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V O O R W O O R D

Kopen in mei

N r .  2 0  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

E
en van de bekendste 
beurswijsheden is ‘sell in 
May and go away’. Al 
moet die worden vervol-
ledigd met ‘but  remember 
to come back in Septem-
ber’. Uit verschillende on-

derzoeken blijkt een kern van 
waarheid in dat gezegde te 
zitten. Uit historisch materi-
aal over Wall Street dat terug-
gaat tot het eind van de ne-
gentiende eeuw blijkt dat de 
periode tussen mei en augus-
tus een gemiddelde return 
van 0 tot 1,9 procent oplevert. 
Dat is een stuk minder dan de 
periode van september tot 
april, waarvan het gemiddel-
de rendement tussen 6 en 7 
procent schommelt.
De periode tussen mei en 
 augustus zorgt niet jaarlijks 
voor een teleurstelling bij 
aandelenbeleggers. Over 
meer dan honderd jaar beke-
ken zagen we slechts 40 pro-
cent van de tijd negatieve ren-
dementen, tegenover een 
jaargemiddelde van 28 pro-
cent negatieve returns. Dat is 
gemiddeld twee keer in vijf 
jaar, tegenover iets meer dan 

één keer om de vier jaar. Er 
zijn dus beurszomers die pri-
ma verlopen. In het jargon 
heten die campingrally’s.

Abominabele jaarstart
We beschikken niet over een 
glazen bol om een prognose 
te geven of de beurswijsheid 
dit jaar opgaat. Maar we zijn 
er sterk van overtuigd dat dat 
dit jaar niet het geval zal zijn. 
Vooreerst omdat het beurs-
jaar tot nu heel atypisch ver-
loopt. Klassiek start het jaar 
sterk, maar de S&P 500, de 
 index van de belangrijkste 
500 Amerikaanse bedrijven, 
verloor in de eerste vier 
maanden van 2022 maar liefst 
13,2 procent. Dat is het groot-
ste verlies na een derde van 
het jaar in de naoorlogse peri-
ode. Het is meer dan de -9,9 
procent van twee jaar geleden 
bij de start van de covid-19- 
pandemie en meer dan de -9,2 
procent in 1973 tijdens de eer-
ste oliecrisis. Dat is geen ga-
rantie dat de rest van het jaar 
goed zal zijn, maar het geeft 
wel aan dat er heel wat slecht 
nieuws in de indexen verre-

kend zit. Bovendien is de val 
in de eerste helft van mei 
doorgegaan.
We zouden nu kopen en mik-
ken op een bovengemiddeld 
rendement op de aandelen-
markten in de komende 
twaalf maanden. Die positieve 
kijk op de beurzen klinkt wel-
licht vreemd te midden van 
de vreselijke en wellicht lang-
durige oorlog in Oekraïne, de 
stagflatie- en recessievrees in 
de Europese Unie en de Ver-
enigde Staten, en China dat 
kreunt onder nieuwe lock-
downs door een serieuze op-
flakkering van de covid-19- 
pandemie.
Maar het zou niet de eerste 
keer zijn in het afgelopen 
 decennium dat slecht econo-
misch nieuws uitmondt in 
goed nieuws voor beleggers. 
We verwachten dat een piek 

in de inflatie samen met som-
bere economische vooruit-
zichten de Amerikaanse cen-
trale bank ertoe zal brengen 
de  basisrente minder fors te 
verhogen dan de markt ver-
wacht. Mede daardoor zou-
den we een tussentijdse piek 
in de langetermijnrente zien.
We doen niet mee met het 
 algemene pessimisme en de 
paniekstemming onder beleg-
gers. Het is het donkerst net 
voor de zon opkomt. Onder-
steund door stijgende onder-
liggende indicatoren op het 
moment van een escalerende 
val zouden we de aandelen-
posities in een portfeuille 
 eerder opbouwen dan ze in 
paniek af te bouwen. z
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D
e staalreus ArcelorMittal 
pakte uit met beter dan 
verwachte resultaten 
over het eerste kwartaal. 
Door de oorlog in Oe-
kraïne viel in de ACIS- 
regio (Afrika en Geme-

nebest van Onafhankelijke 
Staten) de hoeveelheid ver-
scheept staal met 20,3 pro-
cent terug tegenover het 
vierde kwartaal van 2021, tot 
2,1 miljoen ton. Op groepsni-
veau bleef de daling beperkt 
tot 2,7 procent (15,3 miljoen 
ton) dankzij sterke cijfers in 
Noord-Amerika: +11,4% tot 
2,5 miljoen ton. Tegenover 
het eerste kwartaal van 2021 
was er op vergelijkbare basis 
een daling met 1,6 procent.
Door de hogere gemiddelde 
ijzererts- en staalprijzen was 
er wel een recordomzet van 
21,8 miljard dollar, tegenover 
20,8 miljard in het vierde 
kwartaal en 16,2 miljard in 
het eerste kwartaal van 2021. 
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) bedroeg 5,1 miljard dollar, 
respectievelijk 0,6 procent en 
56,7 procent beter dan in het 
vierde en in het eerste kwar-
taal van 2021. Europa leverde 
een ebitda van 2,4 miljard 
dollar (+19,1% tegenover het 
vierde kwartaal), gevolgd 
door Noord-Amerika 
(1,15 miljard, +9%), Brazilië 
(732 miljoen, -23,1%) en de 
mijnafdeling (567 miljoen, 
+41,8%). De nettowinst be-
droeg 4,13 miljard dollar 
(4,28 dollar per aandeel), te-
genover 4,05 miljard in het 
vierde kwartaal en 2,29 mil-
jard een jaar eerder.
Ondanks de seizoensgebon-
den investering van 2 miljard 
dollar in werkkapitaal was er 

een positieve vrije kasstroom 
van 1,5 miljard (0,3 miljard 
een jaar eerder). De netto-
schuld daalde tegenover eind 
2021 met een hoger dan ver-
wachte 878 miljoen dollar, 
tot 3,2 miljard, het laagste cij-
fer ooit. De staalreus blijft 

met zijn stevige kasstromen 
gretig eigen aandelen inko-
pen. Sinds september 2020 is 
voor 5,7 miljard dollar 19 pro-
cent van de uitstaande aan-
delen ingekocht en vernie-
tigd. Dat is nog zonder het 
recentste programma van 
1 miljard dollar, waarbij tus-
sen 15 februari en eind april 
31,8 miljoen aandelen zijn in-
kocht. In de vorige inkoop-
programma’s verkocht de 
hoofdaandeelhouder Mittal 
(36,34% van de aandelen) in 
verhouding tot zijn belang ei-
gen aandelen ArcelorMittal, 
om zijn belang gelijk te hou-
den. Opvallend genoeg was 
dat deze keer niet het geval. 

Daarmee geeft Mittal een 
duidelijk signaal over de on-
derwaardering van de finan-
cieel fors gesaneerde groep. 
Het belang van Mittal is 
daardoor opgelopen tot 37,53 
procent. De groep blijft zulke 
aantrekkelijke vrije kasstro-

men genereren, dat voor later 
dit jaar alweer een nieuw in-
koopprogramma van 1 mil-
jard dollar is aangekondigd.
Daarnaast blijft er nog vol-
doende ruimte voor nieuwe 
investeringen. De enveloppe 
van strategische groeiprojec-
ten tegen eind 2024 is uitge-
breid tot 3,6 miljard dollar 
door de toevoeging van een 
project van 600 miljoen in al-
ternatieve energie in India. 
In totaal zullen de groeipro-
jecten 1,2 miljard extra ebitda 
opleveren. ArcelorMittal 
temperde wel de verwachtin-
gen voor het wereldwijde 
staalverbruik in 2022. In de 
plaats van een groei tegen-
over 2021 verwacht het nu 
een daling tussen 0 en 1 pro-
cent. Buiten China zakt de 
verwachting van +2,5 à +3 
procent naar +0,5 à -0,5 pro-
cent, door lagere verwachtin-
gen in Europa en de ACIS-re-
gio.

