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Insiders geven  
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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

D
e markten blijven slaafs 
de inschattingen van de 
centrale banken volgen. 
Een jaar geleden vonden 
die centrale bankiers de 
stijgende inflatie nog 
geen probleem. Het zou 

een tijdelijk fenomeen zijn. 
De oplopende inflatie zou 
even snel weggaan als ze ge-
komen was, dachten ze. Op 
dat moment spraken de be-
drijfsleiders al een heel ande-
re taal. Ze voelden duidelijk 
aan dat het inflatieprobleem 
absoluut niet tijdelijk was. De 
beleggers deelden het opti-
misme van de centrale ban-
kiers en niet de voorzichtig-
heid van de ondernemers. 
Dus dreven ze veel aandelen-
markten nog naar nieuwe 
 pieken.
Een jaar later zien we een 
heel ander beeld, en een an-
dere beleggingswereld. De 
belangrijkste beurzen vertoe-
ven in een klassieke beren-
markt (20�% daling vanaf de 
piek). De beleggers zijn nooit 
gezien somber. Ze volgen de 

pessimistische visie over de 
inflatiedreiging van onder 
meer Federal Reserve-voor-
zitter Jerome Powell, ook al 
geven voldoende strategen 
aan dat de centrale bankiers 
nog maar eens achter de fei-

ten aanhollen en dat de infla-
tie op of vlak bij haar piek zit. 
Bij een anticiperend optreden 
vorig jaar waren de markten 
nu al een tijdje tot bedaren 
gebracht, zodat de beursin-
dexen niet zo diep zouden 
zijn teruggevallen.

Ondergewaardeerd
Gelukkig horen we bij de 
 bedrijfsleiders opnieuw een 
ander, positief geluid. Al 
 wekenlang geven we aan dat 
we de paniekstemming bij de 

beleggers en op de aandelen-
markten niet terugvinden bij 
de captains of industry. Niet 
dat zij vrolijk fluitend rond-
lopen. Ze zijn ook bezorgd, 
maar dat is nog iets anders 
dan in paniek verkeren.
De ondernemers bewijzen dat 
nu ook almaar meer door ei-
gen aandelen in te kopen. We 
brengen geen volledig lijstje, 
want het kan van dag tot dag 
veranderen en zal bijgevolg 
nooit volledig zijn. De essen-
tie is dat veel bedrijfsleiders 
de jongste dagen en weken 
voor meer dan deftige bedra-
gen hebben ingekocht, van 
Aedifica over Deceuninck
tot D’Ieteren, van Colruyt 
over Recticel tot Warehou-
ses De Pauw. 
Uiteraard kan en mag u op-
werpen dat ondernemers nog 
geen beursspecialisten zijn, 
die de bodemkoers kunnen 
herkennen. Maar hun veel-
vuldige aankopen mogen we 
toch beschouwen als een 
loepzuiver koopsignaal. De 
bedrijfsleiders signaleren ons 
dat de situatie in hun bedrijf 
volgens hen niet zo ernstig is 
als de beurskoers aangeeft. 
Met andere woorden: de 
boodschap is dat ze hun 
 bedrijf ondergewaardeerd 
vinden door de markt. En wie 
kan de toestand van de onder-
neming beter inschatten dan 
de baas of zijn topmanage-
ment? We hebben de halfjaar-
resultaten als laatste ijkpunt 
en ook analisten hebben niet 
de recentste stand van zaken. 
Heel wat topmanagers delen 
met ons hun mening dat er 
koopjes te doen zijn op de 
beurs. Dan mogen we ons als 
particuliere belegger niet al te 
zeer blijven onderdompelen 
in het negatieve. z
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L
uxeproducten heten wei-
nig gevoelig te zijn voor 
de economische cyclus. 
Rijke mensen liggen niet 
wakker van een recessie 
of economisch mindere 
periode, en blijven kopen 

waar ze zin in hebben. De re-
cente beursgang van Porsche 
is de ideale gelegenheid om 
beursgenoteerde luxewagens 
onder de loep te leggen.

