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V O O R W O O R D

Woelig eerste, rustiger 
tweede kwartaal
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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 kijken met gemengde 
gevoelens terug op het 
eerste kwartaal van 
2022. Het begon met 
centrale bankiers die in 
de gaten kregen dat de 
inflatie dan toch geen 

tijdelijke opstoot was. Hun 
taalgebruik werd agressiever 
dan beleggers het voorbije de-
cennium gewoon waren. 
Vooral de Federal Reserve 
moest een serieuze bocht ma-
ken. De beleggers kregen in 
de gaten dat 2022 het begin 
van een opwaartse rente-
cyclus inluidde.
Daar kwam de oorlog in 
 Oekraïne bovenop. Die diepte 
de verliezen op de financiële 
markten uit. Meerdere in-
dexen stonden eind februari 
en begin maart 15 tot 20 pro-
cent in het rood. Het besef dat 
centrale banken door het con-
flict in Oost-Europa mogelijk 
minder fors dan voorzien de 
rente zullen verhogen, deed 
de aandelenmarkten in maart 
deels herstellen, maar onvol-
doende om de indexen weer 

naar het begin van 2022 te 
brengen. De verliezen hal-
veerden wel.
Toch hebben we geen reden 
om triest te zijn over het eer-
ste kwartaal. We grepen tijdig 
in. Op een gegeven moment 
hadden we een kaspositie van 
ruim 30 procent. Die hebben 
we in vier aankoopgolven tus-
sen 24 februari (begin oorlog 
Oekraïne) en 17 maart (de dag 
na de Fed-vergadering met 
een eerste renteverhoging 
met 25 basispunten) volledig 
omgezet in aandelenposities. 
In de eerste fase na de uit-
braak van de oorlog vonden 
we dat heel wat aandelen 
werden gedumpt.

Rustiger vaarwater
Als, zoals we vermoeden, de 
opwaartse beurstendens her-
nomen is, dan hebben we in 
het eerste kwartaal het ver-
schil voor 2022 kunnen ma-
ken. Al zijn er nog veel econo-
men, strategen en beleggers 
die twijfelen. We kraaien het 
best nog geen victorie. Maar 

het is geen slecht teken dat er 
nog zoveel scepsis is over het 
beursherstel. Vanuit het 
standpunt van de beleggings-
psychologie vergroot dat de 
kans dat de bodem is bereikt.
We willen te hoge verwach-
tingen voor het tweede kwar-
taal temperen. We kunnen 
ons moeilijk voorstellen dat 
dit jaar een ‘2020 bis’ wordt. 
Toen konden de centrale ban-
ken en de overheden aan het 
begin van de pandemie de 
economie en de financiële 
markten voluit ondersteunen. 
Daar is een torenhoge inflatie 
uit voortgekomen, zodat de 
kaarten nu minder gunstig 
liggen. De Amerikaanse cen-
trale bank kan niet anders dan 
de rente te verhogen, terwijl 
de overheden na de begro-
tingskrater niet nog eens alle 
registers kunnen optrekken. 
Het moeten teruggeven van 
de extra inkomsten uit btw en 
accijnzen op energie is al een 

serieuze tegenvaller voor de 
begrotingen.
De oorlog in Oekraïne lijkt 
muurvast te zitten en de cen-
trale banken zullen hun mo-
netair beleid elke vergadering 
moeten wikken en wegen. Ze 
kunnen de markten dus wei-
nig gidsen. In die context ver-
wachten we een rustiger, saai-
er tweede kwartaal. Het kan 
zelfs best dat de beurzen aan 
het eind van het tweede 
kwartaal in de buurt van het 
niveau van het einde van het 
eerste kwartaal staan. z
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A N A L Y S E

E
en beleggingstrend van 
de afgelopen tien tot vijf-
tien jaar is het factor-
beleggen. Een factor is, 
kort gezegd, een beleg-
gingsaanpak die zich 
richt op specifieke bron-

nen waarvan grondig acade-
misch onderzoek heeft uit-
gewezen dat ze een boven-
gemiddeld marktrendement 
opleveren.
Een voorbeeld van een factor 
is de marktkapitalisatie, ook 
wel size genoemd. Beleggen 
in kleine beursgenoteerde 
bedrijven levert over langere 
periodes hogere rendemen-
ten op dan het marktgemid-
delde. Hetzelfde geldt voor 
aandelen die tegen lage 
waarderingen noteren, ook 
wel bekend als de waardefac-
tor of value. Factoren zoals 
smallcap of value bieden bo-
vengemiddelde rendementen 
omdat ze risicovoller zijn.

Momentum bestaat
Een andere factor is momen-
tum. Dat concept komt oor-
spronkelijk uit de natuurkun-
de, uit een van de wetten van 
Isaac Newton. De wet stelt 
dat een object dat in bewe-
ging is in beweging blijft, ten-
zij iets verandert aan een van 
de krachten die het voortdrij-
ven of afremmen. Momen-
tum bestaat ook op de finan-
ciële markten.
Momentumbeleggen is inves-
teren in aandelen, indexen of 
andere activa die het over 
een afgelopen periode goed 
of bovengemiddeld hebben 
gedaan. De onderliggende 
veronderstelling is dat de 
koerstrend uit het recente 
verleden zich in de nabije 

toekomst zal voortzetten. 
Kort gezegd: wat stijgt, zal 
blijven stijgen; wat daalt, zal 
blijven dalen. De winnaars op 
de beurs blijven winnaars en 
de verliezers blijven verlie-
zers.
Er zijn honderden academi-
sche onderzoeken rond mo-
mentum gebeurd, die elk 
naar een bepaald soort mo-
mentum van een specifiek 
deel van de financiële mark-
ten kijken. De talloze nuan-
ces daargelaten is één ding 
duidelijk: momentum bestaat 
op de financiële markten, en 
het levert de beleggers die er-
op inzetten bovengemiddel-
de rendementen op. Over 
 periodes van vijf jaar of lan-
ger doet momentum het in 
90 procent van de tijd beter 
dan het marktgemiddelde.
In tegenstelling tot andere 
factoren heeft momentum 
zijn bovengemiddelde markt-
rendement maar deels te 
danken aan een hogere risi-
copremie. Momentum is 
vooral een gedragsmatige 
factor. Irrationeel of onver-
wacht beleggersgedrag zorgt 
ervoor dat bepaalde trends 
langer aanhouden dan ze vol-
gens theoretische waarde-
ringsmodellen zouden mo-
gen aanhouden.
Er zijn verschillende types 
momentum en verschillende 
manieren om met een mo-
mentumstrategie te beleggen.

Relatief momentum
Een eerste type is relatief 
momentum, ook relative 
strength genoemd. Daarbij 
vergelijk je over een afgelo-
pen periode de prestaties van 
een aandeel, een index of een 
ander financieel actief met 
zijn evenknieën en koop je de 
best presterende. Als je dat 
toepast op de Bel-20, dan 
maak je een rangschikking 
van de rendementen van de 
twintig aandelen over het af-
gelopen jaar en beleg je in de 
best presterende aandelen in 
die lijst. Je kunt kiezen in 
hoeveel van die toppers je 
belegt. Je hebt ook de keuze 
in de termijn waarop je de 
rendementen berekent. In dit 
geval was dat een jaar, maar 
dat kan evengoed de laatste 
drie, zes of negen maanden 
zijn, of langer dan een jaar. Je 
kiest ook om de hoeveel tijd 
je je portefeuille herbalan-
ceert. Dat kan elke maand, 
elk kwartaal of elk jaar.
Je kunt momentum ook toe-
passen op sectoren. Dat doet 
de investeerder en fondsbe-

heerder Meb Faber in zijn 
paper Relative Strength Stra-
tegies for Investing. Hij kijkt 
naar de prestaties van tien 
sectoren op de Amerikaanse 
aandelenmarkt, zoals tele-
com, technologie, industrie 
enzovoort, over een afgelo-
pen periode en koopt de best 
presterende sectoren. Hij 
kiest de één, twee, drie of vier 
Amerikaanse aandelensecto-
ren die over de afgelopen 
één, drie, zes, negen of twaalf 
maanden het hoogste rende-
ment hebben opgetekend. 
Hij doet die oefening met 
marktdata vanaf 1928 tot 
2009. Het rendement ver-
schilt 1 tot 2 procent afhan-
kelijk van de terugkijkperio-
de en het aantal sectoren, 
maar in alle gevallen is het 
gemiddelde jaarrendement  
1 tot 5,5 procent hoger dan 
dat van de S&P500.
Een van de nadelen van die 
rotatieaanpak zijn de hoge 
kosten. Als je elke maand of 
elk kwartaal je portefeuille 
moet herschikken om er de 
momentumaandelen of -sec-

RELATIEVE PRESTATIE MOMENTUMBELEGGEN  
Tussen 1974 en 2013

Bron: Dual Monemtum Investing, Gary Antonacci

Er zit momentum in het 
momentumbeleggen

   JAARLĲKS RENDEMENT MAXIMALE KOERSDALING
MSCI World   8,85% -60,21%
MSCI World - relatief momentum 14,41% -53,06%
MSCI World - absoluut momentum 12,66% -23,76% 

  
Tussen 1974 en 2013
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toren van dat moment in op 
te nemen, tikken de transac-
tiekosten aan. Het hefboom-
fonds AQR houdt een aantal 
momentumindexen bij en 
heeft berekend dat die herba-
lancering 0,2 tot 0,5 procent 
per jaar aan transacties kan 
kosten.
Er zijn ook tal van momen-
tum-ETF’s beschikbaar die 
deze strategie automatisch 
toepassen. Let wel, die doen 
enkel aan relatief momentum 
en bieden daarmee niet de 
voordelen van het ander ty-
pe: het absolute momentum.