Conclusie
Door de opeenvolgende ster-
ke kwartaalcijfers en de aan-
houdend forse inkopen van 
eigen aandelen is de boek-
waarde van ArcelorMittal de 
voorbije twaalf maanden met 
65 procent gestegen, tot 
57 dollar per aandeel. Het 
aandeel noteert tegen nau-
welijks 2,9 keer de verwachte 
winst 2022 en tegen 0,5 keer 
de boekwaarde. Het aandeel 
heeft een aanzienlijk op-
waarts potentieel, al zal daar-
voor eerst het algemene 
beurssentiment moeten ver-
beteren. z

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

Gloeiende jaarstart

Koers: 26,90 euro
Ticker: MT NA
ISIN-code: LU1598757687
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 23,6 miljard euro
K/w 2021: 2,5
Verwachte k/w 2022: 3
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 1,3%

ArcelorMittal noteert 
 tegen amper 3 keer de ver-
wachte winst voor dit jaar.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
yvgart, de commerciële 
naam van de FcRn-rem-
mer efgartigimod, pres-
teerde sterk in de eerste 
drie verkoopmaanden in 
de Verenigde Staten. Het 
middel dat is goedge-

keurd voor patiënten met de 
zeldzame spierziekte gege-
neraliseerde myasthenia gra-
vis (gMG) overtrof met een 
omzet van 21,2 miljoen dollar 
ruimschoots de analistenver-
wachting van 7 miljoen dol-
lar. Het bedrijf ligt op zowat 
alle commerciële parameters 

voorop op de plannen. Zo 
zijn 600 van de belangrijkste 
1000 neurologen bereikt en 
is er een verzekeringsover-
eenkomst afgesloten voor 62 
procent van de 17.000 gMG- 
patiënten in de Verenigde 
Staten. Eind maart ondergin-
gen zo’n 380 patiënten een 
behandeling met Vyvgart.
Vyvgart heeft een specifieke 
terugbetalingscode gekregen 
die vanaf 1 juli wordt geacti-
veerd. Dat vergemakkelijkt 
het terugbetalingsproces 
aanzienlijk. Analisten hebben 
de verwachte jaaromzet van 
92 miljoen dollar in de Ver-
enigde Staten met zo’n 
20 miljoen opgetrokken.
Op 9 mei startte de verkoop 
van Vyvgart in Japan, nadat 
het medicijn er op 20 april 
een nationale terugbetalings-
prijs had gekregen. In de 
tweede jaarhelft beslist het 
Europese geneesmiddelena-

gentschap over de goedkeu-
ringsaanvraag van Vyvgart in 
gMG. De komende maanden 
wordt het goedkeuringsdos-
sier ingediend in Israël (via 
partner Medison) en in Chi-
na (via Zai Lab).
Na de geslaagde kapitaalver-
hoging met netto 762 miljoen 
dollar in maart, opgehaald 
 tegen 273,1 euro per aandeel, 
bedroeg de kaspositie op 31 
maart 2,86 miljard dollar 
(2,34 miljard eind 2021). Dit 
jaar wordt zo’n 1 miljard dol-
lar geïnvesteerd in de verdere 
uitbouw van de commerciële 
organisatie, de logistieke ke-
ten en de ontwikkeling van 
de pijplijn.
Argenx rapporteerde positie-
ve fase III-resultaten met 
Vyvgart tegen de zeldzame 
bloedziekte ITP. Het primai-
re eindpunt werd gehaald na-
dat een statistisch significant 
hoger aantal patiënten die 
Vyvgart intraveneus toege-
diend kregen een duurzaam 
herstel van het aantal bloed-
plaatjes vertoonden in verge-
lijking met de placebogroep. 
Ook alle belangrijke secun-
daire eindpunten werden 

 bereikt. Het gaat om de twee-
de indicatie waarvoor Vyv-
gart een succesvolle fase 
III-studie aflevert.
Parallel loopt nog een studie 
naar ITP met de onderhuidse 
toedieningsvorm, met ver-

wachte resultaten in het eer-
ste kwartaal van 2023. Als die 
ook gunstig zijn, wordt het 
goedkeuringsdossier voor 
ITP ingediend. Na de sterke 
resultaten met de onderhuid-
se toediening van Vyvgart bij 
gMG-patiënten wordt dat 
goedkeuringsdossier voor het 
einde van het jaar ingediend. 
Nog voor het jaareinde star-
ten vijf klinische studies naar 
vijf nieuwe indicaties. Die 
doen het aantal indicaties 
waarvoor Vyvgart wordt 
 getest oplopen tot tien.
In het eerste kwartaal van 
2023 volgen de belangrijke 
fase II/III-resultaten tegen 
de zeldzame spierziekte 
CIPD. De verwachte resulta-
ten van de fase III-studie 
 tegen de huidziekte pemphi-
gus vulgaris zijn opgescho-
ven naar de tweede helft van 
2023. Daarnaast start dit jaar 
een tweede klinische studie 
met ARGX-117, het tweede 
beloftevolle auto-immuun-
antilichaam in de pijplijn van 
argenx, en een eerste klini-
sche studie met ARGX-119.

Conclusie
Argenx doorstond de eerste 
commerciële afspraak met de 
investeerders met brio. Dat 
geeft vertrouwen voor de 
 komende kwartalen en de 
start van de verkoop in 
 Japan. De geslaagde fase 
III-studie  tegen de bloed-
ziekte ITP geeft Vyvgart 
meer gestalte. Het aandeel 
reageerde positief en houdt 
uitermate goed stand in een 
heel slecht biotechsentiment. 
We verwachten later dit jaar 
nieuwe  recordkoersen. z

A R G E N X

Vyvgart stevig uit de startblokken

Koers: 286,7 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 15,4 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden:  +35%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7%
Dividendrendement: -

Argenx ligt op zowat alle 
commerciële parameters 
voorop op de plannen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e stilaan onbetaalbare 
olie- en gasprijzen dwin-
gen overheden ertoe al-
ternatieven te zoeken. 
 Enkele hebben noodge-
dwongen weer de nucle-
aire kaart getrokken. De 

Verenigde Staten, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Korea en België hebben 
ervoor gekozen nieuwe nu-
cleaire installaties te bouwen 
of bestaande centrales langer 
open te houden.
De uraniumprijs zit in de lift. 
De prijs op de spotmarkt is 
sinds begin dit jaar al met 
 ongeveer een derde gestegen. 

In maart ging de prijs voorbij  
de grens van 60 dollar per 
pond. De voorbije weken 
schommelde de prijs rond 
55 dollar. Op de contract-
markt was de prijsstijging 
iets minder groot met zo’n 15 
procent. Het volume ver-
schuift al enkele kwartalen 
van de spotmarkt naar de 
contractmarkt. Dat impli-
ceert dat er meer industriële 
marktpartijen en minder spe-
culanten op de uranium-
markt actief zijn.
De Canadese uraniumprodu-
cent Cameco besliste door de 
oplopende prijzen zijn jaar-
prognoses te verhogen. De 
verwachte groepsomzet 
werd opgetrokken van 1,5 tot 
1,65 miljard naar 1,73 tot 
1,88 miljard Canadese dollar. 
De omzet en de winst op 
kwartaalbasis zijn niet zo 

 relevant, omdat die vooral 
worden bepaald door de 
 timing van de verkopen.
Cameco sloot sinds begin 
2022 voor 40 miljoen pond 
nieuwe langetermijncontrac-
ten af. Dat cijfer is ongewij-
zigd sinds februari, maar het 
management liet wel weten 
dat er heel wat overeenkom-
sten in de pijplijn zitten. In 
2021 werden voor 30 miljoen 
pond contracten afgesloten. 
De economische sancties te-
gen Rusland hebben ook een 
impact op de uraniummarkt. 
Rusland staat in voor 14 pro-
cent van de wereldwijde 
 uraniumproductie en het 
aandeel in conversie en ver-
rijking is meer dan dubbel zo 
hoog. De nabijheid van Ka-
zachstan, de grootste urani-
umproducent, zorgt ook voor 
logistieke en transportpro-
blemen in de regio.
Cameco draaide in het eerste 
kwartaal een omzet van 
398 miljoen Canadese dollar, 
of 37 procent meer dan een 
jaar eerder. De omzet uit de 
productie van uranium nam 
met 57 procent toe naar 
322 miljoen dollar. Cameco 

produceerde tussen januari 
en maart 1,9 miljoen pond 
uranium en verkocht 5,9 mil-
joen pond (+18%). De gemid-
delde verkoopprijs steeg met 
meer dan een derde naar 55 
Canadese dollar per pond. Bij 
de afdeling Fuel Services 

daalde de omzet met 10 pro-
cent naar 76 miljoen dollar. 
De aangepaste nettowinst 
kwam uit op 17 miljoen Ca-
nadese dollar, terwijl van een 
verlies van 27,5 miljoen dollar 
werd uitgegaan.
Cameco besliste de productie 
in de McArthur River-mijn 
en de verwerkingsinstallatie 
Key Lake weer op te starten. 
Het is de bedoeling dat de 
mijn tegen 2024 weer 15 mil-
joen pond kernbrandstof zal 
produceren. Dat is 40 pro-
cent minder dan de totale 
 capaciteit van 25 miljoen. 
 Tegelijk wordt de output van 
Cigar Lake verminderd naar 
13,5 miljoen pond, een kwart 
onder de maximale capaciteit 
van 18 miljoen pond. De aan-
boddiscipline blijft gehand-
haafd. Cameco verwacht in 
2022 een output van 11 mil-
joen pond uranium en moet 
dit jaar tussen 23 en 25 mil-
joen pond leveren. Dat bete-
kent dat de groep tussen   
12 en 14 miljoen pond op de 
spotmarkt zal moeten aan-
kopen.

