maanden: +41%
Koersverschil sinds jaarbegin: +29%
Dividendrendement: 5%

AkerBP rapporteerde  
recordcijfers over het  
eerste kwartaal.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 5 MEI
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F
agron, de specialist in far-
maceutische grondstoffen 
en bereidingen, presen-
teerde midden maart een 
strategische vooruitblik 
voor de periode tot 2026. 
De omzet zou tot 2026 

organisch (zonder overnames  
en desinvesteringen) en te-
gen constante wisselkoersen 
jaarlijks gemiddeld met 8 
procent groeien. De marge op  
de recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda-marge, zon-
der eenmalige elementen) 
zou fluctueren rond het  
niveau van de periode van 
2017 tot 2021 (21,6%).

De groeiprognose is gestoeld 
op het potentieel van de 
 wereldwijd geïntegreerde 
 activiteiten van Fagron en de 
structurele tendens naar meer 
gepersonaliseerde, gemakke-
lijke en toegankelijke gezond- 
heidszorg. Daarnaast is er de 
almaar striktere regelgeving 
die aanzet tot de uitbesteding 
van de bereidingsactiviteiten 
door de apotheken en een 
consolidatie in de sector.
Dat biedt mogelijkheden voor 
Fagron om zijn positie te ver-
stevigen via een gediscipli-
neerde overnamestrategie, ge- 
richt op Noord-Amerika en 
Europa. Na enkele moeizame 
jaren mikt Fagron in Europa 
voor de periode tot 2026 op 
een terugkeer naar een omzet- 
groei van 1 tot 4 procent. In 
Latijns-Amerika ligt de prio-
riteit op het benutten van het 
ruime potentieel aan organi-

sche groei. Dankzij zijn ster-
ke leiderschap in merken en 
grondstoffen verwacht 
Fagron in die regio met 6 tot 
9 procent te kunnen groeien.
De groeiambitie is het hoogst 
in Noord-Amerika. De divi-
sies merken en grondstoffen 
en de bereidingsactiviteiten 
mikken op een groei van sa-
men zo’n 15 procent. De ko-
mende jaren wordt onder 
meer 20 miljoen dollar geïn-
vesteerd in de steriele berei-
dingsfaciliteit in Wichita 
(FSS). Daarmee zou de jaar-
lijkse omzet van 125 miljoen 
dollar in 2023 kunnen wor-
den opgetrokken tot 300 mil-
joen tegen 2027.
Fagron gaf een bemoedigende 
update over het eerste kwar-
taal. De groepsomzet groeide 
met 16 procent tegenover het 
tegenvallende eerste kwartaal 
van 2021 tot 156,4 miljoen euro. 
Dat is ruim beter dan de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 151 miljoen (+12%). 
De organische groei bedroeg 
13,3 procent, ondersteund 
door de duurdere Amerikaan-
se dollar en Braziliaanse real. 
Zonder wisselkoerseffecten 

was er 7,6 procent groei.
Europa kon 6,7 procent 
groeien tot 67,4 miljoen euro. 
Fagron kondigde drie kleine 
overnames aan in België 
(Pharma-Pack), Nederland 
(Curaphar) en Duitsland 

 (Hiperscan). De overname 
van Hiperscan ( jaarlijkse 
omzet van 6,5 miljoen euro) 
past volledig in de strategie 
om een sterkere positie te 
ontwikkelen op de groeiende 
Duitse markt.
In Latijns-Amerika steeg de 
omzet met 14,7 procent tot 
36,6 miljoen euro. Zonder 
wisselkoerseffecten beperkte 
de groei zich tot 3,2 procent. 
De regio kampte met veel 
omikronbesmettingen en las-
tige economische omstandig-
heden.
In Noord-Amerika klom de 
omzet met 31,8 procent tot 
52,4 miljoen euro. De sterke 
groei kwam er dankzij de 
 bereidingsactiviteiten van 
Anazoa en FSS (samen 
+43,4% tot 31,5 miljoen euro) 
en de eerste bijdrage van het 
overgenomen Letco (merken 
en grondstoffen).
Fagron verwacht in 2022 in 
alle regio’s groei van de om-
zet en van de winstgevend-
heid. FSS zou tegen het jaar-
einde op jaarbasis een omzet 
van 125 miljoen dollar moe-
ten halen.

Conclusie
Het aandeel van Fagron is 
hersteld van de forse dip van 
vorig najaar. De strategische 
doelstellingen tot 2026 kon-
den bekoren, alsook de ver-
betering in Europa. Het aan-
deel noteert aantrekkelijk 
 tegen 16,5 keer de verwachte 
winst voor 2022 en met een 
ondernemingswaarde van 
11,6 keer de verwachte be-
drijfskasstroom voor 2022. 
We bevestigen ons positieve 
advies. z

F A G R O N

Vooruitzichten voor 2026 bekoren

Koers: 17,59 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,27 miljard euro
K/w 2021: 21
Verwachte k/w 2022: 16,5
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement: 1,1%

Fagron verwacht in 2022  
in alle regio’s groei van  
de omzet en de winst-
gevendheid.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 4 MEIGF



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

98 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e kosteninflatie, de 
schaarse productiecapa-
citeit en het tekort aan 
componenten konden de 
Mele xis-machine in het 
eerste kwartaal niet ont-
regelen. De omzet en de 

winstgevendheid kwamen 
boven de verwachtingen uit 
en het management trok de 
jaarprognoses op.
De auto-industrie deed het in 
het eerste kwartaal niet goed. 
In de Verenigde Staten en 
Europa daalden de verkopen 
met respectievelijk 14,2 en 
10,6 procent, vooral door een 
tekort aan halfgeleiders en 
onderdelen. China, de groot-
ste automarkt ter wereld, be-
gon het jaar sterk, maar door 
nieuwe lockdowns in een 
deel van het land bleef de 
 autoverkoop in het land per 
saldo ongewijzigd tegenover 
een jaar geleden. Door de on-
zekere economische situatie 
en de evolutie op de halfge-
leidermarkt valt moeilijk in 
te schatten hoe de autover-
koop dit jaar nog zal evolue-
ren.

In 2021 leverde Melexis 
1,7 miljard halfgeleiders. In 
een wagen zitten gemiddeld 
achttien halfgeleiders, tegen-
over dertien een jaar eerder. 
De omzet nam in het eerste 
kwartaal met 18 procent toe 
naar 184,1 miljoen euro, 
dankzij hogere verkopen, va-
luta-effecten en prijsverho-
gingen. De brutomarge steeg 

naar 45,2 procent, tegenover 
42 procent een jaar eerder. 
De operationele winst (ebit) 
steeg met 44 procent naar 
net geen 50 miljoen euro 
(marge van 27,1%). Melexis 
verdiende netto 48,6 miljoen 
euro of 1,2 euro per aandeel, 
75 procent meer dan een jaar 
eerder.
Voor het lopende kwartaal 
mikt Melexis op 200 miljoen 
euro omzet. Dat zou een 
groei met 26 procent op jaar-
basis betekenen. Het mana-
gement verhoogde ook de 
prognoses voor het boekjaar 
van 12 à 17 procent naar 18 à 
23 procent. Het middelpunt 
van die vork komt overeen 
met 776 miljoen euro omzet, 
een record. Vooral de prog-
noses voor de winstgevend-
heid maakten indruk: een 
brutomarge van 45 procent 
(was 42%) en een operatio-
nele marge (ebit) van 25 pro-
cent (was 23%).
Het potentieel zit vooral in 
de elektrificatie van het wa-
genpark. In 2021 had 20 pro-
cent van alle nieuw verkoch-
te wagens enige vorm van 
elektrificatie. Tegen 2026 zal 

dat al 53 procent zijn. Een 
belangrijke kanttekening is 
dat Melexis die nieuwe prog-
noses maakte op basis van 
een euro-dollarverhouding 
van 1,09. Als dollarverdiener 
is een goedkopere Ameri-
kaanse munt een duw in de 

rug. Intussen is het valuta-
paar teruggevallen naar min-
der dan 1,05, het laagste 
 niveau in ruim vijf jaar.
Melexis noteerde in het eer-
ste kwartaal een vrije kas-
stroom van 24 miljoen euro, 
tegenover 22 miljoen een jaar 
eerder. Daardoor nam de net-
tocashpositie toe naar 
57,8 miljoen euro, tegenover 
35 miljoen eind december. De 
waarde van de voorraden is 
opgelopen van 123,8 miljoen 
euro eind 2020 over 
144,5 miljoen euro eind vorig 
jaar naar 158,3 miljoen nu. 
Het slotdividend van 1,3 euro 
wordt op 11 mei uitgekeerd. 
Dat brengt de totale uitkering 
over het boekjaar 2021 op 
2,6 euro, een toename met 18 
procent op jaarbasis.

