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V O O R W O O R D

Sluit een alternatief 
scenario niet uit

N r .  4 6  -  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

H
et kan bijna niet anders 
meer dan dat 2022, met 
nog nauwelijks anderhal-
ve maand te gaan, een 
 teleurstellend beursjaar 
wordt. Dat het jaar veel 
volatieler zou verlopen, 

was logisch na de heel sterke 
beursperiode na de corona-
crisis. Maar dat de terugval zo 
lang zou duren en zo stevig 
zou zijn, hadden we niet dur-
ven te voorspellen.
Het gevolg is dat de belang-
rijkste beurzen dit jaar een 
klassieke berenmarkt (20�% 
daling vanaf de piek) beleven, 
door de inflatie die maar niet 
in te tomen lijkt, gekoppeld 
aan een recessie. Het heeft be-
leggers erg somber gemaakt: 
het pessimisme viert hoogtij. 
De meetings van de Federal 
Reserve blijven de markten 
angst inboezemen en doen de 
indexen meestal fors terug-
vallen. De bodems van maart 
en juni bleken dan ook slechts 
tijdelijk te zijn.
Maar dit is lang niet de eerste, 
zware correctie sinds de start 

van de langdurige hausse-
markt in 2009 op Wall Street. 
Een belangrijk referentiepunt 
is het langetermijngemiddelde.
Dat is nog altijd opwaarts 
 gericht en we staan nog altijd 
boven dat 200-daagse gemid-
delde. De S&P 500-index is 
afgelopen maand naar dat 
 gemiddelde in de buurt van 
3.500 punten gedoken en 
heeft zich vanaf daar kunnen 
herstellen.
In de voorbije dertien jaar is 
het 200-daagse gemiddelde al 
vier keer een belangrijk refe-
rentiepunt of steunpunt ge-
weest: in de zomer van 2011 
(de Verenigde Staten verloren 
de hoogste kredietwaardig-
heid, schuldencrisis), in het 
voorjaar van 2016 (de groei-
crisis in  China), begin 2019 
(Trump voert handelsbelem-
meringen in tegen China) en 
in het voorjaar van 2020 (uit-
braak covid-19- pandemie). Bij 
de uitbraak van de coronacri-
sis zijn we wel enkele weken 
onder het 200-daagse gemid-
delde gedoken. Zolang dat 

perspectief blijft, gaan we 
 ervan uit dat we de komende 
twaalf tot achttien maanden 
nog één opwaartse fase tegoed 
hebben. Er dienen zich nu 
dus fraaie koopkansen aan 
met de mogelijkheid dat Wall 
Street nog nieuwe records zal 
optekenen.

Minder rooskleurig
Anderzijds mogen we niet 
blind zijn voor de zware te-
rugvallen die er na elke her-
stelbeweging zijn en die af en 
toe aanleiding geven tot een 
nieuwe bodem. We mogen een 
minder rooskleurig scenario 
niet uitsluiten: ofwel blijft de 
inflatie te hoog en valt de lange 
rente maar in beperkte mate 
terug, ofwel koelt de economie 
af en komt ze in een zwaar-
dere recessie terecht, zodat 
de bedrijfswinsten in vrije val 
gaan.
Dat verandert niet zoveel aan 
het perspectief op korte ter-
mijn –�het negativisme is te 
groot, veel aandelen zijn over-
verkocht en de onderliggende 
indicatoren geven de komen-
de weken een herstel aan. 
Maar in dat scenario zullen 
we niet meer boven de re-
cords van de S&P 500-index 
van begin dit jaar geraken. 
Het zal dan ook zaak zijn van 
dat herstel gebruik te maken 
om de aandelenposities af te 
bouwen. Dat is voorlopig plan 
B. De omvang van het herstel 
zal ons de komende weken en 
maanden meer duidelijkheid 
brengen. Pas als de S&P 500 
boven 4.300 punten zit, kun-
nen we stellen dat de neer-
waartse tendens op korte 
 termijn is doorbroken en de 
opwaartse tendens op lange 
termijn het weer overneemt 
richting mogelijk meer dan 
5.000 punten. z

Inside
B E L E G G E N

93

INHOUD

D E  KO M E N D E  D A G E N  O P  
W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

U mag analyses verwachten over:
•  Ageas
• ArcelorMittal
•  First  Majestic Si lver
•  KBC
• MDxHealth

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG  van 12 tot  13 U U R

P O D CAST:  A m e r i ka a n s e  d i v i d e n d 
a r i s t o c r a t s ;  a a n d e l e n  i n  d e  k ĳ ke r: 
K B C  e n  Vo l ks w a g e n  P l a t fo r m s

GF
Aandelen      94-100
Apple
Euronav
Galapagos
PostNL
Telenet
Volkswagen
Beste uit BeleggersBelangen: 
Shell, Unilever 

Markt in beeld        101
Ageas
KBC
Renault
Yamana Gold

Alternatief              102
Opties: Volkswagen
Derivaten: Britse aandelen

Lezersvraag 103
Equinox Gold

Portefeuille           104-105
Solvay/Kinepolis

Obligaties            106-107
Aantrekkelĳ ke belegging

Tip van de week         108
Fresenius SE



17  N OV E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

94 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e beurswaarde van Apple 
is ongeveer even hoog als 
die van Alphabet, Ama-
zon en Meta Platforms 
samen. Om maar te zeg-
gen hoe goed Apple 
standhoudt tussen de 

 andere grote techwaarden. 
In de drie maanden tot eind 
september, het vierde kwar-
taal van het boekjaar 2022, 
lagen de omzet en de winst 
boven de verwachtingen. 
 Apple was daarmee een witte 
raaf onder de grote technolo-
giebedrijven. Het lanceerde 
de iPhone 14, maar die werd 
slechts enkele dagen ver-
kocht in de periode waarover 
werd gerapporteerd. In het 
lopende kwartaal is de im-
pact van de iPhone 14 groter.
De groepsomzet steeg met  
8,1 procent op jaarbasis naar 
90,15�miljard dollar, boven de 
verwachte 88,9�miljard. Bij de 
Europese bedrijven met veel 
omzet in de Verenigde Staten 
zorgt de dure dollar voor 
rugwind. Voor de Ameri-
kaanse bedrijven met veel 
omzet buiten het thuisland 
zit de dure munt dan weer 
tegen. Bij Apple zou de om-
zetgroei bij constante wissel-
koersen op 14 procent zijn 
uitgekomen. De omzet in 
China bedroeg 15,5�miljard 
dollar, tegenover 14,6�miljard 
dollar in dezelfde periode 
een jaar eerder. De omzet uit 
de verkoop van de iPhone 
klom met 9,7 procent op jaar-
basis naar 42,6�miljard dollar 
en lag daarmee onder de ver-
wachte 43,2�miljard. In ver-
houding tot de hele smart-
phonemarkt, die in het derde 
kwartaal met 9 procent 
kromp, deed de iPhone het 

wel goed. Ook de Mac-pro-
ductlijn ging tegen de trend 
op de pc-markt in met een 
groei van 25,4 procent tot 
11,5�miljard dollar, ver boven 
de verwachte 9,4�miljard. Dat 
was te danken aan de ver-
nieuwde MacBook Air en 

MacBook Pro. Er was ook 
een inhaalbeweging, nadat 
bestellingen in eerdere kwar-
talen niet snel genoeg gepro-
duceerd en geleverd konden 
worden door een gebrek aan 
onderdelen. Ook de Weara-
bles (zoals Apple Watch, Air-
Pods en HomePod) presteer-
den beter dan verwacht met 
een omzetstijging van 9 pro-
cent, maar de iPad deed het 
minder goed met een omzet-
daling van 13 procent. De 
groei van de dienstenafdeling 
(zoals App Store, Apple Mu-
sic en iCloud) bleef met am-

per 5 procent tot 19,2�miljard 
dollar achter op de verwach-
te 20,1�miljard. Eind septem-
ber maakten wereldwijd 
900�miljoen mensen gebruik 
van een of meer diensten van 
de groep, of 40�miljoen meer 
dan een kwartaal eerder.
In het lopende eerste kwar-
taal ziet Apple de groepsom-
zet met minder dan 8 procent 
toenemen. Het rekent op een 
lagere Mac-verkoop en min-

der omzet uit diensten. De 
marktonderzoeker Sensor 
Tower berekende dat de om-
zet uit de App Store met 4 
procent daalde naar 2,4�mil-
jard dollar. Het is nog ondui-
delijk wat de impact van de 
iPhone 14 is, maar Apple is in 
elk geval heel voorzichtig.
De brutomarge bleef op 
kwartaalbasis ongewijzigd op 
43,3 procent. Geheugenchips 
werden iets goedkoper en de 
beschikbaarheid van compo-
nenten is al sterk verbeterd. 
Netto bleef er 1,29�dollar per 
aandeel over tegenover een 
verwachte 1,27�dollar. Apple 
boekte in het vierde kwartaal 
een vrije kasstroom van 
20,5�miljard dollar. Dat 
brengt het totaal over het 
volledige boekjaar op 111�mil-
jard dollar. Eind september 
beschikte de groep over 
190,5�miljard dollar aan cash 
en verkoopbare activa. De 
langetermijnschuld bedraagt 
109,1�miljard dollar.