Conclusie
Het aandeel van Cameco 
klom in eerste instantie mee 
met de uraniumprijs en 
 bereikte vorige maand het 
hoogste niveau sinds 2011. De 
voorbije weken ging het aan-
deel mee onderuit met de 
brede markt. Het noteert nu 
ruim een derde onder de top. 
Cameco is financieel gezond 
en moet de komende jaren 
kunnen profiteren van de 
aantrekkende uraniumprijs 
en een hogere winstgevend-
heid. z

C A M E C O

Hogere omzetprognose

Koers: 21,02 dollar
Ticker: CCJ US
ISIN-code: CA13321L1085
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 8.4 miljard
K/w 2021: /
Verwachte k/w 2022: 70
Koersverschil 12 maanden: +7%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7%
Dividendrendement:  0,6%

Cameco moet dit jaar  
12 à 14 miljoen van de 23 à 
25 miljoen pond uranium 
op de spotmarkt kopen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating:  1B
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D
e ambitie van D’Ieteren 
Group voor de volgende 
jaren zijn niet min. Te-
gen 2025 moet de be-
drijfswinst boven 1 mil-
jard euro stijgen, goed 
voor een aangepaste 

winst voor belastingen van 
meer dan 950 miljoen euro. 
Dat houdt bijna een verdub-
beling in tegenover 2021. Dat 
lijkt veel, maar de groei stoelt 
op geloofwaardige funda-
menten. In de periode 2018- 
2021 verdubbelde de aange-
paste winst ook, vooral onder 
impuls van Belron, het goud-
haantje van de groep. Ook de 

volgende jaren zal Belron de 
winst wellicht doen stijgen. 
Daarnaast heeft de groep 
haar cashberg aan het werk 
gezet. Ze kocht belangen in 
TVH Parts en PHE. De nieu-
we aanwinsten zullen de vol-
gende jaren bijdragen aan de 
winst. Bovendien is de kans 
groot dat de groep voor 2025 
nog overnames doet. Er is 
nog een oorlogskas, terwijl 
het management verwacht 
dat de dochterbedrijven in de 
periode 2025-2025 de groep 
cumulatief ongeveer 2 mil-
jard euro vrije cashflow zul-
len opleveren.
Bij de update over het eerste 
kwartaal bevestigde het 
 management de winstdoel-
stellingen voor dit jaar: een 
stijging van 25 procent tegen-
over 2021. De beleggers rea-
geerden in maart bij de publi-
catie van de jaarcijfers nog 

ontgoocheld op die vooruit-
zichten, omdat ze op nog iets 
meer hadden gerekend. Ze 
struikelden vooral over de 
mindere vooruitzichten bij 
Belron, waar de winststijging 
dit jaar beperkt zou blijven 
tot een kleine 10 procent. 

Stijgende kosten laten voor-
lopig geen margestijging bij 
Belron toe.
Het jaar is goed gestart. Bij 
Belron steeg de omzet in het 
eerste kwartaal met 18,5 pro-
cent, dankzij een groeiend 
aantal herstellingen en stij-
gende prijzen. Wagens heb-
ben almaar vaker slimme 
voorruiten, die meer winst 
per herstelling opleveren. 
Dankzij die trend zullen de 
omzet en de winst van Belron 
nog jaren toenemen. Op kor-
te termijn werken de stijgen-
de kosten tegen, maar tegen 
2025 moet de winstmarge 
van Belron stijgen naar 25 
procent, tegenover 21,5 pro-
cent in 2021. Samen met een 
omzetgroei van ongeveer 10 
procent per jaar moet Belron 
tegen 2025 ruim 850 miljoen 
euro aan vrije cashflow gene-
reren, wat aanzienlijke divi-
denduitkeringen toelaat. Met 
een belang van 50,01 procent 
in Belron staat D’Ieteren 
Groep op de eerste rij.
Ook de andere dochteron-
dernemingen kwamen goed 
uit de startblokken. De Bel-
gische automarkt lijdt, maar 

D’Ieteren kon de dalende 
verkoop in het eerste kwar-
taal compenseren met hogere 
verkoopprijzen, omdat het 
aandeel van de premium- en 
de elektrische auto’s toe-
neemt. De omzet steeg met 
6,7 procent en het orderboek 
was met 94.000 bestellingen 
nog nooit zo dik. Tegen 2025 
wil D’Ieteren Auto een jaar-
lijkse omzetgroei van min-
stens 10 procent halen bij een 
licht hogere marge. De jong-
ste aanwinst, TVH Parts, 
boekte in het eerste kwartaal 
24 procent meer omzet, 
dankzij stijgende prijzen en 
aantrekkende volumes. Mo-
leskine probeert langzaam 
maar zeker een volwaardige 
pijler van de groep te wor-
den. Dit jaar moet de omzet 
met 25 procent stijgen en de 
 bedrijfswinst verdubbelen.

Conclusie
D’Ieteren Group schoot dit 
jaar goed uit de startblokken. 
Het management presenteer-
de eind vorige maand ook 
ambitieuze maar geloofwaar-
dige doelen voor 2025. Over 
vier jaar moet de aangepaste 
winst voor belastingen min-
stens 950 miljoen euro be-
dragen. De markt houdt met 
de beurskapitalisatie van 
8,3 miljard euro nog onvol-
doende rekening met het po-
tentieel van de groep, die 
vooral gedragen wordt door 
Belron en de winstbijdrage 
van de nieuwe en nog aan te 
kopen belangen. We behou-
den het koopadvies. z

D ’ I E T E R E N  G R O U P

Steile ambitie

Koers: 148 euro
Ticker: DIE:BB
ISIN-code: BE0974259880
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,26 miljard euro
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2022: 17
Koersverschil 12 maanden: +64%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14,5%
Dividendrendement: 1,4%

De markt houdt  
te weinig rekening  
met het potentieel van  
D’Ieteren Group.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 11 MEI
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D
e producent van water-
zuiveringsinstallaties en 
-technologie, Ekopak, te-
kende een gezonde groei 
op in 2021. De omzet 
ging met 19 procent om-
hoog tegenover 2020, de 

bedrijfskasstroom (ebitda) 
met maar liefst 168 procent. 
Ekopak rapporteert onder 
twee segmenten: non-WaaS 
en WaaS (kort voor ‘water as 
a service’). Het eerste betreft 
klassieke waterzuiverings-
installaties die Ekopak bij 
 bedrijven plaatst. Met de 
WaaS-formule biedt het niet 
de zuiveringsinstallatie aan, 
maar het gezuiverde water. 
Daarvoor gebruikt het modu-
leerbare containers met zui-
veringsoplossingen die het 
op productiesites plaatst.
De klassieke activiteiten 
(non-WaaS) zorgen voorlopig 
nog voor het gros van de om-
zet, vorig jaar 89 procent, 
maar het bedrijf wil vooral 
van het WaaS-segment werk 
maken. Dat segment nam in 
2021 groeide met 159 procent 
tegenover een jaar eerder. 
Toen was het goed voor 5 
procent van de omzet, eind 
2021 was dat 11 procent. De 
winstgevendheid van het 
WaaS-segment is nog indruk-
wekkender. Het tekende een 
ebitda-marge van 70 procent 
op. WaaS vertegenwoordigt 
48 procent van bedrijfskas-
stroom. De klassieke activi-
teiten zijn gegroeid met  
11 procent en hebben een 
ebitda-marge van 9 procent.
De groep tekende een omzet-
groei van 19 procent op en 
een ebitda-marge van 16 pro-
cent. Operationeel en netto 
was er evenwel nog geen 

winst in 2021. Zonder de 
 kosten van de beursgang zou 
Ekopak break-even hebben 
gedraaid.
CEO Pieter Loose verwacht 
volgend jaar winst te maken. 
Verder verwacht hij in 2022 
een omzetgroei van meer dan 

10 procent voor de klassieke 
activiteiten en van meer dan 
100 procent voor het WaaS- 
segment. Door de aantrekke-
lijke marges en de voorspel-
baarheid van de inkomsten 
ligt de focus vooral op de uit-
breiding van de WaaS-activi-
teiten. Het bedrijf wil daar 
over vijf jaar de helft van zijn 
omzet uit halen. Elk WaaS-
con tract loopt minstens tien 
jaar en de klant moet jaarlijks 
een minimaal volume afne-
men. Dat zorgt voor stabiele 
en voorspelbare inkomsten.
Eind 2021 waren de geteken-

de WaaS-contracten goed 
voor 29 miljoen euro aan te 
factureren inkomsten tussen 
2020 en 2034. Een jaar eer-
der was dat nog 18 miljoen. 
Met de getekende WaaS- 
contracten is voor 2022 al 
minimaal 2,8 miljoen euro 
omzet gegarandeerd.
De uitbreiding van de 
WaaS-activiteiten zorgt voor 

een vettere balans, aangezien 
de zuiveringsmodules op de 
balans blijven staan en wor-
den afgeschreven op vijftien 
jaar. Zo dikten de vaste activa 
in 2021 met 10 miljoen euro 
aan. Dat zal de komende ja-
ren nog stijgen. Maar het be-
drijf beschikt na de beurs-
gang in maart 2021 over ge-
noeg cash. Het haalde 56 mil-
joen euro op en had eind vo-
rig jaar nog 42 miljoen cash 
over. Die dient voor de uit-
breiding van de WaaS-acivi-
teiten, de expansie naar het 
buitenland en overnames.
Ekopak zette vorig jaar zijn 
eerste stap in Frankrijk met 
twee filialen. In 2021 haalde 
het 12 procent omzet uit het 
buitenland. Verder wil het in 
Deinze een nieuw hoofd-
kwartier met productiefacili-
teiten bouwen. De verwachte 
kostprijs bedraagt 18 miljoen 
euro.

