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V O O R W O O R D

Het jaar van de tijger
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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

D
e Chinezen vierden hun 
Nieuwjaar op 1 februari. 
Het jaar van de os maakte 
plaats voor het jaar van 
de tijger. Aan de tijger 
worden in China onder 
meer adjectieven als 

moedig, wilskrachtig en vast-
beraden toegeschreven. Het 
dier heeft een actieve geest en 
zit boordevol ideeën. Het 
moet dus een jaar van hoop 
en wederopbouw worden. 
Precies wat China nodig 
heeft, want 2021 was een tur-
bulent jaar voor de op één na 
grootste economie ter wereld.
In het jaar van de os bengel-
den de Chinese beursindexen 
helemaal achteraan in het 
 internationale peloton. Diep-
rode cijfers waren er vooral 
voor kanjers onder de Chine-
se waarden zoals Alibaba 
Group, Tencent Holdings en 
Baidu. De voorbije decennia 
had de Chinese overheid dan 
wel het kapitalisme omarmd, 
maar de Communistische 
Partij staat boven alles en 
 iedereen. De autoriteiten 
 grepen het voorbije jaar bru-
taal in, met een bombarde-

ment aan nieuwe regulerin-
gen, forse boetes en anti-
trustonderzoeken tot gevolg. 
Het leidde regelmatig tot een 
serieuze verkoopgolf van Chi-
nese aandelen. In het najaar 
kwam daar nog een vastgoed-
crisis bovenop door het kap-
seizen van Evergrande, een 
megalomane vastgoedontwik-
kelaar.

Geen somber 2022
Het afgelopen jaar hebben 
heel wat minpunten een ne-
gatief sentiment rond China 
veroorzaakt. De afkoeling 
door de vastgoedcrisis, de 
 exportvertraging en het nul-
tolerantiebeleid ten aanzien 
van het coronavirus hebben 
er mee toe geleid dat de groei 
van de Chinese economie in 
het laatste kwartaal van 2021 
tot 4 procent is teruggevallen. 
Heel wat financiële instellin-
gen geven investeerders de 
raad hun beleggingen in Chi-
na af te bouwen. Heel illustra-
tief is het oplopen van de kor-
ting op de intrinsieke waarde 
van de Chinese holding Pro-
sus (in de eerste plaats een 

onrechtstreekse belegging in 
techreus Tencent) tot 45 pro-
cent.
Toch kijken we niet somber 
naar 2022 voor de opkomen-
de markten in het algemeen, 
en China in het bijzonder. In-
tegendeel: de vooruitlopende 
indicatoren in China lijken 
een dieptepunt te hebben 
 bereikt en terwijl de centrale 
banken hier de bocht nemen 
richting renteverhogingen, 
deed de Chinese centrale 
bank onlangs net het omge-
keerde: ze voerde de eerste 
renteverlagingen in twee jaar 
tijd door. Het laatste wat de 
Chinese autoriteiten willen, is 
dat de groei zo erg inzakt dat 
er sociale onrust van komt. 
Vandaar dat we vermoeden 
dat het hoogtepunt van de 
 regelgeving rond de ‘Gemeen-
schappelijke Welvaart’ achter 
ons ligt. Een stevige groei 
blijft de essentie van een sta-
biel China, waar de Commu-
nistische Partij onbedreigd 
haar macht kan uitoefenen. 

Stimulansen zijn essentieel 
om de aandelenmarkten te 
doen floreren. Dat weten we 
in het Westen maar al te goed.
Het zal ongetwijfeld tijd ver-
gen om het geschokte ver-
trouwen te herwinnen, maar 
we zouden onze posities in 
Chinese aandelen, of in de op-
komende markten in het alge-
meen, eerder uitbreiden dan 
afbouwen (lees blz. 123). Die 
aandelen noteren gemiddeld 
met een korting van 30 pro-
cent tegenover westerse aan-
delen. z
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A A N D E L E N

H
et resultatenseizoen was 
voor veel grote technolo-
giebedrijven niet al te 
best, maar we mogen ze 
niet allemaal over dezelf-
de kam scheren. Wie 
goed presteerde, werd 

beloond. Zo ook Alphabet, de 
holding boven de Google- 
platformen. Na sterke kwar-
taal- en jaarcijfers bereikte 
het aandeel een nieuwe 
 recordkoers.
De kwartaalomzet steeg met 
32 procent op jaarbasis naar 
75,3 miljard dollar, het derde 
recordkwartaal op rij en ruim 
boven de consensusprognose 
van 72,2 miljard. De adver-
tentie-inkomsten leveren 
meer dan 81 procent van de 
omzet ¬ geen enkel ander 
 bedrijf doet beter. De totale 
advertentie-inkomsten kwa-
men in het vierde kwartaal 
uit op 61,2 miljard dollar, of 
32,5 procent meer dan een 
jaar eerder. Over het boekjaar 
2021 brachten de adverten-
ties 209,5 miljard dollar op 
(+43%).
Google Search blijft veruit  
de grootste afdeling met 
43,3 miljard dollar omzet 
(+36%). YouTube bleef, on-
danks een groei met een 
kwart tot 8,6 miljard dollar, 
onder de verwachtingen. Dat 
heeft onder meer te maken 
met de wijzigingen aan het 
iOS-besturingssysteem van 
Apple. YouTube levert ook 
 almaar meer omzet uit abon-
nementen op. Alphabet 
streeft voor YouTube een 
soortgelijk bedrijfsmodel als 
de streamingbedrijven na.
Google Network, dat adver-
tenties op partnerwebsites 
omvat, groeide met 26 pro-

cent naar 9,3 miljard dollar. 
Bij Google Other haalde de 
Pixel-smartphone een re-
cordverkoop, ondanks de 
vertraagde leveringen door 
de schaarste aan chips. Goog-
le Cloud liet op groepsniveau 
de hoogste groei optekenen, 

met een omzetstijging naar 
5,54 miljard dollar (+45%). 
De afdeling is door de zware 
investeringen in infrastruc-
tuur wel nog verlieslatend. 
Het operationele verlies lag 
met 890 miljoen dollar bijna 
100 miljoen boven de ver-
wachtingen. Other Bets, de 
experimentele afdeling van 
Alphabet, zag haar omzet op 
jaarbasis dalen naar 181 mil-
joen dollar (-8%). Tegelijk 
steeg het operationele verlies 
naar 1,45 miljard dollar.
Op groepsniveau klom de 

operationele winst naar 
21,9 miljard dollar (+40%). 
Netto bleef 20,6 miljard dol-
lar of 30,69 dollar per aan-
deel over. Daarvan was 
2,84 dollar te danken aan de 
meerwaarde op effecten. Ook 
zonder die post lag de winst 
boven de consensusverwach-
ting van 27,56 dollar.
Op 1 juli komt er een aande-
lensplitsing door de hoge no-

minale koers van het aandeel. 
Daarbij wordt één oud aan-
deel ingeruild voor twintig 
nieuwe. Het doel is de liqui-
diteit te verbeteren. De split-
sing geldt voor de drie aande-
lenklassen van de groep. De 
Class A-aandelen, met het 
tickersymbool GOOGL, zijn 
de aandelen zonder stem-
recht. Aan de Class B-aande-
len (ticker GOOG) is wel 
stemrecht verbonden. Er zijn 
ook Class B-aandelen waar 
elk aandeel tien stemrechten 
heeft. Die zijn in handen van 
de oprichters. Het aantal 
aandelen in omloop daalde 
de voorbije vier kwartalen 
met 1,4 procent door het ef-
fect van de aandeleninkopen 
voor 50 miljard dollar.
Alphabet boekte over 2021 
een vrije kasstroom van iets 
meer dan 67 miljard dollar, 
56 procent meer dan een jaar 
eerder. Eind vorig jaar be-
droeg de cashpositie bijna 
140 miljard dollar.

Conclusie
Alphabet noteert tegen 
25 keer de verwachte winst 
en bijna 6 keer de omzet. Dat 
is niet goedkoop, maar in ver-
houding tot de groei ook niet 
overdreven. Er is geen indi-
catie dat de groei van de 
 on lineadvertentiemarkt op 
korte termijn zou instorten. 
Integendeel: het blijft een 
goed geoliede machine. 
Mocht Alphabet bij een nieu-
we uitverkoop van de tech-
nologiesector mee zakken, 
dan wordt het aandeel een 
aankoopkandidaat. z

A L P H A B E T

Advertentie-inkomsten op record

Koers: 2860,32 dollar
Markt: Nasdaq
Ticker: GOOG US
ISIN-code: US02079K1079
Beurskapitalisatie: 1890 miljard dollar
K/w 2021: 25,5
Verwachte k/w2022: 25
Koersverschil 12 maanden: +40%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: -

Eind 2021 bedroeg de 
cashpositie van Alphabet 
bijna 140 miljard dollar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 10 FEBRUARI
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H
et Nederlandse materia-
lenbedrijf Advanced Me-
tallurgical Group (AMG) 
heeft de wind in de rug 
dankzij de stijgende prij-
zen voor lithium, een 
grondstof die steeds be-

langrijker wordt door de 
elektrificatie van transport 
en wonen en het toenemende 
gebruik van batterijen. De 
prijzen voor verschillende 
vormen van lithium zijn het 
voorbije jaar vervijfvoudigd 
of meer. Dankzij de stijgende 
prijzen heeft de materialen-
groep al twee keer in korte 
tijd haar vooruitzichten voor 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2022 verhoogd van 150 
naar 225 miljoen dollar. De 
lithiummarkt zal volgens 
analisten nog enkele jaren 
krap blijven. Het huidige 
aanbod is goed voor de helft 
van de verwachte vraag in 
2030.

