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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

D
at de rente stijgt door de 
toegenomen inflatiever-
wachtingen hebben we 
nog maar zelden meege-
maakt. Het veroorzaakt 
zenuwachtigheid in de 
marktenzalen. De infla-

tieverwachtingen zijn tot bo-
ven 2 procent gestegen. Dat is 
het hoogste peil in vijf jaar.
We zijn ervan overtuigd dat 
we de komende jaren een 
 geleidelijke comeback van de 
inflatie en van stijgende ren-
tes zullen zien. De dieptepun-
ten liggen achter ons, al zul-
len de centrale banken de op-
mars van de rente zo veel en 
zo lang mogelijk proberen te 
stuiten.

Value is back
Voor beleggers heeft dat 
 belangrijke gevolgen. Het 
 komende decennium zou 
weleens van een heel andere 
orde kunnen zijn dan de afge-
lopen tien jaar. Voor obliga-
ties denken we dat na vier de-
cennia een einde is gekomen 
aan de stierenmarkt en dat 

we begonnen zijn aan een 
hardnekkige berenmarkt met 
oplopende rentevoeten. De 
bodemrentes liggen meer dan 
waarschijnlijk voor decennia 
achter ons. Zoals gezegd zal 
die evolutie geleidelijk gebeu-
ren, omdat de centrale ban-
kiers zullen proberen die 
klim zo lang mogelijk beperkt 
te houden.
Met aandelen zitten we wel-
licht nog enkele jaren goed, 
zolang de stijgende rente 
geen echte bedreiging vormt 
en de aandelenkoersen nog 
steun ondervinden van de be-
tere bedrijfsresultaten. Maar 
ook daar is de voorkeur ge-
keerd. Terwijl beleggers een 
decennium lang groei boven 
waarde hebben verkozen, of 
tech boven klassieke waar-
den, is het tij aan het keren. 
De dominantie van de techgi-
ganten tegenover het markt-
gemiddelde is voorbij. Kijk 
maar naar de returns: sinds 
begin 2021 heeft de klassieke 
Dow-Jones-index de tech-
beurs Nasdaq al met 4 pro-

cent verslagen. De voorbije 
tien weken stroomde 100  
miljard dollar naar de value-
trackers. Een stijgende rente 
is op termijn ook geen goed 
nieuws voor vastgoedaande-
len. Nu de rente gekeerd is, 
verwachten we niet dat die 
aandelen blijven uitblinken 
zoals ze de voorbije vijf tot 
tien jaar hebben gedaan.
Als de topprestaties van obli-
gaties, aandelen en vastgoed 
achter ons liggen, zou het wel 
eens kunnen dat de volgende 
tien jaar het decen nium van 
de grondstoffen  (inclusief de 
edelmetalen) worden. Die 
profiteren traditioneel wel 
van een oplopende inflatie. In 
vergelijking met aandelen 
was het afgelopen decennium 
gruwelijk voor grondstoffen. 
De S&P500- index scoorde 
280 procent beter dan de 
CRB Commodity-index. Maar 
sinds november en zeker 
sinds begin 2021 zien we een 
ander beeld. De grondstoffen-
index scoort sinds begin no-
vember beter (+32%) dan de 
bekende aandelenindex 
(+19%). In 2021 was dat res-

pectievelijk +14 en +3,5 pro-
cent. De afgelopen tien jaar 
stonden de monetaire stimu-
leringsmaatregelen van de 
centrale banken centraal. De 
komende jaren is die plek 
vooral weggelegd voor de 
 stimulansen van de regerin-
gen, die onder meer grote 
 infrastructuurwerken zullen 
uitvoeren. De rotatie is de 
voorbije maanden begonnen 
en ze zal doorzetten. z
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H
et diagnosticabedrijf Bio-
cartis heeft zijn belang-
rijkste drie jaardoelstel-
lingen gehaald. Dat is een 
huzarenstuk, gezien de 
enorme impact van de 
coronapandemie op on-

cologietesten. In 2020 zijn 
335 nieuwe Idylla-toestellen 
geplaatst. Dat was in de vork 
van 300 à 350 toestellen die 
Biocartis bij de derdekwar-
taalupdate vooropstelde en 
vergelijkbaar met de 337 
Idylla’s in 2019. Na aftrek van 
64 toestellen die terugkwa-
men na de stopzetting van de 
samenwerking met Genomic 
Health (Exact Sciences) eind 
oktober waren eind decem-
ber 1581 Idylla’s bij klanten 
geplaatst. Een derde ging 
naar de Verenigde Staten. De 
omzet uit de verkoop van 
Idylla’s steeg met 14 procent 
tot 7,1 miljoen euro.
Het tweede doel was de toe-
name van de verkoop van het 
aantal testcartridges. Dat 
steeg met 31 procent tot 
230.000 testen, tegenover 
228.000 verwacht. In de eer-
ste jaarhelft was er een stij-
ging met 12 procent tot 
80.000 testen. In de sterke 
tweede jaarhelft herstelde de 
verkoop van de oncologietes-
ten, ondanks de nieuwe te-
rugval in het vierde kwartaal. 
Vooral in de Verenigde Staten 
verkocht ook de test voor 
SARS CoV-2 goed, die ver-
sneld werd ontwikkeld om in 
te spelen op de hoge nood op 
de afdelingen intensieve 
zorg. De omzet uit cartridges 
steeg met 38 procent tot 
24,8 miljoen euro. De gemid-
delde verkoopprijs per test 
steeg met 7 procent.

De omzet, inclusief de schik-
king van 10,3 miljoen euro 
die Exact Sciences betaalde, 
steeg met 47 procent tot 
55,6 miljoen euro. De be-
drijfskosten stegen met 10 
procent tot 102,4 miljoen eu-
ro en de productiekosten met 

23 procent tot 26,3 miljoen 
euro. Door het toenemende 
belang van de tweede pro-
ductielijn klom de brutomar-
ge van 12 naar 18 procent. 
Het nettoverlies daalde met 2 
procent tot 62,9 miljoen euro.

Het derde doel haalde Bio-
cartis met een kaspositie van 
123,8 miljoen euro (120 mil-
joen verwacht), tegenover 
178,7 miljoen eind 2019. Bio-
cartis verminderde zijn uit-
staande converteerbare obli-
gatieschuld met 13,6 miljoen 
euro door de conversie van 
10 procent van de uitstaande 
obligaties met vervaldatum 
in 2024.
Voor 2021 mikt Biocartis op-
nieuw op 300 à 350 ge-
plaatste toestellen, rekening 
houdend met het sterke vier-
de kwartaal en de aanhou-
dende restricties voor klan-
tenbezoeken in de ziekenhui-
zen. Het volume verkochte 
testen zou met 40 à 60 pro-
cent stijgen, tot 320.000 à 

370.000 testen. De verwachte 
kaspositie voor eind 2021 be-
draagt 50 miljoen euro, reke-
ning houdend met mogelijke 
investeringen in de infectie-
ziektenfranchise. Al is het 
mogelijk dat Biocartis daar-
voor op termijn in zee gaat 
met partners. Biocartis 
brengt nog in de eerste jaar-
helft een SARS-CoV-2-panel-
test uit, die naast covid-19 
ook andere respiratoire in-
fecties zoals influenza zal op-
sporen. Die gecombineerde 
test zal een hogere verkoop-
prijs hebben. Op korte ter-
mijn is het uitkijken naar de 
lancering van de GeneFusi-
on-longkankertest en de in-
diening van de goedkeurings-
aanvraag in de Verenigde 
Staten van de MSI-darmkan-
kertest. De ontwikkelingen in 
China en Japan lopen vol-
gens plan. De eerste registra-
ties van testen worden in 
2022 verwacht.

Conclusie
Het aandeel werd niet be-
loond voor de mooie jaarcij-
fers en vooruitzichten voor 
2021. De dubbele franchise in 
oncologie en infectieziekten 
vergroot de aantrekkelijkheid 
van het Idylla-platform. De 
pandemie maakte het belang 
van diagnostische testen dui-
delijk en verhoogde de inte-
resse in het veld. De versterk-
te strategische positie en de 
lage waardering maken Bio-
cartis wel kwetsbaar voor 
een vijandige overname. We 
vinden de zwakke koersreac-
tie onterecht en verhoogden 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille. z

B IOCART I S

Alweer niet beloond

Koers: 4,2 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 241,7 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: -

De lage waardering maakt 
Biocartis kwetsbaar voor 
een vijandige overname.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 12 MAART
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D
e jaarresultaten van 
2020 bevestigen nog 
eens dat het ergste ach
ter de rug is voor Bos ka
lis, de grootste bagger
maatschappij ter wereld. 
Meteen na de uitbraak 

van het coronavirus trof de 
bedrijfsleiding heel snel 
doortastende maatregelen, 
zodat de financiële schade 
binnen de perken bleef. Het 
koersherstel sinds augustus 
2019 kreeg door de paniek 
over de coronapandemie een 
serieuze knauw, maar al na 
de bekendmaking van de 
halfjaarcijfers was duidelijk 
dat er geen reden tot be
zorgdheid was.