Conclusie
2021 was een sterk jaar voor 
Ekopak. Het bedrijf geeft be-
leggers de kans mee te surfen 
op de trend van duurzaam 
watergebruik. De activitei-
tenmix van klassieke water-
zuivering en WaaS zorgen 
voor een goed evenwicht. De 
eerste groei- en winsttekenen 
van de WaaS-formule zijn 
veelbelovend. Het manage-
ment straalt voldoende nuch-
terheid en schranderheid uit 
om de groei voort te zetten, 
al staat het nog maar aan het 
begin. We behouden de 
koopaanbeveling, met de 
kanttekening dat het om een 
groeibedrijf gaat dat een ac-
tieve opvolging vergt. z

E K O P A K

Verfrissend groeibedrijf

Koers: 18,28 euro
Ticker: EKOP BB
ISIN-code: BE0974380124
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 271 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 302
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement: -

De eerste groei- en winst-
tekenen van de WaaS-for-
mule zijn veelbelovend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e Belgische chemietrots 
Solvay kreeg flink wat 
schouderklopjes voor 
zijn jaar- en eerstekwar-
taalcijfers. Twee maan-
den geleden werd de 
markt opgeschrikt door 

het plan om het concern voor 
eind 2023 in tweeën te split-
sen. In SpecialtyCo (60% van 
de groepsomzet) worden de 
groei-onderdelen onderge-
bracht, zoals de composiet-
materialen voor onder meer 
de luchtvaart, de kunststof-
fen voor smartphones en de 
olie- en gastak Novecare. 
Essen tialCo is het klassieke 
deel en omvat weinig groei-
ende activiteiten die wel de 
nodige kasstromen genere-
ren, zoals natriumcarbonaat, 
water stofperoxide en kleef-
stoffen.

Het aandeel deed het de 
voorbije tijd niet geweldig. 
Dat kwam onder meer door 
de paniek op de beurzen 
door de oorlog in Oekraïne. 
Als een van de weinige Belgi-
sche beursgenoteerde multi-
nationals is Solvay aanwezig 
in Rusland via de joint ventu-
re Rusvinyl. Vorig jaar haalde 
Solvay zowat 100 miljoen 
 euro, of bijna 1 euro per aan-
deel, uit het dividend van die 
pvc-producent. Solvay beslis-
te de activiteiten op te schor-
ten. Er komt dit jaar dan ook 
geen dividend van Rusvinyl. 
De negatieve koersreactie 
vonden we overdreven, waar-
door we het aandeel opna-

men in de voorbeeldporte-
feuille. Daar hebben we geen 
spijt van. Het aandeel heeft 
wel nog een achterstand op 
de Bel-20 en de Eurostoxx 
600 Chemicals-index.
De kwartaalcijfers kwamen 
boven de verwachtingen van 
de analisten uit. De omzet-
groei in het eerste kwartaal 
bedroeg 29 procent (van 
2,373 naar 3,055 miljard eu-
ro), waarvan 26,1 procent or-
ganische groei. De omzet lag 
11 procent boven de gemid-
delde analistenverwachting 
van 2,762 miljard euro. De 
drie divisies overtroffen de 
gemiddelde analistenver-
wachting met 7 tot 12 pro-
cent. Bij Solutions (onder 
meer Novecare, gespeciali-
seerd in formuleringen die de 
eigenschappen van vloeistof-
fen wijzigen) kwam de kwar-
taalomzet 27 procent hoger 
op jaarbasis. Materials (hoog-
waardige polymeren en com-
posiettechnologie) kon de 
omzet 28 procent hoger til-
len. De sterkste groei was 
voor Chemicals (chemische 
tussenproducten, waaronder 
natriumbicarbonaat en wa-

terstofperoxide): een toena-
me met 31 procent.
De onderliggende bedrijfs-
kasstroom (ebitda) lag in het 
eerste kwartaal 18 procent 
boven de analistenconsensus. 
Het cijfer klimt in het eerste 

kwartaal met 22 procent van 
583 naar 712 miljoen euro. De 
chemiereus is de kosteninfla-
tie vrij goed de baas geble-
ven. Dat houdt een beperkte 
afname van de ebitda-marge 
in van 24,6 procent in het 
eerste kwartaal van 2021 
naar 23,3 procent in de eerste 
drie maanden van dit jaar. 
Hier was Solutions de verras-
sing met een stijging van 37 
procent (238 miljoen euro).
De onderliggende bedrijfs-
winst maakt een sprong van 
38 procent, van 382 naar 
526 miljoen euro. Dat is 29 
procent boven de gemiddelde 
analistenverwachting. De on-
derliggende nettowinst spurt 
van 240 naar 369 miljoen eu-
ro. Dat is een stijging van 54 
procent en 43 procent boven 
de consensus.
Het prima eerste kwartaal 
laat het management toe de 
verwachting voor de toena-
me van de ebitda voor 2022 
op te trekken, met een vrije 
kasstroom van minstens 
650 miljoen euro.

Conclusie
We hebben enkele maanden 
geleden van de afstraffing ge-
bruikgemaakt om het aan-
deel weer in de voorbeeld-
portefeuille op te nemen. 
Solvay heeft bewezen, mede 
door een sterke kostenbe-
heersing, de huidige crisissi-
tuatie goed te beheersen en 
de marges goed te vrijwaren. 
Tegen amper iets meer dan 
9 keer de verwachte winst 
voor dit jaar is het aandeel te 
goedkoop. z

S O LV A Y

Hogere winstverwachting verrast

Koers: 91,38 euro
Ticker:  SOLB BB
ISIN-code:  BE0003470755
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 9,78 miljard euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: -20%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: 4,3%

De drie divisies van Solvay 
klopten de verwachtingen 
in het eerste kwartaal.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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OP 10 MEIGF



1 9  M E I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

96 Inside Beleggen
A A N D E L E N

W
arehouses De Pauw 
(WDP) heeft zijn 
beurswaarde zien zak-
ken van afgerond 7 
naar 6 miljard euro. 
Dat heeft alles te ma-
ken met de stijgende 

langetermijnrente. Deson-
danks is de gereglementeer-
de vastgoedvennootschap 
(gvv), die sinds maart van 
2019 deel uitmaakt van de 
Bel-20, dit jaar sterk begon-
nen. WDP publiceerde weer 
meer dan geruststellende cij-
fers over het eerste kwartaal. 
Bovendien kwam er een be-
vestiging van de gunstige 
vooruitzichten.

De bezettingsgraad van de 
vastgoedportefeuille van 
WDP bedroeg net als eind 
vorig jaar 98,6 procent. De 
huurcontracten hebben een 
comfortabele gemiddelde 
looptijd van 5,7 jaar. Door de 
 opkomst van de e-commerce 
stijgt de vraag naar extra 
 capaciteit om goederen op te 
slaan structureel. De corona-
pandemie vormde de kers op 
de taart. Bovendien maakte 
de steeds lagere rente expan-
sie lang goedkoop en rende-
mentsaandelen als gvv’s 
(voorheen bevaks) extra aan-
trekkelijk. Die langetermijn-
rente stijgt nu, ook bij ons. 
Maar dat zet voorlopig geen 
rem op de ontwikkeling van 
WDP, dat ondersteund wordt 
door een ervaren en sterk 
management. WDP haalde 
de voorbije tien jaar op de 

beurs afgerond 800 procent 
meer return (koersstijging 
plus dividend) dan de Bel-20.
Het strategische groeiplan 
2022-2025 van de vastgoed-
kampioen voorziet in 2 mil-
jard euro aan investeringen 
in logistiek. In het eerste 
kwartaal bedroeg het inves-
teringsvolume ongeveer 
100 miljoen euro. Tegen 2025 
moet de winst per aandeel 
1,5 euro per aandeel bedra-
gen, dankzij een stijging met 
8 procent per jaar. De porte-
feuille moet toenemen van 
6 miljard euro in 2021 tot 
8 miljard euro in 2025.
De winst per aandeel is in het 
eerste kwartaal gestegen met 
20 procent: van 0,24 naar 
0,29 euro per aandeel. De 
schuldgraad bedroeg eind 
maart 36,0 procent, tegen-
over nog 36,7 procent eind 
2021. Dat is onder meer te 
danken aan een kapitaalver-
hoging van 37 miljoen euro.
WDP, de grootste onder de 
gvv’s die gespecialiseerd zijn 
in  logistiek vastgoed, is actief 
in België, Luxemburg, 
Noord- Frankrijk, Nederland, 
Roemenië en Duitsland. In 

dat laatste land heeft het een 
joint venture gesloten met 
VIB Vermögen, waar WDP 
naar 100 procent van de aan-
delen gaat. Ruim een maand 
geleden nam WDP deel aan 
een kapitaaloperatie bij het 
Zweedse Catena en verwierf 

het ruim 9 procent van de 
aandelen. Dat is voldoende 
om een strategisch partner-
schap aan te gaan en Zweden 
als het volgende land in de 
portefeuille te zien.
Voor 2022 wil WDP de winst 
per aandeel laten toenemen 
van 1,10 naar “minstens” 
1,20 euro per aandeel, een 
stijging met minstens 9 pro-
cent. Dat moet het dividend 
op minimaal 0,96 euro bruto 
per aandeel brengen. De in-
trinsieke waarde bedroeg 
eind december 19 euro per 
aandeel (+41% op jaarbasis). 
Dat betekent wel dat de 
beurskoers een premie van 
ongeveer 100 procent in-
houdt tegenover die intrin-
sieke waarde.