Conclusie
De opluchting om de goede 
kwartaalcijfers sloeg na en-
kele dagen om in bezorgd-
heid over de toekomst. Apple 
is niet immuun voor een 
 wereldwijde groeivertraging 
die een impact zal hebben op 
de consumentenbestedingen. 
Analisten hebben de winst-
verwachtingen stelselmatig 
verlaagd. Apple blijft wel een 
cashmachine, maar het aan-
deel is tegen ruim 22�keer de 
verwachte winst nog altijd 
vrij pittig gewaardeerd. Die 
waardering staat niet in ver-
houding tot de verwachte 
groei. z

A P P L E

Korte opluchtingsrally

Ko e r s :  136,5  dollar
T i c ke r :  AAPL US
I S I N - c o d e :  US0378331005
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2171 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  22
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -9  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -25 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,7  %

Apple blijft een  
cashmachine.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 11 NOVEMBER
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D
e Belgische olierederij 
Euronav maakte in het 
derde kwartaal nog eens 
winst. De omzet verdub-
belde ruimschoots tegen-
over het zwakke derde 
kwartaal van 2021, van 

94,2 tot 223,5�miljoen dollar. 
In het tweede kwartaal boek-
te Euronav 148,7�miljoen dol-
lar omzet. De sterke stijging 
was een gevolg van de fors 

hogere vrachttarieven. Het 
gemiddelde dagverhuurtarief 
voor de VLCC’s, schepen met 
een capaciteit van 320.000 
ton, bedroeg 22.250�dollar, 
 tegenover 9.000�dollar vorig 
jaar en 17.000�dollar in het 
tweede kwartaal. Voor de 
kleinere Suezmax-schepen 
van 150.000 à 165.000 ton lag 
het daggemiddelde zelfs op 
34.000�dollar, tegenover 
10.250�dollar vorig jaar en 
20.000�dollar in het tweede 
kwartaal.
De hogere omzet vertaalde 
zich in 16,4�miljoen dollar 
nettowinst, of 8�dollarcent 
per aandeel, tegenover een 
nettoverlies van 105,9�miljoen 
vorig jaar. Na negen maanden 
is het nettoverlies terugge-
drongen tot 31,8�miljoen, van 
266,6�miljoen vorig jaar.
Euronav blijft zijn tanker-
vloot vernieuwen. Onlangs 
verkocht het de Suezmax 
Cap Philippe met een meer-
waarde van 12,9�miljoen dol-
lar, de Suezmax Cap Guillau-
me met een meerwaarde van 
14,3�miljoen en een Ultra LCC 

met een meerwaarde van 
34,7�miljoen. Twee nieuwe 
eco-Suezmax-schepen zijn 
besteld en worden opgele-
verd in het derde kwartaal 
van 2024.
De vooruitzichten voor het 
vierde kwartaal zijn prima. 
45 procent van de capaciteit 
van de VLCC’s is verhuurd 
tegen gemiddeld 47.500�dol-
lar per dag, en 48 procent  
van de capaciteit van de 
 Suezmax-schepen tegen 
45.000�dollar. Het break-
even punt op cashniveau 
 bedraagt nu 21.875�dollar 
(VLCC’s) en 16.637�dollar 
(Suezmax) per dag.
Het management verwacht 
dat Euronav aan het begin 
van een meerjarige opwaart-
se cyclus staat. Zowat alle 
 indicatoren zijn gunstiger 
dan aan het begin van vorige 
opwaartse cycli. Zo staat het 
orderboek voor nieuwe sche-
pen met 4 procent van de 
wereldwijde vloot op het 
laagste niveau in 25 jaar en 
zijn de scheepswerven vol-
geboekt tot in 2025-2026. De 
gemiddelde leeftijd van de 
schepen wereldwijd bereikte 

met 10,6 jaar het hoogste 
 niveau in ruim twintig jaar.
De combinatie van Frontline 
met Euronav liep lichte ver-
traging op. De technische 
voorbereidingen, waaronder 
het overbrengen van de zetel 

van Frontline van Bermuda 
naar Cyprus, zijn bezig. 
Frontline lanceert het vrij-
willige voorwaardelijke ruil-
bod in het eerste kwartaal 
van 2023 in plaats van nog 
voor het jaareinde.
De voorbije maanden breid-
de de familie Savereys (CMB) 
haar positie in Euronav uit 
tot 21,68 procent (laatste 
melding van 13 oktober). De 
familie is tegen de fusie met 
Frontline. Zij wil dat Euro-
nav van een olietransporteur 
evolueert naar een bredere 
speler in de vergroening van 
de scheepvaart en de indus-
trie dankzij de waterstoftoe-
passingen van CMB-dochter 
CMB-Tech.
Het bod is geslaagd als Front-
line 50 procent plus één aan-
deel in het bezit heeft. Het 
doel van een volledige fusie 
lijkt niet meteen haalbaar. De 
twee maatschappijen zullen 
allicht apart beursgenoteerd 
blijven, een suboptimale situ-
atie. De transactie gebeurt 
volledig in aandelen. De aan-
deelhouders van Euronav 
krijgen per bestaand aandeel 
1,45 aandeel van Frontline.

Conclusie
Het aandeel van Euronav 
blijft sterk presteren door de 
koopdruk van CMB, maar re-
centelijk toch vooral door de 
stijgende verhuurtarieven. 
De waardering is opgelopen, 
maar tegen 11,3�keer de ver-
wachte winst voor 2023 is ze 
nog te verdedigen door de 
gunstige vooruitzichten. We 
mikken op een adviesverho-
ging bij een terugval richting 
15�euro. z

E U R O N A V

Winstgolf in aantocht

Ko e r s :  19,13 euro
T i c ke r :  EURN BB
I S I N - c o d e :  BE0003816338
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  4,21  miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  48
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +117  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +137 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,6  %

Een volledige fusie van 
 Euronav en Frontline lijkt 
niet meteen haalbaar.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 10 NOVEMBERGF
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A A N D E L E N

H
et Mechelse biotechbe-
drijf Galapagos presen-
teerde op een kapitaal-
marktdag zijn strategi-
sche visie tot 2028. Cen-
traal staan snellere groei 
en waardeontwikkeling. 

Topman Paul Stoffels scha-
kelt onderzoek en ontwikke-
ling in om over te schakelen 
op onderzoek naar ziekte-
beelden met een hoge medi-
sche nood. Het wil het risico 
verminderen door te werken 
met de meest gevalideerde 
werkingsmechanismen van 
een ziektedomein, die een 
snellere ontwikkeling toela-
ten. Ten derde zal het bedrijf 
meer inzetten op overnames 
of licenties, in samenspraak 
met partner Gilead Sciences.

De nieuwe aanpak zal toe-
spitsen op immunologie en 
oncologie. Alle onderzoek 
naar fibrose en nierziekten 
wordt stopgezet. De enige 
uitzondering is GLPG2737 
tegen de nierziekte ADPKD, 
waarvoor bij gunstige fase 
IIa-studieresultaten in de 
eerste helft van 2023 een li-
centiepartner wordt gezocht. 
De bedoeling is tegen 2028 
vijf laatklinische kandidaat- 
geneesmiddelen in de pijplijn 
te hebben en één celltherapie-
product op de markt te heb-
ben voor meerdere oncolo-
gie-indicaties.
Oncologie is een nieuwe 
franchise dankzij de overna-
me van het Nederlandse 
Cellpoint en het Amerikaanse 

AboundBio, beide actief in 
CAR-T-kankertherapieën. 
Cellpoint ontwikkelde samen 
met Lonza een productiepro-
ces dat de doorlooptijd ver-
laagt naar zeven dagen. In de 
eerste helft van 2023 krijgen 
we resultaten van de fase I/
IIa-studies met een CD19-
CAR-T-kandidaat-medi cijn 
tegen twee bloedkankers. 
AboundBio ontwikkelt nieu-
we CAR-T’s op basis van een 
op menselijke anti lichamen 
gebaseerde bibliotheek. Het 
doel is de komende drie jaar 
drie nieuwe CAR- T- kandida-
ten van AboundBio met het 
productieproces van Cell-
point in de klinische ontwik-
kelingsfase te brengen.
De franchise in immunologie 
spitst zich toe op de JAK1- 
remmer Jyseleca. Uit de Man-
ta- en de Manta-Ray-studies 
bleek dat er geen negatieve 
invloed is op de mannelijke 
fertiliteit. Naar verwachting 
zal Europa binnenkort een ge-
harmoniseerd label opleggen 
voor de veiligheid voor alle 
goedgekeurde JAK-remmers. 
In de eerste helft van 2023 
komen er de fase III-resul ta-

ten tegen de darmziekte van 
Crohn. Daarnaast hoopt 
 Galapagos met axiale spondy- 
loarthritis een vierde indica-
tie goedgekeurd te krijgen.
De derdekwartaalomzet van 
25,1�miljoen euro was beter 
dan verwacht. Na negen 

maanden bedraagt de netto- 
omzet 60,5�miljoen euro. De 
verwachte jaaromzet werd 
verhoogd van 65 à 75�miljoen 
tot 80 à 90�miljoen euro. Jy-
seleca zou vanaf 2024 opera-
tioneel winstgevend moeten 
worden. De gezamenlijke ver- 
wachte piekomzet van reuma 
en de darmziekten UC en 
crohn bedraagt 500�miljoen 
euro.
Een tweede speerpunt in im-
munologie is de TYK2-rem-
mer GLPG3667. Eind dit jaar 
start een fase II-studie naar 
dermatomyositis en in 2023 
een fase II-studie naar syste-
mische lupus. Tot slot is er de 
ontwikkeling van remmers 
van salt-inducible kinase of 
SIK, een nieuw werkingsme-
chanisme tegenn ontste-
kingsziekten. In 2023 start 
een studie naar reuma met de 
SIK3-remmer GLPG4399.

