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V O O R W O O R D

UCB is uw favoriet 
voor 2023
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D I S C L A I M E R
Nadruk verboden op welke wĳ ze dan ook. 
Informatie is afkomstig van betrouwbare 
bronnen, maar zonder verantwoordelĳ k-
heid voor misgelopen winst of verlies bĳ  
het gebruik van die informatie.

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

Tijdens de eindejaarperiode 
bombarderen de media en de 
financiële instellingen u 
voortdurend met hun favorie-
te aandelen voor het nieuwe 
jaar. Ook wij publiceerden 
eind vorig jaar weer zo’n lijst. 
We peilden op onze website 
echter ook naar uw favorieten 
voor 2023. Tussen kerst en 
Nieuwjaar vroegen we naar 
uw top drie. Uw favoriet 
kreeg 3 punten, het nummer 
twee 2 punten en de derde 
waarde 1 punt.
Dankzij uw honderden reac-
ties mogen we stellen dat de 

lijst representatief is voor 
welke waarden u interessant 
vindt. We zullen daar reke-
ning mee houden in de keuze 
van aandelen die we het eerst 
zullen behandelen in het re-
sultatenseizoen. Uw top tien 
voor 2023 ziet u in de tabel.

België boven
De eerste, zeer opmerkelijke 
vaststelling is dat u massaal 
voor Belgische waarden hebt 
gestemd. Het Nederlandse 
ASML haalt weliswaar het 
podium, maar is wel de enige 
buitenlandse waarde in de top 
tien. Microsoft vinden we op 
plaats 12 en Prosus op 15, 
maar het is duidelijk België 
boven in uw favorietenlijst. 
Soms vragen we ons af of we 
niet té lokaal geïnspireerd 
zijn in onze aandelenstukken, 
maar dit resultaat zet ons er 
vooral toe aan door te gaan op 
de ingeslagen weg.
We zijn wel verrast dat UCB
uw topfavoriet voor 2023 is. 
Het aandeel staat ook in onze 
top tien, maar we hadden niet 

gedacht dat het nog zo popu-
lair zou zijn na twee teleur-
stellende jaren en zonder 
goedkeuring voor de poten-
tiële blockbuster Bimzelx in 
de Verenigde Staten. Ook op-
zienbarend is dat DEME al 
de tweede plek verovert, on-
danks het feit dat het pas 
sinds midden vorig jaar apart 
noteert op Euronext Brussel. 
DEME heeft een mooi groei-
profiel, maar de waardering is 
ook wel stevig. Daarom heeft 
het aandeel onze top tien niet 
gehaald.

Beïnvloedbaar
Hebben we met onze top tien 
uw favorietenlijst beïnvloed? 
Moeten we eind dit jaar eerst 
naar uw top tien vragen en 
pas daarna onze favorieten 
bekendmaken? Dat is iets om 
over na te denken. Want onze 
top tien en die van anderen 
zullen wel enige invloed uit-
oefenen. Van onze vijf Belgi-
sche favorieten zitten er drie 
in de top tien, en alle vijf zien 
we ze in de top twintig (Kine-
polis op plaats 13 en EVS op 
plaats 20).

Maar een kopie van een of an-
dere favorietenlijst is uw lijst-
je zeker niet. Er zitten wel de-
gelijk originele accenten in, 
zoals UCB op één en DEME 
op de tweede plaats. We zul-
len uw favorieten blijven op-
volgen in de loop van het jaar 
en tussentijds rapporteren 
over hun prestaties. Het valt 
niet uit te sluiten dat de lijst 
het ook beter zal doen dan 
onze top tien. Dat wordt 
spannend. z
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U hebt massaal 
voor Belgische aandelen 
gestemd.
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82 Inside Beleggen
A N A L Y S E

Het rentebeleid van de Fed, 
een dreigende recessie in de 
Verenigde Staten en onzeker-
heden op de grondstoffen-
markten zullen 2023 domine-
ren. We bespreken drie in-
dextrackers of ETF’s om het 
 komende jaar goed door te 
 komen.

1. Inspelen op de  
rentecurve
De yieldcurve is een bereke-
ning die aangeeft hoe hard de 
Fed, de Amerikaanse centrale 
bank, aan het afremmen is. 
De meest bruikbare yieldcur-
ve is het verschil tussen de 
Amerikaanse tweejaarsrente 
en tienjaarsrente. De tien-
jaarsrente is het tarief dat tot 
stand komt door vraag en 
aanbod vanuit de economie. 
De tweejaarsrente staat sterk 
onder invloed van de rente 
van de Amerikaanse centrale 
bank.
Zet de Fed de rente kunstma-
tig een stuk lager dan de tien-
jaarsrente, dan wordt de eco-
nomie gestimuleerd. Ligt de 
rente van de centrale bank 
veel hoger dan de tienjaars-
rente, dan wordt de economie 

afgeremd. De Fed drukt op 
dit moment zo hard op de 
rem om de inflatie onder con-
trole te krijgen dat op 7 de-
cember 2022 de tweejaars-
rente liefst 85,2 basispunten 
boven de tienjaarsrente lag. 
Dat is extreem hoog. Sinds de 
introductie van de tweejaars-
rente in 1977, lag die slechts in 
2,6 procent van de tijd nog 
verder boven het tienjaars-
percentage.
De perioden waarin dat zo 
was, vielen allemaal tussen 
1977 en 1981. De schulden van 
de Verenigde Staten waren 
toen heel laag, waardoor de 
Fed de rente ruim boven de 
inflatie kon laten (beide 
grootheden werden in dubbe-
le cijfers uitgedrukt). Dat is 
nu onmogelijk, omdat de 
Amerikaanse economie dan 
onder de rentelasten zou be-
zwijken. Ons gevoel zegt dat 
de impact van het afremmen 
door de Fed nu groter is dan 
ooit.
De Fed boekt succes met die 
strategie, blijkt uit de indica-
toren van de Conference 
Board. Het tempo waarin die 
de afgelopen zes maanden 

zijn gedaald (zie grafiek), 
stond in het verleden altijd 
garant voor een krimpende 
economie. Steeds meer indi-
catoren wijzen op een reces-
sie in de VS en we denken 
daarom dat de Fed geen enke-
le reden heeft om nog harder 
op de rem te trappen. De eer-
ste tekenen zijn er al, want de 
tweejaarsrente ligt inmiddels 
nog maar 66 basispunten bo-
ven de tienjaarsrente.
Mochten de VS werkelijk  
een recessie inrollen, dan  
zal de Fed uiteindelijk de 
Amerikaanse economie weer 
stimuleren. Dat doet de  
centrale bank altijd, zelfs ten 
tijde van de inflatoire recessie 
van november 1973 tot maart 
1975. De tweejaarsrente zal in 
een recessie dan ook waar-
schijnlijk niet meer boven de 
tienjaarsrente liggen.
Een ander mogelijk scenario 
is een zachte landing. Als de 
Amerikaanse economie de 
komende periode zonder al te 
veel schade doorkomt, dan 
hoeft de Fed de economie ook 
niet meer af te remmen en 
dan zal de tweejaarsrente dus 
ook niet meer boven de tien-
jaarsrente liggen.
Hoe je ook naar de yieldcurve 
kijkt, het is altijd een tijdelij-
ke beweging. We denken 
daarom dat het verstandig is 
om voor 2023 in te spelen op 
een steilere yieldcurve. Dat 
kan met de Lyxor US Curve 
Steepening 2-10 ETF (ISIN: 
LU2018762653). De onder-
liggende waarde van die in-
dex is de Solactive USD Daily 
(x7) Steepener 2-10 Index. 
Mocht het verschil tussen de 
tweejaarsrente en tienjaars-
rente met één basispunt toe-
nemen, dan stijgt de ETF 
door de hefboom die erin zit 
met 7 basispunten.
Het gemiddelde verschil  
tussen de tweejaarsrente en 

de tienjaarsrente sinds 1977 is 
+91 basispunten en het  
huidige verschil is -66 basis-
punten. Daar zitten 157  
basispunten tussen. Maal  
7 is dat 1.099, oftewel een  
stijging van 10,99�dollar voor 
deze ETF. De huidige prijs is 
92,93�dollar. Daar komt 11,8 
procent bij als de curve naar 
haar gemiddelde terugkeert. 
En dat is nog een conservatie-
ve berekening, want het stei-
ler worden van de yieldcurve 
schiet meestal een stuk ver-
der door dan het gemiddelde.