AMG heeft een ambitieus 
uitbreidingsplan voor zijn 
 lithiumactiviteiten. Om die te 
begrijpen is een kort over-
zicht van de lithiumwaarde-
keten nodig. Het lithium dat 
uit de grond komt, heet spo-
dumeen. Dat moet door ver-
schillende verwerkingsstap-
pen voordat het in een batte-
rij kan worden gebruikt. Die 
batterijwaardige vorm heet 
lithiumhydroxide. Voorlopig 
is AMG enkel actief in het 
eerste deel van de waardeke-
ten. Het ontgint spodumeen 

in Brazilië. Daar wil het de 
capaciteit opdrijven van 90 
naar 130 kiloton per jaar.
Daarbovenop wil het in 
Duitsland een nieuwe fabriek 
bouwen om hydroxide te ma-
ken. De eerste module van 
die fabriek zal jaarlijks 20 ki-
loton produceren en zou te-
gen eind 2023 operationeel 
moeten zijn. Daarmee zou 
AMG een van de eerste pro-
ducenten van lithiumhydro-
xide in Europa zijn. Voor die 
uitbreidingsplannen heeft 
AMG al de nodige financie-
ring opgehaald. Na 2023 wil 
het nog vier hydroxidemodu-
les in Duitsland bijbouwen 
om tot 100 kiloton hydroxide 
per jaar te komen. Daarnaast 
wil het in Brazilië een fabriek 
bouwen die de spodumeen 
verwerkt tot basislithium. 
Dat gebeurt nu nog in China.
Om al die plannen uit te voe-
ren, heeft AMG zijn lithium-
activiteiten in een aparte 
 entiteit ondergebracht. Het 
weegt verschillende opties af 
voor de verdere financiering. 
Een daarvan is de lithium-
activiteiten apart naar de 
beurs te brengen. Een andere 

optie is voor de uitbreidingen 
van na 2023 strategische 
partners te zoeken. Een der-
de optie is ze volledig zelf te 
financieren. Als de lithium-
prijzen op de huidige niveaus 
blijven, moeten de kasstro-

men daaruit dat toelaten. Die 
financieringsknoop wil het 
op de algemene vergadering 
in mei doorhakken. De meer-
waarde van de lithiumactivi-
teiten zal ermee naar boven 
komen.
AMG heeft nog drie andere 
segmenten. De eerste is 
Clean Energy Materials. Daar 
maakte lithium deel van uit, 
naast vanadium. Dat wordt 
gebruikt in de olieraffinage, 
waarna AMG het recycleert, 
zodat het opnieuw kan wor-
den gebruikt, onder meer 
voor de productie van staal. 
AMG heeft daarvoor een re-
cyclagefabriek in Ohio, waar-
van het de capaciteit dit jaar 
zal verdubbelen. Die uitbrei-
ding is ook al gefinancierd. 
De derde belangrijke afde-
ling, Critical Material Tech-
nologies, voorziet in hoog-
oventechnologie en materia-
len, onder meer voor de 
ruimte- en de luchtvaart-
sector. De laatste tak, Critical 
Minerals, is de mineraalver-
werking waarmee AMG we-
reldleider is in de verwerking 
van grafiet of een belangrijke 
leverancier van de brandver-
trager antimoon.

Conclusie
Met zijn uitbreidingsplannen 
realiseert AMG een mooie 
groei. Als de lithiummarkten 
de komende jaren krap blij-
ven, is er nog opwaarts po-
tentieel. De markt begint dat 
de jongste weken te zien, 
maar in vergelijking met an-
dere lithiumspelers noteert 
AMG nog tegen een aantrek-
kelijke waardering. We star-
ten de actieve opvolging. z

A M G

Alles op lithium

Koers: 31,52 euro
Ticker: AMG NA
ISIN-code: NL0000888691
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1 miljard euro
K/w 2021: 45
Verwachte k/w 2022: 11
Koersverschil 12 maanden: +14%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: -

De prijzen voor lithium 
zijn het voorbije jaar ruim 
vervijfvoudigd of meer.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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A A N D E L E N

D
e grootste staalprodu-
cent van de wereld be-
leefde een uitzonderlijk 
sterk 2021. De hoeveel-
heid verscheept staal 
steeg in het vierde kwar-
taal met 7,9 procent te-

genover het derde kwartaal 
tot 15,8 miljoen ton. De om-
zet steeg beperkter, met 2,9 
procent tot 20,8 miljard dol-
lar, wegens lagere gemiddel-
de staalprijzen (-2,4%) en 
 ijzerertsprijzen (-32,3%). 
Zonder rekening te houden 
met de verkochte Noord- 
Amerikaanse activiteiten en 
de sinds april 2021 niet meer 
geconsolideerde cijfers van 
ArcelorMittal Italia was er 
tegenover het vierde kwar-
taal van 2020 een toename 
van de verschepingen met 8,5 
procent. De omzet steeg met 
46,7 procent door een sterk 
prijseffect. Op jaarbasis ste-
gen de verschepingen op ver-
gelijkbare basis met 9,2 pro-
cent tot 61,9 miljoen ton. 
Voor 2022 verwacht Arcelor 
buiten China een stijging van 
de wereldconsumptie tussen 
2,5 en 3 procent.

De jaaromzet nam met 43,7 
procent toe tot 76,6 miljard 
dollar, vooral dankzij de ho-
gere staalprijzen. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) bedroeg 
in het vierde kwartaal 
5,05 miljard dollar, iets boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 4,95 miljard. 
Het cijfer was 16,6 procent 
lager dan het uitzonderlijke 
niveau van het derde kwar-

taal (6,06 miljard dollar), 
maar verdrievoudigde nage-
noeg tegenover het vierde 
kwartaal van 2020 (1,73 mil-
jard dollar). Voor het volledi-
ge jaar steeg de ebitda van 
4,3 miljard dollar in 2020 
naar 19,4 miljard.
Europa leverde 6,7 miljard 
dollar ebitda aan (843 mil-
joen in 2020), gevolgd door 
Brazilië met 4,15 miljard (1 
miljard), Noord-Amerika met 
3,13 miljard (563 miljoen) en 
de overige landen met 
3,16 miljard (722 miljoen). De 
mijnbouwafdeling zag de 
ebitda met 74,4 procent toe-
nemen tot 2,6 miljard dollar. 
Ook de bijdrage van de twee 
voornaamste joint ventures, 
in Calvert en India, stegen 
fors met respectievelijk 
1,09 miljard (197 miljoen in 
2020) en 2 miljard (697 mil-
joen).
De nettoschuld verminderde 
in 2021 met 2,4 miljard dollar 
tot een historisch lage 4 mil-
jard. De netto-intrestkosten 
daalden van 421 miljoen dol-
lar in 2020 naar 278 miljoen. 
De nettowinst bedroeg in het 
vierde kwartaal 4,05 miljard 

dollar of 3,93 dollar per aan-
deel, tegenover 4,62 miljard 
of 4,17 dollar per aandeel in 
het derde kwartaal en 
1,21 miljard of 1,01 dollar per 
aandeel in het vierde kwar-
taal van 2020. Op jaarbasis 
was er een uitzonderlijke 

nettowinst van 14,96 miljard 
dollar of 13,53 dollar per aan-
deel, tegenover een nettover-
lies in 2020 van 733 miljoen 
of 0,64 dollar per aandeel.
Sinds september 2020 werd 
voor 5,7 miljard dollar 19 pro-
cent van de uitstaande aan-
delen ingekocht en vernie-
tigd. In de eerste jaarhelft 
volgt een nieuw inkooppro-
gamma voor 1 miljard dollar. 
Het brutodividend wordt op-
getrokken naar 38 dollarcent.
Arcelor bespaarde vorig jaar 
0,6 miljard dollar en lanceer-
de een waardecreatieplan 
voor de komende drie jaar 
van 1,5 miljard. Daarnaast 
wordt tegen eind 2024 
3,1 miljard dollar geïnves-
teerd in groeiprojecten die 
1,1 miljard extra ebitda moe-
ten opleveren. Mede dankzij 
verbeterde marktomstandig-
heden is Arcelor klaar om 
structureel betere resultaten 
neer te zetten.

Conclusie
Het aandeel sinds midden 
2021 na een zeer sterke stij-
ging. De waardering is aan-
trekkelijk, tegen minder dan 
vier keer de verwachte winst 
2022 en met een onderne-
mingswaarde (ev) van nau-
welijks twee keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022. Voor een 
opname in de voorbeeldpor-
tefeuille mikken we op een 
terugval richting 25 tot 
26 euro. z

A R C E L O R M I T T A L

Klaar voor structureel betere resultaten

Koers: 29,07 euro
Ticker: MT NA
ISIN-code: LU1598757687
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 26,5 miljard euro
K/w 2021: 2,5
Verwachte k/w 2022: 4
Koersverschil 12 maanden: +55%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1,5%
Dividendrendement: 1,1%

ArcelorMittal beleefde een 
uitzonderlijk sterk 2021.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e omzet van het Ameri-
kaanse biotechbedrijf 
 Gilead Sciences steeg 
 vorig jaar met 10,6 pro-
cent tot 27,3 miljard dol-
lar, maar dat was louter 
te danken aan de sterke 

verkoopcijfers van Veklury 
(remdisivir), een antiviraal 
middel dat niet effectief 
bleek  tegen ebola, marburg 
en  coronavirussen als SARS 
en MERS, maar wel werk-
zaam was tegen covid-19. Die 
ontdekking stuwde het aan-
deel van Gilead in april 2020 
tot boven 85 dollar, het hoog-
ste niveau sinds begin 2018.

