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

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

W
e gaven het al aan in on-
ze wekelijkse podcast: 
de evolutie van het aan-
deel van Sofina (foto: 
CEO Harald Boël) het 
voorbije half jaar is een 
schoolvoorbeeld van 

hoe de beleggerspsychologie 
werkt en sentiment compleet 
kan omslaan. Stemmingswis-
selingen zijn het beleggerspu-
bliek absoluut niet vreemd. 
Sofina is in amper zes maan-
den geëvolueerd van het voor-
werp van blinde adoratie naar 
het lelijke eendje.
Het bewijst nog maar eens dat 
het bijzonder gevaarlijk is te 
belegd te zijn in aandelen 
waar op een gegeven moment 
iedereen fan van is. Tegen een 
koers van 400 euro en meer 
was het een helse job – zeg 
maar onbegonnen werk – om 
beleggers tegen te houden 
 Sofina-aandelen te kopen. Nu 
krijg je, tegen de helft van die 
prijs, de meeste beleggers met 
geen stokken in beweging om 
het aandeel wél te kopen.

Van plus 30 naar min 
30 procent
De koers van Sofina is gehal-
veerd sinds begin dit jaar. 
Daarmee is het veruit het 
slechtst presterende aandeel 
in de Bel-20-index. Deson-
danks heeft het zijn aandeel-
houders het voorbije decenni-
um een totale return (koers-
stijgingen + dividenden) van 
357 procent opgeleverd, of 
een schitterende 16,4 procent 
gemiddeld per jaar. Dat is 194 
procent meer dan de Bel-20 
(gemiddeld 10,1% per jaar) én 
een pak meer dan de andere 
grote holdings Ackermans & 
van Haaren (209% return) en 
GBL (146% return). Enkel 
Brederode doet het nog beter 
met 469 procent return of 18,9 
procent gemiddeld per jaar.
Die prestatie danken Bredero-
de en Sofina aan hun sterke 
aanwezigheid in private equi-
ty (niet-beursgenoteerde be-
drijven), zowel via participa-
ties in individuele bedrijven 
als via gespecialiseerde fond-

sen en maatschappijen. Door-
gaans gaat het om jonge, be-
loftevolle groeibedrijven, vaak 
uit de techwereld (Lees ook 
blz. 110). Het spreekt voor zich 
dat wanneer jarenlang superi-
eure rendementen worden 
behaald, daar een meer dan 
gemiddeld risico tegenover 
staat. Bij een correctie van de 
markten komt dat meteen aan 
de oppervlakte.
De onvermijdelijke daling is 
bij Sofina echter een tuimel-
perte geworden, door twee 
bijkomende elementen. Ten 
eerste is in korte tijd duidelijk 
geworden dat tussen die par-
ticipaties ook bedrijven zitten 
waarvan het groeiverhaal niet 
zo solide is. Eerst was er de 
koersimplosie van het Britse 
e-commercebedrijf The Hut 
Group, en onlangs is commo-
tie ontstaan rond het Indiase 
bedrijf in onlineleren Byju, 
dat bedenkelijke verkoop-
praktijken zou hanteren, vol-
gens onder meer de BBC.
Schromelijk overgewaardeerd 
is het ook het oordeel van Fra-
ser Perring, die onlangs is op-
gedoken als shorter bij Sofina. 
Maar op basis van de huidige 
Sofina- koers heeft de markt 
Byju de facto op ‘nul’ gezet.
Ten tweede was het Sofina- 
aandeel sinds begin dit jaar 
overgewaardeerd. Terwijl het 
jarenlang geplaagd werd met 
een korting van 30 tot 40 pro-
cent, deed de hype rond het 
aandeel en private equity de 
koers stijgen tot 30 procent 
boven de intrinsieke waarde. 
Maar zes maanden later no-
teert de holding weer met een 
korting van zowat 30 procent. 
Omdat we ons niet laten lei-
den door emoties maar door 
cijfers, hebben we dan ook 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille serieus opgetrok-
ken. z
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B
eleggen in private equity 
of niet-beursgenoteerde 
bedrijven staat bij niet 
veel beleggers op de ra-
dar, terwijl het diverse 
voordelen biedt. Private 
equity is een snel groei-

ende beleggingscategorie. 
Eind 2022 wordt er naar  
alle waarschijnlijkheid een 
kleine 6.000 miljard dollar  
in belegd, volgens het finan-
ciëledatabedrijf Preqin. Dat 
is nog maar een fractie van 
de marktkapitalisatie van de 
beursgenoteerde aandelen 
die volgens cijfers van de 
handelsgroep Sifma eind 
april wereldwijd 117.000 mil-
jard dollar bedroeg. Met  
een verwachte groei van on-
geveer 16 procent per jaar  
zal private equity wel ruim 
uitstijgen boven andere  
beleggingscategorieën. Vol-
gens Sifma komt tot en met 
2025 geen enkele beleggings-
categorie aan een jaarlijkse 
groei van meer dan 5 pro-
cent.

Redenen om te  
beleggen
Private equity komt weleens 
negatief in het nieuws. De 
kosten zouden te hoog zijn, 
en sommige private-equi-
ty-investeerders zouden puur 
op kortetermijnwinsten uit 
zijn. De groei is echter goed 
te rechtvaardigen. De beleg-
gingscategorie voegt diverse 
diversificatiebronnen toe aan 
een aandelenportefeuille.
Op de beurs wordt vooral be-
legd in bedrijven die al lange-
re tijd bestaan. Met private 
equity, afhankelijk van het 
soort fonds, kan in bedrijven 

worden belegd die in een an-
dere levensfase zitten. Het 
kan gaan van interessante, 
potentieel disruptieve start-
ups tot bedrijven die een  
turnaround ondergaan, bij-
voorbeeld een familiebedrijf 
dat een opvolgingsprobleem 
heeft en middels private 
equity een nieuwe fase in-
gaat. Ook krijgt de belegger 
toegang tot andere, meestal 
opkomende sectoren. De sec-
torverdeling van een private- 
equityfonds is doorgaans an-

ders dan die van de bredere 
beurs.
Private equity heeft ook de 
mogelijkheid dieper bij een 
bedrijf binnen te kijken. Bij 
beursgenoteerde aandelen is 
de belegger aangewezen op 
de door regelgeving bepaalde 
informatieverstrekking van 
bedrijven. Private equity 
spreekt veelal direct met het 
management en heeft daar-
om veel meer inzicht in de 
bedrijfsvoering, doorgaans 

met meer bijsturingsmoge-
lijkheden als het niet goed 
gaat. De belegger kan met 
private equity een actievere 
rol spelen, ook bijvoorbeeld 
ten aanzien van duurzaam 
beleggen. Bij aandelen heb-
ben de beleggers doorgaans 
een passieve rol.
Waarschijnlijk het belang-
rijkste argument is dat priva-
te equity, of het broertje ven-
ture capital of durfkapitaal 
dat in de opstartfase van be-
drijven investeert, meer ren-
dement oplevert. Het gemid-
delde langetermijnrende-
ment op aandelen bedraagt 
zo’n 7 tot 8 procent per jaar, 
terwijl dat van private equity 
tussen 10 en 14 procent per 

Waarschijnlijk het  
belangrijkste argument 
om in private equity te 
beleggen is dat het meer 
rendement oplevert.

BEURSGENOTEERDE PRIVATE EQUITY 

Potentieel en risico’s  
van private equity

Hoe hoger de korting, hoe aantrekkelĳker meestal het instapmoment in beursgenoteerde private equity. Door de slechte 
prestaties van de beurzen dit jaar is de korting op dit moment groter dan gemiddeld. Er zĳn echter tĳden geweest dat er 
nog grotere kortingen waren.
Beleggers die nog geen private equity in de aandelenportefeuille hebben, kunnen nu wel gunstiger dan gemiddeld hun  
private-equity-allocatie in stappen verhogen. We geven vĳf tips buiten België waarmee u kunt beleggen in private equity.

Het beste uit…

Apollo Global Management 
NYSE, ticker APO
Private-equity-assetmanager, opgericht in 1990 en  
beursgenoteerd sinds 2011
Wereldwĳde focus
Marktkapitalisatie van 37 miljard dollar
Koers rond 51 dollar (gemiddeld koersdoel analisten:  
86 dollar)
K/w 16,5 - dividendrendement 3,2 procent

Ares Management 
NYSE, ticker ARES
Private-equity-assetmanager, opgericht in 1997 en  
beursgenoteerd sinds 2014
Wereldwĳde focus, met nadruk op mid-market buy-outs
Marktkapitalisatie van 25 miljard dollar
Koers rond 64 dollar (gemiddeld koersdoel analisten:  
95 dollar)
K/w 30,5 - dividendrendement 3,8 procent

3i Group 
Londen, ticker III
Investeringsmaatschappĳ, opgericht in 1987 en beurs- 
genoteerd sinds 1994
Wereldwĳde focus, met nadruk op mid-market buy-outs
Marktkapitalisatie van 12,4 miljard pond

Koers rond 1.300 pond (gemiddeld koersdoel analisten: 
1.300 pond)
K/w 4,5 - dividendrendement 3,2 procent

Partners Group Listed Investments Sicav
Rechtstreeks of via vermogensbeheerder
Niet-beursgenoteerd beleggingsfonds in beursgenoteerd  
private equity, gelanceerd in juli 2001
Fondsgrootte: 370 miljoen euro
Wereldwĳde focus
Geen analistenratings
Gemiddelde k/w assetmanagers: 16
Gemiddelde korting investeringsmaatschappĳen: 20 procent
Portfolio dividendrendement 3,1 procent
Langetermĳndoelrendement: 8 tot 12 procent per jaar
ISIN: LU0196152861

Schroder GAIA
Rechtstreeks of via vermogensbeheerder
Niet-beursgenoteerd direct private equity, gelanceerd in  
september 2011
Semi-liquide (maximale terugbetaling van 5% per maand)
Wereldwĳde focus, met nadruk op mid-market buy-outs
Geen analistenratings, korting of premie
Marktkapitalisatie: 830 miljoen euro
Langetermĳndoelrendement: 10 tot 12 procent per jaar
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jaar ligt, volgens Preqin. Dat 
komt doordat een complexi-
teits- en liquiditeitspremie 
wordt verdiend.
Beleggen in private bedrijven 
vergt veel meer van de beleg-
ger. Het bedrijf moet tot de 
bodem worden doorgrond en 
er moeten goede afspraken of 
convenanten worden ge-
maakt. Daarnaast zijn de be-
drijven niet snel publiekelijk 
te verkopen. Het vermogen 
wordt vaak lange tijd gepar-
keerd. Voor die illiquiditeit 
wordt een extra rendement 
geëist.