2. Inspelen op  
grondstoffen
De tweede verstandige ETF 
voor 2023 heeft te maken met 
grondstoffen. Er zijn nog al-
tijd enorme tekorten in de 
grondstoffenmarkt. Die blij-
ken duidelijk uit het rende-
ment van de Bloomberg 
Commodity Spot Index en de 
Bloomberg Commodity In-
dex. Eerstgenoemde behaal-
de over het afgelopen jaar een 
rendement van 6 procent, de 
laatste steeg met 13,0 procent.
De Bloomberg Commodity 
Index wil een zo goed moge-
lijke afspiegeling zijn van de 
wereldwijde vraag naar 
grondstoffen. Raakt een 
grondstof uit de mode, dan 
valt ze ook uit de index. Een 
toekomstige grondstoffen-
prijs weerspiegelt de ver-
plichting om die grondstof af 
te nemen op een bepaalde da-
tum. De particulier kan daar-
in beleggen, want de ver-
plichting kan weer worden 
verkocht aan een bedrijf dat 
werkelijk die grondstoffen 
wil hebben. De belegger 
koopt dan weer een contract 
om grondstoffen te kopen dat 
verder in de toekomst ligt. 
Wanneer er schaarste heerst 
op de grondstoffenmarkt bie-
den bedrijven tegen elkaar op 

Drie verstandige  
ETF’s voor 2023
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om grondstoffen in handen te 
krijgen. Dat leidt ertoe dat de 
spotprijs (de prijs van nu) 
stijgt en hoger komt te liggen 
dan de grondstoffenprijzen in 
de toekomst.
Het voordeel van beleggen  
in tijden van grondstoffen-
schaarste is dat er een  
positief doorrolrendement is. 
De belegger koopt immers 
een goedkoper contract in  
de toekomst. De waarde van 
dat contract loopt op richting 
de koers van de spotprijs. De 
belegger verkoopt vervolgens 
het dure contract en koopt  
er een goedkoper contract 
dat verder in de toekomst  
afloopt voor terug. Zo kan het 
gebeuren dat de grondstoffe-

nindex in het afgelopen jaar 
twee keer zoveel is gestegen 
als de prijzen van grondstof-
fen.
Op de lange termijn is de op-
brengst van het doorrollen 
veel belangrijker dan de prijs-
richting van de grondstof. 
Neem bijvoorbeeld maïs. In 
de grafiek staat het verschil 
tussen de prijs van maïs van-
daag en de prijs over een jaar. 
Tussen 2014 en 2019 lag de 
prijs om het gewas over een 
jaar te ontvangen lager dan 
voor onmiddellijke levering. 
De spotprijs daalde met 11 
procent en de belegger in de 
index raakte 93 procent 
kwijt. De markt zat vanaf 
2021 in een tekort. De prijs 
steeg met 38 procent en het 
totaalrendement van de in-
dex was 139 procent.
Maar waarom zou je dan  
beleggen in de grondstoffen- 

index en niet in maïs? Dat  
is omdat het risico van een in-
dividuele grondstof zoveel 
hoger is dan dat van de hele 
index. Uit de grafiek met  
de gemiddelde gewogen 
doorrolyield van de 23 grond- 
stoffen die deel uitmaken van 
de Bloomberg Commodity 
Index, komt dat naar voren.
Opmerkelijk is dat er on-
danks de zware lockdown in 
het grootste importland van 
grondstoffen, China, altijd 
een positief doorrolrende-
ment is geweest. De corona-
maatregelen zijn onlangs los-
gelaten in China. Het eerste 
effect is dat veel mensen ziek 
worden door corona en daar-
door niet kunnen werken, 
maar uiteindelijk zal de Chi-
nese economie weer op gang 
komen en de vraag naar 
grondstoffen stijgen. Dit drijft 
de spotprijs op en zal de 
doorrolyield verder doen toe-
nemen. Daarbij hoort een 
verstandige ETF als de iSha-
res Diversified Commodity 
Swap ETF (ISIN: IE00BD-
FL4P12)

3. Inspelen op herstel 
zilverprijs
De derde verstandige ETF 
voor 2023 gaat over het ko-
pen van zilver. Vorig jaar is 
hoogstwaarschijnlijk het jaar 
waarin de wereldwijde indus-

trie de grootste hoeveelheid 
zilver ooit heeft gebruikt. De 
industrie heeft vooral meer 
zilver nodig vanwege 
5G-technologie en de voort-
gaande elektrificatie van 
voertuigen. Op de lange ter-
mijn is zilver in trek, omdat 
het een van de beste geleiders 
is van elektriciteit en de we-
reld moet meer via stroom 
gaan doen om het klimaat te 
redden. Waarschijnlijk ko-
men er veel jaren aan waarin 
het gebruik van zilver telkens 
weer een record breekt.
De productie van zilver piek-
te acht jaar geleden en is 
sindsdien langzaam aan het 
dalen. Er komt dus minder 
zilver uit de grond en dat 
maakt het edelmetaal een 
aantrekkelijke belegging voor 
de lange termijn, gezien het 
toenemende gebruik.
Op de korte termijn is de 
grootste onzekere factor het 
gedrag van beleggers. ’s We-
relds bekendste twitteraar is 
de eigenaar van Twitter: Elon 
Musk. Hij wordt gevolgd 
door 125�miljoen mensen en 
volgt zelf maar 165 accounts, 
waaronder Wall Street Silver. 
Het feit dat Musk op de eer-
ste rij zit, heeft de speculatie 
in de afgelopen maanden 
flink aangewakkerd en sinds  
1 september is de zilverprijs 
met 30 procent gestegen. De 

prijs van zilver staat nog altijd 
wel zo’n 10 procent lager dan 
in de zomer van 2020 en ruim 
50 procent lager dan in 2011.
De prijs van zilver doet het 
vooral goed op het moment 
dat de Amerikaanse centrale 
bank gaat stimuleren. In 
maart 2020, toen de Fed de 
covid-recessie met alles wat 
ze had te lijf ging, steeg de zil-
verprijs in een half jaar met 
140 procent. Toen de Fed in 
oktober 2008 het verlengen 
van de balans introduceerde, 
ook wel bekend als kwantita-
tieve verruiming, duurde het 
een jaar voordat zilver met 
100 procent was gestegen. Na 
de recessie van 2001 liet de 
centrale bank om onbegrijpe-
lijke redenen de rente veel te 
lang veel te laag en tussen 
2001 en 2006 steeg de prijs 
van zilver met 350 procent. 
Doordat het Fed- beleid op de 
korte termijn zo goed werkte, 
is de kans groot dat er in de 
volgende recessie weer een 
ronde van stimulering komt.
Doordat de zilvermarkt veel 
kleiner is dan de goudmarkt, 
zijn de bewegingen een stuk 
volatieler. We adviseren 
daarom niet in de futurecur-
ve te beleggen maar in fysiek 
zilver. De voorkeur gaat uit 
naar WisdomTree Physical 
Silver (ISIN:JE-
00B1VS3333). z

Het voordeel van beleg-
gen in tijden van grond-
stoffenschaarste is dat  
er een positief doorrol-
rendement is.
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T
urkije trekt politiek gere-
geld de aandacht. In de-
cember was er het vuur-
tje met buurland Grie-
kenland. President Recep 
Tayyip Erdogan (foto) 
zinspeelde erop dat zijn 

land mogelijk raketten inzet 
als de ruzie over eilanden als 
Kos en Rhodos hoger oplaait. 
Financieel staat het land op 
een heel andere manier in de 
schijnwerpers. Turkije is de 
winnaar van het beursjaar 
2022. De Turkse beursindex 
(BIST100 Index) realiseerde 
een winst van 195 procent. 
Dat fabelachtige percentage 
moet wel in het juiste per-

spectief worden geplaatst. De 
Turkse lira is in die periode 
met ruim 24 procent onder-
uitgegaan ten opzichte van 
de euro en nog meer tegen-
over de Amerikaanse dollar. 
Zetten we alle returns van 
2022 om in dollar, dan blijft 
de BIST100-index het num-
mer één met een klim van 
107 procent (zie tabellen). Zo-
wel de glijvlucht van de lira 
als de rally van de beurs in 
Istanboel heeft te maken met 
de hoge inflatie. Die bedroeg 
in november 84,4 procent.

De hoge inflatie is voor de 
Turkse bevolking een reden 
om meer geld in aandelen te 
stoppen. Aandelen behouden 
dit jaar veel beter hun waar-
de dan de lira. Het laat zich 
nu al uittekenen dat de rally 
van de BIST100 vroeg of laat 
in tranen eindigt. Maar dat 
Turkije helemaal bovenaan 
in de lijst van de best preste-
rende aandelenmarkten van 
2022 staat, benadrukt dat in-
flatie het afgelopen jaar het 
sleutelwoord op de financiële 
markten was.
Alle Turkse aandelen in de 
top tien van de BIST100-in-
dex tekenden in lokale munt 
een klim van meer dan 450 
procent op. Die rendementen 
moeten een stukje gerelati-
veerd worden door de ex-
treem hoge inflatie.
We zien de inflatie ook terug 
bij het nummer twee, de 
beurs van Argentinië. Ook 
daar willen mensen zich in-

dekken tegen de galopperen-
de inflatie door op de beurs 
te beleggen. Dat de Russische 
beurs de zwakst presterende 
beurs van 2022 was (in lokale 
munt), zal wellicht niemand 
verrassen. De S&P500-index 
presteerde veel zwakker dan 
de meeste Europese indexen. 
Ook veel Aziatische indexen 
deden het niet goed, zoals die 
van Hongkong, Taiwan en 
Zuid-Korea.