Conclusie
Het aandeel van Galapagos 
reageerde negatief op de ka-
pitaalmarktdag. Dat het wel-
licht tot in 2028 duurt voor 
het eerste oncologieproduct 
op een concurrentiële markt 
wordt gelanceerd, overwoog. 
Nochtans zijn er nu een dui-
delijk afgebakende strategie, 
de enorme ervaring van top-
man Stoffels en de riante kas-
positie (1,6�keer de beurs-
waarde), die zonder nieuwe 
overnames tegen 2028 nog 
altijd omtrent 35�euro per 
aandeel zal bedragen. Boven-
dien verminderen de onze-
kerheden over de sterk evo-
luerende verkoop van 
 Jyseleca snel. Koopwaardig 
voor de lange termijn. z

G A L A P A G O S

Nieuwe strategie zal geduld vergen

Ko e r s :  40,03 euro
T i c ke r :  GLPG AS
I S I N - c o d e :  BE0003818359
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 2,64 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -18  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -15 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Galapagos heeft  
weer een duidelijk  
afgebakende strategie.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 NOVEMBERGF
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Z
elden zijn marktomstan-
digheden zo snel gekan-
teld als bij PostNL. Vorig 
jaar hield het postbedrijf 
nog fraaie resultaten over 
aan de pakjesbonanza in 
het spoor van de corona-

crisis. Nog geen twaalf maan-
den later is dat gunstige 
plaat je helemaal verdampt. 
Het bedrijf zit in de tang tus-
sen licht dalende inkomsten 
en fel stijgende kosten. Het 
pakjesverkeer staat onder 
druk omdat hoge energiere-
keningen de koopkracht en 
het vertrouwen van de consu-
ment aanvreten. Ook de co-
ronabonus is verdwenen, nu 
de consument opnieuw onbe-
kommerd de winkels kan op-
zoeken in plaats van online 
de boodschappen bij elkaar te 
klikken. Terwijl de inkom-
sten dalen, rijzen de kosten 
de pan uit. Ook PostNL wordt 
geconfronteerd met hogere 
energiekosten en looneisen 
van de werknemers als reactie 
op de hoge inflatie, die in Ne-
derland in september opliep 
tot 15 procent. De hogere 
kosten wegen zwaar op het 
resultaat, omdat PostNL 
voorzichtig is met prijsver-
hogingen.

In het coronajaar 2021 boek-
te PostNL nog een genorma-
liseerde bedrijfswinst van 
308�miljoen euro. Zonder de 
coronabonus rekende het be-
drijf voor dit jaar aanvanke-
lijk op een genormaliseerde 
bedrijfswinst van 145 tot 

175�miljoen euro. Vorige 
maand moest het bedrijf die 
vooruitzichten schrappen   om- 
dat de moeilijke marktom- 
standigheden het bedrijf har-
der en langer dan verwacht 
in de tang nemen. Het mana- 

gement schoof geen nieuw 
richtcijfer naar voren, maar 
een daling van de genormali-
seerde bedrijfswinst tot min-
der dan 100�miljoen euro 
hoort zeker bij de mogelijk-
heden. De fel gedaalde beurs-
koers en marktkapitalisatie 
zijn een correcte reflectie van 
dat lagere winstpotentieel.
In het derde kwartaal daalde 
de omzet met 3 procent tot 
709�miljoen euro, terwijl de 
genormaliseerde bedrijfs-
winst 20�miljoen euro in het 
rood dook, tegenover nog een 
winst van 23�miljoen euro in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Aan de basis van dat povere 
kwartaalrapport lagen de 
stijging van de kosten en een 
stagnatie van het pakketvolu-
me, terwijl PostNL eerder op 
een volumestijging met 10 
procent had gerekend. Ook 
het briefverkeer ging met een 
volumedaling van 9,3 procent 
harder onderuit dan ver-
wacht. Een kleine opsteker is 
dat het pakjesverkeer na een 
moeilijke zomer herstelde in 
september en oktober, wat 
een lichte groei tegenover 
 vorig jaar impliceert.

Het is bang afwachten wat 
het vierde kwartaal brengt. 
Dat is voor postbedrijven 
veruit het belangrijkste van 
het jaar door het hoge pak-
jesverkeer rond de feestda-
gen. PostNL verwacht onge-
veer evenveel pakjes te ver-
schepen als vorig jaar. Het 
bedrijf wacht daarbij een de-
licate evenwichtsoefening. 
Het management neemt 
maatregelen om de kosten-
structuur aan te passen aan 
de lager dan verwachte volu-
mes, maar het bedrijf moet in 
staat blijven de piekvolumes 
vlot te verwerken. De bewe-
gingsruimte wordt ook be-
perkt door de krappe ar-
beidsmarkt, wat het lastig 
maakt om tijdelijk werk-
krachten te vinden.

Conclusie
PostNL is dit jaar onver-
wacht hard in de tang geno-
men tussen sterk oplopende 
kosten en licht dalende in-
komsten. Van de hoge coro-
nawinsten in 2021 blijft dit 
jaar amper een derde over. 
De beurskoers volgde die da-
ling, zodat de waardering op 
basis van de huidige koersen 
fair te noemen is. Beleggers 
betalen vandaag ongeveer 
10�keer de verwachte winst 
voor dit jaar. Er zit dus al veel 
slecht nieuws in de koers 
verrekend, maar een snel 
herstel is weinig waarschijn-
lijk. De pakketvolumes zou-
den in 2023 met een lichte 
groei moeten aanknopen, 
maar vooral de loonkosten 
zullen nog een tijdje stijgen. 
We adviseren het aandeel te 
behouden. z

P O S T N L

In de tang

Ko e r s :  1,67 euro
T i c ke r :  PNL
I S I N - c o d e :  NL0009739416
M u n t :  euro
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 858 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  8
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  10
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -56  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -56 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7  %

Van de hoge coronawinsten 
in 2021 blijft dit jaar  
amper een derde over.

Ad v i e s :  houden
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 NOVEMBER
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A A N D E L E N

D
e koers van Telenet is dit 
jaar gehalveerd. Het aan-
deel staat onder druk 
door de kapitaalintensie-
ve investeringsplannen 
in glasvezel, de komst 
van een vierde mobiele 

speler en de hogere inflatie. 
De beleggersdag van eind 
september bracht niet de ver-
hoopte visibiliteit, waardoor 
investeerders geen concrete 
winstdoelstellingen hebben 
om zich aan op te trekken. 
Zelfs een prognose voor 2023 
zal nog tot februari op zich 
laten wachten.
De cijfers van het derde kwar- 
taal bevatten weinig verras-
singen. De bedrijfswinst zon-
der leasinguitgaven (ebitdaal) 
kwam met 312,7�miljoen euro 
(+1�% op jaarbasis) iets onder 
de verwachte 320,7�miljoen 
euro uit. De omzet lag met 
660,5�miljoen euro (+3�%) bo-
ven de verwachte 652,6�mil-
joen. De stijging was te dan-
ken aan de prijsverhogingen 
in juni.
De hoge schuldpositie van 
6,9�miljard euro is de achil-
leshiel van Telenet. De kabel-
groep heeft zich via deriva-
ten ingedekt tegen rente- en 
valutarisico’s, maar die be-
scherming is niet gratis. De 
schuld is geen probleem zo-
lang de kasstromen voldoen-
de hoog zijn. Maar de kas-
stromen worden langs twee 
kanten aangevallen. Aan de 
inkomstenzijde heeft de 
groep af te rekenen met ka-
belknippers die hun televi-
sieabonnement opzeggen en 
het vervangen door een pak-
ket met ongelimiteerde data. 
Telenet is in verhouding 
meer afhankelijk van televi-

sie-inkomsten dan de con-
currentie. De groep verloor 
in de drie eerste kwartalen 
van dit jaar bijna 50.000 tele-
visieklanten, maar de gemid-
delde omzet per klant bleef 
wel op peil. Daarnaast zitten 
ook verschillende kosten in 

de lift, zoals de personeels-
kosten en de prijzen van 
energie en IT-gerelateerde 
diensten.
De groep moet de komende 
jaren miljarden investeren in 
de nieuwe glasvezelinfra-
structuur. Daartoe wordt een 
nieuw bedrijf opgericht via 
een joint venture met de in-
tercommunale Fluvius. Daar-
in zal Telenet een aandeel 
van 66,8 procent hebben. De 
oprichting is nog niet hele-
maal rond.

Telenet verkocht zijn zend-
masten voor 745�miljoen euro 
aan het Amerikaanse investe-
ringsbedrijf DigitalBridge en 
huurt die terug via een 
leasingovereenkomst. Die en 
andere leasingschulden wor-
den niet meegerekend in de 
schuldgraad. Ook wordt een 
deel van de schulden (2,4�mil-
jard euro) naar de joint ven-
ture verschoven. Daardoor is 
de verhouding tussen de net-

toschuld en de ebitda gedaald 
naar 3,5.
Telenet haalde in het derde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 124,4�miljoen euro, wat 
het totaal sinds de start van 
het boekjaar op 291,1�miljoen 
euro brengt. De totale be-
schikbare liquiditeit bedraagt 
1,5�miljard euro. Telenet ver-
laagde eerder dit jaar het di-
vidend van 2,75 naar 1�euro. 
Het stelt wel bijkomende 
aandeelhoudersvergoedin-
gen in het vooruitzicht, maar 
die zijn nog niet concreet.
De prognoses voor het volle-
dige boekjaar bleven onge-
wijzigd. Zowel de omzet als 
de ebitda zal dit jaar met 1 
procent toenemen. Dat komt 
overeen met een consensus-
verwachting van respectieve-
lijk 2,62�miljard en 1,375�mil-
jard euro.

