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V O O R W O O R D

De tijd dringt 
voor Xi Jinping

N r .  3 7  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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 denken dat er op-
nieuw mogelijkheden 
zijn op de Chinese aan-
delenmarkten. Na an-
derhalf jaar van serieu-
ze verliezen door drie 
opeenvolgende schok-

golven –�de overheidsingre-
pen tegen grote techbedrij-
ven, de vastgoedcrash en de 
covid-19-pandemie�– was er 
deze zomer al een eerste her-
stel. Een volgende zit eraan te 
komen, omdat de situatie wel 
móét verbeteren in de eerst-
volgende maanden. In het na-
jaar gaat de Chinese president 
Xi Jinping voor een primeur: 
een derde ambtstermijn.
Dat zou met heel wat luister 
gepaard moeten gaan. Maar 
zo ziet het er op dit moment 
niet naar uit. Xi kent zijn 
moeilijkste periode sinds hij 
in 2012 aan de macht kwam. 
De groeiverwachting voor de 
Chinese economie voor dit 
jaar is gezakt tot amper 3 pro-
cent. Een belangrijke spelbre-
ker blijft de omikronvariant 
van het coronavirus, die de 

autoriteiten tot lockdowns 
dwingt. Het land heeft geen 
immuniteit opgebouwd door 
zijn zero-tolerantiebeleid en 
de minderwaardige Chinese 
vaccins. Daarnaast beleefde 
ook China een hete en kurk-
droge zomer met een lange 
hittegolf, die rivieren droog 
zette en waterkrachtcentrales 
op non-actief plaatste.
De tijd dringt. Het land neemt 
weer strenge coronamaatre-
gelen, zodat de toestand over 
enkele maanden is gestabili-
seerd. Xi Jinping kan een 
enorme uitbraak van de co-
ronacrisis tijdens het Partij-
congres missen als kiespijn.
De autoriteiten vaardigden 
onlangs ook stimulerings-
maatregelen uit ter waarde 
van 1.000�miljard yuan of 
146�miljard dollar. Het pakket 
is volgens premier Li Keqiang 
straffer dan tijdens de uit-
braak van de pandemie in 
2020. Ook worden onderne-
mingen minder lastiggevallen 
met nieuwe reglementerin-
gen. Het bedrijfsleven krijgt 

zelfs ondersteuning. In tegen-
stelling tot meer dan tachtig 
andere centrale banken voert 
de Chinese centrale bank met 
de regelmaat van de klok 
 renteverlagingen door.

Aantrekkelijk 
gewaardeerd
Crisissen houden niet alleen 
problemen in, maar ook grote 
kansen voor beleggers. Onze 
beleggingshorizon mag dan 
niet een of twee maanden 
zijn, maar eerder een tot twee 
jaar. Anderhalf jaar beurs-
ellende en een internationale 
uittocht hebben Chinese 
waarden heel attractief ge-
prijsd: 12�keer de gemiddelde 
winstverwachting voor 2022, 
versus 16�keer voor de MSCI 
World Index.
Het plaatje voor de Chinese 
beurzen is best beloftevol. U 
kunt kiezen voor grote namen 
als Alibaba Group en Ten-
cent Holdings/Prosus of 
voor een tracker op Chinese 
aandelen, zoals de iShares 
MSCI China (Euronext Am-
sterdam met ticker ICHN en 
ISIN-code IE00BJ5JPG56).
China staat op technologisch 
gebied verder dan wij. Zo is er 
het verhaal van de onlinere-
tailer Meituan (22,5�dollar, 
ADR-notering NYSE, ticker 
MPNGY US en ISIN-code 
US58533E1038) die koeriers 
voor leveringen aan huis ver-
vangt door drones en zelfrij-
dende voertuigen. Een van de 
weinige beursgenoteerde 
 spelers in de groeimarkt van 
stedelijke luchtmobiliteit is 
Ehang Holdings (6,95�dollar, 
ADR-notering NYSE, ticker 
EH US en ISIN-code 
US26853E1029). Ehang is een 
pionier in drones met passa-
giers als luchttaxidienst. 
 Enkel voor de durvers! z
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V
oor Agfa-Gevaert is de 
aangekondigde verkoop 
van de drukplatendivisie 
een mijlpaal in het trans-
formatieproces. Het be-
drijf had de divisie, goed 
voor 43 procent van de 

omzet en 1.700 werknemers, 
juridisch al afgesplitst met 
het oog op een verkoop. De 
Duitse investeringsmaat-
schappij Aurelius hapt toe en 
taxeert de divisie op een on-
dernemingswaarde van 
92�miljoen euro. In die prijs 
zit ook de overname van pen-
sioenschulden ter waarde 
van 50 à 60�miljoen euro. De 
prijs lijkt laag, maar gezien 
de moeilijke vooruitzichten, 
de herstructureringskosten 
en de hoge pensioenschul-
den, hoorde een negatieve 
ondernemingswaarde ook tot 
de mogelijkheden.
De verkoop legt de funda-
menten van het nieuwe Agfa. 
De deal vereenvoudigt de 
structuur, wat het bedrijf 
wendbaarder en kosteneffi-
ciënter moet maken. Het 
 management kan de beschik-
bare investeringsmiddelen 
ook geconcentreerder inzet-
ten op de groeimotoren van 
de digitale printactiviteiten, 
de healtcare-IT-afdeling en 
enkele producten die surfen 
op een stijgende vraag dank-
zij de klimaattransitie. Agfa 
heeft meer dan vijftig indus-
triële klanten en denkt aan 
uitbreidingsinvesteringen in 
Mortsel om aan de stijgende 
vraag te kunnen voldoen. De 
radiologieactiviteiten wor-
den gezien als een rijpere 
business die cash moet gene-
reren.
De ironie wil dat de tweede-

kwartaalcijfers nog enigszins 
overeind werden gehouden 
door de relatief goede presta-
tie van de drukplatendivisie. 
De groepsomzet steeg met 6 
procent, maar de bedrijfs-
cashflow en de bedrijfswinst 
daalden met respectievelijk 

21 en 34 procent. Agfa slaag-
de er onvoldoende in zijn 
 hogere inputkosten en toele-
veringsproblemen door te 
 rekenen aan de klanten, 
waardoor de winstmarges 
onder druk stonden. Het 
 management belooft extra 
prijsverhogingen, waardoor 
de tweede helft van het jaar 
beter moet worden, maar de 
kosteninflatie, de toeleve-
ringsproblemen en de onze-
kere economische situatie 
blijven ook Agfa achtervol-
gen.

De enige divisie die tegen de 
stroom kon inroeien, was de 
drukplatendivisie, met een 
omzetstijging van 10 procent 
bij een stabiele bedrijfswinst. 
Die klus werd geklaard door 
succesvolle prijsverhogingen 
en een focus op producten en 
regio’s met een hoge toege-
voegde waarde. In de andere 
divisies lukte het moeilijker 
om de hogere kosten door te 
rekenen, maar zowel in de 
healthcare-divisie als in de 

digitale printactiviteiten dik-
ten de orderboeken stevig 
aan, wat een opstap is naar 
omzet- en winstgroei de 
 volgende jaren. Zo acht het 
management het mogelijk 
dat de bedrijfscashflow van 
de healthcare-divisie over 
enkele jaren met 20 procent 
per jaar groeit.
Een andere opsteker is dat de 
pensioenschulden in het 
tweede kwartaal verder daal-
den dankzij de stijging van de 
rentevoeten. De nettopen-
sioenschuld is gedaald van 
ruim 1�miljard euro in 2019 
naar 528�miljoen eind juni. 
De kasuitgaven die gepaard 
gaan met die schulden zijn 
gedaald tot 55�miljoen euro 
per jaar. De verkoop van de 
drukplatendivisie zal de 
 pensioenlasten verder ver-
minderen.

Conclusie
De verkoop van de druk-
platendivisie is een mijlpaal 
in het transformatieproces 
van Agfa. Ruim 40 procent 
van de omzet wordt verkocht 
tegen een lage, maar faire 
prijs. Het zwaartepunt van 
het bedrijf kan verder ver-
schuiven richting het 
groeipotentieel van de digita-
le printactiviteiten, de 
healthcare-business en de 
energietoepassingen. Het is 
knokken om de winstgevend-
heid te verdedigen tegen de 
snel stijgende inputkosten. 
De waardering is met een 
 ondernemingswaarde van 
8�keer de bedrijfscashflow 
fair. Het is nog te vroeg om 
enthousiast te worden. Het 
advies blijft houden. z

A G F A - G E V A E R T

Het nieuwe Agfa krijgt vorm

Ko e r s :  3,56 euro
T i c ke r :  AGE:BB
I S I N - c o d e :  BE0003755692
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  610 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -18  %
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  j a a r b e g i n :  -7  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het is nog te vroeg om 
 enthousiast te worden.

Ad v i e s :  houden
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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H
et diagnosticabedrijf Bio-
cartis heeft bij de presen-
tatie van de halfjaarcijfers 
de langverwachte her-
financiering aangekon-
digd. Op 30 juni beschik-
te de groep over 19,7�mil-

joen euro cash en een onge-
bruikte kredietlijn van 15�mil-
joen. Daartegenover staat 
een verwachte operationele 
kasuitstroom in 2022 van 43 
à 47�miljoen euro, 9,5 à 
13,5�miljoen minder dan in 
2021. Maar vooral moeten 
voor 135�miljoen euro con-
verteerbare obligaties met 
vervaldatum 9 mei 2024 her-
schikt worden. Die hebben 
een hoge conversieprijs van 
12,8913�euro per aandeel.