Specifiek  
beleggerspubliek
Familiebedrijven zijn van 
oudsher de grootste beleg-
gers in private equity. De ge-
middelde allocatie bedraagt 
28 procent van de portefeuil-
le, volgens Preqin. Daarna 
volgen staatsinvesterings-
fondsen (14% naar private 
equity) en vermogensbeheer-
ders (11%). Verzekeraars en 
pensioenfondsen beleggen 
respectievelijk tussen 2 en 5 
procent van hun portefeuille 
in private equity. 
Doe-het-zelfbeleggers heb-
ben wereldwijd maar een 
heel beperkte allocatie.
Er is nog een speciale groep 
private-equitybeleggers, de 
investeringsmaatschappijen 
of gediversifieerde holdings. 
Dat zijn beursgenoteerde be-
drijven die beleggen in on-
derliggende bedrijven, deels 
privaat, deels publiek. Die 
bedrijven beleggen van alle 
investeerders het meest in 
private equity (42%). HAL 
Investments, genoteerd in 
Amsterdam, is een bekend 
voorbeeld. Bij ons hebben we 
op de eerste plaats Bredero-
de en Sofina, maar ook on-
der meer Ackermans & van 
Haaren, Compagnie du 

Bois Sauvage, GBL en Gimv 
zijn in private equity belegd.

Beleggingsmogelijk-
heden
Particulieren kunnen op twee 
manieren in private equity 
beleggen. De eerste mogelijk-
heid is zelf beursgenoteerde 
private-equitybedrijven te 
selecteren. Er zijn verschil-
lende soorten, de eerder ge-
noemde holdings (naast Bre-
derode en Sofina bijvoor-
beeld 3i, Kinnevik en Hg In-
vestment Trust), priva-
te-equity-assetmanagers (zo-
als Apollo en KKR) en busi-
nessdevelopmentbedrijven 
(zoals Solar Capital en 
Ares). De uitdaging is dat die 
niet altijd volledig in private 
equity beleggen of een sec-

torfocus hebben. De vraag is 
dan wat de juiste mix is.
Een andere oplossing is voor 
een fund of funds (FoF) te 
kiezen. Het voordeel is sprei-
ding, het nadeel een extra 
kostenlaag. In die categorie 
zijn er weer twee mogelijk-
heden: beursgenoteerde 
FoF’s (zoals PIP en ICG) en 
niet-beursgenoteerde FoF’s. 
Van de laatste soort zijn er 
ook weer twee: FoF’s die be-
leggen in beursgenoteerde 
private-equitymaatschappij-
en en FoF’s die beleggen in 
private, niet-beursgenoteerde 
private-equitybeheerders. 
Sommige van die fondsen ke-
ren een dividend uit, andere 
niet. Er zijn dus veel moge-
lijkheden. De jongste jaren 
zijn er ook steeds meer aan-

bieders bij gekomen. Het 
maakt de keuze er niet mak-
kelijker op.
Bij niet-beursgenoteerde 
FoF’s moet de belegger zich 
rechtstreeks inschrijven. Dat 
kan hij of zij zelf doen, maar 
dat kan ook via een vermo-
gensbeheerder die toegang 
geeft tot dat soort fondsen. 
De vermogensbeheerder zal 
veelal een keuze voor bepaal-
de private-equityfondsen 
hebben gemaakt.

Premie of korting
Het voordeel van beleggen in 
beursgenoteerde private 
equity, of dat nu rechtstreeks 
gaat of onrechtstreeks ge-
beurt, is dat de belegger altijd 
kan in- en uitstappen. Bij 
rechtstreekse beleggingen in 
private equity, al dan niet via 
een FoF, zit het vermogen 
vaak lange tijd, meestal zo’n 
zeven jaar, opgesloten. Bij 
beursgenoteerde private 
equity kan de koers van een 
aandeel of fonds afwijken 
van de waardering van de on-
derliggende portefeuille aan 
private investeringen. Het 
gebeurt wel vaker dat beurs-
genoteerde private equity 
met een korting noteert te-
genover de intrinsieke waar-
de, zoals momenteel Sofina. 
Dat is een aantrekkelijke ele-
ment. z
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D
e Belgische uitbater van 
zonnepanelenparken in 
Duitsland en België is 
het jaar uitstekend be-
gonnen. De omzet in het 
eerste kwartaal steeg te-
genover dezelfde periode 

in 2021 met 70 procent tot 
14,1 miljoen euro. De eerste 
reden is de groei van de zon-
nepanelenportefeuille met 25 
procent tot een gewogen ge-
middelde van de geïnstalleer-
de capaciteit van 336 mega-
wattpiek. Dat leverde 2,1 mil-
joen euro extra omzet op.

Een tweede element is het 
betere weer, waardoor het 
productierendement van de 
portefeuille met 18 procent 
toenam tot 175 kilowattuur 
per kilowattpiek. Daardoor 
verhoogde de omzet met 
1,6 miljoen euro. Het hogere 
productierendement zorgde 
voor een toename van de 
productie met 47 procent tot 
59 gigawattuur.
Het meest opvallende ele-
ment is de 2,2 miljoen euro 
extra omzet door de hoge 
elektriciteitsprijzen. De zon-
nepanelenparken genieten 
een terugleververgoeding 
(feed-in tariff of FIT) die mi-
nimaal de spotmarktprijs ga-
randeert. De voorbije jaren 
lag de spotmarktprijs nooit 
hoger dan het FIT. Maar 
sinds juni 2021 noteert de 
spotmarktprijs bijna constant 
hoger dan het FIT van alle 
zonnepanelenparken die na 

2014 zijn gebouwd. In 2021 
leverde dat een extra omzet 
van 2,8 miljoen euro op. In 
het eerste kwartaal bedroeg 
de spotmarktprijs gemiddeld 
185 euro per megawattuur, 
voldoende voor 2,2 miljoen 
euro extra omzet. Het gemid-
delde FIT voor de hele porte-
feuille steeg tegenover het-
zelfde kwartaal van vorig jaar 
van 201 euro naar 238 euro 
per megawattuur (+18%).
De 70 procent hogere omzet 
vertaalde zich in een stijging 
van de bedrijfskasstroom 
(ebitda) met 73 procent tot 
11,9 miljoen euro. De geïn-
stalleerde capaciteit steeg 
sinds het jaarbegin met 13 
megawattpiek tot 352 mega-
wattpiek. 7C zit op schema 
om de vooropgestelde capa-
citeit van 400 megawattpiek 
tegen eind 2022 te halen en 
heeft zonnepanelenprojecten 
in aanbouw met een capaci-
teit van 13,5 megawattpiek.
Het belangrijkste nieuws was 
de melding dat 7C in april een 
swapovereenkomst afsloot 
voor ruim een vierde van de 
capaciteit van het zonnepa-
nelenpark (93 megawattpiek), 

voor parken uit voornamelijk 
2020 en 2021 die een laag ge-
middeld FIT-tarief genieten 
van 58 euro per megawatt- 
uur. Volgens de overeenkomst 
zullen die parken van 1 juni 
2022 tot 31 december 2023 
een heel aantrekkelijk tarief 

ontvangen van 149,5 euro per 
megawattuur, in plaats van 
het lage vaste tarief of de 
spotmarktprijs.
Het blijft onzeker of de Duit-
se en de Belgische overheden 
tijdelijke maatregelen zullen 
treffen om hoge winsten uit 
alternatieve energiebronnen 
af te toppen. Daarom houdt 
7C voor 2022 vast aan een 
dubbel scenario. Het eerste 
gaat uit van nog steeds hoge 
prijzen vanaf het tweede 
kwartaal (126 euro per mega-
wattuur), maar fors onder 
het extreme niveau van het 
eerste kwartaal (185 euro). 
Dat zou een verwachte om-
zet van 68 miljoen euro ople-
veren (56,2 miljoen in 2021), 
een ebitda van 55,4 miljoen 
(48,6 miljoen) en een netto-
kasstroom per aandeel van 
0,61 euro (0,56 euro). Het 
tweede scenario verrekent 
een plafonnering van de ta-
rieven op 70 euro per mega-
wattuur en stelt 61,8 miljoen 
euro omzet voorop, 49,1 mil-
joen ebitda en een nettokas-
stroom per aandeel van 
0,53 euro.