Over het hele jaar 2020 be
droeg de omzet 2,525 miljard 
euro, of 4,5 procent minder 
dan de 2,645 miljard euro 
van 2019 en min of meer in 
lijn met de gemiddelde ana
listenverwachting van 
2,53 miljard. Ondanks de la
gere omzet nam de recurren
te bedrijfskasstroom (zonder 
eenmalige elementen, rebit
da) met 7,5 procent toe: van 
375,8 miljoen euro in 2019  
tot 404 miljoen euro. De ana
listenconsensus bedroeg 
385,6 miljoen. Ook het recur
rent bedrijfsresultaat (rebit) 
steeg: van 28 miljoen naar 
140 miljoen euro.
De coronacrisis deed het 
 management heel kritisch 
kijken naar de balans en de 
reële waarde van alle activa. 

Dat leidde tot een bijkomen
de afboeking van 195 miljoen 
euro, waardoor de ebit uit
kwam op 7,3 miljoen euro, 
tegenover een gemiddelde 
analistenverwachting van 
18,2 miljoen. Daardoor was 
er ook een nettoverlies van 
97 miljoen euro, of 0,75 euro 
per aandeel. Zonder uitzon
derlijke elementen was er 
een nettowinst van 0,69 euro 
per aandeel, zowat 20 pro
centpunt beter dan de analis
tenconsensus.
Het orderboek geeft reden 
tot geruststelling en zelfs op
timisme. Eind december was 
het orderboek 5,31 miljard 
euro waard, een record. Eind 
september was dat nog 
4,4 miljard. Boskalis haalde 
de voorbije maanden het 
grootste order in zijn ge
schiedenis binnen: de ont
wikkeling van een tweede 
luchthaven in de Filipijnse 
hoofdstad Manilla.
In april besliste Boskalis 
geen dividend over het boek
jaar 2019 uit te keren. Over 
het boekjaar 2020 is er op
nieuw een brutodvidend van 
0,50 euro per aandeel. Bos

kalis koopt ook weer volop 
eigen aandelen in.
De meest positieve verras
sing in het jaarrapport is dat 
de nettokaspositie in de loop 
van het jaar fors toegenomen 
is: van 25,7 miljoen eind 2019 

naar 439 miljoen euro eind 
2020. Dat is maar liefst 
3,38 euro per aandeel, of 13 
procent van de beurskapitali
satie. Het cijfer ligt 84 pro
cent boven de gemiddelde 
analistenverwachting van 
238 miljoen euro.
Het management heeft ver
trouwen in de toekomst en 
stelt voor 2021 al minstens 
dezelfde ebitda als vorig jaar 
in het vooruitzicht. We den
ken dat de bedrijfstop van 
Boskalis daarbij zijn typische 
voorzichtige benadering aan 
de dag legt en gaan ervan uit 
dat de prognose in de loop 
van het jaar nog wordt opge
trokken.

Conclusie
Boskalis heeft snel en accu
raat opgetreden om de nega
tieve gevolgen van de coro
na pandemie op te vangen. 
Belangrijk zijn de uiterst 
sterke financiële positie van 
de baggeraar en de gerust
stellende vooruitzichten 
voor 2021. Het aandeel blijft 
in onze ogen nog altijd te 
goedkoop. We verwachten 
dit jaar een verdere herwaar
dering van het aandeel. In 
2010 betaalden beleggers nog 
2,3 keer de boekwaarde, 
 tegenover 1,5 keer vandaag. 
Het advies blijft dan ook 
 positief. Het aandeel blijft 
vanzelfsprekend in de voor
beeldportefeuille. z

BOSKAL I S

Sterke nettokaspositie verrast 

Koers: 27,00 euro
Ticker: BOKA NA
ISIN-code: NL0000852580
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 3,61 miljard euro
K/w 2020: 39
Verwachte k/w 2021: 26
Koersverschil 12 maanden: +35%
Koersverschil sinds jaarbegin: +18%
Dividendrendement: 1,8%

Het orderboek bereikte 
eind 2020 een record van 
5,31 miljard euro.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 9 MAART
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C
FE beperkte de corona-
schade in 2020 dankzij 
een betere tweede jaar-
helft. De groeps omzet 
daalde met 11,1 procent 
tot 3,22 miljard euro. Na 
zes maanden had de om-

zet met 1,49 miljard euro nog 
een achterstand van 19,3 pro-
cent tegenover 2019. Na een 
sterker derde kwartaal (-6% 
tot 632,2 miljoen euro) daal-
de de omzet van de offshore-, 
bagger- en milieugroep DEME 
in het vierde kwartaal met 
14,1 procent tot 515,7 miljoen 
euro. Op jaarbasis bedraagt 
de terugval 16,3 procent, tot 
2,2 miljard euro.

Van de omzetdaling met 
426 miljoen euro wordt 
300 miljoen toegeschreven 
aan de pandemie. Het groot-
ste slachtoffer was de divisie 
baggerwerken, die 877 mil-
joen euro omzet haalde 
(-19,1%), of 40 procent van 
het totaal (41% in 2019). De 
offshoredivisie boekte 
934,6 miljoen euro omzet, 
een daling met 18,1 procent, 
of 43 procent van het totaal 
(44% in 2019). Het belang 
van DEME Infra groeide van 
7 naar 9 procent, tot 
208,8 miljoen euro. De be-
drijfskasstroom van  DEME 
zakte met 15,5 procent tot 
369,5 miljoen euro, of een 
kleine stijging van de ebitda- 
marge met 10 basispunten tot 
16,8 procent. De nettowinst 
van DEME zakte met 61,9 

procent tot 50,4 miljoen euro.
Het orderboek steeg naar een 
record van 4,5 miljard euro, 
tegenover 3,75 miljard eind 
2019, onder meer dankzij een 
landwinningscontract van 
300 miljoen euro voor het 
Abu Qir-havenproject in 
Egypte en het contract van 
700 miljoen euro voor de 
bouw van de Fehmarnbelt, ’s 
werelds langste onderzeese 
weg- en spoorverbinding tus-
sen Duitsland en Denemar-
ken. DEME sloot de voorbije 
maanden enkele contracten 
voor waterstofprojecten.
De bouwafdeling Contrac-
ting draaide een omzet van 
911,9 miljoen euro, of 8,7 pro-
cent minder dan in 2019. De 
pandemie kostte 90 miljoen 
euro omzet, waarvan 20 mil-
joen in de tweede jaarhelft. 
De bedrijfswinst (ebit) daal-
de met 20,7 procent tot 
14,9 miljoen euro en de netto-
winst met 42,1 procent tot 
5,5 miljoen. Het orderboek 
klom vorig jaar met 7,7 pro-
cent tot 1,49 miljard euro. 
Dankzij de oplevering van 
vier residentiële vastgoed-
projecten in Polen boekte de 

kleinere pool vastgoedont-
wikkeling een sterk jaar. De 
ebit klom met 67,2 procent 
tot 22,9 miljoen euro. Het 
verwerven van heel wat nieu-
we gronden zorgde voor een 
toename van het vastgoed- 
bestand met 34 procent tot 

192 miljoen euro. De groep 
heeft veertig projecten in 
ontwikkeling, in België (54,2% 
van het vastgoedbestand), 
het Groothertogdom Luxem-
burg (28,1%) en Polen (17,7%).
Op groepsniveau daalde de 
ebit met 32,8 procent tot 
119,5 miljoen euro en de net-
towinst met 52 procent tot 
64 miljoen, of 2,53 euro per 
aandeel. Zowel DEME als 
Contracting verwacht in 2021 
een toename van zijn omzet 
en zijn nettowinst, terwijl de 
vastgoedafdeling door min-
der opleveringen en uitge-
stelde bouwvergunningen 
een beperkte daling voorziet. 
Op groepsniveau blijft het 
herstel wel onder het niveau 
van voor de pandemie.
De nettoschuld zakte in 2020 
met 24,6 procent tot 
601,4 miljoen euro. CFE keert 
na een jaar onderbreking een 
brutodividend van 1 euro per 
aandeel uit.

Conclusie
Het aandeel van CFE is na de 
forse klim sinds oktober toe 
aan een adempauze. Maar de 
vooruitzichten op lange ter-
mijn blijven heel gunstig, met 
een belangrijke rol voor 
 DEME om de koolstofneu-
trale klimaatambitie te reali-
seren. We beves tigen het 
koopadvies vanuit een lange-
termijnperspectief. Het or-
derboek is historisch hoog, al 
blijft het een uitdaging om de 
marges te bewaken. Het aan-
deel noteert tegen 25 keer de 
verwachte winst en met een 
ondernemingswaarde (ev) 
van 7,1 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2021. z

CFE

Mooi herstel in de tweede jaarhelft

Koers: 92,1 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,3 miljard euro
K/w 2020: 36
Verwachte k/w 2021: 25
Koersverschil 12 maanden: +26%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9,5%
Dividendrendement: 1,1%

Het orderboek is  
historisch hoog, al blijft 
het een uitdaging om de 
marges te bewaken.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
’Ieteren blijft de beleg
gers positief verrassen. 
In  november meldde de 
holding haar aandeel
houders al dat de winst 
in het coronajaar het cij
fer van 2019 zou evena

ren. Bij de publicatie van de 
jaarresultaten vorige week 
bleek dat D’Ieteren het in 
2020 zelfs 11 procent beter 
deed, ondanks een daling van 
de omzet met 10 procent. En 
voor dit jaar verwacht het 
management nog eens een 
stijging met 25 procent, op 
voorwaarde dat de pandemie 
niet opnieuw oplaait. De ver
klaring is Belron. De herstel
ler van voertuigbeglazing 
maakte een spectaculaire 
comeback. D’Ieteren zit mee 
aan tafel, dankzij een belang 
van 53,75 procent.