Biocartis wil nu 66�miljoen 
ophalen. De converteerbare 
obligatie wordt verlengd tot  
9 november 2027 en voor  
10 procent van het uitstaande 
bedrag geconverteerd in 
nieuwe aandelen. Daarnaast 
geeft Biocartis een nieuwe 
converteerbare obligatie uit 
voor maximaal 131,5�miljoen 
euro met vervaldatum no-
vember 2026, inclusief een 
extra uitgifte van 25�miljoen. 
Houders van de bestaande 
obligaties kunnen ze inruilen 
tegen de nieuwe, op voor-
waarde dat ze pro rata in-
schrijven op de bijkomende 
schijf van 25�miljoen euro. 
Highbridge Capital en Whi-
tebox Advisors staan garant 
voor het deel van die schijf 
waarop de bestaande obliga-

tiehouders niet intekenen, en 
ontvingen daarvoor geza-
menlijk 810.734 aandelen. 
Een vergadering van de obli-
gatiehouders moet de wijzi-
gingen goedkeuren met een 
meerderheid van 75 procent. 
65 procent gaat al akkoord.
Daarnaast komt er een kapi-
taalverhoging van 25�miljoen 
euro, met voorkeurrecht voor 
de bestaande aandeelhouders. 
Na de goedkeuring van een 
prospectus zal toestemming 
worden gevraagd op een bui-
tengewone vergadering van 
de aandeelhouders. Er is een 
meerderheid van 75 procent 
nodig. Enkele nieuwe aan-
deelhouders en KBC Securi-
ties staan garant voor het ge-
deelte waarop bestaande 
aandeelhouders niet inteke-
nen.
Tot slot tekenen Highbridge 
Capital en Whitebox in op 
een converteerbare termijn-
lening van 30�miljoen euro 
(netto-inbreng van 15,7�mil-
joen cash, de rest vloeit naar 
de terugkoop van obligaties 
met 17,5% korting) met ver-
valdatum 9 augustus 2026 en 
een conversieprijs die min-

stens 20 procent boven de 
uitgifteprijs van de kapitaal-
verhoging zal liggen. Dat 
moet rond zijn voor het jaar-
einde.
De halfjaarcijfers bevestig-
den de goede trend van het 

eerste kwartaal. De inkom-
sten uit producten klommen 
met 10 procent tot 20,3�mil-
joen euro, waarvan 16,5�mil-
joen (+12�%) uit de verkoop 
van cartridges. Het aantal 
verkochte cartridges daalde 
van 156.000 tot 153.000, om-
dat de verkoop van SARS-
CoV-2-tests bijna halveerde. 
De verkoop van oncologietes-
ten steeg met 21 procent. De 
gemiddelde gerealiseerde 
verkoopprijs per test steeg 
van 95 tot 103�euro, dankzij 
de stijging bij de oncologie-
testen tot 113�euro (+8�%). Er 
werden netto 102 nieuwe 
Idylla’s geplaatst (189 in de-
zelfde periode vorig jaar).
Cruciaal is de sterke verbete-
ring van de brutomarge, van 
8 procent vorig jaar tot  
32 procent. Biocartis ver-
wacht door de gedaalde ver-
koop van covid-testen uit te 
komen aan de onderkant van 
de verwachte jaaromzet uit 
producten van 50 à 55�mil-
joen euro. De brutomarge zal 
toenemen tot 25 à 30 procent 
en de kasuitstroom zit met 
19,2�miljoen euro na zes 
maanden op schema.

Conclusie
De aandeelhoudersverwate-
ring is aanzienlijk maar on-
vermijdelijk. Cruciaal is de 
verbetering van de marges, 
die na de tegenslagen van de 
jongste jaren het bedrijf op-
nieuw op schema zetten naar 
een break-even in 2025 of 
2026. De kapitaalverhoging 
zal op de korte termijn allicht 
nog wegen op de koers, maar 
daarna moet er ruimte zijn 
voor koersherstel. z

B I O C A R T I S

Herfinanciering eindelijk op tafel

Ko e r s :  1,31 euro
T i c ke r :  BCART BB
I S I N - c o d e :  BE0974281132
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  76,5 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -68  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -64 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De aandeelhouders- 
verwatering is aanzienlijk,  
maar onvermijdelijk.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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E
VS, de specialist in live-
verslaggeving, verraste 
opnieuw met beter dan 
verwachte cijfers. CEO 
Serge Van Herck pro-
beert het technologiebe-
drijf weer op het groeipad 

te brengen. Vorig jaar werd 
de omzetprognose voor het 
volledige boekjaar drie keer 
verhoogd. We begonnen met 
een vork van 110 à 120�mil-
joen euro en eindigden met 
een omzet van 137,6�miljoen 
euro. Dat is 56 procent meer 
dan de 88,1�miljoen euro van 
het rampjaar 2020, toen het 
EK voetbal en de Olympische 
Spelen werden uitgesteld.
Naar aanleiding van de half-

jaarresultaten wordt de om-
zetprognose voor 2022 voor 
het eerst verhoogd. Ze wordt 
van 125 tot 140�miljoen euro 
opgetrokken naar 140 tot 
150�miljoen euro. Dat is lo-
gisch, gezien het sterke or-
derboek en de verminderde 
zorgen over een tekort aan 
componenten. De verzekerde 
omzet voor 2022 is opgelo-
pen tot 126,4�miljoen euro of 
een toename met 29 procent 
tegenover de eerste helft van 
2021. Dat is inclusief extra 
huurinkomsten voor materi-
aal voor de liveverslaggeving 
van grote sportevenementen. 
Dit jaar waren er al de Olym-
pische Winterspelen in 
Peking en vanaf 20 november 

volgt de Wereldbeker voetbal 
in Qatar.
EVS heeft in 2020 het Neder-
landse Axon overgenomen. 
Daardoor is er complementa-
riteit ontstaan in de produc-
ten voor liveverslaggeving. 
Dat zorgt ook in de Verenig-
de Staten voor meer omzet.
In de eerste zes maanden 
werd voor 88,7�miljoen euro 
aan orders binnengehaald 
(75,4�miljoen in eerste helft 
2021). Dat was beter dan de 
analistenconsensus van 
82�miljoen euro. De eerste 
jaarhelft leverde een omzet 
van 67,7�miljoen euro op, een 
stijging met 9 procent tegen-
over de eerste zes maanden 
van 2021 (61,8�miljoen euro). 
Die 67,7�miljoen euro is inclu-
sief 5,7�miljoen euro extra in-
komsten uit de verhuur van 
materiaal voor de liveverslag-
geving van grote sportevene-
menten (+1,2�miljoen euro op 
jaarbasis). Zonder extra 
huurinkomsten en zonder 
wisselkoerswinsten op de 
dollar nam de omzet toe met 
3,0�miljoen euro tot 59,6�mil-
joen euro (+5,3�% op jaarba-
sis).

Het bedrijf geeft toe dat de 
operationele kosten ook zijn 
gestegen en dat er blijvend 
moet worden geïnvesteerd in 
kwalitatieve ondersteuning 
van de klanten. Dat heeft de 
hoge marges van vorig jaar 
wat onder druk gezet, deels 

door de schaarste aan com-
ponenten. In de eerste helft 
van 2022 bleef de klim van 
het bedrijfsresultaat (ebit) 
beperkt tot 0,3�miljoen euro 
(van 15,4 naar 15,7�miljoen eu-
ro). Dat betekent dat de 
ebit-marge is teruggevallen 
van 24,9 procent in de eerste 
zes maanden van vorig jaar 
naar 23,3 procent in de eerste 
helft van 2022. Het netto-
resultaat vertoont zelfs een 
lichte daling van 15,6 naar 
15,5�miljoen euro, of van 1,16 
naar 1,15�euro per aandeel, 
door hogere belastingen.
Voor het boekjaar 2022 zal er 
een basisdividend van 
1,10�euro per aandeel en een 
uitzonderlijk dividend van 
0,50�euro zijn, als compensa-
tie omdat in het coronajaar 
2020 geen dividend is uitge-
keerd. Dat geeft een brutodi-
videndrendement van ruim 7 
procent. Voor het boekjaar 
2023 wordt dat weer mini-
maal een brutodividend van 
1,10�euro per aandeel.

Conclusie
Op basis van de toptechno-
logie die het bedrijf in huis 
heeft, zijn sterke marktposi-
tie en zijn erg solide financië-
le positie (nettokaspositie 
van 44,2�miljoen euro eind 
juni) is EVS een onderge-
waardeerd aandeel, tegen 
amper 6�keer de verwachte 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) en 
minder dan 10�keer de ver-
wachte winst voor dit jaar. 
Het aandeel blijft behouden 
in de voorbeeldportefeuille. 
We hebben onze  positie ver-
hoogd. z

E V S

Op medaillekoers

Ko e r s :  20,70 euro
T i c ke r :  EVS BB
I S I N - c o d e :  BE0003820371
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 297,3 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  9,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +11  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +1  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7,2  %

Voor het boekjaar 2022 is  
er een basisdividend van 
1,10 euro en een uitzonder-
lijk dividend van 0,50 euro.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
oewel de edelmetalen-
productie in de eerste 
jaarhelft terugviel tegen-
over vorig jaar, presen-
teerde het Canadese 
 royalty- en streaming-
bedrijf Franco-Nevada 

een sterk halfjaarrapport. De 
omzet steeg in het tweede 
kwartaal met 1,5 procent te-
genover het tweede kwartaal 
van 2021 tot 352,3�miljoen 
dollar. Dat cijfer lag ruim 
 boven de analistenconsensus 
van 330�miljoen dollar en was 
het hoogste cijfer ooit op 
kwartaalbasis.