Conclusie
Beleggers blijven voorlopig 
op hun honger zitten voor de 
vooruitzichten op middellan-
ge termijn, wat een waarde-
ringsoefening lastig maakt. 
De terugverdieneffecten van 
de zware investeringen zijn 
onzeker, maar ondanks de di-
videndverlaging bedraagt het 
rendement nog altijd ruim  
6 procent. Telenet noteert 
 tegen 6�keer de verwachte 
winst en 5,5�keer de ebitda. 
Mogelijks kan die waarde-
ring een trigger zijn voor 
moederbedrijf Liberty Global 
om Telenet van de beurs te 
halen, maar dat is speculatief 
en weegt onvoldoende zwaar 
om een koopadvies te verant-
woorden. z

T E L E N E T

Nog altijd veel onzekerheden

Ko e r s :  16,12 euro
M a r k t :  Euronext Brussel
I S I N - c o d e :  BE0003826436
T i c ke r :  TNET BB
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  1,8  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -49 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -50 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,2  %

Is de lage waardering  
een trigger voor Liberty 
Global om Telenet van  
de beurs te halen?

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 11 NOVEMBER

GF



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

99

17  N OV E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

A
nders dan wat de beurs-
koers van Volkswagen 
doet vermoeden, is er 
geen dramatische evolu-
tie aan de gang bij de 
grootste autoconstruc-
teur van Europa. De 

beursprestatie van Volkswa-
gen is slechter dan die van de 
DAX-index (-29�% voor een 
bevoorrecht aandeel, tegen-
over -24�% voor de Duitse 
beursindex) en ook iets min-
der goed dan de Eurostoxx 

Automobiles & Parts-index 
(-27,5�%).
De merkenportefeuille van 
de groep met hoofdzetel in 
het Duitse Wolfsburg is de 
sterkste ter wereld en toe-
gankelijk voor elk budget: 
Volkswagen, Audi, Seat, Sko-
da, Porsche, Lamborghini en 
Bentley voor de personenwa-
gens; en Scania, MAN en Na-
vistar in het segment van de 
vrachtwagens. Samen zijn ze 
goed voor zowat 300 model-
len. Maar de essentie zijn de 
luxemerken. Die zorgen voor 
de rentabiliteit van de groep. 
Een koopkrachtcrisis treft de 
merken in het lage of het 
middensegment. Het luxe-
segment is veel minder ge-
voelig voor een recessie. Van-
daar de beursgang van de 
luxedochter Porsche in volle 
crisis. Die is tot dusver ge-
slaagd, ondanks de turbulen-
te tijden op de beurzen.
Volkswagen wil Tesla Motors 
naar de kroon steken en de 
grootste producent en verko-

per van elektrische wagens 
worden tegen 2025. In het 
derde kwartaal van 2022 
 bedroeg het aandeel van de 
elektrische wagens in het to-
tale aantal verkochte auto’s 
(+25�% op jaarbasis) nog 
steeds maar 6 procent, maar 
dat is wel bijna de helft meer 
dan de 4,2 procent in hetzelf-
de kwartaal vorig jaar en het 
cijfer zit aan de bovenzijde 
van de vooropgestelde vork 
van 5 à 6 procent. Heel be-
langrijk is ook dat de gemid-
delde verkoopprijs van een 
elektrische wagen nog altijd 
enkele tientallen procenten 
hoger ligt dan die van auto’s 
op fossiele brandstoffen. De 
ambitie richting 20 procent 
verkochte elektrische wagens 
in 2025, 25 procent in 2026 
en 50 procent in 2030 zal de 
omzet ten goede komen.
De verkoop van het iconische 
luxemerk Porsche is in de 
eerste negen maanden niet 
gezakt, maar gestegen met  
6 procent van 209.000 naar 
221.000 wagens. De omzet 
nam zelfs met 16,5 procent 
toe, van 20,98 naar 24,46�mil-
jard euro. Dat is goed voor 

amper 3,5 procent van het 
aantal verkochte wagens, 
maar wel voor 15 procent van 
de omzet en bijna 28 procent 
van de bedrijfswinst  of ebit 
(4,75 op 17,1�miljard euro). De 
koers is sinds de beursgang 

met 19 procent gestegen tot 
een waarde van bijna 90�mil-
jard euro. Dat is al bijna 20 
procent meer dan de beurs-
waarde van de hele  groep.
Door de aanhoudende pro-
blemen in de aanvoerketen, 
met een tekort aan compo-
nenten en chips, en de oorlog 
in Oekraïne is het aantal 
 verkochte voertuigen gedaald 
in de eerste negen maanden 
van dit jaar tegenover vorig 
jaar (-12,9�% van 7 naar 
6,1�miljoen). Toch is de omzet 
licht gestegen van 186,6 naar 
203�miljard euro (+8,8�%). 
Het bedrijfsresultaat (ebit) 
klimt van 13,953 naar 
17,097�miljard euro (+22,6�%). 
Dat houdt een stijging van de 
ebit-marge van 7,5 naar 8,6 
procent in. De nettokaspo-
sitie van de autoafdeling 
 bedroeg eind september 
31,6�miljard euro.

Conclusie
Volkswagen is een goed uit-
gebalanceerde, financieel ge-
zonde groep met een sterke 
merkenportefeuille en een 
luxecomponent die voor 
twee derde van het bedrijfs-
resultaat zorgt. In die context 
kunnen we niet anders dan 
stellen dat tegen afgerond 
4�keer de verwachte winst 
voor 2022 en 2023, tegen 
0,3�keer de omzet en 0,4�keer 
de boekwaarde, en met een 
brutodividendrendement van 
bijna 6 procent het hier niet 
gaat om een goedkoop, maar 
om een spotgoedkoop aan-
deel. De grootste autobouwer 
van Europa verdient een be-
duidend hogere waardering 
en beurskoers. z

V O L K S W A G E N

Niet goedkoop, maar spotgoedkoop

Ko e r s :  137,10 euro
T i c ke r :  VOW3 GY
I S I N - c o d e :  DE0007664039
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 81,25 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  4
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  4
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,5  %

De luxewagens zorgen 
voor twee derde van  
het bedrijfsresultaat.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e winst van Shell is ge-
daald van 11,4�miljard 
dollar in het tweede 
kwartaal naar 9,5�miljard 
in het derde. Dat kwam 
voor een klein deel door 
de dalende energieprij-

zen, maar vooral door de 
ontwrichte gasmarkt, waar-
door hedging moeilijk was. 
Los daarvan was het een van 
de beste kwartalen ooit voor 
Shell, en voor de aandeel-
houders blijft het bedrijf 
met zijn aandeleninkoop en 
dividenden voor Sinterklaas 
spelen. Er gaat nog eens 
4�miljard dollar naar de in-
koop van eigen aandelen. 
Daarmee komt het bedrag in 
2022 uit op 18,5�miljard dol-
lar. Shell wijst erop dat door 
het inkopen van eigen aan-
delen het dividend de ko-
mende jaren verder omhoog 
zal gaan. Het voorstel is het 
dividend vanaf het eerste 
kwartaal van 2023 met 15 
procent te verhogen. 
Shell verwacht dat het in 
2022 de aandeelhouders 
26�miljard dollar kan terug-
geven, of 13 procent van de 

gemiddelde beurswaarde dit 
jaar (197 miljard). Shell kan 
dat door zijn lage waarde-
ring in combinatie met de 
hoge olieprijs. De vrije kas-
stroom maakt 17,2 procent 
uit van de beurskoers. Dat 
laat zien dat het aandeel, on-
danks de koersstijgingen, 
nog altijd goedkoop is.
Shell is maar goedkoop zo-
lang de olie- en de gasprij-
zen niet dalen. Dat zal wel-
licht niet zo snel gebeuren, 
vooral omdat de Amerikanen 
de oliemarkt dit jaar over-
spoelen met ruim 200�mil-
joen vaten olie uit de strate-
gische reserves. Dat eindigt 
waarschijnlijk abrupt na de 
midterms, waarna het aan-
bod van olie flink zal dalen. 
Mochten de voorraden, be-
doeld voor natuurrampen, 
boycotten of oorlog, weer 
worden aangevuld, dan 
stijgt de vraag naar olie.  

Conclusie
Het grootste risico voor 
Shell is dat het te veel geld 
aan het verdienen is. De cij-
fers waren zo goed dat de 
Amerikaanse president Joe 
Biden het bedrijf verwijt dat 
het de zakken van zijn aan-
deelhouders vult in plaats 
van de benzineprijzen aan 
de pomp te verlagen. De lage 
waardering en de positieve 
verwachting over de olie-
prijs bieden bescherming 
voor als de Britse overheid 
hard zou ingrijpen bij de 
winst van Shell. Het advies 
is ‘kopen’. z

U
nilever ziet overal de 
kosten stijgen: voor de 
inkoop van materialen, 
energie en lonen, en 
door de gevolgen van de 
klimaatverstoring voor 
de landbouw. De be-

langrijkste strategie van Uni-
lever is investeren in de bes-
te merken. Om daar genoeg 
geld voor te hebben, moeten 
de prijzen omhoog. Dat mag 
op korte termijn best tot een 
daling van het volume lei-
den, de marge mag naar be-
neden en de concurrenten 
mogen marktaandeel win-
nen. Het doel van Unilever 
is de merken zo sterk te 
 maken, dat op lange termijn 
het volume, de marges en de 
concurrentievoorsprong 
weer toenemen.
Unilever trok de prijzen in 
het derde kwartaal met 12,5 
procent op in vergelijking 
met het derde kwartaal van 
2021. Het volume nam af met 
1,6 procent, waardoor de om-
zet met 10,6 procent steeg.
Unilever heeft twaalf merken 
met ruim 1�miljard euro om-
zet. Die sterke merken zagen 
hun omzet met 14 procent 
groeien. Het bewijst dat de 
strategie werkt. Die merken 
groeien ongeveer 300 basis-
punten harder dan gemid-
deld, tegenover 100 basis-
punten in het eerste halfjaar. 
De consumenten blijven dus 
ook in tijden van hoge inflatie 
de sterkste merken van Uni-
lever kopen. De onlinever-
kopen groeiden met 20 pro-
cent. Daarop haalt Unilver 
een hogere marge en het 
heeft daar een beter zicht op 
wie de eindklanten zijn.
Unilever is voorzichtig voor 

de rest van 2022. De volu-
mes zullen sterker krimpen 
dan de afgelopen kwartalen, 
waardoor de omzetgroei 
over 2022 op minimaal 8 
procent zal uitkomen. De 
marge zal onder in de band-
breedte van 16 à 17 procent 
uitkomen. Die voorzichtig-
heid valt te waarderen, want 
de markt vindt positieve 
verrassingen een stuk leuker 
dan negatieve. Tijdens de 
analistenpresentatie wilde 
CEO Alan Jope elke vraag 
beantwoorden, maar niet 
die over zijn opvolging in 
2023, wanneer hij met pen-
sioen gaat. 