2020 was een recordjaar voor 
Belron. Ondanks een omzet
daling met 8 procent steeg de 
aangepaste winst met 44 pro
cent. Dat is te danken aan een 
stevige kostencontrole en ef
ficiënter werken. Het bedrijf 
plukt ook de vruchten van zijn 
keuze van de voorbije jaren 
om te investeren in het her
stel van autoruiten die almaar 
meer sensoren bevatten. Bij 
een herstelling moeten die 
sensoren opnieuw worden 
gekalibreerd, wat een veel 
 lucratievere activiteit is dan 
louter een sterretje in een 
voorruit te herstellen. “We 
zijn nog niet aan het einde van 
de rit. Ook het transformatie

plan kan nog enkele jaren de 
efficiëntie verbeteren”, zegt 
CEO Francis Deprez.
Naast het belang in Belron 
heeft D’Ieteren ook nog D’Ie
teren Auto en Moleskine in 
portefeuille. De verdeler van 
de merken van Volkswagen 

kon de schade vorig jaar be
perken. De Belgische auto
markt kromp met 20 procent, 
maar dankzij een strikte kos
tencontrole kon D’Ieteren 
Auto zijn marges verdedigen, 
zodat de aangepaste winst 
maar met 20 procent daalde. 
Dit jaar zal de Belgische au
tomarkt nog lang niet de ou
de zijn, maar D’Ieteren Auto 
rekent op een winstherstel 
met 15 procent.
Slechter verging het Moles
kine. Doordat heel wat win
kels gesloten bleven, zakte de 
verkoop met 37 procent. Het 
bedrijf eindigde diep in de 
rode cijfers. De tweede jaar
helft bracht een schuchter 
herstel. Die positieve signa
len geven het management 
voldoende vertrouwen om 
voor dit jaar een omzetstij
ging met 10 procent en een 
bedrijfswinst van minstens 
10 miljoen te verwachten. 
Maar Moleskine blijft het 
zorgenkindje van de groep.
Op groepsniveau levert dat 
samenspel van de drie doch
ters een aangepaste netto
winst van 230,8 miljoen euro 
op, of 4,25 euro per aandeel. 

De nettowinst strandde wel 
op 140,8 miljoen euro, of 
2,6 euro per aandeel, door 
eenmalige herstructurerings
kosten en afwaarderingen. 
Ook in 2019 liepen die een
malige kosten op tot 145 mil
joen euro. Vanaf dit jaar zou 
het verschil tussen de aange
paste winst en de gerappor
teerde nettowinst toch klei
ner mogen worden.
De fraaie resultaten vertalen 
zich ook in een sterke vrije 
cashflow, waardoor de netto
kaspositie op groepsniveau is 
opgelopen tot 1,45 miljard 
euro. Dat laat met sprekend 
gemak een verhoging van het 
dividend tot 1,35 euro toe. 
Het inkoopprogramma van 
eigen aandelen wordt wel
licht hervat, wanneer de on
zekerheid van de coronacri
sis wegebt. Het bedrijf heeft 
nog geen haast om nieuwe 
overnames te doen. “De goe
de bedrijven zijn alleen maar 
duurder geworden”, ver
klaart Francis Deprez.

Conclusie
De sterke resultaten van 
D’Ieteren surfen op het suc
ces van Belron, terwijl D’Ie
teren Auto de schade kan be
perken. Het koersherstel van 
de voorbije maanden toont 
aan dat de beleggers eindelijk 
de revival bij Belron weten te 
smaken, maar er zit nog rek 
op het winstpotentieel van 
Belron en dus ook op de 
waardering van de groep. 
 Beleggers betalen 15 keer de 
verwachte winst voor dit jaar, 
wat voldoende ruimte laat 
om het koopadvies te hand
haven. z

D ’ I E T EREN

Er zit nog rek op

Koers: 79,6 euro
Ticker: DIE:BB
ISIN-code: BE0974259880
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,8 miljard euro
K/w 2020: 17
Verwachte k/w 2021: 15
Koersverschil 12 maanden: +60%
Koersverschil sinds jaarbegin: +18%
Dividendrendement: 1,7%

De beleggers weten de  
revival bij Belron  
eindelijk te smaken.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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O
perationeel gaat het Fa
cebook voor de wind. De 
kwartaalcijfers kwamen 
boven de verwachtingen 
uit. De groepsomzet 
klom tussen oktober en 
december op jaarbasis 

met een derde, naar 28,1 mil
jard dollar. Dat was 1,6 mil
jard dollar boven de consen
susprognose. Ongeveer de 
helft van die omzet kwam uit 
de Verenigde Staten en Ca
nada en een kwart uit Euro
pa, hoewel die markten sa
men maar 27 procent van het 
aantal gebruikers leveren.
De operationele winst (12,8 
miljard) steeg op kwartaal
basis met ruim de helft. Het 
aantal dagelijks actieve Face
bookgebruikers lag met 
1,845 miljard 11 procent ho
ger dan een jaar eerder. Het 
aantal gebruikers in de Ver
enigde Staten en Canada 
daalde wel voor het tweede 
kwartaal op rij, maar de 
 hogere omzet per gebruiker 
compenseerde dat. Facebook 
verwelkomde op zijn platfor
men (Facebook, Instagram, 
Messenger en WhatsApp) 
dagelijks gemiddeld 2,6 mil
jard klanten (+15%).
De jaarcijfers toonden de im
pact van het slechte tweede 
kwartaal, maar de omzet lag 
met 86 miljard dollar toch  
21 procent hoger dan in 2019. 
De operationele winst steeg 
met 36 procent naar 32,7 mil
jard dollar, met een marge 
van 38 procent.
In de eerste jaarhelft heeft 
Facebook een eenvoudige 
vergelijkingsbasis, maar van
af de tweede jaarhelft, wan
neer mensen na de lock
downs minder tijd online 

zullen doorbrengen, wordt 
een vertraging verwacht.
De grootste tegenwind komt 
van de regelgevers. Facebook 
ligt in de Verenigde Staten 
onder vuur wegens schen
dingen van de mededingings
regels. In december startten 

de Federal Trade Commissi
on en verschillende staten 
een rechtszaak tegen Face
book, omdat het de data van 
WhatsApp en Instagramge
bruikers wil gebruiken in zijn 
andere diensten. Bij de goed
keuring van de overname van 
beide bedrijven had Face
book beloofd dat niet te doen. 
In theorie kan de juridische 
strijd betekenen dat Face
book WhatsApp en Insta
gram moet afstoten. Die kans 
is echter heel klein. Het 
meest waarschijnlijke scena
rio is dat Facebook een boete 
krijgt en dat de regelgevers 
toekomstige overnames met 
argusogen zullen bekijken.
Ook de spanningen met 
 Apple nemen toe, nu de 
smart phonefabrikant zijn 
nieuwe versie van het iOS 
besturingssysteem uitrolt. In 
die versie moeten iPhone 
gebruikers expliciet toestem
ming geven aan Facebook om 
data te verzamelen en te ge
bruiken voor doelgerichte 
advertenties. Tot nu gebeur
de dat automatisch. Ver
wacht wordt dat veel gebrui
ker hun recht op weigering 
zullen gebruiken. Dat zal de 

efficiëntie van de Facebook 
advertenties verminderen en 
de tarieven ervan onder druk 
zetten.
Facebook beschikte eind 
 vorig boekjaar over bijna 
62 miljard dollar aan liquidi
teiten. Daar stond een schuld 
van 11,2 miljard dollar tegen
over. De groep keurde een 
bijkomend budget van 
25 miljard dollar goed voor 
de inkoop van eigen aande
len, boven op het programma 
van 34 miljard, waarvan nog 
8,6 miljard beschikbaar is. De 
komende jaren zullen de ka
pitaaluitgaven en de operati
onele uitgaven in verhouding 
tot de omzet stabiliseren of 
zelfs dalen. Dat creëert ruim
te voor hogere kasstromen en 
op termijn dus een stijging 
van de aandeelhoudersver
goedingen.

Conclusie
Facebook boekte indrukwek
kende resultaten en ook op 
de lange termijn oogt de 
groei aantrekkelijk. Toch 
piekte het aandeel niet, door 
het vooruitzicht op een lasti
gere tweede jaarhelft en een 

sectorrotatie uit groeiaan
delen. Ook de druk van de 
 regelgevende autoriteiten 
speelt een rol. Daar staat te
genover dat de inkoop van 
 eigen aandelen is opgetrok
ken. Facebook noteert nu in 
lijn met de S&P500, ondanks 
een veel grotere groei. z

FACEBOOK

Almaar minder likes van Wall Street

Koers: 259,37 dollar
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US30303M1027
Ticker: FB US
Beurskapitalisatie: 738 miljard dollar
K/w 2020: 26
Verwachte k/w 2021: 23
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: -

Facebook boekte  
indrukwekkende  
resultaten, maar het  
aandeel piekte niet.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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I
AMGold heeft operationeel 
alweer een moeilijk jaar 
achter de rug. Door de co-
ronamaatregelen en sociale 
onrust presteerde de Rose-
bel-mijn in Suriname on-
dermaats. Dat was ook het 

geval bij Westwood in Cana-
da, waar een aardbeving het 
mijnplan in de war stuurde. 
Enkel Essakane in Burkina 
Faso deed het goed.
Het vierde kwartaal viel nog 
mee met een output van 
169.000 troy ounce, of slechts 
5 procent minder dan een 
jaar eerder. Rosebel produ-
ceerde eind vorig jaar op 75 
procent van zijn normale 
 capaciteit. Dat is opgelopen 
naar 85 procent. Bij West-
wood werden de ertsen uit 
voorraad en uit het boven-
grondse deel van de mijn ver-
werkt. Dat drukte de kosten. 
Essakane leverde 103.000 
troy ounce, of 60 procent van 
de groepsproductie.