Conclusie
 Het aandeel bereikte na de 
sterke kwartaalupdate een 
koers van 5,05 euro. We zijn 
uitermate tevreden met de 
aantrekkelijke swapovereen-
komst voor een aanzienlijk 
deel van de zonnepanelen-
portefeuille met een laag 
FIT-tarief. De mogelijke tij-
delijke afroming van de tarie-
ven kan op de koers wegen. 
In afwachting is het aandeel 
als defensieve portefeuille-
waarde te behouden. z

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

Zonnige jaarstart

Koers: 4,88 euro
Ticker: HRPK GY
ISIN-code: DE000A11QW68
Markt:  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 375,3 miljoen euro
K/w 2021: 359
Verwachte k/w 2022: 28,5
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12%
Dividendrendement: 2,3%

Na de sterke kwartaal- 
update bereikte het  
aandeel 7C Solarparken 
een recordkoers.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 JUNIGF
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M
et een stijging van de 
omzet met 23 procent 
deed Bekaert het in het 
eerste kwartaal veel be-
ter dan verwacht. De 
verkochte volumes daal-
den met 8 procent, maar 

dankzij een betere product-
portfolio en vooral een volge-
houden discipline om hogere 
kosten door te rekenen in de 
eindprijzen, steeg de omzet 
meer dan verwacht. Het lijkt 
vanzelfsprekend de kostenin-
flatie te verhalen op de klant, 
maar je moet als bedrijf vol-
doende sterke producten aan- 
bieden om op die manier de 
winstmarges te verbeteren. 
Het management gaf bij de 
update over het eerste kwar-
taal nog geen concrete winst-
vooruitzichten mee. Daar-
voor is de macro-economi-
sche onzekerheid nog te 
groot. Het hield wel vast aan 
de winstambities voor 
2022-2026: een marge op het 
niveau van de bedrijfswinst 
van 9 tot 11 procent over de 
conjunctuurcyclus heen.

Het zou een sterke prestatie 
zijn, als Bekaert dit jaar een 
marge van 9 procent kan halen 
op de omzet. Er liggen genoeg 
wolfijzers op het parcours 
van conjunctuurgevoelige 
aandelen als Bekaert. De lock- 
downs in China wegen op de 
vraag naar rubberversterken-
de oplossingen voor banden. 
De problemen in de logistieke 
ketens en de kosteninflatie 

ebben niet meteen weg. En 
de oorlog in Oekraïne blijft 
voor onzekerheid zorgen. Het 
bedrijf ziet echter een sterk 
momentum in de verkoop op 
de Europese en Noord-Ame-
rikaanse markten. In Latijns- 
Amerika herstelt de vraag na 

een aarzelend begin van het 
jaar. Intussen spint Bekaert 
ook steeds meer garen bij de 
klimaattransitie, door bij-
voorbeeld een stijgende ver-
koop van koolstofarme be-
tonversterkers. Het bedrijf 
kan dankzij een ruime globa-
le aanwezigheid ook de ten-
dens van de deglobalisering 
counteren.
Bekaert ziet daarom geen re-
den dat de omzetgroei van 
het eerste kwartaal zou ver-
tragen. Over heel 2021 is een 
omzetstijging van ruim 20 
procent mogelijk. Ook de 
winstmarges moeten in grote 
lijnen kunnen standhouden 
dankzij de prijspolitiek om 
de kosteninflatie door te re-
kenen. Wel kan de lichte da-
ling van de volumes wegen 
op de winstgevendheid, maar 
het bedrijf heeft de voorbije 
jaren de operationele effi-
ciëntie gevoelig verhoogd.
De bedrijfswinst kreeg vorig 
jaar een boost van 120 mil-
joen euro, omdat de voorra-
den konden worden geher-
waardeerd in het spoor van 
hogere grondstoffenprijzen. 
Die bonus is dit jaar niet 

haalbaar, en dus is ook de 
winstmarge van 10,6 procent 
dit jaar weinig waarschijn-
lijk. Dat betekent niet dat het 
aandeel overgewaardeerd is. 
Een marge van 8 procent dit 
jaar toegepast op een omzet 
van 6 miljard levert een be-
drijfswinst op van 480 mil-
joen euro, wat in de buurt 
komt van de onderliggende 
bedrijfswinst van 515 miljoen 
euro vorig jaar. Dat levert een 
winst per aandeel op van een 
kleine 7 euro.
De sterke resultaten van de 
voorbije jaren hebben ook de 
balans versterkt. De schuld-
graad is gedaald tot 0,6 keer 
de bedrijfscashflow. Dat gaf 
het management de ruimte 
om het dividend te verhogen 
tot 1,5 euro en een inkoop-
programma van eigen aande-
len op te starten ter waarde 
van 120 miljoen euro. Als Be-
kaert de resultaten kan vast-
houden, ligt een verdere ver-
hoging van de vergoeding 
voor de aandeelhouders in 
het verschiet.

Conclusie
Beleggers onderschatten nog 
altijd de transformatie die 
Bekaert de jongste jaren on-
derging. Dankzij een betere 
operationele efficiëntie en 
een volgehouden discipline 
om de kosteninflatie door te 
rekenen is de winstgevend-
heid gevoelig verbeterd. Dit 
jaar zal de bedrijfswinst licht 
dalen, maar ook die winst le-
vert nog een heel aantrekke-
lijke waardering op met een 
koers-winstverhouding van 
6. We behouden het koopad-
vies. z

B E K A E R T

Nog altijd ondergewaardeerd

Koers: 39 euro
Ticker:  BEK BB
ISIN-code:  BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,36 miljard euro
K/w 2021: 6
Verwachte k/w 2022: 6
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 4%

Beleggers onderschatten 
nog altijd de transformatie 
die Bekaert de jongste  
jaren onderging.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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G
old Fields heeft sinds vo-
rig jaar een nieuwe CEO, 
Chris Griffith, en die laat 
er geen gras over groei-
en. De gouddelver met 
wortels in Zuid-Afrika 
verraste met een over-

namebod op de sectorgenoot 
Yamana Gold. De raden van 
bestuur van beide gouddel-
vers bereikten een overeen-
komst. Die is pas definitief 
wanneer 75 procent van de 
aandeelhouders zich achter 
het bod schaart. Gold Fields 
zou volledig in aandelen be-
talen. Aandeelhouders van 
Yamana zouden per aandeel 
0,6 aandelen van Gold Fields 
krijgen. De ruilverhouding 
vertegenwoordigt een pre-
mie van 33,8 procent op de 
gemiddelde slotkoers van Ya-
mana tijdens de tien handels-
dagen voor het bod. Dat gaf 
de transactie een waarde van 
6,7 miljard dollar.
Na de aankondiging van de 
fusie is het aandeel van Gold 
Fields met meer dan een vijf-
de gedaald. Dat maakt de 
deal voor de aandeelhouders 
van Yamana een stuk minder 
interessant. De markt is voor-
al ontgoocheld in de beperk-
te synergievoordelen. Die be-
dragen 40 miljoen dollar op 
jaarbasis. De operationele 
overlap van de activiteiten is 
beperkt, maar daar is het 
Gold Fields niet om te doen. 
Het gaat erom activa met 
groeipotentieel aan de porte-
feuille toe te voegen en de 
geografische diversificatie van 
de reserves uit te breiden.
Gold Fields heeft negen ope-
rationele mijnen in West- 
Afrika (Ghana), Zuid-Afrika, 
Australië en Zuid-Amerika 

(Peru). Die produceerden 
 vorig jaar samen 2,34 miljoen 
troy ounce goud tegen ge-
middeld 1.063 dollar. De 
groep heeft met Salares Nor-
te in het Chileense Andesge-
bergte een project in handen 
dat volgend jaar operationeel 

wordt en in eerste instantie 
350.000 troy ounce per jaar 
zal bijdragen. Na Salares 
Norte is de pijplijn van ge-
vorderde exploratieprojecten 
mager.
Dit jaar zal de output van de 
activa van Gold Fields stabili-
seren op 2,25 à 2,29 miljoen 
troy ounce, terwijl de pro-
ductiekosten zullen toene-
men naar 1.140 tot 1.160 dol-
lar als gevolg van de investe-
ringen in Salares Norte.
Gold Fields probeert het 

 gebrek aan groeiperspectief 
en de concentratie van reser-
ves te counteren met de over-
name van Yamana. Grote 
mijngroepen hebben het al-
maar lastiger om de reserves 
aan te vullen, laat staan uit te 
breiden. Nieuwe mijnen bou-
wen wordt ook een steeds 
grotere uitdaging. Overna-
mes zijn bijgevolg de meest 
logische keuze. Yamana pro-
duceerde vorig jaar 1 miljoen 
troy ounce goudequivalent 

tegen gemiddeld 1.080 dollar. 
Het belangrijkste actief is de 
participatie van 50 procent in 
Malartic (Québec), een joint 
venture met Agnico-Eagle. 
Daar hoort een uitbreidings-
project bij (Odyssey) dat de 
levensduur van de mijn zal 
verlengen tot minstens 2039. 
Nog in Canada is er Wasa-
mac, een voormalige onder-
grondse mijn die Yamana 
nieuw leven wil inblazen en 
tot 200.000 troy ounce goud 
per jaar kan opleveren. Ver-
der heeft Yamana diverse 
mijnen in Zuid-Amerika.
Gold Fields betaalt 208 dollar 
per troy ounce reserves voor 
Yamana. Dat is een stuk min-
der dan andere overname-
transacties. De individuele 
activa van Yamana zijn sa-
men een stuk meer waard 
dan de waardering van de 
groep. Dat is geen garantie op 
succes.