Conclusie
Het aandeel van WDP blijft 
een topbelegging. De koers 
kwam onlangs onder druk 
door de stijgende langeter-
mijnrente, waardoor 1 mil-
jard euro aan beurswaarde 
verloren ging. De premie 
 tegenover de intrinsieke 
waarde is daardoor gemil-
derd en het brutodividend-
rendement stijgt weer naar  
3 procent. WDP wil zijn divi-
dend  optrekken van 0,88 tot 
 minimaal 0,96 euro bruto per 
aandeel. We gaan voor het 
eerst in jaren weer voor een 
positief advies, in de ver-
wachting dat de langeter-
mijnrente ook bij ons een 
tussentijdse piek zal berei-
ken. z

W A R E H O U S E S  D E  P A U W

Sterke start van het jaar

Koers: 32,28 euro
Ticker:  WDP BB
ISIN-code:  BE0003763779
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,11 miljard euro
K/w 2021: 29
Verwachte k/w 2022: 27
Koersverschil 12 maanden: +9%
Koersverschil sinds jaarbegin: -22%
Dividendrendement: 3,0%

WDP wil zijn dividend 
 optrekken van 0,88 tot 
 minimaal 0,96 euro  
bruto per aandeel.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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G
oud en zilver voelen het 
negatieve sentiment op 
de financiële markten 
ook en de gerelateerde 
aandelen gaan mee on-
deruit. Beleggers hadden 
daardoor weinig aan-

dacht voor het kwartaalrap-
port van Wheaton Precious 
Metals (WPM), dat nochtans 
positieve elementen bevatte.
WPM had eind 2021 afna-
meovereenkomsten met 23 
operationele mijnen en heeft 
dertien ontwikkelingsprojec-
ten lopen. De inkomsten uit 
goud hadden in het eerste 
kwartaal een aandeel van 47,4 
procent in de groepsomzet. 

Zilver volgde met 43,7 pro-
cent, de rest komt van van 
palladium en kobalt. Tussen 
januari en maart bedroeg de 
productie 171.400 troy ounce 
goudequivalent, 10 procent 
minder dan een jaar eerder. 
Dat cijfer was samengesteld 
uit 79.000 troy ounce goud 
(+0,7%), 6,2 miljoen troy oun-
ce zilver (-8,3%), 4.500 troy 
ounce palladium en 234 mil-
joen pond kobalt. Daarvan 
werd 166.000 troy once 
goud equivalent verkocht, of 
3,6 procent minder dan vorig 
jaar. Dat leverde een omzet 
van 307,2 miljoen dollar op, 
of 5,2 procent minder dan 
een jaar eerder. De aangepas-
te nettowinst  bedroeg 
158 miljoen dollar, of 35 dol-
larcent per aandeel. Beide 
cijfers lagen in lijn met de 

verwachtingen. WPM beves-
tigde het productiecijfer van 
700.000 à 760.000 troy ounce 
goudequivalent voor het lo-
pende boekjaar.
De Salobo-kopermijn in Bra-
zilië, die door Vale wordt uit-
gebaat, leverde vorig kwar-

taal 4 procent minder goud 
op na een aardverschuiving. 
Antamina had te kampen met 
lagere grades en bij Sudbury 
was een mijnschacht een 
tijdlang geblokkeerd. Beter 
nieuws kwam van Constan-
tia, waar de grades toenamen 
en meer ertsen werden ver-
werkt. Tussen 2023 en 2026 
mikt WPM op een gemiddel-
de output van 850.000 troy 
ounce goudequivalent, oplo-
pend naar gemiddeld 910.000 
tegen 2031. WPM verwacht 
dat het aandeel van goud in 
de groepsomzet geleidelijk 
zal toenemen naar 53 procent 
en dat van zilver zal dalen 
naar 38 procent.
WPM sloot nieuwe strea-
ming overeenkomsten af, 
 onder meer voor het Goose- 
goudproject in de Canadese 
provincie Nunavut, uitgebaat 
door Sabina Gold&Silver, en 
voor Curipamba (goud en 
zilver) in Ecuador, uitgebaat 
door Adventus Mining. De 
overeenkomst met Aris Gold 
werd gewijzigd. WPM heeft 
voortaan recht op 10,5 pro-
cent van de goudopbrengst 
en de volledige zilverop-
brengst van het Marmato- 

project. Dat was voorheen 6,5 
procent. De investering werd 
opgetrokken van 110 naar 
175 miljoen dollar. Het Mara-
thon-project in Ontario zal 
naast goud ook platina ople-
veren.
WPM is schuldenvrij en had 
aan het einde van het eerste 
kwartaal 376,2 miljoen dollar 
in kas. De beschikbare liqui-
diteit wordt aangevuld met 
een kredietlijn van 2 miljard 
dollar. Als onderdeel van een 
aandelenprogramma heeft 
WPM het recht om tot 
300 miljoen dollar nieuwe 
aandelen uit te geven. WPM 
beschikt nog over een aantal 
participaties in andere mijn-
bedrijven met een totale 
waarde van meer dan 90 mil-
joen dollar. WPM boekte een 
operationele kasstroom van 
210,5 miljoen dollar. Het 
kwartaaldividend bedraagt 
30 procent van de gemiddel-
de operationele kasstroom 
per aandeel van de vier voor-
gaande kwartalen, met vanaf 
dit jaar een minimum van 
15 dollarcent.

Conclusie
De edelmetaalaandelen blij-
ven niet gespaard van de uit-
verkoop op de beurzen. 
Nochtans viel er weinig 
 negatiefs te vertellen over de 
prestatie van WPM in het 
voorbije kwartaal. We blijven 
fan van het streamingbe-
drijfsmodel. De prognoses 
bleven gehandhaafd. WPM 
beschikt over een goed gevul-
de pijplijn en is financieel 
 gezond. De terugval biedt 
een kans om het aandeel te 
kopen. 

W H E A T O N  P R E C I O U S  M E T A L S

Gebukt onder de lagere zilverprijs

We blijven fan van het 
streamingmodel van 
WPM.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 13 MEI

Koers: 42,79 dollar
Markt:  New York Stock Exchange
Ticker: WPM US
ISIN-code: CA8283361076
Beurskapitalisatie: 20 miljard dollar
K/w 2021: 33
Verwachte k/w 2022: 29
Koersverschil 12 maanden: -3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement: 1,6%
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Hoewel de retailgroep Ahold 
Delhaize, met belangen in de 
Verenigde Staten, beter dan 
verwachte eerstekwartaalcij-
fers bekendmaakte, stuurden 
de beleggers het aandeel 
 lager. De omzet klom met 8 

procent tot 19,77 miljard eu-
ro, terwijl de onlineomzet 
2,715 miljard euro  bedroeg. 
De verkoop bij bol.com liep 
met 7 procent terug. De be-
drijfswinst (ebit) bedroeg 
818 miljoen euro, goed voor 
een marge van 4,2 procent, 
 tegenover nog 4,6 procent in 
het vierde kwartaal van 2021. 
Voor 2022 blijft de groep 
mikken op een ebit- marge 
van minstens 4 procent. De 
koers verloor 5,2 procent.

De cijfers van Ontex over het 
eerste kwartaal waren ge-
mengd, maar belangrijker 
was de aankondiging dat het 
gesprekken voert met Ameri-
can Industrial Partners om 
samen te gaan met Attindas. 

De omzet van Ontex op de 
kernmarkten steeg met 13 
procent tot 385 miljoen euro, 
maar de recurrente bedrijfs-
kasstroom (ebitda) daalde 
met 49 procent tot 21 miljoen 
euro. Dat komt door de geste-
gen grondstoffenprijzen, die 
de marges hebben aangetast. 
De nettoschuld steeg met 
108 miljoen tot 833 miljoen 
euro. Na het nieuws van de 
fusiegesprekken steeg de 
koers met bijna 25 procent.

Na de duik van de crypto-
munten is ook de koers van 
Coinbase, een app om cryp-
tomunten te verhandelen, in 
vrije val, van 357 dollar in 
 november 2021 tot 53 dollar. 
De omzet zakte van 2,49 mil-

jard in het eerste kwartaal 
van 2021 tot 1,17 miljard dol-
lar, terwijl de groep een net-
toverlies van 1,98 dollar per 
aandeel leed, tegenover een 
winst van 3,05 dollar in de-
zelfde periode van 2021. Het 
aantal actieve klanten nam af 
van 11,4 tot 9,2 miljoen. De 
vooruitzichten ogen somber. 
Dit kwartaal voorspelt Coin-
base een nog grotere omzet-
daling door de lage prijzen 
van cryptoactiva.