De verkoop van edelmetalen 
zakte tegenover het tweede 
kwartaal van 2021 met 9,8 
procent, van 145.937 naar 
131.574 troy ounce goudequi-
valent. Door de hogere edel-
metalenprijzen bleef de om-
zetdaling beperkt tot 6,9 pro-
cent tot 243,8�miljoen dollar. 
Na zes maanden is er een 
 daling van de verkoop van 
edelmetalen met 10,9 procent 
tot 260.201 troy ounce goud-
equivalent en een omzetda-
ling met 6,3 procent tot 
486,6�miljoen dollar.
De verwachte lagere verkoop 
van de edelmetalen wordt 
volledig gecompenseerd door 
de fors gestegen olie- en gas-
prijzen. De inkomsten uit 
energie stegen in de eerste 
jaarhelft met 80,8 procent tot 
167,1�miljoen dollar, waarvan 
91,5�miljoen in het tweede 
kwartaal (+93,4�%).

De gezuiverde bedrijfskas-
stroom (zonder eenmalige 
elementen, rebitda) steeg in 
het tweede kwartaal met 3,9 
procent tot 301,2�miljoen dol-
lar, een record, net als de toe-
name na zes maanden met 
6,4 procent tot 587,8�miljoen. 

De gezuiverde nettowinst 
steeg in het tweede kwartaal 
met 7,2 procent tot 195,8�mil-
joen dollar, of 1,02�dollar per 
aandeel (+6,2�%), en na zes 
maanden met 8,6 procent tot 
373�miljoen, of 1,84�dollar per 
aandeel (+8,3�%).
Franco-Nevada is een schul-
denvrije cashmachine die 
jaarlijks 1�miljard dollar ope-
rationele kasstroom gene-
reert. Er is dus ruimte om 
nieuwe streaming- en of 
 royaltyovereenkomsten af te 
sluiten, in combinatie met de 
al elf jaar onafgebroken jaar-
lijkse verhoging van het bru-
todividend. Momenteel beta-
len de Canadezen op jaar-
basis 1,28�dollar per aandeel 
bruto, of een brutorendement 
van 1,1 procent.
In juli kondigde het bedrijf 
een stevig financieringspak-
ket aan van 352,5�miljoen dol-
lar met G Mining Ventures. 
Het gaat om een goudstrea-
mingovereenkomst voor 
250�miljoen dollar, een zesja-
rige termijnlening tot 75�mil-
joen die de komende drieën-
half jaar kan worden opgeno-
men en een kapitaalverho-

ging van G Mining Ventures 
voor 116,4�miljoen waarop 
Franco-Nevada voor 27,5�mil-
joen intekende.
De deal vervolledigt de finan-
ciering van 481�miljoen dollar 
waarmee G Mining Ventures 
de Tocantinzinho-goudmijn 
in Brazilië kan bouwen. De 
eerste productie is voorzien 
in 2024 en zal de eerste vijf 
jaar gemiddeld 24.200 troy 
ounce goudequivalent ople-
veren voor Franco-Nevada. 
De transactie wordt betaald 
met de beschikbare cash van 
911�miljoen dollar op 30 juni. 
Inclusief een ongebruikte 
kredietlijn van 1�miljard dol-
lar beschikt Franco-Nevada 
over 1,9�miljard liquiditeiten 
voor bijkomende deals.
De verwachte jaarproductie 
uit edelmetalen voor 2022 
bedraagt 510.000 à 550.000 
troy ounce goudequivalent. 
Het bedrijf verwacht tegen 
2026 een stijging naar 
570.000 à 610.000 troy oun-
ce. Franco-Nevada mikt voor 
2022 op een groepsproductie 
van 680.000 à 740.000 troy 
ounce goudequivalent, en 
765.000 à 825.000 troy ounce 
tegen 2026.

Conclusie
Het aandeel viel de voorbije 
maanden in een lastig beurs-
klimaat minder terug dan de 
sectorgenoten. De diversifi-
catie in energie loont in deze 
periode van lagere edelmeta-
lenproductie. Het aandeel is 
een sterkhouder voor de rus-
tige langetermijninvesteer-
der en blijft in de voorbeeld-
portefeuille. z

F R A N C O - N E V A D A

Recordcijfers dankzij energiedivisie

Ko e r s :  119,74 dollar
T i c ke r :  FNV US
I S I N - c o d e :  CA3518581051
M a r k t :  New York
Beurskapitalisatie: 23,0 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  34
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  31,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -17,5  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -13 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,1  %

De diversificatie in 
 energie loont in deze 
 periode van lagere  
edelmetalenproductie.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A A N D E L E N

D
e groeimachine Lotus 
Bakeries is niet meer te 
stoppen. De onder-
neming uit het Oost- 
Vlaamse Lembeke heeft 
er opnieuw een prima 
halfjaar op zitten. De 

omzet steeg op jaarbasis van 
365,25 naar 416,77�miljoen 
euro, een klim van 14,1 pro-
cent (waarvan 6,1�% volume-
groei) en ruim 5 procent be-
ter dan de gemiddelde analis-
tenverwachting (395,7�mil-
joen).
De belangrijkste groeimotor 
blijft de verdere mondialise-
ring van Lotus Biscoff, het 
speculaaskoekje waarmee 
Lotus Bakeries bekend is 
 geworden. Daar was er een 
groei met 17 procent. Lotus 
Biscoff staat wereldwijd op 
de zevende plaats in de top 
tien van de koekjesmerken. 
De ambitie is het op lange 
termijn nummer drie te wor-
den.
Behalve op de mondialise-
ring van het bekende koekje 
zet Lotus Biscoff ook in op 
almaar meer concepten, zo-
als de speculaaspasta Lotus 
Biscoff Spread, die intussen 
ook al een internationaal suc-
ces is. Een stevige, derde 
groeipijler lijkt in de maak 
met de Lotus Biscoff Sand-
wich Cookie. De internatio-
nale uitrol van die concur-
rent voor het populaire Oreo- 
koekje overtreft de verwach-
tingen. Lotus Biscoff Ice 
Cream is de recentste inno-
vatie op de Belgische markt, 
en Lotus Biscoff Chocolade 
wordt vanaf dit jaar interna-
tionaal uitgerold.
De tweede groeimotor is de 
verdere internationale ont-

plooiing van de gezonde 
snacks, zoals Bear, Nakd, 
Trek en Kiddylicious. De om-
zet groeide in de eerste helft 
van vorig jaar met 30 pro-
cent. Buiten het Verenigd 
Koninkrijk, de bakermat van 
het segment Natural Foods, 

kwam de groei uit boven 50 
procent. Deze tak is versterkt 
door de volledige verwerving 
van Peter’s Yard, een merk 
van zuurdesemcrakers en 
-crisps. Voor de derde pijler 
van Lotus Bakeries, de lokale 
specialiteiten, is groeien veel 
minder vanzelfsprekend. Zo 
is het ontbijtkoekenmerk 
Peijnenburg niet gegroeid. 
Dit jaar investeert Lotus 
 Bakeries meer dan 100�mil-
joen euro, een record. Deson-
danks blijft de netto financië-
le schuld met 133,1�miljoen 

euro of 0,9�keer de rebitda 
onder controle. Er komt on-
der meer een nieuwe produc-
tielijn voor de Lotus Biscoff 
Sandwich Cookie, een ver-
dubbeling van de capaciteit 
van de fabriek in het Ameri-
kaanse Mebane en een derde 
Lotus Biscoff-fabriek. De site 
in Thailand zal tegen 2026 
operationeel zijn.

De analisten en de beleggers 
keken uit naar de evolutie 
van de winst. De daling van 
de winst door de forse kos-
teninflatie was het minpuntje 
in de tweede helft van vorig 
jaar. Die tendens heeft zich 
doorgezet, maar minder erg 
dan gevreesd. De situatie is 
niet uit de hand gelopen. De 
aangepaste rebit (bedrijfs-
winst uit doorlopende activi-
teiten) steeg met 6,5 procent, 
van 64,5 naar 68,6�miljoen 
euro. Dat is bijna 5 procent 
boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 65,5�mil-
joen. De recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda) steeg 
met 6,7 procent, van 77,34 
naar 82,51�miljoen euro. Dat 
levert een rebitda-marge van 
19,8 procent op, tegenover 
21,1 procent in de eerste zes 
maanden van 2021. Het 
 recurrente nettoresultaat 
klom 8,1 procent hoger, tot 
52,73�miljoen euro.

Conclusie
Lotus Bakeries blijft een 
 uitzonderlijk groeisucces op 
Euronext Brussel. Maar daar 
betaalt de belegger dan ook 
stevig voor. De waardering 
tegen 44�keer de verwachte 
winst voor 2022 en een ver-
houding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) in 
buurt van 29 is bijzonder pit-
tig. Maar de unieke groei van 
 Lotus Bakeries kan dan ook 
nog vele jaren doorgaan. 
Houden voor de lange ter-
mijn. z

L O T U S  B A K E R I E S

Onstuitbare groeimachine

Ko e r s :  5580 euro
T i c ke r :  LOTB BB
I S I N - c o d e :  BE0003604155
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,55 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  48
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  44
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -2  %
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  j a a r b e g i n :  -1  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,7  %

Lotus Bakeries investeert 
dit jaar ruim 100 miljoen 
euro om de productiecapa-
citeit op te drijven.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  2A
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N
vidia was tijdens de coro-
napandemie een van de 
steraandelen dankzij de 
explosieve groei van het 
gaming- en het datacen-
tersegment. De jongste 
kwartalen loopt het wat 

stroever. Nvidia waarschuw-
de begin augustus dat de om-
zet in de drie maanden tot 
eind juli, het tweede kwar-
taal van het boekjaar 2023, 
onder de verwachtingen zou 
uitkomen.