Conclusie
Vanuit bedrijfseconomisch 
standpunt houdt de overna-
me van Yamana zeker steek. 
Gold Fields kan enkele kwali-
teitsvolle activa binnenhalen 
tegen een heel interessante 
prijs. Voor investeerders die 
niet verder kijken dan de ver-
watering op korte termijn is 
dat niet het geval. Gezien de 
koersevolutie, is een tegen-
bod op Yamana zeker niet 
ondenkbaar. Dat zou vooral 
gunstig zijn voor Yamana en 
niet voor Gold Fields. We 
vinden de koersreactie over-
dreven en behouden het 
koopadvies voor het aandeel 
van Gold Fields. z

G O L D  F I E L D S

Bod op Yamana wordt niet gesmaakt

Koers: 9,55 dollar
Ticker: GFI US
ISIN-code: US38059T1060
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 8,8 miljard dollar
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 11,5
Koersverschil 12 maanden: -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: 3,4%

Bedrijfseconomisch  
houdt de overname van  
Yamana Gold zeker steek.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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D
e grootste bioscoopuitba-
ter van het land recht de 
rug nadat de groep ruim 
een jaar in haar worst-
casescenario was terecht- 
gekomen. De bioscopen 
moesten dicht als gevolg 

van de covid-19-pandemie. In 
de tweede helft van 2021 kwam 
de heropening, maar in de 
eerste weken van 2022 gol-
den nog her en der beperken-
de maatregelen. Aan het eind 
van het eerste kwartaal was 
de toestand volledig genor-
maliseerd. In de tweede helft 
van 2021 viel de consumptie-
drift van de bezoekers op, na-
dat ze maandenlang hun bio-
scoopbezoek hadden moeten 
missen. Dat patroon werd 
min of meer bevestigd in het 
eerste kwartaal van dit jaar.

De Kinepolis-groep ontving 
17,18 miljoen bezoekers in 2021. 
Dat was 57,4 procent minder 
dan de 40,34 miljoen bezoe-
kers uit 2019. Tussen januari 
en maart 2022 passeerden 
5,94 miljoen bezoekers langs 
de kassa. Dat heeft Kinepolis 
te danken aan enkele block-
busters, zoals Spider-Man: No 
Way Home, The Batman en 
Uncharted. Dat is wel nog 
32,7 procent minder dan voor 
corona (2019). Voor het twee-
de kwartaal wordt heel veel 
verwacht van Top Gun: Mave-
rick. 
Kinepolis bevestigde in de 
tradingupdate over het eerste 
kwartaal dat de opbrengsten 
per bezoeker hoog zijn geble-
ven in vergelijking met 2021 

en de totale opbrengsten 
meer zijn hersteld dan de be-
zoekersaantallen, met dank 
aan de grotere verkoop van 
drank en snacks. Zowel de 
bedrijfskasstroom (ebitda), 
de bedrijfskasstroom aange-
past voor huur (ebitdal) als 
de vrije kasstroom was in de 
eerste drie maanden op 
groepsniveau positief. De 
netto financiële schuld bleef 
met 474,1 miljoen euro min 
of meer onveranderd 
(474,5 miljoen euro eind vo-
rig jaar).
De vrijstelling van de krediet- 
convenanten werd verlengd 
van 30 juni tot 31 december. 
Eind vorig jaar beschikte de 
grootste bioscoopgroep van 
ons land over 199,8 miljoen 
euro aan beschikbare finan- 
ciële middelen. Dat was meer 
dan voor covid. Dat cijfer is 
eind maart gezakt tot 138,9 
miljoen euro, maar er werd in 
januari een private plaatsing 
ter waarde van 61,4 miljoen 
euro terugbetaald.
Het Enterpreneurship 2022- 
plan dat voor een stevige kos-
tenreductie zorgt boven op 
de gebruikelijke oefening om 

met 5 procent minder toe-
schouwers eenzelfde ebitda 
te behalen, moet helpen om 
de winstgevendheid en de 
cashgeneratie op te voeren. 
Dat was vorig jaar aardig ge-
lukt met een vrije kasstroom 

van 48,9 miljoen euro en een 
sprong van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 323 pro-
cent in 2021 tegenover 2020: 
van 17,2 naar 72,1 miljoen  
euro.
De markt betreurde het 
nieuws eind maart van het 
vertrek van de financieel  
directeur Nicolas De Clercq. 
Hij was tien jaar de CFO van 
Kinepolis. 
De financiële positie van Ki-
nepolis laat toe kleinere over-
names te doen. Voor een gro-
te kans zal een kapitaal-
operatie nodig zijn, maar de 
familiale aandeelhouders 
(46% van de aandelen via Ki-
nohold) zijn bereid zich te la-
ten verwateren. Die kansen 
zullen zich normaal aandie-
nen, want enkele familiale 
bioscoopuitbaters zijn finan-
cieel verzwakt.

Conclusie
Het herstel van Kinepolis zit 
op schema. De groep komt 
versterkt uit de zware crisis 
en zal weldra weer het ex-
pansiepad bewandelen. De 
oorlog in Oekraïne heeft de 
beurskoers laten terugvallen 
van afgerond 60 naar 50 eu-
ro. De waardering is terugge-
vallen tot 18,5 keer de ver-
wachte winst 2022 en 
11,5 keer de verwachte ver-
houding ondernemingswaar-
de (ev) ten opzichte van de 
bedrijfskasstroom (ebitda). 
Dat is erg aanvaardbaar, ge-
zien de verwachte groei van 
de komende jaren. We verho-
gen het advies naar positief 
met een koersdoel van min-
stens 58 euro voor de komen-
de twaalf maanden. z

K I N E P O L I S

Herstel op schema

Koers: 50,45 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,38 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 18,5
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: -We verhogen het advies 

voor Kinepolis opnieuw.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e Amerikaanse meststof-
fengigant Mosaic beleeft 
hoogdagen. Vorig jaar 
was er een omzet van 
12,4 miljard dollar (+42% 
tegenover 2020), een re-
currente (zonder eenma-

lige elementen) bedrijfskas-
stroom of rebitda van 3,6 mil-
jard dollar (+129%, een re-
cord) en een nettowinst van 
1,63 miljard dollar (+142%) of 
4,27 dollar per aandeel. Voor 
dit jaar rekenen de analisten 
op een omzet van 21,9 mil-
jard dollar en een nettowinst 
per aandeel van 14,1 dollar.

De sectorfundamenten wa-
ren al sterk voor de oorlog in 
Oekraïne. Door de oorlog en 
de sancties tegen Rusland en 
Wit-Rusland werd de uitvoer 
van meststoffen en land-
bouwgewassen beperkt, 
waardoor de prijzen verder 
toenamen. De jongste weken 
is er bij de potas- en fosfaat-
meststoffen een stabilisatie of 
lichte terugval van de prij-
zen.
Ondanks de hoge meststof-
fenprijzen blijven de 
marktomstandigheden voor 
de landbouwers gunstig. In 
de Verenigde Staten zullen 
de winstmarges na het record 
van vorig jaar (500 dollar per 
acre) het tweede hoogste ni-
veau bereiken sinds 2004. De 
vraag naar meststoffen blijft 
daarom hoog en wordt vooral 
gelimiteerd door de aanbod-
beperkingen. Mosaic ver-
wachtte bij de jaarrapporte-

ring nog een recordvraag in 
2022 naar potas- en fosfaat-
meststoffen. Die verwachtin-
gen zijn door de aanbodpro-
blemen teruggeschroefd, van 
een recordniveau in 2021 van 
75,8 miljoen ton fosfaatmest-
stoffen en 71 miljoen ton 
potasmeststoffen naar res-
pectievelijk 72 à 75 miljoen 
ton en 61 à 65 miljoen ton.
De andere regio’s stellen alles 
in het werk om maximaal te 
produceren. Mosaic speelt 
daarop in door maximaal de 
productie uit te breiden. 
Vooreerst is de productie van 
de nieuwe K3-schacht in de 
Esterhazy-potasmijn volledig 
op kruissnelheid ( jaarlijkse 
capaciteit van 5,5 miljoen 
ton) en opereert de Co-
lonsay-potasmijn op een jaar-
capaciteit van 1,3 miljoen ton. 
De jaarlijkse productiecapa-
citeit in potas bedraagt 
10,5 miljoen ton, en men be-
kijkt mogelijkheden voor 
1,5 miljoen ton extra tegen de 
tweede helft van 2023. Bij de 
fosfaatafdeling ligt de pro-
ductie dit jaar naar schatting 
1 miljoen ton hoger dan in 
2021 (7,33 miljoen ton).