Door de tegenvallende cijfers 
in het eerste kwartaal en de 
zwakke prognoses voor 2022 
kreeg het Nederlandse post-
bedrijf PostNL een afstraf-
fing. De omzet daalde in het 
eerste kwartaal met 16 pro-

cent tot 806 miljoen euro, 
terwijl de bedrijfswinst (ebit) 
75 procent lager uitkwam op 
33 miljoen euro. Dat was veel 
slechter dan verwacht. Post-
NL moest de prognose voor 
de genormaliseerde ebit voor 
2022 bijspijkeren van 210 à 
240 miljoen tot 170 à 210 mil-
joen euro. In het kielzog van 
PostNL ging ook de koers van 
bpost lager. Na de bekend-
making verloor het PostNL- 
aandeel bijna 13 procent.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
Ko e r s :  26,82 euro
T i c ke r :  AD NA
I S I N - c o d e :  NL0011794037

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
Ko e r s :  7,61 euro
T i c ke r :  ONTEX BB
I S I N - c o d e :  BE0974276082

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  2C
Ko e r s :  58,35 euro
T i c ke r :  COIN US
I S I N - c o d e :  US19260Q1076

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
Ko e r s :  2,82 euro
T i c ke r :  PNL NA
I S I N - c o d e :  NL0009739416
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H
et koersverloop van Me-
lexis toont dat de markt 
overdreven nerveus rea-
geert. De koers weerspie-
gelt niet de topkwaliteit 
van het aandeel. Het be-
drijf presteerde vorig jaar 

bijzonder sterk. De omzet 
steeg met een derde, de be-
drijfswinst verdubbelde bijna. 
Bovendien ziet de toekomst 
er rooskleurig uit. De markt 
voor halfgeleiders groeit zeer 
snel.
Het aandeel is vaak duur ge-
weest. De schitterende voor-
uitzichten werden te zwaar 
en te vroeg doorgerekend in 
de koers. Dat is nu anders. 
Door de sombere sfeer op de 

O P T I E S

Melexis: topkwaliteit voor een middelmatige prijs
beurzen is de koers-winstver-
houding teruggevallen tot 20. 
Dat is niet weinig, maar dit 
aandeel kan zo’n waardering 
aan. Bovendien zou het divi-
dendrendement voor het fis-
caal jaar 2022 uitkomen op 4 
procent. We gaan weer à la 
hausse.

Geschreven put
Schrijf de put Melexis sep-
tember met uitoefenprijs 
80,00 euro @ 10,99 euro
Geschreven posities geven va-
ker winst dan gekochte. De 
voornaamste reden is dat de 
tijdswaarde in een optiepre-
mie verdampt naarmate de 
tijd verstrijkt. We rekenen 

met deze geschreven ver-
koopoptie op een stijging van 
de koers van Melexis. Gaat 
die hoger dan de uitoefenprijs 
van 80 euro, dan is de hele 
premie verworven, tenzij er 
nog wat tijdswaarde rest. Valt 
de aandelenkoers terug, dan 
kopen we tegen 69,01 euro 
per aandeel.

Gekochte call
Koop de call Melexis de-
cember met uitoefenprijs 
85,00 euro @ 3,61 euro
Door een call te kopen, kun je 
verdienen aan de waardestij-
ging van een aandeel zonder 
het te bezitten. Met deze call 
kopen we het recht het aan-

deel Melexis aan te schaffen 
tegen 85 euro. We betalen 
3,61 euro. Als we het recht uit-
oefenen, betalen we dus 
88,61 euro per aandeel. Dat is 
13 procent meer dan het nu 
waard is. Niemand zal dat 
doen. Maar rond dat niveau 
ligt een stevige weerstand. Als 
die het begeeft, kan de koers 
makkelijk naar de volgende 
weerstand stijgen, op 99,5 eu-
ro. Dan is deze call intrinsiek 
14,5 euro waard, een winst 
van 300 procent. Bij dezelfde 
veronderstelling zou een aan-
deelhouder 32 procent winst 
maken. z

D
e Bloomberg Industrial 
Metals-index is sinds de 
top van begin maart met 
ruim een kwart gecorri-
geerd. De meeste basis-
metalen noteren daar-
door weer op hun prijsni-

veau van begin dit jaar. De 
voornaamste reden is de be-
zorgdheid over de economi-
sche groei in China, de groot-
ste afnemer en verwerker van 
basismetalen. Door de lock-
downs zit de vraag er in het 
slop. Bovendien staat de dol-
lar, gemeten via de dollar-
index (DXY), op het hoogste 
niveau in twintig jaar. Dat is 
nadelig voor de vraag naar ba-
sismetalen, waarvan de prij-
zen in dollar worden uitge-

G R O N D S T O F F E N

Tussentijdse dip in nikkel

drukt.
Bij nikkel was de prijsevolutie 
het opmerkelijkst. De Chine-
se metalenhandelaar Tsing-
shan Group had zwaar inge-
zet op een prijsdaling. Toen 
de prijs bleef stijgen, kon 
Tsingshan die positie niet 
meer omdraaien, waardoor 
hij in twee dagen met 250 
procent steeg naar meer dan 
100.000 dollar per ton. Dat 
ontregelde de handel op de 
London Metal Exchange 
(LME). Er werd beslist trans-
acties ter waarde van miljar-
den dollars te annuleren en 
een prijslimiet in te stellen. 
Toen de markt heropende, 
daalde de prijs naar minder 
dan 28.000 dollar per ton. 

Maar de krapte is niet weg en 
de voorraden blijven laag. 
China zal bijna zeker de sti-
muluskraan wijd opendraai-
en,om de economische groei 
te stimuleren. De nikkelprijs 
zal dan wellicht als eerste 
herstellen. Ook de transfor-
matie naar groene energie 
gaat voort. Er is vooral veel 
nikkel voor batterijen voor 
elektrische voertuigen te kort. 
Die variant komt vooral uit 
Australië en Zuid-Amerika. 
Aan nikkelijzer (NPI), dat uit 
Indonesië komt en in bepaal-
de staalsoorten wordt ge-
bruikt, is geen gebrek.

Illiquide ETF’s
Sommige trackers op nikkel 

waren een tijd niet verhan-
delbaar. Beleggers konden 
daardoor hun papieren win-
sten niet verzilveren. Toen de 
markt heropende, waren die 
winsten verdampt. Afgeleide 
producten zijn dus niet altijd 
de beste keuze. Bij de grote 
grondstoffenaandelen met 
een blootstelling aan nikkel 
vermelden we BHP Group en 
Vale. Meer op nikkel gericht 
maar ook risicovoller zijn 
Mincor Resources en IGO 
Ltd, dat onlangs Western 
Areas overnam. Beide noteren 
op de Australian Stock Ex-
change (ASX). Ook interes-
sant is Kuniko, een spin-off 
van Vulcan Energy, dat in 
Noorwegen naar nikkel, ko-
balt en koper zoekt en even-
eens op de ASX noteert. z
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A
ls we schrijven dat de 
ernstige terugval op de 
beurzen ongeveer is af-
gelopen en het dus 
veeleer het moment is 
om in te stappen dan in 
paniek de beurs te verla-

ten, moeten we consequent 
zijn en zelf aankooporders in 
de markt leggen. Het is sym-
bolisch, want de kaspositie 
bedraagt maar afgerond 2 
procent. Om die reden heb-
ben we orders gelegd om vier 
posities aan te vullen.

AB InBev: kosteninfla-
tie doorgerekend
Michel Doukeris, de opvolger 
van Carlos Brito bij AB In-
Bev, heeft zijn start niet ge-
mist. Hij kan nu al drie kwar-
talen op rij met beter dan 
verwachte cijfers uitpakken. 
Het aandeel is dan ook in 
rustiger vaarwater terechtge-
komen en presteert sinds 
kort beter dan de indexen. 
Vooral de volume- en omzet-
groei komen al drie kwarta-
len boven de analistencon-
sensus uit. Doukeris is bijna 
even ervaren als Brito, met 
een kwarteeuw op de teller 

bij ’s werelds grootste bier-
brouwer. Het is begrijpelijk 
dat na Brito voor continuïteit 
werd gekozen, gezien de 
 covid-19-pandemie en de nog 
altijd stevige schuldenlast na 
de overname van SAB Miller 
een lustrum geleden.
In het eerste kwartaal boekte 
AB InBev een organische vo-
lumegroei (zonder overna-
mes en desinvesteringen) van 
2,8 procent (+2,2% voor de 
eigen bieren, van 135,55 naar 
139,34 miljoen hectoliter), 
terwijl de gemiddelde analis-
tenverwachting uitging van 
een volumestijging met 0,4 
procent (135,93 miljoen hec-
toliter). Dat betekent dat de 
grootste bierproducent ter 
wereld 2,4 procent boven de 
schattingen is uitgekomen. 
De volumetoename gaf ook 
aanleiding tot een hogere 
omzet, maar dat zijn we in-
tussen gewend bij de bier-
reus. De bierprijzen werden 
gevoelig opgetrokken om de 
kosteninflatie te compense-
ren. In het eerste kwartaal 
steeg de omzet met 7,7 pro-
cent (van 12,29 naar 13,23 
miljard dollar), of 0,5 procent 

beter dan de analistencon-
sensus van 13,16 miljard dol-
lar. De organische omzet-
groei was wel dubbelcijferig 
(+11,1%).
De vaststelling blijft overeind 
dat AB InBev marge prijs-
geeft om die omzetgroei te 
halen. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) klimt minder sterk 
dan de omzet. Daarop zijn de 
eerste drie maanden van 
2022 geen uitzondering, met 
een toename met 5,1 procent 
tot 4,486 miljard dollar, te-
genover 4,267 miljard dollar 
in het eerste kwartaal van 
2021. De organische groei be-
droeg wel 7,4 procent en de 
biergigant presteerde net zo-
als in het vorige kwartaal 1,6 
procent boven de gemiddelde 
analistenschatting van een 
genormaliseerde ebitda van 
4,415 miljard dollar. Het bete-
kent wel dat de genormali-
seerde ebitda-marge (ebitda 
tegenover omzet) is gezakt 
van 34,7 procent in het eerste 
kwartaal van 2021 tot 33,9 
procent in het eerste kwar-
taal van dit jaar. Daardoor zit 
AB InBev ook lager dan de 
35,4 procent van het boekjaar 
2021. Het blijft in de sector 
wel een bijzonder hoge mar-
ge.