Absoluut momentum
Daarmee vergelijk je niet de 
prestaties van een bepaald 
actief met die van zijn even-
knieën, maar wel met de 
prestaties uit zijn eigen verle-
den. Met absoluut momen-
tum zet je in op de richting 
waarin een bepaald actief, 
zoals een aandeel of een in-
dex, al gaat. Het is ‘de trend 
volgen’ in zijn zuiverste 
vorm.
Een heel eenvoudig voor-
beeld van absoluut momen-
tum is dat je het rendement 
van een index zoals de 
S&P500 over een afgelopen 
periode, bijvoorbeeld een 
jaar, bekijkt en afhankelijk 
van het rendement blijf je be-
legd of niet. Als de S&P500 
tegenover twaalf maanden 
geleden nog positief staat, 
blijf je belegd. Staat hij in de 
min, dan stap je eruit. Aan 
het begin van elke maand of 
elk kwartaal doe je die oefe-
ning opnieuw.
Je kunt absoluut momentum 
toepassen op een aandeel, 
een sector of een hele index. 
Net zoals bij relatief momen-
tum kun je kiezen hoe ver je 
terugkijkt om het rendement 
te berekenen. Onderzoek 
wijst uit dat een terugkijk-

periode van twaalf maanden 
die je elke maand vernieuwt, 
de beste resultaten geeft.
Het grote voordeel van abso-
luut momentum tegenover 
de relatieve variant is dat het 
bescherming biedt tegen 
zware koersdalingen of een 
berenmarkt. Je stapt uit wan-
neer de trend keert en het 
rendement van het aandeel 
of de index die je volgt, nega-
tief wordt. Het werkt als een 
soort stop-lossorder, terwijl 
je met relatief momentum 
belegd blijft in de selectie van 
best presterende aandelen, 
ook wanneer die zakken.
Met absolutemomentumstra-
tegieën bedragen de maxima-
le koersdalingen de helft of 
minder van de koersvallen 
van de gewone indexen waar 
je de strategie op toepast. Ab-
soluut momentum toegepast 
op de MSCI US zou tussen 
1947 en 2012 een maximale 
terugval van 23 procent heb-
ben toegelaten, terwijl de 
MSCI US in diezelfde perio-
de maximaal 51 procent is te-
ruggevallen. Hetzelfde zie je 
bij andere activaklassen of 
indexen.
In zijn model over sector-
rotatie voegt Meb Faber een 
laag absoluut momentum toe, 
om zware terugvallen te ver-
mijden. Telkens wanneer de 
de S&P500 onder de gemid-

delde koers van de afgelopen 
tien maanden gaat, stapt hij 
uit de markt en zet hij de mo-
mentumportefeuille om in 
cash of liquide hoogwaardige 
obligaties. Dat doet enkele 
tienden van procenten af van 
de gemiddelde jaarrende-
menten van de strategie, 
maar het grootste voordeel is 
dat de maximale koersval 
halveert van 70 tot 80 pro-
cent naar 40 tot 50 procent.

Combinatie van beide
In zijn boek Dual Momentum 
Investing combineert Gary 
Antonacci relatief en abso-
luut momentum. Zijn basis-
model is heel eenvoudig. 
Eerst kijkt hij naar het ver-
schil in rendement over de 
afgelopen twaalf maanden 
tussen de S&P500 en een we-
reldindex die de Amerikaan-
se aandelenmarkt uitsluit, de 
MSCI World ex-US. Die laat-
ste index kun je kopen via de 
ETF met ticker ACWX. Als 
het rendement van de S&P 
hoger is dan de ACWX en 
dan dat van kortlopende 
Amerikaanse staatsobligaties, 
dan blijft hij belegd in de 
S&P. Als de S&P het beter 
doet dan de ACWX maar niet 
beter dan het staatspapier, 
dan gaat hij naar cash. Als bij 
die eerste stap het S&P-ren-
dement lager ligt dan dat van 

ACWX, kijkt hij vervolgens 
of de ACWX het beter of 
slechter heeft gedaan dan 
staatspapier, om te zien of hij 
de ACWX moet aanhouden 
of zijn portefeuille moet om-
zetten in cash.

Tussen 1974 en 2013 leverde 
die strategie een gemiddeld 
jaarrendement van 17 pro-
cent op, tegenover 9 procent 
voor de wereldindex MSCI 
World. Bovendien kende de 
gewone index in die veertig 
jaar een maximale koersda-
ling van 60 procent, terwijl 
dat voor de aanpak van An-
tonacci aanpak maar 23 pro-
cent bedroeg.
Een algemeen voordeel van 
eender welke momentum-
strategie is dat die je van 
denkfouten of irrationeel be-
leggersgedrag kunt weerhou-
den. De regels zijn duidelijk 
en door je daaraan te houden 
neem je alle emoties en daar-
mee gepaard gaande verkeer-
de beslissingen uit het spel. 
z

Het grote voordeel van 
een momentumstrategie 
is dat je alle emoties uit 
het spel haalt.
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B
elgische overheidsobliga-
ties bieden ongeveer  
1 procent rendement, als 
reactie op de fel gestegen 
inflatie en anticiperend 
op een krapper monetair 
beleid. Dat risicovrije 

rendement van 1 procent is 
nog altijd karig en in reële 
termen zelfs ruim negatief, 
maar het is hoger dan de ne-
gatieve nominale rentevoe-
ten van de voorbije jaren. De 
concurrentie van overheids-
obligaties voor dividendaan-
delen met een laag risicopro-
fiel zoals Cofinimmo neemt 
dus toe.
In januari en februari kreeg 

de koers van Cofinimmo ste-
vige klappen, maar de voor-
bije weken trad herstel op. 
De correctie was overdreven 
omdat het verschil tussen het 
huurrendement dat Cofinim-
mo boekt op de vastgoedpor-
tefeuille en de langetermijn-
rente voldoende aantrekke-
lijk blijft om voor de aande-
lenbelegging te kiezen. Het 
huurrendement zit in een 
licht dalende trend, maar 
blijft met 5,3 procent ruim 
boven de langetermijnrente. 
Ook het winstrendement van 
ruim 5 procent biedt de be-
leggers een voldoende grote 
risicopremie ten opzichte 
van een belegging in Belgi-
sche overheidsobligaties.
Bovendien wordt het rente-
risico bij Cofinimmo op twee 

manieren afgedekt. De rente 
stijgt omdat de inflatie is toe-
genomen, maar ook de winst 
van Cofinimmo volgt de in-
flatie omdat de meeste huur-
contracten geïndexeerd wor-
den. De beleggers zijn op die 
manier een eerste keer be-
schermd tegen rentestijgin-
gen. Het renterisico wordt 
ook beperkt door het finan-
ciële beleid van Cofinimmo. 
De financieringen met varia-
bele rentevoeten worden 
grotendeels ingedekt, zodat 
het renterisico tot eind 2025 
voor bijna 80 procent is inge-
dekt. Daarnaast is de gemid-
delde looptijd van de finan-
ciering vijf jaar, zodat stijgen-
de rentevoeten zich maar 
langzaam vertalen in stijgen-
de financieringskosten. Vorig 
jaar daalden de gemiddelde 
financieringskosten nog naar 
1,1 procent.
Intussen bepalen de opera-
tionele resultaten het mooie 
weer. Vorig jaar steeg het 
nettoresultaat uit de kern-
activiteit met 17 procent tot 
7,15 euro per aandeel, vooral 
dankzij investeringen ter 
waarde van bijna 1 miljard 

euro in zorgvastgoed. Cofi-
nimmo verhoogt het aandeel 
van zorgvastgoed in de porte-
feuille, omdat zorgvastgoed 
een lager risico op leegstand 
heeft en waardevaster is dan 
kantoorvastgoed. Ook voor 
dit jaar staan er voor 600 mil-

joen euro investeringen op 
het programma. Toch zou de 
winst per aandeel dit jaar 
licht dalen tot 6,9 euro per 
aandeel, maar dat is vooral 
het gevolg van de verwate-
ring die is ontstaan door de 
kapitaalverhogingen van vo-
rig jaar voor 565 miljoen eu-
ro. De verwatering roomde 
0,5 euro van de winst per 
aandeel af. Mogelijk is de 
winstschatting voor dit jaar 
aan de conservatieve kant als 
Cofinimmo toch een hoger 
investeringstempo kan ont-
wikkelen.
Het management stelt een 
 dividend van 6,2 euro in het 
vooruitzicht voor 2022, te-
genover de 6 euro per aan-
deel die het dit jaar betaalt 
over de resultaten van 2021. 
Het dividendrendement van 
4,5 procent is voldoende aan-
trekkelijk om beleggers te 
overtuigen.