In 2020 haalde Veklury 
2,81 miljard dollar omzet, en 
in 2021 zelfs 5,57 miljard. 
Voor 2022 mikt Gilead op 
een terugval naar 2 miljard 
dollar, uitgaand van een 
 daling van het aantal zieken-
huisopnames door covid-19 
vanaf het tweede kwartaal.
Zonder Veklury bleef de 
 omzet van Gilead in 2021 met 
21,44 miljard dollar nagenoeg 
stabiel (-0,4%) en zelfs onder 
het niveau van 22,1 miljard in 
2018. Dat was het bodemcij-
fer na de enorme hausse tot 
2015 (32,6 miljard) door de 
HCV-franchise (hepatitis C). 
De hiv-franchise (aids) nam 
sindsdien de fakkel over. Op 
jaarbasis klom de omzet van 
het stermiddel Biktarvy met 
18,8 procent tot 8,62 miljard 
dollar. Maar doordat eind 
2020 de patenten van Triva-

da en Atripla waren verval-
len, daalde de omzet van de 
volledige franchise met 3,6 
procent tot 16,3 miljard.
De HCV-franchise haalde 
nog 1,9 miljard dollar omzet 
(-9%). Bescheiden groei is er 
wel bij de medicijnen tegen 

hepatitis B en D (+13% tot 
969 miljoen dollar).
Na de tegenvallers in de 
 samenwerking met Galapa-
gos ligt de ontwikkeling van 
de nieuwe franchise in im-
munologie in de wachtkamer. 
De grootste hoop is meer dan 
ooit gelegen in de uitbouw 
van de jonge franchise in 
 oncologie. Maar ook daar 
verloopt niet alles naar wens. 
Het in 2017 overgenomen 
 Kite Pharma heeft twee pro-
ducten op de markt. Yescarta 
en  Tecartus haalden in 2021 
een omzet van 871 miljoen 
dollar (+43%). Bij het in 2020 
overgenomen Forty Seven 
liggen de studies met het 
kernproduct magrolimab stil.
De grootste kanshebber om 
de grote ambitie waar te 
 maken, is Trodelvy van 
 Immunomedics, dat in 2020 
voor 21 miljard dollar is 
overge nomen. Dat middel 
haalde vorig jaar 380 miljoen 
dollar omzet en wordt tegen 
heel wat kankerindicaties 
 getest. Binnenkort verschij-
nen belangrijke fase III- 
resultaten van het onderzoek 
naar borstkanker.

Tegen 2030 wil Gilead 
 minstens een derde van zijn 
groepsomzet halen uit onco-
logie. Het ambieert ook on-
verminderd het leiderschap 
in hiv. Biktarvy zal nog groei-
en tot in 2025. Daarna moe-
ten Lenacapavir, een langdu-
rig werkend kandidaat-medi-
cijn voor nog niet behandelde 
hiv-patiënten, en andere 
langwerkende medicijnen de 
groei ondersteunen. Tegen 
2030 wil Gilead tien transfor-
merende therapieën op de 
markt brengen, waaronder 
een of meer uit de samen-
werking met Galapagos.
De gezuiverde winst per aan-
deel steeg in 2021 met 3 pro-
cent naar 7,28 dollar, inclusief 
0,8 dollar per aandeel een-
malige kosten door een juri-
dische schikking. Voor 2022 
mikt Gilead ontgoochelend 
op 21,8 à 22,3 miljard dollar 
omzet (zonder Veklury) en 
een gezuiverde winst per 
aandeel van 6,2 à 6,7 dollar.

Conclusie
Het aandeel van Gilead zakte 
door de ontgoochelende 
vooruitzichten voor 2022 en 
de tegenslag met magroli-
mab. De meevaller met 
Veklury helpt de lange perio-
de van laagconjunctuur te 
overbruggen. De komende 
twee jaar moet duidelijker 
worden of de bestaande por-
tefeuille de groeiambitie in 
oncologie waar kan maken. 
De markt blijft sceptisch. Het 
aandeel blijft aantrekkelijk 
gewaardeerd, maar het koop-
advies is veeleer voor de lan-
ge termijn. z

G I L E A D  S C I E N C E S

Gebrek aan groei blijft een probleem

Koers: 63,70 dollar
Ticker: GILD US
ISIN-code: US3755581036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 79,9 miljard dollar
K/w 2021: 9
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: 4,6%

De vooruitzichten 2022  
waren voor de aandeel-
houders een nieuwe  
teleurstelling.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 FEBRUARI
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D
e groeimachine Lotus 
Bakeries is niet meer te 
stoppen. De onderne-
ming uit Lembeke heeft 
er een prima jaar op zit-
ten met een omzettoena-
me van 87 miljoen euro 

– van 663,3 naar 750,25 mil-
joen euro. Dat is de hoogste 
groei ooit. In relatieve ter-
men is het een klim van 13,1 
procent. Dat is zowat 2,5 pro-
cent beter dan de gemiddelde 
analistenverwachting.
De eerste groeimotor (51% 
van de groepsomzet) is de 
verdere mondialisering van 
het speculooskoekje Lotus 
Biscoff. Daar werd 15 procent 
groei opgetekend. Lotus Bis-
coff bekleedt de zevende 
plaats onder de populairste 
koekjesmerken ter wereld en 
ambieert op lange termijn de 
derde plaats. Het is de sterk-
ste groeier in de top tien. 
Naast het koekje kwam al 
 jaren geleden de speculoos-
pasta Lotus Biscoff Spread, 
die ook een internationaal 
succes werd. Een stevige, 
derde groeipijler lijkt in de 
maak met het Lotus Biscoff 
Sandwich Cookie, een con-
current voor het Oreo- koek-
je. De internationale uitrol 
overtreft de verwachtingen. 
Lotus Biscoff Ice Cream 
heeft ook zijn plaats in het 
assortiment veroverd. De 
 recentste innovatie op de 
Belgische markt, Lotus Bis-
coff Chocolade, wordt dit 
jaar internationaal uitgerold.
De tweede groeimotor (22%) 
is de verdere ontplooiing in 
steeds meer landen van de 
gezonde snacks: Bear, Nakd, 
Trek en Kiddylicious. De 
 covid-19-pandemie deed de 

omzet van dat segment in het 
tweede kwartaal van 2020 
een diepe duik maken, maar 
eind 2021 zitten we alweer 
boven het pre-covidniveau, 
na een groei van 20 procent 
vorig jaar. Zowat 26 procent 
van de omzet van Natural 

Foods wordt buiten het Ver-
enigd Koninkrijk behaald. 
Door een nieuw internatio-
naal hoofdkantoor in Zwit-
serland te bouwen, moet dat 
aandeel snel nog groter wor-
den.
De derde pijler van Lotus 
 Bakeries (27%) zijn de lokale 

specialiteiten. Daar is groeien 
de jongste jaren veel minder 
vanzelfsprekend. 2021 was 
met 3 procent groei een mee-
valler.
Dit jaar investeert Lotus Ba-
keries een record bedrag van 
100 miljoen euro in zijn uit-
breiding, zowel in Lembeke 
(Lotus Biscoff ), Courcelles 
(wafels) als het Amerikaanse 
Mebane (Lotus Biscoff ). Het 
bedrijf wil meer capaciteit 
hebben om zijn groeiambitie 
waar te maken. Andere uit-
dagingen voor dit jaar zijn 
het absenteïsme door de co-
rona-uitbraak in de fabrieken 
en het beheersen van de kos-

teninflatie. De kosteninflatie, 
en dan vooral de veel hogere 
transportkosten, heeft ervoor 
gezorgd dat de rebitda en de 
rebit (de bedrijfskasstroom 
en de bedrijfswinst uit door-
lopende activiteiten) slechts 
met een goede 11 procent zijn 
gestegen en onder de analis-
tenconsensus bleven.
De rebit bedroeg 123,8 mil-
joen euro, een stijging van 
11,4 procent tegenover de 
verwachte 125,3 miljoen eu-
ro. De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) steeg met 
11,3 procent, van 135,7 naar 
151 miljoen euro. Dat levert 
een rebitda-marge van 20,1 
procent op, of een daling in 
vergelijking met de 20,5 pro-
cent van 2020.
De netto financiële schuld is 
gezakt tot 82 miljoen euro 
(0,8 keer rebitda). Het in-
cubatorfonds FF 2032 werd 
aangevuld met een minder-
heidsbelang in de Ameri-
kaanse producent van na-
tuurlijke, glutenvrije, aller-
geenvriendelijke chips The 
Good Crispy Company. Aan-
deelhouders krijgen een 13 
procent hoger dividend van 
40 euro bruto per aandeel.

