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V O O R W O O R D

En de winnaar is... Brazilië

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

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

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

I
n een oorlog zijn er verlie-
zers en winnaars. Vorige 
week noemden we de de-
fensiesector de winnaar van 
de oorlog in Oekraïne. Maar 
er zijn ook landen en regio’s 
die volop zullen profiteren. 

Een vanzelfsprekende win-
naar lijkt ons Latijns-Ameri-
ka, in het bijzonder Brazilië. 
Het grootste land van Latijns- 
Amerika kon dit jaar ander-
maal geen carnaval organise-
ren in Rio de Janeiro. Brazilië 
zit in de top vijf van de landen 
met de meeste corona-overlij-
dens. President Jair Bolso-
naro ontkende lange tijd de 
ernst van de pandemie. Dat 
hielp zeker niet om die te 
 bestrijden. Ook het klimaat is 
niet zo zijn ding. Dat heeft 
hem de bijnaam ‘de Trump 
van Brazilië’ opgeleverd.
De coronacrisis is nog niet 
volledig achter de rug, maar 
lijkt toch ver over haar piek 
heen. Nu dient zich opnieuw 
een crisis aan met de Russi-
sche invasie in Oekraïne. Die 
speelt in de kaart van Brazilië. 
Het land heeft olie, gas, ijzer-

erts, staal, koffie, suiker en 
granen. Die grondstoffen zijn 
de voorbije maanden fors in 
prijs gestegen. De oorlog tus-
sen Rusland en Oekraïne 
dreigt de situatie nog nijpen-
der te maken. Dat doet terug-
denken aan 2018, toen er een 
handelsoorlog woedde tussen 
de Verenigde Staten en China. 
Ook toen profiteerden La-
tijns-Amerikaanse landen als 
Argentinië en Brazilië van het 
conflict door onder meer 
landbouwproducten, die 
voorheen uit de Verenigde 
Staten kwamen, aan China te 
leveren.
Politiek en economisch heeft 
het land een woelig decenni-
um achter de rug. De ene na 
de andere president kwam in 
opspraak. Luiz da Silva en 
Dilma Rousseff zaten wegens 
corruptie in de gevangenis of 
werden afgezet. Ze effenden 
het pad voor de populist 
Bolsonaro. Het voorbije de-
cennium steeg het aantal emi-
granten met 35 procent, on-
danks het potentieel van de 
Braziliaanse economie met 

een belangrijke opkomende 
middenklasse.
Financieel had het land het 
afgelopen jaar zwaar te lijden 
onder het agressieve beleid 
van de Braziliaanse centrale 

bank. In twaalf maanden trok 
voorzitter Roberto Campos in 
de strijd tegen de inflatie en 
ter ondersteuning van de Bra-
ziliaanse real de basisrente op 
van 2 naar 10,75 procent. Dat 
moet zowat de meest agres-
sieve monetaire verstrakking 
in de westerse wereld zijn in 
het voorbije jaar.

Meer dan 10 procent
Vandaar dat de Braziliaanse 
beurs vorig jaar onderuitging, 
terwijl de Amerikaanse en de 
Europese aandelenmarkten 
het prima deden. Sinds begin 
2022 zien we een ander beeld. 
Terwijl de Amerikaanse en 
Europese beursindexen diep 
in het rood zijn gedoken, staat 
de iBovespa-index ruim 10 
procent in de plus. Die profi-
teert volop van de escalatie in 
Oekraïne en de aankondiging 
van gouverneur Campos dat 
de Braziliaanse centrale bank 
de opwaartse cyclus zo goed 
als helemaal heeft afgerond. 
Later dit jaar kunnen de pre-
sidentsverkiezingen weer tot 
volatiliteit leiden, maar voor-
lopig heeft de Braziliaanse 
beurs opnieuw de wind in de 
zeilen. Wie daarop wil mee-
surfen, kan onder meer kijken 
naar een tracker op Brazilië 
zoals iShares MSCI Brazil 
en Lyxor Brazil. U leest er 
meer over in de derivatenru-
briek op blz. 139. z
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D
e tijden dat Amazon 
comfortabel de verwach-
tingen klopte, is al even 
voorbij. De retail- en 
 cloudgroep kampt met 
hogere loonkosten en 
oplopende transport- en 

logistieke uitgaven. Die trend 
begon al in 2020 en versnel-
de in de tweede helft van vo-
rig jaar. Daardoor waren de 
retailactiviteiten (e-com-
merce, verkoop voor derde 
partijen, fysieke winkels en 
abonnementsdiensten) in het 
vierde kwartaal zelfs verlies-
latend.
Volgens Amazon drukten de 
hogere kosten de operatione-
le winst van het vierde kwar-
taal met 4 miljard dollar. De 
omzet klom tussen oktober 
en december met 9 procent 
op jaarbasis naar 137,4 mil-
jard dollar. De operationele 
winst van 3,46 miljard dollar 
leverde een marge van amper 
2,5 procent op.
De Noord-Amerikaanse re-
tailactiviteiten leverden met 
82,4 miljard dollar (+9%) het 
grootste deel van de omzet, 
maar boekten wel een klein 
operationeel verlies van 
206 miljoen. De internatio-
nale retailomzet daalde naar 
37,3 miljard dollar (-1%) en 
leverde een operationeel ver-
lies van 1,63 miljard op ¬ een 
tegenvaller voor de afdeling 
die vijf kwartalen op rij winst 
maakte. Amazon wil zijn in-
komsten en marges opkrik-
ken met een prijsverhoging 
bij Prime. Een jaarabonne-
ment is sinds 1 februari ge-
stegen van 119 naar 139 dol-
lar. Dat moet 3 miljard dollar 
extra omzet opleveren.
De omzet van de cloudafde-

ling, Amazon Web Services 
(AWS), klom naar 17,78 mil-
jard dollar (+40%). De opera-
tionele winst steeg naar 
5,29 miljard (+46%).
Amazon boekte 14,3 miljard 
dollar nettowinst, tegenover 
7,2 miljard in dezelfde perio-

de een jaar eerder. Die forse 
sprong dankt het aan een 
meerwaarde van 11,8 miljard 
dollar op de beursgang van 
Rivian in november. Amazon 
behoudt een belang van 18 
procent. De groep wil tegen 
2040 grotendeels CO2-neu-
traal zijn en doet daarvoor 
een beroep op de maker van 
elektrische bestelbusjes om 
zijn bestellingen te bezorgen. 
Zonder de meevaller bleef de 
winst steken op 2,5 miljard 
dollar (-65%).

Over het volledige boekjaar 
steeg de groepsomzet naar 
469,8 miljard dollar (+21,7%) 
en de operationele winst naar 
24,9 miljard (+8,6%), goed 
voor een marge van 5,3 pro-
cent. De retailactiviteiten, die 
86,8 procent van de groeps-
omzet opleverden, tekenden 
voor een operationele winst 
van 6,35 miljard. Daarmee 
bleef de marge steken op 1,5 
procent. AWS, dat met een 
omzetstijging naar 62,2 mil-

jard (+37%) 13,2 procent bij-
draagt aan de groepsomzet, 
noteerde een operationele 
winst van 18,5 miljard dollar 
en een marge van 29,7 pro-
cent.
Amazon gaat voor het lopen-
de kwartaal uit van een om-
zet van 112 tot 117 miljard 
dollar, of een stijging van 3 
tot 8 procent. De consensus-
prognose lag met 121 miljard 
dollar iets hoger. Ook de 
vooropgestelde operationele 
winst van 3 tot 6 miljard dol-
lar lag onder de verwachte 
6,5 miljard. De vrije kas-
stroom dook in het vierde 
kwartaal 9,1 miljard dollar 
onder nul, door de combina-
tie van een fors gedaalde ope-
rationele kasstroom 
(46,3 miljard, -30%) en geste-
gen investeringen (55,4 mil-
jard, +58%). Over het volledi-
ge boekjaar was de vrije kas-
stroom met 32 miljard dollar 
wel nog ruim positief.