Porsche: sterk maar 
bestuurlijk versmacht
Het iconische Duitse sport-
wagenmerk Porsche voegde 
zich op 29 september bij zijn 
concurrenten Ferrari en As-
ton Martin op de beurs. Met 
een waardering van meer dan 
70�miljard euro was het een 
van de grootste recente 
beursgangen. De eerste dag 
noteerde het aandeel tegen 
82,5�euro. Intussen heeft het 
Volkswagen in marktkapitali-
satie voorbijgestoken.
Porsche is naar de beurs ge-
bracht door Volkswagen, dat 
daar 12,5 procent van zijn ei-
gendom in het sportwagen-
merk voor veilde. Het kreeg 
19,5�miljard euro cash, waar-
van het de helft zal uitkeren 
als speciaal dividend. De an-
dere helft dient voor investe-
ringen in de elektrificatie van 
zijn eigen gamma. Porsche is 
allang niet meer het merk dat 

enkel laag bij de grond lig-
gende sportwagens maakt. 
Sinds begin jaren 2000 heeft 
het zijn gamma stelselmatig 
uitgebreid met SUV’s als de 
Cayenne, vierdeurs berlines 
als de Panamera en elektri-
sche wagens als de Taycan. 
Die diversificatie zorgde voor 
een sterke groei. In 2011 rol-
den 119.000 Porsches van de 
band, in 2021 waren het er 
302.000. Dat is een jaarlijkse 
groei van 10 procent. De 
gamma-uitbreiding geeft het 
bedrijf ook meer flexibiliteit 
in prijszetting en maatwerk 
dat de winstmarges verhoogt.
Porsche profiteert ook van de 
stijgende welvaart in de we-
reld. In 2008 waren 
Noord-Amerika en Europa 
goed voor 74 procent van de 
afzet, in 2021 nog 55 procent. 
China klom van 8 naar 32 
procent. Porsche rapporteert 
in twee segmenten: autover-
koop en financiële diensten. 
Die eerste levert 90 procent 
van de omzet. In 2021 was 
dat 30,3�miljard euro. De fi-
nanciële tak omvat leasing, 
klantenkrediet en verzeke-
ringen, en bracht 3,1�miljard 
op. De bedrijfskasstroom-
marge (ebitda/omzet) klokte 
in 2021 af op 22,4 procent, de 
operationele winstmarge 
(ebit/omzet) op 16 procent.
De toekomst is ook voor Por-

sche elektrisch, of op zijn 
minst hybride, hoe erg de pu-
risten dat ook zullen vinden. 
Meer dan de helft van de in-
vesteringen gaat daarheen. 
Tegen 2030 moeten elektri-
sche wagens 80 procent van 
de verkoop uitmaken.
In de eerste helft van dit jaar 
leverde Porsche 5 procent 
minder auto’s dan in dezelfde 
periode vorig jaar, maar het 
wist de omzet wel met 8,5 
procent aan te dikken. Het 
bedrijf is dus in staat de ho-
gere kosten en inflatie door 
te rekenen. Ook de winsten 
gingen erop vooruit, terwijl 
de kasstromen met 8 procent 
daalden tegenover vorig jaar. 
Het aantal bestelling daalde 
evenwel ook van afgerond 
188.000 in juni 2021 tot 
170.000 in de eerste helft van 
dit jaar.
Porsche streeft naar een jaar-
lijkse omzetgroei van 7 tot 8 
procent en een ebitda-marge 
van 25 tot 27 procent. Die 
laatste ligt momenteel voor 
het autosegment op 24,5 pro-
cent. Het bedrijf wil op de 

middellange termijn ook de 
helft van zijn winst als divi-
dend uitkeren.
Het bedrijf is in veel opzich-
ten veelbelovend, maar be-
stuurlijk zit veel de belangen 
van de individuele aandeel-
houders in de weg. Zo blijft 
Porsche nog volledig in de 
tang van de Volkswagen- 
groep zitten, die een meer-
derheid in de raad van be-
stuur krijgt en 75 procent van 
het aandelenstemrecht blijft 
controleren. Beide delen met 
Oliver Blume ook een CEO. 
Alles staat dus in het teken 
van de belangen van VW. Dat 
neemt niet weg dat Porsche 
mooie resultaten zal blijven 
neerzetten, maar door die 
VW-stempel krijgt het niet 
de waardering van concur-
rent Ferrari.