IAMGold profiteerde van de 
hoge goudprijs in het vierde 
kwartaal door een deel van 
het goud in voorraad te ver-
kopen. Dat leverde een re-
cordomzet van 347,5 miljoen 
dollar (+16% op jaarbasis) en 
een aangepaste nettowinst 
van 19,1 miljoen dollar op, 
 tegenover een verlies van 
0,6 miljoen dollar een jaar 
eerder. Het volledige boek-
jaar leverde een omzet van 
1,24 miljard dollar en een 
aangepaste winst van 

87,7 miljoen dollar of 0,19 per 
aandeel op. De jaarproductie 
lag met 653.000 troy ounce  
8 procent lager dan een jaar 
eerder en in lijn met de prog-
nose van 630.000 à 680.000 
troy ounce.
De productiekosten kwamen 
9 procent hoger uit dan een 
jaar eerder, met 1232 dollar 
per troy ounce. De productie-
kosten van Rosebel lagen met 
1224 dollar in lijn met het 
groepsgemiddelde, maar de 
mijn produceerde wel 16 pro-
cent minder goud dan een 
jaar eerder. Westwood zag de 
output met 13 procent afkal-
ven, waardoor Essakane de 
meubelen moest redden met 
een output van 364.000 troy 
ounce en productiekosten 
van 1098 dollar.
2021 wordt een doorslagje 
van vorig jaar en dat is ont-
goochelend. IAMGold stelt 
een output tussen 630.000 en 
700.000 troy ounce en een 
totale kostprijs tussen 1230 
en 1280 dollar voorop. Essa-
kane kan dit jaar tot 10 pro-
cent meer goud opleveren 
door een aanpassing aan de 
verwerkingsinstallatie. Bij 

Rosebel is er een verwachte 
stijging van 5 tot 17 procent. 
Westwood zou slechts 
45.000 tot 65.000 troy ounce 
goud opleveren, naargelang 
de snelheid waarmee het on-
dergrondse deel van de mijn 

weer kan worden openge-
steld. Voor groei is het wach-
ten op Coté Gold, waarvan de 
bouw is gestart. Coté Gold 
beschikt over 7,3 miljoen troy 
ounce goudreserves en zal 
gemiddeld 367.000 troy oun-
ce per jaar produceren.
Financieel is de gouddelver 
robuust. IAMGold boekte 
 vorig boekjaar een vrije kas-
stroom van 223,2 miljoen 
dollar, of bijna 4 keer zoveel 
als een jaar eerder. Daardoor 
steeg de hoeveelheid cash en 
investeringen naar 947,5 mil-
joen dollar, aangevuld met 
een kredietlijn van 500 mil-
joen dollar die loopt tot 2025. 
Vorig jaar heeft IAMGold 
een oude obligatielening van 
400 miljoen dollar tegen 7 
procent geherfinancierd en 
vervangen door een nieuwe 
van 450 miljoen met een 
looptijd tot 2028 en een lage-
re rentevoet (5,75%). IAM-
Gold heeft 192.000 troy oun-
ce van de output van dit jaar 
al op voorhand verkocht te-
gen 1600 à 3000 dollar per 
troy ounce.

Conclusie
De lagere productie werd ge-
compenseerd door een hoge-
re goudprijs, waardoor 2020 
een vrij goed jaar was. In 
2021 zullen de productie en 
de kosten in lijn liggen met 
2020. Op structurele groei is 
het wachten op Coté Gold, 
dat ten vroegste binnen twee 
jaar operationeel wordt. 
IAMGold staat financieel 
sterk en noteert goedkoop 
 tegen 0,6 keer de boekwaar-
de. Goud zette 2021 zwak in, 
wat voor de mijnaandelen 
een extra koopkans biedt. z

I AMGOLD

Productiegroei keert terug in 2023

Koers: 3,08 dollar
Ticker: IAG US
ISIN-code: CA4509131088
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 1,5 miljard dollar
K/w 2020: 16
Verwachte k/w 2021: 8
Koersverschil 12 maanden: +10%
Koersverschil sinds jaarbegin: -16%
Dividendrendement: -

IAMGold staat financieel 
sterk en noteert tegen  
ook erg goedkoop.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating:  1C
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S
aint-Gobin, de masto-
dont in de Europese 
bouwsector, verraste 
vriend en vijand met een 
kasstroom van 3,04 mil-
jard euro in 2020. Dat re-
cord kwam er na een stij-

ging van 63,9 procent tegen-
over 2019 (toen 1,86 miljard). 
Het nieuwe management, 
dat aan boord kwam in 2019, 
wist zich te bewijzen in het 
coronajaar. In zijn Trans-
form & Grow-plan staat een 
grotere winstgevendheid 
centraal. Een andere priori-
teit is weinig rendabele acti-
viteiten afstoten.
Dat laatste gebeurde vorig 
jaar voor 2,57 miljard euro, 
wat het totale bedrag van de 
geplande en gerealiseerde 
verkopen sinds het aantre-

den van het nieuwe manage-
ment op 4,6 miljard euro 
bracht. Om de rendabiliteit 
op te krikken werkte de nieu-
we bedrijfsleiding een kos-
tenbesparingsplan uit, dat 
120 miljoen euro opbracht in 
2019 en 250 miljoen in 2020. 
Daarmee zijn de beoogde 
 besparingen een jaar eerder 
dan gepland gerealiseerd, 
 ondanks de coronacrisis.
Vorig jaar zakte de omzet 
met 10,4 procent: van 42,57 
naar 38,13 miljard euro. Daar 
zit ook de impact van de 
 desinvesteringen in. Op ver-
gelijkbare basis bleef het om-
zetverlies beperkt tot 3,8 pro-
cent. In de tweede jaarhelft 

was er op vergelijkbare basis 
zelfs een stijging met 4,8 pro-
cent, en zelfs met 6,4 procent 
in het laatste kwartaal.
De daling van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) bleef beperkt 
tot 9,3 procent: van 4,87 naar 
4,41 miljard euro. De ebitda- 
marge (ebitda tegenover de 
omzet) steeg licht naar 11,6 
procent (+0,2%), na een 
spectaculair herstel met 200 
basispunten (2%) in het 
tweede halfjaar. De bedrijfs-
winst (ebit) viel met 15,8 pro-
cent terug: van 3,39 miljard 
naar 2,85 miljard euro. De 
vergelijkbare ebit daalde met 
12,3 procent, ook na een fors 
herstel (+22,4%) in de twee-
de jaarhelft.
Door de stevige kasstroom-
generatie daalde de netto 
 financiële schuld met bijna 
een derde (-31,6%): van 10,49 
naar 7,18 miljard euro. De 
aandeelhouders krijgen een 
dividend van 1,33 euro bruto 
per aandeel.
De komende jaren zien er be-
loftevol uit. In het kader van 
de Green Deal, waarmee de 
Europese Commissie van de 
Europese Unie tegen 2050 

het eerste klimaatneutrale 
continent wil maken, moet 
een renovatiegolf op gang 
 komen. De Europese Unie 
wil dat tot 2030 jaarlijks 
185 miljard euro geïnvesteerd 
wordt in het energiezuiniger 
maken van gebouwen. 

115 miljard euro gaat naar de 
renovatie van privéwonin-
gen, 70 miljard naar over-
heidsgebouwen. De Franse 
regering heeft in haar stimu-
leringspakket dit jaar 6,7 mil-
jard euro opzijgezet voor de 
renovatiegolf. Dat is een uit-
gelezen zakenkans voor de 
Franse bouwgroep.