Conclusie
Hoge investeringen en oplo-
pende kosten zetten de mar-
ges van de retailactiviteiten 
onder druk. Op korte termijn 
is er weinig beterschap op 
komst. Gelukkig is er com-
pensatie van de cloudafde-
ling, die sterk blijft groeien 
en hoge marges haalt. Alleen 
is de scheeftrekking in de 
groep nu wel heel groot. De 
negatieve kasstroom is een 
tijdelijk fenomeen. Amazon 
kondigde aan dat het zijn 
aandeel in 20 aandelen 
splitst. Het aandeel noteert 
nu meer dan 20 procent on-
der zijn topkoers, maar is nog 
 altijd verre van goedkoop. z

A M A Z O N

Cloudafdeling redt de meubelen

Koers: 2912,82 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US6516391066
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1482 miljard dollar
K/w 2021: 44
Verwachte k/w 2022: 57
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14%
Dividendrendement: -

De scheeftrekking bij 
Amazon is wel heel groot 
geworden.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 MAART
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N
a de Amerikaanse goed-
keuring van de FcRn- 
remmer efgartigimod 
(ARGX-113, commerciële 
naam Vyvgart) tegen de 
zeldzame spierziekte ge-
generaliseerde myasthe-

nia gravis (gMG) staat dit 
jaar voor argenx in het teken 
van de omschakeling naar 
een commercieel bedrijf. De 
verwachtingen zijn hoogge-
spannen. CEO Tim Van Hau-
wermeiren zei dat efgartigi-
mod het potentieel heeft om 
voor een revolutie te zorgen 
in de behandeling van auto- 
immuunziekten en een van 
de best verkopende genees-
middelen ooit te worden.
Alleen al voor de vier indica-

ties met een succesvolle fase 
II-studie – gMG, de bloed-
ziekte ITP, de zeldzame 
huidziekte pemphigus vulga-
ris en de zeldzame spierziek-
te CIDP – verwachten de 
analisten tegen 2030 een 
piek omzet van ruim 5 miljard 
dollar. Voor concrete cijfers 
rond Vyvgart is het nog 
wachten tot de eerstekwar-
taalupdate op 5 mei, maar bij 
de jaarrapportering schetste 
argenx een stand van zaken. 
Het zet in op het informeren 
en begeleiden van de patiën-
ten. Al 600 van de belangrijk-
ste 1.000 neurologen (op een 
totaal van 7.700) in de Ver-
enigde Staten zijn bereikt. Er 
zijn verzekeringsovereen-
komsten gesloten voor Vyv-
gart voor 25 procent van de 

17.000 Amerikaanse 
gMG-patiënten. Tegen eind 
juni moet dat minstens 50 
procent zijn.
Door de pandemie, de tijd die 
het nieuwe werkingsmecha-
nisme nodig heeft om bekend 
te worden en het ontbreken 
van een specifieke terugbeta-
lingscode blijven de ver-
wachtingen voor 2022 be-
scheiden. Die code zal be-
schikbaar zijn vanaf het der-
de kwartaal. De analisten-
consensus voor het eerste 
kwartaal in de Verenigde Sta-
ten is 6 miljoen dollar en 
97 miljoen voor 2022. Het 
management voelt zich al-
maar comfortabeler bij die 
verwachtingen.
De volgende markt wordt 
 Japan, waar de verkoop kan 
starten na de goedkeuring in 
januari. De toekenning van 
een nationale terugbetalings-
prijs wordt verwacht in april. 
De Europese goedkeuring 
zou in de tweede jaarhelft 
volgen. Partners dienen re-
gistratiedossiers in in Israël 
en China, en er zijn plannen 
in het Midden-Oosten en 
 Canada.

Argenx trekt alle registers 
open om de klinische ont-
wikkeling van efgartigimod 
zo snel mogelijk voor zo veel 
mogelijk indicaties te vol-
tooien. Tegen eind 2022 
wordt de molecule tegen tien 

indicaties getest. De komen-
de twaalf maanden zijn vijf 
fase III-studieresultaten ge-
pland. In maart worden de 
resultaten over de onder-
huidse toediening tegen gMG 
bekend. In het tweede kwar-
taal volgen de fase III-resul-
taten met efgartigimod (in-
traveneus) tegen ITP, en in 
het eerste kwartaal van 2023 
de subcutane studieresulta-
ten. Normaal volgen in het 
vierde kwartaal de fase III- 
resultaten over PV, maar dat 
kan opschuiven omdat de 
studie patiënten in Oekraïne 
rekruteerde. In het eerste 
kwartaal van 2023 volgen de 
fase III-resultaten over 
CIDP. Daarnaast start dit jaar 
een tweede klinische studie 
met ARGX-117 en wordt voor 
eind 2022 de aanvraag inge-
diend voor een eerste klini-
sche studie met ARGX-119. 
Argenx zal in 2022 ongeveer 
de helft van zijn kaspositie 
van 2,34 miljard dollar ge-
bruiken.

Conclusie
De eerste indicaties van de 
verkoop van Vyvgart zijn 
gunstig. Positief is dat de lan-
cering niet is aangegrepen 
om het aandeel te shorten en 
we geen negatieve geluiden 
horen van analisten in de 
Verenigde Staten. Het is 
wachten tot 5 mei voor een 
eerste bevestiging. Argenx 
maakt zo snel mogelijk werk 
van de ontwikkeling van de 
pijplijn. Het aandeel verloor 
de bonus van de Amerikaan-
se goedkeuring in december 
en blijft koopwaardig. z

A R G E N X

Goede start voor Vyvgart

Koers: 250,4 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 12,8 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement: -

De eerste bevestiging van 
de verkopen van Vyvgart 
volgt op 5 mei.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 11 MAARTGF
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C
ruciaal voor Balta Group 
zijn niet zozeer de jaar-
cijfers van 2021, maar de 
bindende overeenkomst 
die de groep op 28 no-
vember ondertekende 
om haar activiteiten in 

karpetten (Rugs), residenti-
eel polypropyleen (Residen-
tial PP) en Non Woven te 
verkopen aan haar Britse 
concurrent Victoria tegen 
een ondernemingswaarde 
(ev) van 225 miljoen euro, 
dus op schuld- en cashvrije 
basis. Dat betekent dat de 
toekomst van Balta draait om 
de voortgezette bedrijfsacti-
viteiten: residentieel polya-
mide (Residential PA) en 
Commercial. Zo zijn de jaar-
cijfers 2021 opgevat en daar 
zullen we ook op focussen.

De voorbije jaren was de 
waardering van Balta ex-
treem teruggevallen, deels 
door de hoge schuldenlast. 
De nettokaspositie bedroeg 
eind december 55,3 miljoen 
euro en de netto financiële 
schuld 330,7 miljoen, tegen-
over 283,2 miljoen eind 2020. 
Maar na de verkoop aan Vic-
toria duikt de nettoschuld 
naar 153 miljoen euro en de 
pro-formaschuldgraad (netto 
financiële schuld tegenover 
bedrijfkasstroom) naar 3,3. 
Bovendien krijgt Balta dan 
een veel stabielere business 
met voorspelbaardere resul-
taten.

De hele groep boekte vorig 
jaar 634,3 miljoen euro om-
zet, of 12,9 procent meer dan 
in 2020 (+13,7% organische 
groei). Dat bracht een ebitda 
(bedrijfskasstroom) van 
87,0 miljoen euro (+28%) op. 
Maar we  focussen op de 
voortgezette activiteiten. Die 
leverden 276,8 miljoen euro 
omzet op (43,6% van de 
groepsomzet), of 7,1 procent 
meer dan in 2020. Daarvan 
kwam 78,7 miljoen euro van 
Residential PA en 198,1 mil-
joen van Commercial. Daar-
mee haalt de omzet nog niet 
het niveau van voor de pan-
demie. Gelukkig steeg de 
ebitda forser dan de omzet, 
wat aangeeft dat de winst-
gevendheid is toegenomen. 
De ebitda- marge (ebitda 
 tegenover omzet) steeg van 
14,7 naar 15,6 procent. De 
aangepaste ebitda ging im-
mers vooruit met 13,3 pro-
cent: van 38,0 miljoen naar 
43,1 miljoen euro. Dat is bijna 
de helft van het groeps totaal.
Het grootste deel van de acti-
viteiten is verkocht, maar het 
meest rendabele deel is dus 
wel gebleven. En er is poten-

tieel om terug te keren naar 
de niveaus van voor de pan-
demie. Om dat mogelijk te 
maken krijgt het verbete-
ringsprogramma NEXT, dat 
zijn ambitieuze doelstellin-
gen van drie jaar geleden het 
afgelopen jaar heeft overtrof-

fen, een opvolger. Beyond 
heet het nieuwe programma 
voor transformatie en rende-
mentsverbetering. De focus 
ligt op duurzaamheid door 
innovatieve producten en 
productieprocessen, en op 
meer  efficiëntie en wend-
baarheid door digitale initia-
tieven (in de eerste plaats 
e-commerce). Meer details 
over Beyond krijgen we bij 
de  cijfers over de eerste helft 
van 2022.
Intussen heeft Balta Group 
een tender offer gelanceerd 
om voor 105 miljoen euro aan 
obligaties terug te kopen als 
onderdeel van de verkoop-
operatie met Victoria. Ook 
dat moet de toekomst met 
minder financiële verplich-
tingen vormgeven.