De groepsomzet bleef steken 
op 6,7�miljard dollar. Dat is  
3 procent meer dan een jaar 
eerder, maar een achteruit-
gang met 19 procent op 
kwartaalbasis. Ook de bruto-
winstmarge kreeg een flinke 
tik van 64,8 naar 43,5 pro-
cent. Netto bleef er 656�mil-
joen dollar over. Dat was 
ruim de helft minder dan een 
jaar eerder. Vooral gaming 
liet het afweten met een om-
zetdaling van 33 procent op 
jaarbasis naar 2,04�miljard 
dollar. Dat is slechts 30 pro-
cent van de groepsomzet.
Nvidia verwijst naar lagere 
consumentenbestedingen als 
gevolg van de recessievrees 
in de Verenigde Staten en 
Europa en de lockdowns in 
China. Een bijkomende fac-
tor is dat de GeForce RTX 
30- productlijn wordt aange-
vuld met een nieuwe genera-
tie grafische chips (GPU’s). 
Nvidia beschikt nog over een 
voorraad oude chips ter 
waarde 1,3�miljard dollar die 

het zo snel mogelijk kwijt 
wil. Dat zal druk zetten op de  
marge. Ook de crisis op de 
cryptomarkt speelt een rol.
Het datacentersegment blijft 
de sterkhouder met een om-
zetstijging van 61 procent 
naar 3,81�miljard dollar. De 
vraag naar halfgeleiders voor 
supercomputers en in servers 
voor cloudcomputing blijft 
hoog. Het is de verwachting 
dat de groei zal aanhouden, 
want cloudcomputing is in 
principe recessiebestendig.
De twee kleine afdelingen 
lieten een gemengd beeld 
zien. Professional Visualiza-
tion, vooral chips voor grafi-
sche werkstations voor de 
bedrijfsmarkt, zag de omzet 
met 40 procent afnemen naar 
496�miljoen dollar. Automo-
tive deed het erg goed met 
een groei van 45 procent, al 
blijft het aandeel in de 
groepsomzet beperkt tot  
3 procent.
Nvidia kreeg een nieuwe te-
genslag te verwerken, nu het 
van de Amerikaanse overheid 
bepaalde types halfgeleiders 
niet meer aan China en 
Hongkong mag verkopen. 

Het gaat om geavanceerde 
halfgeleiders voor toepassin-
gen in kunstmatige intelli-
gentie. Daarvan wordt later 
dit jaar de nieuwe H100-chip 
in de markt gezet. Een bijko-
mende moeilijkheid is dat 

een deel van de productie 
van de H100 zich in China 
bevindt. Nvidia schat de 
 impact op de omzet van het 
lopende derde kwartaal op 
400�miljoen dollar.
De omzetprognose bedraag 
5,9�miljard dollar. Dat zou 
een achteruitgang met 9 pro-
cent op jaarbasis betekenen, 
met een verdere achteruit-
gang bij Gaming en Professi-
onal Visualization, terwijl 
Data Center en Automotive 
zouden blijven groeien.
Nvidia beschikte eind juli 
over 17�miljard dollar aan li-
quiditeiten en keek aan tegen 
een langetermijnschuld van 
11�miljard dollar. Dat brengt 
de nettocashpositie op 6�mil-
jard dollar. Nvidia keerde 
tussen mei en juli 3,44�mil-
jard dollar uit aan dividenden 
en aandeleninkopen. Het 
budget voor aandeleninko-
pen tot eind 2023 werd met 
15�miljard dollar verhoogd.

Conclusie
Nvidia noteert 60 procent 
onder de top van eind vorig 
jaar. De halfgeleidersector 
kreeg een tik door de toene-
mende recessievrees en de 
oplopende rente weegt op de 
waardering. Het datacenter-
segment blijft groeien, maar 
gaming toont zich cyc lischer 
dan verwacht. Ook de impact 
van de slabakkende crypto-
markt weegt zwaarder dan 
verwacht. Nvidia blijft een 
groeibedrijf, maar is tegen 
14�keer de omzet en ruim 
40�keer de verwachte winst 
niet goedkoop. Het aandeel 
blijft koopwaardig voor de 
lange termijn. z

N V I D I A

Verlies van een groeimotor

Ko e r s :  136,47  dollar
T i c ke r :  NVDA US
I S I N - c o d e :  US67066G1040
M a r k t :  Nasdaq
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  377  mil jard USD
K /w  2 0 2 1 :  49
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  44
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -39  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -55 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,1  %

Het gamingsegment 
toont zich cyclischer dan 
verwacht.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A
lfen, dat actief is in 
transformatorstations, 
laadpalen en energie-
opslagsystemen, heeft 
ook in het tweede kwar-
taal een forse groei 
doorgemaakt. Bekeken 

over de eerste jaarhelft is de 
omzet met maar liefst 78 
procent gestegen tot 
205,5�miljoen euro. Met 
 name de laadstations voor 
elektrische voertuigen (EV 
charging) draaien geweldig 
met een ruime verdrievou-
diging van de omzet tot 
125,0�miljoen  euro.
Vooral de plaatsing van 
laadpalen bij retaillocaties is 
na het opheffen van de coro-
narestricties fors op stoom 
gekomen. Daarnaast is Alfen 
hiermee flink aan het inter-
nationaliseren. Inmiddels 
komt al 69 procent van de 
businessunit EV charging 
uit het buitenland, tegen-
over 50 procent voor het 
concern als geheel. Alfen 
schat de jaarlijkse groei van 
die markt op meer dan 30 
procent in de periode 2020- 
2030.
De aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg met 

maar liefst 120 procent tot 
37,3�miljoen euro. Daarmee 
kon de ebitda-marge (ebitda 
tegenover omzet) verder 
omhoog, van 14,7 naar 18,1 
procent. Het bedrijf heeft 
veel voorraden aangelegd 
om geen problemen te heb-
ben in de aanvoerketen. 
 Uiteraard heeft die voorraad 
zijn weerslag op het werk-
kapitaal, dat steeg van 23,8 
naar 54,8�miljoen euro. Alfen 
beschikt wel nog altijd over 
een nettokaspositie, al daal-
de die wel van 28,9 naar 
15,9�miljoen euro.

Conclusie
Alfen ziet wederom ruimte 
om zijn omzetverwachting 
verder op te krikken. De 
vork voor de omzetprognose 
voor 2022 wordt opgekrikt 
van 350 tot 420�miljoen euro 
naar 410 tot 470�miljoen. Die 
verhoging heeft effect op 
onze winstraming. De 
2,50�euro per aandeel die we 
voor 2023 voorzagen, komt 
nu een jaar eerder. Inmid-
dels is de koers van het aan-
deel fors verder gestegen. 
De koers-winstverhouding 
van 46 is heel hoog, maar 
past wel bij dit groeibedrijf. 
Verder dan een ‘houden’- 
advies kunnen we echter op 
dit niveau niet gaan. z

D
e waarde van de porte-
feuille van HAL Trust is 
gedaald naar 12,8�mil-
jard euro. Eind vorig 
jaar was de omvang nog 
13,1�miljard. Per aandeel 
van HAL bedraagt de 

waarde van de portefeuille 
nu 144,60�euro, tegenover 
151,22�euro eind 2021. Dat 
verlies komt vooral op het 
conto van het Vopak-aan-
deel. Dat is in de eerste helft 
van dit jaar nog eens ruim 
20 procent gedaald. Deze 
deelneming is de op één na 
grootste beursgenoteerde 
belegging van HAL.
De grootste deelneming in 
waarde is Boskalis. HAL is 
bezig Boskalis in zijn geheel 
over te nemen en van de 
beurs te halen. Omdat HAL 
kennelijk niet genoeg aan-
deelhouders kon overtuigen 
op het eerste bod (32�euro 
na de dividenduitkering) in 
te gaan, is het bod deze 
week verhoogd naar 33�euro. 
Als die nieuwe bieding suc-
cesvol is, valt de extra inves-
tering die HAL moet doen 
om Boskalis over te nemen 
wel mee. HAL had al grof-
weg de helft van de aande-
len in bezit. Daar hoeft het 
natuurlijk niet extra voor te 
betalen. En een 3 procent 
hogere prijs voor de rest van 
de aandelen is geen zwaar 
offer.
HAL heeft geen mededelin-
gen gedaan over de afgebla-
zen beursgang van Coolblue. 
Het beursklimaat is te slecht 
om het proces weer vlot te 
trekken. Tegelijkertijd zijn 
de resultaten van e-com-
mercebedrijven dit jaar wat 
minder goed na de uitbundi-

ge coronaperiode. Dat is 
mogelijk ook een overwe-
ging om langer te wachten 
met de beursgang. Een 
 mogelijk positieve impuls 
voor het aandeel van HAL 
door een succesvolle beurs-
gang van Coolblue blijft 
voorlopig uit.