Valkuil
Bij vooruitblikken wordt 
vaak een buitenproportioneel 
groot gewicht gegeven aan 
ontwikkelingen die volop in 
de aandacht zijn. Dat wordt 
in de gedragseconomie recen-
cy bias genoemd. In de aan-
loop naar 2022 kreeg corona 
bijvoorbeeld veel aandacht in 
allerlei analyses, hoewel er al 
duidelijke aanwijzingen wa-
ren dat de pandemie over 
haar hoogtepunt heen was. 
Het lijkt dan ook een valkuil 
om de inflatie als het belang-
rijkste beleggingsthema voor 
2023 te bestempelen.
De jongste maanden is de in-
flatie in bijna alle landen op 
haar retour. In de eurozone 
lag de inflatie met 10,0 pro-
cent in november al iets lager 
dan de 10,6 procent van okto-
ber, terwijl de Amerikaanse 
inflatie sinds juni is gedaald 
van ruim 9 tot 7,7 procent. 
Zelfs in Turkije lag het zeer 
hoge inflatiecefijer van no-
vember net iets lager dan de 
85,5 procent van de voor-
gaande maand. Maar er ko-
men steeds meer aanwijzin-
gen dat de belangrijkste the-
ma’s van 2021 en 2022 –�coro-
na en inflatie�– ook nog een 
stempel zullen drukken op 
het beursjaar 2023, maar of 
ze dé thema’s van het jaar 
zullen worden, moeten we 
afwachten. z

Turkse beurs is de beste van 2022

De hoge inflatie is voor  
de Turkse bevolking  
een reden om meer geld  
in aandelen te stoppen.BESTE WERELDBEURZEN 

VAN 2022 IN LOKALE MUNT

1. BIST100-index  +194,6 %
2. S&P Merval ARS-index  +131,3 %
3. Monex-index  +43,1 %
4. Blom Stock-index  +33,7 %
5. General Market-index CSE  +29,5 %
6. S&P/CLX IPSA-index  +21,5 %
7. EGX30-index  +21,2 %
8. Lusaka Stock Exchange-index  +21,1 %
9. FTSE ADX General-index  +20,8 %
10. Amman General-index  +19,4 %

BESTE WERELDBEURZEN 
VAN 2022 IN DOLLAR

1. BIST100-index  +106,8 %
2. S&P Merval ARS-index  +33,8 %
3. Monex-index  +33,7 %
4. Blom Stock-index  +33,6 %
5. General Market-index CSE  +20,9 %
6. FTSE ADX General-index  +20,8 %
7. S&P/CLX IPSA-index  +18,7 %
8. MSX30-index  +17,3 %
9. Amman General-index  +17,2 %
10. Laos Composite-index  +16,5 %

BEST PRESTERENDE 
TURKSE AANDELEN IN 2022 
IN LOKALE MUNT

1. Girisim Elektrik Taahhut  +1.331 %
2. Kontrolmatik Enerji Muhen  +1.112 %
3. Odas Elektrik Uretim  +716 %
4. Hektas Ticaret  +680 %
5. Turk Hava Yollari  +619 %
6. Alarko Holding  +553 %
7. Global Yatirim Holding  +513 %
8. Pegasus Hava +494 %
9. Qua Granite Hayal  +485 %
10. Koza Altin  +471 %

Bron: Bloomberg

Bron: Bloomberg Bron: Bloomberg
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D 
e koers van Aedifica, de 
specialist in zorgvast-
goed, stond eind 2022 
een derde lager dan be-
gin vorig jaar en zelfs 
bijna 45 procent sinds 
de piek van begin 2020.

Ondanks de talloze covid- 
besmettingen in woon-zorg-
centra in 2020, de fors stij-
gende rente en het schan-
daal rond de Franse zorgver-
lener Orpea in 2022 bedroeg 
de bezettingsgraad bij Aedi-
fica aan het einde van het 
derde kwartaal 100 procent, 
met een gemiddelde con-
tractduur van twintig jaar. 
Bovendien blijft de demo-
grafische evolutie in Europa 
dezelfde: de komende dertig 
jaar zal het aantal tachtig-
plussers in de Europese Unie 
ruimschoots verdubbelen. 
Dat zal de vraag naar zorg-
vastgoed ondersteunen.
De zorgvastgoedportefeuille 
van Aedifica bevatte eind 
september 612 sites (tegen-
over 110 midden 2017) in 
acht landen, met 45.900 be-
woners. Op 30 september 
was de reële waarde van de 
vastgoedbeleggingen geste-
gen tot 5,64�miljard euro, 

 tegenover 4,90�miljard eind 
2021 (+15�%).
De nettohuurinkomsten zijn 
op jaarbasis met 19 procent 
gestegen, tot 200�miljoen eu-
ro. Bij een ongewijzigde por-
tefeuille bedroeg de stijging 
tegenover eind vorig jaar 4,1 
procent. Dat levert na negen 
maanden een winst per aan-
deel van 3,58�euro op (+22�% 
tegenover 30 september 
2021). De netto-actiefwaarde 
voor de reële waarde van de 
indekkingsinstrumenten 
 tegen de stijgende rente be-
droeg 80,71�euro per aandeel 
(83,70�euro inclusief de 
niet-gerealiseerde meer-
waarden op de indekkin-
gen), tegenover 74,09�euro 
op 31 december 2021.
Voor het boekjaar 2022 be-
vestigde de bedrijfsleiding 
de verwachting van 3,70�euro 
brutodividend per aandeel. 
In het boekjaar 2021 was dat 
3,40�euro. De winst per aan-
deel zou stijgen van 4,64 
naar 4,70�euro per aandeel.

Conclusie
Door de coronacrisis, het 
Orpea-schandaal en vooral 
de stijgende rente is de pre-
mie van afgerond 100 pro-
cent van de beurswaarde te-
genover de intrinsieke waar-
de omgeslagen in een kor-
ting van circa 5 procent. Dat 
maakt het aandeel voor het 
eerst in jaren weer heel aan-
trekkelijk geprijsd. z

D
e jongste operationele 
update van de produ-
cent van profielen voor 
ramen en deuren da-
teert van midden augus-
tus. In de eerste helft 
van 2022 viel de om-

zetevolutie goed mee, maar 
er stond ernstige druk op de 
marges. Maar vooral de 
voorzichtigheid over de rest 
van het jaar zette de koers 
van het aandeel onder druk. 
Topman Bruno Humblet gaf 
aan dat de activiteit in de 
zomer was vertraagd en dat 
er dus reserves waren voor 
de rest van het jaar. De 
koers dook van 2,5 naar 
minder dan 2�euro.
Of en in welke mate dat te-
recht was, weten we op 1 
maart, wanneer Deceuninck 
zijn jaarcijfers bekend-
maakt. We weten wel al dat 
in het najaar heel wat toplui, 
onder wie Humblet en de 
referentie-aandeelhouder 
en voorzitter Francis Van 
Eeckhout, in het najaar gre-
tig aandelen bij kochten, 
waardoor de koers weer in 
de buurt van 2,50�euro zit.
Zonder rekening te houden 
met de boekhoudregels voor 
hyperinflatie (IAS29), waar-
mee Deceuninck te maken 
krijgt in Turkije, steeg de 
omzet in de eerste jaarhelft 
met 21,0 procent tot 
488,7�miljoen euro. Dat was 
4,4 procent beter dan de 
analistenverwachting van 
468,2�miljoen. De aangepas-
te bedrijfskasstroom (ebit-
da) ging slechts 11,2 procent 
hoger, van 51,0 naar 
56,8�miljoen euro. Daardoor 
zakte de ebitda-marge (be-
drijfskasstroom/omzet) van 

12,6 procent in de eerste zes 
maanden van 2021 naar 11,6 
procent voor de periode ja-
nuari-juni 2022. De netto-
winst viel met 11,4 procent 
terug, van 20,6 naar 18,2�mil-
joen euro. Dat heeft te ma-
ken met de beslissing van de 
West-Vlaamse onderneming 
de activiteiten in Rusland op 
nul te zetten in de boekhou-
ding, ondanks het feit dat ze 
wel doorgaan. Per aandeel 
zijn we gezakt van 0,15 naar 
0,12�euro voor IAS29.

Conclusie
Recessie versus de EU 
Green Deal, wat momenteel 
het zwaarst weegt, weten 
we begin maart. Tegen 
1,1�keer de boekwaarde en 
een verwachte verhouding 
ev (ondernemingswaarde)/
ebitda (bedrijfskasstroom) 
van maximaal 5 voor 2022 
en 2023 is het aandeel erg 
ondergewaardeerd. z

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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86 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e energiecrisis legt Engie 
geen windeieren. Over 
de eerste negen maanden 
van 2022 steeg de be-
drijfswinst met 79 pro-
cent tot 7,2�miljard euro. 
Het management trok de 

verwachtingen voor 2022 op. 
De recurrente nettowinst 
zou uitkomen tussen 4,9�mil-
jard en 5,5�miljard euro, goed 
voor 2,2 à 2,38�euro per aan-
deel. Dat levert tegen de hui-
dige koers een koers-winst-
verhouding van 6 op. De be-
leggers waarderen de resul-
taten van Engie dus nog on-
voldoende, al zijn de winst-
cijfers van 2022 niet vol te 
houden. In 2023 zou de re-
currente winst dalen, maar 
nog altijd een stuk hoger lig-
gen dan in 2021.
Engie spint garen bij de ener-
giecrisis. Dankzij fel gestegen 
elektriciteitsprijzen is de 
winstbijdrage van de thermi-
sche en kerncentrales sterk 
gestegen. De Belgische kern-
centrales, die in 2022 voor 81 
procent operationeel waren, 
leverden 583�miljoen euro  
extra bedrijfswinst op in de 
eerste negen maanden van 
2022, ondanks de hoge nu-
cleaire taksen. De elektrici-
teitsprijzen lijken nu, mogelijk 
tijdelijk, over de piek heen, 
maar Engie heeft voor de vol-
gende jaren de hogere prijzen 
al gedeeltelijk vastgeklikt.
De energiecrisis levert echter 
de grootste winstbijdrage via 
de divisie Global Energy and 
Management Sales. Ze be-
heert onder meer de aardgas-
contracten van Engie. Omdat 
daarin heel wat flexibiliteit is 
ingebouwd, kan Engie die 
contracten verzilveren als de 

aardgasprijzen stevig stijgen 
en/of heel volatiel zijn. Engie 
doet ook aan risicobeheer 
voor grote klanten, een acti-
viteit die bij hoge prijzen en 
hoge volatiliteit fraaie marges 
oplevert. Over de eerste ne-
gen maanden van 2022 lever-

de de divisie een fabelachtige 
bedrijfswinst van 2�miljard 
euro op, tegenover 337�mil-
joen in dezelfde periode van 
2021, toen de energiemarkten 
zich nog in rustiger vaarwa-
ter bevonden. Die uitzonder-
lijke winstbijdrage is dus 
moeilijk vol te houden en 
vandaar grotendeels de lagere 
winstverwachting voor 2023.