Conclusie
De markt heeft nog niet hele-
maal in de gaten hoe aan-
zienlijk Balta Group zal ver-
anderen na de verkoop van 
een deel van haar activiteiten 
aan Victoria. We krijgen een 
kleiner, rendabeler, stabieler 
Balta, met een hoop minder 
schulden. Op dat gebied staat 
de groep op een kantelpunt. 
De waardering blijft erg laag: 
ongeveer 5 keer de verwach-
te verhouding tussen de 
 ondernemingswaarde en de 
bedrijfskasstroom voor 2022. 
Het aandeel blijft in de voor-
beeldportefeuille als turn-
aroundkandidaat op Euro-
next Brussel tegen 2022 en 
2023. z

B A LT A  G R O U P

Kleiner, rendabeler en stabieler

Koers: 2,91 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 104,6 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 10
Koersverschil 12 maanden: +96%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: -

 De markt heeft nog niet 
helemaal in de gaten hoe 
aanzienlijk Balta Group 
zal veranderen.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C 
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B
iocartis verkocht 323.000 
testcartridges in 2021. 
Daarmee haalde het zijn 
doelstelling om 40 pro-
cent meer te verkopen 
dan in 2020. Na de sterke 
eerste jaarhelft, met een 

stijging van 96 procent te-
genover de eerste helft van 
2020, was er in de tweede 
jaarhelft, ondanks een be-
drijfsbrand die de productie 
op de snelste productielijn 
twee maanden stillegde, nog 
11 procent groei.
De inkomsten uit de verkoop 
van producten stegen met 27 
procent tot 40,5 miljoen euro. 
De verkoop van cartridges 
bracht 31,6 miljoen euro 
(+27%) op, die van Idylla- 
instrumenten 8,9 miljoen 
 euro (+8,9%). De gemiddelde 
verkoopprijs van de testcar t-
ridges zakte van 102 naar 
96 euro door het grotere aan-
deel van de SARS-CoV-2 test, 
waarvan de verkoopprijs in 
2021 daalde. De gemiddelde 
prijs van de oncologietesten 
bedroeg 105 euro. De SARS-
CoV-2 testen waren goed 
voor 14 procent van de 
cartridgeverkoop.
In Europa (+69%) en op de 
distributiemarkten steeg de 
verkoop sterk. In de Verenig-
de Staten stabiliseerde het 
verkochte volume oncologie-
testen, maar de verkoopprij-
zen stegen wel met meer dan 
10 procent.
De brutomarge bedroeg 16 
procent, tegenover 18 pro-
cent in 2020. De operationele 
kasuitstroom nam toe van 
43,3 naar 69,5 miljoen euro. 
Het aantal geplaatste Idylla’s 
steeg netto met 331 tot een 
cumulatief aantal van 1.912 

stuks. In de tweede jaarhelft 
daalde het aantal nieuwe 
plaatsingen tegenover 2020 
van 234 naar 142 door een 
 tekort aan cart ridges. Het 
jaarcijfer viel wel binnen de 
verwachtingen van 300 à 350 
toestellen.

De kaspositie bedroeg eind 
vorig jaar 53,5 miljoen euro, 
inclusief 6 miljoen uit een 
kredietfaciliteit. De verzeke-
ringsclaim voor de brand-
schade bedraagt 4,6 miljoen 
euro, waarvan eind vorig jaar 
3,8 miljoen nog niet geïnd 
was.
Voor het eerst formuleerde 
Biocartis becijferde omzet- 
en margeprognoses voor het 
komende jaar. De product-
omzet zal met 24 à 36 pro-
cent toenemen tot 50 à 
55 miljoen euro, rekening 
houdend met de verwachte 
daling van het aantal ver-
kochte covid-testen. De bru-
tomarge zal klimmen naar 25 
à 30 procent dankzij hogere 
volumes en meer productie 
op de snelste productielijn. 
De operationele kasuitstroom 
zal met 9,5 à 13,5 miljoen eu-
ro dalen tot 47 à 43 miljoen.
2022 wordt een druk jaar 
voor de uitbreiding van het 
testmenu. In oncologie volgt 
normaal de Amerikaanse 
goedkeuring van de MSI- 
darmkankertest en wordt de 
CE-IVD gemarkeerde Gene-
Fusion-longkankertest gelan-

ceerd. Daarnaast komen drie 
oncologietesten met aantrek-
kelijke marges op de markt 
uit partnerprogramma’s met 
LifeArc, GeneproDX en Sky-
lineDX. In infectieziekten 
volgt de CE-IVD-markering 

van SeptiCyte Rapid Plus, 
een sepsistest die een bacte-
riële infectie kan onderschei-
den van een virale infectie. 
Partner Nichirei Bioscienses 
diende in het vierde kwartaal 
de goedkeuringsaanvragen in 
voor de eerste drie oncolo-
gietesten in Japan. De goed-
keuringen worden op zijn 
vroegst eind 2022 verwacht.

Conclusie
De forse margeverbetering is 
door de brand uitgesteld, 
maar dat is zeker geen afstel. 
De jaarlijkse groei blijft con-
sistent rond 30 à 40 procent. 
In dat tempo kan Biocartis in 
2025 break-even draaien. De 
grootste investeringen zijn 
achter de rug. De markt 
 focust evenwel op de tegen-
slagen en de noodzaak om al-
licht dit jaar nog bijkomende 
financiering op te halen. 
Door de extreem lage waar-
dering valt een opportunis-
tisch overnamebod niet uit te 
sluiten. We twijfelen niet aan 
de financieringscapaciteit en 
bevestigen het koopadvies. z

B I O C A R T I S

Op zoek naar investeerders

Koers: 1,86 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 107 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -56%
Koersverschil sinds jaarbegin: -48%
Dividendrendement: -

We twijfelen niet aan de 
financieringscapaciteit 
van Biocartis.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE OP 9 
MAART
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V
orig jaar heeft CEO Serge 
Van Herck laten zien dat 
EVS groeipotentieel 
heeft. Drie keer verhoog-
de de specialist in live-
sportverslaggeving zijn 
omzetprognose voor het 

volledige boekjaar, om te lan-
den op minstens 135 miljoen 
euro. De omzet bedroeg uit-
eindelijk 137,6 miljoen euro, 
of 56 procent meer dan de 
88,1 miljoen van 2020 en 3 
procent boven de gemiddel-
de analistenverwachting. De 
klim bedroeg nog 40 procent, 
als we rekenen tegen con-
stante wisselkoersen en geen 
rekening houden met extra 
huurinkomsten voor materi-
aal dat is ingezet voor de live-
verslaggeving van grote 
sport evenementen. Die laat-
ste leverden 13,0 miljoen eu-
ro extra inkomsten op, of 9,8 
procent van het totaal. EVS 
scoort daarmee zijn beste 
jaar in vijf jaar.
Daarin speelt de overname 
van Axon een rol. De produc-
ten voor liveverslaggeving 
van het Nederlandse bedrijf 
zijn complementair aan die 
van EVS en het zorgt nu ook 
in de Verenigde Staten voor 
meer omzet. En wie meer 
omzet zegt, zegt doorgaans 
ook betere winstmarges. De 
bedrijfswinst (ebit) steeg met 
maar liefst 451 procent: van 
een historisch lage 5,7 mil-
joen euro naar een bijzonder 
fraaie 37,1 miljoen. Vooral de 
tweede jaarhelft was feno-
menaal, met een stijging van 
820 procent. Dat levert uiter-
aard een fors herstel van de 
ebit-marge op, van 6,4 naar 
27,0 procent. Het nettoresul-
taat liet dezelfde explosieve 

stijging zien. De winst klom 
van 7,2 naar 34,9 miljoen euro 
(+285%), of van 0,53 naar 

2,60 euro per aandeel. Daar-
mee evenaart EVS het niveau 
van voor de coronapandemie.
Cruciaal voor EVS blijft de 
ontwikkeling van het order-

boek. Ook daar kon de groep 
het heel goede nieuws beves-
tigen, dat we al in de loop van 
vorig jaar al mochten verne-
men. Eind december was het 
orderboek 63,9 miljoen euro 
waard. Dat was een record en 
19 procent hoger dan eind 
2020. Ook dit jaar zijn er 
twee grote sportevenemen-
ten. De Olympische Winter-
spelen in Peking zijn net ach-
ter de rug en de Wereldbeker 
voetbal in Qatar komt er eind 
dit jaar aan. In het orderboek 
staan voor 9,2 miljoen euro 
huurinkomsten, die gelinkt 
zijn aan die twee sportevene-

menten.
Dankzij de sterke jaarcijfers 
over 2021 besliste het ma-
nagement om, na het inte-
rim-dividend van 0,50 euro 
bruto per aandeel van eind 
november, in mei nog 1 euro 
per aandeel bruto uit te ke-
ren, dus 1,50 euro bruto per 
aandeel in totaal.
Toch was er een minpunt bij 
de voorstelling van de jaarcij-
fers. De markt stoorde zich 
aan de teleurstellende om-
zetprognose. Ondanks het 
 recordorderboek ligt die in 
de vork van 125 en 140 mil-
joen euro. Die voorzichtig-
heid heeft alles te maken met 
een tekort aan componenten.

Conclusie
EVS heeft toptechnologie in 
huis en is financieel erg soli-
de. Eind 2021 bedroeg de 
nettokaspositie bijna 55 mil-
joen euro. De resultaten van 
2021 waren uitstekend. De 
vooruitzichten zijn voorzich-
tig, maar kunnen nog worden 
verhoogd. Zelfs als we reke-
ning houden met een iets 
minder 2022, is het aandeel 
nog te laag gewaardeerd, 
 tegen tegen 6,5 keer de ver-
wachte verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) en 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
en tegen amper 9 keer de 
verwachte winst voor 2022. 
Vergeet niet dat het divi-
dendrendement meer dan  
8 procent bruto bedraagt. 
EVS blijft absoluut een porte-
feuillewaarde. z

E V S

Voorzichtige vooruitzichten

Koers: 18,20 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 260,8 miljoen euro
K/w 2021: 7
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -13%
Dividendrendement: 8,2%

EVS heeft toptechnologie 
in huis en is financieel erg 
solide.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 8 MAART 
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V
orig jaar bereikten de 
prijzen van ijzererts en 
koper recordniveaus. 
Ook aluminium bereikte 
een nieuwe top. De prijs-
stijgingen en de hogere 
verkoopprijzen waren 

voor Rio Tinto voldoende om 
de gestegen energie- en loon-
kosten te compenseren.
De omzet van de mijnbouwer 
steeg vorig jaar naar 63,5 mil-
jard dollar, of 42 procent 
meer dan een jaar eerder. 
 IJzererts tekende voor 
39,6 miljard dollar (+44%), 
goed voor 62 procent van de 
groepsomzet. Daarbij werd 
een lichte daling van de pro-
ductie gecompenseerd door 
een forse toename van de ge-
middelde verkoopprijs. Alu-
minium volgde op ruime af-
stand met een omzet van 
12,7 miljard dollar, gevolgd 
door koper en mineralen.