Conclusie
Met de stijgende langeter-
mijnrente is een stevige te-
genwind opgestoken voor 
vastgoedaandelen. Toch 
biedt een winst- en divi-
dendrendement van respec-
tievelijk 5 en 4,5 procent bij 
Cofinimmo een voldoende 
aantrekkelijk risicopremie 
ten opzichte van het rende-
ment op overheidsobligaties. 
Beleggers betalen slechts een 
premie van 15 procent ten 
opzichte van de intrinsieke 
waarde van de vastgoedpor-
tefeuille, wat vrij weinig is 
voor een portefeuille die voor 
ruim 65 procent uit zorgvast-
goed bestaat. We behouden 
het koopadvies. z

C O F I N I M M O

Beperkt rentegevaar

Koers: 131,2 euro
Ticker: COFB BB
ISIN-code: BE0003593044
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,1 miljard euro
K/w 2021:  19
Verwachte k/w 2022: 18
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 4,5%

Beleggers betalen slechts 
een premie van 15 procent 
ten opzichte van de intrin-
sieke waarde van de vast-
goedportefeuille.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e oudste vastgoedont-
wikkelaar van het land 
– opgericht in 1863 – be-
leeft de jongste jaren een 
tweede jeugd. Op 29 juni 
2016 bekrachtigde een 
buitengewone algemene 

vergadering de fusie tussen 
Immobel en Allfin Group. De 
architect van de fusie is Mar-
nix Galle, de voorzitter van 
de raad van bestuur en refe-
rentieaandeelhouder. Na het 
overgangsjaar 2017 werd be-
loofd dat 2018, 2019 en 2020 
oogstjaren zouden zijn. 2018 
en 2019 losten die belofte 
ruimschoots in. Maar de co-
vid-19-pandemie strooide 
roet in het eten in 2020. De 
coronacrisis had een sterk 
negatieve invloed op de ver-
koop van residentieel vast-
goed in de lockdown van 
maart tot mei. Maar de ver-
kopen veerden weer op in ju-
ni 2020. Het was in dat jaar 
ook moeilijk om aan vergun-
ningen te geraken, maar dat 
was maar een eenmalige dip. 
Het bedrag aan nieuwe ver-
gunningen ging van 506 mil-
joen euro, waarvan 315 mil-
joen aan definitieve vergun-
ningen in 2020 naar 892 mil-
joen euro aan nieuwe ver-
gunningen, waarvan voor 
580 miljoen definitieve in 
2021.

De kantorenmarkt kende een 
veel trager herstel. Dat te-
kende de evolutie van de be-
drijfsopbrengsten in de eer-
ste zes maanden van 2021. In 

het tweede halfjaar zagen we 
ook daar verbetering zodat 
de bedrijfsopbrengsten toch 
nog 5 procent hoger eindigen 
dan in 2020: 392,8 miljoen 
euro ten opzichte van 
375,4 miljoen euro. Daarmee 
komen we aardig in de buurt 

van recordjaar 2019 met 
419,5 miljoen euro.
Het nog veel betere nieuws is 
de spectaculaire winst-
sprong. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) verdubbelt bijna 
(+97%) van 52,8 naar 
103,8 miljoen euro. Het net-
toresultaat maakt een nog 
grotere sprong van 33,3 naar 
92,2 miljoen euro (+177%). 
Per aandeel levert dat een 
toename op van 3,58 naar 
9,25 euro. Daarmee evolueert 
de nettowinst richting het re-
cordcijfer van 102,4 miljoen 
euro of 11,66 euro per aan-
deel van het boekjaar 2019.
De bedrijfsleiding ambieert 
een rendement op eigen ver-
mogen (571,6 miljoen euro 
eind 2021) van minimaal 10 
procent. In het coronajaar 
2020 lukt dat niet met een 
cijfer van 7,8 procent, maar 
boekjaar 2021 levert een ren-
dement op eigen vermogen 
van 18,7 procent op.
Door nieuwe acquisities ter 
waarde van 560 miljoen euro 
steeg de verkoopwaarde van 
de portefeuille van 5,1 miljard 
eind 2020 naar 5,5 miljard 
euro eind vorig jaar. De 

schuldgraad daalde van 57 
naar 52,9 procent. De groep 
wil een vastgoedportefeuille 
op Europees niveau uitbou-
wen. Lange tijd waren de ac-
tiviteiten in België en 
Luxemburg geconcentreerd. 
Enkele jaren geleden is daar 
Polen aan toegevoegd. In 
2017 kwam Frankrijk erbij. 
De vastgoedgroep Nafilyan & 
Partners werd overgenomen, 
die is gericht op de regio van 
Parijs en Île-de-France. 
Frankrijk kan uitgroeien tot 
de belangrijkste markt voor 
de groep.
Verder was er de oprichting 
van een joint venture met de 
Amerikaanse ontwikkelaar 
Fort Partners om in het 
Spaanse Marbella een resort 
te ontwikkelen. In 2020 werd 
met Duitsland een zesde land 
aan de portefeuille toege-
voegd. Het Eden-project in 
Frankfurt moet dit jaar wor-
den opgeleverd en één van de 
weinige woontorens van de 
stad worden.
Het forse winstherstel in 
2021 laat Immobel toe het di-
vidend met 10 procent tot 
3,05 euro per aandeel te ver-
hogen.

Conclusie
De verhoogde dynamiek bij 
Immobel sinds de komst van 
CEO Marnix Galle heeft zich 
de voorbije jaren gemanifes-
teerd in de resultaten, met 
uitzondering van covid-jaar 
2020. Het sterke winstherstel 
vorig jaar laat het beste ver-
moeden voor de komende ja-
ren, voornamelijk in residen-
tiële projecten. De waarde-
ring is aantrekkelijk. z

I M M O B E L

Vlot winstherstel in 2021

Koers:  73,40 euro
Ticker: IMMO BB
ISIN-code: BE0003599108
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 734 miljoen euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 7
Koersverschil 12 maanden: +10%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 4,2%Met de nieuwe projecten 

steeg de verkoopwaarde 
van de  portefeuille tot 
5,5 miljard euro.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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E
en hoogvlieger was de 
herintroductie van JDE 
Peet’s op Euronext Am-
sterdam nog niet. Maar 
met haar jaarresultaten 
wist de groep de markt 
aangenaam te verrassen. 

Dat werd beloond met een 
koersklim van ruim 14 pro-
cent. Dat is de beste dagpres-
tatie sinds de beursgang en 
staat in schril contrast met de 
koersduik van 10 procent na 
de jaarcijfers van 2020.
JDE Peet’s is in omzettermen 
de grootste pure speler in 
koffie en thee ter wereld, met 
merknamen als Douwe Eg-
berts, Senseo, L’Or, Tassimo, 
Pickwick, Moccona, Peet’s 
Coffee en Jacobs. Het Zwit-
serse Nestlé (Nescafé, Nes-
presso) en het Amerikaanse 
Starbucks zijn de grote con-
currenten van JDE Peet’s.
Het was in 2020 niet de eer-
ste kennismaking van de 
groep met de beursvloer van 
Amsterdam. De koffie- en 
theeproducent zat vele de-
cennia onder de vleugels van 
het Amerikaanse Sara Lee, 
maar de koffie- en theedivisie 
Douwe Egberts Master Blen-
ders kreeg in 2012 een aparte 
beursnotering. Ze werd in 
2013 al van de beurs geplukt 
door de investeringsmaat-
schappij JAB Holding Com-
pany. JAB bracht de eigen 
koffieactiviteiten samen met 
die van Douwe Egberts tot 
Jacobs Douwe Egbert Peet’s 
of JDE Peet’s. Nog voor de 
beursgang had de Ameri-
kaanse voedingsgigant Mon-
delez al een participatie van 
26,5 procent genomen. De 
andere 73,5 procent zaten bij 
Acorn Holdings, gecontro-

leerd door JAB Holding 
Company.
De beursgang werd door de 
uitbraak van de covid-19-pan-
demie in 2020 even uitge-
steld, maar vond eind mei 
toch plaats. De beursgang 
werd tegen 31,50 euro door-

gevoerd. Een levendige inte-
resse voor de aandelen zorg-
de ervoor dat de koers op de 
eerste noteringsdag boven 
35 euro ging. Maar de kopers 
van het eerste uur werden 
niet beloond voor hun en-
thousiasme. De koers dook in 
de laatste maanden van 2021 
naar een bodem in de buurt 
van 24 euro, vooral uit vrees 
dat de fors hogere koffieprijs 
serieus op de marges zou we-
gen.

Uit de jaarresultaten 2021 
blijkt dat het allemaal best 
meeviel. Vorig jaar werd een 
omzet van 7,001 miljard euro 
gerealiseerd. Dat is boven de 
gemiddelde analistenver-
wachting van 6,87 miljard 
euro en 5,3 procent beter dan 
de 6,651 miljard euro van 
2020. Organisch (zonder 
overnames of desinvesterin-
gen) is er zelfs een toename 
van 6,1 procent. De aangepas-

te bedrijfswinst (ebit) kwam 
in 2021 uit op 1,304 miljard 
euro. Dat is 2,6 miljoen euro 
of afgerond 2 procent meer 
dan in 2020 en beter dan de 
analistenconsensus van 
1,28 miljard euro. Organisch 
is er een ebit-groei van 1,5 
procent tegenover 2020. Dat 
leverde een 14,2 procent ho-
gere onderliggende winst op 
van 899 miljoen euro of 
1,79 euro per aandeel, in ver-
gelijking met 1,57 euro per 
aandeel in 2020 (+13,7%).
De schuldgraad zakte van 
3,2 keer de bedrijfskasstroom 
(ebitda) eind 2020 over 
2,98 keer midden 2021 naar 
2,7 keer eind vorig jaar, dank-
zij een vrije kasstroom van 
1,368 miljard euro in 2021. 
Dit jaar dreigt een volatiel 
jaar te blijven, maar de groep 
mikt op een dubbelcijferige 
organische omzetstijging en 
een vrije kasstroom van min-
stens 1 miljard euro.