Conclusie
De resultaten werden minder 
euforisch onthaald dan ge-
bruikelijk door de kostenin-
flatie. Daarnaast is de waar-
dering tegen bijna 44 keer de 
verwachte winst voor 2022 
bijzonder pittig. Maar het is 
dan ook een uniek groeisuc-
ces dat nog veel jaren kan 
doorgaan. Houden voor de 
lange termijn. z

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

Opnieuw dubbelcijferige omzetgroei

Koers:  5510 euro
Ticker:  LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,61 miljard euro
K/w 2021: 49
Verwachte k/w 2022: 44
Koersverschil 12 maanden: +29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7%
Dividendrendement:  0,7%

Lotus Bakeries investeert 
100 miljoen euro in extra 
productiecapaciteit in 
2022.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 8 FEBRUARI
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M
elexis heeft een record-
jaar achter de rug en het 
orderboek zit overvol. 
Maar de aanhoudende 
schaarste aan compo-
nenten en productie-
capaciteit maakt dat niet 

alle klanten even snel be-
diend kunnen worden. Dat 
zet minstens tijdelijk een rem 
op de groei. Verschillende 
structurele factoren onder-
steunen de expansie van Me-
lexis. De belangrijkste is de 
elektrificatie van het wagen-
park, met steeds meer hybri-
de en elektrische voertuigen. 

In 2020 bevatte een nieuwe 
wagen gemiddeld dertien 
chips van Melexis. Vorig jaar 
waren dat er al achttien. In 
elektrische wagens is dat een 
veelvoud. Een Tesla bevat tot 
zestig chips van Melexis.
Een andere trend is dat con-
structeurs de just-in-time- 
bevoorrading laten varen en 
weer meer zaken bestellen 
die ze op korte termijn nodig 
hebben. Alleen is Melexis op 
korte termijn afhankelijk van 
de productiecapaciteit van 
zijn zusterbedrijf X-Fab.
Ondanks alle beperkingen 
was 2021 een recordjaar. In 
het vierde kwartaal kwam de 
omzet uit op 166,2 miljoen 
euro, 13 procent meer dan 
een jaar eerder en boven de 
consensusprognose van 
164 miljoen. Melexis profi-
teerde van de duurdere dol-
lar, de munt waarin de groep 
een groot deel van haar om-

zet afrekent. Dat had een 
 impact van 2 procent op jaar-
basis. Ongeveer 90 procent 
van de omzet was autogere-
lateerd. Melexis wil het aan-
deel van de niet-autogerela-
teerde omzet op termijn op-
trekken naar 20 procent.
De brutowinstmarge van 42,5 
procent lag iets boven de ver-
wachte 42 procent. De opera-
tionele marge kwam op 22,8 
procent uit. Netto verdiende 
Melexis 0,83 euro per aan-
deel, tegenover 0,59 euro in 
dezelfde periode een jaar 
eerder. Over het volledige 
boekjaar draaide het een re-
cordomzet van 643,8 miljoen 
euro. Dat was een groei van 
27 procent op jaarbasis, wat 
erg hoog is, aangezien de 
 wereldwijde autoverkoop in 
volume vorig jaar amper is 
gestegen. De klim is toe te 
schrijven aan het aanvullen 
van de voorraden, het effect 
van prijsverhogingen en de 
uitbreiding van het markt-
aandeel. De bruto- en de ebit- 
marge bedroegen respectie-
velijk 42,5 en 23,1 procent.
Melexis mikt voor het lopen-
de kwartaal op een omzet 

tussen 177 en 183 miljoen eu-
ro. Het middelpunt van die 
vork ligt 8 procent hoger dan 
de omzet van het vorige 
kwartaal en 7 procent boven 
de consensusverwachting. 
De prognoses voor het volle-

dige boekjaar zijn eerder 
conservatief. Melexis stelt 
voor 2022 een omzetgroei 
met 12 à 17 procent voorop en 
een brutomarge die met 42 
procent iets lager zou uitko-
men dan vorig jaar.
Melexis boekte in het vierde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 38 miljoen euro. Dat 
bracht het totaal over 2021 
op 103 miljoen euro, of 45 
procent meer dan een jaar 
eerder. Het boekjaar werd 
 afgesloten met een nettokas-
positie van 35 miljoen euro. 
De waarde van de voorraden 
steeg naar 144,5 miljoen euro, 
tegenover 131,23 miljoen na 
het derde kwartaal. Het divi-
dend over het volledige boek-
jaar werd vastgelegd op 
2,6 euro per aandeel. Dat is 
boven de verwachte 2,3 euro.
Vorig najaar keerde Melexis 
al 1,3 euro uit als tussentijds 
dividend, goed voor een uit-
gave van 53 miljoen euro. 
 Tegen de huidige koers 
 bedraagt het nettorendement 
meer dan 2 procent.

Conclusie
Het aandeel is sinds de top 
met 20 procent gecorrigeerd, 
maar tegen 24 keer de ver-
wachte winst en ruim 5 keer 
de verwachte omzet voor dit 
boekjaar is Melexis nog geen 
koopje. De waardering kan 
nog worden verantwoord 
door de groei, die de komen-
de jaren nog kan doorzetten, 
en het aantrekkelijke rende-
ment. Als de koers verder 
daalt, kunnen we evolueren 
naar een positief advies. z

M E L E X I S

Recordjaar zonder recordkoers

Koers: 88,25 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,6 miljard euro
K/w 2021: 27
Verwachte k/w 2022: 24
Koersverschil 12 maanden: -8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 3,0%

Melexis sloot 2021 af met 
een nettokaspositie van 
35 miljoen euro.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 FEBRUARIGF
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N
a tegenvallende kwar-
taalcijfers en sombere 
vooruitzichten kreeg 
Meta Platforms de twij-
felachtige eer om de 
grootste waardedaling in 
één dag op zijn naam te 

schrijven. De koers zakte met 
26 procent, waardoor ruim 
230 miljard dollar aan markt-
waarde verdampte. CEO 
Mark Zuckerberg zag zijn 
vermogen met 30 miljard 
dollar slinken.

Sinds de historische piek van 
september is de koers van het 
aandeel al met ruim 40 pro-
cent gezakt. Om de torenho-
ge waardering te blijven ver-
antwoorden, kon Meta zich 
geen misstap veroorloven, en 
net dat gebeurde wel. In het 
laatste kwartaal van het 
boekjaar 2021 lag de omzet 
van 33,67 miljard dollar 
(+20%) nog boven de ver-
wachtingen, maar daarmee is 
het goede nieuws verteld. De 
evolutie van het aantal ge-
bruikers, de nettowinst en 
vooral de vooruitzichten voor 
het lopende boekjaar bleven 
onder de verwachtingen.
Meta rapporteerde voor het 
eerst onder de nieuwe orga-
nisatiestructuur. De Family 
of Apps is de verzameling 
van sociale media van de 
groep (Instagram, Messen-
ger, Whatsapp, Facebook). 
Reality Labs omvat de hard-
ware voor virtual en augmen-
ted reality, die de basis moe-

ten van het toekomstige 
 metaverse moet vormen. 
Daar kunnen de gebruikers 
met speciale brillen in digita-
le omgevingen samenkomen, 
zich ontspannen, werken en 
gamen. De metaverse moet 
op termijn voor nieuwe in-
komsten zorgen, onder meer 
met een virtueel e-commer-
ceplatform voor de verkoop 
van goederen en diensten in 
de virtuele wereld. Dat is toe-
komstmuziek. Het metaverse 
is zowel technisch als com-
mercieel nog niet rijp.
Meta wil minder afhankelijk 
worden van de data die het 
verzamelt via de besturings-
systemen van Apple (iOS) en 
Alphabet (Android), waarop 
zijn apps draaien. Op basis 
van die data van gebruikers 
ontwikkelt en verkoopt de 
groep gepersonaliseerde ad-
vertenties, maar het gebruik 
van data wordt Meta steeds 
lastiger gemaakt. Als het per-
soonlijke gegevens kan ver-
zamelen in een eigen omge-
ving, heeft het de besturings-
systemen niet meer nodig.
De Family of Apps haalde 
32,79 miljard dollar omzet 

(+20%) en een operationele 
winst van 15,89 miljard. Bij 
Reality Labs blijft de omzet 
beperkt tot 877 miljoen dol-
lar (+22%). Er was een opera-
tioneel verlies van 3,3 mil-
jard. Dat liep over het hele 
boekjaar op naar 10,2 miljard. 

Daardoor daalde de operatio-
nele marge op groepsniveau 
naar 37 procent, tegenover 
46 procent een jaar eerder. 
De nettowinst daalde op jaar-
basis naar 10,29 miljard 
(-8%), of 3,67 dollar per aan-
deel.
Het aantal dagelijks actieve 
gebruikers van het Face-
book-platform daalde in het 
vierde kwartaal voor het 
eerst: van 1,93 naar 1,929 mil-
jard. Die minieme achteruit-
gang is een trendbreuk. Het 
aantal maandelijks actieve 
gebruikers (2,91 miljard) nam 
wel nog licht toe.
Meta mikt voor het lopende 
kwartaal op 27 à 29 miljard 
dollar omzet, terwijl op meer 
dan 30 miljard was gerekend. 
Het verwijst naar de concur-
rentie van TikTok en de in-
flatie, die de bedrijven doet 
snoeien in hun advertentie-
budgetten. Daardoor zouden 
de inkomsten dit jaar 10 mil-
jard dollar lager liggen.