De aangepaste bedrijfswinst 
of ebitda klom 58 procent ho-
ger tot 37,7 miljard dollar. In 
winstgevendheid was de do-
minantie van ijzererts nog 
groter. De afdeling stond in 
voor 27,6 miljard dollar 
(+46%), of 73 procent van de 
groeps-ebitda. Rio Tinto ziet 
de ijzerertsproductie dit jaar 
stabiliseren op 320 tot 
325 miljoen ton, tegenover 
321,6 miljoen ton vorig jaar. 
Aluminium zorgde voor een 
ebitda van 4 miljard dollar, 
een verdubbeling op jaarba-
sis. Ook koper (+90%) en mi-

neralen (+52%) lieten een 
sterke groei van de winst-
gevendheid optekenen.
Rio Tinto bereikte een ak-
koord met de regering van 
Mongolië over de uitbreiding 
van de Oyu Tolgoi-mijn met 
koper en goud. De onder-
grondse uitbreiding wordt dit 
jaar operationeel en zal in de 
eerste helft van volgend jaar 
op kruissnelheid komen. Rio 
Tinto kende ook enkele ope-
rationele tegenslagen, zoals 
de stopzetting van het Jadar- 
lithiumproject in Servië. De 
lithiumprijs ging de voorbije 
maanden door het dak, om-
dat er een tekort is aan 
grondstoffen voor de produc-
tie van batterijen voor elek-
trische voertuigen.
De blootstelling van Rio Tin-
to aan Rusland is indirect en 
beperkt zich tot een joint 
venture met de Russische 
aluminiumproducent Rusal. 
De bedrijven baten samen 
een raffinaderij voor alumi-
niumoxide uit in Australië.
De onderliggende winst 
kwam uit op 21,38 miljard 
dollar, een fractie onder de 
consensusverwachting van 

21,63 miljard en 72 procent 
hoger dan een jaar eerder. De 
kapitaalinvesteringen be-
droegen vorig jaar 7,4 miljard 
dollar en zullen in 2022 oplo-
pen tot 8 miljard dollar. Voor 
volgend jaar wordt een cijfer 

tussen 9 en 10 miljard dollar 
vooropgesteld.
Dankzij de hoge kasstromen 
kan Rio Tinto investeren, zijn 
schulden afbouwen en zijn 
aandeelhouders verwennen. 
De operationele kasstroom 
steeg vorig jaar met 60 pro-
cent naar 25,3 miljard dollar. 
De vrije kasstroom klom zelfs 
88 procent hoger. Eind 2020 
was er nog een nettoschuld 
van 664 miljoen dollar. Een 
jaar later was dat een netto-
cashpositie van 1,6 miljard 
dollar.
Rio Tinto keerde vorig jaar al 
15,4 miljard dollar aan de 
aandeelhouders uit. Voor 
2022 werd het slotdividend 
vastgelegd op 7,7 miljard dol-
lar. Dat komt boven op het 
tussentijdse dividend van 
9,1 miljard. Dat brengt de to-
tale uitkering op 16,8 miljard 
dollar, of 87 procent meer 
dan een jaar eerder. Dat komt 
overeen met 79 procent van 
de onderliggende winst.

Conclusie
Rio Tinto heeft een topjaar 
achter de rug en laat de aan-
deelhouders daar mee van ge-
nieten met een recorddivi-
dend. Hoewel de grondstof-
fenprijzen hoge toppen blijven 
scheren, zijn de onzekerheden 
talrijk. Het aandeel oogt op 
basis van de koers-winstver-
houding goedkoop, maar dat 
cijfer is gebaseerd op cyclische 
piekwinsten. Toch is Rio Tinto 
ook volgens de ondernemings-
waarde in verhouding tot de 
omzet niet duur. De aandeel-
houdersvergoedingen zullen 
dit jaar wellicht iets lager lig-
gen. z

R I O  T I N T O

Weer een recorddividend

Koers: 5887 pence
Ticker: RIO LN
ISIN-code: GB0007188757
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 93.7 miljard pond
K/w 2021: 6
Verwachte k/w 2022: 8
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 13,3%

In termen van waarde-
ring van het aandeel 
moeten we rekening hou-
den met cyclische piek-
winsten.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 11 MAARTGF
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S
hell is sinds vorig jaar 
volledig Brits geworden. 
De hoofdzetel is naar 
Londen verhuisd en het 
toevoegsel ‘Royal Dutch’ 
is uit de naam verdwe-
nen. De hoofdnotering 

blijft in Londen, maar de 
 noteringen in Amsterdam en 
New York blijven behouden. 
Het tickersymbool verander-
de van RDSA naar SHELL.

De energiegroep lijkt in 
krimpmodus. Vorig jaar ver-
kocht Shell zijn schalieolie-
velden in het Permian Basin 
in het westen van de Ameri-
kaanse staat Texas. Die lever-
den jaarlijks 175.000 vaten 
olie-equivalent op, of onge-
veer 6 procent van de groeps-
productie. Eerder stopte 
Shell met de winning van olie 
uit teerzanden in Canada. 
Ook de helft van de oliewin-
ning op land in Nigeria werd 
afgestoten. Shell trok zich 
ook terug uit een groot pro-
ject in de Britse Noordzee.
Naar aanleiding van de Rus-
sische inval in Oekraïne be-
sloot Shell al zijn Russische 
activa van de hand te doen. 
Het gaat vooral om het be-
lang van 27,5 procent in het 
Sakhalin 2-project, een joint 
venture met Gazprom. Dat 
lng-project is goed voor een 
derde van de Russische lng- 
productie. Daarnaast be-
schikt Shell over een belang 
van 50 procent in de Salym- 
raffinaderij en in Gydan 

Energy. Die hebben een ge-
combineerde boekwaarde 
van meer dan 3 miljard dol-
lar. Het is nog niet duidelijk 
hoe Shell die activa zal afsto-
ten. Shell behoudt zijn 400 
tankstations in Rusland. De 
Russische activa dragen zo’n 
5 procent bij aan de groeps-
productie, maar door Rus-
land te verlaten geeft Shell 
ook de reserves en het ex-
ploratiepotentieel in de regio 
op.
Van een krimp van de winst 
is nog geen sprake. Dat heeft 
te maken met de oplopende 
energieprijzen. Het beste 
moet nog komen, want de 
substantiële prijsstijgingen 
kwamen er pas half februari. 
De geschoonde nettowinst, 
aangepast voor voorraadef-
fecten, eenmalige meevallers 
en kostenposten, liep in het 
vierde kwartaal op naar 
6,4 miljard dollar, 55 procent 
meer dan in het derde kwar-
taal. De afdeling Integrated 
Gas leverde 4,1 miljard dollar 
winst op. De Upstream-afde-
ling (exploratie en productie) 
zag haar winst met 68 pro-
cent toenemen naar 2,8 mil-

jard dollar. Shell haalde ook 
meer inkomsten uit trading 
en ook de afschrijvingen 
kwamen lager uit. Door de 
hogere prijzen van ruwe olie 
dook de raffinageafdeling 
251 miljoen dollar in het 
rood.

Over het volledige jaar was er 
een groepswinst van 
19,29 miljard dollar, of bijna 
vier keer zoveel als een jaar 
eerder. Integrated Gas lever-
de met 8,76 miljard dollar de 
grootste bijdrage, gevolgd 
door Upstream (7,96 miljard).
Shell bouwde zijn netto-
schuld in het vierde kwartaal 
met 22,8 procent af naar 
52,6 miljard dollar. Daarmee 
daalde de schuldgraad naar 
een lage 23,1 procent. Shell 
zal 5,5 miljard dollar van de 
opbrengst van de verkoop 
van de schalieactiva gebrui-
ken om eigen aandelen in te 
kopen. Die  komen boven op 
de geplande inkoop van 
1,5 miljard dollar per kwar-
taal. Vorig jaar daalde het 
aantal uitstaande aandelen 
met 1,6 procent. Het kwar-
taaldividend wordt opgetrok-
ken van 24 naar 25 dollarcent 
per aandeel. Het is de bedoe-
ling dat die uitkering jaarlijks 
met 4 procent stijgt.

Conclusie
Shell stevent af op een sterk 
kwartaal dankzij de hoge 
olie- en gasprijzen. Toch is 
het niet allemaal rozengeur 
en maneschijn. De down-
streamactiviteiten zijn ver-
lieslatend, terwijl het verla-
ten van Rusland de marktpo-
sitie in lng doet verslechteren 
en het uitbreidingspotentieel 
vermindert. Maar de hoge 
aandeelhoudersvergoedin-
gen, de hoge prijzen en de 
nog altijd lage waardering en 
het mooie dividendrende-
ment maken een investering 
in Shell nog altijd aanvaard-
baar. z

S H E L L  P L C

Terugtocht uit Rusland

Koers: 24,49 euro
Ticker: SHELL NA
Markt: Euronext Amsterdam
ISIN-code: GB00BP6MXD84
Beurskapitalisatie: 206,4 miljard euro
K/w 2021: 11
Verwachte k/w 2022: 8
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: +34%
Dividendrendement:  3,9%

Door Rusland te verlaten 
vermindert ook het uit-
breidingspotentieel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 10 MAARTGF



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

137

17  M A A RT  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

M
arleen Vaesen kan op  
1 mei in schoonheid af-
scheid nemen als CEO 
van de lingerieprodu-
cent Van de Velde. Drie 
jaar geleden werd haar 
de leiding toevertrouwd 

van een bedrijf dat de peda-
len kwijt was. De omzet 
stond onder druk door ver-
zuurde relaties met de linge-
rieboetieks, de belangrijkste 
klanten van Van de Velde. 
Vandaag zijn die relaties her-
steld, zonder de digitale rea-
liteit uit het oog te verliezen. 