Conclusie
De vrees dat de forse stijging 
van de koffieprijs op de mar-
ges zou wegen, bleek onge-
grond. JDE Peet’s houdt de 
komende jaren vast aan eer-
dere groeiprognose. Tegen 
15,5 keer de verwachte winst 
voor dit jaar, 1,2 keer de 
boekwaarde en 11 keer de 
verwachte verhouding on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2022 is het aandeel zeer re-
delijk gewaardeerd. We be-
vestigen het positieve advies. 
Het aandeel komt ook in aan-
merking voor de voorbeeld-
portefeuille. z

J D E  P E E T ’ S

Verslikt zich niet in hoge koffieprijs

Koers: 26,09 euro
Ticker: JDEP NA
ISIN-code: NL0014332678
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 13,12 miljard euro
K/w 2021: 17
Verwachte k/w 2022: 15,5
Koersverschil 12 maanden: -14%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 2,7%

JDE Peet’s tekende na  
de bekendmaking van  
de jaarcijfers van 2021  
de grootste dagstijging 
op sinds de beursgang.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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N
aast de uitstekende kwar-
taal- en jaarcijfers kwam 
het belangrijkste nieuws 
rond Nvidia van het over-
namefront. De geplande 
aankoop van ARM Hol-
dings gaat niet door. De 

Amerikaanse halfgeleider-
groep lanceerde in september 
2020 een bod van 40 miljard 
dollar in cash en aandelen op 
het Britse bedrijf. ARM 
maakt ontwerpen voor ener-
giezuinige halfgeleiders die 
verschillende taken combine-
ren en zowel in mobiele toe-
stellen als in processoren 
voor servers in datacenters 
worden gebruikt. ARM is een 

neutraal bedrijf dat aan alle 
halfgeleiderproducenten le-
verde, maar zou onder de 
vleugels van Nvidia die neu-
traliteit verliezen. Daarom 
zagen de concurrenten en de 
regelgevende instanties de 
overname niet zitten. De con-
currentie vreesde dat Nvidia 
nieuwe ontwerpen eerst zelf 
zou gebruiken, om een con-
currentieel voordeel mee te 
verwerven of de prijs ervan 
gevoelig optrekken.
Nvidia besliste af te zien van 
een langdurige juridische 
strijd en liet ARM voor wat 
het was. De aanbetaling van 
1,36 miljard dollar die Nvidia 
deed, is het bedrijf kwijt. Dat 
bedrag wordt ten laste geno-
men van het lopende eerste 
kwartaal van het fiscaal boek-
jaar 2023 (februari-april). 

Nvidia had op ARM gerekend 
om marktleider te worden in 
het segment van de halfgelei-
ders voor toepassingen in ar-
tificiële intelligentie (AI).
De indrukwekkende koers-
prestatie van het voorbije jaar 
is te danken aan het feit dat 
Nvidia keer op keer de ver-
wachtingen klopte en de 
prognoses verhoogde. Dat 
was na het laatste kwartaal 
van het fiscaal boekjaar 2022 
niet anders. De groepsomzet 
steeg in de drie maanden tot 
eind januari met 53 procent 
op jaarbasis naar 7,64 miljard 
dollar. Dat lag meer dan 
200 miljoen dollar boven de 
consensusverwachting. De 
omzet uit de verkoop van 
grafische chips voor onder 
meer spelconsoles steeg met 
37 procent naar 3,42 miljard 
dollar. Dit jaar wordt een 
nieuwe generatie spelconso-
les gelanceerd. Dat is positief 
voor Nvidia, dat met de Geo-
force RTX-productlijn de 
marktleider is in dat segment. 
Door een tekort aan produc-
tiecapaciteit kan Nvidia de 
vraag niet volgen. De toe-
komstige groei is afhankelijk 

van de snelheid waarmee de 
situatie op de halfgeleider-
markt evolueert. Het data-
centersegment groeide met 
71,5 procent en haalde een re-
cordomzet van 3,26 miljard 
dollar. De afdelingen staan 

samen voor bijna 90 procent 
van de groepsomzet in.
Over het volledige boekjaar 
groeide de omzet met 61,4 
procent naar 26,9 miljard 
dollar. Daarop behaalde Nvi-
dia een nettowinst van 
9,75 miljard dollar. Voor het 
lopende boekjaar bedraagt de 
gemiddelde omzetprognose 
34,9 miljard dollar, of een 
groei met ruim 28 procent. 
Behalve op de twee kernseg-
menten rekent Nvidia voor 
groei op het Omniverse-plat-
form en Automotive. Nvidia 
sloot al overeenkomsten met 
fabrikanten voor chips voor 
autonoom rijden.
Nvidia had aan het einde van 
het vorige boekjaar 21,2 mil-
jard dollar in kas. Daar stond 
een schuld van 11,7 miljard 
dollar tegenover. Nu de over-
name van ARM niet door-
gaat, komen geen nieuwe 
aandelen in omloop.

Conclusie
De mislukte overname van 
ARM is een tegenvaller, maar 
Nvidia staat sterk genoeg om 
die te boven te komen. Nvidia 
is niet langer alleen maar een 
cyclisch halfgeleiderbedrijf, 
maar is actief in verschillen-
de niches met een groot 
groeipotentieel. Het aandeel 
noteert tegen 19 keer de ver-
wachte omzet en 48 keer de 
verwachte winst van het lo-
pende boekjaar. Dat is niet 
goedkoop, maar daar tegen-
over staat dat de winst en de 
omzet sterk groeien. Het aan-
deel mag in portefeuille blij-
ven. Om te kopen wacht je 
het best op een terugval. z

N V I D I A

Overname ARM gaat niet door

Koers: 272,86 dollar
Ticker: NVDA US
ISIN-code: US67066G1040
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 680 miljard dollar
K/w 2021: 61
Verwachte k/w 2022: 48
Koersverschil 12 maanden:  +104%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 0,1%

Nvidia is actief in verschil-
lende niches met een groot 
groeipotentieel.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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S
ibanye Stillwater is een 
gediversifieerde edelme-
talengroep met activa in 
Zuid-Afrika en 
Noord-Amerika. In 
Zuid-Afrika delft ze goud 
bij Burnstone, Driefon-

tein, Beatrix en Kloof. Ze 
heeft ook een participatie 
van 50,1 procent in DRD-
Gold. De groep produceert er 
ook de vier Platinum Group 
Metals (PGM) platina, palla-
dium, rodium en ruthenium. 
In Noord-Amerika ontgint ze 
platina en palladium bij Still-
water en East Boulder.
In de eerste helft van vorig 
jaar namen de prijzen van 
verschillende PGM een hoge 
vlucht. Palladium en rodium 
haalden recordprijzen. Na-
dien volgde een terugval, om-
dat door de halfgeleiderte-
korten minder auto’s werden 
geproduceerd. Tegelijk vloei-
de ook speculatief geld uit de 
sector. De aangepaste be-
drijfswinst (ebitda) kwam in 
de tweede jaarhelft uit op 
1,85 miljard dollar, tegenover 
2,79 miljard in de eerste helft. 
Het jaarcijfer kwam uit op 
4,64 miljard dollar (+55%). 
Sibanye realiseerde ook een 
vrije kasstroom van 2,5 mil-
jard (+88%). De Zuid-Afri-
kaanse PGM-activiteiten le-
verden in de tweede jaarhelft 
de grootste bijdrage aan de 
ebitda (1,34 miljard dollar).
De output steeg met 5 pro-
cent op jaarbasis naar 
942.000 troy ounce, met een 
marge van 54 procent. De 
Amerikaanse PGM-activitei-
ten zijn kleiner (272.000 troy 
ounce) en leveren een iets la-
gere ebitda-marge op (51%). 
De goudproductie daalde in 

de tweede jaarhelft met 4 
procent naar 554.000 troy 
ounce. Over het volledige 
boekjaar produceerden de 
goudmijnen 892.000 troy 
ounce. Dat zal dit jaar minder 
zijn door een staking die be-
gin maart begon. Twee van 
de vier vakbonden verwer-
pen het loonvoorstel van Si-
banye en blijven staken. In 
2018 en 2019 sleepte een sta-
king over nieuwe loonvoor-
waarden vijf maanden aan.
Sibanye wil meer inzetten op 
batterijmaterialen en zou 
daarom 1 miljard dollar in-
vesteren in Brazilië, in de 
Santa Rita-nikkelmijn van 
Atlantic Minerals en de Ser-
rote-koper- en -goudmijn van 
Minaraçao Vale Verde. Maar 
Sibanye riep een ‘geotech-
nisch incident’ bij Santa Rita 
in om de overname af te bla-
zen. Dat is niet naar de zin 
van de eigenaar, Appian Ca-
pital, die Sibanye aan zijn 
koopbelofte wil houden. 
Wordt vervolgd.
Vorig jaar stapte de groep in 
een joint venture met Ioneer 
Limited, die een belang in de 
Rhyolite Ridge-lithiummijn 

in Nevada heeft. Eerder nam 
ze al een participatie in het 
Finse lithiumbedrijf Keliber.
Door de hoge vrije kasstroom 
is de financiële positie ver-
sterkt en kwam er ruimte 
voor bijkomende aandeel-
houdersvergoedingen. Siba-

nye keerde over de tweede 
jaarhelft 0,4868 dollar per 
aandeel uit, of 35 procent van 
de onderliggende winst. Dat 
brengt de totale vergoeding 
over 2021 op 1,2589 dollar, 
ongeveer een kwart meer dan 
een jaar eerder. Daarnaast 
zijn voor 8,5 miljard rand of 
575 miljoen dollar aandelen 
ingekocht (5% van de uit-
staande aandelen). Eind vo-
rig jaar had Sibanye 1,9 mil-
jard dollar in kas. Daar stond 
een schuld van 1,18 miljard 
tegenover. De nettocashposi-
tie bedroeg 720 miljoen dol-
lar. In combinatie met de be-
schikbare kredietlijnen be-
draagt de liquiditeit 3 miljard 
dollar.