Conclusie
De verhouding tussen de 
vrije kasstroom en de beurs-
waarde is 5,5 procent. Daar-
mee is Unilever goedkoper 
dan concurrenten als Proc-
ter & Gamble (4�%) en Nest-
le (2,6�%). Die margin of sa-
fety, in combinatie met de 
sterkemerkenstrategie, zorgt 
ervoor dat het koopadvies 
voor het aandeel gehand-
haafd wordt. z

S H E L L

Energiereus verwent 
aandeelhouders

U N I L E V E R

De rekening loopt op

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

Zelfs na de recente winst-
waarschuwing vielen de 
kwartaalcijfers van Ageas 
nog wat tegen. De nettowinst 
halveerde van 227,8�miljoen 
euro in het derde kwartaal 
van 2021 tot 110,9�miljoen eu-

ro, vooral door de magere re-
sultaten in China. Ageas leed 
voor 125�miljoen euro netto-
kapitaalverliezen, die slechts 
deels werden gecompenseerd 
door solide onderliggende 
activiteiten. Zo steeg het pre-
mie-inkomen met 3 procent 
tot 13�miljard euro. Het eigen 
vermogen bedroeg eind sep-
tember 8�miljard euro 
(42,3�euro per aandeel). De 
koers daalde met ruim 3 pro-
cent.

De Franse groep Renault 
brengt als eerste autobouwer 
zijn divisie elektrische wa-
gens afzonderlijk naar de 
beurs. Onder de naam Ampe-
re zal die afdeling ten vroeg-
ste in de tweede helft van 

volgend jaar noteren, afhan-
kelijk van de marktomstan-
digheden. Renault mikt op 
een waardering van zowat 
10�miljard euro. Die waarde-
ring kan ambitieus klinken, 
omdat de totale beurskapita-
lisatie van de groep slechts 
9�miljard euro bedraagt. De 
eerste taak van Ampere be-
staat erin de productversies 
van de volledige elektrische 
R5 en later van de R4 klaar te 
stomen.

KBC publiceerde derdekwar-
taalcijfers. Zo bleven de in-
komsten bijna stabiel op 
2,115�miljard euro en de net-
towinst op 776�miljoen euro 
(1,83�euro per aandeel), tel-
kens boven de verwachtingen 

van de analisten. De netto-
rente-inkomsten lieten op 
jaarbasis een groei met 17 
procent zien tot 1,3�miljard 
euro door hogere kredietvo-
lumes en de overname van de 
Bulgaarse Raiffeisenbank. 
KBC blijft bij zijn verwach-
tingen en keerde zonet een 
interim- dividend van 1�euro 
bruto per aandeel uit. De 
markt rekende op nog betere 
cijfers en stuurde het aandeel 
ruim 6 procent lager.

Eind mei maakte Gold Fields 
bekend dat het het Canadese 
Yamana Gold wilde inlijven, 
waarbij elk aandeel recht zou 
geven op 0,6 aandeel van 
Gold Fields. Nu is er een te-
genbod van Agnico-Eagle 

Mines en Pan American Sil-
ver. Die combinatie biedt per 
aandeel van Yamana Gold 
1,0406�dollar in cash, 0,0376 
aandeel van Agnico-Eagle en 
0,1598 van Pan American Sil-
ver. Dat bod waardeert Ya-
mana Gold op 4,2�miljard 
dollar. Gold Fields liet al 
 weten zijn eerdere bod niet 
te verhogen en analisten me-
nen dat de cashcomponent 
van het nieuwe bod de door-
slag kan geven.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 36,15 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 29,41 euro
Ticker: RNO FP
ISIN-code: FR0000131906

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 50,28 euro
Ticker: KBC BB
ISIN-code: BE0003565737

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 4,73 dollar
Ticker: AUY US
ISIN-code: CA98462Y1007
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H
et aandeel van Volks-
wagen verloor dit jaar al 
40 procent van zijn waar-
de. Toch draait het bij de 
autobouwer helemaal 
niet vierkant. Porsche, 
een van de paradepaar-

den uit de groep, werd on-
langs succesvol naar de beurs 
gebracht.
Volkswagen zet massaal in  
op de elektrificatie. Binnen 
enkele jaren wil het de groot-
ste speler zijn in het segment 
van de elektrische wagens. 
Momenteel werken echter 
enkele factoren de groei 
 tegen. Door de aanhoudende 
koersdalingen is het aandeel 
van Volkswagen erg goedkoop 

O P T I E S

Vooruit met Volkswagen
geworden. Het kost nog 
slechts vier keer de jaarwinst. 
Bovendien mogen aandeel-
houders op een dividendren-
dement van meer dan 6 pro-
cent rekenen. We gingen en-
kele maanden geleden al à la 
hausse op het aandeel. We 
kochten de call maart 2023 
met uitoefenprijs 240�euro. 
Dat was misschien een beetje 
te vroeg, waardoor de premie 
gezakt is. Maar  paniek is niet 
nodig. We kochten tijd tot 17 
maart 2023. De geschreven 
put december met uitoefen-
prijs 200�euro behield zijn 
waarde. Nieuwkomers kun-
nen nu  beter een put schrij-
ven met een langere looptijd.

Geschreven put
Schrijf de put Volkswagen 
maart 2023 met uitoefen-
prijs 180,00�euro @ 13,35�euro
Het klimaat blijft pessimis-
tisch en dus zijn puts duur. 
Met dit contract profiteert u 
daarvan. Het is intrinsiek 
niets waard. U verkoopt dus 
wind. Zolang de koers van het 
aandeel rond 180�euro blijft 
hangen of hoger gaat, zal de 
waarde verminderen tot ze 
nul wordt. De premie is dan 
verworven. 
Houdt de malaise aan en zakt 
de aandelenkoers terug, dan 
kan de schrijver aangewezen 
worden. Per aandeel zal dat 
dan 166,65�euro kosten (180 – 

13,35). Dat is 8 procent onder 
de huidige beurskoers van het 
aandeel.

Gekochte call
Koop de call Volkswagen  
juni 2023 met uitoefenprijs 
240,00�euro @ 4,15 euro
Ook voor deze gekochte call 
kopen we wat meer tijd, tot  
16 juni 2023. Tegen dan 
 hopen we dat de stemming op 
de beurzen gekeerd is. De 
technische analyse wijst op 
heel wat haussetrends. Rond 
193�euro wacht een weerstand 
en daarna moet de koers door 
een barrière rond 215�euro. 
Maar in de wetenschap dat 
het aandeel nog geen jaar ge-
leden van de hand ging voor 
293�euro, is 240�euro of meer 
geen onmogelijk koersniveau 
om te halen tegen midden 
volgend jaar. z

D
e meeste trackers op Brit-
se aandelen schaduwen 
de MSCI United Kingdom 
(UK)-index, maar er zijn 
ook ETF’s die de presta-
tie van de FTSE100 en de 
Morningstar UK-index 

volgen. De trackers onder-
scheiden zich van elkaar door 
de valuta waarin ze noteren en 
de manier waarop winstuit- 
keringen worden behandeld. 
We selecteren een aantal  
ETF’s die in euro noteren.

iShares MSCI UK ETF
ISIN-code: IE00B539F030
Beurs: Xetra
Jaarlijkse vergoeding: 
0,33�%
Activa onder beheer: 
140�miljoen pond
Ticker: SXR3 GY

D E R I V A T E N

Trackers op Britse aandelen
De tracker van BlackRock 
schaduwt de MSCI United 
Kingdom-index, die uit 82 po-
sities bestaat. Het is een fysie-
ke tracker en de inkomsten 
uit dividenden worden herbe-
legd. Consumentengoederen 
hebben het grootste aandeel 
(20,2�%), gevolgd door energie 
(16,1�%), financiëlediensten-
verlening (15,8�%) en gezond-
heidszorg (13,9�%). Er zijn nog 
andere uitgevers met een ETF 
in het gamma die de MSCI 
UK schaduwen, zoals DWS 
Investments en Amundi.

iShares Core FTSE100 
ETF
ISIN-code: IE0005042456
Beurs: Euronext Amsterdam
Jaarlijkse vergoeding: 
0,07�%

Activa onder beheer: 
10,5�miljard pond
Ticker: ISFA NA
Ook deze ETF is door Black-
Rock uitgegeven en de onder-
liggende waarde is de FTSE-
100-index. Die bestaat uit de 
grootste honderd Britse aan-
delen en de samenstelling is 
vergelijkbaar met die van de 
MSCI UK-index. De vijf 
grootste posities zijn identiek, 
zij het met een ander gewicht. 
Het grootste verschil is dat de 
inkomsten uit dividenden 
worden uitgekeerd. De ver-
goeding bedraagt amper 0,07 
procent. Deze ETF noteert op 
verschillende beurzen in ver-
schillende valuta, maar we 
kiezen voor de variant op Eu-
ronext Amsterdam. Een alter-
natief is de Xtrackers FTSE 

  100 ETF. Die schaduwt de-
zelfde index, maar de inkom-
sten uit dividenden worden 
herbelegd. Deze tracker no-
teert met ticker XDUK GY op 
Xetra en hanteert een beheers- 
vergoeding van 0,08 procent.

