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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

V
anaf nu schakelt Inside 
Beleggen samen met 
Trends een versnelling te-
rug. We gaan gezamenlijk 
naar een tweewekelijks 
tempo tot eind augustus. 
Vanaf 25 augustus zijn we 

er weer wekelijks. Meer nog 
dan andere jaren zal het iede-
re belegger deugd doen even 
tijd te kunnen nemen voor 
rust en vooral reflectie. 
Het is ongeveer een halve 
eeuw geleden dat vele wes-
terse beurzen nog zo’n be-
roerde eerste jaarhelft heb-
ben gekend, met een piek heel 
vroeg in het jaar en een (voor-
lopige?) bodem helemaal aan 
het einde.
Dat doet wat met een beleg-
ger. Wie er niet tegen kan dat 
de markten enkele weken on-
deruitgaan, heeft op de aan-
delenmarkten niks te zoeken. 
Daarover zal geen discussie 
bestaan. Maar de malaise 
duurt nu al een half jaar, en de 
terugval bedraagt niet enkele 
procenten maar gemiddeld 
enkele tientallen procenten. 
Zelfs topwaarden zijn vaak 30 
tot 40 procent teruggevallen. 

Dat steekt en werkt op het ge-
moed.
Uiteraard moeten we dat kun-
nen plaatsen in een langer 
verhaal. Achteraf gezien, zijn 
de beurzen vanaf het tweede 
kwartaal van 2020 tot eind 
2021 enkel zo hard kunnen 
stijgen omdat analisten en be-
leggers zijn meegegaan in het 
verhaal van de centrale ban-
ken dat de inflatiesprong 
maar een tijdelijke opstoot 
was. Hadden de centrale ban-
kiers het geweer eerder van 
schouder veranderd, dan was 
de stijging nooit zo hoog op-
gelopen en was ook de daling 
in 2022 minder extreem ge-
weest.
Mogelijk biedt die gedachte 
wat troost, terwijl we de ko-
mende dagen of weken uitbla-
zen na een zware periode. 
Want we mogen ons vooral 
niet laten onderdompelen in 
negativisme en nu nog onze 
aandelenportefeuille serieus 
uitdunnen omdat we het 
slechte nieuws niet meer aan-
kunnen. De zomer komt net 
op tijd om ons te bezinnen en 
alles in een wat ruimer per-

spectief te plaatsen. Rust en 
tijd om na te denken brengen 
vaak raad. Zeker voor onze 
beleggingen bestaat nu de 
kans dat we in een zwartgalli-
ge stroomversnelling zijn te-
rechtgekomen.

Podcast beluisteren
Als we wat meer tijd hebben, 
is er ook tijd om eens een 
podcast te beluisteren. We 
kunnen u sterk aanbevelen 
deze zomer te luisteren naar 
de podcastreeks die we heb-
ben gemaakt over behavorial 
finance. In die zomerreeks 
vertelt mijn collega Jef Poort-
mans aan Ilse De Witte voor 
welke denkfouten, valkuilen 
en vooroordelen beleggers 
het meest vatbaar zijn. Voorts 
gaan ze dieper in op de oorza-
ken van die denkfouten en 
hoe die te herkennen. Het 
gaat ook uitgebreid over wat 
beleggers kunnen doen om 
die valkuilen te vermijden en 
hun rendementen er niet 
door in gevaar te laten bren-
gen.

Ze leggen uit hoe het ideale 
beleggingsproces, dat niet 
aanzet tot al die denkfouten, 
eruitziet, wat beleggers kun-
nen doen om zich daaraan te 
houden en hoe ze hun manier 
van denken en beleggen kun-
nen aanpassen om op de lan-
ge termijn deftige rendemen-
ten neer te zetten. Veel luis-
tergenot. Hopelijk helpt het u 
om deze woelige tijden op de 
financiële markten mentaal te 
doorstaan. z
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B
iotalys werd in 2013 op-
gericht als spin-off van 
het Vlaams Instituut 
voor Biotechnologie 
(VIB). Het ontwikkelt 
met het Agrobody 
Foundry-platform biolo-

gische gewasbeschermings-
middelen op basis van eiwit-
ten afgeleid van antilichamen 
van lama’s. Het segment 
waarin Biotalys actief is, 
groeit vier keer sneller dan 
de conventionele gewasbe-
schermingsmiddelen. Bij de 
beursgang op Euronext Brus-
sel in juli 2021 haalde Biota-
lys 52,8 miljoen euro bruto 
op via de uitgifte van 
7,05 miljoen aandelen tegen 
7,5 euro. Naar verwachting 
zal het dit jaar 27 à 29 mil-
joen euro gebruiken.
Het verstgevorderde product 
is Evoca, een biofungicide die 
aardbeien, druiven en ander 
hoogwaardig fruit en groen-
ten helpt te beschermen te-
gen de schimmelziekten bot-
rytis en echte meeldauw. De 
goedkeuringsaanvraag werd 
in december 2020 ingediend 
bij het Environmental Pro-
tection Agency (EPA) in de 
Verenigde Staten. Een beslis-
sing wordt nog dit jaar ver-
wacht. Dat wordt een mijl-
paal. De indiening voor een 
goedkeuring in Europa in 
maart 2021 is toegelaten voor 
nazicht, met een verwachte 
beslissing tegen eind 2024.
De voorbije jaren werd Evoca 
al in ruim zeshonderd serre- 
en veldproeven met veel suc-
ces getest. Sinds de beurs-
gang maakte Biotalys aan-
zienlijke vooruitgang in de 
voorbereiding van de volgen-
de generaties van Evoca, die 

de commercialisatie op grote 
schaal vanaf 2026 moeten 
toelaten. Het bedrijf sloot sa-
menwerkingen af met Bio-
best, als exclusieve verdeler 
van Evoca in de Verenigde 
Staten, en met Olon en Kwiz-
da Agro, voor het ondersteu-

nen van het productieproces. 
Op 21 juni volgde een belang-
rijke samenwerking met No-
vozymes, een wereldleider in 
de sector. Novozymes zal zijn 
uitgebreide expertise in in-
dustriële fermentatie toepas-
sen in een haalbaarheidsstu-
die om de productie van Evo-
ca voort op te schalen. Bij 
goede resultaten zullen mo-
gelijk ontwikkelings-, leve-
rings- en commerciële over-
eenkomsten worden afgeslo-
ten. De deal past perfect in de 
strategie om met bekende 
grote spelers samen te wer-
ken om de ontwikkeling van 
het Agrobody Foundry-plat-
form te valideren en te ver-
snellen.