Conclusie
Ondanks een iets zwakkere 
tweede jaarhelft door lagere 
verkoopprijzen heeft Sibanye 
een uitstekend jaar achter de 
rug. Door de oorlog in Oekraï-
ne stijgt de palladiumprijs 
weer, maar de staking bij de 
Zuid-Afrikaanse goudmijnen 
bederft de pret. Ook de afge-
blazen overname in Brazilië 
kan een juridisch en financi-
eel staartje krijgen. Sibanye 
blijft een van de goedkoopste 
edelmetalenproducenten, 
maar het aandeel draagt een 
bovengemiddeld risico. Door 
het aantrekkelijke rendement, 
de sterke financiële positie en 
een verwachte stijging van de 
edelmetaalprijzen behouden 
we het koopadvies. z

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

Nog geen akkoord in Zuid-Afrika

Koers:  15,69
Ticker:  SBSW
Isin-code:  US8257242060
Markt:  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  11 miljard dollar
K/w 2021:  5,4
Verwachte k/w 2022: 6,7
Koersverschil 12 maanden:  -16,9%
Koersverschil sinds jaarbegin:  +25,3%
Dividendrendement:  8%

De staking bij de Zuid- 
Afrikaanse goudmijnen 
bederft de pret.

Advies:  koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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E
en week voordat de voe-
dingsgroep Ter Beke haar 
resultaten voor 2021 be-
kendmaakte, liet ze weten 
dat ze in de clinch ligt met 
een van de grote super-
marktketens waaraan ze 

levert, waardoor haar pro-
ducten tijdelijk uit de rekken 
zullen verdwijnen. De klant 
is goed voor 6 procent van de 
omzet. Ter Beke gaat er prat 
op dat de klant nergens voor 
lagere prijzen gesteld zal ra-
ken en houdt het been stijf. 
Na het bericht nam de koers 
een duik en is nog niet volle-
dig hersteld. Het aandeel no-
teert 10 procent lager dan be-
gin dit jaar.

De jaarresultaten waren puik. 
In 2021 ging de omzet 3 pro-
cent lager dan een jaar eer-
der, maar de recurrente be-
drijfskasstroom (ebitda) en 
de operationele winst (ebit) 
gingen er met respectievelijk 
16 en 55 procent op vooruit. 
Ook de vrije kasstroom ging 
10 procent hoger. Voorts is de 
schuldgraad (nettoschuld op 
ebitda) gedaald naar 1,6 
dankzij de stijgende opera-
tionele kasstroom en verbete-
ringen van het werkkapitaal.
Bij de divisie vleeswaren 
daalde de omzet met 5 pro-
cent, omdat enkele niet-ren-
dabele contracten zijn stop-
gezet. De ebitda steeg wel 
met 59 procent. De afdeling 
bereide maaltijden wist on-
danks corona haar omzet op 

peil te houden. De Britse 
dochter KK Fine Foods richt 
zich op horeca en zag met de 
coronamaatregelen haar om-
zet verdampen, maar ze wist 
de schade te beperken door 
nieuwe omzet in de retail te 
halen.

Ter Beke lijdt onder de stij-
gende grondstoffen- en ener-
giekosten. Het management 
spreekt van een hallucinante 
kosteninflatie. “Alles staat 
historisch hoog: het alumi-
nium en het plastic voor de 
verpakkingen, de kaas en al 
wat met rund te maken 
heeft”, klonk het. Het ma-
nagement maakte duidelijk 
dat het die prijsstijgingen 
doorrekent aan klanten, maar 
dat dat niet altijd makkelijk 
gaat. Dit jaar zal een over-
gangsjaar zijn, waarin de ho-
gere prijzen en de knelpun-
ten in de aanvoerketens ver-
der verteerd moeten worden.
Het belangrijkste nieuws van 
het afgelopen jaar was de 
overname van van Imperial 
Stegeman, de Belgisch- 
Nederlandse activiteiten van 
de Mexicaanse voedings-
groep Sigma Alimentos. De 
overname wacht nog op de 
goedkeuring van de mede-
dingingsautoriteit en wordt 
hopelijk afgerond in het 
tweede kwartaal van dit jaar. 
Ter Beke heeft een externe 
consultant aangenomen om 
de integratie van de twee be-
drijven vlot te laten verlopen. 

De kennis van de bedrijven is 
complementair. Ter Beke is 
goed in het geautomatiseerd 
en goedkoop versnijden en 
verwerken van vleeswaren 
voor de huismerken van de 
supermarktketens. Imperial 
Stegeman heeft een aantal 
bekende merken en staat 
sterk in snacks en vegetari-
sche alternatieven.
Ter Beke werkt ook aan een 
update van de bedrijfsstrate-
gie. Het wil de groei aan-
zwengelen door onder meer 
het aanbod van bestaande 
merken uit te breiden en 
nieuwe merken aan het gam-
ma toe te voegen. Daarnaast 
wil het actiever worden in 
het buitenland. Voorts wil het 
zijn aanbod uitbreiden naar 
meer gezonde en duurzame 
voeding. In juli zal het ma-
nagement aan de raad van be-
stuur een nieuw innovatie-
plan voorleggen. Eind augus-
tus zal de nieuwe strategie 
aan de markt worden be-
kendgemaakt.

Conclusie
Operationeel en financieel 
komt Ter Beke zijn tegen-
slagen van de afgelopen twee 
jaar te boven, ondanks het 
conflict met een grote klant. 
De markt lijkt evenwel vooral 
oor te hebben naar het slech-
te nieuws. Het aandeel no-
teert tegen een aantrekkelijke 
waardering van 4 tot 5 keer 
de ondernemingswaarde op 
de bedrijfskasstroom (ev/
ebitda) en een vrijekas-
stroomrendement (vrije kas-
stroom op marktkapitalisatie) 
van 16 procent. Het positieve 
advies blijft behouden. z

T E R  B E K E

Overdreven marktpessimisme

Eind augustus zal Ter 
Beke een nieuwe innova-
tiestrategie bekend-
maken.

Advies:  koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating: 1B
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Koers:  108 euro
Ticker: TERB BB
ISIN-code: BE0003573814
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 193,8 miljoen euro
K/w 2021: 26
Verwachte k/w 2022: 25
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 3,7%
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Avantium, de Nederlandse 
spin-off van Shell, die de vol-
gende generatie biogebaseer-
de kunststoffen en chemicali-
en ontwikkelt, wil tot 45 mil-
joen euro ophalen met de uit-
gifte van nieuwe aandelen te-

gen maximaal 4,60 euro per 
stuk. Het kapitaal gaat naar de 
bouw van de FDCA fabriek in 
Delfzijl, waarvoor Avantium 
eerder aankondigde de finan-
ciering rond te hebben. De be-
leggers kunnen tot en met 14 
april intekenen op de aande-
len. Bestaande aandeelhou-
ders tekenen in voor 12,2 mil-
joen euro, of 27 procent van 
het beoogde bedrag. Avantium 
denkt dat de nieuwe fabriek in 
2024 operationeel kan zijn.

Quvadec, de holding van de 
ondernemer Pascal Vanhalst, 
maakte zijn aangekondigde 
openbaar overnamebod be-
kend op alle aandelen van 
Resilux die het nog niet 
rechtstreeks of onrecht-

streeks in zijn bezit heeft. De 
initiële aanvaardingsperiode 
loopt van 11 april tot 5 mei. 
De biedprijs bedraagt 235 eu-
ro per aandeel in cash. Voor 
de resultaten van het bod is 
het wachten tot 9 mei. Quva-
dec hoopt de betaling van de 
aandelen al op 16 mei te kun-
nen afronden. De koers van 
het aandeel liep op tot de 
biedprijs. We raden aan in te 
gaan op het bod, dat we fair 
vinden.

Het bericht over de fusie van 
de Belgische tankerrederij Eu-
ronav en de Noorse sectorge-
noot Frontline kwam niet on-
verwacht. Maar de familie Sa-
verys, de grootste aandeelhou-
der van Euronav, vindt dat 

geen goed idee. De fusiegroep 
zou Frontline heten. 1 aandeel 
Euronav is goed voor 1,45 aan-
delen Frontline. Euronav zou 
59 procent in de fusiegroep 
krijgen, Frontline 41 procent. 
Voor de fusie zou Euronav nog 
een brutodividend van 
0,12 euro per aandeel uitke-
ren. De fusiegroep heeft een 
mogelijke marktwaarde van 
4,2 miljard dollar. Eerst was 
de reactie enthousiast, daarna 
zwakte de koersklim af.