Conclusie
We hebben Saint-Gobain 
sinds begin dit jaar in onze 
portefeuille, en daar hebben 
nog geen seconde spijt van 
gehad. Het Franse bouwbe-
drijf moet kunnen meeprofi-
teren van de Europese reno-
vatiegolf, omdat het 70 pro-
cent van zijn groepsomzet in 
Europa realiseert en onge-
veer de helft van de omzet 
uit renovatie komt. Daar-
naast is er de verbeterde ren-
dabiliteit van de onderne-
ming, gekoppeld aan een 
aantrekkelijke waardering 
tegen 0,65 keer de omzet, 
1,2 keer de boekwaarde en 
13,5 keer de verwachte winst 
voor 2021, en tegen 6 keer de 
verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
(ev) en de  bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor dit jaar. z

SA I N T-GOBA I N

Vrije kasstroom naar record in coronajaar

Koers: 48,35 euro
Ticker: SGO FP
ISIN-code: FR0000125007
Markt: Parijs
Beurskapitalisatie: 24,68 miljard euro
K/w 2020: 17,5
Verwachte k/w 2021: 13,5
Koersverschil 12 maanden: +68%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 2,8%

De renovatiegolf is een  
uitgelezen zakenkans 
voor de Franse bouw-
groep.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et kwartaal- en jaarrap-
port van Telenet bevatte 
weinig verrassingen. 
Zon der rekening te hou-
den met de overname 
van De Vijver Media in 
2019 en desinvesteringen 

(afgestoten bedrijfsonderde-
len) daalde de omzet met 1,9 
procent naar 2,58 miljard eu-
ro. De aangepaste bedrijfs-
winst (ebitda) steeg met 0,5 
procent naar 1,38 miljard eu-
ro, tegenover 1,37 miljard in 
2019. De ebitda-marge klom 
naar 53,5 procent, tegenover 
52,2 procent een jaar eerder 
door een daling van de ope-
rationele uitgaven (-5%). Te-
lenet wil dit jaar weer groei-
en, al blijft de vooropgestelde 
omzetstijging met 1 procent 
onder de verwachtingen. De 
telecomgroep verwacht dat 
de ebitda dit jaar 1 tot 2 pro-
cent hoger uitkomt.

Telenet kreeg vorig jaar te-
genwind. De advertentie-in-
komsten van de televisie-
dochter SBS (GoPlay-televi-
siezenders) daalden met 14 
procent. Het vierde kwartaal 
was beter. De inkomsten uit 
roaming stonden onder druk 
door het beperkte reisver-
keer. In de Europese Unie 
zijn de roamingtarieven afge-
schaft, maar daarbuiten blij-
ven ze normaal een lucratie-
ve inkomstenbron met enorm 
hoge marges. Telenet ver-
wacht een herstel wanneer 
de internationale reisbeper-
kingen worden opgeheven.

De verkoop van mobiele toe-
stellen daalde met 14 procent 
door de tijdelijke sluiting van 
de Telenet-winkels. Telenet 
zag in de televisietak ook het 
aantal sportabonnementen 
met 7 procent afnemen door 
een forse daling van het aan-

tal sportevenementen. Intus-
sen is er een inhaalbeweging 
op gang gekomen. Door het 
verlies van het voetbalcon-
tract aan Eleven Sports en de 
lagere advertentie-inkomsten 
moest Telenet 32,9 miljoen 
euro afboeken op de waarde 
van SBS.
Er was ook positief nieuws: 
de televisiestak groeide in het 
vierde kwartaal met 11 pro-
cent en ook het aantal mobie-
le klanten nam toe. Er kwa-
men meer breedbandklanten 
bij dan verwacht, ondanks de 
lancering van een goedkoop 
aanbod met enkel internet 
door Orange. Telenet gaat de 
strijd aan met de lagekosten-
spelers Scarlet (Proximus) en 
Orange door een pakket met 
digitale tv, mobiele telefonie 
en internet aan te bieden 
vanaf 50 euro per maand.
De vrije kasstroom lag met 
415,8 miljoen euro (+6%) aan 
de onderkant van de voorop-
gestelde vork van 415 tot 
435 miljoen, maar dat was 
aangekondigd. Die toename 
dankt het aan een lagere be-
lastingfactuur en een daling 
van de rentelast door een 
herfinanciering van uitstaan-

de leningen. Telenet stelt 
voor het lopende boekjaar 
een vrije kasstroom tussen 
420 en 440 miljoen euro 
voorop. Telenet besliste vorig 
jaar weer een regulier divi-
dend uit te keren. In decem-
ber was er al een tussentijdse 
uitkering van 1,375 euro bru-
to. Begin mei volgt het slot-
dividend, dat even hoog zal 
zijn. Daarmee keert Telenet 
ongeveer drie kwart van zijn 
vrije kasstroom uit.
Na de dividenduitkering van 
december was de netto-
schuld in verhouding tot de 
ebitda opgelopen naar 4,1. 
Dat is nog binnen de voorop-
gestelde grens van 3,5 tot 4,5, 
maar de schuld blijft met no-
minaal wel heel hoog (ruim 
5,4 miljard euro). Door de op-
eenvolgende herfinancierin-
gen is de gemiddelde rente 
gedaald naar 3,1 procent en 
de gemiddelde looptijd naar 
7,5 jaar. De recente renteklim 
heeft geen impact, want de 
schuld staat uit tegen een 
vaste rentevoet.

Conclusie
De kwartaal- en jaarcijfers 
verrasten niet, maar de groei-
vooruitzichten waren aan de 
magere kant. Telenet kan ac-
tief of passief een rol spelen 
in de verwachte consolidatie 
van de telecomsector, maar 
dat is op dit moment specula-
tief. Het hoge dividend is het 
belangrijkste pluspunt van 
Telenet. Het aandeel blijft 
koopwaardig als rendements-
belegging. z

T E L ENET

Conservatieve prognose

Het hoge dividend is het 
belangrijkste pluspunt van 
het Telenet-aandeel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE 
OP 12 MAART

Koers: 32,96 euro
Markt: Euronext Brussel
ISIN-code: BE0003826436
Ticker: TNET BB
Beurskapitalisatie: 3,8 miljard euro
K/w 2020: 10.5
Verwachte k/w 2021: 9
Koersverschil 12 maanden: +10%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 8,3%
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In het coronajaar 2020 daal-
de de omzet van Agfa- Ge-
vaert met 13,5 procent tot 
1,7 miljard euro. De aange-
paste bedrijfskasstroom 
(ebitda) verloor bijna 36 pro-
cent tot 99 miljoen euro en 

de aangepaste bedrijfswinst 
(ebit) halveerde tot 36 mil-
joen euro. Agfa gebruikt 
350 miljoen euro van de ver-
kochte Health Care IT- 
activiteiten om de financie-
ringsgraad van de pensioen-
regeling op te trekken. De 
groep wil voor 50 miljoen 
 euro eigen aandelen inkopen. 
Agfa verwacht een aanzien-
lijk herstel in het tweede 
halfjaar. Na de cijfers won de 
koers bijna 10 procent.

Het conglomeraat General 
Electric (GE) wil de vlieg-
tuigleasetak GE Capital Avia-
tion Services samensmelten 
met het Ierse AerCap Hol-
dings. GE krijgt 24 miljard 
dollar en een belang van 46 

procent in de nieuwe combi-
natie. Door de pandemie zal 
de wereldwijde vloot van 
vliegtuigen waarschijnlijk 
verschuiven van de lucht-
vaartmaatschappijen naar de 
lease-industrie. GE wil een 
omgekeerde aandelensplit-
sing doorvoeren, waarbij 
acht oude aandelen recht ge-
ven op één nieuw. De koers 
verloor 7,5 procent door de 
teleurstelling op de analis-
tendag van GE.

Na de sterke cijfers van Post-
NL koesterden de beleggers 
hooggespannen verwachtin-
gen voor de jaarcijfers van 
bpost. Dat werd een flinke af-
knapper. Het operationele re-
sultaat klom met 7,2 procent 

tot 1,194 miljard euro, maar 
de aangepaste bedrijfswinst 
dook 12,3 procent lager, naar 
60,5 miljoen euro. De marge-
stijging in de pakjesdivisie 
viel magerder uit dan ver-
wacht. Wel boekte de Ameri-
kaanse dochter winst. Voor 
dit jaar rekent bpost op een 
bedrijfswinst tussen 265 en 
295 miljoen euro. Daarmee 
blijft het onder de analisten-
consensus. Na de cijfers zak-
te de koers 17 procent.

Het biotechbedrijf Mithra 
zag zijn omzet dalen van 
96,5 miljoen euro in 2019 
naar 9 miljoen in 2020 door 
het uitblijven van grote licen-
tiedeals in 2020. Belangrijker 
is dat Mithra een robuuste 

cashpositie van 138 miljoen 
euro heeft, die vooral dient 
voor de financiering van de 
fase III-studies met Donesta. 
De groep bracht alles in ge-
reedheid voor een vlotte 
commerciële lancering van 
haar anticonceptiepil Estelle. 
Na Canada verwacht Mithra 
voor Estelle in de eerste helft 
van 2021 ook goedkeuring in 
Europa en de Verenigde Sta-
ten. In twee dagen won de 
koers ruim 15 procent. 

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 4,11 euro
Ticker: AGFB BB
ISIN-code: BE0003755692

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 12,26 dollar
Ticker: GE US
ISIN-code: US3696041033

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 8,16 euro
Ticker: BPOST BB
ISIN-code: BE0974268972

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 22,40 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
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H
et koersverloop van het 
aandeel van Proximus 
kent hoogtes en laagtes, 
maar toch vooral laagtes. 
Waar is de tijd dat het 
aandeel over de toog ging 
tegen 35 euro? In februari 

2015 was the sky the limit voor 
de telecomgroep. Intussen is 
er veel gebeurd. Proximus 
staat voor heel dure investe-
ringen. De schuldgraad is 
hoog. Het dividend werd ver-
laagd van 1,5 naar 1,2 euro per 
aandeel. Pas vanaf 2022 
wordt opnieuw groei ver-
wacht. Daarbovenop heeft de 
 affaire rond de aandelenver-
koop van ex-CEO Dominique 
Leroy het imago van het be-
drijf geschaad.