Conclusie
De korting van het aandeel 
tegenover de vermogens-
waarde per aandeel is mooi, 
maar er zijn weinig redenen 
om aan te nemen dat die 
binnen afzienbare tijd weg-
gewerkt zal zijn. Als het bod 
op Boskalis slaagt, zal een 
nog groter deel van de inves-
teringen niet beursgeno-
teerd zijn. Dat maakt het 
lastiger om de waarde van 
het aandeel in te schatten, 
en daardoor is een zekere 
korting logisch. Het advies 
blijft ‘houden’. z

A L F E N

Hogere prognose
H A L  T R U S T

Lagere korting

Het beste uit…
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Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

Een lovend rapport van de 
belangrijke Amerikaanse 
broker Goldman Sachs zorg-
de ervoor dat de koers van 
Colruyt met dubbele cijfers 
in de hoogte sprong. Het 
 advies ging van ‘verkopen’ 

naar ‘kopen’, omdat de ana-
list van oordeel is dat de laag-
ste prijzen die de retailer 
hanteert in een klimaat van 
torenhoge energieprijzen en 
consumenten die moeten 
 besparen de retailgroep een 
competitief voordeel bezor-
gen. Ook de activa die Col-
ruyt bezit in windenergie zijn 
een troef in het huidige kli-
maat. De analist vindt de 
waardering van Colruyt aan-
trekkelijk. 

De daling van de intrinsieke 
waarde van de holding Sofina 
bleef binnen de perken. Dat 
stelde de aandeelhouders ge-
rust. Sofina berekende op het 
einde van de eerste jaarhelft 
zelf een waarde 9,87�miljard 

euro. Dat komt overeen met 
295�euro per aandeel. Dat is 
afgerond 13 procent minder, 
maar ligt boven de verwach-
tingen van de analisten. Sofi-
na leed wel een nettoverlies 
van 1,34�miljard euro, als 
 gevolg van ongerealiseerde 
kapitaalverliezen voor een 
bedrag van 1,39�miljard euro. 
De holding wijst erop dat de 
huidige context moeilijk 
blijft. De koers reageerde po-
sitief en won ruim 2 procent.

De holding D’Ieteren verras-
te met haar cijfers over het 
eerste halfjaar. De omzet 
steeg met 29,6 procent tot 
5,489�miljard euro bij een 
 autonome groei van 10,8 pro-
cent. De winst klom met 33,5 

procent tot 363,1�miljoen euro 
(zonder TVH met 13,1 pro-
cent). Andermaal ging de 
 autoruitendochter Belron 
 erop vooruit. Moleskine zette 
het herstel voort. D’Ieteren 
zit op een cashberg van onge-
veer 1�miljard euro. De groep 
verhoogt haar prognoses 
voor de aangepaste winst 
voor belastingen voor 2022 
van een groei met 25 naar 35 
procent. De koers won meer 
dan 6 procent.

In februari kondigde Volks-
wagen aan een aparte beurs-
notering voor Porsche te 
overwegen. Voorlopig gaat 
het door met dat plan. Het 
kapitaal van Porsche werd 
opgedeeld in 50 procent pre-

ferente en 50 procent gewo-
ne aandelen. Porsche Hol-
ding SE zou 25 procent plus 
één aandeel verwerven in de 
gewone aandelen van Por-
sche AG  tegen de prijs van de 
preferente aandelen, plus 7,5 
procent. Als de beursgang 
succesvol is, organiseert de 
groep in december een bui-
tengewone algemene verga-
dering om 49 procent van de 
opbrengst van de plaatsing 
uit te keren als dividend.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 30,37 euro
Ticker: COLR BB
ISIN-code: BE0974256852

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 195,90 euro
Ticker: SOF BB
ISIN-code: BE0003717312

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 155,30 euro
Ticker: DIE BB
ISIN-code: BE0974259880 

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 146,14 euro
Ticker: VOW3 GY
ISIN-code: DE0007664039
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D
e beurzen zijn al weken 
zenuwachtig, maar 
 Alphabet heeft de stor-
men relatief goed ver-
teerd. Vorig jaar steeg de 
koers van 90 tot 140�dol-
lar (+55�%), maar sinds 

begin 2022 lijkt de fut er uit. 
De voorbije twaalf maanden 
verloor het aandeel een kwart 
van zijn waarde. Maar Alpha-
bet kan tegen een stootje, en 
na de terugval is het aandeel 
weer redelijk geprijsd, tegen 
ongeveer 20�keer de jaar-
winst. Bij een betere beurs-
stemming is de kans aanzien-
lijk dat de koers stijgt.
Alphabet staat om dan ook 
weer op onze kooplijst. Maar 
wie nog hommeles verwacht 

O P T I E S

Korte rit meepikken met Alphabet
op de beurzen, kan de aande-
len combineren met een ge-
schreven call.

Geschreven call
Schrijf call Alphabet 
120,00�dollar met afloopda-
tum 21 oktober @ 1,38�dollar
De uitoefenprijs ligt zo’n 12 
procent boven de huidige 
koers van het aandeel. Pas als 
de stijging groter is, moet u de 
aandelen afstaan tegen 
120�dollar. Dan incasseert u 
121,38�dollar (120 + 1,38). 
Komt dat sprongetje er niet, 
dan houdt u de aandelen en 
steekt u de premie op zak. 
Opgelet: de contractgrootte is 
100. U moet dus tenminste 
honderd aandelen bezitten 

per geschreven calloptie.
Wie geen aandelen bezit, kan 
een kortlopende call proberen 
of een geschreven putje die de 
kans biedt de aandelen met 
korting aan te kopen.

Gekochte call
Koop de call Alphabet 
125,00�dollar met afloop-
datum 18 november  
@ 1,58�dollar
Die calloptie is out the money 
en dus niet duur. De aande-
lenkoers moet met iets meer 
dan 15 procent stijgen eer dit 
contract intrinsieke waarde 
krijgt. Rond 114�dollar ligt een 
weerstandje, maar als dat het 
begeeft, ligt de weg richting 
140�dollar open. Dan is deze 

call zeker 15�dollar waard (140 
- 125).

Geschreven put
Schrijf de put Alphabet 
110,00�dollar met afloop-
datum 21 oktober  
@ 6,60�dollar
De koers moet maar licht stij-
gen om de premie van 
6,60�dollar vast te hebben. Bij 
een koers boven 110�dollar 
wordt dit contract intrinsiek 
waardeloos voor de koper. De 
schrijver wint dan. Blijft de 
koers onder 110�dollar, dan 
kan de schrijver aangewezen 
worden. Hij betaalt dan 
103,4�dollar per aandeel (110 - 
6,60), ongeveer 4 procent 
minder dan de huidige beurs-
koers. z

D
e energieprijzen schieten 
alle kanten op, maar voor 
ruwe olie is de trend de 
voorbije weken duidelijk 
dalend. De prijs van een 
vat Brent dook onder 
90�dollar per vat en WTI 

daalde onder 82�dollar, de 
laagste cijfers sinds januari en 
bijna 50�dollar onder de pie-
ken van maart.
Er zijn op de markt voor ruwe 
olie en afgeleiden twee tegen-
gestelde krachten aan het 
werk: enerzijds de vrees voor 
een structurele verstoring van 
het aanbod, maar anderzijds 
dreigt ook de vraag een tik te 
krijgen. Aan de aanbodzijde 
wil Rusland de export van ru-
we olie helemaal stopzetten 

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

Dicht bij instapmoment voor olie

zodra het prijsplafond waar 
de G7-landen over beslisten 
effectief wordt ingevoerd. Dat 
kan het marktevenwicht in de 
richting van een hoger deficit 
doen overslaan. De OPEC+ 
verlaagde vorige week tegen 
de verwachting in de produc-
tiequota met 100.000 vaten 
per dag vanaf oktober. De 
outputverhoging voor sep-
tember wordt dus na een 
maand alweer teruggedraaid. 
Een belangrijke nuance is dat 
de productie van de OPEC+ 
om uiteenlopende redenen, 
zoals de logistiek en het te-
kort aan capaciteit, een stuk 
onder de officiële quota ligt.
De voorraden ruwe olie en af-
geleide producten liggen 

overal ruim onder het langja-
rige gemiddelde. Bijkomende 
problemen aan de aanbodzij-
de zouden dus tot hogere 
olieprijzen moeten leiden. 
Maar ruwe olie werd juist 
flink goedkoper en dat heeft 
te maken met de verwachte 
vraagevolutie. Analisten vre-
zen dat de opeenvolgende 
renteverhogingen de wereld-
wijde economische groei, en 
dus de vraag naar ruwe olie, 
zullen versmachten. In China 
is in 46 steden de een of ande-
re vorm van lockdown inge-
steld. Dat blijft niet zonder 
gevolgen voor de economie. 
De invoer van ruwe olie lag er 
vorige maand bijna 10 pro-
cent lager dan een jaar eerder.