Ferrari: topkwaliteit
Het Italiaanse Ferrari is eind 
2015 naar de beurs gekomen 
en de aandeelhouders van 
het eerste uur zijn daar goed 
bij gevaren. De koers staat 
240 procent hoger, goed voor 

L U X E W A G E N S  O P  D E  B E U R S

Niet alle luxe is  
winstgevend

 MARKTKAPITALISATIE AANTAL WAGENS 2021 OMZET 2021 EBITDA 2021 VRĲE KASSTROOM 2021 KOERS-WINST
 (MILJARD)  (MILJARD) (MILJARD) (MILJARD)
Ferrrari (euro) 34 11.155 4,7 1,5 0,9 38
Porsche (euro) 79 302.000 33,1 8,5 5 nvt
Aston Martin (Brits pond) 0,7 6.178 1,1 0,1 nvt nvt
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FERRARI, PORSCHE EN ASTON MARTIN, IN CĲFERS 
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een jaarlijks rendement van 
zowat 40 procent. Ferrari 
blijkt een heel ander beestje 
dan zijn concurrent uit Stutt-
gart. Ten eerste produceert 
het jaarlijks minder wagens. 
In 2021 waren het er 11.155. 
Bij de beursgang in 2015 was 
dat 7.664. Driekwart daarvan 
ging naar Europa en Ameri-
ka, de rest naar Azië. De jaar-
omzet ligt met 4,3�miljard eu-
ro een pak lager dan bij Por-
sche.
De marges zijn van een heel 
andere orde. De ebitda-mar-
ge van Ferrari bedroeg vorig 
jaar 36 procent. Bij de IPO in 
2015 lag die 10 procent lager. 
Ook de operationele en de 
nettowinst gingen de jongste 
jaren gestaag omhoog. De 
strategie van mikken op het 
hoogste segment van luxewa-
gens heeft meer dan geloond. 
Behalve uit autoverkoop 
haalt Ferrari ook omzet uit 
sponsordeals en de commer-
cialisering van het merk 
(10�%) en uit de verkoop van 
motorblokken aan Maserati 
(4�%). Ferrari is met zijn ho-
gere marges, een grotere 
prijszettingsmacht en een 
sterker merk nog meer een 
luxemerk dan Porsche. De 
waardering is naar verhou-
ding torenhoog, met een 
koers-winstverhouding van 
ongeveer 40 en een verhou-
ding van de bedrijfskas-
stroom op ondernemings-
waarde (ev/ebitda) van 20.
Voor de toekomst zijn er 
grootse plannen. Ferrari wil 
tussen 2023 en 2026 vijftien 
nieuwe wagens lanceren. 
Tussen 2018 en nu is dat ook 
gelukt. De focus ligt op om-
zet, niet op aantallen. In 2022 
verwacht het bedrijf 4,8�mil-
jard euro omzet. Tegen 2026 
moet dat naar meer dan 
6,7�miljard. Daarnaast heeft 
het zich een ebitda-marge 

van 38 tot 40 procent als doel 
gesteld. Ook de vrije kas-
stroom moet aandikken.
Ferrari heeft het wel moeilij-
ker om af te stappen van ben-
zinemotoren. Het zet wel in 
op efficiëntere motoren, 
maar helemaal elektrisch 
gaan is voorlopig niet een van 
de plannen. Tegen 2030 wil 
het een mix hebben van 40 
procent elektrische, 40 pro-
cent hybride en 20 procent 
benzinewagens.
Ook financieel staat het Itali-

aanse raspaard er goed voor. 
Er zijn geen al te grote schul-
den. De vooruitzichten blij-
ven goed, met een verwachte 
groei van de omzet, winsten 
en kasstromen. De verkoop 
van luxewagens lijkt immuun 
voor economische vertragin-
gen of recessies, de vraag is 
groter dan het aanbod. En 
Ferrari-eigenaars liggen niet 
wakker van hun energiefac-
turen. Dit is een echt kwali-
teitsaandeel, dat net als ande-
re namen in die categorie 
klappen gekregen heeft op de 
beurs. Voor beleggers die een 

stukje kwaliteit in portefeuil-
le willen, biedt dat een mooie 
instapkans, maar over het al-
gemeen is het aandeel, net als 
de auto’s die het maakt, nice- 
to-have als je geld te veel 
hebt maar geen need-to-have.

Aston Martin:  
turnaround?
De Britse sportwagenbouwer 
Aston Martin vergaat het 
heel anders. Sinds de beurs-
gang in 2018 verloor het be-
drijf 98 procent van zijn 
beurswaarde. Het beurspar-
cours van James Bonds favo-
riete automerk lijkt op een 
ramp die zelfs de Britse su-
perspion niet meer rechtge-
trokken krijgt. In 2020 nam 
de modemiljardair Lawrence 
Stroll het bedrijf over, dat 
toen met het bankroet flirtte. 
Voorts heeft het CEO’s ver-
sleten in een tempo waarin 
Formule 1-wagens dat met 
banden doen, en zit het con-
stant in kapitaalnood. In sep-
tember haalde het nog 
650�miljoen Britse pond kapi-
taal op, om schulden af te be-
talen en het hoofd boven wa-
ter te houden.
De nieuwe CEO en CTO ko-
men beiden van Ferrari, en 
hebben de opdracht het tij te 
keren. In 2021 verkocht het 
luxemerk 6.178 wagens, aan-
zienlijk meer dan de 3.394 