De samenwerking met Novo-
zymes geeft aan dat de meest 
relevante spelers in de sector 
de technologie van Biotalys 
willen gebruiken om het aan-
bod van milieuvriendelijkere 
gewasbeschermingsmidde-
len te bespoedigen. Een an-

dere belangrijke externe vali-
datie in die richting was de 
deal vorig najaar met de Bill 
& Melinda Gates Foundation, 
voor het onderzoek naar 
nieuwe biologische schim-
melwerende producten spe-
cifiek voor kleinschalige 
landbouwers. Tegen 2025 
zou een proof-of-concept te-
gen de bladvlekkenziekte 
klaar moeten zijn voor cow-
peas, een peulvrucht die 
vooral veel wordt geteeld in 
Afrika.
De pijplijn omvat nog meer-
dere biofungiciden, bio-in-
secticiden en biobacterici-
den, in verschillende fases 
van ontwikkeling. Geogra-
fisch ligt de focus vooralsnog 
op Europa en de Verenigde 
Staten, maar er wordt ook ge-
keken naar andere aantrek-
kelijke regio’s zoals Japan en 
Latijns-Amerika. Bovendien 
is er ook heel wat potentieel 
in voedselbewaring.

Conclusie
Het aandeel van Biotalys 
hield in het eerste beursjaar 
opvallend goed stand in een 
hoofdzakelijk slechte 
beursomgeving. De verwach-
te Amerikaanse goedkeuring 
later dit jaar wordt een be-
langrijke katalysator voor de 
verdere ontwikkeling van het 
gevalideerde technologie-
platform. Het ontwikkelings-
potentieel is groot en de ex-
terne validatie door de sa-
menwerkingen hoopgevend. 
Het bedrijf zal ten gepaste 
tijde extra financiering moe-
ten ophalen. z

B I O T A LY S

Beloftevolle nieuwkomer

Koers: 7,30 euro
Ticker: BTLS BB
ISIN-code: BE0974386188
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 225,4 miljoen euro
Verwachte k/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -3 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +2 %
Dividendrendement: -

De Amerikaanse goed-
keuring van Evoca wordt 
een mijlpaal.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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V
oor Deere, de grootste 
naam in de sector van de 
landbouwwerktuigen, is 
het boekjaar 2021-2022 
(afsluitdatum 30 okto-
ber) voorbij halfweg. De 
voorbije twee jaar hing 

de coronacrisis als een don-
kere schaduw boven de land-
bouwgigant. Het vorige 
boekjaar, met veel hogere 
landbouwprijzen, stond in 
het teken van een fors her-
stel. De tweedekwartaalcij-
fers (begin februari tot eind 
april) zijn dan ook al eind 
mei bekendgemaakt en wer-
den een teleurstelling, met 
een stevig koersverlies tot ge-
volg. De markt is zoiets niet 
gewoon van het bedrijf.

Deere haalde het afgelopen 
kwartaal 65 procent van zijn 
omzet uit zijn landbouwacti-
viteiten. De resterende in-
komsten komen uit materiaal 
voor de bouw en de bosbouw. 
Daarnaast is er een financiële 
poot, die landbouwvoertui-
gen verhuurt en leaset. Het 
aandeel van de landbouw-
activiteiten is gezakt door de 
overname van de Wirtgen 
Group, een Duitse specialist 
in machines voor wegen-
bouw. Daarmee bouwt Deere 
zijn afhankelijkheid van de 
cyclische landbouw af. Het 
tweede kwartaal leverde een 
11 procent hogere omzet van 
13,37 miljard dollar, tegen-
over 12,06 miljard dollar in 
dezelfde periode vorig boek-
jaar. Dat cijfer kwam wel  

9 procent onder de analisten-
consensus uit. De winst per 
aandeel steeg nog forser 
(+17%) en kwam 1,5 procent 
boven de gemiddelde analis-
tenverwachting uit. De winst 
per aandeel landde op 
6,81 dollar, tegenover 
5,68 dollar in het tweede 
kwartaal van het boekjaar 
2020-2021, of een toename 
met 20 procent. De analisten-
consensus lag op 6,71 dollar 
per aandeel. Er zaten echter 
ook 220 miljoen dollar een-
malige opbrengsten in. An-
ders zou de winst per aan-
deel op 6,09 dollar per aan-
deel zijn uitgekomen, of  
5 procent boven het cijfer in 
hetzelfde kwartaal vorig jaar 
en 9 procent onder de gemid-
delde analistenverwachting. 
De halfjaaromzet bereikte 
het record van 22,939 miljard 
dollar, of een stijging met  
8 procent tegenover de 
21,17 miljard dollar in de eer-
ste helft van het boekjaar 
2020-2021.
De kosteninflatie speelt ook 
Deere parten. De winst per 
aandeel blijft steken op 
9,73 dollar per aandeel, inclu-

sief eenmalige opbrengsten, 
tegenover 9,55 dollar per aan-
deel in de eerste helft van het 
vorige boekjaar. Zonder de 
uitzonderlijke component 
komen we na zes maanden 
uit op 8,90 dollar per aan-

deel. Ondanks een mindere 
eerste jaarhelft in het boek-
jaar 2021-2022 voelt het ma-
nagement zich comfortabel 
met het optrekken van de 
winstverwachtingen. Inclu-
sief de vermelde 220 miljoen 
dollar mikt de bedrijfsleiding 
op een nettojaarwinst van 7 à 
7,4 miljard dollar. Op dat mo-
ment bedroeg de gemiddelde 
analistenverwachting 
6,99 miljard dollar. Analisten 
hebben dat cijfer opgetrok-
ken naar 7,15 miljard dollar 
gemiddeld, of 23,26 dollar 
per aandeel, versus 18,90 dol-
lar voor het boekjaar 
2020-2021, of een toename 
met 18,7 procent tegenover 
het voorbije boekjaar. We 
mogen nog altijd mikken op 
een nieuwe recordwinst. De 
analistenconsensus voor de 
jaaromzet voor het lopende 
boekjaar ligt op 47,2 miljard 
dollar, of bijna 19 procent 
meer dan in het boekjaar 
2020-2021. Voor het volgen-
de boekjaar mikken analisten 
gemiddeld op 51,8 miljard 
dollar.

Conclusie
Het aandeel verkende in 2021 
nieuwe historische recordni-
veaus, zelfs even tot 400 dol-
lar. De afgelopen maanden is 
er een terugval, zeker na de 
mindere winstcijfers. Tegen 
een verwachte koers-winst-
verhouding van 16 keer en 
een verhouding tussen de on-
dernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 13 voor dit boekjaar vin-
den we het aandeel correct 
gewaardeerd. Vandaar het 
neutrale advies. z

D E E R E & C O M P A N Y

Tegenvallende kwartaalcijfers

Koers: 301,63 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 91,6 miljard dollar
K/w 2021: 19
Verwachte k/w 2022: 16
Koersverschil 12 maanden: -13%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14%
Dividendrendement: 1,4%

COMPANY

De markt is geen tegenval-
lende cijfers gewoon van 
Deere.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 6 JULIGF



14  J U L I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

84 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e Duitse meststoffen- en 
zoutproducent K+S pro-
fiteert volop van de enor-
me hausse in de mest-
stoffensector. Door de 
fors hogere meststoffen-
prijzen vanaf de tweede 

helft vorig jaar zijn de jaar-
prognoses voor 2021 meerde-
re keren opgetrokken. Op 
jaarbasis steeg de omzet met 
32,1 procent tot 3,21 miljard 
euro, terwijl de bedrijfskas-
stroom (ebitda) ruimschoots 
verdrievoudigde tot 969,1 
miljoen. De ebitda-marge 
klom van 11 procent naar 30,2 
procent. Initieel mikte K+S 
in 2021 op een ebitda van 240 
à 340 miljoen euro. De hoge 
ebitda van 611 miljoen euro 
in het vierde kwartaal maak-
te het verschil.