De hoge winsten van 2022 
hebben intussen andere ka-
pers naar de kust gelokt. Zo 
trakteren de overheden van 
België, Frankrijk en Italië het 
bedrijf op overwinstbelastin-
gen en het afromen van de 
inkomsten boven bepaalde 
prijsniveaus. Engie schat dat 
die maatregelen het bedrijf 
0,7 à 0,9�miljard euro kostten 
in 2022, en 1,2 à 1,5�miljard 
euro in 2023. Voor het ma-
nagement zijn die extra be-
lastingen geen reden om de 
vooruitzichten aan te passen, 
omdat al gedeeltelijk reke-

ning werd gehouden met de 
belastingplannen van de 
overheden. “En het is geen 
geheim dat de winstcapaci-
teit van Engie in 2022 veel 
beter was en in een bepaalde 
mate een nieuwe start nam”, 
zei CFO Pierre-François Rio-
lacci tijdens een conference-
call op 20 december.
Eind december viel ook nog 
een factuur van 3,3�miljard 
euro in de bus omdat Engie 
van de Belgische overheid 
meer provisies moet aanleg-
gen voor de ontmanteling 
van de kerncentrales en de 
berging van het nucleair af-
val. Daardoor kan de econo-
mische schuldratio licht stij-
gen, maar dankzij de hogere 
bedrijfscashflow is die 
schuld ratio gevoelig gedaald 
tot een comfortabel niveau 
van 2,8. De onderhandelin-
gen over een maximumfac-
tuur met de Belgische rege-
ring gaan intussen de goede 
richting uit, zodat dat risico 
op een verdere verhoging van 
het nucleair passief geleide-
lijk afneemt.

Conclusie
Dankzij de hoge aardgas- en 
elektriciteitsprijzen heeft 
Engie een boerenjaar achter 
de rug. Ook bij een terugkeer 
naar normale marktomstan-
digheden en winstcijfers in 
2023 blijft de waardering 
aantrekkelijk, gegeven een 
koers-winstverhouding van 
ongeveer 8. De markt onder-
schat nog altijd de betere 
voorspelbaarheid en het ge-
daalde risicoprofiel van de 
resultaten van Engie. We be-
houden het koopadvies. z

E N G I E

Energiecrisis boost winstgevendheid

Ko e r s :  13,1
T i c ke r :  ENGI
I S I N - c o d e :  FR0010208488
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  32  mil jard euro
K /w  2 0 2 2 :  6
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  8
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -3  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -2  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,3  %

Dankzij de hoge aardgas- 
en elektriciteitsprijzen 
heeft Engie een boeren-
jaar achter de rug.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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N
adat het Noorse Front-
line op 9 januari had ge-
meld niet langer een fu-
sie na te streven met de 
Belgische olierederij Eu-
ronav, kreeg het aandeel 
van Euronav een pan-

doering van 18 procent. Het 
is een nieuwe, drastische 
wending in de strijd die sinds 
het najaar van 2021 rond  
Euronav wordt gevoerd.

Simultaan met de intrede van 
de Noorse scheepsmagnaat 
John Fredriksen van Frontline 
bouwde de oprichtersfamilie 
Saverys van CMB agressief 
een positie uit, omdat ze te-
gen het fusieproject was. Sa-
verys kocht tussen september 
2021 en december vorig jaar 
50,4�miljoen aandelen tegen 
een gemiddelde koers van 
12,17�dollar per aandeel, een 
investering van 613,8�miljoen 
dollar. Zo verwierf het een 
blokkeringspositie van 25 
procent, die een echte fusie 
onmogelijk maakte. De tus-
senoplossing, een meerder-
heidsbelang voor Frontline 
via een geslaagd (50�% + 1 
aandeel) vrijwillig voorwaar-
delijk ruilbod, bleken de No-
ren niet langer een aantrek-
kelijk spoor te vinden.
Daarmee blijft Euronav, de 
grootste private speler in de 
olietankermarkt, in Belgische 
handen, maar er zijn heel wat 
hoofdbrekens over de toe-
komst. Vooreerst over het 
aandeelhouderschap. Fre-
driksen heeft volgens de 

jongste melding een belang 
van 17,8 procent. Die positie 
wordt mogelijk verkocht. Ook 
strategisch dringen zich be-
langrijke keuzes op. CMB is 
opnieuw de grootste aandeel-
houder, maar de raad van be-
stuur en topman Hugo De 
Stoop steunden het fusiepro-
ject. Hoewel Euronav op het 
gebied van ecologie een voor-
trekker is in de olietankersec-
tor, is het geen voorstander 
van de strategische omme-
zwaai die CMB voorstelt, een 
bredere speler worden in de 
vergroening van de scheep-
vaart en de industrie dankzij 
de waterstoftoepassingen van 
de dochter CMB-Tech.
De commotie komt er op het 
moment dat de olietransport-
markt na een moeilijke perio-
de aantrekt. Heel wat indica-
toren wijzen op een meer-
jarige opwaartse cyclus. De 
stijgende dagverhuurtarieven 
bezorgden Euronav in het 
derde kwartaal eindelijk nog 
eens winst. De omzet ver-
dubbelde ruimschoots tegen-
over het zwakke derde kwar-
taal van 2021, van 94,2�miljoen 
dollar tot 223,5�miljoen (148,7 

miljoen in het tweede kwar-
taal). Het gemiddelde dag-
verhuurtarief voor de Very 
Large Crude Carriers (VLCC’s) 
met een maximale capaciteit 
van 320.000 ton bedroeg 
22.250�dollar, tegenover 9.000 

dollar in 2021 en 17.000�dollar 
in het tweede kwartaal. Voor 
de kleinere Suezmax-schepen 
lag het daggemiddelde zelfs 
op 34.000�dollar, tegenover 
10.250�dollar vorig jaar en 
20.000�dollar in het tweede 
kwartaal. De nettowinst  
bedroeg 16,4�miljoen dollar  
of 8�dollarcent per aandeel,  
tegenover een nettoverlies 
van 105,9�miljoen in 2021. Na  
negen maanden is het netto- 
verlies teruggedrongen van 
266,6�miljoen dollar in 2021 
tot 31,8�miljoen.
Het is wachten tot 2 februari 
voor de cijfers over het vierde 
kwartaal. Begin november had 
Euronav al 45 procent van de 
capaciteit voor de VLCC’s 
verhuurd tegen gemiddeld 
47.500�dollar per dag en 48 
procent van de capaciteit van 
de Suezmax-schepen tegen 
45.000�dollar. De gemiddelde 
analistenschatting mikt op 
een kwartaalomzet van 324,9 
miljoen dollar en een netto-
winst van 75�dollarcent per 
aandeel. De vooruitzichten 
voor 2023 zijn prima, met een 
verwachte omzet van 1,07 mil- 
jard dollar en een nettowinst 
van 1,89�dollar per aandeel.

Conclusie
Euronav gaat niet akkoord 
met de beslissing van Front-
line en bekijkt zijn opties. 
Het aandeel noteert ruim 10 
procent onder de intrinsieke 
waarde. Zeker gezien de sterke 
operationele vooruitzichten, 
is dat normaal het signaal 
voor een koopadvies, maar ge- 
let op de vele onzekerheden 
op de kortere termijn blijven 
we voorlopig ‘neutraal’. z

E U R O N A V

Frontline blaast fusieproject af

Ko e r s :  12,65 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:  2,78 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  26
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +52 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -23 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,9  %

Euronav blijft in Belgische 
handen, maar er zijn heel 
wat hoofdbrekens over  
de toekomst.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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88 Inside Beleggen
A A N D E L E N

B
egin november presen-
teerde het Mechelse be-
drijf zijn strategische vi-
sie tot 2028, uitgetekend 
door de nieuwe topman 
Paul Stoffels, die sinds 1 
april 2022 Onno van de 

Stolpe vervangt. Stoffels is 
een farmaveteraan met een 
enorm trackrecord en net-
werk. Eerder was hij onder 
meer wetenschappelijk di-
recteur van het Amerikaanse 
Johnson & Johnson.

Centraal in de nieuwe strate-
gie staat een snellere groei en 
waardeontwikkeling. In on-
derzoek en ontwikkeling ver-
schuift de focus. De tijdro-
vende en risicovolle zoek-
tocht naar nieuwe doelwitten 
maakt plaats voor onderzoek 
in ziektebeelden met een ho-
ge medische nood. Door te 
werken met de meest gevali-
deerde werkingsmechanis-
men in het ziektedomein 
daalt het risico en versnelt 
het ontwikkelingstraject.
Daarnaast zal Galapagos meer 
inzetten op overnames of li-
centies, in samenspraak met 
partner Gilead Sciences en ge- 
wapend met een riante netto-
kaspositie van 4,4�miljard eu-
ro op 30 september (afgerond 
66�euro per aandeel). De 
klemtoon ligt op molecules in 
de eerste of tweede fase van 
de klinische ontwikkeling.
Het doel is een financieel 
duurzaam, Europees topfar-
mabedrijf uit te bouwen, dat 
wereldwijd actief is in twee 
therapeutische gebieden: im-
munologie en oncologie. Te-

gen 2028 wil Galapagos vijf 
laatklinische moleculen 
(twee kleine moleculen en 
drie celtherapieën) in porte-
feuille hebben. De ambitie is 
ook, naast bijkomende indica-
ties voor Jyseleca, één celthe-
rapie te lanceren voor meer-
dere oncologie-indicaties.
Met de overname van het Ne-
derlandse Cellpoint en het 
Amerikaanse AboundBio be-
trad Galapagos vorige zomer 
het competitieve domein van 
de CAR-T-kankertherapieën. 
Cellpoint ontwikkelde in sa-
menwerking met Lonza een 
gedecentraliseerd point-of-
care productieproces dat de 
doorlooptijd verlaagt naar 
zeven dagen. AboundBio ont-
wikkelt CAR-T’s van de vol-
gende generatie op basis van 
een op menselijke antilicha-
men gebaseerde bibliotheek. 
De eerste bemoedigende re-
sultaten met CD19 CAR-T 
‘5101 in een fase I/IIa-studie 
in bloedkanker rNHL zijn in 
december gepresenteerd. In 
de eerste jaarhelft volgen de 
resultaten van de fase I-studie, 
alsook met ‘5201 in de bloed-
kanker rCLL. Daarna starten 