OPT I ES

Kink in de kabel bij Proximus
Toch zijn er kansen op beter-
schap, al wil dat niet zeggen 
dat een annus horribilis met-
een wordt gevolgd door een 
annus mirabilis. Het aandeel 
van Proximus is niet alleen 
goedkoper dan dat van de 
sectorgenoten. Het brutodivi-
dendrendement bedraagt 
weer meer dan 7 procent. Dat 
alleen al kan heel wat beleg-
gers ertoe verleiden om het 
aandeel weer in te slaan.
We gaan er dus van uit dat het 
baissesentiment rond het aan-
deel stilaan overdreven is. De 
afstraffing is buiten proportie 
en we gaan onze vertrouwde 
strategie toepassen: een op-
stelling langs de schrijverszij-
de.

Geschreven put
Schrijf de put Proximus 
september met uitoefen-
prijs 18,00 euro @ 2,75 euro
Omdat het aandeel van Proxi-
mus niet populair is en de 
koers dus heel laag noteert, 
brengen geschreven puts 
goed geld in het laatje. Ze bie-
den veel kans op extra rende-
ment. Dat lijkt ons verstandi-
ger dan de aandelen zelf te 
kopen. Als de aandelenkoers 
wat stijgt, is de premie ver-
worven. Mocht het aandeel 
toch lager gaan, dan moeten 
we misschien kopen. We be-
talen in dat geval 15,25 euro 
(18 ¬ 2,75). De laagste koers 
van de jongste twaalf maan-
den is 15 euro.

Gekochte call
Koop de call Proximus de-
cember met uitoefenprijs 
20,00 euro @ 0,50 euro
Wie wat meer risico aankan, 
mag calls kopen voor een klei-
ner bedrag dan wat de aande-
len zouden kosten als we zou-
den kopen. Met een klein be-
drag zetten we in op hogere 
koersen van het telecombe-
drijf. De koers moet met 15 
procent stijgen vooraleer dit 
contract intrinsieke waarde 
krijgt. Vorig jaar rond deze 
periode, na de afstraffing door 
het coronavirus, stond de 
koers zelfs hoger. Eerst moet 
de weerstand rond 18 euro 
sneuvelen. Dan ligt de weg tot 
22 euro wagenwijd open.
Houd er rekening mee dat we 
actief zijn op een beperkte 
markt. Strikte koerslimieten 
bij de aan- en de verkoop zijn 
dus noodzakelijk. z

D
e rente op Amerikaanse 
overheidsobligaties op 
tien jaar (treasury’s) is 
aan een stevige opmars 
bezig. Ook de negatieve 
Duitse tienjaarse referen-
tierente van de Bund is 

een stuk minder negatief. 
Wanneer de rente stijgt, wor-
den bestaande obligaties, die 
zijn uitgegeven tegen een la-
gere rente, minder waard. 
Wie wil inspelen op een ren-
testijging, kan dus short gaan 
op een obligatie- index van die 
specifieke munt, in dit geval 
de dollar of de euro.
De rente zit in de lift, antici-
perend op het herstel van de 
wereldwijde economische 
groei. Dat herstel moet er ko-

DER I VAT EN

Trackers voor stijgende rente

men door de stimulansen van 
de monetaire en de fiscale 
overheden. Een andere oor-
zaak van de stijgende rente is 
de aantrekkende inflatie. Die 
is nog bijna niet zichtbaar in 
de indexen van de consumen-
tenprijzen, maar door de for-
se prijsstijging van sommige 
grondstoffen zijn de produ-
centenprijzen wel al geklom-
men. We selecteerden enkele 
trackers van de uitgever 
Lyxor ETF die de mogelijk-
heid bieden om short te gaan 
op de Bund-index en de Trea-
sury-index.

Bund
De Lyxor ETF Bund Daily 
(-2) Inverse ETF noteert op 

Euronext Parijs met het tic-
kersymbool DSB en de ISIN- 
code FR0010869578. De trac-
ker schaduwt de evolutie van 
de Solactive Bund Daily (-2) 
Inverse-index. Hij neemt op 
dagbasis een dubbele short-
positie op de Duitse Bund-in-
dex, die zich gedraagt als de 
koers van een tienjarige Duit-
se overheidsobligatie. Daalt 
die met 1 procent, dan stijgt 
de waarde van de ETF met 2 
procent, op dagbasis en voor 
kosten. DSB is een syntheti-
sche tracker, waardoor de be-
heerkosten beperkt blijven tot 
0,2 procent per jaar.
De shortpositie wordt opge-
bouwd met derivaten. Het 
aanhouden en doorrollen van 

die posities brengt wel kosten 
mee, waardoor het rende-
ment afwijkt van het theore-
tische rendement van twee 
keer de onderliggende index. 
Dezelfde tracker noteert ook 
op Xetra met het tickersym-
bool 5X63 en de ISIN-code 
LU0530124006. Er is ook een 
variant zonder hefboom met 
het tickersymbool 5X62 en de 
ISIN-code LU0530119774.

Treasury
De Lyxor ETF 10y US 
 Treasury Daily (-2) Inverse 
ETF noteert ook op Euronext 
Parijs met het tickersymbool 
DSUS en de ISIN-code 
FR0011607084, en werkt vol-
gens hetzelfde principe als 
DSB. De onderliggende waar-
de is de Solactive 10y US Tre-
asury Futures Daily (-2) In-
verse-index. De jaarlijkse be-
heerkosten bedragen ook hier 
0,2 procent. z
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H
et is uitkijken hoe de Fe-
deral Reserve zal omgaan 
met de stijgende lange-
termijnrente, maar de 
Europese Centrale Bank 
zette al een extra geld-
spuit om de stijgende 

rente in Europa te counteren. 
We houden verder onze 
 basiswaarden tegen het licht 
en bouwen het gewicht van 
het techaandeel Prosus af 
(de techgigant Tencent krijgt 
almaar meer last met de Chi-
nese autoriteiten) en gaan 
voor een waarde met herstel-
potentieel: Van de Velde. 

Resilux: recordjaar
De Oost-Vlaamse producent 
van petvoorvormen en -fles-
sen Resilux komt in zijn 
branche net onder de top, 
met een marktaandeel van 8 
procent in Europa. De impact 
van corona viel best mee in 
vergelijking met de meeste 
andere ondernemingen.

Resilux kan een toonaange-
vende rol spelen in de ver-
groening van de economie. 
Het heeft er een groeipool bij 
dankzij de overname van de 
Zwitserse specialist in pet-
recyclage Signode Industrial 
Group, bekend als Poly Recy-
cling. Pet is een goed te recy-
cleren kunststof. In een aan-
tal Europese landen verloopt 
de inzameling al voorbeeldig, 
maar in Zuid-, Centraal- en 
Oost-Europa moet nog veel 
gebeuren. Dat wettigde de in-
vestering van 25 miljoen euro 
in de nieuwe recyclagefa-
briek in het Zwitserse Bilten. 
Om aan de grotere vraag naar 
gerecycleerd petmateriaal te 
voldoen, investeert Resilux 
dit jaar in extra capaciteit.
De omzet ging er vorig jaar 
met 9,7 procent op achteruit, 
van 413,8 naar 373,7 miljoen 
euro. Dat had vooral te ma-
ken met een forse gemiddel-
de daling van de grondstof-

fenprijzen (-13,7%). Een veel 
betere maatstaf dan de omzet 
is de toegevoegde waarde: 
daar boekte Resilux een 
fraaie stijging van 14,1 pro-
cent, tot 103,4 miljoen euro. 
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) klom in 2020 met 17,3 
procent, van 43,6 naar 
51,1 miljoen euro. Een ebitda 
boven 50 miljoen euro is een 
mijlpaal en wordt de referen-
tie voor de komende jaren.
Globaal verkocht Resilux 
minder water en frisdrank, 
doordat de consument zich 
minder verplaatste vanwege 
de coronamatregelen. De fors 
gestegen verkoop van voor-
vormen en flessen voor de 
detergentenmarkt (onder 
meer desinfecterende pro-
ducten) compenseerde dat. 
Door de minder sterke stij-
ging van de afschrijvingen 
steeg de bedrijfswinst (ebit) 
met 25,2 procent tot 31,4 mil-
joen euro. Het nettoresultaat 
maakte een sprong van 38,9 
procent: van 16,4 miljoen in 
2019 naar 22,8 miljoen euro 
in 2020, of van 8,37 naar 

11,37 euro per aandeel.
Resilux loste ook de progno-
se in dat de netto financiële 
schuld verder zou dalen. Van 
76,2 miljoen euro midden 
2019 en 48,9 miljoen euro 
eind 2019 was er een daling 
naar 21,1 miljoen euro. Na 
twee zware investeringsjaren 
deed Resilux het vorig jaar 
rustiger aan met 17,5 miljoen 
euro investeringen.
Het management geeft geen 
vooruitzicht voor de ebitda 
in 2021 door de onzekerheid 
over corona en de fors geste-
gen grondstoffenprijzen. Op-
nieuw boven 50 miljoen euro 
uitkomen kan in 2021 een 
uitdaging worden.
De aandeelhouders krijgen 
een ongewijzigd dividend 
van 3 euro bruto per aandeel. 
Het aandeel blijft vrij aan-
trekkelijk tegen 6 keer de 
verwachte verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) en een verwachte 
koers-winstverhouding van 
14 voor 2021. Het aandeel 
blijft in de voorbeeldporte-
feuille (koopwaardig tot 
175 euro, rating 1A). z

Met een ebitda boven 
50 miljoen euro bereikte 
Resilux een nieuwe mijl-
paal.