Conclusie
Melexis kon zich geen betere 
start van het jaar wensen en 
de vooruitzichten zijn gun-
stig. Toch is het aandeel dit 
jaar al met bijna een kwart 
gedaald. Tegenover de top 
van november is het verschil 
nog groter. In combinatie 
met de opgetrokken winst-
verwachtingen maakt dat 
Melexis voor het eerst sinds 
lang niet meer overgewaar-
deerd. Het aandeel noteert 
nu tegen ongeveer 20 keer de 
verwachte winst van dit jaar 
en iets meer dan 4 keer de 
omzet. Niet extreem goed-
koop, maar voor een kwali-
teitsaandeel wel aanvaard-
baar. Samen met het aantrek-
kelijke dividend is dit voor 
ons reden genoeg voor een 
positief advies. z

M E L E X I S

Prima uit de startblokken

Koers: 80,65 euro
Ticker:  MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,2 miljard euro
K/w 2021: 24,5
Verwachte k/w 2022: 20
Koersverschil 12 maanden: -6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -22%
Dividendrendement: 3,2%

In een wagen zitten  
gemiddeld achttien half-
geleiders, tegenover 
 dertien een jaar eerder.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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I
n aanloop naar de kwar-
taalcijfers was het senti-
ment rond Meta Platforms 
erg negatief. Eerder dit jaar 
biechtte het bedrijf voor 
het eerst een daling van het 
aantal gebruikers op het 

Facebook-platform op. De 
koers van het aandeel dook 
van 384 dollar vorig najaar 
naar 169 dollar in april.
Het aantal dagelijks actieve 
gebruikers steeg met 4 pro-
cent op jaarbasis naar 
1,96 miljard. De consensus-
verwachting bedroeg 
1,94 miljard. De achteruit-
gang in Noord-Amerika is 
voorlopig gestopt met 
196 miljoen gebruikers, te-
genover 195 miljoen in het 
vierde kwartaal. In Europa 
was er een daling van 309 
naar 307 miljoen gebruikers. 
De groei kwam van Azië en 
de rest van de wereld.

De gemiddelde omzet per 
 gebruiker steeg nog licht 
(+2,9%) naar 9,54 dollar, 
maar het is zorgwekkend dat 
het aantal gebruikers in de 
twee meest lucratieve regio’s 
onder druk staat. In de Ver-
enigde Staten en Canada 
 levert een gebruiker gemid-
deld 48,29 dollar op, in Euro-
pa is dat 15,35 dollar. Meta 
draaide van januari tot maart 
een omzet van 27,91 miljard 
dollar, of 7 procent meer dan 
vorig jaar. Dat is de traagste 
groei op jaar basis in tien jaar 
en onder de consensusprog-
nose van 28,3 miljard.

Meta rapporteert sinds het 
vierde kwartaal van vorig 
jaar volgens een nieuwe 
groepsstructuur. Die is opge-
deeld in de Family of Apps 
(FOA) en de Facebook Reali-
ty Labs (FRL). FOA omvat de 
socialemediaplatformen, met 

onder meer Instagram, Mes-
senger, Whats App en Face-
book. Bij FRL gaat het om 
hardware, software en con-
tent gerelateerd aan virtual 
en augmented reality.
FOA zag zijn omzet op jaar-
basis met 6 procent toene-
men naar 27,2 miljard dollar, 
of maar liefst 98 procent van 
de groepsomzet. Daarop 
haalde het een operationeel 
resultaat van 11,5 miljard dol-
lar. Bij FRL was de groei met 
30 procent tot 695 miljoen 
dollar veel groter, maar de af-
deling boekte een aanzienlijk 
operationeel verlies van 
3 miljard dollar. Op groeps-
niveau daalde de operatione-
le winst (ebit) met een kwart 
tot 8,5 miljard dollar. Daar-
door slonk de ebit-marge van 
43 naar 31 procent. Netto 
daalde de winst met 21 pro-
cent naar 7,47 miljard dollar, 
of 2,72 dollar per aandeel. 
Dat cijfer lag wel boven de 
verwachte 2,56 dollar.
Er zijn de komende jaren 
zware investeringen nodig 
om de metaverse technisch 
en commercieel rijp te ma-
ken. Op termijn moeten 

e-commerceplatformen voor 
de verkoop van goederen en 
diensten in de virtuele we-
reld voor extra inkomsten 
zorgen, maar dat is de ko-
mende jaren nog niet aan de 
orde. Tegelijk moet Meta blij-
ven investeren in de bescher-
ming van de privacy en in 
kunstmatige intelligentie die 
advertenties doelgerichter 
moeten maken.
De prognose voor de uitga-
ven in 2022 werd iets ver-
laagd van 90 tot 95 miljard 
naar 87 tot 92 miljard dollar. 
Meta mikt voor het lopende 
kwartaal op een omzet tus-
sen 28 en 30 miljard dollar. 
De consensusverwachting 
lag op 30,6 miljard dollar. 
Meta verwijst naar een trage-
re groei van e-commerce 
sinds het einde van de pande-
mie en het wegvallen van de 
omzet uit Rusland. Ook de 
concurrentie van YouTube, 
TikTok en andere platformen 
neemt toe.

Conclusie
Beleggers reageerden opge-
lucht op de kwartaalcijfers, 
maar het bedrijfsmodel staat 
onder druk door de tragere 
groei van het aantal gebrui-
kers, de toenemende concur-
rentie en lagere advertentie-
tarieven. Toen Meta vorige 
maand ruim halveerde sinds 
de top zat er waarde in het 
aandeel, maar de voorbije 
weken is de koers weer flink 
opgelopen. Afwachten. z

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

Minder slecht dan gevreesd

Koers: 223,41 dollar
Ticker: FB US
ISIN-code: US30303M1027
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 604 miljard dollar
K/w 2021: 16
Verwachte k/w 2022: 18,5
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: -34%
Dividendrendement: -

Het bedrijfsmodel van 
Meta Platforms staat  
onder druk.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 6 MEI
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D
e enorme stijging van 
olie- en gasprijzen is uit-
stekend nieuws voor de 
Frans-Amerikaanse olie-
dienstengigant Schlum-
berger. Het zorgt voor 
fors stijgende winsten bij 

de oliegiganten, die weer ex-
tra budget krijgen om in olie- 
exploratie en -ontginning te 
investeren. De grootste olie-
dienstenspeler kon die opste-
ker wel gebruiken na enkele 
turbulente jaren. In 2019 
werd Paal Kibsgaard aan de 
kant geschoven. Hij was bij-
na een decennium de topman 
en de voorzitter van de raad 
van bestuur. Hij werd als 
CEO opgevolgd door trouwe 
soldaat en Fransman Olivier 
Le Peuch.
Vorig jaar stond volledig in 
het teken van de covid-19- 
pandemie en de enorme im-
pact op de olieprijs. Maar dit 
jaar is de prijs van het zwarte 
goud spectaculair hersteld. 
Bovendien zijn meer en meer 
experts ervan overtuigd dat 
het feit dat steeds meer par-
tijen uit fossiele brandstoffen 
willen stappen en er niet 
meer in willen investeren al-
maar tot meer productiepro-
blemen in de olie- en gasin-
dustrie zal leiden. Er zijn dus 
bijkomende investeringen 
nodig om de komende decen-
nia een voldoende hoge olie- 
en gasproductie te hebben. 
Want een wereld zonder fos-
siele brandstoffen is nog niet 
voor morgen.
In het eerste kwartaal was er 
een omzet van 5,962 miljard 
dollar. Dat is 14 procent meer 
dan de 5,22 miljard dollar in 
het eerste kwartaal van 2021, 
maar 4 procent minder dan 

de 6,22 miljard dollar in het 
vierde kwartaal van vorig 
jaar. Het is ruim 2 procent 
beter dan de analistenver-
wachting van 5,94 miljard 
dollar. Sterker was de 
winstontwikkeling. Door de 
coronacrisis was Schlumber-