Elon Musk, de topman van 
Tesla, heeft een belang van 
9,2 procent opgebouwd in 
Twitter. Daarmee is Musk 
naar alle waarschijnlijkheid 
de grootste aandeelhouder in 
het socialemediabedrijf. Na 

het nieuws maakte de koers 
van Twitter een onwaar-
schijnlijke sprong (+27%), 
goed voor een winst van 
750 miljoen dollar voor Elon 
Musk. Twitter kon de hoge 
koers niet volledig vasthou-
den, maar noteert nog altijd 
substantieel hoger dan voor 
de instap van Musk.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 4,67 euro
Ticker: AVTX NA
ISIN-code: NL0012047823

Advies: ingaan op het bod
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 235,00 euro
Ticker: RES BB
ISIN-code: BE0003707214

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 10,90 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 48,03 dollar
Ticker: TWTR US
ISIN-code: US90184L1026
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H
et aandeel van JDE Peet’s 
blijft zwak presteren. Op 
13 juli 2020 was het nog 
39 euro waard. Nadien 
ging het van kwaad naar 
erger, met een dieptepunt 
midden oktober vorig 

jaar, toen JDE Peet’s werd 
verhandeld tegen 24 euro. 
Sindsdien bodemt de koers 
uit, een zeldzame heropleving 
niet te na gesproken.
Nochtans waren de resultaten 
die JDE Peet’s eind februari 
bekendmaakte meer dan 
 behoorlijk. Ze zorgden zelfs 
voor een sprongetje van blijd-
schap op de beurs. Maar dat 
was van korte duur. JDE 
Peet’s rapporteerde een stij-
ging van de kernwinst met  

O P T I E S

Koers van JDE Peet’s bodemt uit
2 procent over het hele jaar. 
Belangrijker is de voorspelde 
stabiele winst voor 2022.
De bedrijfskasstroom (ebitda) 
en de omzet lagen in 2021 iets 
boven de analistenverwach-
ting. De koffieprijs is sterk ge-
stegen, maar daar is nog wei-
nig van te merken in de resul-
taten. Tegen de huidige lage 
koers is het aandeel ver van 
duur: 15 keer de winst per 
aandeel. Bovendien zal de 
koffiebrander wellicht een 
aantrekkelijk dividend van 
2,85 procent uitbetalen. Om 
dat te incasseren, moet u de 
aandelen ten laatste op 23 ja-
nuari 2023 bezitten.
U kunt de aandelen gewoon 
kopen of proberen ze goed-

koper aan te schaffen via een 
geschreven put.

Schrijf de put december 
met uitoefenprijs 
28,00  euro @ 3,65 euro
Momenteel wacht bij een 
koersstijging een technische 
weerstand rond 33 euro. Te-
gen dan heeft deze optie al 
lang geen intrinsieke waarde 
meer en is dit contract waar-
deloos. De premie van 
3,65 euro is dan binnen. Er is 
op dat moment geen investe-
ring nodig. Dat is wel het ge-
val als de koers zakt tot onder 
de uitoefenprijs op 28 euro. 
Wie dan aangewezen wordt 
om de aandelen te kopen, 
 betaalt 24,35 euro (28 - 3,65). 

Dat is ruim onder de huidige 
beurskoers. Bovendien ont-
vangt u het dividend van on-
geveer 0,35 euro per aandeel.

Koop de call maart 2023 
met uitoefenprijs 
30,00  euro @ 0,87 euro
De aankoop van een calloptie 
is wat agressiever, omdat de 
koers moet stijgen boven de 
uitoefenprijs. Gebeurt dat 
niet, dan gaat de inleg verlo-
ren. In dit geval gaat het om 
0,87 euro x 100. Voor die pre-
mie heeft u tijd gekocht tot 17 
maart 2023. Stijgt de koers tot 
de weerstand op 33 euro, dan 
is deze call ten minste 3 euro 
waard. De investering gaat 
dan maal 3. Als de weerstand 
het begeeft, wacht een vol-
gende barrière pas rond 
37 euro. In dat geval is dit 
contract intrinsiek 7 euro 
waard. z

D
e MSCI World is een  
index die institutionele 
 beleggers en hedgefond-
sen vaak gebruiken als 
 referentie. Hij werd voor 
het eerst berekend in 
1969 met als startwaarde 

100. De index had op het 
 einde van vorig kwartaal 
1.540 posities uit 22 landen. 
De  MSCI World bevat alleen 
 bedrijven uit de ontwikkelde 
landen. 
 Het eerste niet-Amerikaanse 
bedrijf, het Zwitserse 
Nestlé, vinden we pas op de 
vijftiende plaats. De MSCI 
World wordt elk kwartaal 
herwogen. 
De MSCI World is niet alleen 
het speelveld van institutio-

D E R I V A T E N

Trackers op de MSCI World Index

nele beleggers. Ook voor 
 particulieren die een brede 
blootstelling aan westerse  
en vooral Amerikaanse aan-
delenmarkten willen, kan de 
index een goede keuze zijn.

GEOGRAFISCHE VERDELING 
MSCI WORLD INDEX (31/3) 

1. Verenigde staten 68,8%
2. Verenigd Koninkrĳk 6,4%
3. Japan 6,1%
4. Canada  3,6%
5. Frankrĳk  3,1%

TOP VĲF POSITIES (31/3)
1. Apple  4,85%
2. Microsoft  3,72%
3. Amazon  2,52%
4. Tesla  1,56%
5. Alphabet  1,41%

Elke uitgever van ETF’s heeft 
trackers in het gamma met de 
MSCI World Index als onder-
liggende waarde. Hoewel ze 
allemaal dezelfde index vol-
gen, zijn er kleine verschillen 
die maken dat de ene tracker 
beter geschikt is dan de ande-
re, naargelang de voorkeur 
van de belegger. Er is onder 
meer een onderscheid in de 
kostenstructuur, de notering 
(beurs) en de valuta waarin 
de tracker noteert. Een be-
langrijker verschil is of het 
om een kapitalisatie- of een 
uitkeringsvariant gaat. In het 
eerste geval worden de divi-
denden van de bedrijven uit 
de index herbelegd. ETF’s die 
de dividenden uitkeren, zijn 

fiscaal minder interessant, 
omdat het veel lastiger is de 
bronbelasting over het divi-
dend te recupereren.

iShares MSCI World 
ETF
ISIN-code: IE00B0M62Q58
Beurs: Euronext Amsterdam
Jaarlijkse vergoeding: 0,5%
Ticker: IWRD NA
Deze tracker wordt uitgege-
ven door BlackRock. Het is 
een fysieke tracker waarvan 
de dividenden worden uitge-
keerd.

SPDR MSCI World ETF
ISIN-code: IE00BFY0GT14
Beurs: Euronext Amsterdam
Jaarlijkse vergoeding: 0,12%
Ticker: SWRD NA
Deze tracker wordt uitgege-
ven door State Street. Het 
verschil met de ETF van 
BlackRock is dat de dividen-
den worden herbelegd. z
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N
iet voor het eerst leidden 
de notulen van de jongste 
Fed-meeting tot wat ver-
koopdruk op de aande-
lenmarkten, maar heel 
veel heeft dat allemaal 
niet om het lijf. Er was 

ook het fusieproject tussen 
Euronav en Frontline, maar 
de familie Saverys – de groot-
ste aandeelhouder van Euro-
nav – ziet die niet zitten. We 
hebben het advies verlaagd 
naar ‘houden/afwachten’ 
(rating 2B), maar komen er 
in het volgende nummer in 
detail op terug.

Hyloris: bijgetankt 
voor belangrijke af-
spraak
Hyloris kan tevreden terug-
blikken op 2021. De omzet 
was met 3,1 miljoen euro ho-
ger dan verwacht. In de eer-
ste jaarhelft was er een om-
zet van 1,15 miljoen euro. In 
2020 bedroeg dat cijfer 
175.000 euro. De forse toena-
me is een gevolg van de voor-
uitgang van de commerciële 
opstart van de eerste twee 
goedgekeurde producten: 
 Sotalol IV, een intraveneuze 
variant ter behandeling van 
hartritmestoornissen, en 

Maxigesic IV, een unieke in-
traveneuze combinatie van 
paracetamol en ibuprofen, als 
alternatief voor zwaar versla-
vende opioïde pijnstillers. 
Sotalol IV wordt enkel in de 
Verenigde Staten verkocht 
via partner AltaThera. Maxi-
gesic wordt via partner AFT 
Pharmaceuticals in zeven 
landen gecommercialiseerd. 
Vorig jaar werd een distribu-
tie- en licentieovereenkomst 
ondertekend met Hikma 
voor de verkoop in de Ver-
enigde Staten. Momenteel 
loopt het registratieproces bij 
het Amerikaanse geneesmid-
delenagentschap FDA, dat 
een beslissing neemt op 30 
juni. De Amerikaanse markt 
is de belangrijkste, met een 
verwachte groei van de post-
operatieve pijnstillersmarkt 
van 1,1 miljard dollar in 2019 
tot 2,6 miljard in 2028.
Hyloris boekte een nettover-
lies van 11,6 miljoen euro, te-
genover 7,2 miljoen in 2020. 
De toename was een gevolg 
van een eenmalige betaling 
van 5,8 miljoen euro aan Al-
ter Pharma, in ruil voor de 
ontbinding van alle verplich-
tingen voor een aantal pro-
ducten uit de pijplijn.