Fysiek versus papier
Een belangrijke factor is de 
grote discrepantie tussen de 
fysieke en de papieren markt 
(termijncontracten). De futu-
resprijs op de termijnmarkten 
is flink gedaald, maar tegelijk 
hebben fysieke traders het 
moeilijk om aan voldoende 
olie te komen. Slechts een 
kleine minderheid van de po-
sities op de termijnmarkten 
wordt fysiek afgehandeld. De 
papieren oliemarkt wordt 
vooral gebruikt voor hedging 
en speculatie. Als de scheef-
trekking te groot wordt, zul-
len bepaalde marktpartijen 
geen fysieke olie meer leveren 
tegen de papieren futuresprijs 
en moet die weer naar 
 omhoog. Dat kantelpunt is 
moeilijk in te schatten, maar 
op dit moment is het neer-
waartse prijsrisico voor olie 
kleiner dan het opwaartse po-
tentieel. z



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

Verwacht u na het overlij-
den in juli van de voorzitter 
van de raad van bestuur en 
hoofdaandeelhouder Lim 
Siew Kim een verandering 
in het zuinige dividendbe-
leid van Anglo-Eastern 
Plantations?

Lim Siew Kim overleed op  
14 juli. Ze was sinds 2011 de 
voorzitter van de raad van 
bestuur van het Maleisische 
palmoliebedrijf Anglo-Eas-
tern Plantations (AEP). Via 
de vennootschap Genton In-
ternational Limited hield ze 
sinds 1993 een controlebe-
lang aan dat volgens de meest 
recente informatie 51,08 pro-
cent van de uitstaande aan-
delen bedroeg.
De groep startte in 1985 met 
de overname van een aantal 
plantages in Noord-Sumatra 
(Indonesië) met een totale 
oppervlakte van 9.300 hecta-
re. Na de instap van Genton 
versnelde de groei en op 30 
juni beschikte Anglo-Eastern 
Plantations over een eigen 
beplant areaal van 70.588 
hectare, waarvan 64.070 hec-
tare met vruchten.
Onder het bewind van Lim 
werd de groep financieel heel 
voorzichtig uitgebouwd en  
is er al jarenlang een hoge 
nettokaspositie van 75 tot 
130�miljoen dollar. Door de 
recente hausse op de palm-
oliemarkt bedroeg de netto-
kaspositie op 30 juni zelfs 
246,8�miljoen dollar, omgere-
kend 527 Britse pence per 
aandeel (60�% van de beurs-

kapitalisatie), tegenover 
160,7�miljoen op 30 juni 2021 
en 219,7�miljoen eind 2021.
De ondernemingswaarde per 
beplante hectare (eigen deel) 
is daarmee geslonken tot een 
onwaarschijnlijk lage 
2.200�dollar. Bij Sipef ligt die 
waardering op basis van het 
eigen aandeel van de palm-
olieplantages in de buurt van 
8.500�dollar en bij MP Evans 
zelfs rond 11.000�dollar. Hoe-
wel Sipef en MP Evans een 
hogere waardering verdienen 
op basis van de hogere renda-
biliteit van de plantages (ex-
tractiegehalte van 23 à 23,5�% 
tegenover 20,5�% voor Anglo- 
Eastern) en de grotere aan-
dacht voor duurzame palm-
olieproductie, is het verschil 
vooral gedreven door de ge-
brekkige communicatie en de 
ultralage aandeelhoudersver-
goeding bij Anglo-Eastern. 
Zelfs na het recordjaar 2021, 
met een recurrente netto-
winst van 96,1�miljoen dollar 
(zonder eenmalige elemen-
ten), of 242,34�dollarcent per 
aandeel, betaalde Anglo-Eas-
tern een schamel brutodivi-
dend van 5�dollarcent per 
aandeel (0,5�% brutorende-
ment).

Het bedrijf heeft allicht nog 
minstens tien jaar nodig voor 
het beplanten van de 10.850 
hectare onbeplante gronden, 
waaraan het jaarlijks zo’n 
25�miljoen dollar uitgeeft. Er 
is dus ruimte voor een veel 
hoger dividend.
De hamvraag is nu wat de 
 nakomelingen van Lim –�een 
zoon en drie dochters�– van 
plan zijn. Intussen maakt de 
zoon deel uit van de raad van 
bestuur. Vorig jaar was al 
 beslist de drie plantages in 
Zuid-Sumatra voor eind 
2022 te verkopen (6.662 hec-
tare, resterende boekwaarde 
13�miljoen dollar) en het 
 bedrijf staat er ook voor open 
om de kleine plantages in 
Maleisië te verkopen (3.453 
hectare).
Hoewel er geen garantie is, 
kan elke stap in de richting 
van een hogere aandeelhou-
dersvergoeding, hetzij via 
een fors hoger dividend, de 
inkoop van eigen aandelen of 
een eenmalig dividend, een 
stevige herwaardering inlui-
den. De komende twaalf 
maanden zullen allicht meer 
duidelijkheid verschaffen. In 
afwachting blijft het aandeel 
koopwaardig (rating 1B). z

Verandert er eindelijk iets  
bij Anglo-Eastern Plantations?

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.

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 8/9: Biocartis, Lotus 

Bakeries   en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 9/9: Nvidia, beste uit Beleggers 

Belangen (Alfen, HAL Trust); opties 
(Alphabet)

• Maandag 12/9: Tessenderlo en lezers-
vraag (Anglo Eastern Plantations)

• Dinsdag 13/9: TIP VAN DE WEEK: 
Volkswagen; First Majestic Silver; 
grondstoffen (olie)

• Woensdag 14/9: DEME, D’Ieteren en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: KANSEN IN CHINA/
AANDELEN IN DE KĲKER  
AGFA-GEVAERT EN KINEPOLIS

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Brederode: halfjaarresultaten
Adobe: derde kwartaalresultaten

VRĲDAG 16 SEPTEMBER
Greenyard: Algemene vergadering
ABO Group: halfjaarresultaten
UnifiedPost Group: halfjaarresultaten

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Kingfisher: kwartaalresultaten

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
General Mills: kwartaalresultaten

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Accenture: kwartaalresultaten
Fedex: kwartaalresultaten

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
Hennes&Mauritz: kwartaalresultaten
Micron: kwartaalresultaten
Nike: kwartaalresultaten

DINSDAG 4 OKTOBER
Biogen: kwartaalresultaten

WOENSDAG 5 OKTOBER
Tesco plc: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Agfa-Gevaert 90
Alfen 96
Alphabet 98
Anglo Eastern Plantations 99
Biocartis 91
Colruyt 97
D‘Ieteren 97
EVS 92
Franco-Nevada 93
HAL Trust 96
Lotus Bakeries 94
Nvidia 95
Sofina 97
Sprott Uranium Miners 104
Tessenderlo 100
Volkswagen 97
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P O R T E F E U I L L E

V
orige week voelden we 
het kriebelen om de posi-
ties in grondstoffen uit te 
bouwen. De terugval van 
de grondstoffenreus Rio 
Tinto is wat ons betreft 
voldoende geweest. We 

zien een aanzienlijk koerspo-
tentieel in dat aandeel voor 
de komende jaren. Daarnaast 
doen we een aandelenwissel 
in het vrijetijdssegment. De 
koopkrachtcrisis en de ex-
treem hoge energieprijzen 
maken van de komende win-
ter een heel grote uitdaging 
voor de skisector, een be-
langrijke poot van Compag-
nie des Alpes. We schakelen 
over op onze Tip van de week 
van vorige week: Kinepolis. 
De energiekosten zijn daar 
minder een issue. 

Tessenderlo: prima 
halfjaar
Tessenderlo Group heeft na 
een prima 2020 en een mee-
vallend 2021 ook een sterke 
eerste helft van 2022 achter 
de rug. Dat is mooi meegeno-
men voor een tweede fusie-
poging met Picanol. Het ver-
schil met de eerste poging 
zes jaar geleden is dat Tes-
senderlo deze keer Picanol 

wil overnemen. De omruil-
verhouding is aangepast naar 
1 aandeel Picanol tegen 2,36 
in plaats van 2,43 aandelen 
Tessenderlo. Dat is in het 
voordeel van de Tessender-
lo-aandeelhouder. Op het 
door de FSMA goedgekeurde 
prospectus is het wachten.
Het zou de realisatie zijn van 
een project dat topman en 
 referentieaandeelhouder Luc 
Tack al jaren voor ogen heeft: 
een West-Vlaamse variant 
van het Antwerpse Acker-
mans & van Haaren. De kan-
sen zijn gunstig voor een suc-
cesvolle operatie omdat Tack 
tegen gemiddeld zeer redelij-
ke koersen ruim 70 procent 
van de stemrechten van Tes-
senderlo in handen kreeg.
De positieve koersreactie op 
de cijfers was er nu wel, maar 
die de matige koersontwik-
keling van de jongste jaren 
niet. Het bedrijf presteerde 
in de voorbije twaalf maan-
den toch een stuk beter dan 
de Bel-20-index (-8�% versus 
-16�%), maar gezien de resul-
taten had dat verschil meer 
uitgesproken mogen zijn.
Tessenderlo Group bestaat 
uit de divisies Agro, Bio-valo-
risatie, Industriële oplossin-

gen en de elektriciteitscen-
trale T-Power. De Agro-divi-
sie –�vooral Tessenderlo Ker-
ley, gespecialiseerde mest-
stoffen uit de afvalstromen 
van raffinaderijen�– kende 
een schitterend eerste half-
jaar met een omzettoename 
van 46,2 procent: van 373,5 
naar 546,0�miljoen euro 
(+38,6% zonder wisselkoers-
effecten). De bijdrage tot de 
aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) bedroeg 
121,6�miljoen, bijna de helft 
(49�%) van het groepstotaal 
én 61,8 procent meer dan in 
dezelfde periode van 2021. 
Op jaarbasis steeg de ebit-
da-marge (ebitda/omzet) van 
20,1 naar 22,3 procent.
Ook de afdeling Bio-Valorisa-
tie (verwerking slachtafval, 
gelatine en collageen) rap-
porteerde een mooie omzet-
stijging: +26,7 procent, van 
297,4 naar 376,8�miljoen. De 
aangepaste ebitda ging min-
der fors vooruit: van 41,8 
naar 50,2�miljoen (+19,9%).
De divisie Industriële oplos-
singen (plastic pijpsystemen 
en waterbehandeling) kende 
een omzettoename van 20,8 
procent, van 314,9 naar 
380,3�miljoen euro, maar de 
stijging van de aangepaste 
ebitda (+14,5) bleef achter: 
van 42,1 naar 48,2�miljoen.
De gascentrale T-Power le-
verde een relatief stabiele 