Lyxor Core UK Equity 
All Cap ETF
ISIN-code: LU1781541096
Beurs: Xetra
Jaarlijkse beheersvergoe-
ding: 0,04�%
Activa onder beheer: 
342�miljoen pond
Ticker: LCUK GY
Deze tracker van Lyxor ETF 
noteert zowel op de London 
Stock Exchange in pond als 
op de Duitse Xetra in euro. De 
onderliggende waarde is de 
Morningstar UK Net Return- 
index. Die telt 321 posities. De 
inkomsten uit dividenden 
worden uitgekeerd en de jaar-
lijkse beheersvergoeding is 
0,04 procent. z
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Het aandeel van Equinox 
Gold blijft op de sukkel. 
Zien jullie nog voldoende 
herstelkansen voor een 
koopadvies?

Het aandeel van de Canadese 
goudproducent Equinox 
Gold ontgoochelt stevig dit 
jaar. Er zijn twee oorzaken. 
Vooreerst is er de weifelende 
goudprijs in combinatie met 
de hoge inflatie. Dat doet de 
omzet dalen, met productie-
volumes die wel stabiel blij-
ven en productiekosten die 
fors zijn gestegen. We zien 
bij nagenoeg alle edelmeta-
lenproducenten dan ook een 
stevige margedruk. Dat effect 
weegt extra bij Equinox 
Gold, dat nog een hoge kos-
tenbasis heeft.
De tweede factor is de tegen-
vallende productie. Oor-
spronkelijk mikten de Cana-
dezen voor 2022 op een pro-
ductie van 625.000 à 710.000 
troyounce goud (602.100 in 
2021). Na de tegenvallende 
eerste jaarhelft was die prog-
nose al bijgesteld tot 550.000 
à 615.000 troyounce. Het der-
de kwartaal bracht enigszins 
beterschap, met een kwar-
taalproductie van 143.615 
troy ounce goud, te vergelij-
ken met 117.452 troyounce in 
het eerste kwartaal en 
120.813 troyounce in het 
tweede. Maar het herstel is 
onvoldoende en de verwach-
te jaarproductie zakt op-
nieuw, tot 540.000 troyounce 
goud. Er waren eenmalige of 
tijdelijke problemen: een lan-
ger natter voorjaar in Brazi-
lië, een uitgestelde vergun-

ning om een mijnafvalbekken 
te verhogen, minder ertsrijke 
mineralen en een trager dan 
verwachte heropstart van 
Santa Luz in Brazilië.
In september werd de Mexi-
caanse mijn Los Filos op-
nieuw geblokkeerd, een pro-
bleem dat stilaan structureel 
lijkt te worden. Los Filos le-
vert met een verwachte jaar-
productie van 150.000 troy-
ounce goud de grootste bij-
drage aan de groepsproduc-
tie. De haalbaarheidsstudie 
om de productie op te trek-
ken tot 300.000 troyounce 
goud per jaar zijn klaar, maar 
worden pas uitgevoerd als er 
een stabiel sociaal klimaat is.
Die uitbreiding is een belang-
rijk onderdeel van de projec-
ten die de jaarproductie met 
600.000 troyounce goud 
kunnen opkrikken tot ruim 
1�miljoen troyounce. Cruciaal 
blijft het Canadese nieuw-
bouwproject Greenstone, dat 
normaal in de eerste helft 
van 2024 zal opstarten met 
een gemiddelde jaarlijkse 
productie van 240.000 troy-

ounce goud. De lager dan 
verwachte productiecijfers 
noopten de Canadezen om 
de verwachte totale produc-
tiekosten voor 2022 te verho-
gen tot 5 procent boven de 
bovenkant van de al verhoog-
de vork van 1.470 à 1.530�dol-
lar per troyounce goud.
In combinatie met de inves-
teringen in Greenstone is de 
nettoschuld de voorbije 
twaalf maanden ruimschoots 
verdubbeld tot 583,8�miljoen 
dollar. Hoewel de groep eind 
oktober beschikte over 
270�miljoen dollar liquiditei-
ten en nog voor 220�miljoen 
dollar investeringen in ande-
re bedrijven (vooral Solaris 
Resources en i-80 Gold) kan 
verzilveren, valt een kapitaal-
verhoging niet langer uit te 
sluiten. De uiterst lage waar-
dering tegen 0,4�keer de in-
trinsieke waarde weerspie-
gelt ruimschoots de moeilijke 
periode. Het aandeel rea-
geerde heel sterk op de re-
cente stijging van de goud-
prijs en blijft koopwaardig 
voor de geduldige goudmijn-
investeerder (rating 1C). z

Herstelt Equinox Gold nog?

Hebt u ook een beleggingsvraag? Elke week behandelen we een  
actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag?  
Mail die naar inside beleggen@roularta.be.  Misschien leest u hier het antwoord.

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 10/11: TIP VAN DE WEEK: 

Fresenius; Euronav  en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 11/11: Apple; Telenet; opties 

(Volkswagen) 
• Maandag 14/11: Solvay/Kinepolis en 

lezersvraag (Equinox Gold)
• Dinsdag 15/11: Beste uit Beleggers 

Belangen (Amazon/Disney; Dividend 
Aristocrats ), derivaten (Britse aandelen)

• Woensdag 16/11: AholdDelhaize, Pan 
American Silver en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST: Amerikaanse dividend 
aristocrats;  aandelen in de kĳker: 
KBC en Volkswagen Platforms 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 17 NOVEMBER
EVS: trading update
GIMV: halfjaarresultaten

VRĲDAG 18 NOVEMBER
Bekaert: trading update

DINSDAG 22 NOVEMBER
DEME: trading update

WOENSDAG 23 NOVEMBER
AvH: trading update
CFE: trading update

VRĲDAG 25 NOVEMBER
Elia: trading update

DINSDAG 29 NOVEMBER
7C Solarparken: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Ageas 101
Apple 94
Equinox Gold 103
Euronav 95
Fresenius 108
Galapagos 96
KBC 101
Kinepolis  104
Postnl 97
Renault 101
Shell 100
Solvay 104
Telenet 98
Unilever 100
Volkswagen  99, 102
Yamana Gold 101

GF
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N
a de positieve winst-
waarschuwing van 24 
oktober viel te verwach-
ten dat Solvay op weg is 
naar een fantastisch jaar 
2022. De omzet groeide 
in het derde kwartaal 

met 40,3 procent, van 2,573 
naar 3,609�miljard euro. 
Daarvan was 29,5 procent or-
ganische groei (zonder over-
names of desinvesteringen). 
De omzet lag 11 procent bo-
ven de analistenconsensus 
van 3,256�miljard.
De drie divisies wisten de ge-
middelde analistenverwach-
ting te overtreffen. De sterk-
ste klim was voor Materials 
(hoogwaardige polymeren en 
composiettechnologie), met 
een kwartaalomzet die 48,1 
procent steeg op jaarbasis 
(36,6�% organisch). Chemi-
cals (het ‘oude’ Solvay met 
chemische tussenproducten) 
kwam met de meest positieve 
verrassing. De kwartaalom-
zet van 1,236�miljard euro 
overtrof de gemiddelde ana-
listenverwachting met 18 
procent. Op groepsniveau 
 bedraagt de omzetgroei na 
negen maanden 37 procent 
(van 7,40 naar 10,14�miljard 
euro), waarvan 29,5 procent 
organische groei.
Ook de onderliggende be-
drijfskasstroom (ebitda) blijft 

positief verrassen, nog meer 
dan de omzetgroei. In het 
derde kwartaal maakte de 
ebitda een sprong van maar 
liefst 53,2 procent, van 599 
naar 917�miljoen euro. Daar-
mee lag de bedrijfskasstroom 
20 procent boven de analis-
tenconsensus.
Dat betekent dat de chemie-
reus de kosteninflatie de baas 
is gebleven. Solvay kon de 
prijzen tot 30 procent op-
trekken zonder de volumes 
aan te tasten. De ebitda-mar-
ge nam toe van 23,3 procent 
in het derde kwartaal van 
2021 naar 25,4 procent in de-
zelfde periode van 2022. Na 
negen maanden is er een 39,7 
procent hogere ebitda (van 
1,78 naar 2,49�miljard euro), 
een organische toename met 
31,9 procent. De ebitda-mar-
ge ging van 24,1 naar 24,6 
procent.
De onderliggende nettowinst 
spurt van 273 naar 509�mil-
joen euro (+86�en 33�% boven 
de consensus). De bedrijfslei-
ding trekt de verwachting 
voor het volledige boekjaar 
op. Voor de ebitda verwacht 
ze nu 28 procent organische 
groei in plaats van 14 tot 18 
procent. De vrije kasstroom 
zou uitkomen op ongeveer 
1�miljard euro (voorheen 750 
tot 900�miljoen).

Tegen 6,5�keer de verwachte 
winst voor dit jaar en minder 
dan 9�keer die van volgend 
jaar, en 4,5�keer de verhou-
ding ondernemingswaarde 
(ev) tegenover de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) is het 
aandeel (te) goedkoop 
(koopwaardig; rating 1B). 