De gemiddelde verkoopprijs 
in het landbouwsegment 
steeg in 2021 met 27,8 pro-
cent tot 298 euro per ton, 
waarvan een hoge 407,6 euro 
in het vierde kwartaal. Het 
verkoopvolume steeg van 
7,3 miljoen ton tot 7,62 mil-
joen. Na de verkoop van de 
Amerikaanse zoutactiviteiten 
aan Stone Canyon Industries 
Holding (SCIH) voor 2,6 mil-
jard dollar, of een onderne-
mingswaarde (inclusief 
schulden en cash) van 3,2 
miljard, is het probleem van 
de hoge schuldenlast van de 
baan. De netto financiële 
schuld viel terug van 3,2 mil-
jard euro eind 2019 tot 

606,3 miljoen eind 2021. Het 
agentschap S&P heeft de kre-
dietwaardigheid opgetrokken 
van B+ naar BB, met stabiele 
vooruitzichten.
K+S trok de positieve lijn in 
het eerste kwartaal door. De 
omzet steeg tegenover het 
eerste kwartaal van 2021 met 
65,3 procent tot 1,21 miljard 
euro. De ebitda klom van 
126 miljoen euro tot 
524,1 miljoen, en de ebit-
da-marge van 17,2 naar 43,2 
procent. Ondanks een terug-
val van het verkoopvolume 
(-11 % tot 1,79 miljoen ton) 
steeg de omzet in het land-
bouwsegment dankzij een 
gemiddelde verkoopprijs van 
527 euro per ton van 469 mil-
joen euro tot 944,1 miljoen. 
Het industriesegment boekte 
1,5 procent extra omzet 
(268,2 miljoen euro). De ho-
gere meststoffenprijzen wer-
den gecompenseerd door la-
gere strooizoutvolumes. De 
sancties tegen Rusland en 
Wit-Rusland zetten de vraag- 
en aanbodsituatie op de we-
reldwijde potasmarkt onder 
druk. Beide landen nemen 
elk 16 procent van de wereld-

productie op zich. Bovendien 
bevinden er zich het gros van 
de uitbreidingsprojecten. 
K+S verwacht dat zelfs bij 
een gunstige evolutie van de 
oorlog in Oekraïne het tot in 
2026 kan duren voor het we-
reldwijde potasaanbod volle-

dig zal herstellen.
K+S trok na het sterke eerste 
kwartaal zijn jaarverwach-
tingen voor 2022 op. De ver-
wachte ebitda verhoogde van 
1,6 à 1,9 miljard euro tot 2,3 à 
2,6 miljard, en de verwachte 
gezuiverde vrije kasstroom 
van 600 à 800 miljoen naar  
1 à 1,2 miljard. K+S gaat hier-
bij uit van voldoende gas-
voorraden voor de productie 
in Duitsland. Met de kasstro-
men werd 230 miljoen euro 
betaald voor het verlagen van 
de factoringschulden en voor 
CO2-rechten voor de periode 
tot 2030. K+S versnelt de uit-
breidingsplannen richting 
een jaarproductie van 4 mil-
joen ton in de Canadese 
Bethune-mijn. Daarnaast in-
vesteren de Duitsers om van-
af 2023 in elke productiesite 
een positieve vrije kasstroom 
te verzekeren, ook tijdens het 
dieptepunt van de prijzency-
clus. Er is ruimte voor een 
bescheiden dividend van 
0,2 euro per aandeel bruto 
(0,9% brutorendement).

Conclusie
Het aandeel van K+S maakte 
een enorme hausse tot de 
piek in april, maar viel sinds-
dien met ruim 35 procent te-
rug. De markt anticipeert op 
een normalisatie van de 
meststoffenprijzen in combi-
natie met aanhoudend hoge 
energieprijzen. De markton-
zekerheid is groot, maar de 
fundamenten blijven gunstig. 
De terugval kan nog even 
aanslepen, maar is voldoende 
gevorderd voor een advies-
verhoging. Rond 20 euro ligt 
technische steun. z

K + S

Recordjaar in het verschiet

Koers: 21,67 euro
Ticker: SDF GY
ISIN-code: DE000KSAG888
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 4,14 miljard euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 3
Koersverschil 12 maanden: +75 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +43 %
Dividendrendement: 0,9 %

De marktonzekerheid is 
groot, maar de fundamen-
ten blijven gunstig.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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N
ewmont Mining, de 
grootste goudproducent, 
noteert een derde onder 
zijn top van april. Het 
haalde in het eerste 
kwartaal een gemiddelde 
verkoopprijs van 

1.892 dollar per troy ounce 
goud, of 8,2 procent meer 
dan een jaar eerder. In het 
tweede kwartaal zal dat cijfer 
iets lager liggen. Goud zette 
ook het derde kwartaal slecht 
in, wat het sentiment verder 
drukte. De mijnen van de 
groep produceerden in het 
eerste kwartaal 1,34 miljoen 
troy ounce goud, ruim 8 pro-
cent minder dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Newmont 
kampte in bepaalde landen 
nog met de impact van de 
 coronapandemie. Daarnaast 
was er minder aanvoer van 
reserveonderdelen, grond-
stoffen en materialen voor de 
productie. De groep heeft 
geen directe blootstelling aan 
Rusland en Oekraïne, maar 
heeft indirect wel af te reke-
nen met hogere kosten voor 
arbeid en energie.

Toch steeg de omzet met 5 
procent op jaarbasis naar 
3 miljard dollar. De bedrijfs-
winst of ebitda bleef nage-
noeg ongewijzigd op 1,4 mil-
jard dollar. De jaarprognose 
blijft overeind: Newmont 
mikt op 6,2 miljoen troy oun-
ce goud en 1,3 miljoen troy 
ounce goud-equivalent. In 
die categorie zitten zilver en 

koper, en in mindere mate 
om lood en zink, die als bij-
product worden gemijnd. Die 
cijfers zullen tegen 2026 ge-
leidelijk oplopen naar 6,8  
miljoen troy once goud en 
1,6 miljoen troy ounce goud-
equivalent. Newmont maakt 