omzet van 36,5�miljoen euro 
(+3,8�%), maar een stevigere 
7,7 procent hogere aangepas-
te ebitda van 27,5�miljoen op.
Dat geeft een 31,2 procent 
(+26,8�% zonder wisselkoers-
winsten) hogere groepsom-
zet van 1,34�miljard euro en 
een nog forsere toename met 
34,0 procent (+27,6�% zonder 
wisselkoerswinsten) van de 
aangepaste ebitda, van 184,7 
naar 247,6�miljoen euro. De 
groepswinst is 163,6�miljoen 
euro (3,80�euro per aandeel).
De bedrijfsleiding trekt de 
jaarprognose voor 2022 op 
tot een toename van de aan-
gepaste ebitda met 15 tot 20 
procent in vergelijking met 
2021 (354,2�miljoen euro). 
Voorts is het uitkijken of een 
tweede STEG-centrale in 
Tessenderlo vergund raakt.
Het aandeel noteert te goed-
koop, tegen amper 8�keer de 
verwachte winst, 4,5�keer de 
verhouding ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda), en 
1�keer de verwachte koers- 
boekwaardeverhouding. We 
vinden het aandeel erg koop-
waardig (rating 1B). z

Het Tessenderlo-aandeel 
noteert te goedkoop.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
·  D’Ieteren heeft voorlopig 

heel weinig last van de crisis 
en kon zelfs de jaarverwach-
tingen optrekken. Een uit-
voerige bespreking volgt in 
het volgende nummer.

·  Prosus heeft opnieuw 1,1 
procent van de Ten-
cent-aandelen verkocht.

·  Sofina: de daling van de 

intrinsieke waarde bleef in 
de eerste jaarhelft beperkt 
tot 13 procent tegenover 
eind vorig jaar: van afge-
rond 337 naar 295 euro per 
aandeel. Details leest u in 
een van de volgende num-
mers.

·  Solvay heeft een akkoord 
gesloten met de hefboom-
fondsbeheerder Bluebell 
over de vervuiling bĳ de 

sodafabriek in het Tos-
caanse Rosignano.

Thema vergrij-
zing
·  Oxurion heeft de financie-

ringsdeal met de Negma 
Group aangepast. Het leed 
een verlies van ruim 14 mil-
joen euro in de eerste zes 
maanden.

·  Sequana Medical: op basis 

van de halfjaarresultaten 
weten we dat er nog 
23,8 miljoen euro cash is, 
voldoende tot het derde 
kwartaal van 2023 om 
belangrĳke mĳlpalen in de 
studies over lever- en hart-
falen te halen. Meer volgt in 
een van de komende num-
mers.

Aankoop Rio Tinto en 
wissel bij basiswaarden
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 60 aandelen Kinepolis en 40 aandelen Rio Tinto  
aan openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 200 aandelen Compagnie des Alpes  
aan openingskoers donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
164.533,72   (98,2%)      3171,82   (1,8%)             167.705,54  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -6,2% Bel20 -15,5%
Eurostoxx50 -16,9% MSCI World -4,0%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O B L I G A T I E S

D
e strijd tussen de haviken 
en de duiven lijkt be-
slecht in het voordeel 
van de haviken. Jerome 
Powell, de voorzitter van 
de Amerikaanse centrale 
bank Fed heeft al lang de 

kant van de haviken gekozen, 
terwijl zijn collega van de 
Europese Centrale Bank 
(ECB), Christine Lagarde, 
veeleer leek over te hellen 
naar de duiven.
Bij haar eerste beleidsverga-
dering als hoofd van de ECB 
in december 2019 had me-
vrouw Lagarde nog verkon-
digd dat ze geen duif wou 
zijn en ook geen havik. Als 
het toch een vogel moest we-
zen, dan liever een uil, die 
wordt geassocieerd met wijs-
heid. In de praktijk heeft ze 
zich echter lang gedragen als 
een duif. Zo worden centraal 
bankiers genoemd die een 
soepel monetair beleid ver-
kiezen, om de werkgelegen-
heid te ondersteunen. De op-

ponenten van die zienswijze 
worden haviken genoemd. 
Zij geven de prioriteit aan het 
bestrijden van inflatie. Mario 
Draghi, de voorganger van 
Lagarde, was een duif die lie-
ver de rente laag hield om de 
economische groei niet in ge-
vaar te brengen. Christine 
Lagarde nam tot voor kort 
dezelfde houding aan, maar 
daar komt nu noodgedwon-
gen verandering in. In een 
krampachtige poging de gal-
opperende inflatie af te rem-
men, moest de rente stijgen. 
Met alle gevolgen van dien. 
De noodlijdende Europese 
economie komt daardoor nog 
meer in ademnood, en een 
recessie lijkt niet meer af te 
wenden. De economie stag-
neert of krimpt zelfs bij een 
torenhoge inflatie. De beur-
zen huiveren daarvan en zo-
wel de aandelen als de obli-
gaties verliezen een deel van 
hun waarde.
Het stond al lang in de ster-

ren geschreven dat Lagarde 
het voorbeeld van de opper-
havik Powell zou moeten vol-
gen. Hij heeft de rente al et-
telijke keren verhoogd, in een 
poging de inflatie in te dijken. 
De havik heeft het gewonnen 
van de duif. De Fed heeft de 
rente in juli dit jaar voor de 
vierde keer in amper vijf 
maanden verhoogd. Het be-
langrijkste tarief piekt na de 
grootste renteverhoging in 
veertig jaar op 2,5 procent. 
Maar zelfs daar zal het niet 
bij blijven. De strijd tegen de 
hoge inflatie is nog lang niet 
gewonnen. Momenteel be-
draagt ze in de Verenigde 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28  79,52  6,52 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 83,86  9,06 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 83,89  5,89 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  77,99  8,07 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27  84,88  8,57 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 76,88  5,87 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,20  8,22 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank 1,50 % 13/03/25 94,89 3,64 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,81  3,08 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 90,96  4,88 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,16 6,02 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 87,21  4,29 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 92,72  8,61 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 69,51 47,4 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24  92,71  11,1 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 84,62 7,34 % 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

De havik in 
Jerome Powell

= ESG-obligatie
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Staten 8,52 procent, iets lager 
dan in juni (9�%). Ter verge-
lijking: in 1974 en 1980 was er 
een piek tot boven 12 pro-
cent, met in 1979 een hoogte-
punt op 13,29 procent. Daar 
zijn we gelukkig nog een eind 
van verwijderd, en Powell zal 
er alles aan doen om de infla-
tie niet weer tot hogere pie-
ken te laten evolueren.
De meeste waarnemers gaan 
ervan uit dat de Fed op de 
bijeenkomst van 20 en 21 
september niet anders zal 
kunnen dan de rente voort op 
te trekken. Ze leiden dat af 
uit de speech van Powell in 
Jackson Hole eind vorige 
maand, waar centraal ban-
kiers uit de hele wereld bij-
een waren voor een twee-
daagse conferentie. Maar Po-
well laat niet in zijn kaarten 
kijken. Hij wijst wel op de 
noodzaak van een strak be-
leid, omdat de gevolgen van 
uitstel de inflatie op den duur 
onbeheersbaar maken. Hij 
verwijst naar de jaren zeven-
tig, toen de inflatieverwach-
tingen een eigen leven gingen 
leiden. De Fed was toen ge-
noodzaakt de rente drastisch 
te verhogen, tot een hoogte-
punt van bijna 20 procent in 
1981. Een diepe recessie was 
er het onafwendbare gevolg 
van.

Compromisloos  
tegen inflatie
Het is dus logisch dat de Fed 

voorzichtig is. De lichte ver-
laging van de inflatie vorige 
maand doet Powell af als een 
“eerste zwaluw die de lente 
niet maakt”. Zijn boodschap 
is duidelijk: de rente zal nog 
geruime tijd hoog moeten 
blijven, om de inflatie geen 
kans te laten weer op te flak-
keren. Daarmee drukt hij de 
hoop de kop in dat de rente 
volgend jaar alweer zal zak-
ken. Eerst moet de beleids-
rente nog wat hoger. De in-
flatie moet “compromisloos” 
bestreden worden, meent de 
Fed. Intussen blijft de ar-
beidsmarkt oververhit. De 
zogenoemde JOLTS-indica-
tor (Job Openings and Labor 
Turnover Survey) wijst op 
een bijzonder hoog aantal va-
catures. Ook in België is dat 
het geval. Veel vacatures ra-
ken maar niet ingevuld. 
Daardoor blijft de inflatoire 
druk erg hoog. Powell zal op 
de volgende Fed-bijeenkomst 
op 21 september de rente 
wellicht alweer met 75 basis-
punten verhogen. Daardoor 
zal de beleidsrente boven  
3 procent stijgen.
In navolging van de Ameri-
kaanse beleidsrente en voor-
uitlopend op een nieuwe ver-
hoging van de kortetermijn-
rente stijgt het rendement op 
tienjarig Amerikaans staats-
papier tot 3,25 procent. Maar 
de markt verwacht nog een 

hoger rendement. In België is 
dat niet anders. De uitgifte 
van drie staatsbons heeft on-
langs slechts 20,6�miljoen eu-
ro opgebracht. De uitgifte in 
juni haalde bijna het dubbele. 
Het rendement van de nieu-
we staatsbons met een loop-
tijd van tien jaar bedraagt 1,19 
procent netto. Dat is 28 pun-
ten meer dan in juni. Volgens 
Jean Deboutte, directeur van 
het schuldagentschap, is het 
duidelijk dat de markt een 
nog hogere rente verwacht 
bij de volgende uitgifte in de-
cember.