ger slechts beperkt winstge-
vend in 2020 en het begin 
van 2021. Vandaar de sprong 
van de recurrente winst per 
aandeel (zonder uitzonderlij-
ke elementen) van 0,21 naar 
0,34 dollar (+62%), maar dat 
is wel een terugval (-17%) 
 tegenover het voorgaande 
kwartaal (0,41 dollar per aan-
deel). Het cijfer was beter 
dan de analistenconsensus 
van 0,33 dollar per aandeel.
Voor 2022 bedraagt de ana-
listenconsensus 1,86 dollar 

per aandeel. Dat is 58 dollar-
cent of 45 procent meer dan 
het resultaat van 2021. Dat 
zou de hoogste winst per 
aandeel van de afgelopen vijf 
jaar zijn. Voor 2023 zien ana-
listen een winstverbetering 
tot 2,62 dollar per aandeel.
Het Frans-Amerikaanse olie-
dienstenbedrijf dankt zijn 
marktleiderschap aan de bes-
te technologische expertise 
om van schalieprojecten een 

succes te maken en aan zijn 
wereldwijde aanwezigheid in 
85 landen. In de periode van 
januari tot maart bedroeg de 
Noord-Amerikaanse omzet 
1,28 miljard dollar. Dat is 
slechts 21,4 procent van het 
totaal, al is dat percentage 
 tegenover een jaar geleden 
wel wat opgeveerd. In het 
eerste kwartaal van 2021 
 bedroeg de bijdrage van 
Noord-Amerika aan de om-
zet minder dan 19 procent. 
De internationale  omzet ging 
van 4,21 naar 4,63 miljard 
dollar en is op jaarbasis met 
10 procent toegenomen, 
 tegenover 32 procent voor de 
Amerikaanse omzet.
Schlumberger trekt zijn 
kwartaaldividend op met  
40 procent, van 12,5 naar 
17,5 dollarcent per aandeel.

Conclusie
Schlumberger maakte tot 
 vorig jaar deel uit van de 
voorbeeldportefeuille. Na 
een forse stijging en gemeng-
de cijfers over het derde 
kwartaal namen we winst. 
Terecht, want het aandeel 
kende een tijdelijke inzin-
king. We vergaten het daarna 
weer op te pikken, want 
 intussen bereikte de koers 
nieuwe jaarpieken.  Tegen 
22 keer de verwachte winst 
en een verwachte verhou-
ding van 11,5 keer de onder-
nemingswaarde (ev) tegen-
over de bedrijfskassstroom 
(ebitda) voor 2022, en na de 
sterke koersprestatie van de 
voorbije maanden vrezen we 
voor een nieuwe terugval. 
We geven tijdelijk een nega-
tief advies. z

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

Voldoet weer aan de verwachtingen

Koers: 38,73 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code: AN8068571086
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 54,73 miljard dollar
K/w 2021: 27
Verwachte k/w 2022: 22
Koersverschil 12 maanden: +46%
Koersverschil sinds jaarbegin: +30%
Dividendrendement: 1,8%

Schlumberger trekt  
zijn kwartaaldividend  
met 40 procent op tot  
0,175 dollar per aandeel.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
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D
e cijfers van Telenet over 
het eerste kwartaal lagen 
grotendeels in lijn met 
de verwachtingen, maar 
de verhoopte doorbraak 
in de deal met Fluvius 
kwam er niet. Telenet 

heeft een voorlopig akkoord 
om samen met de intercom-
munale glasvezelkabels uit te 
rollen. Die zijn nodig om via 
het vaste net supersnelle 
 internetverbindingen toe te 
laten. De zogenoemde fiber-
to-the- home-technologie 
moet de klassieke koperka-
bels tussen de verdeelkasten 
en de woonkamer vervangen. 
Het gaat om een complexe 
samenwerking waarvoor een 
nieuw bedrijf moet worden 
opgericht. Ook de inbreng 
van de verschillende partijen 
moet worden gewaardeerd 
en er zijn afspraken nodig 
over wie wat zal betalen.

Daarenboven is er nog juridi-
sche onzekerheid als gevolg 
van een juridische oorlog die 
Proximus voert rond een deal 
van 2008 tussen Fluvius en 
Telenet. Aanvankelijk werd 
gehoopt dat de besprekingen 
dit voorjaar al zouden landen 
en had Telenet in juni een be-
leggersdag gepland. Na het 
missen van de deadline wordt 
eind juli als nieuwe datum 
vooropgesteld. Telenet en 
Fluvius hopen tegen dan slui-
tende juridische akkoorden 
te hebben afgesloten.
Een andere uitdaging, de 
 mobiele zendmasten te gelde 

maken, heeft het wel met 
succes afgerond. Via een 
sale-and- leasebackoperatie 
met het Amerikaanse inves-
teringsbedrijf DigitalBridge 
zal Telenet 745 miljoen euro 
in cash ontvangen. Dan is er 
nog de spectrumveiling voor 
5G die deze zomer plaats-
vindt en mogelijk de Belgi-
sche mobiele markt zal uit-
breiden met een nieuwe spe-
ler die aan het marktaandeel 
van Telenet, Proximus en 
Orange kan knabbelen.
Telenet draaide in het eerste 
kwartaal een omzet van 
644,8 miljoen euro. Dat is 0,2 
procent minder dan vorig 
jaar en 0,7 procent onder de 
consensusverwachting van 
649,1 miljoen euro. De aange-
paste bedrijfswinst (ebitda) 
kwam met 328,5 miljoen euro 
1,7 procent lager uit dan een 
jaar eerder en bleef 0,7 pro-
cent onder de verwachte 
330,7 miljoen euro. De netto-
winst ging er met 43 procent 
op vooruit tot 160,4 miljoen 
euro. Die klim was groten-
deels te danken aan een 
boekhoudkundige meer-
waarde op rentederivaten.

De evolutie van het aantal 
klanten bleef in alle segmen-
ten licht onder de verwach-
tingen. De mobiele tak boek-
te een omzetgroei met 6,8 
procent, maar bij breedband 
en in het zakelijke segment 

was er een daling met respec-
tievelijk 2,5 en 2,4 procent. 
De gemiddelde omzet per ge-
bruiker daalde van 59,8 naar 
58,7 euro (-1,8%). Telenet wil 
die achteruitgang compense-
ren door een prijsverhoging 
van 4,7 procent door te voe-
ren. Die gaat in op 18 juni. 
Daarmee moet Telenet de 
jaarprognoses halen. De tele-
comgroep rekent voor 2022 
op een groei van de omzet en 
de ebitda met 1 procent op 
jaarbasis.
Telenet noteerde een vrije 
kasstroom van 61,2 miljoen 
euro. Dat is 49 procent min-
der dan een jaar eerder, maar 
boven de verwachte 43,1 mil-
joen euro. De daling heeft te 
maken met een gewijzigde 
 timing van belastinguitgaven. 
De schuldpositie bedroeg 
5,53 miljard euro. De schul-
den hebben een gemiddelde 
looptijd van 6,3 jaar en een 
kostprijs van 3,2 procent. De 
beschikbare liquiditeit be-
draagt 717,9 miljoen euro.

Conclusie
Een snelle deal met Fluvius is 
cruciaal om de onzekerheid 
weg te nemen. De verkoop 
van de mobiele zendmasten 
bracht extra geld in het laatje 
en we verwachten dat het 
 dividend en het hoge rende-
ment niet in gevaar komen. 
De bezorgdheid over de hoge 
investeringslasten zit al in de 
koers verrekend. Telenet 
 noteert tegen iets meer dan 
6 keer de verwachte ebitda 
en 3,2 keer de omzet. Dat is 
goedkoper dan de meeste 
sectorgenoten. We hand-
haven het positieve advies. z

T E L E N E T

Wachten op Fluvius

Koers: 26,76 euro
Markt: Euronext Brussel
ISIN-code: BE0003826436
Ticker:  TNET BB
Beurskapitalisatie: 3 miljard euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 9,5
Koersverschil 12 maanden: -21%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: 10,3%

De bezorgdheid over de 
hoge investeringslasten  
zit in de koers van Telenet.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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E
en sterk eerste kwartaal 
heeft de fundamenten 
voor een goed 2022 ge-
legd. Dat is een opsteker, 
nadat Umicore begin dit 
jaar zijn winstvooruit-
zichten voor 2022 en 

2023 neerwaarts had bijge-
steld. De knik in de winst is 
te wijten aan de batterijdivi-
sie, die dit en volgend jaar 
nog niet de verhoopte winst-
bij drage zal leveren. De resul-
taten vinden in moeilijke 
 omstandigheden weer vaste 
grond onder de voeten, niet 
het minst omdat de recyclage-
divisie profiteert van hoge 
metaalprijzen. Ook Umicore 
ontsnapt dit jaar niet aan een 
kosteninflatie van 150 miljoen 
euro tegenover vorig jaar, 
maar de hogere metaalprij-
zen zorgen voor een bonus 
van 270 miljoen euro.