Conclusie
Meta zet voor zijn toekomsti-
ge groei in op het metaverse, 
maar daarvoor zijn eerst nog 
zware investeringen nodig. 
Dat zal tijdelijk op de marges 
wegen, een effect dat de lage-
re groei van de advertentie- 
inkomsten versterkt. Na een 
correctie met 40 procent is 
het aandeel in verhouding tot 
de groei weer correct ge-
waardeerd. Na de omslag van 
het sentiment ten aanzien 
van ontgoochelende big- 
techaandelen is het nog te 
vroeg voor een positief 
 advies. z

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

Grenzen aan het verdienmodel

Koers: 230,15 dollar
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US30303M1027
Ticker: FB US
Beurskapitalisatie: 647,2 miljard dollar
K/w 2021: 17
Verwachte k/w 2022: 17
Koersverschil 12 maanden: -11%
Koersverschil sinds jaarbegin: -29%
Dividendrendement: -

Voor het eerst sinds lang 
is Meta Platforms correct 
gewaardeerd in verhou-
ding tot de groei.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 8 FEBRUARIGF
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V
estas werd in januari ver-
kozen tot het meest 
duurzame bedrijf ter we-
reld, maar daar kopen de 
aandeelhouders weinig 
voor. De koers van de 
windturbinemaker lever-

de sinds begin 2021 de helft 
in, vooral omdat de winst een 
duikvlucht nam. De koers 
 negeerde lang de aangetaste 
winstgevendheid, onder-
steund door de grote vraag 
van fondsen naar een beperkt 
kransje duurzame energiebe-
drijven. De correctie liet wat 
wind uit de ballon ontsnap-
pen, maar toch blijven de 
waarderingen pittig. Beleg-
gers betalen nog altijd 

35 keer de verlaagde winst 
van Vestas, wat best veel is 
voor een bedrijf dat op korte 
termijn met slechte en onze-
kere resultaten kampt.
Beterschap is niet meteen in 
zicht. Vestas kampt met aan-
houdende problemen in zijn 
aanvoerketens. De prijzen 
van energie, grondstoffen, 
transport en windturbine-
componenten lopen hoog op. 
Dat jaagt het bedrijf op kos-
ten en vertraagt de installatie 
van nieuwe projecten. Het 
management waarschuwt dat 
de kosteninflatie ook in 2022 
een zware impact zal hebben 
op de rendabiliteit en de 
voorspelbaarheid van de 
 resultaten. Vestas moest 
daarom vorige week, nauwe-
lijks twee weken voor de pu-

blicatie van de jaarresultaten, 
een nieuwe winstwaarschu-
wing de wereld insturen. 
Voor dit  jaar verwacht 
Vestas op het niveau van de 
bedrijfswinst een marge tus-
sen 0 en 4 procent. In 2019 
verdiende Vestas nog een 

marge van ruim 10 procent.
De resultaten van het vierde 
kwartaal benadrukken met 
welke hevige kopwinden 
Vestas kampt. De bedrijfs-
winst bleef op 106 miljoen 
euro steken, ver onder de 
verwachtingen. De winst-
marge haperde op 2,3 pro-
cent. Over heel 2021 kon 
Vestas nog een marge van 3 
procent verdienen, goed voor 
een bedrijfswinst van 
462 miljoen euro, ver onder 
de eerder uitgesproken ambi-
tie. De povere cijfers zijn niet 
alleen het gevolg van oplo-
pende productie- en installa-
tiekosten. Vestas diende ook 
grotere provisies aan te leg-
gen voor onderhoudskosten 
die binnen de waarborg vie-
len die Vestas aan zijn klan-
ten biedt. Die kosten zijn op-
gelopen tot 4,4 procent van 
de omzet. Het bedrijf werkt 
aan een minder complex aan-
bod om die kosten weer on-
der controle te krijgen.
Het kostenprobleem is zo 
groot dat Vestas geen andere 
mogelijkheid ziet dan zijn 
prijzen te verhogen. De prij-
zen zitten al enkele kwarta-
len in de lift. Vestas rekende 

in het derde kwartaal van 
 vorig jaar 0,81 miljoen euro 
per megawatt dat is geïnstal-
leerd op land aan, tegenover 
0,71 miljoen euro in dezelfde 
periode in 2020. Vestas vecht 
een prijsrobbertje uit met 
zijn klanten, wat de onder-
handelingen over nieuwe 
projecten verlengt. Het or-
derboek en de orderinstroom 
blijft voldoende dik. De fel 
gestegen prijzen voor fossiele 
brandstoffen kunnen de in-
vesteringen in windenergie 
een extra zetje geven. Als 
Vestas erin slaagt de renda-
biliteit te herstellen, liggen er 
opnieuw mooie jaren in het 
verschiet. “Onze business is 
volatiel op korte termijn, 
maar voorspoedig op lange 
termijn”, zegt Henrik Ander-
sen, de CEO van Vestas. 
 Financieel kan Vestas deze 
moeilijke periode zonder 
zorgen overbruggen. Het 
 bedrijf verdient nog een posi-
tieve vrije cashflow en is 
schuldenvrij.

Conclusie
De beurswaarde van Vestas 
halveerde sinds begin 2021, 
maar dat betekent niet dat 
het bedrijf een koopje is. 
Door de aangetaste winst-
gevendheid kampeert de 
koers-winstverhouding nog 
altijd op 35. De onderne-
mingswaarde bedraagt 
15 keer de bedrijfscashflow, 
wat ook pittig is. De koers 
kan pas herstellen als het 
kostenprobleem onder con-
trole raakt, maar dat lukt 
wellicht dit jaar nog niet. We 
behouden het advies ‘hou-
den’. z

V E S T A S  W I N D  S Y S T E M S

Nog geen beterschap

‘Onze business is volatiel 
op korte termijn, maar 
voorspoedig op lange 
 termijn’

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 FEBRUARI

Koers: 21,45 euro
Ticker: VWS
ISIN-code: DK0061539921
Markt: Xetra
Beurskapitalisatie: 21,8 miljard euro
K/w 2021: 50
Verwachte k/w 2022: 35
Koersverschil 12 maanden: - 40%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19%
Dividendrendement:  0,3%
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De koers van de Nederlandse 
betaalspecialist was fors te-
ruggevallen, maar kon her-
stellen na de publicatie van 
de cijfers over het tweede 
halfjaar. De omzet steeg met 
47 procent tot 556,5 miljoen 

euro, terwijl de bedrijfskas-
stroom (ebitda) 51 procent 
hoger uitkwam op 357,3 mil-
joen euro. De nettowinst 
maakte zelfs een sprong met 
62 procent. De marge verbe-
terde van 61 procent in het 
eerste halfjaar van 2021 tot 
64 procent. De koers piekte 
op 2.766 euro in augustus vo-
rig jaar, maar viel dan terug 
naar 1.619 euro begin februa-
ri. Na de cijfers won de koers 
11,5 procent.

Na de winstwaarschuwing 
van december wisten we al 
dat de jaarcijfers van 2021 
niet schitterend zouden zijn. 
De omzet steeg met 4,3 pro-
cent tot 804,3 miljoen euro. 
De bedrijfskasstroom klom 

9,1 procent tot 58,5 miljoen 
euro, terwijl de nettowinst 
8,9 miljoen euro (0,10 euro 
per aandeel) bedroeg. Het or-
derboekje verbeterde met 31 
procent tot 979 miljoen euro. 
Het brutodivididend wordt 
opgetrokken tot 0,40 euro 
per aandeel. Barco verraste 
met een groeiverwachting 
van 20 procent voor het eer-
ste halfjaar met een hogere 
winstmarge. De koers ging 
bijna 12 procent hoger.

Aandelen actief in de sector 
van het zorgvastgoed zagen 
hun koersen fors dalen door 
een combinatie van de stij-
gende rente en het schandaal 
bij de Franse uitbater van 
zorgvastgoed Orpéa. Naast 

Aedifica kregen ook de koer-
sen van Cofinimmo en Care 
Property Invest rake klappen. 
De blootstelling van Aedifica 
aan Orpéa blijft beperkt tot 
enkele procenten en de vast-
goedportefeuille van de 
groep telt 543 locaties met 
341.000 bewoners. Eind au-
gustus 2021 stond de koers 
op 126 euro om terug te val-
len tot 91,85 euro, waarna on-
langs enig herstel volgde.

De farmareus maakte goede 
cijfers bekend over het vierde 
kwartaal. De omzet kwam uit 
op 23,8 miljard dollar, meer 
dan een verdubbeling tegen-
over een jaar eerder, dankzij 
de verkoop van coronavac-

cins. De aangepaste winst per 
aandeel bereikte 1,08 dollar. 
Over heel 2021 steeg de om-
zet met 95 procent tot 
81,3 miljard dollar, terwijl de 
winst per aandeel ruim ver-
dubbelde tot 4,42 dollar. Pfi-
zer mikt voor 2022 op een 
omzet van 98 tot 102 miljard 
dollar en een aangepaste net-
towinst van 6,35 tot 6,55 dol-
lar per aandeel. De analisten 
hadden op meer gerekend. 
De koers gaf 2,8 procent prijs.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 1843,20 euro
Ticker: ADYEN NA
ISIN-code: NL0012969182

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 20,22 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0974362940

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 99,50 euro
Ticker: AED BB
ISIN-code: BE0003851681

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 50,60 dollar
Ticker: PFE US
ISIN-code: US7170811035
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H
et aandeel Schlumberger 
zit al geruime tijd op een 
roetsjbaan. Perioden met 
mooie koersstijgingen 
worden afgewisseld met 
diepe dalen. Momenteel 
gaat het weer fors om-

hoog. De oliesector realiseert 
gigantische winsten. De 
hoogste koersen van de afge-
lopen twaalf maanden wor-
den bereikt. Het is best moge-
lijk dat de we een tussentijdse 
piek hebben bereikt.
Wie de aandelen bezit en ze 
wil houden, kan overwegen 
calls te schrijven. Als de 
koersstijging doorzet, zult u 
de aandelen wellicht moeten 
leveren aan de koper van de 
calls. U bent dan de aandelen 

O P T I E S

De opmars van Schlumberger
kwijt, het liefst tegen een ho-
gere koers dan de huidige, 
waardoor u extra winst boekt. 
Bovendien behoudt u de ont-
vangen premie.