Er is een nieuw evenwicht 
gevonden, waarbij de klant 
via een intense digitale com-
municatie naar de winkels 
wordt geloodst. De boetieks 
zijn in ere hersteld als de 
strategische partners van 
Van de Velde, wat cruciaal is 
voor de verkoop, want het 
pashokje blijft voor klanten 
van premiummerken als Pri-
ma Donna en Marie Jo bepa-
lend om hun keuze te maken. 
“Klanten kunnen bijvoor-
beeld online een afspraak 
maken in een winkel. Die 
omnichannelbenadering is 
de sleutel van het succes”, 
zegt Marleen Vaesen.
De resultaten van 2021 en de 
tweede helft van 2021 tonen 
aan dat het bedrijf weer de 
oude is dankzij een succes-
volle ommezwaai. De verge-
lijkbare omzet steeg vorig 
jaar met 19 procent, de verge-

lijkbare bedrijfscashflow 
steeg met 30 procent en de 
nettowinst verdubbelde ruim 
tot 32 miljoen euro. De groei 
versnelde in de tweede helft 
van 2021. Van de Velde no-
teerde in de laatste zes maan-
den zelfs de beste verkoop 

ooit. Enkel de verkoop van 
badmode is nog niet volledig 
hersteld, omdat het toerisme 
afgelopen jaren nog baadde 
in onzekerheid.
De vergelijkbare omzet van 
de groothandelsactiviteit 
– de levering aan de boe-
tieks – steeg in 2021 met 18 
procent tot 163 miljoen euro. 
Dat is niet alleen het grootste, 
maar ook het meest rendabe-
le verkoopkanaal van Van de 
Velde. De verkoop via de ei-
gen winkels steeg met 23,7 
procent tot 27,6 miljoen euro. 
Voor verdere groei kijkt Van 
de Velde onder meer naar de 
Duitse markt. Door de coro-
nacrisis en de winkelsluitin-
gen heeft de expansiestrate-
gie vertraging opgelopen.
“Het herstel van de omzet is 
meer dan een inhaalvraag. 
We zijn het jaar goed gestart 
en de orders zijn naar wens. 
Er is iets positiefs aan de 
hand”, zegt Vaesen. Concrete 
verwachtingen voor dit jaar 
geeft het bedrijf niet, maar 
het management geeft aan 
dat een terugkeer naar de 
 recordresultaten van 2015 
mogelijk is. Toen haalde Van 
de Velde een omzet van 

215 miljoen euro en een net-
towinst van 41 miljoen euro. 
“We kunnen weer aanpikken 
met een historisch gemiddel-
de omzetgroei van 5 pro-
cent”, zegt Vaesen. Dat moet 
ook de winst omhoogstuwen, 
omdat op de marges niet veel 
rek meer zit. De marges lig-
gen al op het hoge niveau van 
2015 en 2016. Het geloof in 
de groeikansen wordt bena-
drukt door investeringen in 
een hogere productiecapaci-
teit in Tunesië en een ver-
sterking van het distributie-
centrum.
De goede resultaten vertalen 
zich in een aantrekkelijke 
cashflow die de heel solide 
balans nog meer versterkt. 
Het bedrijf kan een bruto-
dividend van 2 euro per aan-
deel uitkeren, naast een 
nieuw inkoopprogramma van 
eigen aandelen tot 15 miljoen 
euro om het kasoverschot 
weg te werken. Op de huidige 
beurskapitalisatie van 
438 miljoen euro betekent dit 
dat 3,4 procent van de aande-
len wordt ingekocht.

Conclusie
De koers reageerde positief 
op de ommezwaai die op 
steeds bredere fundamenten 
rust, met de aantrekkende 
verkoop als beste bewijs. 
Toch is het vet nog niet van 
de soep. De koers-winstver-
houding van 14 laat verder 
herstel toe. De waardering 
kan nog hoger, terwijl de vol-
gende jaren ook nog op een 
bescheiden groei van de 
winst kan worden gerekend. 
We behouden het koopad-
vies. z

V A N  D E  V E L D E

Opnieuw de oude

De boetieks zijn in ere 
hersteld als de strate-
gische partners van  
Van de Velde.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 MAART

Koers:  33 euro
Ticker:  VAN:BB
ISIN-code:  BE0003839561
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 438 miljoen euro
K/w 2021:  12
Verwachte k/w 2022: 14
Koersverschil 12 maanden: +32%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 6%
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Adidas maakte degelijke jaar-
cijfers  bekend. Over heel 
2021 zag het merk van sport-
kledij de omzet bij gelijke 
wisselkoersen met 16 procent 
toenemen tot 21,2 miljard eu-
ro. De nettowinst steeg met 

223 procent tot 1,492 miljard 
euro tegenover het corona-
jaar 2020. Adidas denkt dat 
de stopzetting van de activi-
teiten in Rusland dit jaar zo-
wat 250 miljoen euro omzet 
kan kosten, maar het ver-
wacht voor 2022 wel een 
 omzetstijging tussen 11 en 13 
procent. Na dat nieuws klom 
de terug gevallen koers met 
13,6 procent. Dat was de bes-
te dagprestatie van het afge-
lopen jaar.

De jaarcijfers van D’Ieteren, 
dat weer een plaats in de Bel-
20-index krijgt, vielen  tegen. 
Ze ogen fraai, maar in het 
tweede halfjaar was er een 
verzwakking. Over 2021 
steeg de aangepaste geconso-

lideerde winst voor belastin-
gen met 52 procent tot 
493,4 miljoen euro. Bij Belron 
nam die zelfs met 47 procent 
toe bij een winstmarge van 
17,5 procent. Voor 2022 mikt 
D’Ieteren op een winstgroei 
met 25 procent, maar de om-
zet van Belron zou slechts 
met lage dubbele cijfers 
groeien. D’Ieteren wil voor 
106 miljoen euro eigen aan-
delen inkopen. Na het nieuws 
verloor de koers 10 procent.

HAL Trust wil Boskalis van 
de beurs halen en lanceert 
een bod van 32,50 euro per 
aandeel, een premie van 28 
procent tegenover de laatste 
slotkoers, wat Boskalis waar-
deert op 4,2 miljard euro. 

HAL houdt al jarenlang een 
belang van 46,2 procent in 
Boskalis aan en denkt dat het 
beter af is zonder notering. 
De jaarcijfers vielen mee, met 
een omzetgroei van 17 pro-
cent tot 2,96 miljard euro en 
een nettowinst van 151 mil-
joen euro, tegen een netto-
verlies van 97 miljoen euro in 
2020. Boskalis betaalt een 
brutodividend van 0,50 euro 
per aandeel. Veel analisten 
mikken op een hoger bod.

Sequana Medical, dat de alfa-
pump ontwikkelt om vocht-
ophoping bij leverziekten en 
hartfalen te bestrijden, pakte 
met een kapitaalverhoging 
uit. Het haalde 28,4 miljoen 
euro extra kapitaal binnen te-

gen 5,50 euro per aandeel. 
Partners in Equity is de nieu-
we referentieaandeelhouder. 
Sequana Medical is van plan 
de opbrengst vooral te ge-
bruiken voor klinische on-
derzoeken en de financiering 
van de aanvraag tot de lance-
ring van de alfapump in de 
Verenigde Staten. Met het 
nieuwe kapitaal kan de groep 
voort tot het tweede kwartaal 
van 2023. Het nieuws deed 
de koers opveren.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 197,08 euro
Ticker: ADS GY
ISIN-code: DE000A1EWWW0

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 118,80 euro
Ticker: DIE BB
ISIN-code: BE0974259880

Advies: ingaan op het bod
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 32,50 euro
Ticker: BOKA NA
ISIN-code: NL0000852580

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 6,10 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722
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A
B InBev is wellicht het 
meest aanbevolen Belgi-
sche aandeel van het 
voorbije decennium. 
Maar het heeft al vaak 
 teleurgesteld. We hebben 
er alle vertrouwen in dat 

de koers weer hogere regio-
nen zal opzoeken. Door de 
oorlog met Oekraïne en de 
hogere prijzen voor land-
bouwgrondstoffen die er het 
gevolg van zijn, gunnen we 
ons de nodige tijd. Daarom 
werken we deze keer met 
langlopende opties.
Het aandeel van AB InBev 
noteert momenteel tegen de 
helft van de koers van vijf jaar 
geleden. De coronacrisis was 

O P T I E S

Het rijpingsproces van AB InBev
een slechte zaak voor de 
grootste bierbrouwer ter 
 wereld. En nu duiken de 
 demonen uit Rusland op. 
Maar in vergelijking met veel 
andere aandelen hield dat van 
AB InBev goed stand. De 
koers verloor nauwelijks 5 
procent. We gaan  ervan uit 
dat de rede weer de boven-
hand zal krijgen. Het aandeel 
is redelijk geprijsd. We kopen 
een calloptie met de verval-
dag op 16 juni 2023.