de expansiecohorts van beide 
studies (fase IIa). Nog in 2023 
start een fase Ib-studie met 
een CAR-T tegen BCMA (een 
ander behandelingsdoelwit) 
in multipel myeloom. De ko-
mende drie jaar wordt een 
pijplijn van best-in-class 

celtherapieën uitgebouwd 
voor bloedkankers en daarna 
ook voor solide tumoren.
In immunologie ligt de focus 
op de verkoop van Jyseleca 
in Europa en Japan voor de 
goedgekeurde indicaties reu-
ma en de darmziekte UC. Die 
zou 80 à 90�miljoen euro op-
geleverd hebben in 2022. In 
de eerste jaarhelft komen de 
fase III-resultaten tegen de 
darmziekte van Crohn. Voor 
de drie indicaties samen mikt 
Galapagos tegen 2028 à 2030 
op een piekomzet van 500 
miljoen euro. Dit jaar start een 
fase III-studie in een vierde 
indicatie, axiale spondyloar- 
thritis. Daarnaast starten dit 
jaar fase II-studies met TYK2- 
remmer GLPG3667 in derma-
tomyositis en in systemische 
lupus. Nieuw in immunologie 
is dat CD19 CAR-T ‘5101 zal 
worden getest in een fase 
Ib-studie in refractaire syste-
mische lupus. Tot slot is het 
dit jaar erop of eronder voor 
een doorbraak in de ontwik-
keling van salt inducible  
kinase of SIK-remmers in 
ontstekingsziekten.

Conclusie
De extreem lage waardering 
van het aandeel, 0,7�keer de 
verwachte kaspositie eind 
2022, is enkel te verklaren 
door alle drama sinds 2020. 
Met een duidelijke strategie, 
een ervaren nieuwe topman, 
de beschikbare cash en de 
opgeklaarde situatie omtrent 
Jyseleca staat Galapagos 2.0 
stevig in de steigers. Een 
mooie kans voor de risicobe-
wuste langetermijninvesteer-
der. z

G A L A P A G O S

Een nieuwe kans

Ko e r s :  43,24 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:  2,85 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 :  -5,1  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +5,2 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Galapagos 2.0 staat  
stevig in de steigers.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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U
niversal Media Group 
(UMG) presteerde vorig 
jaar beter dan het markt-
gemiddelde. Na negen 
maanden in 2022 be-
droeg de groepsomzet 
7,4�miljard euro, 23,6 

procent meer dan een jaar 
eerder. Het muziekconcern 
kon profiteren van de sterke 
dollar. Bij constante wissel-
koersen was er 15,6 procent 
groei. In het vierde kwartaal 
nam de dollar gas terug en 
die trend zet in 2023 door. 
De kans is dus reëel dat dit 
jaar het omgekeerde effect 
speelt.
De marge op de aangepaste 
bedrijfswinst (ebitda) be-
droeg 20,5 procent. De in-
komsten uit advertenties via 
digitale platformen en sociale 
media stonden in de tweede 
jaarhelft onder druk, en dat 
blijft wellicht zo in 2023.
Een recessie weegt ook op de 
consumentenuitgaven voor 
concerten en merchandising, 
maar dat zijn activiteiten met 
een lagere marge. Streaming 
is al geruime tijd de voor-
naamste inkomstenbron voor 
UMG, en dat zal in de nabije 
toekomst niet veranderen, al 
kan de groei wel afzwakken. 
In 2012 kwam 4 procent van 
de inkomsten uit streaming, 
nu al 70 procent. Dat is uit-
stekend nieuws voor de mu-
zieklabels, want streaming is 
heel rendabel. Platformen als 
Spotify, Apple Music, Ama-
zon en Google Play Music 
moeten bijna drie kwart van 
hun inkomsten afstaan aan 
de rechtenhouders. Door de 
vergoeding te baseren op een 
percentage van de omzet, 
profiteren UMG en anderen 

bovendien mee van prijsver-
hogingen van de streaming-
platformen.
Streaming moet in de opko-
mende landen nog van de 
grond komen. Het valt af te 
wachten of de marges daar 
even hoog zullen zijn. De 

kwaliteit van de catalogus 
aan intellectuele muziek-
rechten zal een doorslagge-
vende rol spelen. UMG speelt 
daarop in door het aanbod 
aan lokale artiesten op te 
trekken.

UMG rekent dit jaar ook op 
extra inkomsten door het 
heronderhandelen van het 
contract met TikTok. Het 
Chinese moederbedrijf Byte-
Dance betaalt in verhouding 
een stuk minder voor mu-
ziekrechten, omdat TikTok 
bij het afsluiten van het con-
tract nog lang niet zo popu-
lair was. UMG heeft ook 
partnerships met gaming-
platformen als Fortnite en 
Roblox, maar het potentieel 
daarvan moet eerder op lan-
gere termijn worden gezien.
UMG genereert hoge kas-
stromen, maar moet ook fors 
blijven investeren in muziek-

catalogi. De concurrentie 
komt niet alleen van andere 
platenlabels maar ook van 
grote private-equitypartijen, 
gelokt door de voordelen van 
het bedrijfsmodel met voor-
spelbare en stabiele inkom-
stenbronnen.
UMG had na de eerste jaar-
helft 1,54�miljard euro in kas. 
Daar stond een nettoschuld 
van 2,28�miljard euro tegen-
over, ongeveer 1,1�keer de ver-
wachte ebitda. Voorlopig 
heeft UMG nog niet veel last 
van de hogere rente. In juni 
herfinancieerde het nog een 
aflopende obligatielening. 
UMG keert doorgaans onge-
veer de helft van de aange-
paste nettowinst uit als divi-
dend. Vorig jaar trok het zijn 
tussentijds dividend met een 
vijfde op, naar 0,24�euro per 
aandeel. Het slotdividend zal 
naar verwachting even hoog 
zijn, zodat het rendement te-
gen de huidige koers op on-
geveer 2 procent bedraagt.

Conclusie
Na de koersstijging van de 
voorbije weken is de waarde-
ring 30�keer de winst en 
4,5�keer de omzet. Dat is 
duurder dan de sectorgeno-
ten en valt moeilijk te rijmen 
met een omzetgroei van 
hoogstens 10 procent op de 
middellange termijn. Uit-
gaande van stabiele marges 
zal de winstgroei niet signifi-
cant hoger liggen dan de om-
zetgroei. Ondanks het hogere 
dividend is het rendement 
niet uitzonderlijk hoog. Het 
is dus geen goed moment om 
nieuwe posities in te nemen. 
z

U N I V E R S A L  M U S I C  G R O U P

Waardering flink opgelopen

Ko e r s :  23,60 euro
T i c ke r :  UMG NA
I S I N - c o d e :  NL0015000IY2
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie:  42,8 miljard euro
K /w  2 0 2 2 :  30
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  27
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +2  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2  %

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 12 JANUARI
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Streaming is al geruime 
tijd de voornaamste in-
komstenbron voor UMG, 
en dat zal in de nabije toe-
komst niet veranderen.
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Waarom stijgen de aan-
delenkoersen van Equinor 
en AkerBP niet, ondanks de 
toenemende invoer van olie 
en gas uit Noorwegen door 
Europa?

Een van de vele gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne is in-
derdaad dat het strategische 
belang van de Noorse olie- en 
gasindustrie voor de Europe-
se markt is toegenomen. Dat 
is uiteraard goed nieuws voor 
de Noren, hoewel het vinden 
van afnemers van de produc-
tie nog nooit een probleem is 
geweest. Daarvoor is sinds 
2015, mede onder invloed 
van de toenemende focus op 
ESG-normen, wereldwijd 
chronisch te weinig geïnves-
teerd in het zoeken naar 
nieuwe olie- en gasreserves.
Gezien het belang van de sec-
tor voor de Noorse economie, 
gaf de Noorse overheid al die 
tijd wel financiële stimulan-
sen om te investeren. Dat 
bleek opnieuw aan het begin 
van de covid-19-pandemie, 
toen de overheid heel snel 
extra fiscale voordelen in-
voerde, die de sector aan-
greep om versneld investe-
ringsbeslissingen te nemen 
om nieuwe projecten in pro-
ductie te brengen. Die fiscale 
steunmaatregelen worden nu 
afgebouwd in het licht van de 
hoge winsten die de sector 
momenteel geniet.
Het grootste Noorse olie- en 
gasbedrijf, Equinor (voor 
67�% in handen van de over-
heid), schoot vorig jaar de 
Europese gasmarkt te hulp, 
om de verminderde invoer 

van het Russische Gazprom 
gedeeltelijk op te vangen. 
Aangezien de gemiddelde 
dagproductie van 2�miljoen 
vaten olie-equivalent (bijna 
50�% van de 4,1�miljoen vaten 
voor de totale Noorse indus-
trie), al jaren nagenoeg sta-
biel blijft, gaat het echter lou-
ter om een verschuiving tus-
sen afzetmarkten. Vermits er 
ook geen structurele prijsver-
schillen bekend zijn tussen 
de exportlanden is de toena-
me van de Noorse uitvoer 
van olie en gas naar de Euro-
pese markt op zich geen re-
den om een koersstijging van 
Equinor en AkerBP te ver-
wachten.
Doorslaggevend daarvoor 
zijn naast bedrijfsspecifieke 
elementen uiteraard de te 
verwachten evolutie van de 
olie- en gasprijzen. Beide 
aandelen profiteerden van de 
forse prijsstijgingen vanaf de 
tweede helft van 2021 tot vo-
rige zomer, maar vielen 
sindsdien terug naarmate de 
olie- en vooral de gasprijzen 
begonnen te zakken. AkerBP 
noteert intussen 27 procent 
onder de piek van begin juni 
2022 (420,5 Noorse kronen), 
Equinor 25 procent onder die 
van augustus (410,95 kro-
nen).