Door de gunstige marktom-
standigheden steeg de omzet 
in het eerste kwartaal tegen-
over dezelfde periode in 2021 
met 71 procent tot 3,92 mil-
jard dollar. De gemiddelde 
analistenverwachting lag op 
4,1 miljard dollar omzet. De 

rebitda steeg van 560 miljoen 
dollar tot 1,45 miljard 
(+159%), terwijl de netto-
winst nagenoeg verachtvou-
digde tot 1,18 miljard of 
3,19 dollar per aandeel. De 
gezuiverde nettowinst bleef 
met 2,41 dollar per aandeel 
licht onder de verwachtingen 
van 2,44 dollar.
De recordcijfers kwamen er 
ondanks lagere volumes te-
genover vorig jaar. De 
potasafdeling verkocht 
1,79 miljoen ton (-9,5%), maar 
de gemiddelde verkoopprijs 
steeg van 200 tot 582 dollar 
per ton. De rebitda klom van 
212 miljoen tot 651 miljoen 
dollar. In de fosfaatafdeling 
zakte het volume met 19,5 
procent tot 1,66 miljoen ton 
en stegen de prijzen gemid-
deld van 426 tot 785 dollar 
per ton. De rebitda steeg van 
271 miljoen tot 632 miljoen 
dollar. Bij Mosaic Fertilizan-
tes verdubbelde de rebitda 
ruimschoots, van 104 miljoen 
tot 233 miljoen dollar. z

Conclusie
Het aandeel van Mosaic is 
sinds de piek in april 25 pro-
cent teruggevallen, maar de 
opwaartse trend is nog intact. 
De enorme hausse in de prij-
zen zal niet aanhouden, maar 
we verwachten zonder een 
onverwachts snelle oplossing 
in Oekraïne geen aanzienlijke 
afkoeling in 2022 en 2023. 
Het inkoopprogramma van 
eigen aandelen zorgt voor 
steun. Bij een terugval rich-
ting 45 à 47 dollar verhogen 
we het advies. z

M O S A I C

Recordcijfers houden aan

Koers: 57,18 dollar
Ticker: MOS US
ISIN-code: US61945C1036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 20,7 miljard dollar
K/w 2021: 13,5
Verwachte k/w 2022: 4
Koersverschil 12 maanden: +65%
Koersverschil sinds jaarbegin: +45%
Dividendrendement: 1,1%

De meststoffengigant  
Mosaic beleeft hoogdagen.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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H
et aandeel Nvidia is sinds 
de top in november vorig 
jaar met meer dan 45 pro- 
cent gecorrigeerd. De cij-
fers van het eerste kwar-
taal van het nieuwe fis-
caal boekjaar lagen in lijn 

met de verwachtingen. Maar 
wanneer het sentiment slecht 
is, vinden beleggers al snel 
een stok om mee te slaan.
Voor het lopende tweede 
kwartaal stelde Nvidia een 
omzet van 8,1 miljard dollar 
voorop. Dat is een kwart meer 
dan een jaar eerder, maar  
onder de consensusverwach-
ting van 8,44 miljard dollar. 
De impact van de oorlog in 
Oekraïne en de lockdowns in 
China worden op 500 miljoen 
dollar geschat. Nvidia legde in 
maart de verkoop in Rusland 
stil. Zonder die omstandighe-
den zou de omzet boven de 
consensus zijn uitgekomen.

In het boekjaar 2022 (twaalf 
maanden tot eind januari) 
stond gaming in voor 46 pro-
cent van de groepsomzet, ge-
volg door het datacenterseg-
ment met 40 procent. Profes-
sional Visualization en Auto-
motive zorgden voor de rest. 
In de drie maanden tot eind 
april klom de omzet met 46 
procent op jaarbasis naar 
8,29 miljard dollar. Dat cijfer 
lag boven de verwachte 
8,11 miljard dollar. Het data-
centersegment werd de 
grootste afdeling van Nvidia.
Dat was geen verrassing, 

want de groei bij de datacen-
ters ligt met een gemiddelde 
groeivoet van 66 procent in 
de voorbije vijf jaar veel ho-
ger dan de 25 procent bij ga-
ming. Nvidia heeft een sterke 
marktpositie in halfgeleiders 
die in servers voor cloud-

computing worden gebruikt. 
Onder meer Alphabet, Ama-
zon en Microsoft zijn klan-
ten. In het eerste kwartaal 
steeg de omzet van de data-
centerafdeling met 83 pro-
cent op jaarbasis en 15 pro-
cent op kwartaalbasis naar 
3,75 miljard dollar. De omzet 
van het gamingsegment klom 
met 31 procent op jaarbasis 
en 6 procent op kwartaalba-
sis naar 3,62 miljard dollar. 
Het gaat om grafische chips 
voor computers (GPU’s) en 
spelconsoles als de Nintendo 
Switch.
In het tweede kwartaal zal de 
omzet uit gaming op kwar-
taalbasis niet groeien. Die tij-
delijke dip heeft te maken 
met de lancering van een 
nieuwe generatie videokaar-
ten. De huidige GeForce RTX 
30-productlijn zal worden 
aangevuld met de 4000 Series.
Nvidia benadrukt dat de ga-
mingmarkt fundamenteel ge-
zond blijft. Er zijn de voor-
bije twee jaar wereldwijd 
meer dan 100 miljoen gamers 
bij gekomen. Het gaming-
universum breidt zich ook 
steeds meer uit met platfor-

men voor e-sports, cloudga-
ming en virtuele realiteit. 
Nvidia beschikt over een do-
minante marktpositie en is 
goed geplaatst om te profite-
ren van de groei bij gaming.
Op groepsniveau steeg de 
aangepaste nettowinst met  
4 procent naar 3,44 miljard 
dollar of 1,36 dollar per aan-
deel. Nvidia beschikte aan 
het einde van het eerste 
kwartaal over 20,3 miljard 
dollar aan liquiditeiten. Daar 
stond een schuld van 11 mil-
jard dollar tegenover, wat een 
nettocashpositie van 9,3 mil-
jard dollar oplevert. De vrije 
kasstroom bedroeg vorig 
boekjaar 8,05 miljard dollar 
of 72 procent meer dan een 
jaar eerder.
Nvidia keerde in het eerste 
kwartaal 2,1 miljard dollar 
aan de aandeelhouders uit 
onder de vorm van aandelen-
inkopen en dividenden. Het 
budget voor de inkoop van 
eigen aandelen tot eind 2023 
werd met 15 miljard dollar 
verhoogd.

Conclusie
Nvidia was altijd al een sterke 
groeier, maar dat ging met 
een erg hoge waardering ge-
paard. Nu is het aandeel een 
stuk minder duur geworden. 
Nvidia noteert tegen 13 keer 
de verwachte omzet en 34 
keer de winst van het lopende 
boekjaar. Dat is nog altijd 
hoog, maar het bedrijf kan 
daar wel een stevige winst- en 
omzetgroei tegenover zetten. 
De balans is sterk genoeg om 
de aandeelhoudersvergoe-
dingen op te trekken. We ver-
hogen het advies. z

N V I D I A

Tijdelijke terugval bij gaming

Koers: 187,86 dollar
Ticker: NVDA US
ISIN-code: US67066G1040
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 469,5 miljard USD
K/w 2021: 44
Verwachte k/w 2022: 34
Koersverschil 12 maanden: +7%
Koersverschil sinds jaarbegin: -36%
Dividendrendement: 0,1%

Het budget voor de inkoop 
van eigen aandelen  
werd met 15 miljard dollar 
verhoogd.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Eerst werd bekendgemaakt 
dat het Spaanse Acerinox en 
het Nederlandse Aperam fu-
siegesprekken voerden. Het 
samengaan van beide bedrij-
ven zou de grootste Europese 
producent van roestvrij staal 

hebben opgeleverd. Met een 
capaciteit van 2,3 miljoen ton 
zou de nieuwe groep de 
 Europese marktleider Outo-
kumpu, met een capaciteit 
van 1,4 miljoen ton, overvleu-
gelen. Het Spaanse Acerinox 
liet echter onlangs weten de 
prille gesprekken te willen 
beëindigen. De koers van 
Aperam reageerde weinig op 
het nieuws over de gesprek-
ken en evenmin op het afbla-
zen ervan.

Dat de Amerikaanse chipreus 
Intel waarschuwde voor een 
vertraging van de vraag, zette 
de koersen van de chippro-
ducenten wereldwijd op ver-
lies. Vanwege de economi-
sche onzekerheid overweegt 

Intel zijn investeringsplan-
nen te herbekijken. Daardoor 
hoopt de groep de macro- 
economische uitdagingen be-
ter het hoofd te bieden. Wel 
liet ze weten dat de halfgelei-
derindustrie aan de start van 
een groeicyclus op lange ter-
mijn staat. Intel neemt tijde-
lijk geen nieuw personeel 
aan voor de afdeling Client 
Computing. Na de waarschu-
wing onderging ook de koers 
van Intel een aderlating.

Crédit Suisse verwacht in het 
tweede kwartaal opnieuw 
verlies te lijden, de zoveelste 
smet op het blazoen van de in 
opspraak geraakte bank. De 
koers van het aandeel lijdt 
onder de miljardenverliezen 

van 2021 en ook de eerste-
kwartaalcijfers werden met 
rode inkt geschreven. De 
bank beschouwt 2022 als een 
overgangsjaar na de eerdere 
schandalen, waardoor vrij-
wel het volledige topmanage-
ment werd vervangen. De 
Amerikaanse State Street 
Bank zou een oogje hebben 
laten vallen op Crédit Suisse. 
State Street en Crédit Suisse 
ontkenden het bericht. De 
trend blijft dalend.