Het bedrijf verwacht dit jaar 
een bedrijfswinst die licht 
boven de consensusverwach-
ting van 818 miljoen euro zal 
liggen. Die verwachtingen 
baden in onzekerheid, gezien 
de wankele conjunctuur en 
de volatiele grondstoffenprij-
zen, maar op basis van die 
vooruitzichten noteert Umi-
core tegen een koers-winst-
verhouding van ongeveer 17. 
Dat is fair te noemen. Umico-
re zal dit jaar extra voorraden 
aanleggen. Samen met het in-
vesteringsprogramma zal dat 
voor een hogere schuldenlast 
zorgen, al vertrekt de schuld-
graad van een laag niveau.

De belangrijkste winstbijdra-
ge blijft van de recyclagedivi-
sie komen, dit jaar goed voor 
een bedrijfswinst van naar 
schatting bijna 500 miljoen 
euro op basis van de huidige 
hoge metaalprijzen. Dat is 
een sterke bijdrage, al blijft 
ze onder het recordniveau 
van 2021. In het eerste kwar-
taal haperde de toevoer van 
te recycleren materialen 
doordat handelaren op hun 
voorraden bleven zitten. Ook 
logistieke problemen wogen 
op de toevoer, maar Umicore 
verwacht dat de instroom 
van materialen dit jaar zal 
verbeteren. Het bedrijf 
maakte ook bekend een apar-
te businessunit te bouwen 
rond de recyclage van batte-
rijen van elektrische auto’s. 
Wellicht zal die aankondi-
ging worden gevolgd door 
 investeringen in recyclage-
capaciteit van die batterijen.
De katalysatorendivisie hield 
in het eerste kwartaal goed 
stand. De wereldwijde ver-
koop van auto’s lijdt nog al-
tijd onder een tekort aan 
halfgeleiders, de economi-
sche onzekerheid die ge-

paard gaat met de oorlog in 
Oekraïne en de lockdowns in 
Chinese steden. Umicore 
doet het beter dan de markt, 
dankzij de sterke marktposi-
tie en het overwicht in ben-
zinekatalysatoren. Over heel 
2022 moet die divisie een be-
drijfswinst van bijna 300 mil-

joen euro opleveren, iets on-
der het recordniveau van 
2021.
Umicore investeerde de 
voorbije jaren fors in de divi-
sie die batterijmaterialen 
produceert, maar het bedrijf 
miste tijdelijk de boot van de 
stijgende marktvraag naar 
kathoden met een hoger nik-
kelgehalte, met als resultaat 
een dure overcapaciteit. De 
onlangs aangekondigde deals 
verminderen het risicogehal-
te van de investeringen. Zo 
sloot Umicore leveringsak-
koorden met Volkswagen en 
onlangs met ACC, de batte-
rijgroep van Stellantis, Mer-
cedes-Benz en TotalEnergies. 
Het blijft wel afwachten wel-
ke marges Umicore aan die 
deals zal verdienen. Onlangs 
schoot de koers even fors 
omhoog door het gerucht dat 
LG Chem een overname op 
Umicore zou voorbereiden.

Conclusie
Een relatief sterk eerste 
kwartaal legt de basis voor 
een goed 2022. De kosten-
inflatie wordt ruim gecom-
penseerd door hoge metaal-
prijzen. De recente deals 
 verlagen het risicoprofiel van 
de batterijdivisie. De ver-
wachte bedrijfswinst van 
ruim 800 miljoen euro voor 
dit jaar is lager dan in het 
 recordjaar 2021, maar zorgt 
voor een faire waardering 
met een koers-winstverhou-
ding van 17 en een onder-
nemingswaarde van 9 keer 
de bedrijfscashflow. We 
 behouden het  advies ‘hou-
den’. z

U M I C O R E

Geruststellend eerste kwartaal

Koers:  37,2
Ticker:  UMI
ISIN-code:  BE0974320526
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  9,4 miljard euro
K/w 2021:  18
Verwachte k/w 2022: 17
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

De kosteninflatie wordt 
ruim gecompenseerd door 
hoge metaalprijzen.

Advies:  houden
Risico: gemiddeld
Rating:  2B
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S
inds de uitbraak van de 
covid-19-pandemie wa-
ren het winkel- en het 
kantoorvastgoed de 
kneusjes bij de geregle-
menteerde vastgoedven-
nootschappen (gvv’s) op 

Euronext Brussel. Het voor-
bije jaar zien we her en der 
een koersherstel. Ook het 
aandeel van Wereldhave Bel-
gium maakt een fraaie beurt, 
met een return van ruim 30 
procent op jaarbasis en een 
koersstijging van bijna 10 
procent sinds het jaarbegin 
(koerswinst plus  dividend). 
We zijn wel nog heel ver ver-
wijderd van de topkoers van 
zo’n 120 euro en de koers van 
ongeveer 90 euro net voor de 
coronacrisis.

De update over het eerste 
kwartaal vertoont sporen van 
optimisme. De gvv is actief in 
de verhuur van winkelvast-
goed (90%) en kantoren 
(10%). Die twee segmenten 
hebben het ergst geleden on-
der de coronacrisis. Het moe-
derbedrijf Wereldhave bezit 
ongeveer twee derde van de 
aandelen. Wereldhave Belgi-
um heeft twee kantoorgebou-
wen, in Vilvoorde en Ber-
chem, die rond de eeuwwis-
seling zijn gebouwd of ge-
renoveerd. Veel belangrijker 
voor Wereldhave Belgium is 
het winkelvastgoed in de 
vorm van shoppingcentra. In 
de eerste drie maanden van 
het jaar bedroegen de huur-
opbrengsten 13,681 miljoen 

euro. Dat is 1,22 miljoen, of 
afgerond 10 procent, meer 
dan de 12,46 miljoen euro in 
het eerste kwartaal van vorig 
jaar. In 2021 was er in het 
eerste kwartaal nog een 
zachte lockdown met een 
normalisering in de loop van 

het tweede halfjaar. We za-
gen een herstel van de bezoe-
kersaantallen in de vijf shop-
pingcentra van 17,3 procent.
De bezettingsgraad bedroeg 
eind maart 91,8 procent. Dat 
is minder dan de 93,9 procent 
eind vorig jaar, maar wel 
lichtjes boven de 91,4 procent 
van het eerste kwartaal van 
vorig jaar. De portefeuille 
met winkelvastgoed zag de 
bezettingsgraad oplopen tot 
96,1 procent, tegenover 95,1 
procent een jaar geleden. Dat 
is wel een achteruitgang te-
genover de 97,2 procent van 
eind 2021. De bezettings-
graad van de kantoren ging 
erop achteruit: 68,8 procent 
op 31 maart, tegenover 70,8 
procent eind maart 2021 en 
76 procent eind 2021.
Dat leverde een vergelijkbare 
nettowinst per aandeel uit 
kernactiviteiten op van 
1,17 euro, in lijn met het cijfer 
van 1,20 euro per aandeel 
voor het eerste kwartaal van 
2021. De reële waarde van de 
vastgoedportefeuille herstel-
de tegenover eind 2021 van 
926,0 naar 929,5 miljoen euro 
eind maart. Daarmee stijgen 
we steeds verder boven het 

cijfer van 908,6 miljoen euro 
van eind 2020.
Er is voor het eerst sinds 2018 
een hoger brutodividend van 
4,10 euro per aandeel (2,87 
euro netto), tegenover 4 euro 
voor het boekjaar 2020. De 
aandeelhouders kunnen ook 
kiezen voor een uitbetaling 
in aandelen: negentien 
coupons voor één nieuw aan-
deel. Tegen de huidige beurs-
koers komt het dividend nog 
overeen met een nettorende-
ment van 5,3 procent.
De schuldgraad van Wereld-
have Belgium blijft erg laag 
met 27,3 procent eind maart 
(28,2% eind 2021 en 30,0% 
eind 2020). De intrinsieke 
waarde bedroeg op 31 maart 
78,93 euro per aandeel, een 
stijging tegenover de 
77,19 euro van eind vorig jaar 
en de 74,15 euro van midden 
2021.