Geschreven call
Schrijf de call Schlumber-
ger januari 2023 met uitoe-
fenprijs 45,00 dollar @ 
4,45 dollar
Wegens de haussesfeer rond 
het aandeel Schlumberger le-
veren geschreven calls een 
mooie premie van 445 dollar 
(100 x 4,45) op. Als de positie-
ve stemming een vervolg 
krijgt, dan levert u de aande-
len tegen 45 dollar. Dat is 12 
procent meer dan de huidige 
koers. Bovendien is de premie 

van 445 dollar per contract 
verworven. De totale winst 
bedraagt 500 dollar koers-
winst (45 - 40) plus de premie 
van 445 dollar of in totaal 
945 dollar.
Als de koers van het aandeel 
Schlumberger terugvalt, dan 
zakt de waarde van uw aan-
delen. De pil wordt verzacht 
door de ontvangen premie 
van 445 dollar die van u blijft. 
Het zorgt voor een buffer van 
ongeveer 10 procent.

Gekochte put
Koop de put Schlumberger 
augustus met uitoefenprijs 
37,50 dollar @ 2,74 dollar
Door een putoptie te kopen 
kunt u een veiligheid inbou-

wen tegen een baissetrend 
van de oliesector. Als toeleve-
rancier van die sector is 
Schlumberger erg gevoelig 
voor de fluctuaties op de 
energiemarkt. De 274 dollar 
(100 x 2,74) die dit contract 
kost, beschouwen we als een 
verzekeringspremie voor het 
geval de koers van Schlum-
berger weer de dieperik in 
duikt. Die is niet erg goed-
koop, maar de verkoopoptie 
geeft de mogelijkheid de aan-
delen te verkopen tegen 
37,50 dollar, ongeacht de 
koers op dat moment. Stel dat 
de aandelenkoers weer tot 
28 dollar zakt, dan wordt on-
ze put tenminste 950 dollar 
waard. Indien er nog wat 
tijdswaarde rest, dan moet dit 
contract meer dan 1.000 dol-
lar waard zijn. In dat geval 
gaat de investering van 
274 dollar ongeveer maal 4. z

D
e Chinese aandelenmark-
ten baden weer in een po-
sitief sentiment, dankzij 
het Jaar van de Tijger, de 
Olympische Winterspe-
len en bilaterale econo-
mische akkoorden met 

enkele handelspartners. De 
Chinese overheid voert een 
soepele monetaire politiek 
met lage rentevoeten en 
steunmaatregelen. Dat leidde 
tot een toename van de 
buitenlandse investeringen.

MSCI Emerging China
De index met 738 posities 
dekt 85 procent van de Chine-
se aandelenmarkt. De bloot-
stelling aan de geplaagde 
vastgoedsector blijft beperkt 

D E R I V A T E N

Trackers op Chinese aandelen

tot minder dan 5 procent. 
Verschillende ETF’s schadu-
wen deze index. Het verschil 
zit in de kostenstructuur, li-
quiditeit en behandeling van 
dividenden.

We vinden de iShares MSCI 
China van BlackRock de inte-
ressantste tracker. Hij noteert 
op Euronext Amsterdam met 
tickersymbool ICHN en 

ISIN-code IE00BJ5JPG56. 
Het is een fysieke tracker, 
waarvan de dividenden wor-
den herbelegd. Met 0,4 pro-
cent zijn de jaarlijkse beheer-
kosten beperkt. BlackRock 
biedt nog een tracker op de 
MSCI Emerging China-index 
aan, maar die keert de divi-
denden uit (ticker ICHD, 
ISIN-code IE00BL977C92).

FTSE China 50-index
Deze index omvat de grootste 
vijftig aandelen op de beurs 
van Hongkong. Het grote ver-
schil met MSCI China is het 
veel grotere aandeel van de fi-
nanciële sector (30%). ISha-
res China Large Cap ETF 
schaduwt de index. Hij no-

teert op Euronext Amsterdam 
met het tickersymbool FXC 
en ISIN-code IE00B-
02KXK85. Het is een fysieke 
tracker waarvan de dividen-
den worden uitgekeerd. De 
jaarlijkse beheerkosten zijn 
met 0,74 procent wel hoog.

CSI300
De CSI300 index omvat de 
grootste 300 aandelen op de 
beurzen van Sjanghai en 
Shenzhen. Het aandeel van fi-
nanciële waarden (23%) is la-
ger dan bij de FTSE China 50 
maar hoger dan bij de MSCI 
Emerging China. Xtrackers 
CSI300 ETF (ticker XCHA 
ISIN-code LU0779800910) 
van DWS Group (Deutsche 
bank) schaduwt de index en 
noteert op Xetra. Het is een 
synthetische tracker waarvan 
de dividenden worden herbe-
legd. De jaarlijkse beheerkos-
ten bedragen 0,5 procent. z

TOP VĲF POSITIES MSCI 
EMERGING CHINA

Tencent Holdings 14%
Alibaba Group  9,3%
Meituan  4,7%
China Construction Bank 3%
JD.com  2,9%



17  F E B R UA R I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

124 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e beurzen doen wel 
 pogingen om een herstel 
op gang te brengen, maar 
worden teruggefloten 
door de torenhoge infla-
tie en de dreiging van 
een Russische inval in 

Oekraïne. In januari is de 
Amerikaanse inflatie opgelo-
pen van 7 naar 7,5 procent, 
het hoogste cijfer in vier de-
cennia. De Amerikaanse cen-
trale bank staat onder druk 
om fors in te grijpen en mo-
gelijk al midden maart uit te 
pakken met een eerste rente-
verhoging met 50 basispun-
ten (0,50%), in plaats van de 
gebruikelijke 25 (0,25%). 
Sommige economen en stra-
tegen verwachten dit jaar 
niet langer vier of vijf, maar 
zeven renteverhogingen.
We blijven tot nader order bij 
onze defensieve aanpak, in-
clusief een stevige kaspositie, 
omdat we er rekening mee 
houden dat we de bodem van 
deze correctie nog niet heb-
ben gezien. Zien we dat die 
wel bereikt is, dan zullen we 
stevig toeslaan. We moeten 
er heel attent voor zijn hoe 
nerveus beleggers worden 
van de aanhoudende inflatie-
druk en de oorlogsdreiging ¬ 
een gevaarlijke cocktail.

Cameco: heropent 
McArthur
Veruit het grootste nieuws 
uit het kwartaal- en jaarrap-
port van Cameco was de 
 beslissing om de productie in 
de McArthur Rivermijn en 
de verwerkingsinstallatie 
Key Lake weer op te starten. 
Beide faciliteiten, gelegen in 
Canada, stonden sinds janua-
ri 2018 op non-actief, omdat 
ze door de lage uraniumprijs 
niet langer rendabel waren. 
Cameco wilde ook iets on-
dernemen om de overcapaci-
teit op de uraniummarkt aan 
te pakken.
Bij de beslissing om de pro-
ductie te herstarten is Came-
co niet over een nacht ijs 
 gegaan. De situatie op de 
 uraniummarkt is de voorbije 
kwartalen fundamenteel ten 
goede gekeerd. De overcapa-
citeit werd door een geza-
menlijke inspanning aan de 
productiezijde aangepakt en 
de volumes op de contract-
markt trokken aan. Nog aan 
de vraagzijde haalden ver-
scheidene financiële spelers, 
waaronder Sprott en Yellow-
Cake, heel wat ounces van de 
markt als investering.
Ook de onderhoudskosten 
wegen op termijn zwaar. 