De pijplijn werd vorig jaar 
uitgebreid met vier nieuwe 
kandidaat-producten. Voor-
eerst was er de investering 
van 4,3 miljoen euro in de 
 samenwerking met Purna Fe-
male Healthcare voor de ont-
wikkeling van een combina-
tiemiddel tegen weerkerende 
vaginale schimmelinfecties. 
Voor dat product loopt een 
fase II-studie, met verwachte 
resultaten in de tweede jaar-
helft. Daarnaast was er de 
 licentiename van CRD-102, 
een orale toepassing van mil-
rinone die in de klinische 
studiefase zit voor vergevor-
derde hartfalenpatiënten. 
Verder werd een deal aange-
kondigd met Pleco Thera-
peutics voor de ontwikkeling 
van zogenoemde plecoidmid-
delen ter ondersteuning van 
kankerbehandelingen. In 
 december volgde een samen-
werking met Vaneltix Phar-
ma voor de ontwikkeling en 
de verkoop van Alenura, een 
nieuw type blaasspoelings-
middel. Dit jaar start een fase 
II-studie, met verwachte re-
sultaten eind 2023. Tot slot 
verwierf Hyloris een innova-
tieve technologie van Roshan 
Pharmaceuticals die de ont-
wikkeling van een intrave-
neuze toepassing van aspiri-
ne tegen hartfalen zal ver-
snellen. De laatste klinische 
studie start begin 2022 en de 

indiening van de goedkeu-
ringsaanvraag is eind 2023 
voorzien.
In 2022 verwacht Hyloris 
vier nieuwe moleculen aan 
de pijplijn toe te voegen. Het 
doel blijft tegen eind 2024 de 
pijplijn uit te breiden naar 
dertig kandidaat- of goedge-
keurde producten.
De kaspositie zakte vorig jaar 
met 13,4 miljoen euro tot een 
nog altijd heel comfortabele 
50 miljoen. Daartegenover 
staat een aandeelhoudersle-
ning van 11,8 miljoen euro die 
eind 2022 vervalt. Op basis 
van de verwachte uitrol van 
de verkoop van Sotalol IV en 
Maxigesic mikken analisten 
voor 2022 op een groepsom-
zet van 10,3 miljoen euro.
In afwachting tankte Hyloris 
15 miljoen euro bij door de 
uitgifte van 967.000 aandelen 
tegen 15,50 euro per aandeel. 
We zijn tevreden met die 
operatie en de algemene 
vooruitgang. We verwachten 
bij Hyloris niet de enorme 
schommelingen zoals bij een 
biotechbedrijf, maar eerder 
een graduele waardestijging. 
Het aandeel blijft koopwaar-
dig (rating 1C). z

Hyloris tankte voor 
15 miljoen euro bij. Daar 
zijn we tevreden mee.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
Balta Group kondigde aan 
dat de geplande verkoop van 
activiteiten aan de Britse 
concurrent Victoria voor een 
ondernemingswaarde van 
225 miljoen euro (inclusief 
schulden) is afgerond. Balta 
wordt daardoor weliswaar 
kleiner, maar ook rendabeler 
en heeft vooral een lagere 
schuldenlast.

Euronav maakte een fusie-
project bekend met zĳn 
Noorse collega Frontline. De 
fusiegroep heeft een waarde 
van 4,2 miljard dollar (lees 
hierboven en blz. 94). Een 
uitgebreide analyse krĳgt u in 
het volgende nummer.

Vergrijzing
Argenx: studiemateriaal 
toonde aan dat Vyvgart over 

heel mooie troeven beschikt 
om een blockbustermedicĳn 
te worden. De koers veerde 
op tot boven 300 euro.
Mithra Pharmaceuticals: 
François Fornieri zag zĳn 
belang onder 25 procent zak-
ken, dat van Goldman Sachs 
zakte onder 3 procent. De 
koers komt onder druk door 
pessimistischere inschattin-
gen voor wanneer de deal 

voor Donesta rond kan zĳn. 
Het wordt eerder eind 2022 
dan midden dit jaar.
Sequana Medical zit nog 
altĳd op koers met de Posei-
don-studie (leverstudie met 
de alfapump). De primaire 
resultaten zĳn er tegen eind 
dit jaar en het dossier wordt 
midden 2023 bĳ de FDA inge-
diend.

Euronav wil fuseren  
met Frontline



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

97

14  A P R I L  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

PORTEFEUILLE

Aankoop:  -
Verkoop:  -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
192.976,50 (99,9%) 61,44 (0,1%)  193.037,94 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +8,1% Bel20 -2,6%
Eurostoxx50 -10,2% MSCI World -1,2%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e inflatie in de eurozone 
bedroeg in februari 5,9 
procent, in maart was het 
al 7,5 procent. Nooit sinds 
de invoering van de euro 
was de inflatie hoger. 
Door de oorlog in Oekraï-

ne stijgen de graanprijzen 
sterk, en worden dus veel 
voedingswaren fors duurder. 
Daarnaast spelen de hoge 
energieprijzen een cruciale 
rol. Als we die niet meereke-
nen, zou de inflatie 3,4 pro-
cent bedragen. Vooral de Bal-
tische staten, die sterk afhan-
kelijk zijn van Russisch gas, 
zijn verantwoordelijk voor de 
uitzonderlijke inflatiestijging.
De centrale banken kunnen 
de inflatie proberen te be-
strijden door de rente te ver-
hogen. Maar voorlopig blijft 
het in Europa bij intenties. 
Christine Lagarde, de voor-
zitter van de Europese Cen-
trale Bank, en haar directeurs 
hebben tot vandaag enkel la-
ten verstaan dat de rente zou 
kunnen stijgen. Ze willen een 

stok achter de deur houden, 
omdat ze nog altijd denken 
en hopen dat de inflatiedruk 
vanzelf weer zal afnemen. 
Voor de oorlog in Oekraïne 
was die hoop gewettigd. De 
sterke economische groei 
houdt verband met een in-
haalbeweging na de malaise 
van de pandemie. Wanneer 
alles in zijn plooi valt, zou de 
economie weer naar een nor-
maal niveau evolueren. Maar 
daar stak de Russische presi-
dent, Vladimir Poetin, een 
stokje voor. De dure energie-
prijzen drijven het algemeen 
prijspeil op. Er zal dus niets 
anders opzitten dan de rente 
op te krikken. Dat is al een 
eerste keer gebeurd in de 
Verenigde Staten. De euro-
zone zal volgen, in beperkte 
mate.
Intussen bouwen de centrale 
banken de steunmaatregelen 
voor de economie af. De aan-
kopen van obligaties lopen op 
hun laatste benen. De vraag 
neemt af, en daardoor dalen 

de koersen. Het rendement 
van bestaande obligaties met 
een vaste coupon stijgt daar-
door. Debiteuren die nieuwe 
leningen op de markt bren-
gen, moeten volgen, als ze 
hun effecten kwijt willen ge-
raken. De langetermijnrente 
stijgt dan. In de VS is dat al 
duidelijk het geval. De rente 
op tien jaar staat er boven 
2,44 procent. Maar ook in 
Europa stijgt de lange rente. 
Op Griekse staatsleningen op 
tien jaar bedraagt het rende-
ment 2,50 procent. Op Itali-
aans papier ontvangt u 2,13 
procent, en Spanje en Portu-
gal bieden ongeveer ander-
half procent.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95 4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26 91,98 6,07% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 92,90 3,24% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 91,09  5,85% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 93,45  6,04% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 90,68  3,88% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 91,74 9,76% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29 100,5 1,29% 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 93,53  3,83% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,68% 03/12/24 97,54  4,67% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,2 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  101,4 6,12% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 75,58 32,87% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 91,95  10,7% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,5  1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Zuid-Europese 
obligaties

= ESG-obligatie
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Zuid-Europese landen
De Zuid-Europese landen 
ontsnappen niet aan het in-
flatiespook. Spanje trekt met 
bijna 10 procent het peloton. 
Griekenland volgt met 7,2 
procent, gevolgd door Italië 
(5,7%) en Portugal (4,2%). 
Turkije speelt buiten catego-
rie. De inflatie stijgt er tot bo-
ven 61 procent. Terwijl alle 
landen een renteverhoging 
zien als een remedie tegen 
die hoge inflatie, verlaagt de 
Turkse centrale bank de ren-
te, niet omdat economen dat 
voorstellen, maar omdat pre-
sident Recep Tayyip Erdogan 
tegen renteverhogingen is. 
De lira verloor de voorbije 
twaalf maanden 70 procent 
van zijn waarde. Enorme 
prijsstijgingen zijn daarvan 
een gevolg, omdat alle inge-
voerde producten veel duur-
der worden. De jongste drie 
maanden stabiliseert de 
Turkse munt evenwel min of 
meer rond 16 lira voor een 
euro. Nauwelijks enkele 
maanden geleden betaalden 
de Turken nog 18,6 lira voor 
een euro. Het is niet moeilijk 
obligaties in lira te vinden, 
die meer dan 30 procent ren-
dement opleveren, zelfs bij 
een debiteur met de beste ra-
ting. Maar als de munt 70 
procent van haar waarde ver-
liest in een jaar, dan maakt 
het hoge rendement dat ver-
lies niet goed.
De rente op overheidsobliga-

ties stijgt in alle landen rond 
de Middellandse Zee. Som-
mige, zoals Griekenland en 
Italië, hebben het al niet te 
breed. Ondanks de stijgende 
rente en de galopperende in-
flatie vallen de negatieve ge-
volgen voor de overheidsfi-
nanciën nogal mee. De 
Zuid-Europese landen heb-
ben, net zoals de meeste an-
dere, de rente op overheidsle-
ningen vastgeprikt voor vele 
jaren, gemiddeld zelfs voor 
acht jaar. Ze hebben dat ge-
daan door kortlopende over-
heidsobligaties te vervangen 
door langlopende, op een 
moment dat de lange rente 
historisch laag was. Ze heb-
ben toen ook meer geleend 
dan strikt noodzakelijk was. 
Brave burgers die toen de le-
ningen hebben gekocht, zijn 
nu de dupe. Bovendien speelt 
een hoge inflatie in het voor-
deel van de overheden die de 
grootste schuldenaren ter 
wereld zijn. Ze zullen hun 
obligaties kunnen terugbeta-
len met geld dat sterk in 
waarde verminderd is. De ho-
ge inflatie vermindert dus de 
reële kosten van de giganti-
sche schuldenlast.