Conclusie
We zijn ruim een jaar geleden 
van start gegaan met de op-
volging van het aandeel van 
Wereldhave Belgium. We 
dachten dat de markt overre-
ageerde op de covid-19-pan-
demie en de opkomst van de 
e-commerce. De jaarcijfers  
en de update over het eerste 
kwartaal van 2022, met een 
verhoging van de winstver-
wachting van 4,7 à 4,8 euro 
naar 4,8 à 4,9 euro winst per 
aandeel, bevestigen dat. 
 Tegen 0,7 keer de intrinsieke 
waarde en een nettodividend- 
rendement van ruim 5 pro-
cent vinden we het aandeel 
nog altijd laag gewaardeerd. z

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

Hogere winstprognose voor 2022

Wereldhave Belgium  
biedt de aandeelhouder 
een keuzedividend aan.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 54,50 euro
Ticker: WEHB BB
ISIN-code: BE0003724383
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 473,7 miljoen euro
K/w 2021: 12
Verwachte k/w 2022: 10,5
Koersverschil 12 maanden: +32%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10%
Dividendrendement: 7,6%
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Uit de update over het eerste 
kwartaal blijkt dat de ver-
koop van Vyvgart, de poten-
tiële blockbuster van argenx, 
in de Verenigde Staten prima 
op gang is gekomen en opliep  
tot 21,2 miljoen euro. Het 

middel wordt binnenkort in 
Japan gelanceerd. Argenx be-
richtte nog een andere mee-
valler: de fase III-studie over 
de werking van Vyvgart tegen 
de bloedziekte ITP voldeed 
aan de primaire verwachtin-
gen. Door de research liep 
het nettoverlies wel op tot 
227,2 miljoen euro. Maar ar-
genx zit op een berg cash van 
2,855 miljard euro. Na de cij-
fers maakte het aandeel een 
sprong van 12,6 procent.

Het chemieconcern Solvay 
maakte beter dan verwachte 
eerstekwartaalcijfers bekend. 
De onderliggende bedrijfs-
kasstroom groeide met 22,1 
procent tot 712 miljoen euro 
door hogere nettoprijzen, ho-

gere volumes en extra bespa-
ringen. Daarom verhoogt 
Solvay de vooruitzichten 
voor 2022 van “een gemid-
delde eencijferige ebitda- 
groei” naar “een gemiddelde 
tot hoge eencijferige groei”. 
Solvay nam een belang van 
20 procent in de fabriek voor 
natuurlijk natriumcarbonaat 
in Wyoming over van AGC 
voor 120 miljoen dollar. De 
koers veerde eerst op, maar 
daarna viel het aandeel terug.

Dankzij de hoge gas- en olie-
prijzen boekte Shell een re-
cordwinst van 9,13 miljard 
dollar in het eerste kwartaal. 
Ook de handelsdivisie pres-
teerde sterk. De winst ver-
drievoudigde bijna tegenover 

het eerste kwartaal van 2021. 
In het vierde kwartaal van 
2021 kwam de winst uit op 
6,39 miljard dollar. De schul-
den daalden met 4,1 miljard 
tot 48,5 miljard dollar. Shell 
nam een voorziening van 
3,9 miljard dollar voor zijn 
terugtrekking uit Rusland. 
De resterende 4,5 miljard 
dollar voor de aandeleninko-
pen wordt wellicht in het 
 lopende kwartaal gekocht. 
De koers won 2,3 procent.

In het eerste kwartaal zag de 
Duitse onlinemoderetailer 
Zalando zijn verkoop met 1,5 
procent dalen tot 2,2 miljard 
euro. Het is de eerste keer dat 
de omzet terugloopt. In het 
coronajaar 2021 steeg die in 

het eerste kwartaal nog met 
46,8 procent. Zalando stipt 
aan dat het de impact voelde 
van macro-economische fac-
toren zoals de stijgende infla-
tie en de toegenomen kosten 
van de gezinnen. Ook de 
 coronaversoepelingen veran-
derden het consumenten-
gedrag. Zalando leed een ver-
lies van 61,3 miljoen euro. De 
cijfers deden de koers verder 
wegzakken tot een nieuwe 
jaarbodem.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 305,80 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 91,38 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 26,94 euro
Ticker: SHELL NA
ISIN-code: GB00BP6MXD84

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 33,21 euro
Ticker: ZAL GR
ISIN-code: DE000ZAL1111
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M
icrosoft is een van de 
reuzen op de beurs. De 
marktkapitalisatie be-
draagt 2.000 miljard dol-
lar, ondanks de koersda-
ling sinds begin dit jaar. 
De dag voor de publica-

tie van de recentste kwartaal-
resultaten werd het aandeel 
gedumpt met een forse koers-
correctie als gevolg. Maar ’s 
anderendaags triomfeerde 
Microsoft. owat alle cijfers la-
gen boven de verwachtingen 
van analisten.
Microsoft levert al lang niet 
meer alleen het meest ge-
bruikte softwarepakket voor 
pc’s. De cloudservice Azure 
Cloud zorgt voor bijna 40 
procent van de omzet. Op 

O P T I E S

Reuzegevoel bij Microsoft
jaarbasis groeide de dienst 
met 50 procent. Niet voor 
niets is het aandeel de huidige 
onzekere toestand al relatief 
goed doorgekomen. Over de 
voorbije twaalf maanden 
werd het 12 procent duurder. 
In vijf jaar werd het drie keer 
meer waard. In tien jaar ver-
achtvoudigde de koers. We 
gaan voluit à la hausse. De 
meest agressieve methode be-
staat uit de aankoop van een 
calloptie.

Gekochte call
Koop de call Microsoft ok-
tober met uitoefenprijs 
300 dollar @ 18,51 dollar
Deze calloptie geeft de koper 
het recht aandelen Microsoft 

aan te kopen tegen 300 dollar. 
Dat is zo’n 5 procent boven de 
huidige koers. Een spurtje tot 
300 dollar kan geen probleem 
zijn, maar dan maken we nog 
geen winst, want de betaalde 
premie bedraagt 18,51 dollar. 
De aandelenkoers moet ten 
minste stijgen tot 318,51 dol-
lar. De weerstand ligt rond 
339 dollar. In dat geval zal de 
optie intrinsiek 39 dollar 
waard zijn (339 - 300).

Geschreven put
Schrijf de put Microsoft 
september met uitoefen-
prijs 300,00 dollar @ 
30,45 dollar
De keerzijde van gekochte 
contracten is het risico op een 

totaal verlies van de betaalde 
premie. Dat is helemaal an-
ders met geschreven contrac-
ten. Hier vergt het innemen 
van een positie geen begin-
investering. Als we onder-
staande put schrijven, hebben 
we de bedoeling de effecten 
goedkoop in te slaan. En als 
dat niet lukt, halen we nog al-
tijd een mooie premie van 
3.045 dollar (100 x 30,45) bin-
nen.
De koers van het aandeel Mi-
crosoft moet ten minste 5 
procent stijgen eer de intrin-
sieke waarde uit dit contract 
verdwijnt. Dan zal nog slechts 
tijdswaarde overblijven. Die 
verdwijnt naarmate de tijd 
verstrijkt. Loopt het mis en 
zakt de koers toch, dan kopen 
we de aandelen tegen 
269,55 dollar (300 - 30,45). 
Dat lijkt een faire prijs voor 
dit topaandeel. z

C
entrale bankiers proberen 
met een verhoging van de 
rente de inflatie de kop in 
te drukken. Als dat lukt, 
zullen de inflatiever-
wachtingen en de rente 
op langere looptijden 

weer dalen. Voor wie, net als 
wij, daarin gelooft, is het een 
gunstig moment om in obliga-
tie-indexen te beleggen. Dat 
kan het best via ETF’s.

iShares Core Global 
Aggregate Bond ETF
ISIN-code: IE00BDBRDM35
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,10%
Ticker: EUNA GY
Deze ETF biedt een erg brede 
blootstelling aan de globale 

D E R I V A T E N

Trackers op obligatie-indexen

vastrentende markt. De on-
derliggende waarde is de 
Bloomberg Global Aggregate 
Bond Index die zowel uit 
staats- als bedrijfsobligaties 
bestaat. EUNA is een fysieke 
tracker waarvan de uitkerin-
gen worden herbelegd. De 
ETF noteert ook op Euronext, 
zij het met een veel lagere li-
quiditeit.

iShares Global Govt 
Bond UCITS ETF - USD 
ACC
ISIN-code: IE00BK7Y2P34
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,25%
Ticker: SGLU NA
Deze tracker schaduwt de 
prestatie van de FTSE G7  

Government Bond Index. Die 
bestaat uit overheidsobliga-
ties van de G7-landen. De VS 
hebben met 49,5 procent ver-
uit het hoogste gewicht in de 
index, daarna komt Duitsland 
(6,8%). SGLU is een fysieke 
tracker en de uitkeringen 
worden herbelegd.