zich sterk dat het over ge-
noeg projecten en uitbrei-
dingsmogelijkheden beschikt 
om de output de komende 
twee decennia minstens op 
peil te houden. Newmont be-
schikt over 96 miljoen troy 
ounce aan mijnbare goudre-
serves en 68 miljoen aan 
goud equivalente ounces.
Newmont heeft de voorbije 
jaren fors geïnvesteerd in de 
automatisering van zijn mijn-
sites om de productiekosten 
terug te dringen. Dit jaar 
worden de totale productie-
kosten voor goud op 1.050  
dollar per troy ounce geschat. 
Newmont maakt zich sterk 
dat het die binnen de vijf jaar 
kan terugbrengen tot 880 à 
980 dollar. Een ruime marge, 
maar het middelpunt is 
100 dollar lager dan dit jaar, 
wat in een inflatoire omge-
ving een sterke prestatie zou 
zijn.
Na het eerste kwartaal be-
schikte Newmont over een 
cashpositie van 4,3 miljard 
dollar. De totale liquiditeit 
inclusief kredietlijnen be-
draagt 7,3 miljard dollar. De 
nettoschuld van 1,9 miljard 

dollar komt overeen met on-
geveer 0,3 keer de verwachte 
ebitda van het lopende boek-
jaar (5,9 miljard dollar). De 
goud- en zilverdelver draaide 
in het eerste kwartaal een 
vrije kasstroom van 252 mil-
joen dollar. Tot 2029 moeten 
geen schulden worden terug-
betaald. Het dividend van 
Newmont is gekoppeld aan 
de goudprijs en de vrije kas-
stroom. De uitkering be-
draagt 2,2 dollar op jaarbasis. 
Elke wijziging van 100 dollar 
in de goudprijs heeft een im-
pact van 400 miljoen dollar 
op de vrije kasstroom. Afhan-
kelijk van de spreiding van de 
investeringen, zou het dus 
kunnen dat de vrije kas-
stroom in het tweede kwar-
taal negatief was. Newmont 
heeft naast zijn dividend nog 
een programma van aandele-
ninkopen ter waarde van 
1 miljard dollar lopen.

Conclusie
De algemene uitverkoop op 
de financiële markten is een 
uitstekende kans om een 
kwaliteitsaandeel als New-
mont binnen te halen. New-
mont biedt een aardig divi-
dendrendement en heeft een 
traditie van bovengemiddel-
de aandeelhoudersvergoe-
dingen. Die zijn niet in ge-
vaar. Operationeel oogt de 
toekomst gunstig met de ko-
mende twee decennia een 
stabiele tot groeiende pro-
ductie, een pijplijn aan nieu-
we projecten en een trend 
naar lagere productiekosten. 
Tegen minder dan twee keer 
de boekwaarde is Newmont 
koopwaardig. z

N E W M O N T  M I N I N G

Uitstekend instapmoment

Koers: 59,45 dollar
Ticker:  NEM US
ISIN-code:  US6516391066
Markt:  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 48,6 miljard dollar
K/w 2021: 41
Verwachte k/w 2022: 18.9
Koersverschil 12 maanden:  -9 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -5 %
Dividendrendement:  3,7 %

Newmont heeft een tradi-
tie van bovengemiddelde 
aandeelhoudersvergoe-
dingen.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating:  1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE OP 8 JULI

GF
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Terwijl de koersen van de 
meeste Bel-20-aandelen zwa-
re klappen krijgen, zette de 
vaandeldrager van de Belgi-
sche biotechsector record-
koersen neer. Almaar meer 
analisten en beleggers zien 

het grote potentieel van het 
goudhaantje van argenx: ef-
gartigimod (commerciële 
naam Vyvgart), een middel 
tegen de zeldzame spierziek-
te myasthenia gravis. Het 
wordt verkocht op de Ameri-
kaanse markt, en de eerste 
verkopen kwamen boven de 
schattingen uit. De beurska-
pitalisatie is opgelopen tot 
zowat 20 miljard euro. Dat is 
bijvoorbeeld al 3,5 miljard 
euro meer dan UCB.

De grootste maker van ge-
heugenchips en smartphones 
verwacht over het afgelopen 
tweede kwartaal de beste 
winstcijfers sinds het tweede 
kwartaal van 2018. Het 
Zuid-Koreaanse bedrijf zag 

de vraag naar smartphones 
dalen, maar de verkoop van 
chips bleef zeer sterk. Sam-
sung rekent op groei voor de 
omzet (+21 %) en de bedrijfs-
winst (ebit, +11,4 %). Het 
sterke kwartaal is opvallend, 
omdat veel chipfabrikanten 
waarschuwden voor een 
chip overschot. Sinds de piek 
van januari 2021 was de 
koers van Samsung gehal-
veerd. Na het nieuws steeg 
hij met 4 procent.

De Franse staat wil de ener-
giegroep volledig nationalise-
ren. Ze bezit al 84 procent, 
de privé-aandeelhouders 
hebben 15 procent en de 
werknemers 1 procent. De 
nationalisering moet de rege-

ring meer controle geven 
over de herstructurering van 
de groep, die zware schulden 
torst en lijdt onder de ener-
giecrisis. EDF behoort tot de 
grootste nutsbedrijven van 
Europa, en herbergt ook de 
Franse kerncentrales. De re-
gering kondigde ook aan op 
zoek te gaan naar een nieuwe 
CEO, want topman Jean-Ber-
nard Levy zet een stap opzij. 
De koers steeg met 14,5 pro-
cent na de aankondiging.

Het hing al jaren in de lucht 
en nu is het officieel: Tessen-
derlo en Picanol worden één 
groep. Dat gebeurt met een 
vrijwillig openbaar ruilbod, 
waarbij één aandeel Picanol 
kan worden omgezet in 2,43 

aandelen Tessenderlo. De re-
ferentieaandeelhouders Luc 
Tack en Patrick Steverlynck 
brengen hun 89,34 procent 
van de Picanol-aandelen in. 
De slotkoers van voor de aan-
kondiging waardeert Picanol 
op 72,3 euro per aandeel. Op 
basis van de cijfers van 2021 
heeft de nieuwe combinatie 
een omzet van 2,7 miljard eu-
ro en een aangepaste be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
430 miljoen euro.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 366,30 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 1121,00 dollar
Ticker: SMSN LN
ISIN-code: US7960508882

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 9,05 euro
Ticker: EDF FP
ISIN-code: FR0010242511

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 29,75 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639
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A
B InBev is wellicht het 
meest aanbevolen Belgi-
sche aandeel van de voor-
bije jaren. Maar het heeft 
al vaak teleurgesteld. Ook 
wij zijn al enkele keren 
op het verkeerde been ge-

zet. We hadden er alle ver-
trouwen in dat de koers zou 
stijgen, maar de voorbije 
twaalf maanden ging hij nog 
eens 15 procent lager. Geluk-
kig werkten we met langlo-
pende opties. We behouden 
het vertrouwen in onze twee 
posities. De gekochte call juni 
2023 met uitoefenprijs 60 eu-
ro houdt goed stand rond 
2,80 euro. De geschreven put 
december 2023 met uitoefen-
prijs 52 euro zit zelfs lichtjes 

O P T I E S

Overzicht optiestrategieën, deel 2
in de winst. Wacht rustig af.
De koers van Solvay kreeg de 
vorige maanden een pandoe-
ring. Solvay is met zijn Russi-
sche joint venture Rusvinyl 
getroffen door de oorlog in 
Oekraïne. Beleggers stuurden 
het aandeel in twaalf maan-
den bijna een derde lager. We 
zagen er een opportuniteit in, 
maar gingen wat te vroeg à la 
hausse. De gekochte call de-
cember 2022 met uitoefen-
prijs 105,00 euro zakte fors in 
waarde. De geschreven put 
december 2022 met uitoefen-
prijs 100,00 euro werd een 
beetje duurder, maar net zo-
als bij de call hebben we nog 
een kleine zes maanden om 
op beterschap te wachten.