 Vorig boekjaar kostte het on-
derhoud Cameco 210 miljoen 
Canadese dollar. De herop-
start van McArthur River en 
Key Lake zal wat tijd vergen. 
Zo moet er personeel worden 
aangeworven en opgeleid. 
Cameco hoedt zich boven-
dien voor toekomstige over-
productie. McArthur River 
moet tegen 2024 jaarlijks 
15 miljoen pond kernbrand-
stof produceren, 40 procent 
minder dan de maximale ca-
paciteit van 25 miljoen. Tege-
lijk wordt de output van Ci-
gar Lake teruggeschroefd 
naar 13,5 miljoen pond, een 
kwart onder de maximale ca-
paciteit van 18 miljoen pond. 
Bij de Inkaï-joint venture in 
Kazachstan besliste Kaz-
AtomProm om de productie 
tot minstens eind 2023 met 
een vijfde te verminderen.
Cameco produceerde vorig 
jaar 6,1 miljoen pond urani-
um en kocht 11,1 miljoen 
pond aan. De rest werd bij-
gepast uit de voorraden om 
aan het verkoopvolume van 
24,3 miljoen pond te komen. 
Dat is beduidend minder dan 
de 30,7 miljoen pond in 2020. 
Daardoor daalde de omzet 
vorig jaar met 18 procent 
naar 1,48 miljard Canadese 
dollar, ondanks de hogere 
uraniumprijs. Het aangepaste 
nettoverlies kwam uit op 
98 miljoen, of 0,25 Canadese 
dollar per aandeel. Cameco 

boekte wel een operationele 
kasstroom van 458 miljoen 
Canadese dollar, tegenover 
slechts 57 miljoen een jaar 
eerder. Het mikt voor het 
 lopende boekjaar op een om-
zet tussen 1,5 en 1,65 miljard, 
naargelang de timing van de 
opstart. Vorig jaar heeft het 
voor 30 miljoen pond nieuwe 
langetermijncontracten afge-
sloten. In januari dit jaar 
kwam daar 40 miljoen pond 
bij. Cameco had aan het eind 
van het boekjaar iets meer 
dan 1,3 miljard Canadese dol-
lar in kas. Daar stond een lan-
getermijnschuld van 996 mil-
joen Canadese dollar tegen-
over, goed voor een netto-
cashpositie van 336 miljoen.
De groep heeft na een rech-
terlijke beslissing ook nog 
 altijd 777 miljoen Canadese 
dollar tegoed van de Canade-
se belastingautoriteiten. 
Maar de zaak blijft aanslepen 
en het tijdstip van de terug-
betaling is nog onzeker. De fi-
nanciële gezondheid van het 
bedrijf is hoe dan ook goed. 
Het dividend wordt met de 
helft verhoogd tot 12 dollar-
cent per aandeel, goed voor 

De situatie op de urani-
ummarkt is de voorbije 
kwartalen fundamenteel 
ten goede gekeerd.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
Alibaba: de koers stond 
opnieuw onder druk door de 
vrees dat referentieaandeel-
houder SoftBank een extra 
pakket aandelen zou verko-
pen.
Barco wist de markt aange-
naam te verrassen met de 
prognose van een omzetgroei 

met 20 procent in de eerste 
helft van 2022 (lees ook blz. 
122). Een uitvoerige analyse 
leest u in het volgende num-
mer.
D’Ieteren lanceert de fiet-
senketen Lucien, met de 
ambitie binnen vĳf jaar overal 
in het land aanwezig te zĳn.
Just Eat Takeaway noteert 
nog tot eind maart op de 

Amerikaanse techbeurs Nas-
daq. Daarna wordt de note-
ring geschrapt om kosten 
besparen. Er blĳft een dub-
bele notering op Amsterdam 
en Londen over.

Thema vergrij-
zing
Biocartis gaat een samen-
werkingsverband aan met het 

Portugese Ophiomics, gespe-
cialiseerd in precisiegenees-
middelen tegen leverkanker. 
In eerste instantie gaat het 
om de commercialisering van 
HepatoPredict, een test die 
helpt bĳ de vraag of een pati-
ent baat heeft bĳ een lever-
transplantatie.

In de greep van  
de inflatie en Oekraïne
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een bescheiden rendement 
van 0,5 procent. Cameco no-
teert nu tegen 2,4 keer de 

boekwaarde, waarmee de ex-
treme onderwaardering van 
de voorbije jaren is verdwe-

nen. Gezien het belang van 
de beslissing en het langeter-
mijnpotentieel, evolueren we 

na de recente tussentijdse 
correctie weer naar een 
koopadvies (rating 1B). z

PORTEFEUILLE

Aankoop: - (kooporders mogelĳk via website/nieuwsbrief)
Verkoop:  - (verkooporders mogelĳk via website/nieuwsbrief)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
120.407,48 (68,8%)  54.944,79 (31,2%) 175.352,27 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -1,9% Bel20 -5,9%
Eurostoxx50 -3,3% MSCI World  -4,3%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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I
n het Verenigd Koninkrijk 
zit koningin Elizabeth 
 zeventig jaar op de troon. 
Ze wordt normaal opge-
volgd door haar zoon 
Charles. Wanneer dat zal 
gebeuren, weet nog nie-

mand, maar het lijdt weinig 
twijfel dat Boris Johnson dat 
wellicht niet meer zal mee-
maken als premier. Johnson 
raakt almaar meer in nauwe 
schoentjes, omdat hij in volle 
coronacrisis feestjes zou heb-
ben bijgewoond. De opposi-
tie ruikt bloed en wil dat hij 
aftreedt.
Ondanks het gekrakeel houdt 
het Britse pond goed stand. 
De munt staat tegenover de 
euro dicht bij haar hoogste 
koers in vijf jaar: 1,18 euro 
voor 1 pond. Die sterke posi-
tie dankt het pond groten-
deels aan de rente. Die is in 
het Verenigd Koninkrijk 
 beduidend hoger dan in de 
meeste landen van de euro-
zone. Begin deze maand ver-
dubbelde de Bank of England 

de belangrijkste rentevoet 
van 0,25 tot 0,5 procent. Dat 
manoeuvre was voorspeld. 
De Britse consumentenprij-
zen stegen in december met 
5,4 procent tegenover een 
jaar geleden. Dat is het hoog-
ste inflatieniveau in dertig 
jaar, en het einde is nog niet 
in zicht. Volgens de Bank of 
England zal de inflatie in 
april pieken rond 7,25 pro-
cent, ver boven het doel van 
2 procent.
Net als die van de Belgen 
neemt de koopkracht van de 
Britten snel af. De prijzen 
van goederen en diensten 
stijgen sneller dan de lonen. 
Automatisch neemt daardoor 
de vraag af. Bovendien maakt 
de rentestijging leningen 
duurder, waardoor de vraag 
nog meer daalt. De Bank of 
England wil met renteverho-
gingen de inflatie bestrijden. 
De haviken trekken aan het 
langste eind. Maar lang niet 
iedereen is het eens met die 
strategie. Enkele leden van 

de willen niet weten van een 
rentestijging. Zij worden de 
duiven genoemd.

Druk op centrale 
 banken
Ook de voorzitter van de Eu-
ropese Centrale Bank (ECB), 
Christine Lagarde, en haar 
entourage scharen zich voor-
alsnog aan de zijde van de 
duiven. Ze houden vol dat de 
inflatie vooral wordt aange-
dreven door de sterk stijgen-
de energieprijzen en veel 
minder door de vraag die de 
haviken te lijf gaan. De hele 
wereld kampt met de ex-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95 4,80% 100.000 NR
EUR Air France-KLM 3,875% 01/07/26 96,15 4,87% 100.000 NR
EUR VGP  1,625% 17/01/27  97,17  2,21% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 91,49 5,78% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  94,13 5,84% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,70% 15/04/32 94,18 3,36% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian* 6,625% 15/05/25 95,95 8,06% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern.  1,75% 06/09/29 100,9 1,28% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 90,26  8,87% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,45 0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada 1,65% 22/09/25 97,38 2,42% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,68% 03/12/24 101,47 3,13% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23 106,27 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 101,98 5,80% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 89,42  26,08% 10.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24  92,14 10,38% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26  108,52 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Het pond houdt stand

= ESG-obligatie
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treem hoge kosten van olie 
en gas. Daardoor stijgen ook 
de prijzen van de meeste 
grondstoffen. Dat amalgaam 
veroorzaakt de algemene 
druk op de inflatie. Het is een 
wereldwijd probleem. De 
Britten kunnen daar op eigen 
houtje, met een eenvoudige 
renteverhoging, niet veel aan 
veranderen.
Toch gaan ook bij de ECB 
stemmen op om een rente-
verhoging in de eurozone 
niet uit te stellen tot volgend 
jaar, zoals Lagarde lang heeft 
volgehouden. Wellicht zal de 
ECB de obligatieaankopen 
sneller verminderen en ze 
 tegen eind september stop-
zetten. Dat maakt het moge-
lijk de depositorente min-
stens een keer te verhogen 
voor het einde van dit jaar. In 
België is de tienjaarsrente 
opnieuw met 5 basispunten 
gestegen tot 0,63 procent, het 
hoogste peil sinds begin 2019.
De inflatie wordt momenteel 
veroorzaakt door externe 
factoren en niet, zoals dat 
doorgaans het geval is, door 
interne omstandigheden. Net 
daarom denken we, net zoals 
veel economen, dat de druk 
op de prijzen tijdelijk is. 
Maar er lijkt een consensus 
te ontstaan dat de inflatie 
 zowel in het Verenigd Ko-
ninkrijk als in de eurozone 
nog het hele jaar relatief 
hoog zal blijven, wellicht 
rond 4 procent. Begin 2023 

zou de daling inzetten rich-
ting het doel van 2 procent. 
Dat zal niets te vroeg komen. 
Als de inflatie hoog blijft en 
de rente stijgt, kan de econo-
mische heropleving in het 
gedrang komen. Inflatie ge-
combineerd met een recessie 
leidt tot stagflatie, een feno-
meen dat elke econoom nare 
dromen bezorgt.