VanEck iBoxx EUR 
Sovereign Diversified 
1-10 UCITS ETF - DIS
ISIN-code: NL0009690254
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,15%
Ticker: TGBT NA
Deze tracker belegt in staats-
obligaties uit de eurozone en 
schaduwt de Markit iBoxx 
EUR Liquid Sovereign Diver-

sified 1-10 Index. Die is sa-
mengesteld uit 25 investment 
grade-staatsobligaties van Eu-
ropese landen. Duitsland en 
Frankrijk hebben het hoogste 
gewicht met elk zo’n 20 pro-
cent, gevolgd door Italië en 
Spanje (17,5%), België en Ne-
derland (11%) en Portugal 
(3%). TGBT is een fysieke 
tracker waarvan de rende-
menten worden uitgekeerd.

Vanguard EUR Euro-
zone Government 
Bond UCITS ETF - DIS
ISIN-code: IE00BZ163H91
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,07%
Ticker: VETY NA
Deze tracker schaduwt de 
Bloomberg Euro Aggregate 
Treasury Index die in staats-
obligaties van de eurozone 
belegt. De beheerskosten lig-
gen iets lager dan die van 
TGBT. z
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D
e historische meeting 
van de Amerikaanse cen-
trale bank, met de eerste 
renteverhoging met 50 
basispunten sinds mei 
2000, zette eerst een 
 opluchtingsrally in gang, 

maar daarna ging het toch 
weer fors naar beneden. 
Toch blijven we ervan over-
tuigd dat we in de uitbode-
mingsfase zitten en dat we 
een veel betere tweede jaar-
helft krijgen. Het beste van 
2022 moet nog komen.

Compagnie des Alpes: 
heropstanding
Voor de aandeelhouders van 
Compagnie des Alpes 
(CDA) lijkt de covid-19-
nacht merrie voorbij. Het 
 vorige skiseizoen ging zo 
goed als volledig verloren 
door de verplichte sluiting 
van de skipistes. CDA is daar-
in de wereldwijde marktlei-

der als eigenaar van elf ski-
gebieden in de Franse Alpen, 
met bekende namen zoals 
Tignes, La Plagne en Val 
 d’Isère. In het afgelopen 
boekjaar 2020-2021 (afgeslo-
ten op 30 september) haalde 
CDA door de lockdownmaat-
regelen slechts 11,4 miljoen 
euro omzet uit de skigebie-
den, tegenover nog 392 mil-
joen in het voorbije seizoen, 
blijkt uit de halfjaarresulta-
ten over 2021-2022. Een ver-
schil van hemel en aarde met 
vorig jaar (1,95 miljoen euro 
in de eerste zes maanden), 
maar ook 11,5 procent beter 
dan de 352,2 miljoen euro 
van de eerste helft van 2018-
2019. Dat was de laatste nor-
male skiwinter. Het zijn dan 
ook vooral de skipistes die 
het verschil voor het hele 
boekjaar kunnen maken.
De tweede hoofdactiviteit is 
het uitbaten van dertien pret-

parken, waarvan vier in Bel-
gië – Walibi, Aqualibi, Belle-
waerde en Bellewaerde 
Aquapark –, zes in Frankrijk 
en telkens één in Zwitser-
land, Oostenrijk en Canada. 
Daarmee is CDA het nummer 
vier in Europa, met in de eer-
ste zes maanden van het 
boekjaar 2021-2022 een om-
zet van 120,4 miljoen euro. 
Dat is ruim het viervoud van 
de 27,6 miljoen euro van de 
eerste helft van het vorige 
boekjaar. Maar dat cijfer was 
natuurlijk ook fel negatief be-
invloed door de pandemie. In 
de eerste helft van het boek-
jaar 2018-2019 draaiden de 
pretparken 93,1 miljoen euro.
De groepsomzet maakte een 
megasprong van 31 miljoen 
naar 541,2 miljoen euro. Te-
genover de 465,7 miljoen eu-
ro in de eerste helft van het 
boekjaar 2018-2019 betekent 
dat een stijging met 16,2 pro-
cent. Uiteraard betekenen 
zulke mooie cijfers dat na 
twee boekjaren met rode cij-
fers er dit boekjaar opnieuw 

op winst mag worden gere-
kend. Voor het resultaat van 
het eerste semester van het 
boekjaar is het nog wachten 
tot eind mei. Voor het volle-
dige boekjaar mikken analis-
ten op 883,5 miljoen euro 
omzet (801,8 miljoen euro in 
2018-2019) en een winst per 
aandeel van 0,91 euro. Dat is 
nog een stuk onder de 
1,66 euro per aandeel van het 
boekjaar 2018-2019. De flink 
betere resultaten moeten er 
ook voor zorgen dat de netto 
financiële schuld weer kan 
dalen.
Op basis van de normalise-
ring in het lopende boekjaar 
2021-2022 is het aandeel vrij 
goedkoop gewaardeerd, te-
gen 0,65 keer de verwachte 
boekwaarde en een verwach-
te verhouding tussen de on-
dernemingswaarde (ev) en 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 7. Het aandeel blijft dan 
ook in de voorbeeldporte-
feuille. Nu het winterseizoen 
gunstig is verlopen en de 
perspectieven ook gunstig 
zijn voor de zomer, kunnen 
we de risicofactor verlagen 
van ‘bovengemiddeld’ naar 
‘normaal’ (rating 1B). z

Na twee jaar rode cijfers 
is Compagnie des Alpes 
weer op weg naar winst.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  AB InBev: de biergigant 

wist de kosteninflatie door 
te rekenen door de bierprĳs 
te verhogen en voldeed dan 
ook aan de marktverwach-
tingen. Bespreking in het 
volgende nummer.

·  Adidas diende de verwach-
tingen voor het hele jaar wat 
te milderen door mindere 
verkopen in China. Meer in 
een van de volgende num-
mers.

·  ArcelorMittal wist te beko-
ren met cĳfers die behoorlĳk 
uitkwamen boven de schat-
tingen. Bespreking in het 
volgende nummer.

·  D’Ieteren: de autoverkoop 
ging in april met 23,6 pro-
cent achteruit in ons land. 
Voor de Volkswagen-groep 

was het zelfs -24,3 procent.
·  Euronav: een transparan-

tieverklaring leert dat niet 
alleen CMB (familie Save-
rys), maar ook John Frede-
riksen Euronav-aandelen 
bĳkoopt. De holding van de 
Noorse miljardair ging voor-
bĳ de grens van 10 procent.

·  Solvay pakte uit met ver-
rassende resultaten over 
het eerste kwartaal. Zowel 
de omzet als de winst lag 
boven de gemiddelde ana-
listenverwachting. De koers 
blonk dan ook uit (lees blz. 
104). Bespreking in het vol-
gende nummer.

·  Universal Music Group: 
versloeg in het eerste kwar-
taal de omzetverwachting 
met 4,5 procent. De onder-
liggende ebitda lag 2 pro-
cent boven de consensus. 

Meer details in een van de 
volgende nummers.

·  Volkswagen: de omzet-
evolutie bleef onder de ver-
wachting, maar de winst 
maakte een behoorlĳk ste-
vige sprong. De groep liet 
daarnaast weten dat Por-
sche dicht bĳ een terugkeer 
in de formule 1 staat. 
Bespreking in een van de 
volgende nummers.

Thema goud & 
metalen
·  Equinox Gold: de kwartaal-

cĳfers stelden teleur door 
lage productiecĳfers. Meer 
in een van de volgende num-
mers.