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

Basiswaarden
·  Adidas kon de markt over-

tuigen met meevallende cij-
fers over het vierde kwar-
taal en gunstige vooruit-
zichten. Een uitgebreide 
bespreking krijgt u in het 
volgende nummer.

·  Atenor zag zijn winst in 
2020 gevoelig dalen door 
de coronapandemie. De 
winst per aandeel zakte van 
7,08 naar 3,43 euro. Deson-
danks stijgt het dividend 
met 5 procent, tot 2,42 euro 
per aandeel. Meer details in 
een van de volgende num-
mers.

·  Prosus: de Chinese autori-
teiten willen nu ook strenger 

toezien op Tencent. Dat zet 
de koers onder druk.

Goud & metalen
·  Franco-Nevada: de markt 

reageerde positief op de 
sterke kwartaalcijfers en de 
recordjaarcijfers over 2020. 
Ondanks de coronacrisis 
steeg de omzet met 21 pro-
cent en er is een fraaie divi-
dendstijging. Een uitge-
breide bespreking krijgt u in 
het volgende nummer.

·  McEwen Mining: de 
coronapandemie en de pro-
ductieproblemen deden de 
productie dalen met 34 pro-
cent in 2020, met een ver-
lies van 152,3 miljoen dollar 

(-0,38 dollar per aandeel) 
tot gevolg. Meer details in 
een van de volgende num-
mers.

·  Wheaton Precious Metals 
kon met een recordomzet 
uitpakken. Dat geeft aanlei-
ding tot een 30 procent 
hoger dividend. Een uitge-
breide bespreking krijgt u in 
het volgende nummer.

Vergrijzing
·  Galapagos verliest zijn plek 

in de Nederlandse sterindex 
AEX-index.

·   Inventiva blijft veel ambitie 
tonen met lanifibranor, een 
potentieel middel tegen 
NASH, al zijn er mogelijk ook 

andere indicaties. De fase 
III-studie start in het derde 
kwartaal. De tussentijdse 
resultaten worden in de 
tweede helft van 2024 ver-
wacht.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
de koers veerde op na de 
goedkeuring van de anti-
conceptiepil Estelle in 
Canada, het eerste land 
voor de commerciële lance-
ring. De jaarcijfers lieten 
een stevige kaspositie van 
138,7 miljoen euro zien. In 
de eerste jaarhelft hoopt 
Mithra op de goedkeuring 
van Estelle op de Ameri-
kaanse en de Europese 
markt.

ECB in de tegenaanval
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 200 aandelen Biocartis (bij)gekocht tegen 4,20 
euro (849,95 euro); we kopen 75 aandelen Van de Velde tegen maximaal 
26,55 euro

Verkoop: we hebben 10 aandelen Alibaba verkocht tegen 237,2 dollar 
(2009,1 euro); we verkopen 10 aandelen Prosus tegen openingskoers

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
173.969,01   (99,3%)      1.238,38    (0,7%)             175.207,39  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +5,3% Bel20 +5,5%
Eurostoxx50 +7,5% MSCI World +7,2%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e rente op overheids
obligaties is de voorbije 
weken fors gestegen. Dat 
heeft beleggers wat risi
coaverser gemaakt, maar 
het heeft niet geleid tot 
meer vraag naar veilige 

havens zoals de Japanse yen 
en de Zwitserse frank. Het 
renteverschil heeft momen
teel meer invloed op die va
luta’s. De hogere rente op 
Amerikaanse overheidsobli
gaties heeft  geleid tot een 
stijging van de dollar.
Volgens de experts van ABN 
AMRO zit de Europese Cen
trale Bank (ECB) niet te 
wachten op hogere rentes op 
staatspapier. De Amerikaan
se Federal Reserve lijkt daar 
meer ontspannen mee om te 
gaan en zal de komende  jaren 
minder verruimingsgezind 
zijn dan de ECB. Daarom 
denken de experts dat de 
Amerikaanse dollar dit en 
volgend jaar verder zal stij
gen tegenover de euro.

Hogere  
inflatieverwachtingen
In de Verenigde Staten heeft 
de combinatie van een forse 
bugettaire stimulans en een 
ruim monetair beleid de in
flatieverwachtingen aange
wakkerd. Een stijging van de 
Amerikaanse langetermijn
rente was het resultaat. Dat 
heeft ook de Europese lange
termijnrentes wat omhoog
getrokken. Bovendien is de 
inflatie in de eurozone geste
gen. Enkele beleidsmakers 
van de ECB hebben inmid
dels duidelijk gemaakt dat de 
centrale bank niet tevreden is 
met de stijging van de rente 
in de eurozone. Daarom zal 
de ECB haar aankopen van 
obligatieleningen “flexibel 
inzetten om te voorkomen 
dat de lange rente dermate 
stijgt dat het inflatiedoel van 
de centrale bank in gevaar 
komt”.
De ECB heeft nog voldoende 

ruimte in het PEPPaankoop
programma om het wekelijk
se aankoopbedrag fors op te 
voeren. Daarnaast kan de 
ECB de duur van het pro
gramma nogmaals verlengen 
tot na maart 2022. Dat zou 
meteen ook duidelijk maken 
dat een significante rentever
hoging nog ver in de toe
komst ligt en het monetaire 
beleid nog heel lang erg ruim 
blijft.
Wij verwachten dat de rente 
in de komende weken of 
maanden weer wat daalt. Ten 
eerste omdat de ECB haar 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRIJS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  92,10  4,32% 100.000  NR
EUR Trafigura Funding  3,875% 02/02/26  100,62  3,73% 100.000  NR
EUR Ford Motor Credit  2,386  17/02/26  102,04  1,95% 100.000  BB+
USD Jaguar Land Rover* 5,875% 15/01/28  103,02  5,34% 200.000  B
USD Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  98,51  3,96% 2000 B+
USD Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  85,01  8,24% 10.000  BBB
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,51  4,34% 100.000  BBB
NOK Volkswagen 2,50% 15/11/22  102,04  1,27% 20.000  BBB+
RUB IBRD 5% 28/01/25 99,95  5,01% 100.000  NR
SEK EIB 1,375% 12/05/28  107,31  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23  103,70  1,01% 5000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683% 03/12/24  102,49  2,97% 2000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  108,23  0,97% 2000 BBB-
ZAR IBRD 7,5% 17/05/23  104,34  5,33% 10.000  AAA
TRY EIB 10% 07/03/22  94,67  16,23% 1000 AAA
BRL Asian Develop. Bnk  6% 05/02/26  97,43  6,63% 5000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26  112,14  0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

De rente stijgt weer
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beleidsinstrumenten, inclu
sief de zogenoemde forward 
guidance, zal inzetten om de 
langetermijnrente omlaag te 
krijgen. Ten tweede omdat 
de inflatieverwachtingen in 
de eurozone zullen afnemen 
als duidelijk wordt dat de 
huidige stijging van de infla
tie slechts tijdelijk is. De lan
getermijnrente kan in de eer
ste helft van dit jaar wat ho
ger zijn dan eerder gedacht. 
Maar ver zal die klim wel
licht niet reiken. Terwijl 
sommige analisten dachten 
dat de rente in de tweede 
helft van 2022 wat zou stij
gen, is er een consensus dat 
de rente verankerd zal blij
ven op een niveau onder nul.
De rentestijging van de voor
bije weken moet ook worden 
genuanceerd. We zien alleen 
aan het lange eind van de 
Amerikaanse schatkistcurve 
een stijging van de rente. Die 
op tweejarig schatkistpapier 
bereikte in februari dit jaar 
een nieuw dieptepunt van 
minder dan 0,1 procent. De 
rente op vijfjarig schatkist
papier bereikte in januari 
zelfs een dieptepunt van 0,35 
procent.

Korte restlooptijd
Een verkorting van de rest
looptijd is volgens ons alleen 
een optie voor Amerikaanse 
obligaties. We blijven van 

mening dat de opstoot van de 
rente in Europa tijdelijk is en 
geen aanpassing aan de loop
tijden van de obligaties in de 
portefeuille vergt.
De inflatie is een ander paar 
mouwen. Die is in de eurozo
ne veel meer gestegen dan 
verwacht. In januari bedroeg 
de inflatie 0,91 procent. In 
België was de inflatie in ja
nuari gestegen naar 0,44 pro
cent, maar in februari zakte 
die weer naar 0,22 procent. 
Op jaarbasis noteren we een 
inflatie van 0,46 procent. Ook 
die stijging moet worden ge
nuanceerd. Nauwelijks vijf 
maanden geleden bedroeg de 
inflatie op jaarbasis nog 0,90 
procent, het dubbele van 
vandaag. We weten dat de 
ECB blij is met een hoger in

flatiecijfer. Dat zou rond 2 
procent moeten liggen. Daar 
zijn we nog een heel eind van 
verwijderd. Vorig jaar rond 
deze tijd zaten we aan 1,22 
procent. Ook toen waren er 
economen die dachten dat 

we op weg waren naar 2 pro
cent en zelfs meer. Maar de 
omgekeerde richting werd 
ingeslagen met een voorlopig 
dieptepunt op 0,31 procent 
eind september 2020. De 
ECB denkt dat de inflatie 
nog een paar jaar lager blijft 
dan haar doelstelling van 2 
procent. De huidige stimu
lansen om de economie te 
ondersteunen blijven dus 
nog enkele jaren behouden.