Gekochte call
Koop call AB InBev juni 
2023 met uitoefenprijs 
60 euro @ 2,85 euro
Dit contract is redelijk ge-

prijsd. Voor 285 euro (2,85 x 
100) kopen we tijd tot 16 juni 
2023. Tegen dan hopen we 
dat de aandelenkoers weer 
rond 60 euro en het liefst veel 
hoger noteert. Begin juli vorig 
jaar, nauwelijks negen maan-
den geleden, was het aandeel 
van AB InBev duurder. We 
gaan ervan uit dat er rond 
60 euro een weerstand ligt. 
Maar zodra die is overschre-
den, kan het weer richting 
65 euro gaan. Op dat moment 
is de begininvestering ver-
dubbeld.

Geschreven put
Schrijf put AB InBev de-
cember 2023 met uitoefen-

prijs 52 euro @ 8,36 euro
Vanwege het baissesenti-
ment zijn puts erg duur. De 
schrijver kan daarvan profi-
teren. We ontvangen voor 
dit contract maar liefst 
836 euro (8,36 x 100). Als de 
aandelenkoers nauwelijks 1 
procent stijgt en daar stand-
houdt, blijft de premie ver-
worven. Mocht de negatieve 
stemming op de beurzen 
aanhouden tot december, 
dan moeten we de aandelen 
wellicht kopen. We betalen 
dan 52 euro per aandeel, 
verminderd met de ontvan-
gen premie. Een aandeel 
kost op die manier slechts 
43,64 euro. Het is van mid-
den 2020 geleden dat het 
aandeel van AB InBev zo 
goedkoop was. z

B
razilië is een belangrijke 
producent en exporteur 
van landbouwproducten, 
maar ook van metalen en 
ruwe olie. De munt, de 
real, is sinds eind vorig 
jaar met 12 procent geste-

gen tegenover de dollar. 
De trackers die in Europa 
 beschikbaar zijn om de Brazi-
liaanse markt te bespelen, 
schaduwen de MSCI Brazil. 
Die index daalde vorig jaar 

D E R I V A T E N

Trackers op Brazilië

met bijna 30 procent, maar is 
sinds eind december al met 
een kwart gestegen. De MSCI 
Brazil telt 51 posities en wordt 
elk kwartaal herwogen. Be-
drijven in de sectoren energie, 
metalen en industrie maken 
49,7 procent van de index uit, 
gevolgd door financiële waar-
den (24,3%) en consumenten-
goederen (12,9%).
De iShares MSCI Brazil 
ETF wordt uitgegeven door 
BlackRock en noteert op Eu-
ronext Amsterdam met het 
tickersymbool IBZL (ISIN- 
code IE00B0M63516). Er 
 bestaat ook een Amerikaanse 
variant, die met het ticker-
symbool EWZ op de Nasdaq 
noteert. Dit is een fysieke 

tracker, wat betekent dat de 
onderliggende aandelen wor-
den gekocht. De jaarlijkse be-
heerskosten zijn met 0,74 
procent aan de hoge kant.
Een andere fysieke tracker is 
de Xtrackers MSCI Brazil 
ETF van DWS. Die noteert 
met het tickersymbool DBX6 
op Xetra en is met 0,65 pro-
cent beheerskosten iets goed-
koper. Ook dit is een fysieke 
tracker, maar de dividenden 
worden gekapitaliseerd in 
plaats van uitgekeerd.
De Lyxor MSCI Brazil ETF 
noteert eveneens op Xetra, 
met het tickersymbool LBRA 
(ISIN-code LU1900066207) 
en wordt uitgegeven door 
Lyxor Asset Management. Dit 

is een synthetische tracker 
waarvan de dividenden wor-
den gekapitaliseerd. De be-
heersvergoeding bedraagt 
0,65 procent.

Latijns-Amerika
Beleggers die iets breder kij-
ken dan enkel Brazilië, kun-
nen terecht bij de MSCI 
Emerging Markets Latin 
America-index. Brazilië is 
daarin overwogen (60,6%), als 
de grootste economie van het 
continent, maar de index be-
vat ook aandelen uit Mexico 
(26,7%), Chili (6%), Peru 
(3,4%) en Colombia (2,6%). 
Deze index wordt gescha-
duwd door de iShares MSCI 
EM Latin America ETF, die 
op Euronext Amsterdam no-
teert met het tickersymbool 
LTAM. Het is een fysieke 
tracker die de dividenden uit-
keert. De jaarlijkse kosten 
 bedragen 0,74 procent. z

TOP VĲF MSCI BRAZIL  
(OP 10 MAART)

Vale   19,8%
Petrobras Pref.      7,9%
Petrobras      6,6%
ITAU Unibanco      6,2%
Banco Bradesco      5,2%
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H
oe de oorlog in Oekraïne 
zich ook ontwikkelt, de 
markten zullen almaar 
meer wennen aan de 
oorlogsbeelden. De focus 
van de markten evolu-
eert dan ook naar de cen-

trale banken en hoe zij met 
het conflict omgaan. Vooral 
de houding van de Ameri-
kaanse centrale bank is van 
belang. Voorzitter Jerome 
Powell leek aan te geven dat 
hij voor een eerste rentever-
hoging van 25 basispunten 
(0,25%) op 16 maart is. Het is 
uitkijken naar de beslissing 
en de reactie.
We zijn tevreden dat we op 
maandag 7 maart het groot-
ste deel van onze kaspositie 
hebben aangesproken, om 
van de dumpingprijzen in 
Europa te profiteren met een 
derde aankoopgolf (zie ta-
bel). Het is niet uitgesloten 
dat we op donderdag 17 
maart, na de Fed-meeting, 
opnieuw in actie komen. Hou 
de website en de nieuwsbrief 
in de gaten. 

AvH: grand cru 2021
Ackermans & van Haaren 
(AvH) presenteerde een 
schitterend jaarrapport over 
2021. Zelfs de meest kritische 
analist kon er weinig of niks 
op afdingen. De recordresul-
taten die na het al uitsteken-
de halfjaarrapport waren be-
loofd, hebben we gekregen. 
Zoals we hadden gehoopt en 
aangegeven, staat het aandeel 
daarmee weer op de kaart. 
Cruciaal is dat alle divisies 
bijdroegen aan de recordcij-
fers. De baggerdivisie, met 
uiteraard op kop DEME 
(62% AvH), zag de omzet vo-
rig jaar met 14,3 procent toe-
nemen tot 2,511 miljard euro. 
De afdeling Marine Enginee-
ring & Contracting droeg 
99,0 miljoen euro (24,3% van 
het totaal) bij tot het gecon-
solideerde nettoresultaat 
(68,6 miljoen euro afkomstig 
van DEME). Maar de meest 
stabiele en grootste steunpi-
laar blijft Private Banking 
met Delen Private Bank en 

Bank J. Van Breda. Het be-
heerde vermogen is opgelo-
pen tot een record van 
63,9 miljard euro, tegenover 
59,8 miljard medio 2021 en 
54,1 miljard eind 2020. Dat 
leverde een bijdrage van 
183,1 miljoen euro (45,0% van 
het totaal) tot het geconsoli-
deerde nettoresultaat.
Essentieel voor het segment 
Vastgoed en seniorenzorg, 
met onder meer Nextensa en 
Anima Care, was in 2021 de 
goedkeuring door een bui-
tengewone algemene verga-
dering van het fusieproject 
Leasinvest-Extensa tot een 
geïntegreerde vastgoedspe-
ler. Nextensa leverde 42,7  
miljoen euro van het nettore-
sultaat 2021, ruim 10 procent.
In de afdeling Energie waren 
er de verdere expansie en re-
cordresultaten bij Sipef. De 
afdeling leverde 30,0 miljoen 
euro of 7,4 procent van het 
nettoresultaat, tegenover 
slechts 6,8 miljoen euro in 
2020. Een speciale vermel-
ding verdient ook de specta-
culaire groei van de divisie 
Growth Capital. Bij die priva-
te-equitytak sprong het net-

toresultaat van 12,7 naar 
71,3 miljoen euro, goed voor 
17,5 procent van het totaal.
Opgeteld geeft dat een netto-
winst van 406,8 miljoen euro 
of 12,26 euro per aandeel. Dat 
is 77 procent meer dan de 
229,8 miljoen euro van 2020.
In het tweede kwartaal rondt 
AvH de verkoop van zijn 30 
procent in Manuchar af, 
waardoor de holding over 
een nettokaspositie van meer 
dan 200 miljoen euro zal be-
schikken, tegenover 68 mil-
joen eind 2020. Het dividend 
wordt forser dan verwacht 
opgetrokken: met 17 procent 
tot 2,75 euro per aandeel. 
Met de recordresultaten, de 
prima vooruitzichten, de 
fraaie dividendsprong en de 
beursgang van DEME zien 
we alleen maar argumenten 
om ervan uit te gaan dat het 
aandeel ook de komende 
twaalf tot achttien maanden 
zal uitblinken. De beursgang 
van DEME krijgt nog een ex-
tra dimensie, nu de holding 
HAL Trust DEME’s bagger-
concurrent Boskalis van de 
beurs wil halen. We zullen 
dan ook snel onze positie 
vergroten (rating 1A). z

We zullen snel onze  
positie in Ackermans  
& van Haaren vergroten.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Adidas: naar aanleiding van 

de jaarcĳfers schat de 
onderneming het omzetver-
lies uit Rusland voor 2022 
op 250 miljoen euro (zie ook 
blz. 138). De markt rea-
geerde positief. Meer uitleg 
in een van de volgende num-
mers.