Voorzichtigheid troef
Alle voorspellingen van mo-
netaire deskundigen worden 
gemaakt onder voorbehoud 
van de coronaperikelen. Het 
covid-virus lijkt enigszins on-
der controle, maar de drei-
ging blijft bestaan. Zelfs pre-
mier Boris Johnson wil niet 
uitsluiten dat deze winter 
weer lockdownmaatregelen 
nodig zullen zijn. In dat geval 
zal het economische herstel 
wellicht automatisch vertra-
gen of misschien zelfs stilval-
len. Als de inflatoire druk dan 
niet sterk afneemt, wacht een 
horrorscenario.
Ook de oorlogsdreiging in 
Oekraïne wordt met argus-
ogen gevolgd. Mocht de Rus-
sische president Vladimir 
Poetin van oordeel zijn dat 
het Westen zich te veel 
moeit, kan hij de gaskraan 

dichtdraaien. Het zou resul-
teren in een fenomenale 
prijsstijging van gas en dus 
ook elektriciteit. Voor de eco-
nomieën die daarvan afhan-
kelijk zijn, zou dat rampzalig 
zijn.
Maar zover zijn we nog niet. 
In het Verenigd Koninkrijk is 
de werkloosheid bijzonder 
laag. De Bank of England ver-
wacht dat het bruto binnen-
lands product (bbp) tegen 
eind maart weer op het ni-
veau van voor de pandemie 
zit. De Britten hebben er 
blijkbaar vertrouwen in, 
want ze geven weer veel 
meer uit dan enkele maanden 
geleden. Net zoals in alle lan-
den die zwaar hebben gele-
den onder de pandemie loopt 
het overheidstekort op. De 
staatsschuld zit op het hoog-
ste niveau sinds 1962 en zal 
wellicht nog stijgen.

Diversificatiemunt
De Britse munt presteert 
meer dan behoorlijk. We ver-
wachten dat daar niet snel 
verandering in komt. Het 
pond is dus een interessante 
munt voor beleggers die zoe-
ken naar diversificatie. De 
 recente rentestijgingen doen 
het renteverschil met andere 

westerse valuta toenemen. 
Dat zal het Britse pond voort 
ondersteunen. Obligaties in 
pond brengen vandaag onge-
veer 1,5 procent meer rende-
ment op dan vergelijkbare 

obligaties in euro.
In de obligatieselectie ver-
vangen we de obligatie van 
Petroleos Mexicanos door 
die van La Financiere  
Atalian (ISIN-code: 
XS1815437360). De looptijd 
blijft gelijk (vervaldatum in 
2025), maar het rendement is 
aanzienlijk hoger: bijna 8 
procent. De rating B is wel 
lager dan bij Pemex (BBB), 
omdat de dienstengroep 
 Atalian relatief veel schulden 
heeft door recente overna-
mes. Pemex heeft natuurlijk 
nog veel meer schulden, 
maar de Mexicaanse over-
heid zorgt voor een soort van 
staatsgarantie. Atalian is een 
van de wereldleiders in faci-
litymanagement en is geves-
tigd in 36 landen (waaronder 
België). z

Het Britse pond is een  
interessante munt voor 
beleggers die zoeken 
naar diversificatie.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1407 -4,65%
EUR/GBP 0,8417 -3,81%
EUR/NOK 10,012  -3,07%
EUR/SEK  10,414 +3,02%
EUR/CAD 1,4470 -5,70%
EUR/AUD  1,5990 +1,58%
EUR/NZD  1,7168 +2,77%
EUR/ZAR  17,674 -1,48%
EUR/TRY  15,550 +82,24%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Als een debiteur een krediet-
rating C of lager krĳgt, wĳst 
dat op financiële moeilĳkhe-
den. Het kan gaan van CCC+ 
(bĳ S&P) tot CCC- (staking 
van intrestbetaling). Een 
rating D duidt erop dat alle 
betalingen gestaakt zĳn en 
dat de onderneming in feite 
failliet is.
Ghana is door Moody’s gede-
gradeerd van B3 naar Caa1. 
Het kredietagentschap schat 

dat rentebetalingen alleen al 
in de nabĳe toekomst meer 
dan de helft van de inkom-
sten van de overheid zullen 
uitmaken. Ghana is alles-
behalve tevreden met de pro-
blematische ratingverlaging. 
Volgens de regering is 
Moody’s vooringenomen 
tegen Afrikaanse econo-
mieën.
Credito Real is door S&P  
en Fitch gedegradeerd  
van B naar CCC- en CC.  
De downgrade door beide 
ratingbureaus heeft te maken 

met bezorgdheid over de 
terugbetaling van een 
onlangs vervallen obligatie. 
Het bedrĳf probeert nog altĳd 
te onderhandelen over aan-
vullende financieringsstrate-
gieën. S&P en Fitch sluiten 
een verdere verlaging van de 
rating niet uit.
Future Retail is door S&P 
afgewaardeerd van CCC naar 
SD, nadat het bedrĳf de ver-
schuldigde hoofdsom van 
een afgelopen lening op 31 
januari 2022 niet had gestort. 
De terugbetaling had al een 

maand eerder moeten gebeu-
ren, maar er was dertig 
dagen respĳt gegeven. S&P 
kan een rating SD geven, als 
een bedrĳf in gebreke is 
gebleven maar misschien 
nog aan de andere verplich-
tingen kan voldoen.
Geo wordt geteisterd door 
een derde downgrade in een 
jaar. De rating van een van de 
grootste exploitanten van 
particuliere detentiefacilitei-
ten in de Verenigde Staten is 
gezakt naar CCC.

Flirten met de 
afgrond
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U schreef al geruime tijd 
niet meer over ValOre 
 Metals, het voormalige 
 Kivalliq Energy. Wat mogen 
we nog verwachten van dat 
aandeel? 

Het Canadese grondstoffen-
exploratiebedrijf ValOre Me-
tals zat onder de vroegere 
naam Kivalliq Energy van 
maart 2012 tot juli 2013 in de 
voorbeeldportefeuille. Reke-
ning houdend met de omge-
keerde aandelensplitsing bij 
de naamsverandering in juni 
2018, waarbij tien bestaande 
aandelen werden omgeruild 
in één nieuw aandeel, gebeur-
de de verkoop tegen 2,45 Ca-
nadese dollar per aandeel. De 
huidige koers van 0,46 Cana-
dese dollar (beurskapitalisa-
tie van 67 miljoen dollar) 
maakt duidelijk dat de koers-
evolutie de voorbije jaren 
slecht was, al lag het diepte-
punt in 2017 en 2018 omtrent 
0,10 dollar.
Centraal bij Kivalliq Energy 
stond het in kaart brengen 
van het beloftevolle uranium-
project Angilak in de Canade-
se provincie Nunavut. Kival-
liq spendeerde 55 miljoen Ca-
nadese dollar om in 2013 een 
reserve aan te tonen van 
43,3 miljoen pond U3O8 met 
een hoge uraniumconcen-
traatgraad van 0,69 procent. 
Sinds 2015 lagen door het ne-
gatieve sentiment in de urani-
ummarkt alle activiteiten op 
Angilak stil. In 2017 kochten 
de Canadezen Baffin Gold, 
een goudexploratieproject op 
Baffin Island in Nunavut. 
Meer dan een bescheiden ex-

ploratieprogramma werd er 
nog niet verricht.
In 2019 kocht ValOre Metals 
het Platinum Group Metals 
(PGM)- project Pedra Branca 
in het noordoosten van Brazi-
lië. Gespreid over 2020 en 
2021 werd 4,4 miljoen Cana-
dese dollar in een exploratie-
programma geïnvesteerd. Het 
doel was de bestaande re-
sources uit te breiden op de 
vijf gebieden die de basis 
vormden van de resour-
ceschatting van 1,1 miljoen 
ounce palladium, platina en 
goud, met een gemiddelde 
ertsgraad van 1,22 gram per 
ton. Daarnaast werden nieu-
we targets getest en eerder 
ontdekte gebieden beter in 
kaart gebracht.
Het aandeel werd nauwelijks 
beloond voor de exploratiere-
sultaten. Dat kan veranderen 
wanneer de komende weken 
of maanden een update wordt 
gepubliceerd van de resour-
ceschatting. In de eerste jaar-
helft komt normaal de publi-
catie van een voorlopige eco-
nomische haalbaarheidsstu-

die (PEA). ValOre Metals 
maakte in het najaar gebruik 
van de herboren uranium-
markt om 11 miljoen Canade-
se dollar op te halen tegen 
0,60 dollar per aandeel, ex-
clusief voor exploratie in 
2022 op Angilak. De overtui-
ging is altijd geweest dat het 
project nog heel wat uitbrei-
dingspotentieel heeft. Dat wil 
men nu aantonen met het oog 
op een verkoop verderop in 
de uraniumstierenmarkt.
Een doorn in het oog is de 
enorme verwatering van het 
voorbije decennium. Het aan-
tal uitstaande aandelen in 
sinds 2010 gestegen van 
9,4 miljoen naar liefst 
140,2 miljoen (49,2 miljoen 
eind 2018). Hoewel het aan-
deel koopwaardig is door 
Angilak (rating 1C), remt die 
factor ons enthousiasme af. 
Anderzijds is de financiering 
verzekerd door de ondersteu-
ning van de Discovery Group, 
een alliantie van beursgeno-
teerde exploratiebedrijven 
die al een aantal succesvolle 
verkopen realiseerden (onder 
meer Kaminak Gold en on-
langs Great Bear Resources). 
We verwachten vroeg of laat 
een opsplitsing, om de twee 
kernactiva apart onder de 
aandacht te brengen. z

Is er nog nieuws over ValOre Metals?

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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