Voor de tweede maal verlaagt 
de warenhuisketen Target 
Corp haar winstprognose 
voor het tweede kwartaal, na 
een eerdere winstwaarschu-
wing. De groep verwacht nu 
een daling van de operatione-

le winstmarge van 5,3 naar 2 
procent. Toch blijft Target 
optimistisch, want de winst-
marge zou in de tweede jaar-
helft weer aantrekken rich-
ting 6 procent. De groep 
moet hogere kortingen geven 
om de voorraden weg te wer-
ken, aangezien de hoge infla-
tie een negatieve invloed 
heeft op de vraag. Target 
denkt de overtollige inventa-
ris tegen augustus te verko-
pen. De trend blijft dalend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 36,58 euro
Ticker: APM NA
ISIN-code: LU0569974404

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 41,23 dollar
Ticker: INTC US
ISIN-code: US458140100

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 6,17 dollar
Ticker: CS US
ISIN-code: US2254011081

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 156,70 dollar
Ticker: TGT US
ISIN-code: US87612E1064
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D
e koers van het aandeel 
Alibaba is het voorbije 
anderhalf jaar fors ge-
daald. Zelfs de charisma-
tische oprichter Jack Ma 
zou het moeilijk hebben 
om zo’n lange, bijna onaf-

gebroken neerwaartse bewe-
ging om te buigen. Het succes 
heeft hem overmoedig ge-
maakt en dat is gevaarlijk, ze-
ker in China. Ma voelde zich 
zo onaantastbaar dat hij durf-
de kritiek te uiten op het Chi-
nese bewind. Hij heeft het ge-
weten.
De koers van Alibaba zakte de 
voorbije twaalf maanden met 
meer dan 50 procent. In okto-
ber 2020 kostte het aandeel 

O P T I E S

Inspelen op verrijzenis Alibaba
nog 317 dollar. Dat is drie keer 
meer dan nu. Bij een herstel is 
het potentieel dus aanzienlijk. 
En dat herstel komt er wel-
licht aan. Alibaba is de groot-
ste speler op de gigantische 
Chinese e-commercemarkt. 
Het kijkt ook almaar meer 
naar het buitenland. Net als 
zijn Amerikaanse collega 
Amazon, richt ook Alibaba 
zijn pijlen op clouddiensten. 
We zien dus weer veel poten-
tieel en gaan à la hausse met 
een geschreven putoptie en, 
voor de liefhebbers, een ge-
kochte call.

Geschreven put
Schrijf de put Alibaba 

Group oktober 2022 met 
uitoefenprijs 125,00 dollar 
@ 35,25 dollar
De koers ligt zo’n 20 procent 
onder de uitoefenprijs van dit 
contract. De premie is dus pas 
verworven als de koers met 
20 procent of meer stijgt. Dat 
lijkt meer dan het is. Het aan-
deel geeft haussesignalen. 
Het eerste signaal is het over-
schrijden van een weerstand-
je rond 110 dollar. Een koop-
signaal volgt op het doorkrui-
sen van het 200-daagse ge-
middelde op 122 dollar. Als de 
koers toch niet doorstoot, ko-
pen we het aandeel tegen 
‘slechts’ 89,75 dollar (125 - 
35,25).

Gekochte call
Koop call Alibaba december 
2022 met uitoefenprijs 
130,00 dollar @ 7,40 dollar
Met deze call kopen we tijd 
tot 16 december. Dan moet de 
aandelenkoers gestegen zijn 
met 25 procent, eer het con-
tract intrinsieke waarde 
krijgt. Dat is een risico. Maar 
bij het overschrijden van de 
weerstand op 122 dollar, ligt 
de weg naar 180 dollar open. 
Dat kan een fantastische 
winst opleveren, maar bij 
geen of een beperkte stijging 
kunnen we wel onze volledige 
inleg verliezen. z

D
e prijs van een vat ruwe 
olie flirt met de kaap van 
125 dollar. Uitgedrukt in 
Amerikaanse munt zit de 
olieprijs daarmee nog bij-
na 20 procent onder het 
recordniveau uit 2008. In 

veel andere valuta noteert 
olie nu al op een hoogtepunt, 
onder meer in euro en in Ja-
panse yen.

Hetze
Intussen wordt de prijscurve 
van de termijncontracten 
steeds steiler, met een op-
lopend verschil tussen het 
 lopende en het volgende ter-
mijncontract. Deze backwar-
dation is een indicatie van fy-
sieke schaarste. Investeringen 

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

Olieprijs blijft nog een tijd hoog

in fossiele brandstoffen wer-
den het voorbije decennium 
gedemoniseerd. De schaarste 
aan de aanbodzijde is daarvan 
een direct gevolg. De ESG-re-
gels beletten dat institutione-
len vers investeringskapitaal 
in de sector pompten. Daar-
door stonden ook de grote 
energiebedrijven niet te 
springen om zware investe-
ringen te doen in extra pro-
ductiecapaciteit. Deze afloop 
zat er hoe dan ook aan te ko-
men, maar de oorlog in Oek-
raïne heeft de onvermijdelijke 
uitkomst vervroegd.

Aanbodtekort
De kans is groot dat we nog 
enige tijd hoge olieprijzen 

zullen kennen. De productie-
capaciteit blijft namelijk heel 
beperkt. OPEC+, het oliekar-
tel aangevuld met dertien an-
dere producenten, waaronder 
Rusland, besliste eerder deze 
maand de productiequota met 
648.000 vaten per dag op te 
trekken. Dat is hoger dan de 
432.000 vaten per dag die er 
tot nu maandelijks bij kwa-
men. Dat zet weinig zoden 
aan de dijk omdat die quota 
om uiteenlopende redenen 
niet gehaald worden. Wat telt 
voor het marktevenwicht, is 
de effectieve productie. De 
minister van Olie van de Ver-
enigde Arabische Emiraten 
bevestigde het tekort aan re-
servecapaciteit.

In de Verenigde Staten ligt de 
voorraad ruwe olie momen-
teel 15 procent onder het vijf-
jarige gemiddelde. De brand-
stofvoorraden waren in negen 
jaar niet meer zo laag. Tege-
lijk bevinden de Amerikaanse 
strategische petroleumvoor-
raden (SPR) zich op het laag-
ste peil sinds 1987.
Het aanbodtekort wordt bin-
nenkort nog scherper gesteld 
zodra de Chinese economie 
weer op volle toeren draait. 
Door de lockdowns in enkele 
grote steden daalde de con-
sumptie en de verwerking van 
ruwe olie de voorbije maan-
den sterk. Maar de lockdowns 
worden stilaan opgeheven en 
in mei steeg de Chinese uit-
voer al met 16,9 procent op 
jaarbasis, wat op een aantrek-
kende economische activiteit 
wijst. Een forse daling van de 
olieprijs zit er voorlopig dus 
niet aan te komen. z
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H
et was verwacht dat de 
Europese Centrale Bank 
op 9 juni een eerste ren-
teverhoging zou aankon-
digen. Het staat nu vast 
dat die er komt op 21 juli 
met het minimum van 25 

basispunten (0,25%). In sep-
tember volgt er nog een, mis-
schien wel met 50 basispun-
ten, als de inflatie dan nog zo 
hoog is. Dat lijkt ons allemaal 
heel soft en redelijk, en toch 
reageerden de markten he-
vig. Zeker toen bleek dat de 
Amerikaanse inflatie in mei 
boven de verwachtingen 
bleef. Al betekent de 8,5 pro-
cent in maart, 8,3 procent in 
april en 8,6 procent in mei 
dat de inflatie stabiliseert, zij 
het op een te hoog peil.
We zijn tevreden dat we onze 
posities in EVS en Prosus na 
de verkoop van Telenet heb-
ben verstevigd. We blijven 
kijken naar de evolutie bij 
Euronav, want de uiterst ze-
nuwachtige markten kunnen 
de komende dagen en weken 
voor bijkomende koopkansen 
zorgen. Het is zaak de rust te 
bewaren en die kansen te be-
nutten.

Bevredigend 2022 voor 
Alibaba
Het voorbije anderhalf jaar 
was bijzonder onaangenaam 
voor de aandeelhouders van 
Alibaba. Het begon eind 
2020 met het torpederen van 
de beursgang van de fintech-
dochter Ant Group (33% Ali-
baba). De IPO op de beurs 
van Sjanghai moest de groot-
ste ooit worden, met een te-
genwaarde van 34,4 miljard 
dollar. Het stuwde de beurs-
kapitalisatie van Alibaba tot 
boven 700 miljard dollar, 
waarmee het Chinese e-com-
mercebedrijf van stichter 
Jack Ma stevig in de top tien 
van de grootste beurskapita-
lisaties in de wereld stond. 
Kritiek van Ma op de Chine-
se toezichthouders was de 
druppel die de emmer bij de 
autoriteiten deed overlopen. 
In zowat achttien maanden 
verloor de koers meer dan 70 
procent. Op zeker moment 
was er bijna 500 miljard dol-
lar aan beurswaarde ver-
dampt.
Anders dan de voorgaande 
keren kwam er nu wel een 
positieve marktreactie op de 

cijfers. De kwartaalomzet in 
het laatste kwartaal van het 
boekjaar 2021-2022 (afsluit-
datum 31 maart) kwam uit op 
204,05 miljard yuan of omge-
rekend 32,19 miljard dollar. 
Dat cijfer lag boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 200,59 miljard yuan. 
Het blijft met 9 procent wel 
de laagste groei op kwartaal-
basis sinds de IPO in 2014. 
Eind maart had Alibaba 
1,31 miljard actieve mobiele 
gebruikers, van wie voor het 
eerst meer dan 1 miljard in 
China. Dat is een fenomenaal 
aantal en een toename met 
28,3 miljoen tegenover eind 
2021. Voor het volledige 
boekjaar is er een omzettoe-
name van 19 procent tot 
853,06 miljard yuan of 
134,57 miljard dollar. De 
grootste groei was voor de in-
ternationale activiteiten 
(+25%) en het cloudsegment 
(+23%). Het minst groeiden 
de activiteiten in China 
(+18%), terwijl die nog altijd 
de grootste afdeling vormen 
(69% van de groepsomzet).
Ontgoochelend is de daling 
van de bedrijfskasstroom met 
23 procent op jaarbasis tot 
130,40 miljard yuan. De winst 
over het boekjaar kwam uit 
op 69,64 miljard yuan of een 
terugval met 22 procent. Op 

kwartaalbasis overtrof Aliba-
ba met 16,72 miljard yuan wel 
de analistenconsensus. Aliba-
ba groeide het afgelopen de-
cennium uit tot hét verkoop-
platform van China. Maar 
door de heisa kwam er een 
forse knik in zijn groeipar-
cours. Zo betaalde het vorig 
boekjaar een boete van 
18,23 miljard yuan voor mo-
nopoliemisbruik.
Stilaan lijken we over de piek 
van het negativisme rond 
China in het algemeen en 
Alibaba in het bijzonder 
heen. De waardering van het 
aandeel is fors teruggevallen 
met een verwachte koers- 
winstverhouding van 15 (was 
nog het dubbele begin vorig 
jaar) en een verwachte ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
8,5 (was ook het dubbele be-
gin 2021). Daarom hebben 
we de positie in de voor-
beeldportefeuille onlangs 
verder opgetrokken. We zien 
hier ruimte voor een verder 
fors koersherstel (koop-
waardig, rating 1B). z