Ondanks de al stevige terug-
val is er nog geen haast om te 
kopen of bij te kopen. Op de 
korte termijn is, gezien de re-
cessievrees, een verdere te-
rugval van de olie- en gasprijs 
zeker niet uitgesloten, al is de 
recente heropening van de 
Chinese economie een ele-
ment dat de wereldwijde 
vraag zal ondersteunen. We 
hebben een voorkeur voor de 
pure olie- en gasproducent 
AkerBP, dat een beter groei-
profiel heeft vergeleken met 
Equinor. Zoals elke oliemajor 
is Equinor volop bezig met 
het verbreden van de activi-
teiten met alternatieve ener-
gie (voornamelijk zon en 
wind).
Equinor zal tegen 2030 min-
stens 50 procent van de kapi-
taalinvesteringen in alterna-
tieve energie besteden. Beide 
aandelen presteerden de 
voorbije jaren grotendeels 
gelijk tot juni 2022. AkerBP 
had daarna enkele maanden 
last van verkoopdruk door de 
overname van Lundin 
Energy, maar knabbelde in-
tussen het grootste deel van 
die achterstand weg. Voorlo-
pig zijn Equinor (rating 2A) 
en AkerBP (rating 2B) te 
behouden. Voor een koopad-
vies mikken we idealiter op 
een terugval richting 260 
Noorse kronen voor AkerBP 
en zelfs richting 220 kronen 
voor Equinor. z

Wat met de Noorse energiewaarden?

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 12/1: UMG
• Vrĳdag 13/1: Nestlé, Aecom
• Maandag 16/1: First Quatum Minerals + 

lezersvraag (Noorse energiewaarden)
• Dinsdag 17/1: Deere en Südzucker + 

grondstoffen (nikkel)
• Woensdag 18/1: Bayer en Disney en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: FAVORIETE AANDELEN  
VAN LEZERS VOOR 2023;  
AANDELEN IN DE KĲKER: ENGIE EN 
EURONAV

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 19 JANUARI
Netflix: kwartaalresultaten
Sofina: newsletter

DINSDAG 24 JANUARI
Microsoft: kwartaalresultaten

WOENSDAG 25 JANUARI
ASML: kwartaalresultaat
Boeing: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten
Tesla: kwartaalresultaten

DONDERDAG 26 JANUARI
Apple: kwartaalresultaten
Intel: kwartaalresultaten
American Airlines: kwartaalresultaten

VRĲDAG 27 JANUARI
WDP: jaarresultaten

AANDELENINDEX
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First Quantum Minerals 94
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UMG 89
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AEX: opmars richting 750 punten
Met een stijging van 3,3 procent vorige week zet de AEX zijn 
opmars van 2023 voort. De index is dit jaar al met 8,5 procent 
opgelopen. Met een slotstand van 748 punten staan we net on-
der de weerstand op 750 punten. Als de AEX die weerstand 
doorbreekt, ligt de weg naar de voorgaande top op 850 punten 
open. De signalen van de twee indicatoren die we gebruiken 
zijn positief en ondersteunen het koopadvies. Wel blijft de 
sterke weerstand op 750 punten een risico. Blijkt die te sterk, 
dan kan het patroon snel omkeren. Bij het doorbreken van de 
weerstand, zal het eerste koersdoel 800 punten zijn.
Advies: van houden naar kopen

Aalberts:  hogere bodem gevormd
In 2022 werden de signalen van de indicatoren negatief. Eerst 
daalden de MACD-lijnen onder de nullijn, en even later begon 
ook de lijn van het voortschrijdende gemiddelde te dalen. In 
oktober van 2022 daalde de koers naar het laagste punt sinds 
2020. Dat lijkt voorlopig de bodem te zijn. Vanaf daar veerde de 
koers op en is er een hogere bodem gevormd. De overtuigende 
stijging tot boven de lijn van het voortschrijdende gemiddelde 
maakt dat we het advies verhogen naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

Sanofi: recent koersherstel
In 2021 belande de koers van Sanofi in een stijgende trend. 
Nog even viel de koers terug tot net boven 80�euro om daarna 
snel op te lopen naar een top op 105�euro. Vanaf die top vorm-
den zich een paar lagere toppen en bodems. Die leken eerst 
nog niet heel significant, maar bleken wel vooraf te gaan aan 
een scherpe daling tot onder 80�euro. Die daling trok zowel de 
lijn van het voortschrijdende gemiddelde naar beneden als de 
MACD-lijnen onder de nullijn. Toch heeft de daling zich niet 
voortgezet. In de jongste maanden zien we de koers herstellen. 
We verhogen het advies naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

Meta Platforms: dalende trend blijft
Tot ver in 2021 was de stijgende trend van het aandeel Meta 
Platforms onaantastbaar. Toen er een scherpe daling tot onder 
250�dollar volgde, sloegen de signalen van de indicatoren rood 
uit. De MACD-lijn zakte tot ver onder de nullijn en de lijn van 
het voortschrijdende gemiddelde knikte naar beneden. Sinds-
dien zijn de signalen van de indicatoren niet meer veranderd 
en sluiten ze aan bij ons verkoopadvies. Eind oktober 2022 
leek de daling te versnellen, maar al snel veerde de koers terug. 
Het is nog te vroeg om meteen een trendommekeer te ver-
wachten.
Advies: verkopen

Technische analyse op basis van lijngrafieken met voortschrijdend 
200-daags gemiddelde. De MACD (Moving Average Convergence 
Divergence)-indicator is een momentumindicator die de trend en 
de sterkte van de trend aangeeft.
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D
e geschreven put februari 
50�dollar op Agnico-Eag-
le Mines was een schot 
in de roos. De premie van 
de gekochte call mei 2023 
met uitoefenprijs 50�dollar 
is meer dan verdubbeld. 

De koers ging in drie maanden 
20 procent hoger. Intussen 
werd een mooi dividend ge-
knipt. We denken dat de 
koersstijging slechts een begin 
is. De kostenstructuur is laag, 
vergeleken met die van ande-
re goudmijnbedrijven. Het di-
vidend van 3 procent legt een 
stevige steun onder de koers. 
De geschreven putoptie 
bracht 8,7�dollar op en wordt 
stilaan waardeloos. De ge-
kochte call loopt nog tot mei 
en de premie is gestegen van 
2,9 naar 7,3�dollar. Laat de 
winst rustig verder stijgen.

O P T I E S

Terugblik optieconstructies, deel 2
Microsoft moest de voorbije 
maanden klappen incasseren. 
We gingen iets te vroeg à la 
hausse. De gekochte call april 
2023 met uitoefenprijs 
265�dollar verloor een paar 
dollar, maar we panikeren 
niet. Er resten nog vier maan-
den. De geschreven put febru-
ari 2023 met uitoefenprijs 
255�dollar doet het wel goed. 
We hebben 34,70�dollar pre-
mie ontvangen. Dat contract 
stopzetten zou 20�dollar kos-
ten. We geven de raad deze 
put nog wat te laten lopen, 
want er zit meer winst in. 
Hetzelfde geldt voor de ge-
schreven put februari 225. Die 
bracht 13,93�dollar op en is 
nog slechts 5,4�dollar waard. 
De theoretische winst be-
draagt 8,53�dollar (13,93 -�5,4), 
maar met wat geluk gaat de 

premie naar 0. Dan is de 
winst maximaal. Omdat de 
koers van Microsoft al maan-
den slabakt, hebben we ook 
de call maart 2023 met uit-
oefenprijs 230�dollar geschre-
ven. Die bracht 18,65�dollar op 
en is 20�dollar waard. We ver-
wachten dat dat beperkte ver-
lies zal omslaan in winst.
Bij ASML hebben we tijdig 
het roer omgegooid. Na 
maanden neerwaartse koer-
sen keerde de stemming ten 
goede. In een paar maanden 
werd het aandeel 10 procent 
duurder. De gekochte call juni 
2023 met uitoefenprijs 
600,00�euro steeg van 16,87 
naar 24�euro. We hebben met 
die call veel tijd gekocht, tot 
16 juni. Waarom zouden we 
ons tevredenstellen met een 
winst van 40 procent in twee 

maanden, als het veel meer 
kan worden? Hetzelfde geldt 
voor de geschreven put maart 
2023 met uitoefenprijs 
650�euro. Die bracht 132�euro 
op en kan worden gesloten 
voor 125�euro. De winst van 
7�euro is te weinig. Laat het 
contract rustig doorlopen.
De geschreven posities op 
LVMH doen het goed. Door 
de sterke beursprestatie van 
de voorbije dagen werd de ge-
schreven call maart 2023 met 
uitoefenprijs 700,00�euro 
26�euro duurder. De geschre-
ven put juni 2023 met uit-
oefenprijs 750�euro werd 
61�euro goedkoper. Per saldo 
boeken we dus een mooie 
winst. Maar wie alleen de call 
heeft geschreven, heeft daar 
niets aan. Hij zal de aandelen 
misschien moeten verkopen 
tegen 700 plus 27,88�euro, of 
727,88�euro. Dat hoeft geen 
ramp te zijn, want het komt 
overeen met de huidige 
beurskoers. z