Kinepolis: geweldig 
vierde kwartaal
Kinepolis, de grootste bio-
scoopuitbater van het land, 
met vanaf november 110 bio-
scopen en 1.135 schermen, 
heeft geen geweldig derde 
kwartaal achter de rug, maar 
dat was ook niet verwacht. 
Twee belangrijke elementen 
zaten tegen: het filmaanbod 
en het weer. Het was een fan-
tastische zomer met veel 
zonneschijn, wat weinig 
mensen naar de bioscopen 
drijft, zeker als het filmaan-
bod dan ook nog eens tegen-
valt. Kinepolis ontving in het 
derde kwartaal 7,4�miljoen 
bezoekers. Dat is 74,3 procent 
van het bezoekersaantal van 
hetzelfde kwartaal van 2019, 
het eerste vergelijkingspunt 
vóór de uitbraak van de coro-
nacrisis. In de periode janua-
ri-juni was dat nog 77,2 pro-
cent. Door het mindere derde 
kwartaal telde Kinepolis na 
negen maanden afgerond 
21,1�miljoen bezoekers, of 76,1 
procent van het aantal in de-
zelfde periode in 2019. Dat is 

te danken aan films als Mini-
ons, the Rise of Gru, Thor: Lo-
ve and Thunder en Top Gun: 
Maverick. 
De uitgaven per bezoeker lig-
gen wel nog beduidend hoger 
dan voor de pandemie, zodat 
de omzet in het derde kwar-
taal op 90,1 procent van die 
in hetzelfde kwartaal van 
2019 lag. In de eerste jaar-
helft was dat nog 93,5 pro-
cent. De bezoekers willen 
duidelijk meer betalen voor 
beleving en premiumproduc-
ten (zoals cosy seats), en dat 
versterkt de omzet per be-
zoeker. Dankzij dat feit ble-
ven de bedrijfskasstroom 
(ebitda) en de bedrijfskas-
stroom aangepast voor huur 
(ebitdal), ondanks de zwak-
kere bezoekerscijfers, elke 
maand positief.
Maar in de bioscoopbusiness 
is het laatste kwartaal van het 
jaar het allerbelangrijkste. Er 
komen heel wat Hollywood- 
blockbusters aan en ook Zil-
lion zou weleens veel bezoe-
kers kunnen lokken, wat voor 
een aangename verrassing 
kan zorgen. Dan zou het min-
dere derde kwartaal al snel 
weer vergeten zijn. We den-
ken met het aandeel van 
 Kinepolis een uitblinker te 
hebben voor de komende 
 jaren (koopwaardig; rating 
1B). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  Ageas: de malaise op de 

Chinese beurzen en de infla-
tie drukken de kwartaalre-
sultaten, maar onderliggend 
zĳn de cĳfers erg robuust. 
Meer details in het volgende 
nummer.

·  ArcelorMittal: een bespre-

king volgt in het volgende 
nummer.

·  KBC kon meevallende resul-
taten publiceren, met een 
nettoresultaat van 776 mil-
joen euro tegenover een 
verwachte 696 miljoen euro, 
maar de markt reageerde 
toch negatief. Meer details 
in het volgende nummer.

·  Ontex zet onverwacht zĳn 
CEO Esther Berrozpe aan de 
deur. De Argentĳn Gustavo 
Calvo Paz volgt haar op. De 
resultaten van het derde 
kwartaal bevestigden de 
moeilĳke gang van zaken. 
Een uitgebreide bespreking 
in een van de volgende num-
mers.

Thema goud & 
metalen
·  Pan American Silver: de 

markt reageerde erg nega-
tief op het tegenbod dat Pan 
American Silver samen met 
Agnico-Eagle Mines deed op 
Yamana Gold (lees blz. 97). 
Meer details in het volgende 
nummer.

Solvay blijft schitteren
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PORTEFEUILLE

Aankoop: We hebben 250 aandelen Deceuninck  en 5 aandelen 
Microsoft (bĳ)gekocht tegen 2,08 euro en 237,69 dollar  
(verwerking in volgend nummer door vervroegde afsluiting)

Verkoop: We hebben 100 aandelen UMG verkocht tegen 19,93 euro 
(verwerking in volgend nummer door vervroegde afsluiting)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
161.863,30 (99,9%)  64,39 (0,1%)  161.927,69 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -9,3% Bel20 -16,7%
Eurostoxx50 -13,2% MSCI World  -9,9%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico



17  N OV E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

106 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

D
e obligatie-index Bloom-
berg Global-Aggregate 
Total Return is dit jaar 
met 21,5 procent gezakt. 
Dat is de slechtste pres-
tatie in twintig jaar. Zou 
het kunnen dat obligaties 

de rol van veiligheidsbuffer 
in een beleggingsportefeuille 
hebben verloren? Die vraag 
hebben de analisten van 
Morningstar zich onlangs ge-
steld. Ook lezers van Inside 
Beleggen vragen zich dat af.
Dat beleggers zich zorgen 
maken, is niet meer dan 
 logisch. Heel wat verontrus-
tende berichten overspoelen 
de markten. De koersdalin-
gen van obligaties zijn daar 
een gevolg van. Obligatiebe-
zitters verkopen hun papier 
en het grote aanbod doet de 
prijzen zakken. Maar we 
 menen dat zulke paniekver-
kopen niet de juiste strategie 
zijn. Integendeel: de gedaal-
de koersen bieden koopkan-
sen die het rendement op de 

portefeuille kunnen opkrik-
ken. Obligaties blijven sterk 
aanbevolen in periodes van 
onrust.
Het voorspellen van rente-
pieken en -dalen is vrijwel 
onmogelijk, ook voor experts. 
Maar we merken toch dat 
veel professionals hun obli-
gatieposities uitbreiden. De 
rente is al sterk gestegen in 
de Europese Unie en nog 
meer in de Verenigde Staten. 
Het is best mogelijk dat we 
een top naderen. Maar voor-
lopig bestaat daar nog geen 
eensgezindheid over.
De Amerikaanse centrale 
bank (Fed) heeft een paar 
weken geleden de rente met 
75 basispunten verhoogd, 
waardoor de beleidsrente 
naar 3,75 tot 4 procent stijgt. 
Maar Fed-voorzitter Jerome 
Powell laat verstaan dat het 
nog niet gedaan is. Volgens 
hem zal de rentepiek volgend 
jaar hoger zijn dan verwacht. 
De inflatie (8,2�%) blijft du-

wen en de arbeidsmarkt is 
oververhit. Daardoor stijgen 
de lonen en houdt de druk op 
de inflatie aan. Maar de eco-
nomische groei dreigt stil te 
vallen. Een recessie loert om 
de hoek. De rente nog meer 
verhogen zou de economie 
nog meer pijn doen. Wellicht 
zal de Fed dat risico niet te 
nemen. Veel wat experts 
gaan ervan uit dat de rente 
stilaan minder sterk zal stij-
gen, zodat bedrijven niet in 
moeilijkheden komen.

Kansrijke periode
Vooral obligaties met een 
looptijd van�meer dan vijf 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 74,07  8,21 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  87,29  8,02 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27  71,01  10,5 % 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  69,60  9,79 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27  86,11  8,34 % 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  72,69  6,73 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  100,8 8,78 % 100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  94,94  3,75 % 10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  94,77 3,14 % 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65 % 22/09/25  89,84  5,60 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  94,19  6,74 % 2.000  BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28  84,00  5,08 %  1.000  AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/30  91,60  8,87 % 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0 %  19/01/24  81,36  34,1 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 %  27/08/24  93,59  10,8 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/26  79,60 9,31 %  1.000  AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Obligaties zijn weer een 
kansrijke belegging

= ESG-obligatie
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jaar zijn gevoelig voor rente-
stijgingen. Leningen met een 
restlooptijd van meer dan 
tien jaar verloren dit jaar al 
een derde van hun waarde. 
We naderen een interessante 
periode om aandachtig te kij-
ken naar de rendementen. 
Het rendement op de tienja-
rige US Treasuries bedraagt 
vandaag 4,14 procent. De vijf-
jarige biedt zelfs 4,33 pro-
cent. In België leveren staats-
obligaties op tien jaar slechts 
2,88 procent op en vijfjarige 
2,40 procent. Maar voor de 
geliefde belegging van de 
goede huisvader zijn dat ren-
dementen waarvan ze begin 
dit jaar, toen er amper een 
coupon werd uitbetaald, 
slechts konden dromen.
Obligatiebeleggers zijn de 
stijging van de effectieve ren-
dementen niet ongenegen. 
Maar zoals vaak gaat een ho-
ger rendement gepaard met 
een hoger risico. Obligaties 
zijn geen uitzondering op die 
regel. Aangezien de koersen 
constant bewegen, stijgen of 
dalen ook de rendementen. 
Maar in veel gevallen is het 
rendement op obligaties van-
daag hoger dan op dividen-
den van aandelen. Bovendien 
is de couponrente doorgaans 
gegarandeerd. Dat is hele-
maal niet het geval voor divi-
denden. Het risico is reëel 
dat heel wat bedrijven zullen 
moeten knippen in dat divi-
dend als de economische toe-

stand verder verslechtert. 
Dat betekent niet dat bedrij-
ven geen problemen kunnen 
krijgen om de coupon correct 
te betalen. Het is dus zaak de 
kredietwaardigheid van be-
drijven op te volgen. Met 
obligaties van overheden of 
bedrijven met een heel goede 
rating (AAA tot BBB-) stellen 
zich doorgaans geen proble-
men. Ze behoren tot de vei-
ligste beleggingen. De 
coupon zal correct betaald 
worden en op de vervaldag 
ontvangt de obligatiehouder 
100 procent van de nominale 
waarde terug. Tussentijdse 
koersbewegingen maken 
niets uit. De zekerheid dat ze 
het volledige kapitaal terug-
krijgen, hebben aandeelhou-
ders niet. Het is een van de 
belangrijkste redenen waar-
om obligaties een voorname 
plaats verdienen in een even-
wichtige portefeuille.