Het koersherstel van Ali-
baba bewijst dat we over 
de piek van het negati-
visme rond China heen 
zijn.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  Euronav verwierf de volle-

dige controle over de FSO 
Asia en FSO Africa door de 
resterende 50 procent van 
International Seaways te 
kopen. Beide staan nog tot 
2032 onder contract in het 
Al-Shaheen-olieveld in de 
Perzische Golf. Frontline 
heeft het rechtstreekse en 
onrechtstreekse belang in 
Frontline opgetrokken tot 

16,2 procent.
·  Just Eat Takeaway maakt 

vorderingen met de verkoop 
van de Amerikaanse dochter 
Grubhub, tot jolĳt van de 
aandeelhouders. Apollo Glo-
bal Management zou een 
van de gegadigden zĳn.

·   KBC is verkozen tot ‘best 
digital performer’ in het 
Europese bankwezen.

·  Sipef: op de aandeelhou-
dersvergadering kregen we 
de bevestiging van de 

hogere winst van 2022 
tegenover vorig jaar.

·  Sofina heeft het genoombe-
drĳf Vizgen voorzien van 
extra kapitaal. Positie in de 
voorbeeldportefeuille is 
verstevigd.

Thema goud 
& metalen
·  Sprott Physical Uranium 

Trust: de spotprĳs voor ura-
nium werd aangewakkerd 
door de plannen van de 

Biden-administratie om 
4,3 miljard dollar vrĳ te 
maken voor de verrĳking 
van uranium door Ameri-
kaanse producenten, terwĳl 
dat voorheen in Rusland 
gebeurde.

Thema  
vergrijzing
·  UCB: het epilepsiemiddel 

Fintepla kreeg de weesmid-
delenstatus van de FDA voor 
patiënten met CDLK5.

Onrustige aanloop naar 
Fed-meeting
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 50 aandelen EVS (bĳ)gekocht tegen 21,50 euro en 
20 Prosus tegen 51,00 euro
Verkoop: we hebben 75 aandelen Telenet verkocht tegen 24,00 euro; we 
verkopen 125 Euronav tegen minimaal 11,88 euro (aangepast!)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
170.492,49   (99,8%)      303,99    (0,2%)             170.796,48  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -4,5% Bel20 -13,0%
Eurostoxx50 -16,3% MSCI World  -10,1%

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 prijs van de populaire 
Brent-olie bereikt de ene 
piek na de andere. Mo-
menteel beweegt de 
koers rond 120 dollar per 
vat. Dat is historisch ge-
zien erg hoog. Ook in 

1864 bedroeg de prijs van een 
vat Brent-olie ongeveer 
120 dollar. De Amerikanen 
kampten toen met een zware 
burgeroorlog. De vraag naar 
olie was extreem groot, en 
dat vertaalde zich in een ster-
ke prijsstijging. Pas in 1978, 
meer dan honderd jaar later, 
klom de olieprijs weer naar 
extreme hoogtes, maar tot 
120 dollar kwam hij niet. Iran 
had zijn olieproductie terug-
geschroefd tijdens de revolu-
tie. De koers viel snel terug 
tot 20 à 30 dollar per vat. Dat 
prijsniveau hield vele jaren 
stand. Een tiental jaren gele-
den, tijdens de Arabische 
lente, kwam de olieprijs nog 
eens in de buurt van 120 dol-
lar.

Historisch hoog
 Ook nu weer is onrust we-
gens militaire gebeurtenissen 
de hoofdreden van de hoge 
koers. Rusland produceert al 
jaren erg veel olie. Het Wes-
ten is nog altijd de grootste 
afnemer, ondanks de vele in-
tenties om minder afhanke-
lijk te worden van de Russi-
sche aardolie en gas. Maar de 
inval in Oekraïne heeft de 
westerse politici de ogen ge-
opend. Nu pas wordt pijnlijk 
duidelijk dat Europa nog al-
tijd niet zonder de olie van 
Poetin kan. Er is geen leve-
rancier die snel de Russische 
olie kan vervangen, en de 
transitie naar groene energie 
is nog lang niet ver genoeg 
gevorderd.
We zullen het dus nog gerui-
me tijd moeten stellen met 
opgepompte zwarte smurrie. 
Brent is de naam van een lich-
te, ruwe olie gemaakt van een 
mengsel van ruwe olie uit ne-
getien olievelden in de 

Noordzee. Brent Crude is een 
van de belangrijkste drie 
benchmarks, samen met 
West Texas Intermediate 
(WTI) uit Noord-
Amerika en Dubai Crude uit 
de Perzische Golf. Bijna alle 
olie die buiten Amerika en 
het Verre Oosten wordt ver-
handeld, is Brent. WTI is de 
belangrijkste benchmark voor 
olie-invoer in de Verenigde 
Staten. Dubai Crude wordt 
gebruikt als benchmark voor 
ruwe olie uit de Golf (Saudi-
Arabië, Iran, Irak, de Verenig-
de Arabische Emiraten, Qatar 
en Koeweit). Wellicht probe-
ren de meeste Europese lan-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  90,89  6,49% 100.000  NR
EUR VGP 1,625% 17/01/27  80,78  6,61% 1.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  85,54 6,72%  1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  92,07  6,44%  2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703%  15/04/32  82,62  4,87% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  88,43  11,3% 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  91,40  4,42% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24 95,34 5,72%  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  100,8 6,56%  10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  65,94  46,8% 1.000  AAA
BRL IFC 6,75%  27/08/24  90,76  11,7% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  84,73  7,06% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Verguisde oliesector 
weer populair

= ESG-obligatie
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den hun invoer uit de Golf op 
te drijven, om zo min moge-
lijk afhankelijk te worden 
van Rusland.

Kijken naar Aramco
Er wordt vooral gekeken naar 
Aramco. Het bedrijf uit Saudi- 
Arabië is de grootste olie-
maatschappij ter wereld. Het 
bezit een bewezen reserve van 
260 miljard vaten. Dat is een 
vierde van de wereldreserves. 
Aramco kende een bijzonder 
succesvol 2021. De winst 
steeg met 110 procent tot 
110 miljard dollar (99 miljard 
euro). Experts denken dat de 
winst dit jaar nog hoger zal 
zijn. Saudi Aramco stootte 
onlangs Apple van de troon 
als bedrijf met de hoogste 
beurskapitalisatie ter wereld.
Het heeft echter nog een ander 
record op zijn blazoen: dat  
van de grootste vervuiler ter 
wereld. Het deelt die beden-
kelijke titel met andere olie- 
producenten, zoals Shell, 
Chevron, ExxonMobil en Bri-
tish Petroleum. Het Mexi-
caanse Pemex, het Brazi-
liaanse Petrobras en het Co-
lombiaanse Ecopetrol laten 
zich ook niet onbetuigd. Alles 
heeft te maken met de pro-
ductie van gas en olie. Daar-
bij komen gigantische hoe-
veelheden broeikasgassen 
vrij. De oliegiganten zijn zich 
ervan bewust dat het zo niet 
verder kan.  

Ze besteden dan ook enorme 
bedragen om de productie 
milieuvriendelijker te laten 
verlopen. Tegelijk wil een 
aantal van hen meer geld  
investeren in hernieuwbare 
energie en gaan verschillende 
waterstof produceren. De in-
tenties zijn in elk geval nobel.

Ruim aanbod aan  
leningen
 Obligatieliefhebbers vinden 
heel wat interessante lenin-
gen uit de oliesector met een 
uiteenlopende vervaldag, in 
verschillende munten en met 
een sterke rating. De grote 
energiebedrijven begeven 
zich al jaren op de obligatie-
markt om kapitaal op te ha-
len. In het kader van de ver-
groening van de Obligatie-
Selectie hebben we enkele 
olieobligaties uit de lijst ge-
schrapt. Petróleos Mexica-
nos (Pemex) was er een van. 
Nochtans heeft het bedrijf 
een sterke rating (BBB of in-
vestment grade). Een lening 
in euro met een vervaldag op 
21 april 2027 en een coupon 
van 2,75 procent kost van-
daag slechts 83 procent. 
Daardoor bedraagt het ren-
dement bijna 7 procent. Obli-
gaties in Amerikaanse dollar 
bieden nog een hoger rende-
ment: 9,25 procent op negen 
jaar en 10,5 procent voor wie 
de lange looptijd (vervaldag 
28 januari 2060) niet afschrikt.