Weinig risico
Wie vandaag overheidsobli-
gaties koopt, loopt daarom 

volgens ons weinig debiteu-
renrisico, ook al gaat het om 
papier van landen als Grie-
kenland of Italië. De econo-
mie van Italië is trouwens 
tien keer belangrijker dan die 
van Griekenland. De rente 
zou al moeten verdubbelen 
eer de overheidsfinanciën in 
gevaar komen, en dan nog. 
De ECB zal wellicht te hulp 
snellen, omdat ze mastodon-
ten niet kan laten omvallen 
zonder het bestel van de Eu-
ropese Unie in gevaar te 
brengen. In Griekenland be-
draagt de staatsschuld van-
daag meer dan 200 procent 
van het bruto binnenlands 
product. Dat is meer dan bij 
de crisis in 2012. Spanje, Ita-
lië, Cyprus en Portugal beho-
ren ook tot de landen waar de 
overheidsschulden hoger zijn 
dan al wat de landen produ-
ceren in een jaar. We mogen 
daar niet neerbuigend over 
doen, want België zit ook al 
geruime tijd bij die weinig 
benijdenswaardige club.
De landen met een veel te ho-
ge staatsschuld hebben de 
neiging andere landen met de 
vinger te wijzen. Spanje is 
Griekenland niet, beweerde 
de Spaanse minister van Fi-
nanciën twaalf jaar geleden. 
De pot verwijt de ketel dat hij 
zwart ziet. Beide landen we-

ten dat hun financiën niet in 
orde zijn. Maar ze zijn ervan 
overtuigd dat de ECB, en 
wellicht ook het Internatio-
naal Monetair Fonds, hulp 
zal bieden. Anders stort de 
monetaire unie als een kaar-
tenhuisje in.

Is het rendement op over-
heidsobligaties van Zuid-Eu-
ropese landen momenteel in-
teressant? We vinden van 
wel. Is er gevaar op wanbeta-
ling? Die kans bestaat altijd, 
maar ze is erg klein. De infla-
tie in die landen is bijzonder 
hoog, maar we moeten de ge-
volgen ervan nuanceren, om-
dat ze de staatsschuld redu-
ceert. Kan het rendement 
nog wat stijgen? We denken 
het wel. De lange rente lijkt 
in alle omliggende landen 
nog toe te nemen en het hui-
dige niveau verontrust de be-
leidsvoerders nauwelijks. 
Maar de stijging is wellicht 
tijdelijk en het grootste deel 
van de schuld wordt gefinan-
cierd door langlopende obli-
gaties met een veel lagere 
rente. z

De rente op overheids-
obligaties stijgt in alle 
landen rond de Middel-
landse Zee.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0984 -6,73%
EUR/GBP 0,8367 -1,70%
EUR/NOK 9,5551  -4,81%
EUR/SEK  10,310 +0,47%
EUR/CAD 1,3677 -7,43%
EUR/AUD  1,4392 -6,90%
EUR/NZD  1,5692 -6,39%
EUR/ZAR  15,957 -7,28%
EUR/TRY  16,163 +69,25%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Volkswagen gaf onlangs nog 
eens een goede oude obliga-
tie uit, die geen vooraf 
bepaalde vervaldatum kent. 
In twee tranches haalde het 
bedrĳf gemakkelĳk 2,25 mil-
jard euro op. De best rende-
rende obligatie heeft negen 
jaar een vaste coupon van 
4,375 procent. Op 28 maart 

2031 wordt de coupon bere-
kend op basis van de negen-
jarige referentierente in euro 
(EUSA9) plus 3,36 procent. 
Vanaf 2032 stĳgt de premie 
boven op de EUSA89 tot 3,61 
procent. Die perpetual heeft 
een rating BBB- bĳ S&P. Ze is 
achtergesteld. Bĳ een wan-
betaling krĳgen de obligatie-
houders hun geld pas terug 
als er nog wat overblĳft nadat 
de andere schuldeisers 

betaald zĳn.
Ook de Duitse collega BMW 
heeft nieuwe obligaties uitge-
bracht. De eerste tranche 
heeft een coupon van 3,25 
procent en vervalt op 1 april 
2025. De tweede loopt twee 
jaar langer en draagt een 
coupon van 3,45 procent. 
Beide effecten noteren boven 
pari, zodat het rendement iets 
lager is dan de coupon. Het is 
echter nog aanvaardbaar 

voor obligaties in dollar met 
een rating A.
De rating BB+ van de dollar-
obligatie die Ford onlangs 
heeft uitgegeven, is net iets 
minder sterk dan die van 
BMW. Maar het rendement is 
dan ook hoger: 4,65 procent 
voor papier dat vervalt op 28 
mei 2027. Het is een meer dan 
behoorlĳk rendement, maar 
de coupures van 200.000 
Amerikaanse dollar zĳn pittig.

Autosector op 
kapitaaljacht
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Biotalys werd in 2013 opge-
richt als een afsplitsing van 
het Vlaams Instituut voor Bio- 
technologie (VIB). Het bedrijf 
ontwikkelt met het Agrobody 
Foundry Technologieplatform 
biologische gewasbescher-
mingsmiddelen op basis van 
eiwitten die afgeleid zijn van 
antilichamen van lama’s. Het 
doel is de afhankelijkheid 
van chemische pesticiden en 
de bijbehorende residuen in 
de oogsten te verminderen.
Het bedrijf haalde in juli 2021 
met zijn beursgang op Euro-
next Brussel 52,8 miljoen eu-
ro bruto op met de uitgifte 
van 7,05 miljoen aandelen te-
gen 7,5 euro (voorziene vork 
van 7,5 à 8,5 euro). Onder de 
aandeelhouders vinden we 
onder meer Gimv (13,97%), 
Sofinnova (13,7%) en Acker-
mans & van Haaren (13,02%).
Het verstgevorderde product 
is Evoca, een biofungicide die 
helpt aardbeien, druiven en 
ander fruit en groenten te be-
schermen tegen botrytis en 
echte meeldauw. In december 
2020 diende het bedrijf een 
goedkeuringsaanvraag in bij 
het Environmental Protection 
Agency (EPA) in de Verenigde 
Staten. Een beslissing wordt 
in de tweede jaarhelft ver-
wacht. De goedkeuringsaan-
vraag in Europa, ingediend in 
maart 2021 bij de Europese 
autoriteit voor voedselveilig- 
heid EFSA en het College 
voor de toelating van gewas-
beschermingsmiddelen en  
Biociden (Ctgb), is toegelaten 
voor nazicht.
De pijplijn bevat naast Evoca 
nog biofungiciden, bio-insec-

ticiden en biobactericiden, in 
verschillende fasen van ont-
wikkeling. Sinds de beurs-
gang zijn stappen onderno-
men. In oktober kondigde 
 Biotalys een meerjarige fi-
nanciering van 5,1 miljoen 
euro aan door de Bill & Me-
linda Gates Foundation voor 
het onderzoek naar nieuwe 
biologische schimmelweren-
de producten specifiek voor 
de kleinschalige landbouw. 
Tegen 2025 zou een proof-of-
concept tegen de bladvlek-
kenziekte klaar moeten zijn 
voor ogenbonen, een vaak ge-
teelde vrucht in voornamelijk 
Afrika. In december volgde 
een strategische samenwer-
king met Biobest, een we-
reldleider in de verdeling van 
biologische gewasbescher-
mingsmiddelen in de glas-
tuinbouw. Na de goedkeuring 
later dit jaar zou Biobest de 
exclusieve verdeler van Evo-
ca in de Verenigde Staten 
worden, al gaat het nog maar 
om beperkte testprogram-
ma’s in enkele staten.
In januari kondigde het be-
drijf aan dat het het produc-
tierendement van het actieve 
ingrediënt van Evoca met 
500 procent heeft verbeterd. 

Dat biedt perspectieven om 
de volgende generatie Evoca 
op een commerciële en prijs-
competitieve schaal te pro-
duceren tegen 2026. Daaraan 
zal het bedrijf vanaf nu prio-
riteit geven.
De kaspositie bedroeg eind 
vorig jaar 56,1 miljoen euro, 
waarvan dit jaar 27 à 29 mil-
joen euro zal worden ge-
bruikt. Biotalys is een belof-
tevolle nieuwkomer, die we 
de komende maanden van 
nabij zullen beginnen opvol-
gen. De verwachte eerste 
goedkeuring in de Verenigde 
Staten in de tweede jaarhelft 
is uiteraard belangrijk, maar 
de weg naar significante in-
komsten is nog lang. Het 
 aandeel past daarom in een 
gespreide portefeuille met 
een horizon van minstens vijf 
jaar. Het aandeel is koop-
waardig voor de lange ter-
mijn (rating 1C). z

Heeft Biotalys potentieel?

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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