·  Sandstorm Gold: deed een 
grote dubbele transactie ter 
waarde van 1,1 miljard dollar 
door de overname van 
Nomad Royalty Company en 

Basecore Portfolio. De 
marktreactie was negatief, 
maar de operatie zorgt voor 
extra schaalgrootte, wat op 
termĳn de waardering moet 
ondersteunen.

Thema  
vergrijzing
·  Argenx kon de markt over-

tuigen met dubbel goed 
nieuws: meevallende verko-
pen voor Vyvgart in de Ver-
enigde Staten en gunstige 
fase III-resultaten voor 
 Vyvgart voor een tweede 
indicatie, de bloedziekte ITP 
(lees blz. 104). Bespreking 
in het volgende nummer.

·  Biocartis: een studie 
toonde opnieuw de kwalitei-
ten aan van het Idylla-plat-
form.

De Fed slaat en zalft
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PORTEFEUILLE

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

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
171.582,91   (98,3%)      2698,13    (1,7%)             174.281,04  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -2,1% Bel20  -7,2%
Eurostoxx50 -15,6% MSCI World  -6,4%

Aankoop: - 
Verkoop: -

Orders
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D
e recente koersdalingen 
op de obligatiemarkt 
 behoren tot de zwaarste 
in bijna dertig jaar. Dat 
heeft uiteraard alles te 
maken met de rentever-
hogingen. Vooral obliga-

ties met een lange looptijd 
zijn daar heel gevoelig voor. 
Experts waarschuwen dat de 
crisis nog lang niet afgelopen 
is. De Amerikaanse centrale 
bank (Fed) zal de rente dit 
jaar nog verschillende keren 
verhogen, van een 0,5 pro-
cent nu tot 2,75 à 3 procent 
tegen het einde van het jaar. 
Ook de Europese Centrale 
Bank (ECB) heeft plannen in 
die richting. De Amerikaanse 
referentie-obligaties zijn in 
enkele maanden al 18 pro-
cent goedkoper. De kans is 
groot dat de verliezen zullen 
oplopen in de Verenigde Sta-
ten en nadien ook in Europa. 
Maar als de obligatiekoersen 
zakken, stijgt het rendement. 

Dat biedt mogelijkheden 
voor beleggers die vrijgeko-
men gelden willen beleggen 
of herbeleggen.

Inflatie op piek
De torenhoge inflatie roomt 
de rendementen geheel of 
gedeeltelijk af. Maar ook daar 
gloort licht aan het einde van 
de tunnel. Voor het eerst 
sinds begin vorig jaar stijgt 
de Belgische inflatie niet lan-
ger. Ze blijft hangen op 8,31 
procent. Dat is erg hoog, 
maar het is van groot belang 
dat de continue stijging die 
startte begin vorig jaar, stopt. 
Sommige economen menen 
daaruit te kunnen afleiden 
dat we misschien bij een piek 
zijn aanbeland. Veel, zo niet 
alles zal afhangen van de 
energieprijzen. Pas als die 
niet langer stijgen, kan de in-
flatie in bedwang worden ge-
houden. Maar het betekent 
niet dat we snel naar een nor-

maler niveau zullen evolue-
ren. De enorme prijsstijging 
van vooral de gasprijs 
(+150%) zal met vertraging 
worden doorgerekend in de 
prijzen van andere produc-
ten. Bovendien zijn ook veel 
grond- en transportkosten 
fors duurder geworden, 
waardoor de prijzen van vrij-
wel alle goederen en diensten 
nog meer zullen toenemen.
Het gevaar is reëel dat de 
consumptie zal afnemen 
door de forse prijsstijgingen 
en dat de aankoop van vooral 
luxegoederen uitgesteld of 
zelfs  afgeblazen wordt. De 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 89,67  6,80% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 89,20  4,16% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 82,81  7,15% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 90,56  6,79% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 82,51  4,94% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 84,18  13,1% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern.  1,75% 06/09/29  100,3  1,30% 1.000 AAA
SEK  EIB 1,75% 12/11/26  107,4  0,38% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada 1,65% 22/09/25  92,74  3,99% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 95,90  5,40% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23  106,3 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  100,9 6,48% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 75,79 33,4% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 90,43 11,7% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,5 1,09% 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Grootste obligatiecrash 
sinds 1994

= ESG-obligatie
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economische groei zou in de 
eerste drie maanden van dit 
jaar in de Europese Unie 
trouwens niet veel hoger lig-
gen dan 0,2 procent. Tegelijk 
steeg de inflatie naar een 
nieuw record van 7,5 procent 
op jaarbasis. Het ‘s-woord’ 
duikt dan  uiteraard weer op. 
Als de groei stilvalt of, erger, 
als ze afneemt terwijl de in-
flatie tot een recordhoogte 
klimt, dan spreken economen 
over ‘stagflatie’. Dat is een 
 situatie die moet worden ver-
meden. In Frankrijk is het al 
te laat. Ook Duitsland staat 
dicht bij stagflatie. Deskundi-
gen wachten enigszins onge-
rust op de nieuwste econo-
mische gegevens.

Uitkijken voor  
recessie
De economie van de Verenig-
de Staten en die van de euro-
zone lijken in een vicieuze 
cirkel te zitten. De inflatie 
 galoppeert, de prijzen rijzen 
de pan uit en de consumptie 
neemt af, evenals de econo-
mische groei. Renteverhogin-
gen worden ingezet als wa-
pen tegen de inflatie, maar 
tegelijk remmen die de eco-
nomische activiteit af, zodat 
het gevaar op een recessie 
nog toeneemt. Blijkbaar be-
schouwen de beleidvoerders 
de bestrijding van inflatie als 
een topprioriteit en nemen 

ze er het gevaar op een reces-
sie noodgedwongen bij. 
ECB-voorzitter Christine 
Lagarde staat bekend als een 
pertinente tegenstander van 
renteverhogingen, omdat ze 
de fragiele economische 
groei niet wil fnuiken. Maar 
het is vrijwel zeker dat ze zal 
moeten zwichten onder de 
aanhoudende inflatiedruk.

Bijhouden tot  
de vervaldag
Voor actieve obligatiebeleg-
gers komt elke renteverho-
ging over als een geseling, 
omdat die de obligatiekoer-
sen doet dalen. Maar, zoals al 
enkele keren gesteld, veran-
dert het weinig voor defen-
sieve beleggers, die de lenin-
gen doorgaans bijhouden tot 
de vervaldag. Dan worden ze 
vrijwel allemaal terugbetaald 
tegen 100 procent van de no-
minale waarde. Ze kunnen de 
vrijgekomen gelden dan mo-
gelijk herbeleggen in obliga-
ties met een hogere coupon. 
In die zin hoeft de grootste 
obligatiecorrectie van de 
jongste dertig jaar niet nood-
zakelijk verontrustend te 
zijn. Crisissen zijn uitdagin-

gen, heeft ooit een verstandig 
man gezegd. We denken dat 
de huidige obligatiecrisis dan 
ook een uitdaging vormt om 
de portefeuille te toetsen aan 
de kansen die zich zullen 
aandienen.
In tijden van recessie of stag-
flatie gaan meer bedrijven 
failliet. Dat is het grootste 
 gevaar voor wie obligaties in 
portefeuille heeft, maar het 
speelt a fortiori ook bij aan-
delen. Bij het faillissement 
van een debiteur maken de 
bezitters van obligaties zelfs 
nog iets meer dan aandeel-
houders kans om hun geïn-
vesteerde geld te recupere-
ren. De aandeelhouders 
 komen pas als allerlaatsten in 
aanmerking. Dan is vaak al 
het geld van het failliete be-
drijf verdwenen. 
Wie vandaag nieuwe obliga-
ties koopt, moet nog meer 
dan anders de kwaliteitsra-
tings in de gaten houden. Die 
geven aan hoe groot de kans 
is dat de debiteur de lening 
zal kunnen terugbetalen. 
Maar de ratings kunnen ver-
anderen. Een obligatie die nu 
rating BBB- heeft (bijvoor-
beeld die van Kraft Heinz), 
kan morgen terugzakken 
naar BB+ (bijvoorbeeld Levi 
Strauss) en nog lager. Dat 
hoeft niet noodzakelijk te 
verontrusten. Maar als de 
 rating verschillende keren na 

elkaar neerwaarts wordt 
 bijgesteld, moet toch een bel-
letje gaan rinkelen.