Prosus zakte de voorbije 
twaalf maanden met 17 pro-
cent. Het is nog redelijk ge-
prijsd: 20 keer de jaarwinst. 
Het dividendrendement is ui-
teraard weer toegenomen, tot 
naar schatting al 0,35 procent. 
De koers is sterk gestegen. We 
zijn dus blij dat we à la hausse 
gingen. De geschreven put 
december met uitoefenprijs 
55,00 euro bracht 9,93 euro 
op. Hij is nog maar 4,9 euro 
waard. We denken dat de 
winst nog kan toenemen. De 
gekochte call maart 2023 met 
uitoefenprijs 60,00 euro kost-
te 5,03 euro en is nu al 12,22  
euro waard. Er rest nog tijd 
om de winst te laten toene-
men.

Het aandeel JDE Peet’s pres-
teerde ondermaats sinds de 
beursgang, maar houdt de 
jongste maanden relatief goed 
stand. Eind februari maakt 
JDE Peet’s behoorlijke resul-
taten bekend. De kernwinst 
steeg over het hele jaar met 2 
procent. Belangrijker is de 
voorspelde ‘stabiele’ winst 
voor 2022. De bedrijfskas-
stroom over 2021 en de omzet 
bleven iets boven de verwach-
ting. De sterk gestegen koffie-
prijs is nog niet voelbaar in de 
resultaten. Het aandeel is met 
15 keer de winst per aandeel 
niet duur. We schreven de put 
december met uitoefenprijs 
28,00 euro en maken al een 
mooie winst. De agressievere 
beleggers kochten de call 
maart 2023 met uitoefenprijs 
30,00 euro. Ook dat contract 
werd duurder. We laten de 
winst rustig toenemen. z

D
e prijs van een ton koper 
bereikte in maart een re-
cordniveau van iets bo-
ven 5 dollar per pond, of 
11.000 dollar per ton. 
Sinds die top is de koper-
prijs met een derde ge-

daald. Na de invasie van Rus-
land in Oekraïne stegen de 
prijzen van alle basismetalen. 
Er werd gevreesd voor aan-
voerproblemen en een explo-
sie van speculatieve posities 
op de termijnmarkten deed 
de rest. Intussen is het senti-
ment gekeerd. Dat wordt het 
best geïllustreerd op de ter-
mijnmarkten, waar de netto-
shortpositie bij het CME-ko-
percontract sinds april 2020 
niet meer zo hoog stond.

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

Recessievrees drukt koperprijs

De redenen waarom koper 
naar een recordprijs steeg, 
zijn in drie maanden niet ver-
dwenen. De vooruitzichten 
op middellange termijn ogen 
onverminderd gunstig met 
een aantrekkende vraag, waar 
de verwachte evolutie van het 
aanbod onvoldoende op kan 
inspelen. Op korte termijn is 
er geen vuiltje aan de lucht. 
Een daling van de productie 
in Chili en Peru wordt ruim 
gecompenseerd door een ho-
gere output in Indonesië en 
de Congo. Maar vanaf vol-
gend jaar wordt de pijplijn 
van nieuwe koperprojecten 
veel leger. Een aanbodover-
schot op de kopermarkt zal 
hoe dan ook van korte duur 

zijn. De vraag naar koper voor 
groene toepassingen zal blij-
ven toenemen. Voor alles wat 
te maken heeft met zon- en 
windenergie, elektrische en 
hybride voertuigen, warmte-
pompen en de opslag van 
energie, is koper nodig.

ETF’s op koper en 
mijnaandelen
Beleggers kunnen in termijn-
contracten op koper investe-
ren via de WisdomTree Cop-
per ETF, die op de Duitse 
Xetra noteert. Aandelen van 
mijnbouwers zijn een alterna-
tief, maar slechts weinig be-
drijven focussen op koper. 
Een meerderheid ontgint ook 
andere metalen, maar dat is 

geen bezwaar, want de prijs-
evolutie van de basismetalen 
loopt op lange termijn gelijk.
Spreiding is wel aan te raden. 
In die zin is het goed nieuws 
dat er sinds kort een Europe-
se variant van de Global X 
Copper ETF is. Die noteert 
op de Duitse Xetra. De jaar-
lijkse beheerkosten bedragen 
0,65 procent. De onderliggen-
de index is de Solactive Glo-
bal Copper Miners-index, 
waar 41 bedrijven deel van 
uitmaken. Die index deed het 
de voorbije maanden met een 
daling van 40 procent nog 
slechter dan de koperprijs. 
Hier dient zich dus stilaan 
een instapmoment aan. Grote 
posities zijn onder meer Sou-
thern Copper, dat 80 pro-
cent van de omzet uit koper 
haalt. Antofagasta uit Chili 
en First Quantum Minerals 
uit Canada doen met 85 pro-
cent nog beter. z
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W
e zijn blij met het spec-
taculaire koersherstel 
van de Chinese aande-
len Alibaba (+50% 
sinds eind mei) en 
Prosus (+75% sinds 
midden mei), na hun 

forse terugval. Via online-
orders namen we op 8 juli 
winst op de onlangs bijge-
kochte aandelen. Dat biedt 
ons ruimte om extra in 
grondstoffen te investeren. 
Zo verwelkomen we onder 
meer de koperspecialist First 
Quantum Minerals in de 
voorbeeldportefeuille en we 
versterkten onze positie in 
edelmetalen en uranium. Tot 
slot verhogen we ook onze 
positie in Ackermans & van 
Haaren na de geslaagde 
beursgang van DEME.