·  D’Ieteren: de jaarcĳfers 
2021 zĳn negatief onthaald 
door een teleurstellende 
tweede jaarhelft en mindere 
vooruitzichten voor 2022 
(zie ook blz. 138). Details in 
het volgende nummer.

·  KBC start met Discai een 
eigen fintechspeler in een 
aparte juridische entiteit. 

Voorts experimenteert de 
Belgische grootbank met 
financiëledienstverlening 
aan huis.

·  Prosus heeft zĳn 27 pro-
centbelang in de Russische 
socialemediaspeler VK vol-
ledig afgeschreven. Ver-
moedelĳk prĳskaartje: 
769 miljoen dollar.

·  Tessenderlo heeft bĳ het 
Vlaams Gewest opnieuw een 
vergunningsaanvraag inge-
diend voor de bouw van een 
gascentrale (STEG) van 900 
MW in Tessenderlo. 

Goud & metalen
·  Franco-Nevada presen-

teerde de beste resultaten 

ooit, maar de winst per aan-
deel bleef met 86 dollarcent 
per aandeel wel onder de 
verwachtingen van 88 dol-
larcent. Details in het vol-
gende nummer.

·  First Majestic Silver 
haalde een recordomzet en 
vrĳe kasstroom in het vierde 
kwartaal. Meer in een van de 
volgende nummers.

·  Wheaton Precious Metals: 
recordomzet en -kasstroom 
in het laatste kwartaal. Cĳ-
fers in detail in het volgende 
nummer.

Vergrijzing
·  Mithra Pharmaceuticals: 

hogere kosten en lager dan 

verwachte inkomsten deden 
het nettoverlies in het boek-
jaar 2021 forser oplopen dan 
verwacht. Meer in het vol-
gende nummer.

·  Sequana Medical heeft een 
succesvolle private plaat-
sing afgerond. Het haalde 
28,4 miljoen euro op tegen 
5,50 euro per aandeel (zie 
ook blz. 138).

·  UCB heeft de overname van 
het Amerikaanse Zogenix 
afgerond, en investeert 
200 miljoen euro in een 
nieuwe site met focus op 
gentherapie in Eigenbrakel. 

Focus op Fed-meeting
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PORTEFEUILLE

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
176.896,14   (97,1%)      5.244,91    (2,9%)             182.142,05  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  +1,3% Bel20   -10,0%
Eurostoxx50 -14,2% MSCI World  -7,8%

Uitgevoerde aankooporders (7/3): 20 aandelen AB InBev aan 48,12 euro; 10 aan-
delen Adidas aan 171,32 euro, 2 aandelen ASML aan 531,60 euro, 60 aandelen 
Barco aan 18,38 dollar, 30 aandelen Just Eat Takeaway aan 26,97 euro;  20 aan-
delen KBC aan 50,76 euro; 2 aandelen LVMH aan 556,70 euro; 400 aandelen 
NexGen Energy aan 5,23 dollar; 20 aandelen Solvay aan 81,29 euro; 100 aandelen 
UMG aan 17,82 euro en 5 aandelen Volkswagen aan 135,65 euro

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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P
aniek is vaak een slechte 
raadgever, zeker voor be-
leggers. Toch is het be-
grijpelijk dat ze vluchten 
naar veilige havens wan-
neer de kanonnen bulde-
ren. Er bestaat echter 

weinig eensgezindheid over 
wat ‘veilig’ mag heten. Over 
edelmetalen, vooral over 
goud, is een meerderheid ak-
koord. Al eeuwen kopen 
angsthazen het gele metaal, 
omdat ze ervan overtuigd 
zijn dat hun vermogen dan 
veilig is. Ook vandaag stuwen 
massale paniekaankopen de 
goudprijs over psychologi-
sche barrières. Slechts enkele 
dagen geleden sneuvelde de 
weerstand rond 50.000 euro 
per kilogram. De nieuwe bar-
rière op 60.000 euro lijkt ook 
al te begeven. Het edelmetaal 
was in twintig jaar niet zo 
duur.

Vluchthavens
Goud of ander metalen leve-
ren echter geen euro intrest 

op. Voor heel wat beleggers is 
dat nochtans belangrijk. Zij 
moeten op zoek naar andere 
mogelijkheden, zoals vreem-
de munten. De Amerikaanse 
dollar, de Japanse yen en de 
Zwitserse frank komen dan 
in beeld. Maar ook minder 
voor de hand liggende valuta, 
zoals de Noorse kroon, kun-
nen worden overwogen, net 
als munten van verafgelegen 
landen, zoals de Australische 
en de Canadese dollar.
Als de paniek wegebt, kun-
nen de ‘veilige’ munten in de 
uitverkoop komen. We moe-
ten daar rekening mee hou-
den. Ook munten van 
olie-exporterende landen 
kunnen dan uit de gratie val-
len. Zo zou de Noorse kroon 
kunnen worden gewisseld 
voor de Zweedse kroon. De 
fundamentele factoren krij-
gen dan wellicht weer de 
meeste aandacht.
Maar zover zijn we nog niet. 
De aandacht gaat momenteel 
niet meer naar mogelijke 

renteverhogingen, maar wel 
naar de oorlog in Oekraïne en 
de gevolgen daarvan. De Rus-
sische roebel kreeg een 
dreun vanjewelste. De munt 
is ongeveer 70 procent goed-
koper dan een jaar geleden. 
We verwijderen de obligatie 
in roebel uit de Obligatie-
selectie. Ook de valuta van 
Hongarije, Polen en Tsjechië 
daalden fors in waarde. De 
Zweedse kroon wordt ge-
weerd op de valutamarkt om-
dat Zweden dicht bij de Bal-
tische staten ligt. Rusland 
zou misschien van die landen 
een volgende prooi kunnen 
maken. Aangezien de Russen 
expert zijn in cybercrime zijn 

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  88,89 6,94% 100.000  NR
EUR VGP  1,625% 17/01/27  96,26  2,39% 1.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  88,56  6,22% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty 4,50% 01/04/27  91,80  6,42% 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  91,68  3,60% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  93,72  8,93%  100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,9 1,28% 1.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4 0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  96,37  2,67% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  99,57  3,85% 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,2 1,23% 2.000 BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,7 5,91% 10.000  AAA
TRY IBRD 13,25% 22/02/23  81,51 39,6% 10.000  AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24  89,89  11,6% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

De vlucht naar veilige 
munten

= ESG-obligatie
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ook virtuele munten, meer 
nog dan voordien, erg risico-
vol. Het koersverloop van de 
bitcoin en co. toont aan dat 
de cryptomunten in geen ge-
val in aanmerking komen als 
veilige vluchthaven.

Japanse yen
De Japanse yen is een heel 
ander verhaal. Japanners ha-
len hun geld terug naar Ja-
pan in perioden van interna-
tionale spanningen. Ook veel 
buitenlandse beleggers be-
schouwen Japan als een vei-
lig en een stabiel land. De yen 
geldt als een populaire red-
dingsboei, ondanks de lage 
inflatie, de jarenlange econo-
mische stagnatie en de enor-
me schuld van de Japanse 
overheid. Experts van ABN 
AMRO vinden dat enigszins 
eigenaardig, maar ze wijzen 
op de goede verhandelbaar-
heid van de yen en op de self-
fulfilling prophecy. Als een 
belegging wereldwijd de sta-
tus van veilige haven heeft, 
zullen beleggers bij nervosi-
teit op de beurzen sneller ge-
neigd zijn hun geld daarheen 
te sluizen, in afwachting van 
een waardestijging.

Zwitserse frank
Dat geldt enigszins ook voor 
de Zwitserse frank. Zwitser-
land is een neutraal, stabiel 
land, met een economie die 
niet extreem gevoelig is voor 
internationale ontwikkelin-

gen. Maar de beperkte liqui-
diteit kan een probleem zijn.

Amerikaanse dollar
Daarvan heeft de Amerikaan-
se dollar uiteraard geen last. 
De munt verdient nog altijd 
een plaats in elke obligatie-
portefeuille. Hij is een van de 
vlotst verhandelbare munten 
ter wereld. Bovendien bren-
gen obligaties in dollar nog 
een mooi rendement op. Dat 
geldt niet voor de meeste an-
dere veilige munten. Ook 
staatsobligaties van grote, 
stabiele landen, zoals tien-
jarige Duitse Bunds en de 
Amerikaanse Treasuries, zijn 
vaak in trek als er paniek is. 
Beleggers gaan ervan uit dat 
die landen hun leningen al-
tijd zullen aflossen en politie-
ke problemen oplossen. Een 
analyse die BlackRock enkele 
jaren geleden publiceerde, 
wijst uit dat staatsobligaties 
van grote westerse econo-
mieën de veiligste belegging 
zijn bij grote politieke onrust.
Er zijn voldoende Ameri-
kaanse leningen die een aan-
trekkelijk rendement bieden, 
zelfs de meest recente lijken 
interessant. Zo biedt S&P 

Global op de nieuwste obli-
gatie een coupon van 2,9 pro-
cent. De lening vervalt op 1 
maart 2032 en kost ongeveer 
99 procent. Daardoor komt 
het rendement uit op iets 
meer dan 3 procent. Het ra-
tingbureau Moody’s pakt uit 
met een veel hogere coupon 
van 3,75 procent. De stukken 
gaan van de hand tegen 98,50 
procent. Dat brengt het ren-
dement op 3,80 procent. Dat 
is veel voor een lening die 
een kwaliteitsrating van 
BBB+ krijgt van S&P. Tegen 
zo’n hoog rendement staat 
wel een looptijd van dertig 
jaar. Wij vinden dat erg lang, 
maar jongere beleggers zou-
den zich er wel kunnen in 
vinden, omdat de coupon van 
3,75 procent drie decennia 
gewaarborgd wordt.