Pemex is het grootste Mexi-
caans bedrijf en één van de 
grootste bedrijven in 
Zuid-Amerika. De schulden-
berg is gigantisch (meer dan 
100 miljard dollar), maar de 
Mexicaanse overheid contro-
leert de activiteiten. De link-
se president Andres Manuel 
Lopes Obrador wil vanaf vol-
gend jaar geen ruwe olie 
meer exporteren. Maar dat is 
praktisch onhaalbaar, omdat 
Mexico de oliedollars hard 
nodig heeft.
De Braziliaanse tegenhanger, 
Petrobras, heeft een rating 
BB- (high yield). Ondanks die 
mindere rating brengen de 
obligaties een lager rende-
ment op dan die van Pemex. 
De lening in Amerikaanse 
dollar die vervalt op 27 janu-
ari 2028, heeft een coupon 
van 6 procent en kost 94,5 
procent. Dat brengt het ren-
dement op 7,25 procent. Een 
langerlopende lening die ver-
valt in 2031, draagt een 
coupon van 5,6 procent, maar 
kost 98,5 procent. Daardoor 
bedraagt het rendement 
slechts 5,80 procent.
We zijn van mening dat de 
looptijd van de meeste obli-
gaties het best de vijf jaar niet 
overschrijdt. De Amerikaan-
se dollar is momenteel het 
meest aangewezen. De markt 
is erg ruim, zodat de keuze-
mogelijkheden zeer groot 
zijn. Obligaties met een korte 

looptijd zijn momenteel veel 
minder gevoelig voor een 
stijgende rente dan lang-
lopende obligaties.
In Colombia vinden we Eco-
petrol. Ook die oliegroep 
wordt beheerd door de over-
heid. We namen onlangs de 
nieuwe dollarobligatie op in 
de selectie. Ze vervalt in 
2031. De looptijd is aan de 
lange kant, maar het rende-
ment van 6,80 procent heeft 
ons overtuigd. Bovendien 
heeft de grootste olie- en gas-
producent van Colombia een 
rating BB+. Dat is net niet in-

vestment grade.
Dichter bij huis vinden we 
TotalEnergies. De Franse 
multinationale olie- en 
gasonderneming is een van 
de grootste in haar sector. 
Begin dit jaar werd een per-
petual in euro gelanceerd met 
een vaste coupon van 3,25 
procent. Vanaf 2037 wordt de 
coupon variabel (EUR SWAP 
5Y + 2,693%). Na 17/01/2057 
komt bij die referentierente 
zelfs 3,443 procent bij. De 
koers bedraagt vandaag on-
geveer 82 procent van de no-
minale waarde. Interessant 
voor de liefhebber. z

Saudi Aramco stootte 
Apple van de troon als 
bedrijf met de hoogste 
beurskapitalisatie  
ter wereld.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0703  -11,76%
EUR/GBP  0,8498  -1,16%
EUR/NOK  10,141  -0,18%
EUR/SEK  10,480  +3,75%
EUR/CAD  1,3426  -8,58%
EUR/AUD  1,4837  -6,26%
EUR/NZD  1,6532  -2,54%
EUR/ZAR  16,467  -0,34%
EUR/TRY 17,974  +70,36%

OBLIGATIEFOCUS

Een comité van bankiers en 
vermogensbeheerders heeft 
beslist dat Rusland zich mo- 
menteel bevindt in een toe-
stand van wanbetaling. De 
reden daarvoor is dat de rente 
op een internationale staats-
obligatie met vervaldatum 4 

april niet tĳdig werd betaald.
Het betreft enkel de afbetaling 
van Russische staatsobligaties 
uitgegeven in buitenlandse 
munten (dollars of euro’s). 
Rusland wil de leningen wel af- 
betalen, maar kan dat niet om- 
dat een groot deel van de bui- 
tenlandse reserves bevroren 
is. Rusland is ook uitgesloten 
van het internationale betaal-

verkeer, waardoor het land in 
feite naar het faillissement is 
gedreven. Echt failliet is Poe-
tin dus nog helemaal niet.
De Russische minister van 
Financiën, Anton Siloeanov, 
zegt dat hĳ de buitenlandse 
schulden in roebels zal afbe-
talen, als andere opties 
onmogelĳk worden gemaakt. 
Niet alle obligaties laten ech-

ter een betaling in roebel toe. 
Tegen eind deze maand zul-
len we meer weten, vermits 
de volgende couponbetaling 
op een Russische staatsobli-
gatie moet gebeuren tegen 
24 juni. Rusland moet nog dit 
jaar 2 miljard aan rente op 
staatsleningen aflossen. Nie-
mand weet vandaag of en 
hoe Moskou dat zal doen.

Rusland failliet? 
Of toch niet?
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Is het, gezien de hoge kor-
ting, een gepast moment om 
de Italiaanse holding Exor 
te kopen?

De Italiaanse holding Exor 
werd in 1927 opgericht door 
de bekende Italiaanse zaken-
familie Agnelli. Ze bezit 52 
procent van de aandelen en 
85,44 procent van de stem-
rechten. Giovanni Agnelli 
richtte aan het einde van de 
negentiende eeuw het auto-
bedrijf Fiat op. Na de fusie 
met Chrysler in 2014 tot FCA 
en de fusie begin 2021 met de 
Franse PSA-groep (Peugeot, 
Citroën en Opel) tot Stellan-
tis, is het belang van 14,4 pro-
cent in Stellantis nog altijd 
het derde grootste actief van 
Exor. Eind 2021 bedroeg de 
waarde ervan 7,5 miljard eu-
ro, of 24 procent van de tota-
le intrinsieke waarde (inclu-
sief 4,3 miljard schulden) van 
31,1 miljard euro. Het meest 
waardevol is de participatie 
van 22,9 procent in Ferrari, 
goed voor 10,1 miljard euro 
op 31 december 2021.
Binnenkort wordt de verkoop 
van het herverzekeringsbe-
drijf PartnerRE aan de Fran-
se groep Covéa afgerond voor 
9 miljard dollar in cash. Exor 
had PartnerRE in twee stap-
pen gekocht in 2015 en 2016 
voor 6,7 miljard dollar. Sinds-
dien ontvingen de Italianen 
900 miljoen dollar dividen-
den. De verkoop met een 
mooie meerwaarde verschaft 
Exor eensklaps een nettokas-
positie van ruim 4 miljard 
euro. De vraag is waarin dat 
geld wordt geïnvesteerd.

Het vierde aanzienlijke be-
lang (6,3 miljard euro eind 
2021) is de participatie van 
26,9 procent in CNH Indus-
trial, na John Deere het num-
mer twee in landbouwmachi-
nes. Exor verwierf in 2021 
voor 514 miljoen euro ook 
een belang van 24 procent in 
het Franse luxemerk Christi-
an Louboutin en investeerde 
de jongste jaren 380 miljoen 
euro in de durfkapitaaldivisie 
Exor Seeds. De holding be-
taalt een bescheiden brutodi-
vidend van 0,43 euro per aan-
deel, of een brutorendement 
van 0,7 procent. In maart 
werd een inkoopprogramma 
van eigen aandelen opgestart 
voor maximaal 500 miljoen 
euro. Het programma loopt 
tot 2024 en kan op basis van 
de huidige koers (63,06 euro) 
tot 3,4 procent van de uit-
staande aandelen inkopen.
Het trackrecord van Exor is 
uitstekend. Sinds maart 2009 
steeg de intrinsieke waarde 
jaarlijks gemiddeld met 19,8 
procent, tegenover 13 pro-
cent voor de wereldreferen-

tie-index MSCI-World. Over 
die periode noteerde het aan-
deel met een gemiddelde 
korting van 33,2 procent op 
de intrinsieke waarde. De 
korting van 35,1 procent van 
eind 2020 was eind 2021 op-
gelopen tot 40,4 procent en 
bedraagt intussen 45 procent, 
op basis van een geschatte 
actuele intrinsieke waarde 
van 115 euro per aandeel.
Ferrari was lange tijd een ab-
solute beurslieveling, maar 
loopt sinds begin 2021 achter 
op Volkswagen en BMW. 
Toch is het aandeel tegen een 
ondernemingswaarde van 
21,3 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) 2022 
heel duur. Ook Stellantis kon 
nog geen potten breken. De 
uitdagingen van de autosec-
tor zijn genoegzaam bekend, 
met tekorten aan halfgelei-
ders en enorme investerin-
gen voor de versnelde omslag 
naar een elektrisch wagen-
park. Gezien de historisch 
hoge korting, mag Exor ge-
kocht worden (rating 1B), al 
verwachten we door de hoge 
blootstelling aan de autosec-
tor voorlopig geen bovenge-
middelde prestatie. z

Is de familieholding Exor een koopje?

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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opties (Alibaba Group)
• Maandag 13/6: Alibaba Group, lezers-

vraag (Exor) 
• Dinsdag 14/6: Xior, het Beste uit 

Beleggers Belangen (Aalberts, DSM) en 
grondstoffen (olie) 

• Woensdag 15/6: Qualcomm, Solaris 
Resources;  pdf
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DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
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Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 16 JUNI
Adobe: kwartaalresultaten

VRĲDAG 17 JUNI
Kroger: kwartaalresultaten

DONDERDAG 23 JUNI
Accenture: kwartaalresultaten
Fedex: kwartaalresultaten

MAANDAG 27 JUNI
Nike: kwartaalresultaten
Prosus: halfjaarresultaten

WOENSDAG 29 JUNI
H&M: kwartaalresultaten

DONDERDAG 30 JUNI
General Mills: kwartaalresultaten
Micron Tech: kwartaalresultaten
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