Tegenvaller voor 
 Hyloris
Een CRL, voluit complete 
 response letter, is geen goed 
nieuws voor de goedkeu-
ringsaanvraag van een medi-
cijn in de Verenigde Staten. 
Op 30 juni kreeg ook Hyloris 

zo’n brief over Maxigesic IV, 
een intraveneuze combinatie 
van paracetamol en ibupro-
fen, als alternatief voor zwaar 
verslavende opioïde pijnstil-
lers. Het Amerikaanse ge-
neesmiddelenagentschap 
FDA vraagt uitleg over de 
verpakking van het product.
Cruciaal is dat er geen pro-
bleem is met de klinische da-
ta. Analisten gaan uit van een 
vertraging van zes tot twaalf 
maanden. De Amerikaanse 
markt is cruciaal, met een 
verwachte groei van de 
postoperatieve pijnstillers-
markt van 1,1 miljard dollar 
in 2019 tot 2,6 miljard in 
2028. Hyloris heeft naast 
Maxigesic IV een tweede 
goedgekeurd product: Sotalol 
IV, een intraveneuze variant 
voor de behandeling van 
hartritmestoornissen.
Vorig jaar leverden beide 
producten een omzet van 
3,1 miljoen euro op (2,3 mil-
joen verwacht). Oorspronke-
lijk mikten analisten voor 
2022 op een toename van de 
groepsomzet tot 10,3 miljoen 

euro. Door de tegenvaller 
met Maxigesic IV in de Ver-
enigde Staten is dat intussen 
neerwaarts bijgesteld tot 
5,5 miljoen euro. Vorig jaar 
werd de pijplijn uitgebreid 
met vier nieuwe kandidaat- 
producten. Het ging om een 
samenwerking met Purna 
 Female Healthcare voor een 
combinatiemiddel tegen 
weerkerende vaginale schim-
melinfecties, de licentiename 
van CRD-102, een orale toe-
passing van Milrinone die in 
de klinische studiefase zit 
voor hartfalenpatiënten, een 
deal met Pleco Therapeutics 
voor de ontwikkeling van zo-
genoemde plecoidmiddelen 
ter ondersteuning van kan-
kerbehandelingen, en met 
Vaneltix Pharma voor de ont-
wikkeling en de verkoop van 
Alenura, een nieuw type 
blaasspoelingsmiddel.
De klemtoon voor dit jaar ligt 
op de opstart en/of het afron-
den van zes klinische studies 
in fase II of fase III, het toe-
voegen van minstens vier 
nieuwe moleculen aan de 
pijplijn en de verdere uitbrei-
ding van de commercialisatie 
van Sotalol IV en Maxigesic 
IV. Momenteel bestaat de 
portefeuille uit veertien mo-

leculen, met daarnaast nog 
vier generische kandidaat- 
producten met een hoge toe-
gangsbarrière. Tegen 2024 
wil Hyloris de pijplijn uit-
breiden tot dertig kandi-
daat-geneesmiddelen of 
goedgekeurde producten, 
met een toenemende strate-
gische klemtoon op herbe-
stemmingen van moleculen 
in plaats van louter herfor-
muleringen. De comfortabele 
kaspositie van 50 miljoen eu-
ro eind 2021 (cashburn van 
13,4 miljoen in 2021) werd 
eind maart met 15 miljoen 
aangevuld dankzij een ge-
slaagde kapitaalverhoging 
met heel beperkte korting 
 tegen 15,5 euro per aandeel. 
Daarmee kan onder meer een 
aandeelhouderslening van 
11,8 miljoen euro die eind 
2022 vervalt, worden terug-
betaald. De CRL voor Maxi-
gesic IV is de eerste aanzien-
lijke tegenvaller sinds de 
beursgang tegen 10,75 euro 
per aandeel in juni 2020. Het 
onderliggende verhaal blijft 
onverminderd positief. Het 
aandeel blijft koopwaardig 
(rating 1C). z

Het onderliggend verhaal 
van Hyloris blijft onver-
minderd positief.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  Just Eat Takeaway: het 

bericht van een commerci-
ele deal tussen de uitge-
spuwde Amerikaanse doch-
ter GrubHub en Amazon gaf 
de koers een boost.

·  Samsung Electronics deed 
het in het tweede kwartaal 
veel beter dan de markt had 
gevreesd. Dat leidde tot een 
koersherstel (lees ook blz. 
86).

·  Tessenderlo Group: zoals 
verwacht is er opnieuw de 

intentie om Tessenderlo 
Group en Picanol samen te 
voegen tot één industriële 
groep met een ruilverhou-
ding van 1 aandeel van Pica-
nol tegen 2,43 aandelen van 
Tessenderlo (lees ook blz. 
86).

Thema goud en 
metalen
·  Alexco Resource: we zĳn 

teleurgesteld over het 
karige bod van de Ameri-
kaanse goud- en zilverpro-
ducent Hecla Mining via een 
aandelentransactie op 

Alexco Resource. Bĳ goed-
keuring ontvangen de aan-
deelhouders van Alexco per 
aandeel slechts 0,116 aan-
delen van Hecla. Dat komt 
tegen de koers van Hecla 
overeen met 0,47 dollar. 
Hecla legt amper 70 miljoen 
dollar op tafel voor het Keno 
Hill-project. Door de proble-
men bĳ Keno Hill had Alexco 
vers kapitaal nodig, waarin 
Hecla nu zal voorzien. We 
ruilen in voor meer aandelen 
van First Majestic Silver.

·  Wheaton Precious Metals: 
Hecla Mining betaalt als 

onderdeel van het Alexco 
Resource-bod 135 miljoen 
dollar in aandelen aan 
 Wheaton Precious Metals 
om de bestaande strea-
mingovereenkomst af te 
kopen.

Thema vergrij-
zing
·  Inventiva wist zĳn cash-

positie op te trekken met 
14,6 miljoen euro door de 
uitgifte van 1,26 miljoen 
nieuwe aandelen.

Winst nemen na 
Chinees herstel
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 5 aandelen Ackermans&vanHaaren bĳgekocht tegen 
142,10 euro; 120 First Quantum Minerals tegen 25,87 Canadese dollar;  
100 First Majestic Silver tegen 7,20 dollar; 100 NexGen Energy tegen 3,80 
dollar;  50 VanEck Vectors Goldminers tegen 28,63 euro (onlineorders 
vrĳdag 8 juli)
Verkoop: we hebben 20 aandelen Alibaba verkocht tegen 122,26 dollar;   
40 Prosus tegen 71,00 euro en 1.500 aandelen Alexco Resource tegen 
0,4104 dollar (onlineorders vrĳdag 8 juli)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
163.321,43   (99,8%)      447,49    (0,2%)             163.768,92  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -8,2% Bel20   -12,7%
Eurostoxx50 -18,4% MSCI World  -8,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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I
n navolging van vorige 
week zetten we deze week 
nog eens vijf belangrijke va-
luta in de spotlights met het 
oog op de tweede helft van 
2022.

Noorse kroon
De Noorse centrale bank 
heeft de rente eind juni ver-
hoogd van 0,75 naar 1,25 pro-
cent. De Norges Bank ver-
wacht dat dit geen eindpunt 
is: in augustus komt er wel-
licht weer een kwart procent 
bij. De reden? De inflatie die 
maar blijft voortrazen. De 
voorzitter van de centrale 
bank, Ida Wolden Bache, laat 
haar mening beïnvloeden 
door Christine Lagarde, de 
voorzitter van de Europese 
Centrale Bank (ECB). Beiden 
willen behoedzaam te werk 
gaan. Lagarde gaat de rente 
voor het eerst sinds 2011 ver-
hogen met ‘slechts’ 0,25 pro-
centpunt. Het kan ook 0,5 
procentpunt worden, als de 
inflatiedruk te hoog blijft.