Inflatiegelinkte  
obligaties
Er zit de komende jaren wel 
inflatie aan te komen, maar 
geleidelijk aan. We herinne
ren eraan dat inflation linked 
bonds obligaties zijn waar
van de hoofdsom is geïn
dexeerd en waarvan de rente 

periodiek wordt berekend op 
die geïndexeerde hoofdsom. 
Daardoor is de hoofdsom en 
de coupon inflatiebestendig. 
Op de eindvervaldag krijgt 
de belegger de geïndexeerde 
hoofdsom terug. Zo blijft de 

koopkracht van de hele in
vestering behouden. Inflatie
gelinkte obligaties zijn ge
schikt als belegging bij een 
hoge inflatie of als er uitzicht 
is op een stijgende inflatie. 
Maar dan zijn de obligatie
koersen ook hoog.
De markt van inflatiegebon
den obligaties is klein en 
weinig toegankelijk voor par
ticulieren. In die obligaties 
beleggen kan het best via 
 gespecialiseerde fondsen. 
Enkele voorbeelden: Allianz 
Euro Inflationlinked Bond, 
AXA World Funds ¬ Euro In
flation Bonds, BNP Paribas 
Funds Euro InflationLinked 
Bond en CapitalatWork 
Foyer Umbrella ¬ Inflation. 
Er bestaan ook trackers die 
focussen op inflatiegebonden 
obligaties, zoals Shares Glo
bal Infl Lnkd GovBd ETF, 
Lyxor Euro Govt Inf Lkd Bd 
en Xtrackers II Glb In
flLnkd Bd ETF. z

Inflatiegelinkte obligaties zijn geschikt als  
belegging bij een hoge inflatie of als er uitzicht  
is op stijgende inflatie.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1896  +4,47%
EUR/GBP  0,8558  -1,54%
EUR/NOK  10,069  -6,68%
EUR/SEK  10,129  -5,16%
EUR/CAD  1,5049  -2,96%
EUR/AUD  1,5433  -10,34%
EUR/NZD  1,6601  -7,70%
EUR/ZAR  18,117  -0,96%
EUR/TRY  9,0346 +30,16%

OBLIGATIEFOCUS

De vastgoedgroep Atenor 
heeft op 12 maart de groene 
obligatie Green Retail Bond 
op vier en zes jaar gelanceerd 
voor een minimumbedrag van 
respectievelijk 15 en 50 mil-
joen euro in de vorm van een 
openbaar aanbod in België. 
De brutocoupons bedragen 
respectievelijk 3 en 3,5 pro-
cent.
De netto-opbrengsten van 
het openbaar aanbod zullen 
uitsluitend worden gebruikt 

voor de hele of gedeeltelijke 
financiering of herfinancie-
ring van duurzame en ener-
gie-efficiënte vastgoedpro-
jecten die bijdragen tot de 
milieudoelstellingen van 
Atenor. Die projecten vol-
doen aan bepaalde toelaat-
baarheidscriteria, zoals 
BREEAM Excellent, WELL 
Core en Shell. Het energie-
prestatieniveau zal overeen-
stemmen met een primair 
energieverbruik van een per 

land vastgesteld maximum.
De uitgifteprijzen belopen 
101,625 procent van de nomi-
nale waarde voor de schijf van 
 vier jaar en 101,875 procent 
voor die van zes jaar. De 
actuariële brutorendementen 
op basis van de uitgifteprijzen 
zullen 2,57 en 3,15 procent 
bedragen. Netto (na aftrek 
van de roerende voorheffing 
van 30%) betekent dat 1,68 
en 2,11 procent. De minimum-
inleg bedraagt 1000 euro. 
Het zijn marktconforme voor-
waarden.

Gimv heeft de emissie van 
een obligatielening van 
100 miljoen euro afgerond. 
De obligatie is beschikbaar 
op de markt tegen iets meer 
dan 100 procent. Dat brengt 
het rendement op 2,23 pro-
cent. De coupures kosten 
100.000 euro. Ook hier is er 
een groene randje. De opge-
haalde fondsen moeten wor-
den gezien in het kader van 
het duurzame investerings-
beleid van Gimv.

Obligaties met een groen randje
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Ik merk bij beleggers een 
hernieuwde interesse voor 
cryptomunten. Bestaan er 
trackers op cryptomunten?

Het aantal mogelijkheden om 
via trackers in cryptomunten 
te beleggen is in België nog 
heel beperkt. Cryptomunten 
zijn nog een jonge activaklas-
se en de FSMA staat afwij-
zend tegenover cryptomun-
ten. De Belgische toezicht-
houder op de financiële 
markten waarschuwt er on-
der meer voor dat de bitcoin 
nog geen wettig betaalmiddel 
is. Andere gevaren zijn het 
bovengemiddelde risico op 
fraude of hacking, en de 
enorme volatiliteit. Het actief 
commercialiseren van trac-
kers in cryptomunten is niet 
toegelaten. Voor zover ons 
bekend, is de op de Zwitserse 
beurs noterende tracker 
21Shares Crypto Basket 
 Index (ticker HODL), die 
een mand van de waardevol-
ste vijf cryptomunten volgt, 
niet beschikbaar via een Bel-
gische financiële tussenper-
soon.
We geven drie voorbeelden 
van trackers die alleen de bit-
coin volgen. Een eerste is de 
Vaneck Vectors Bitcoin 
ETN, die noteert op de beurs 
van Frankfurt, met de ISIN- 
code DE000A28M8D0 (hui-
dige koers 26,3 euro). De 
jaarlijkse kosten bedragen 2 
procent. De tracker is op ba-
sis van onze informatie bij 
Belgische brokers beschik-
baar via Bolero en Binck.

Een tweede tracker is de 
 BTCetc Bitcoin ETC, met 
eveneens een notering op 
Frankfurt met de ISIN-code 
DE000A27Z304 (koers: 46,9 
euro). De jaarlijkse kosten 
bedragen 2,5 procent. De 
tracker is beschikbaar bij 
 Bolero en Keytrade. Bij Bole-
ro en Binck is ook de XBT 
Bitcoin Tracker One be-
schikbaar, die noteert op de 
beurs van Stockholm met de 
ISIN-code SE0007525332. 
De jaarlijkse kosten bedragen 
2,5 procent. Een nadeel is wel 
de hoge eenheidsprijs van 
2310 euro.
In principe zijn de trackers 
100 procent gedekt door bit-
coins, al wordt soms ook ge-
bruikgemaakt van derivaten-
contracten. Los van de on-
derliggende prijsevolutie van 
de bitcoin is er ook een te-
genpartijrisico. De bitcoin is 
de voorbije maanden expo-
nentieel gestegen, van 
10.300 dollar eind augustus 
naar 56.485 dollar. De stijging 
is een gevolg van de derde 
halving (de halvering van de 
vergoeding voor het mijnen 

van een bitcoin) vorig jaar, en 
vooral van de almaar bredere 
interesse van grote investeer-
ders (onder meer Paul Tudor 
Jones, Stanley Druckenmiller 
en Kjell Inge Roekke) en de 
bedrijfswereld (Tesla, Paypal, 
MicroStrategy). Zij zien de 
bitcoin als een betaalmiddel 
en/of als een alternatief voor 
het aanhouden van cash.
We zien die interesse nog 
toenemen, maar verwachten 
ook initiatieven van de over-
heden en de centrale banken, 
die de uitgifte van eigen digi-
tale munten voorbereiden. 
De hausse kan nog een tijdje 
aanhouden, maar net zo goed 
staan we aan de vooravond 
van een nieuwe halving, deze 
keer van de prijs van de bit-
coin. Edelmetalen blijven 
voor ons de echte bescher-
ming tegen de wereldwijde 
schuldenpandemie, maar 
 investeren in cryptomunten 
mag absoluut, als een diver-
sificatie in een ruime porte-
feuille. Houd het gewicht, 
 afhankelijk van uw risicopro-
fiel, wel beperkt tot hooguit 
enkele procenten. z

Kan ik met een tracker investeren in 
cryptomunten?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 11/3: CFE, IAMGold en aan-

delenlijsten
• Vrijdag 12/3:  Biocartis, Telenet en voor-

woord
• Maandag 15/3:  Resilux en lezersvraag 

(cryptomunten)
• Dinsdag 16/3: EVS, bpost en derivaten 

(stijgende rente) 
• Woensdag 17/3: Recticel, BHP Group en  
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CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST:  ROTATIE IS BLIJVER EN 
D’IETEREN

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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FedEx: kwartaalresultaten
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VRIJDAG 19 MAART
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Exmar: jaarresultaten

DINSDAG 23 MAART
Adobe Systems: kwartaalresultaten

WOENSDAG 24 MAART
General  Mills: kwartaalresultaten

DONDERDAG 25 MAART
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Tessenderlo: jaarresultaten
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