N
a een volatiel jaar sloot 
nikkel het jaar 45 procent 
hoger af. Daarmee was 
het een van de sterkst 
presterende grondstoffen. 
De uitschieter was de 
theoretische piek van 

meer dan 100.000�dollar per 
ton in maart na de short 
squeeze. De situatie was voor-
al een smet op het blazoen 
van de London Metals Ex-
change (LME). De gevolgen 
zijn nog altijd voelbaar. De 
handelsvolumes liggen nog 30 
procent lager dan de zes 
maanden voor de short 
squeeze. Een lagere liquiditeit 
betekent ook grotere prijsuit-
slagen en minder voorspel-

baarheid op de nikkelmarkt.
In de zomer viel de nikkelprijs 
terug naar 20.000�dollar door 
de oplopende rente, de duur-
dere dollar en het vooruit-
zicht op een lagere economi-
sche groei. Tegen eind novem-
ber lag de prijs weer boven 
31.000�dollar, nadat de lagere 
inflatie zowel de rente als de 
dollar weer lager had gestuurd. 
De voorbije weken neemt de 
recessievrees weer de boven-
hand, met een correctie naar 
28.000�dollar als gevolg.
Fundamenteel is er een aan-
bodoverschot op de globale 
nikkelmarkt, maar cijfers zeg-
gen niet alles. Er zijn verschil-
lende segmenten, naargelang 

de kwaliteit en de toepassing. 
Het grootste deel van alle ge-
raffineerde nikkel wordt ge-
bruikt bij de productie van 
staal (70�%) en komt in de 
bouwindustrie terecht. De 
vraag groeit het snelst in het 
segment van de batterijen 
voor elektrische voertuigen 
en de opslag van energie. Nik-
kel is samen met kobalt en li-
thium een belangrijk basis-
materiaal van batterijen. Het 
overaanbod zit vooral bij het 
goedkopere nikkelijzer en 
NPI (class 2-nikkel), maar niet 
bij het hoogwaardige class 
1-nikkel voor batterijen, waar 
het aanbod krap is en de voor-
raden heel laag zijn. Wellicht 

zal het heropenen van de Chi-
nese economie dit jaar ook 
een gunstig effect hebben op 
de bouwsector en dus de 
vraag naar staal en nikkel.

Tracker of aandelen
Inspelen op een hogere nik-
kelprijs kan met de Wisdom-
Tree Nickel ETF. Die no-
teert op verschillende beur-
zen in verschillende valuta: 
op de beurs van Milaan en de 
Duitse Xetra in euro, op de 
London Stock Exchange in 
dollar. De ISIN-code is tel-
kens GB00B15KY211.
Bij de grote grondstoffen-
groepen hebben BHP Group, 
Vale en Glencore een bloot-
stelling aan nikkel. Voor be-
leggers die de pure plays ver-
kiezen, zijn de exploratiebe-
drijven interessant, zoals het 
Canadese FPX Nickel. z
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D
e positieve berichten 
over de obligatiemarkt in 
2023 komen niet uit de 
lucht vallen. Inside Be-
leggen is al geruime tijd 
van mening dat het tijd is 
om de portefeuille uit te 

breiden met nieuwe of be-
staande obligaties. De voor-
naamste reden daarvoor is de 
stijgende rente. Op de pri-
maire markt worden intro-
ducties verwacht met een 
aantrekkelijke coupon. De 
nieuwe lening van Engie kan 
daar de voorbode van zijn. Ze 
draagt een coupon van 4 pro-
cent en loopt tot 11 januari 
2035. Voor een debiteur met 
rating BBB+ is dat verre van 
slecht. Maar we verwachten 
de komende weken nog inte-
ressanter papier.
De secundaire markt, waar 
bestaande obligaties verhan-
deld worden, loopt daar al 
wat op vooruit. Het rende-
ment van de obligatie van 

Altarea (Obligatieselectie) is 
gestegen tot 6,77 procent. De 
rating bedraagt BBB-, waar-
door ze in de hoogste catego-
rie (investment grade) zit. Het 
rendement op gelijkaardige 
stukken in Amerikaanse dol-
lar is nog heel wat hoger. 
Obligaties met de rating BB+, 
een trapje onder BBB-, leve-
ren makkelijk 8,13 procent 
(Ecopetrol) en zelfs 8,19 pro-
cent (Brookfield Property) 
op.

Veilige keuzes
Net als de meeste analisten 
geeft ook Inside Beleggen de 
raad op dit moment de voor-
keur te geven aan emissies 
uit de categorie investment 
grade. Dat zijn de veiligste 
obligaties. We staan voor een, 
weliswaar matige, recessie. 
Het risico bestaat dat heel 
wat debiteuren in moeilijk-
heden zullen geraken. vooral 
de uitgevers in de categorie 

high yield lopen het grootste 
gevaar.
Het papier van debiteuren 
die negatief onder de aan-
dacht komen, wordt zwaar 
afgestraft. De obligatie van 
La Financière Atalian werd 
het slachtoffer van berichten 
dat de groep verzwakt dreigt 
te worden. Het private-equi-
tyfonds CD&R overweegt een 
overname, maar Atalian zou 
daar slechts gedeeltelijk wil-
len op ingaan. De omzet zal 
met ongeveer een derde da-
len. Dramatisch is dat niet, 
maar S&P verlaagde de rating 
van B naar B-. Het rende-
ment van de obligatie in de 
selectie klom naar een on-
waarschijnlijke 27 procent.
Voor een nog veel hoger ren-
dement moeten we bij de 
Turkse lira zijn. EBRD heeft 
de beste rating (AAA), maar 
de munt is al maanden in 
vrije val. Het onorthodoxe 
beleid van de Turkse centrale 
bank is daar de oorzaak van.
Onder druk van president 
Erdogan daalt de rente al 
sinds maart 2021. Ze ging in 
verschillende stappen van 18 

naar 9 procent. Volgens de 
president zijn rentedalingen 
de juiste manier om de infla-
tie (84�%) terug te dringen. 
Volgens de gangbare econo-
mische leer is net het tegen-
overgestelde beleid nodig. 
Obligaties van topdebiteuren 
halen makkelijk een rende-
ment van 30 procent.
We hebben de obligatie in 
Noorse kroon van BMW uit 
de selectie verwijderd. Het 
rendement was onder nul ge-
zakt, terwijl topdebiteuren 
als Nordic Investment 
Bank meer dan 3 procent 
bieden. De vervanger van 
BMW staat genoteerd met de 
ISIN-code XS1185971923. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

* Nieuw in de selectie

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,0744  -5,38 %
EUR/GBP  0,8856  +6,02 %
EUR/NOK  10,737  +7,02 %
EUR/SEK  11,251  +9,43 %
EUR/CAD  1,4424  +0,45 %
EUR/AUD  1,5576  -1,52 %
EUR/NZD  1,6901  +0,87 %
EUR/ZAR  18,156  +2,83 %
EUR/TRY  20,161  +29,25 %

Aantrekkelijke coupons 
op komst

= ESG-obligatie

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  79,76  6,77 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  89,94  7,25 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27  75,49 9,23 %  100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  78,27  8,13 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27  87,04  8,19 % 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  76,92  6,27 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  66,25  26,9 % 100.000  B-
NOK Nordic Inv. Bnk* 1,50 % 13/03/25  96,37  3,26 %  10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  95,59  2,98 %  10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65 % 22/09/25  91,95  4,96 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  94,96  6,55 % 2.000  BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28  87,64  4,36 % 1.000  AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/30  95,17  8,18 %  10.000  AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24  88,97  26,7 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24  93,19  11,5 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/26  88,52  6,40 % 1.000  AAA
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P O R T E F E U I L L E

G
eholpen en geïnspireerd 
door de lagere inflatie en 
de heropening van de 
Chinese economie ne-
men vooral de Europese 
beurzen een vliegende 
start. Onder meer de 

koersen van de luxeaandelen, 
zoals LVMH, hebben een ho-
ge vlucht genomen. De waar-
dering wordt weer pittiger. 
Vandaar de adviesverlaging 
en het symbolische ver-
kooporder. Symbolisch, om-
dat we denken dat de aande-
lenmarkten even op adem 
moeten komen. We zouden 
dus even wachten met nieu-
we aankopen. We bouwen 
wat cash op, onder meer om 
Bekaert te kopen.
De Chinese aandelen hebben 
het meest geprofiteerd van 
de ommezwaai in het covid-
beleid. Op 4 november koch-
ten we 10 aandelen Alibaba 
en 15 aandelen Prosus bij te-
gen respectievelijk 63,42�dol-
lar en 46,62�euro. De 70 tot 
80 procent winst op die posi-
ties halen we binnen.
Lagere inflatieverwachtingen 
betekent een lagere lange 

rente. Dat heeft de goud- en 
zilvermijnaandelen stevig 
doen herstellen sinds okto-
ber. Ook daar denken we aan 
een tussentijdse top, waar-
door we enkele posities af-
bouwen. Daarna zien we 
flink wat stijgingspotentieel.