Wolden Bache nuanceert de 
verhoging in Noorwegen 
door te zeggen dat de rente 
nog altijd op een laag niveau 
staat en dat het monetaire 
beleid nog altijd stimulerend 
werkt. Ze volgt de redenering 
van Jerome Powell, de voor-
zitter van de Amerikaanse 
centrale bank (Fed), niet. Die 
heeft nog eens verkondigd 
dat hij liever te fors op de 
rem staat dan te zwak.
De Noorse kroon wordt er 
niet duurder door. De Noren 
betalen zelfs 2 procent meer 
voor een euro dan een jaar 
geleden en 10 procent meer 
dan vijf jaar geleden. Noch-
tans is de Noorse economie 
erg robuust dankzij de gigan-
tische inkomsten uit olie en 
gas. Maar experts beginnen 
te twijfelen over de bocht die 
de overheid lijkt te nemen 
onder invloed van de kli-
maatlobby. Die wil vooral de 
natuur en het klimaat be-
schermen, de economie lijkt 
van ondergeschikt belang. 

Het doet de vraag rijzen of de 
Noorse kroon nog een voor-
aanstaande plaats verdient in 
een obligatieportefeuille.

Zweedse kroon
Met de Zweedse kroon is het 
nog erger gesteld. De waarde 
verminderde in een jaar met 
6 procent tegenover de euro. 
Nauwelijks tien jaar geleden 
betaalden de Zweden 8,3 kro-
nen voor een euro. Vandaag 
is het al 10,7 kronen. De eco-
nomie van Zweden deed het 
in het eerste kwartaal van dit 
jaar niet goed. De inflatie van 
7,5 procent knabbelt aan de 
koopkracht van de Zweden. 
Het bruto binnenlands pro-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea 1,875 %  17/01/28  79,95 6,27 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 %  01/07/26  81,82 9,57 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 %  17/01/27  78,56  7,40 % 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 %  02/11/31  75,98 8,39 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 83,49  8,84 % 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 %  15/04/32 79,90  5,40 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 76,61  17,3 %  100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  97,16  2,57 % 10.000 AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26 97,55  2,33 %  10.000  AAA
CAD Daimler Canada 1,65 %  22/09/25 91,48  4,57 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,57  5,67 %  2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00 % 25/08/23  99,59  4,33 % 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50 % 17/05/23  100,3  7,04 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24  64,52 50,7 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 90,63 11,9 %  5.000  AAA
PLN EIB  2,75 % 25/08/26  84,73  7,06 %  1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Overzicht van de 
 munten (deel 2)

= ESG-obligatie



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

91

14  J U L I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

duct (bbp) daalde in het eer-
ste kwartaal met 0,4 procent 
tegenover de voorgaande drie 
maanden.
De Riksbank, de Zweedse 
centrale bank, wilde de be-
leidsrente tot 2024 op nul 
houden, maar ze kan dat 
voornemen niet waarmaken. 
Door de verhoging tot 0,25 
procent ligt de rente voor het 
eerst sinds 2014 weer boven 
nul. Maar de laatste dag van 
juni kwam er ineens weer 
0,50 procent bij, waardoor de 
oudste centrale bank ter we-
reld de rente brengt tot 0,75 
procent. De Zweedse minis-
ter van Financiën, Mikael 
Damberg, verlaagt de prog-
nose voor dit jaar naar een 
economische groei met 1,9 
procent. Een paar maanden 
geleden werd nog het dubbe-
le voorspeld. Voor volgend 
jaar stelt hij de groeivoor-
spelling naar beneden bij.
Die verontrustende berich-
ten volstaan wat ons betreft 
om de aankoop van obligaties 
in de Zweedse munt argwa-
nend te benaderen.

Zwitserse frank
De Zwitserse frank is al lange 
tijd een stabiele munt, maar 
bijlange niet zo stevig als 
vandaag. In onzekere tijden 
vluchten beleggers richting 
munten met een stevige re-
putatie. We hadden in januari 
verwacht dat een soort pari-
teit (1 frank = 1 euro) in 2022 

tot de mogelijkheden zou be-
horen. Dat het slechts zes 
maanden zou duren eer het 
zover kwam, hadden weinig 
valutadeskundigen verwacht. 
De waarde van een Zwitserse 
frank is onlangs zelfs al tot 
boven een euro gestegen.
De massale vlucht richting de 
Zwitserse munt toont aan dat 
vermogende beleggers bang 
zijn en kapitaalbehoud boven 
rendement verkiezen. Toch 
is dat niet zonder gevaar. 
Voor het eerst sinds lang evo-
lueert de inflatie richting 3 
procent. Dat is veel meer dan 
in het Alpenland gebruikelijk 
is. De Zwitserse centrale 
bank heeft daarom de rente 
met 50 basispunten ver-
hoogd. Daarmee is de rente 
nog altijd negatief, namelijk 
-0,75 tot -0,25 procent. De 
bank houdt rekening met 
meer verhogingen, waardoor 
de rente eerstdaags boven  
0 procent kan stijgen.

Turkse lira
De Turkse lira staat op een 
historisch laag niveau. Het 
ene diepterecord na het an-
dere sneuvelt. Tien jaar gele-
den betaalden de Turken 
2,20 lira voor een euro. Van-
daag is het 17 lira. Voor de 
Turken is dat een ramp. Hun 
munt wordt bijna dagelijks 
minder waard tegenover de 

euro en de dollar. Bovendien 
bereikt de inflatie (73,5%) 
het hoogste niveau sinds 
1998. En het is nog niet voor-
bij. President Erdogan blijft 
tegenstander van een hogere 

rente om de galopperende 
inflatie te beteugelen. De 
Turkse centrale bank hield 
vorige maand de rentes voor 
de vijfde maand op rij onge-
wijzigd op 14 procent. Zo-
lang hij niet van mening ver-
andert en de rente laat stij-
gen, blijft de inflatie onaan-
vaardbaar hoog en de Turkse 
lira bedroevend zwak.

Braziliaanse real
Brazilië wordt evenmin ge-
spaard van een hoge inflatie. 
Die bedraagt 11,73 procent en 
stijgt nog verder. Banco Cen-
tral do Brasil doet wat de 
meeste centrale banken 
doen: de rente verhogen. Ze 
beschikt over weinig andere 
wapens. Het is voor Brazilië 
al de vierde rentestijging dit 
jaar en dat brengt de huidige 
beleidsrente op 13,25 pro-

cent. De Braziliaanse real 
spint garen bij de hoge rente. 
De munt steeg dit jaar al 14 
procent tegenover de euro. 
Maar een obligatiebelegger 
moet verder kijken. De real is 
de voorbije vijf jaar met 43 
procent in waarde gedaald 
tegenover de euro. Wie die 
munt in portefeuille heeft via 
obligaties, moet al serieuze 
coupons incasseren om het 
waardeverlies van de real te 
compenseren.
Maar een erg hoge rente die 
de inflatiedruk niet de baas 
kan, moet ongelukken ver-
oorzaken. De Braziliaanse 
economie is in het vierde 
kwartaal van 2021 wel uit een 
recessie geraakt. Over het he-
le jaar groeide de economie 
met 4,6 procent. Dat was een 
hele prestatie, omdat in 2020 
nog een negatieve groei van 
3,9 procent werd opgetekend. 
Maar de euforie zal van korte 
duur zijn. Voor dit jaar wordt 
maar een groei van 0,3 pro-
cent verwacht. Het begro-
tingstekort zit dicht bij 10 
procent van het bbp. De over-
heidsschuld kan zelfs toene-
men tot 90 procent van het 
bbp. Misschien komt er be-
terschap vanaf oktober 2022, 
als voormalig president Luiz 
Ináncio Lula da Silva terug-
keert. Maar dat is verre van 
zeker. z