De onderliggende winst per 
aandeel kwam in het eerste 
kwartaal uit op 0,60 dollar 
per aandeel, tegenover 
0,55 dollar per aandeel in de 
eerste drie maanden van 
2021. De genormaliseerde 
winst per aandeel bereikte 
0,67 dollar per aandeel in het 
eerste kwartaal, tegenover 
0,51 dollar in dezelfde perio-
de van 2021. Dat is ook 6,4 
procent beter dan de gemid-
delde analistenverwachting 
van 0,63 dollar per aandeel. 
AB InBev bevestigt dat het 
dit boekjaar op lange termijn 
uitgaat van een ebitda-stij-
ging tussen 4 en 8 procent, 
waarbij de omzet sterker 
stijgt dan de bedrijfskas-
stroom. Tegen 1,5 keer de 
verwachte boekwaarde en 
minder dan 11 keer de ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2022 is de waardering heel 
aanvaardbaar. We mikken op 
een koersherstel de komende 
12 tot 24 maanden en houden 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille vast (koopwaar-
dig, rating 1B). z

AB InBev geeft marge 
prijs om een omzetgroei 
te halen.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
·  Ageas wist positief te ver-

rassen met zĳn eerstekwar-
taalcĳfers en bevestigde de 
ambitie om dit jaar 1 miljard 
euro nettowinst te boeken. 
Een bespreking leest u in 
het volgende nummer.

·  Balta Group: de omzetevo-
lutie in het eerste kwartaal 
is in orde, maar het resultaat 
bleef onder de verwachtin-
gen. Een bespreking in een 
van de volgende nummers.

·  Euronav: de inkomsten in 
het eerste kwartaal bleven 

onder de verwachtingen 
(85,8 miljoen dollar, tegen-
over 91,1 miljoen consen-
sus). Een bespreking in een 
van de volgende nummers.

·   KBC deed het beter dan 
verwacht in het eerste 
kwartaal met 458 miljoen 
euro netto-inkomsten, 
tegenover 422 miljoen ver-
wacht. Bespreking in het 
volgende nummer.

·  Ontex pakte uit met 
gemengde resultaten over 
het eerste kwartaal (lees 
blz. 98). Er zĳn bevestigde 
verkennende gesprekken 

over een fusie met Attindas. 
Een bespreking volgt in een 
van de volgende nummers.

Thema goud en 
metalen
·  First Majestic Silver: de 

kwartaalcĳfers voldeden 
wel aan de marktverwach-
tingen in termen van omzet 
en winst. Een bespreking 
leest u in een van de vol-
gende nummers.

·  Pan American Silver: zoals 
bĳ andere mĳnbouwbedrĳ-
ven bleven de eerstekwar-
taalcĳfers onder de ver-
wachtingen. Een bespreking 

leest u in een van de vol-
gende nummers.

Thema  
vergrijzing
·  Oxurion: de koers kreeg 

een enorme dreun na de 
stopzetting van de klinische 
studie met THR-687 (lees 
blz. 104).

·  UCB kreeg van de FDA het 
verrassende en onaange-
name nieuws dat er nog 
altĳd geen goedkeuring is 
voor het potentiële stermid-
del bimzelx (bimekizumab). 
De aandelenkoers verloor 
meer dan 10 procent.

Symbolische aankopen
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PORTEFEUILLE

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

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
164.542,59   (98,1%)      3188,73    (1,9%)             167.713,32 (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -5,8% Bel20 -9,0%
Eurostoxx50 -13,8% MSCI World -7,1%

Aankoop: We kopen 35 aandelen Just Eat Takeaway (bĳ), 10 aandelen 
Melexis, 200 aandelen NexGen Energy en 10 aandelen Solvay,  
allen tegen openingskoers donderdag 19/5 
Verkoop: -

Orders
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D
e Amerikaanse centrale 
bank (Fed) heeft onlangs 
de rente verhoogd met 
50 basispunten. Het 
hoofddoel van die maat-
regel is de inflatiedruk te 
milderen en, liever nog, 

de inflatie terug te dringen. 
Het is twintig jaar geleden 
dat de Fed nog zo’n verho-
ging heeft doorgevoerd. 
Vooral jonge en nieuwe be-
leggers reageren paniekerig, 
omdat ze dit nog nooit in hun 
prille beleggerscarrière heb-
ben meegemaakt. Maar, eer-
lijk is eerlijk, de angst maakt 
zich stilaan ook meester van 
geroutineerde beursrotten. 
De inflatie gaat deze keer 
 gepaard met verontrustende 
gebeurtenissen. De oorlog in 
Oekraïne is de voornaamste.
Elke oorlog veroorzaakt in-
flatoire spanningen, omdat 
oorlogen leiden tot een krap-
pere markt. Ook deze keer is 
dat het geval. De prijzen van 
energie, grondstoffen en 

transport gingen fors om-
hoog. Niemand weet of en 
wanneer dat zal veranderen. 
Rusland laat niet in zijn kaar-
ten kijken wanneer de oorlog 
zal eindigen. De Russische 
president Vladimir Poetin 
weet dat zelf ook niet. Toen 
de Verenigde Staten oorlog 
voerden in Vietnam, dachten 
ze ook dat het een walk-over 
zou worden. Die oorlog 
duurde twintig jaar.
Fed-voorzitter Jerome Po-
well gaat de inflatie te lijf met 
een forse renteverhoging. De 
financiële markten bedaar-
den even. Ze hadden erger 
verwacht, want voordien cir-
culeerden geruchten over 
een stijging met 0,75 procent. 
Powell beweerde dat daarvan 
nooit sprake was geweest. 
Toen die woorden doordron-
gen, raakte een deel van de 
analisten pas echt in paniek. 
De reactie van de Fed en de 
Europese Centrale Bank 
(ECB) zou te soft zijn. Zo zou 

de inflatie onvoldoende 
weerwerk krijgen. Ze ver-
wachten een aanvallender 
houding van de centrale ban-
kiers, temeer omdat ze het 
massaal opkopen van obliga-
ties versneld afbouwen. Een 
stijging van de langetermijn-
rente is daar het gevolg van, 
omdat een kleinere vraag bij 
een gelijk aanbod onverbid-
delijk leidt tot lagere prijzen 
en dalende obligatiekoersen.

Anticipatie
Ook de Bank of England ver-
hoogde de basisrente, en ook 
daar werd de stijging 
(+0,25%) te licht bevonden. 
Het pond kreeg een stevige 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95 4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-KLM  3,875% 01/07/26 86,30  7,87% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 87,01  4,47% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 81,36  7,31% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 89,63  7,04% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703% 15/04/32 81,60  5,05% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  81,16 14,6% 100.000 B
NOK  Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,3  1,30% 1.000 AAA
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,4  0,38% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 92,11  4,18% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24 95,96  5,39% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23  106,3 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23  100,9 6,56% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 82,63  26,8% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 90,09  11,9% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Inflatieverwachting zit 
in de obligatiekoersen

= ESG-obligatie
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tik, omdat de geldhandelaren 
liever een stijging met 0,50 
procent hadden gezien.
Dat de centrale banken het 
geweer van schouder zouden 
veranderen, was al ettelijke 
maanden geleden bekend. 
Dat de rente op tienjarige 
obligaties daardoor zou stij-
gen, was daar makkelijk uit af 
te leiden. Ook een daling van 
de koers van bestaande obli-
gaties is een logisch gevolg. 
Beleggers kopen liever nieu-
we obligaties met een hogere 
coupon. We denken nochtans 
dat er kansen liggen op de se-
cundaire markt. De financië-
le markten heten vooruit te 
lopen op belangrijke feiten of 
gebeurtenissen. We hebben 
geprobeerd na te gaan of en 
in welke mate de obligatie-
koersen in de Obligatieselec-
tie al gereageerd hebben op 
de hoge inflatie en de relatie-
ve zekerheid dat de langeter-
mijnrente nog geruime tijd 
hoog zal blijven.