Voorkeur voor OLO’s
De obligatiespecialisten van 
Goldwasser rekenen voor dat 
liefhebbers van Belgisch 
staatspapier beter OLO’s (li-
neaire obligaties) kopen dan 
de recente staatsobligaties. 
De nieuwe staatsbon op vijf 
jaar biedt een rente van 1,05 
procent, terwijl het rende-
ment van de OLO met dezelf-
de looptijd ruim een half pro-
cent hoger ligt. Bovendien 
wordt de opbrengst van veel 
OLO’s minder zwaar belast, 
zeker als de coupon erg klein 
of zelfs 0 procent bedraagt, 
zoals bij de OLO met verval-
dag in 2027. Die is te koop 
voor ongeveer 92 procent van 
de nominale waarde. Aange-
zien er geen jaarlijkse 
coupon is, hoef je er geen 

roerende voorheffing op te 
betalen. Bij de nieuwe staats-
leningen is jaarlijks 30 pro-
cent roerende voorheffing 
verschuldigd. De meerwaar-
de van de OLO op de verval-
dag, 8 procent (100 - 92), in-
casseert u belastingvrij. Dat 
geeft dus een aanzienlijk 
dubbel voordeel.

De essentiële vraag die een 
obligatiebeleggers hoort te 
stellen, is of het een goed 
moment is weer volop obli-
gaties aan te kopen. De rente, 
en dus het rendement op be-
staande en nieuwe obligaties, 
zal de komende maanden on-
getwijfeld stijgen. We oefe-
nen dus beter nog even ge-
duld eer we weer nieuwe 
obligaties kopen. Wie toch 
liever binnenkort wil inves-
teren of herinvesteren, koopt 
het best bestaande leningen 
met een zo klein mogelijke 
coupon. Zo blijft de zware 
roerende voorheffing be-
perkt. z

Je koopt het best 
 bestaande leningen  
met een zo klein 
 mogelijke coupon.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  0,9875 -16,85 %
EUR/GBP 0,8585 +0,05 %
EUR/NOK 9,8989 -3,55 %
EUR/SEK  10,708 +5,22 %
EUR/CAD 1,3007 -12,71 %
EUR/AUD  1,4663 -8,65 %
EUR/NZD  1,6351 -2,12 %
EUR/ZAR  17,098 -0,15 %
EUR/TRY  18,004  +83,23 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Vanaf juli 2022 worden alle 
uitgiften van groene OLO’s 
door het koninkrĳk België 
onder een nieuw kader uitge-
voerd. Er bestaat al vier jaar 
een kader om zulke over-
heidsleningen uit te geven, in 
overeenstemming met de 
Green Bond Principles. Maar 

dat kader ligt blĳkbaar niet 
meer in lĳn met de markt-
praktĳken. België heeft rating 
BAa3 bĳ Moody’s en AA bĳ 
Standard & Poor’s. Eerstge-
noemde gaat zich nu via 
Moody’s ESG bemoeien met 
de uitgifte van nieuwe groene 
OLO’s.
Zo’n groene OLO heeft 
dezelfde kenmerken als elke 
andere OLO, maar België zal 

bĳkomende verbintenissen 
aangaan op het gebied van 
het gebruik van de opbreng-
sten en de rapportering. Er is 
een kader gecreëerd met 
groene sectoren waarvoor de 
federale overheid bevoegd 
is. Met de opbrengsten uit 
groene OLO’s subsidieert ze 
uitgaven die in aanmerking 
kunnen komen in dat kader. 
Dat gaat om fiscale stimulan-

sen, investeringsuitgaven en 
operationele uitgaven om het 
Belgische klimaat- en milieu-
beleid uit te voeren. Het lĳkt 
een allegaartje van vage en 
ruim te interpreteren uitga-
ven die van België een groe-
nere staat moeten maken. 
Het initiatief valt toe te jui-
chen. Het concurreert wel 
met heel wat prioriteiten in 
dit land.

Na de OLO komt 
de groene OLO
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D
e uraniumsector kreeg 
de jongste weken de 
wind in de zeilen, nadat 
Japan had aangekondigd 
dat het weer volop op 
kernenergie inzet. Het 
land kreunt onder de 

 hoge invoerprijzen van olie 
en aardgas. Het is de bedoe-
ling nog voor de winter ver-
schillende kerncentrales 
weer aan te schakelen. Japan 
was ooit met meer dan dertig 
reactoren een nucleaire 
grootmacht. Het wil dat 
kernenergie tegen 2035 in-
staat voor 22 procent van zijn 
energievoorziening. Dat zal 
de vraag naar kernbrandstof 
doen toenemen. Ook andere 
landen hebben al de bocht 
naar kernenergie gemaakt.
Er is een aanbodtekort van 
30�miljoen pond uraniumoxi-
de en dat loopt jaar na jaar 
op. Op de spotmarkt hebben 
financiële partijen als Sprott 
en YellowCake het overtolli-
ge uranium al grotendeels 
van de markt gehaald. Er is 
dit jaar een verhoogde activi-
teit op de contractmarkt, die 
uitbaters van kerncentrales 
gebruiken om hun brandstof-
behoeften op lange termijn 
veilig te stellen.
De Sprott Physical Uranium 
Trust kan bij sommige Belgi-
sche brokers niet worden 
aangekocht op de Toronto 
Stock Exchange in Canada. 
Een Amerikaanse notering 
zou daar verandering in 
brengen, maar eerder dit jaar 
weigerde de Amerikaanse 
beurswaakhond SEC een 
aanvraag voor een notering 
op de NYSE vanwege de juri-
dische structuur en de speci-
fieke aard van de fysieke ura-

niummarkt. Er is wel een 
omweg mogelijk via ETF’s.
Een daarvan is de Sprott Ura-
nium Miners ETF. Daarvan 
bestaat sinds april ook een 
Europese variant, waarop de 
beperkingen voor Europese 
beleggers niet van toepassing 

zijn. De tracker noteert op de 
London Stock Exchange (in 
dollar en pond), op de beurs 
van Milaan (in euro) en het 
Duitse Xetra. Omwille van de 
notering in euro en de liqui-
diteit verkiezen we die laat-
ste. De ISIN-code en de 
 beheerkosten zijn identiek. 
Deze tracker is een Europese 
kopie van de gelijknamige 
tracker die op de NYSE no-
teert met het tickersymbool 
URNM en ongeveer 1�miljard 
dollar beheert. De Britse uit-
gever HANetf verzorgt de 
marketing en de distributie 
in Europa.
Het tickersymbool op Xetra 
is U3O8 en de ETF schaduwt 

de North Shore Global Urani-
um Mining Index. Die telt 35 
posities en wordt twee keer 
per jaar herwogen. Inkom-
sten worden niet uitgekeerd 
maar herbelegd, wat fiscaal 
interessanter is. De kostprijs 
ligt met 0,85 procent aan de 

hoge kant, maar dat heeft 
 onder meer te maken met de 
opslag- en beheerkosten voor 
fysiek uranium en de note-
ring van de participaties op 
verschillende beurzen.
Cameco heeft het grootste 
gewicht (17,1�%) in de North 
Shore Global Uranium 
 Mining Index, gevolgd door 
 KazAtomProm (16,8�%) en 
Sprott Physical Uranium 
Trust (10,4�%). Het Britse Yel-
lowCake heeft een gewicht 
van 4,28 procent, en de ura-
niumbedrijven Encore 
Energy en Uranium Royalty 
Corp. respectievelijk 1,66 en 
1,46 procent.

Conclusie
De Sprott Uranium Miners 
ETF is de tip van de week 
omwille van zijn grote sprei-
ding. De tracker is geschikt 
voor beleggers die het indivi-
duele risico van een project-
ontwikkelaar of een explora-
tiebedrijf niet willen nemen. 
Door gespreid te investeren 
in uranium wordt het risico 
beperkt. Uranium zit in een 
langdurige stierenmarkt, 
 omdat steeds meer landen de 
bocht naar kernenergie heb-
ben gemaakt. Met de Sprott 
Physical Uranium Trust en 
YellowCake is ongeveer 15 
procent van de index in fy-
siek uranium belegd. Beide 
investeringsvehikels noteren 
onder hun intrinsieke waar-
de. z
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Tip van de week: Sprott Uranium Miners ETF

Ko e r s :  8,14 euro
T i c ke r :  U3O8 GY
I S I N - c o d e :  IE0005YK6564
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 16,94 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -
Koersverschil sinds jaarbegin: +17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Uranium zit in een lang-
durige stierenmarkt,  
omdat steeds meer landen 
de bocht naar kernenergie 
hebben gemaakt.

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