Australische en Cana-
dese dollar
Bij obligaties in munten van 
andere veilige havens ligt het 
rendement lager. Kwaliteits-
debiteuren die obligaties uit-
geven in Japanse yen of Zwit-
serse frank bieden nauwe-
lijks meer dan 1 procent ren-
dement. De Australische of 

de Canadese dollar kan soe-
laas bieden als de kruitdam-
pen opgetrokken zijn. In de 
Obligatieselectie namen eer-
der al de obligatie van de 
 autobouwer Ford op. Die le-

vert nog altijd 3,80 procent 
op iets meer dan twee jaar. 
Ook de lening van Daimler in 
Canadese dollar blijft inte-
ressant. De coupon bedraagt 
slechts 1,65 procent, maar de 
stukken kosten maar 97,5 
procent. Dat brengt het ren-
dement op bijna 2,50 pro-
cent. De telecomgigant Veri-
zon heeft zelfs een obligatie 
in Canadese dollar uitgege-
ven met een coupon van 2,5 
procent die vervalt op 16 mei 
2030. Ze kost slechts 94 pro-
cent en biedt zo 3,30 procent 
rendement. Voor een debi-
teur met rating BBB+ is dat 
meer dan behoorlijk. z

De yen geldt als een po-
pulaire reddingsboei on-
danks de lage inflatie, de 
jarenlange economische 
stagnatie en de enorme 
schuld van de Japanse 
overheid.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0966  -8,03%
EUR/GBP  0,8337  -3,14%
EUR/NOK  9,8062  -3,48%
EUR/SEK  10,777  +6,09%
EUR/CAD  1,4069  -6,60%
EUR/AUD  1,4947  -3,20%
EUR/NZD  1,6033  -3,48%
EUR/ZAR  16,636  -8,88%
EUR/TRY  16,074  +79,69%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

President Vladimir Poetin laat 
Russische bedrĳven toe 
buitenlandse schuldeisers in 
roebel te betalen. Die munt is 
enorm in waarde gedaald. Hĳ 
treft met die maatregel de 
debiteuren uit landen die hĳ 
als vĳandig beschouwt. Rus-
land moet deze maand voor 
117 miljoen dollar aan 
coupons uitbetalen. Maar 
experts van JP Morgan wĳzen 
erop dat die obligaties of hun 
coupons niet in roebel zullen 
worden terugbetaald. Dat 
komt neer op wanbetaling. 

Moody’s heeft de rating van 
Rusland op de obligatiemarkt 
verlaagd van B3 naar Ca. De 
outlook is zelfs negatief. 
Fitch trok de rating ook naar 
beneden, van B naar C. Dat is 
nog net boven de slechtste 
kwalificatie. Rusland had een 
week eerder nog rating BBB. 
Wit-Rusland, de bondgenoot 
van Poetin, werd gedown-
graded tot CCC, met uitzicht 
op nog slechter, dus bank-
roet.
Moody’s degradeerde Oek-
raïne van B3 naar Caa2. De 

impact van de invasie op de 
economische en fiscale 
kracht van het land zou de 
terugbetaling van de staats-
schuld kunnen schaden. Vol-
gens Moody’s zullen “de buf-
fers van Oekraïne en de aan-
staande aanzienlĳke interna-
tionale financiële steun niet 
voldoende zĳn om de liquidi-
teitsrisico’s volledig te com-
penseren”. Moody’s voegde 
eraan toe dat de rating van 
Oekraïne nog kan zakken.
Het Oekraïense ministerie 
van Financiën antwoordt dat 
het zĳn schuld op tĳd en vol-
ledig zal aflossen. Het land 
heeft 3,7 miljard dollar aan 

schulden die tussen maart en 
december van dit jaar verval-
len. Kiev zal naar verwachting 
300 miljoen euro ontvangen 
van de Europese Unie, 
350 miljoen dollar van de 
Wereldbank en 1 miljard dol-
lar aan leninggaranties van 
de Verenigde Staten. Boven-
dien haalde Oekraïne 
229 miljoen dollar op via de 
tweede veiling van oorlogs-
obligaties tegen een rende-
ment van 11 procent. Een 
week eerder had het 
belaagde land al 300 miljoen 
euro opgehaald om de oor-
logskas te spekken.

Downgrading van Rusland, 
Wit-Rusland en Oekraïne
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Het aandeel van Velcan 
Holdings blijft ter plaatse 
trappelen. Blijft u bij het 
koopadvies?

Sinds de aankondiging op 20 
augustus vorig jaar dat de ont-
wikkeling van de drie water-
krachtcentrales in de Indiase 
provincie Arunachal Pradesh 
wordt stopgezet, is Velcan 
Holdings, het vroegere Velcan 
Energy, verveld tot een inves-
teringsmaatschappij. Naast 
Rodeio Bonito, de water-
krachtcentrale met een capa-
citeit van 15 megawatt in Bra-
zilië, zijn de financiële mid-
delen, waarvan de waarde al 
jaren 100 miljoen euro be-
draagt, het belangrijkste ac-
tief. Op 30 juni 2021 was de 
waarde gestegen tot 118,1 mil-
joen euro netto, inclusief een 
lening van 24,2 miljoen. Dat is 
een toename met 13 procent 
tegenover eind 2020.
De financiële middelen waren 
al die tijd de financiële buffer, 
in afwachting van grote inves-
teringen voor de bouw van 
nieuwe waterkrachtcentrales. 
Door het wegvallen van dat 
perspectief is het voor het 
eerst echt relevant om te kij-
ken naar de samenstelling van 
de financiële middelen. Tot 
eind 2019 bestond de porte-
feuille voornamelijk uit over-
heids- en bedrijfsobligaties, 
maar sindsdien is het zwaar-
tepunt verschoven naar aan-
delen. Obligaties hadden op 
30 juni nog een gewicht van  
5 procent van het brutototaal 
van 142,8 miljoen euro, tegen-

over nog 19 procent eind 
2020. De opbrengst van die 
verkopen was op 30 juni nog 
niet herbelegd, want het ge-
wicht van de kaspositie steeg 
in de eerste jaarhelft van 11 
naar 26 procent (30,5 miljoen 
euro).
De rest van de portefeuille 
was gespreid over edelmeta-
len (25 miljoen euro of 21%), 
de oliesector (28,5 miljoen eu-
ro of 24%) en overige aande-
lenposities (46,5 miljoen euro 
of 39%). Bij de edelmetalen 
was het gros belegd in een 
tracker op fysiek goud 
(14,8 miljoen euro), terwijl in 
olie vooral vier grote posities 
in Total, Shell, Exxon en Che-
vron de dienst uitmaakten. 
Het overige segment legde de 
nadruk op bankaandelen en in 
mindere mate op de auto-in-
dustrie en industriële bedrij-
ven, gespreid over de Verenig-
de Staten, Europa en Japan.
We weten niet hoe de samen-
stelling sindsdien evolueerde 
– de jaarrapportering volgt 
eind april – maar normaal is 
de waarde van de portefeuille 
intussen verder toegenomen. 
Dat het aandeel daarop niet 
anticipeert, is een gevolg van 
het gebrek aan opvolging door 
analisten. De Luxemburgse 

beursnotering werkt dat ver-
der in de hand. Ook de com-
municatie van het bedrijf is 
uiterst beperkt.
Ondanks de schromelijke on-
derwaardering, tegen minder 
dan 0,5 keer de boekwaarde 
en 0,5 keer de financiële mid-
delen, wordt de koers voorals-
nog gedreven door de inkoop-
programma’s van eigen aan-
delen. De extreem lage 
 limieten duwden de koers de 
voorbije jaren systematisch 
naar beneden. Dat nefaste 
 beleid werd onlangs wat los-
gelaten, maar de facto han-
teert het huidige programma 
een limiet rond 10 euro. 
 Wegens de uiterst lage waar-
dering blijft het advies koop-
waardig (rating 1C), maar 
enkel voor de heel geduldige 
langetermijnbelegger. Het 
neerwaartse potentieel is 
 beperkt. Hanteer strikte 
koers limieten vanwege de 
 beperkte liquiditeit. z

Waarom stijgt de koers  
van Velcan niet?

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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lezersvraag (Velcan) 
• Dinsdag 15/3: Recticel, Solvay en deri-

vaten (Brazilië) 
• Woensdag 16/3: D’Ieteren, Just Eat 

Takeaway, Mithra Pharmaceuticals ;  pdf
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