Grote en kleine 
 verschuivingen
We stellen vast dat sinds be-
gin dit jaar weinig beweging 
kwam in de koersen van obli-
gaties die nauwelijks verhan-
deld werden, zoals die van 
Ghelamco in euro en die van 
de Europese Investerings-
bank (EIB) in Zweedse 
kroon en Poolse zloty. Ande-
re, zoals die in euro, zijn 
sinds begin dit jaar aanzien-

lijk goedkoper. De obligatie 
van Air France-KLM stond 
in de selectie gewaardeerd 
tegen 97,80 procent. Nu is dat 
86,30 procent, of 11,5 pro-
centpunten goedkoper. Dat 
resulteert in een stijging van 
het rendement met maar 
liefst 77 procent. De groene 
obligatie van de vastgoed-
groep VGP kwam in de tabel-
len tegen 100 procent. Nu 
kost die nog 87 procent. 
Daardoor nam het rende-
ment toe van 1,625 tot 4,47 
procent. Het komt neer op 
een stijging met 175 procent 
in minder dan vijf maanden.
Ook bij de obligaties in Ame-
rikaanse dollar is de stijging 
van het rendement spectacu-
lair. De lening van Ecopetrol 
kostte begin januari 94,61 
procent, nu nog 81,36 pro-
cent. Daardoor stijgt het ren-
dement van 5,34 naar 7,31 
procent. Bij Brookfield is de 
stijging vergelijkbaar, van 
5,20 tot 7,04 procent (+36%). 
Micron spring eruit, met een 
rendement dat toenam van 
3,01 naar 5,05 procent 
(+67%).
Bij de obligatie in Canadese 
en Australische dollar con-
stateren we hetzelfde. Daim-
ler Canada stond begin dit 
jaar in de boeken voor 97,97 
procent. Nu staat die obliga-
tie te koop tegen 92,11 pro-

cent. Het rendement stijgt 
met 87 procent (van 2,23 tot 
4,18%). Ford Motor kreeg 
een koers van 101,29 procent 
mee en kost nog slechts 95,96 
procent. Het couponrende-
ment neemt daardoor toe 
van 3,21 naar 5,39 procent. 
Dat komt neer op een stijging 

met 70 procent.

Erg uitzonderlijk
Beleggers die deze rubriek al 
langer volgen, weten dat ren-
dementsstijgingen uitzon-
derlijk zijn voor obligaties, 
vooral omdat de koersdalin-
gen niets te maken hebben 
met de debiteuren. De kwali-
teitsratings van de leningen 
zijn in vijf maanden niet ge-
wijzigd. De waarde van de 
obligaties is zo uitzonderlijk 
sterk gedaald, omdat er ver-
gelijkbare op de markt geko-
men zijn met een hogere 
coupon. De waardedalingen 
op de secundaire markt lij-
ken echter overdreven in 
verhouding tot de geboden 
rendementen van de recente 
emissies. Dat heeft wellicht 
te maken met een overdre-
ven inschatting van de infla-

tiedruk. Het is misschien een 
gewaagde stelling, maar het 
kan erop neerkomen dat de 
inflatieverwachtingen al ge-
heel of deels verrekend zitten 
in de obligatiekoersen.

Weer uitbouwen
Concreet houdt dat in dat op 
de secundaire markt al inte-
ressant papier te koop is. 
Overdreven haast is niet no-
dig. Onlangs  doken de eerste 
signalen op, die erop kunnen 
wijzen dat de inflatie een 
piek bereikt. Wanneer daar 
bevestiging van komt, kun-
nen de obligatieposities met 
een geruster gemoed uitge-
bouwd worden. 
Wie een andere mening is 
toegedaan en denkt dat de in-
flatie nog geruime tijd hoog 
zal blijven en dat de rente 
niet in verhouding zal toene-
men, kan een beperkt deel 
van zijn portefeuille besteden 
aan aan de inflatie gelinkte 
obligaties of inflation linked 
bonds (ILB). In de Verenigde 
Staten heten die TIPS (trea-
sury inflation- protected secu-
rities). Dat doet u het best via 
gespecialiseerde fondsen. 
 Alle grootbanken bieden die 
aan. Er bestaan ook veel trac-
kers (EFT’s) of beursgeno-
teerde indexfondsen die 
 focussen op aan inflatie 
 gebonden obligaties. z

De eerste signalen duiken 
op dat de inflatie een piek 
bereikt.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0556 -12,73%
EUR/GBP  0,8562 -1,43%
EUR/NOK  10,206 +1,87%
EUR/SEK  10,616  +4,48%
EUR/CAD  1,3726 -6,40%
EUR/AUD  1,5178 -2,05%
EUR/NZD  1,6700 +0,11%
EUR/ZAR  17,023 -0,54%
EUR/TRY  16,092  +61,07%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Moskou kondigde enkele 
weken geleden aan dat Rus-
land voor 650 miljoen dollar 
rente op obligaties zou terug-
betalen in roebel. Dat zou 
neerkomen op een wanbeta-
ling en het zou het land als 
debiteur voor jaren parten 
spelen. De roebel kreeg een 

dreun vanjewelste. Maar 
intussen is het verlies weer 
meer dan goedgemaakt. Er 
zĳn buitenlandse valutareser-
ves ingezet om dollars te 
transfereren. De rentebeta-
ling is tot minstens 25 mei 
vrĳgesteld van de internatio-
nale sancties tegen Rusland. 
Maar de kans is reëel dat die 
vrĳstelling wordt ingetrok-
ken. Daardoor zou Rusland 
toch beschouwd worden als 

een wanbetaler. De oorlog-
voerder zou in dat geval nog 
moeilĳk een beroep kunnen 
doen op de kapitaalmarkten.
Sri Lanka is niet in oorlog 
met een ander land, maar 
met zichzelf. Een parlements-
lid heeft er zelfs geschoten 
op demonstranten en nadien 
op zichzelf. Het land kampt 
met de zwaarste economi-
sche crisis sinds zĳn onaf-
hankelĳkheid in 1948. Het 

kondigde de opschorting aan 
van de betalingen voor zĳn 
buitenlandse schuld van 
51 miljard dollar. De situatie 
is moeilĳk van nabĳ te vol-
gen, omdat ze van uur tot uur 
verandert. De kredietwaar-
digheid van het land zakt 
naar de diepste krochten van 
de financiële wereld.

Wanbetaling van 
Rusland uitlok-
ken
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Het aandeel van Oxurion 
kreeg onlangs een nieuwe 
mokerslag te verwerken. 
Komt het bedrijf dat nog te 
boven?

Het Leuvense biotechbedrijf 
Oxurion kondigde vorige 
week tegenvallende klinische 
studieresultaten aan over de 
pan-RGD-integrineremmer 
THR-687. Het ging om de 
eerste resultaten van het eer-
ste deel van de fase II-studie 
met THR-687 op patiënten 
met de oogziekte diabetisch 
macula-oedeem (DME) die 
nog geen eerdere behande-
ling hadden ondergaan. 
 Ondanks positieve fase I- 
resultaten werd onvoldoende 
werkzaamheid aangetoond 
op de belangrijkste eindpun-
ten, de best corrected visual 
acuity (BCVA), een parame-
ter die de oogscherpte en de 
dikte van het centrale sub-
veld evalueert. Dat is een 
enorme tegenvaller voor 
Oxurion, dat het harde be-
sluit heeft genomen om het 
B-deel van de studie, een 
 vergelijkingsstudie met de 
anti- VEGF-remmer Eylea, 
niet op te starten.
Noodgedwongen wordt alles 
nu ingezet op de plasmakalli-
kreïneremmer (Pkal) THR-
149, de enige nog resterende 
van de vier moleculen die de 
pijplijn van kandidaat-ge-
neesmiddelen voor diabetes-
gerelateerde oogziekten uit-
maakte. THR-149 kan een 
antwoord bieden voor de 
naar schatting 40 tot 50 pro-
cent DME-patiënten die niet 
of niet optimaal reageren op 

een anti-VEGF-middel, de 
huidige standaardbehande-
ling. In 2020 bedroeg de 
DME-markt 4 miljard dollar. 
Analisten mikken op een mo-
gelijke piekomzet van meer 
dan 500 miljoen euro. Uit een 
verdere analyse van de vorig 
najaar gepubliceerde positie-
ve resultaten uit het eerste 
deel van de fase II-studie 
bleek dat twee van de acht 
patiënten die de hoogste do-
sis kregen toegediend niet in 
de studie opgenomen hadden 
mogen zijn. Zulke patiënten 
maken ongeveer 20 procent 
van de doelgroep uit, maar 
kunnen op basis van twee 
biomerkers worden opge-
spoord. Door een aanpassing 
aan het studieprotocol wor-
den die patiënten niet opge-
nomen in het lopende twee-
de deel, een vergelijkingsstu-
die met Eylea, waarvan de 
eerste resultaten midden 
2023 worden verwacht. Die 
resultaten zullen gunstig 
moeten zijn om het fel ge-
plaagde biotechbedrijf te la-
ten overleven.
Intussen moet de ervaren 
Amerikaanse CEO Tom Gra-
ney aan de slag om ondanks 
de enorme tegenvaller de 

 financiering 
te overbrug-
gen tot min-
stens midden 
2023. De 
jongste 
maanden 
werden en-
kele stappen 
genomen, 
zoals het aan 
boord halen 

van de bekende Amerikaanse 
biotechinvesteerder Fidelity 
Management. Fidelity inves-
teerde 4,5 miljoen euro in de 
kapitaalverhoging van 10 mil-
joen euro tegen 1,44 euro per 
aandeel van begin maart. Dat 
is een premie van 4 procent 
op de laatste voorafgaande 
koers.
Er zullen de komende maan-
den nog stappen nodig zijn. 
Die zullen duidelijker maken 
in welke mate er appetijt is 
om te investeren in het afge-
slankte verhaal, dat enkel nog 
berust op het grote maar nog 
hoogst onzekere potentieel 
van THR-149. Wegens het 
verder toegenomen risico 
verlagen we het advies naar 
houden/afwachten (rating 
2C). We houden onze kleine 
positie in de voorbeeldpor-
tefeuille aan. z

Is het boeken toe voor Oxurion?

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