Opportuniteit  
in dollar
U mag ook aandacht beste-
den aan obligaties in Ameri-
kaanse dollar. Het verschil in 
rendement met gelijkaardige 
obligaties in euro is al aan-
zienlijk (meer dan 2%). Ama-
zon heeft enkele nieuwe 
obligaties in dollar op de 
markt losgelaten. Voor een 
looptijd van tien jaar betaalt 
die topdebiteur een coupon 
van 3,6 procent. Het rende-
ment komt op 3,85 procent, 
aangezien de effecten kun-
nen worden gekocht tegen 98 
procent. Het is een van de ve-
le obligaties in dollar die al in 
aanmerking komen voor een 
plaats in de portefeuille. 
Dezelfde debiteur heeft een 
lening uitgebracht met een 
coupon van 3,95 procent, 
waarvan het rendement zelfs 
4,2 procent bedraagt. Maar 
de looptijd van dertig jaar 
lijkt ons toch heel lang. Net 
zoals veel Amerikaanse obli-
gaties zijn ook die van Ama-
zon beschikbaar in kleine 
coupures van 2.000 dollar. 
Bovendien wordt om de zes 
maanden de helft van de 
coupon uitbetaald. z

Het rendement op de 
tien jarige obligatie  
van Amazon is bijna  
4 procent.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0522 -13,21%
EUR/GBP 0,8396 -3,41%
EUR/NOK 9,9083 -0,09%
EUR/SEK  10,384 +2,36%
EUR/CAD 1,3536 -9,05%
EUR/AUD  1,4814 -4,97%
EUR/NZD  1,6364 -2,21%
EUR/ZAR  16,897 -2,50%
EUR/TRY  15,643 +57,60%

OBLIGATIEFOCUS

De Belgische overheid 
heeft 3,8 miljard euro 
geleend via OLO’s. Die 
staatsobligaties zĳn alleen 
beschikbaar voor institutio-
nele beleggers. De looptĳd 
bedraagt vĳf, tien en dertig 
jaar, maar de laatste twee 
leningen dragen dezelfde 

coupon: 1,4 procent.
Lenen tegen die rente levert 
uiteraard nog altĳd erg goed-
kope werkingsmiddelen aan 
de staat. Maar de trend van 
de almaar stĳgende rente 
wordt er wel heel duidelĳk 
door. Op 28 maart bedroeg 
de rente op een OLO met een 
looptĳd van tien jaar net geen 
1 procent. In nauwelĳks een 
maand steeg de rente dus 

met 40 procentpunten. In 
december was de rente zelfs 
nog negatief. Toen leende de 
Belgische overheid zich sla-
pend rĳk. Maar ook vandaag 
is dat nog het geval.
De rente is wel fors gestegen, 
maar de inflatie is dat even-
eens. In België bedraagt de 
waardedaling van het geld 
vandaag 8,31 procent. Het 
rendement op die recente 

OLO’s ligt dus 6,91 procent 
onder het vriespunt. Het is 
misschien wat kort door de 
bocht, maar een hoge inflatie 
is vooral interessant voor 
grote debiteuren. Ze mogen 
de coupons en het geleende 
kapitaal immers betalen met 
‘minderwaardig’ geld. En laat 
nu net de Belgische staat de 
grootste schuldenaar van het 
land zĳn.

België leent  
zich rijk
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L E Z E R S V R A A G

Sprott Physical Uranium 
Trust krijgt geen goedkeu-
ring voor een beursnotering 
op NYSE, maar anderzijds 
nam Sprott Asset Manage-
ment onlangs het beheer 
van de URNM-ETF over. 
Hoe schatten jullie dat 
nieuws in?

We staken ons enthousiasme 
over een Amerikaanse beurs-
notering van de Sprott 
Physical Uranium Trust 
(SPUT) niet onder stoelen of 
banken. Die zou de zicht-
baarheid en de liquiditeit al-
leen maar ten goede komen. 
Als reden voor de weigering 
wordt verwezen naar de 
structuur van de trust en de 
aard van de fysieke uranium-
markt. Anders dan alle ande-
re ETF’s die investeren in een 
fysieke grondstof, is het niet 
mogelijk de grondstof fysiek 
op te vragen. Dat SPUT daar-
op geen uitzondering wil ma-
ken, verzekert dat de urani-
umvoorraden voor altijd in 
de trust blijven. Hoewel de 
beslissing van het Ameri-
kaanse beurscontroleorgaan 
ontgoochelend is, kunnen we 
niet om de vaststelling heen 
dat de resultaten sinds de 
overname van het vroegere 
Uranium Participation Corp 
in augustus 2021 veel beter 
zijn dan we hadden ver-
wacht, ook zonder de Ameri-
kaanse beursnotering.
De voorbije negen maanden 
kocht SPUT maar liefst 
37,2 miljoen pound uranium 
(U3O8) voor 1,75 miljard dol-
lar. Dat stemt overeen met 
ruim 35 procent van de we-

reldwijde primaire uranium-
productie in die periode. 
UPC deed er zestien jaar over 
om 18,1 miljoen pound te ko-
pen. De totale activa onder 
beheer stegen sinds augustus 
van 600 miljoen naar 2,9 mil-
jard dollar. Het automatische 
aandelenuitgifteprogramma 
(ATM) laat toe nog 1,7 mil-
jard dollar op te halen voor 
de aankoop van uranium. De 
Amerikaanse investeerders 
vonden hun weg naar de 
dubbele notering (in Ameri-
kaanse en Canadese dollar) 
van SPUT op de Canadese 
TSX-beurs.
Hoewel een tegenvaller voor 
het investeerderssentiment 
op korte termijn, zijn de fun-
damenten voor de uranium-
sector de jongste maanden 
alleen maar sterker gewor-
den, onder meer door de oor-
log in Oekraïne en de veran-
derde politieke houding ten 
aanzien van kernenergie. Die 
overtuiging deelt Sprott ab-
soluut, gezien de eind april 
afgeronde overname van de 
North Shore Global Urani-

um Mining Index ETF (tic-
ker URNM). Dat is de enige 
tracker op de Amerikaanse 
beurs die 100 procent in ura-
niumaandelen investeert, 
waarvan 10,96 procent in 
SPUT. URNM kreeg de nieu-
we naam Sprott Uranium Mi-
ners ETF en beheert 1,1 mil-
jard dollar. Daarmee kan de 
grondstoffenspecialist Sprott 
aan zijn ruim 200.000 grond-
stoffeninvesteerders de idea-
le combinatie aanbieden van 
SPUT en een uraniummijn-
aandelen-ETF. We zijn over-
tuigd dat Sprott door de 
overname van URNM op ter-
mijn veel extra investeer-
dersgeld zal aantrekken. Een 
eerste stap is de beslissing 
om ook een notering aan te 
vragen op de beurs van 
Frankfurt (start van de note-
ring op 5 mei, ISIN-code 
IE0005YK6564), alsook een 
dubbele notering op de beurs 
van London (in dollar en in 
Brits pond, op het moment 
dat we dit schrijven is nog 
geen ISIN-code bekend). Op 
die manier kunnen Europese 
investeerders ook in de ETF 
investeren. Werk wel met 
strikte koerslimieten, gezien 
de nog heel beperkte liquidi-
teit. z

Wat met Sprott Physical Uranium Trust?

Hebt u ook een beleggingsvraag? Elke week behandelen we een actuele vraag 
van een abonnee. Mailuw vraag naar inside beleggen@roularta.be.  Misschien 
leest u hier het antwoord.
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WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 5/5: AkerBP, Telenet en aan-

delenlĳsten 
• Vrĳdag 6/5: Meta Platforms en opties 

(Microsoft)
• Maandag 9/5: Compagnie des Alpes, 

lezersvraag (Sprott Physical Uranium 
Trust) 

• Dinsdag 10/5: Solvay, WDP en derivaten 
(rente) 

• Woensdag 11/5: Argenx, Cameco, 
D’Ieteren;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: DE VAL VAN NASDAQ; 
MICROSOFT EN MELEXIS 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 12 mei
Ageas: kwartaalresultaten
First Majestic Silver: kwartaalresultaten
KBC: kwartaalresultaten

MAANDAG 16 MEI
Inventiva: kwartaalresultaten

DINSDAG 17 MEI
Engie: kwartaalresultaten

WOENSDAG 18 MEI
Cisco Systems: kwartaalresultaten
Elia: kwartaalresultaten
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