Onzekerheid bij First 
Quantum Minerals
Tristan Pascall, de topman 
van de Canadese koperpro-
ducent First Quantum Mi-
nerals, had zich het jaarein-
de ongetwijfeld anders voor-
gesteld. Het is de jongste we-
ken alle hens aan dek om de 
vastgelopen onderhandelin-
gen met de Panamese over-
heid vlot te trekken. De ge-
sprekken gaan over een nieu-
we concessie voor de koper-
mijn Cobre Panama. Op 14 
december kondigde de over-
heid aan dat de deadline om 
tot een akkoord te komen 
was verstreken. Daarop gaf 
de overheid de opdracht om 
binnen de tien werkdagen 
een plan op tafel te leggen 
om de productie van de mijn 
stil te leggen. Voorlopig is er 

nog geen concrete datum 
voor dat plan, vermits First 
Quantum een arbitragepro-
ces heeft opgestart dat een 
afkoelingsperiode heeft inge-
luid. De groep overweegt ook 
internationale juridische 
stappen.
De oorspronkelijke concessie 
dateert van 1997, lang voor de 
Canadezen betrokken raak-
ten bij het project in 2013. 
Het duurde 22 jaar vooraleer 
de commerciële productie 
opstartte, in 2019, na een in-
vestering van ruim 10�miljard 
dollar. In 2018 besliste het 
Hooggerechtshof dat de wet 
die de concessie had toege-
kend, ongrondwettelijk was.
Sinds begin 2022 lopen on-
derhandelingen over een 
nieuwe concessie. Daarin 
lijkt de Panamese overheid 
alle registers open te trekken 
om zo veel mogelijk inkom-
sten uit de mijn te halen. Zo 
is er sprake van een minimale 
jaarlijkse bijdrage van 
375�miljoen dollar in de vorm 
van taksen en royalty’s, en 
het wegvallen van belasting-
kredieten gerelateerd aan de 
infrastructuurwerken.
Hoewel Pascall op 10 januari 
aangaf niet ver af te zitten 
van een akkoord, blijft de uit-
komst hoogst onzeker. De 

nieuwe, moderne Panamese 
mijn met een verwachte le-
vensduur van veertig jaar is 
de hoeksteenmijn voor de 
Canadezen. Cobre Panama 
produceerde vorig jaar naar 
schatting 340.000 à 350.000 
ton koper en behoort tot de 
top twintig van de kopermij-
nen. De mijn is ook heel be-
langrijk voor de Panamese 
economie, vermits ze 3,5 pro-
cent aanlevert van het bbp. 
Een akkoord lijkt dan ook de 
logische uitkomst van het 
dispuut.
Het recente koersherstel 
geeft aan dat de markt erop 
rekent dat er een akkoord 
komt. We verlagen daarom 
tijdelijk het advies naar hou-
den (rating 2C). Een nega-
tieve uitkomst zou de koers 
wellicht fors onderuithalen. 
De uitkomst is ook van be-
lang voor de portefeuille-
waarde Franco-Nevada, dat 
een streamingovereenkomst 
met Cobre Panama heeft. In 
de eerste negen maanden le-
verde die 166,4�miljoen Ame-
rikaanse dollar aan, of 16,7 
procent van de omzet. z

Een akkoord voor Cobre 
Panama zou logisch zijn, 
maar een negatieve uit-
komst kan de koers fors 
onderuithalen.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  LVMH heeft Pietro Beccari 

als CEO aangesteld. 
Delphine Arnault wordt de 
CEO van Christian Dior Cou-
ture. De jaarcĳfers komen 
op 27 januari

Goud & metalen
·  Nexgen Energy startte een 

nieuw ATM-programma op, 
waarmee tot januari 2025 
voor 250 miljoen Canadese 
dollar geld kan worden 
opgehaald via de uitgifte 

van nieuwe aandelen
·  Sprott Physical Uranium 

Trust: voor het eerst in 
maanden noteert het aan-
deel weer boven zĳn intrin-
sieke waarde (NAV), wat 
voldoende was om meteen 
4 miljoen dollar op te halen

Vergrijzing
·  Argenx heeft zĳn strategi-

sche prioriteiten voor 2023 
toegelicht. De belangrĳke 
CIDP-resultaten werden uit-
gesteld naar het tweede 

kwartaal. De verkoopcĳfers 
voor Vyvgart voor myasthe-
nia gravis zĳn in 2022 op 
402 miljoen dollar uitgeko-
men. Dat is meer dan ver-
wacht.

·  MDxHealth: de omzetver-
wachting voor 2023 blĳft op 
65 à 70 miljoen liggen na 
voorlopige jaarcĳfers voor 
2022 met 37 miljoen dollar 
omzet en 15,5 miljoen dollar 
kaspositie.

·  Mithra Pharmaceuticals 
lanceert samen met zĳn 

Australische partner Mayne 
Pharma de vaginale anticon-
ceptiering Haloette op de 
Amerikaanse markt

·  UCB kon al aangeven dat de 
resultaten over het boekjaar 
2022 aan de bovenkant van 
de verwachtingen zĳn uitge-
komen, met een omzet van 
5,4 miljard euro en een aan-
gepaste ebitda-marge van 
22 procent

Symbolische verkopen 
bij tussentijdse top
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: we verkopen 10 aandelen Alibaba Group, 3 aandelen LVMH,  
15 aandelen Prosus, 350 deelbewĳzen VanEck Vectors Gold Miners en 
50 aandelen Wheaton Precious Metals, allen tegen openingskoers 
donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
173.260,93   (99,3%)      1317,97    (0,7%)             174.578,90  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen +8,0% Bel20 +6,5%
Eurostoxx50 +9,3% MSCI World  +3,6%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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A A N D E L E N

A
ls een van de grootste 
Amerikaanse ingenieurs-
bureaus trekt Aecom on-
der meer de aandacht 
door zijn bijdrage aan 
prestigieuze projecten, 
zoals de bouw van One 

World Trade Center en de 
stadions van grote voetbal- 
en basketbalteams. Met een 
jaaromzet van 13,2�miljard 
dollar is het bedrijf ruim drie 
keer zo groot als bijvoorbeeld 
het Nederlandse Arcadis.
Aecom doet overal ter wereld 
zaken in uiteenlopende 
marktsegmenten. Op de 
Amerikaanse thuismarkt, die 
53 procent van de omzet le-
vert, profiteert het bedrijf 
van oplopende infrastruc-
tuurinvesteringen.
De brede activiteitenmix en 
de lange looptijd van veel 
projecten vertalen zich in 
een voorspelbare resultaat-
ontwikkeling. In het gebro-
ken boekjaar, dat in septem-
ber werd afgesloten, was het 
orderboek meer dan 19�mil-
jard dollar waard. Hoewel de 
onderneming niet immuun is 
voor een omslag in het eco-
nomisch klimaat, biedt dat 
een heel ruime buffer in min-
dere tijden. Bovendien wordt 
bij de meeste projecten een 
vaste vergoeding gerekend 
boven op de overige project-
kosten. Dat verkleint het ge-
vaar van kostenoverschrij-
dingen.
De duurzame focus is een an-
dere aantrekkelijke eigen-
schap van een belegging in 
Aecom. Duurzaam ontwerp 
is al jarenlang een van de 
speerpunten in zijn strategie. 
Het bedrijf plukt almaar 
meer de vruchten van zijn 

expertise op dat gebied. Zo 
adviseert Aecom bouwbe-
drijven over manieren om bij 
de aanleg van offshore wind-
parken het lokale zeeleven zo 
goed mogelijk te ontzien.
Aecom heeft ook een sterke 

financiële positie. De netto-
schuldpositie van 1,1�miljard 
dollar aan het eind van het 
boekjaar is ongeveer even 
groot als de bedrijfskas-
stroom (ebitda). Dat laat 
ruimte voor kleine en mid-
delgrote overnames, of voor 
het delen van de winst met 
beleggers. Vorig jaar is Ae-
com dividend gaan uitkeren, 
en begin dit jaar steeg het 
kwartaaldividend met 20 
procent, naar 0,18�dollar per 
aandeel. Het bedrijf koopt 
ook elk jaar voor honderden 
miljoenen dollars eigen aan-
delen in.
De winstgroei komt behalve 
uit een omzetgroei van 5 à 8 

procent per jaar ook uit een 
stijgende marge. Sinds 2018 
(8,7�%) is die elk jaar toegeno-
men, tot 14,2 procent in het 
afgelopen boekjaar. Voor het 
lopende jaar mikt het bedrijf 
op 14,6 procent. Dat brengt 

de winst per aandeel op 
3,75�dollar. Voor 2024 mikt 
Aecom op 4,75�dollar. In een 
periode waarin veel bedrij-
ven nog niet eens een kwar-
taal vooruit durven te kijken, 
is dat voor beleggers een aan-
trekkelijk houvast. De keer-
zijde van de medaille is een 
redelijk fors prijskaartje. Het 
aandeel wordt verhandeld 
voor 22�keer de verwachte 
winst in het lopende boek-
jaar. Voor 2024 is dat 17,5. Die 
waardering maakt het aan-
deel kwetsbaar voor onver-
wachte tegenvallers.

Conclusie
Dankzij de aandeleninkoop 
en de onderliggende winst-
groei, blijft de winst per aan-
deel ruimschoots met dubbe-
le cijfers stijgen. Het divi-
dendrendement van 0,9 pro-
cent trekt niet meteen de 
aandacht, de toename met 20 
procent wel. Met een vrije 
kasstroom (585,6�miljoen dol-
lar in 2022) die gebruikelijk 
een stuk hoger ligt dan de 
aangepaste nettowinst 
(495,1�miljoen) is er nog vol-
op ruimte om de dividenduit-
kering de komende jaren snel 
te verhogen. In combinatie 
met het duurzame profiel, 
maakt dat Aecom tot een 
aantrekkelijke belegging. z

E V E N  D U U R Z A A M  A L S  V O O R S P E L B A A R

Tip van de week: Aecom

Ko e r s :  82,07 dollar
T i c ke r :  ACM US
I S I N - c o d e :  US00766T1007
M a r k t :  NYSE
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  11,38 mil jard 
dollar
K /w  2 0 2 2 :  25
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +11  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -3 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,9  %

De duurzame focus is  
een aantrekkelijke eigen-
schap van een belegging 
in Aecom.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 13 JANUARI
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