Kapitaalbehoud
Voor sommige beleggers 
vormt die zekerheid van het 
kapitaalbehoud de belang-
rijkste reden om obligaties in 
de portefeuille op te nemen. 
Desnoods mag het coupon-
rendement zelfs heel laag of 
nihil zijn, zoals bij staatsobli-
gaties van Zwitserland. Een 
recent uitgegeven staatsobli-

gatie van België loopt tot 22 
juni 2032, betaalt een coupon 
van 0,35 procent, maar kost 
vandaag slechts 79 procent. 
Een vergelijkbare staatsobli-
gatie van Duitsland biedt een 
coupon van 1,7 procent, maar 
die kost 95,5 procent. Het 
rendement bedraagt 2,22 
procent of 0,7 procent min-
der dan de Belgische obliga-
tie.
Op de vervaldag wordt de no-
minale waarde terugbetaald, 
maar de reële waarde zal ge-
zakt zijn door de inflatie. 
Daarom kunnen bedrijfsobli-
gaties met een hoge krediet-
rating interessanter zijn. Die 
bieden eveneens een grote 
zekerheid op terugbetaling, 
maar het rendement zal aan-
zienlijk hoger zijn.
Microsoft en Johnson & 
Johnson hebben beide de 
hoogst mogelijke rating 
(AAA). De obligatie van Mi-
crosoft, met een coupon van 
2,4 procent, die vervalt op 8 
augustus 2026, heeft een ren-
dement van 4,62 procent. De 
farmareus Johnson & John-
son biedt zelfs 5 procent ren-
dement op een lening met 
een coupon van 2,45 procent. 
Maar de looptijd bedraagt 
wel 38 jaar. 
De rating van  Apple is net 
iets lager (AA+). Het rende-

ment op de obligatie met ver-
valdag op 11 mei 2025 be-
draagt 4,80 procent. De 
 genoemde rendementen zijn 
dubbel zo hoog als die op 
 Europese staatsobligaties. 
Tegenover Amerikaans 
staats papier is het verschil in 
rendement echter niet zo 
groot. De US Treasury bij-
voorbeeld, met een coupon 
van 1,75 procent, loopt tot 15 
maart 2025 en het rende-

ment bedraagt 4,63 procent.
Sommige obligatiehouders 
kunnen misschien wat ont-
goocheld zijn over het koers-
verloop van hun papier, maar 
aan het einde van de rit zul-
len ze wel hun begininveste-
ring terugkrijgen. Dat kun-
nen niet alle aandeelhouders 
zeggen. Het is dus helemaal 
niet het moment om kwali-
teitsobligaties, de geliefde 
belegging van veel Belgen, 
vaarwel te zeggen. 
Meer zelfs: naar onze me-
ning zijn we stilaan in een 
geschikte periode beland om 
de obligatieportefeuille uit te 
bouwen. z

Dit is een geschikt 
 moment om een 
obligatie portefeuille  
uit te bouwen.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  0,9995  -13,47 %
EUR/GBP 0,8729  +2,04 %
EUR/NOK  10,276  +4,06 %
EUR/SEK  10,836  +9,26 %
EUR/CAD  1,3491  -6,24 %
EUR/AUD  1,5437 -1,01 %
EUR/NZD  1,6859  +3,79 %
EUR/ZAR  17,834  +1,74 %
EUR/TRY  18,597  +66,08 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Het ratingbureau S&P Global 
Ratings heeft de langeter-
mĳnratings voor overheids-
obligaties van Qatar in 
buitenlandse en lokale valuta 
verhoogd van AA- naar AA.
Qatar is een van ‘s werelds 
grootste exporteurs van 
vloeibaar aardgas (lng). 

Vanaf eind 2025 wordt een 
nog hogere gasproductie 
mogelĳk. Het is daardoor 
sterk afhankelĳk van de 
inkomsten uit het buitenland. 
Maar de Qatarese regering 
krĳgt felicitaties van S&P, 
omdat de kosten voor schuld-
aflossing in de periode 2022- 
2025 duurzaam zullen ver-
minderen tot minder dan  
5 procent van de overheids-
inkomsten.
Qatar is de gastheer van de 

FIFA Wereldbeker van 20 
november tot 18 december 
2022. Dat zal een economi-
sche groei van ongeveer 5 
procent in 2022 ondersteu-
nen. Na het toernooi ver-
wacht S&P dat de reële groei 
van het bruto binnenlands 
product (bbp) over 2023- 
2025 gemiddeld ongeveer 
2,5 procent zal bedragen.
De kredietwaardigheids-
rating van Turkĳe werd ver-
laagd van B+ tot B. Daardoor 

worden de schulden van dat 
land steeds dieper in de cate-
gorie van de junk bonds 
geduwd. 
Het is verwonderlĳk dat over-
heidsobligaties in euro van 
Turkĳe met een restlooptĳd 
van tweeënhalf jaar slechts 
een rendement van 5,9 pro-
cent opbrengen. Dat lĳkt ons 
onvoldoende rekening te 
houden met de risico’s.

Wereldbeker 
voetbal rendeert 
al voor Qatar
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F
resenius SE is een specia-
list in medische produc-
ten en diensten. Het be-
drijf bestaat uit een kla-
vertje vier. Ten eerste is 
er het beursgenoteerde 
Fresenius Medical Care, 

de wereldmarktleider in ap-
paratuur en dialysecentra 
met 4.100 centra wereldwijd 
en een omzet van 21,6�miljard 
euro in 2021. 345.000 nierpa-
tiënten worden in de centra, 
maar ook meer en meer 
thuis, behandeld. Tegen 2025 
zou een kwart van de Ameri-
kaanse patiënten zijn dialy-
ses thuis moeten kunnen 
doen. Fresenius SE bezit 
 ongeveer 32 procent van de 
aandelen. De dochter was 
 jarenlang een toonbeeld van 
spectaculaire groei, maar 
mee door de veranderende 
wetgeving in de Verenigde 
Staten (69�% van de omzet 
voor Medical Care) stelde de 
winstgroei de jongste jaren 
regelmatig teleur.
Een tweede dochter is Frese-
nius Kabi (7,2�miljard euro 
groepsomzet in 2021), gespe-
cialiseerd in de behandeling 
en de zorg voor chronisch en 
ernstig zieke patiënten door 
het intraveneus toedienen 
van generische geneesmidde-
len, het uitoefenen van 
bloedtransfusies, infusiethe-
rapie en aanverwant medisch 
materieel. Die activiteit 
groeit stevig door de vergrij-
zing van de bevolking, het 
veelvuldig patentverval en 
het uitrollen van de product-
portfolio op de Aziatische 
groeimarkten. De wereldwij-
de omzet is mooi verdeeld 
over Europa (35�%), de opko-
mende landen (33�%) en 

Noord-Amerika (32�%). De 
divisie was de jongste jaren 
de ster in de groep.
Fresenius Helios (10,9�mil-
jard euro groepsomzet in 
2021) is de grootste operator 
van privéziekenhuizen in 
Duitsland en Spanje. Helios 

Duitsland heeft 6 procent 
marktaandeel van de acuut te 
behandelen patiënten in pri-
véziekenhuizen. Helios 
Spanje heeft 12 procent 
marktaandeel.
Tot slot is er Fresenius 
 Vamed (2,3�miljard euro 
groepsomzet in 2021), een 
Oostenrijkse dienstverlener 
voor de planning, de con-
structie en de uitbating van 
ziekenhuisfaciliteiten.

Ondanks het feit dat de fun-
damenten op lange termijn 
gunstig zijn, is het aandeel de 
voorbije jaren een rampzali-
ge belegging gebleken. Mid-
den 2018 noteerde het nog 
ruim 70�euro, vandaag staat 
het twee derde lager. Het is 
het typische verhaal van een 
bedrijf dat jarenlang groeit, 
waardoor de markt er een 
pittige groeiwaardering op 
plakt. In omzettermen wordt 
verwacht dat het bedrijf dit 
jaar nog altijd groeit. De 

jongste vijf jaar is het terug-
gevallen tot een jaarlijkse 
 gemiddelde groei van 3 pro-
cent. De winstgroei is eerst 
drie jaar gestagneerd, om dit 
jaar duidelijk te dalen. Na 
drie kwartalen zitten we op 
-8 procent. Een nieuwe 
winstwaarschuwing eind ok-
tober kondigde aan dat we 
dit jaar in de buurt van -10 
procent zullen eindigen. Het 
bedrijf krijgt de kosteninfla-
tie niet meteen en al zeker 
niet volledig doorgerekend. 
De gemiddelde winstprogno-
se van de analisten is ver-
laagd naar 3,08�euro per aan-
deel, tegenover 3,35�euro voor 
2021.
Het dividend groeit wel nog 
steeds. Over het boekjaar 
2021 werd een dividend van 
0,92�euro bruto per aandeel 
betaald. Het was al de 29ste 
keer op rij dat het jaardividend 
werd verhoogd. De pay-out-
ratio ligt op 28 procent.

Conclusie
Fresenius is de status van 
groeiwaarde kwijt. Dat heeft 
de voorbije jaren tot een 
enorme multiple contraction 
geleid. In 2016 piekte de 
koers-winstverhouding nog 
op 26 à 27, maar nu zijn we 
teruggevallen tot 8�keer de 
winst. Dat gezonde, winstge-
vende bedrijf kunt u kopen 
tegen 0,6�keer de boekwaarde 
(37,9�euro per aandeel). De 
markt lijkt ons nu echt te 
overdrijven, want wanneer 
de inflatie wel doorgerekend 
wordt, verwachten we in 
2023 op zijn minst een winst-
stabilisatie. Een tip voor de 
waardebelegger. z

G R O E I W A A R D E R I N G  H E L E M A A L  K W Ĳ T G E S P E E L D

Tip van de week: Fresenius SE

Ko e r s :  22,79 euro
T i c ke r :  FRE GR
I S I N - c o d e :  DE0005785604
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie:  13,0 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  7
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  8
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -40 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -35 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,0  %

Fresenius zal in 2022  
voor het eerst een  
substantiële winstdaling 
laten optekenen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 10 NOVEMBER
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