De massale vlucht rich-
ting de Zwitserse frank 
toont dat vermogende 
beleggers kapitaalbe-
houd boven rendement 
verkiezen.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD 1,0303  -13,01 %
EUR/GBP  0,8585  -0,62 %
EUR/NOK 10,301  +0,89 %
EUR/SEK  10,801 +6,26 %
EUR/CAD 1,3320 -9,62 %
EUR/AUD  1,5173  -4,38 %
EUR/NZD  1,6729 -1,65 %
EUR/ZAR 16,926  -0,95 %
EUR/TRY  17,477 +70,24 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Bĳ de ratingwĳzigingen mer-
ken we al maanden vooral 
downgradings. Deze keer is 
Commerzbank aan de beurt. 
Moody’s verlaagt de rating 
van A1 naar A2. Dat is niet 
leuk voor de Duitse bank 
omdat ze een hogere rente 
zal moeten betalen op haar 
leningen. Maar ongerustheid 
hoeft helemaal niet. Het 

ratingbureau is van mening 
dat het fundamentele kre-
dietprofiel van de bank nog 
steeds veerkrachtig en solide 
is. Commerzbank is er ook in 
geslaagd de omzet te verho-
gen. De dollarobligatie met 
een coupon van 8,125 pro-
cent die vervalt in 2031 ver-
loor wel 0,37 procent. Ze 
wordt verhandeld tegen 

102,66 procent en dat brengt 
het rendement op 5,79 pro-
cent.
Standard & Poor’s downgra-
dede de Amerikaanse retail 
store Bed Bath & Beyond 
van B+ naar B-. Bovendien is 
de outlook negatief. De 
groeiverwachtingen werden 
bĳgesteld en de winst zal 
dalen. S&P merkt op dat 
BB&B marktaandeel verliest. 
De hoge inflatie is nefast 

voor de hele retailsector.
Toch zĳn er ook positieve 
aanpassingen aan de rating 
van sommige debiteuren. 
Moody’s bevestigt de Ba1- 
rating van Marokko. De ver-
wachtingen stĳgen van nega-
tief naar stabiel. Hetzelfde 
ratingbureau bevestigt de 
Ba3-rating van Ivoorkust en 
de verwachtingen stĳgen van 
stabiel naar positief.

Ratings: doorgaans naar beneden
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L E Z E R S V R A A G

U bent enthousiast over 
NexGen Energy, maar het 
aandeel is sinds de piek in 
april fors gezakt. Wat is er 
aan de hand?
We namen NexGen Energy 
op in de voorbeeldportefeuil-
le en hebben onlangs die po-
sitie verstevigd, omdat we 
het Canadese uraniumbedrijf 
sterk zien presteren in de nog 
prille uraniumstierenmarkt 
(periode van langdurige 
prijsstijging). We wezen 
daarbij wel op de bovenge-
middelde volatiliteit. De klei-
ne uraniumsector is notoir 
volatiel.
Voor een referentiepunt 
zochten we de koersgrafiek 
van Paladin Energy tijdens de 
vorige uraniumstierenmarkt 
(van 2004 tot 2007) op. Het 
aandeel was een van de 
meest succesvolle. De koers 
verhonderdvoudigde tussen 
mei 2004 en april 2007. On-
danks die fenomenale stij-
ging onderging het aandeel in 
die periode vijf correcties van 
31 tot 40 procent. De kortste 
correctie aan het einde van 
de cyclus duurde 14 dagen, 
de andere vier tussen 50 en 
78 dagen. De huidige correc-
tie van NexGen Energy snijdt 
iets dieper (-48 %) en duurt 
iets langer (op moment van 
redactie 85 dagen). Hoewel 
we liever geen lagere bodem 
(voorlopig 3,4 dollar) hadden 
gezien tegenover de vorige 
correctie, die op 28 januari 
eindigde, beschouwen we de 
correctie niet als verontrus-
tend.
NexGen Energy bereikte in 
juni een historische mijlpaal. 

Het diende toen het cruciale 
milieu-effectenrapport in 
voor het Arrow-project in het 
Canadese Athabasca-bassin. 
Het rapport, waaraan jaren-
lang is gewerkt, vormt de ba-
sis voor het vergunningspro-
ces, dat naar verwachting 
twee jaar zal duren. Parallel 
worden voorbereidingswer-
ken opgestart voor de bouw 
van de mijn.
De definitieve haalbaarheids-
studie van februari 2021 stelt 
een bouwprijs van 1,3 miljard 
Canadese dollar en een 
bouwduur van 3,5 jaar voor-
op. Gedurende de levensduur 
van 10,7 jaar zal de mijn jaar-
lijks gemiddeld 21,7 miljoen 
pond uranium (U3O8) pro-
duceren tegen een lage kost-
prijs van 7,58 Canadese dollar 
per pond. Daarmee is ze bij 
de 10 procent goedkoopste 
mijnen. De wereldwijde ver-
wachte jaarproductie in 2022 
bedraagt 130 miljoen pond 
U3O8.
De actuele waarde van de 
toekomstige kasstromen na 
belastingen bedraagt 3,5 mil-

jard Canadese dollar bij een 
gemiddelde uraniumprijs van 
50 dollar per pond, oplopend 
tot 5,33 miljard bij 70 dollar 
per pond. Het bedrijf sloot 
meerdere overeenkomsten af 
met de lokale bevolking, die 
het project mee ondersteunt. 
In milieubeheer en sociaal-
economische aspecten is Ar-
row een project van wereld-
formaat. Op basis van de 
jaarlijkse nettokasstroom van 
gemiddeld 763 miljoen Cana-
dese dollar na belastingen 
(1,04 miljard in de eerste vijf 
jaar) zal NexGen postvatten 
in de top vijftien van ’s we-
relds grootste grondstoffen-
mijnbedrijven. Bovendien is 
er nog heel veel exploratie-
potentieel in het Arrow-ge-
bied.
Voor een ommekeer is het 
wachten op een nieuwe in-
stroom van kapitaal in de 
sector. Het voorstel tot be-
slissing vorige week door het 
Europees Parlement om in-
vesteringen in kernenergie te 
erkennen als klimaatvriende-
lijk, groen en duurzaam, kan 
op termijn zo’n katalysator 
zijn. De beleggingsthesis in 
uranium is sterker dan ooit, 
maar vergt geduld en stalen 
zenuwen. Koopwaardig 
 (rating 1C). z

Waarom is NexGen Energy zo gezakt?

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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