van een jaar eerder en de 
5.862 in 2019. De omzet be-
droeg 1,1�miljard Britse pond 
en de ebitda klokte af op 
138�miljoen, goed voor een 
marge van 12 procent. Daar-
mee zijn de Britten een pak 
minder winstgevend dan de 
Duitsers of Italianen.
Aston Martin staat er financi-
eel ook minder goed voor, 
met een schuldgraad (net-
toschuld/ebitda) van meer 
dan 4 en een vrije kasstroom 
die al jaren negatief is. Het 
bedrijf heeft ambitieuze 
doelstellingen. Tegen 2025 
wil het jaarlijks 10.000 wa-
gens verkopen, de omzet ver-
dubbelen naar 2�miljard pond 
en een ebitda-marge van 25 
procent halen. De prestaties 
van de afgelopen jaren boe-
zemen weinig vertrouwen in. 
Een lichtpuntje is dat het 
aandeel goedkoop is. Als het 
bedrijf in 2025 die bedrijfs-
kasstroom haalt, dan noteert 
het momenteel tegen een  
ev/ebitda voor dat jaar van 
3,3. Aston Martin bengelt tus-
sen de eerste tekenen van een 
turnaround en het begin van 
het einde. Het staat in ieder 
geval veraf van een winstge-
vende kasstroom genereren-
de bedrijfsvoering, zoals bij 
Porsche of Ferrrari. Enkel 
voor de durvers. z

Ferrari is, net als  
de auto’s die het maakt, 
nice-to-have als je geld  
te veel hebt, maar geen 
need-to-have.
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O
ok het aandeel van 
Atenor ontkomt niet aan 
de malaise onder de vast-
goedaandelen. De hoofd-
schuldige is de fors stij-
gende rente. Maar het 
aandeel brengt er sinds 

de coronacrisis al weinig van 
terecht. De markt blijft twij-
felen aan de perspectieven 
voor kantoorvastgoed en aan 
de snelheid waarmee de vast-
goedontwikkelaar zijn pro-
jecten kan realiseren, en 
vooral of er lucratieve deals 
kunnen worden gesloten. Op 
dat gebied was de eerste helft 
van 2022 geen opsteker, 
maar eerder een bevestiging 
van de afwachtende houding 
van analisten en beleggers.

Het grootste nieuws kwam 
aan het eind van de zomer 
niet van de halfjaarresulta-
ten, maar van het onver-
wachte vertrek van financieel 
directeur Sydney Bens na 
meer dan een kwarteeuw 
dienst. Hij wordt opgevolgd 
door Laurent Jacquemart, 
voorheen onder meer de 
CFO bij Extensa. Jacquemart 
moet de internationalisering 
van de groep verder helpen 
te dragen.
De vastgoedontwikkelaar 
zette een halfjaarresultaat 
van 9,0�miljoen euro neer , 
onder meer door de meer-
waarde op de verkoop van de 
50 procentparticipatie in 
Cloche d’Or Development 
(Luxemburg) en de herwaar-
dering van het gebouw Nys-

dam. Dat ligt in lijn met de 
eigen verwachtingen, maar 
ver onder de 29,60�miljoen 
euro in de eerste helft van 
2021. We zakken van 4,40 
naar 1,34�euro winst per aan-
deel (-69,5�%). De bedrijfs-
winst kwam uit op 18,43�mil-
joen euro, flink wat minder 
dan de 41,87�miljoen in de 
eerste zes maanden van vorig 
jaar. Door de gemiddeld ho-
gere schuld lagen de financi-
ele kosten wel hoger dan in 
de eerste helft van 2021: -7,8 
versus -5,34�miljoen euro.
In de eerste jaarhelft kocht 
Atenor het project Astro voor 
de herontwikkeling, renova-
tie en bouw van 10.200 vier-
kante kantoor- en woonruim-
te. De portefeuille was eind 
juni gespreid over 32 projec-
ten in tien landen. In het In-
ternationaal Groeiplan 
(2022-2026) ligt de focus op 
de uitbreiding van het aantal 
projecten per land waar de 
groep actief is, dankzij lokale 
teams. De internationalise-
ring van Atenor deed de por-
tefeuille ruim verdubbelen 
van gemiddeld 600.000 naar 
1,3�miljoen vierkante meter.

Het strategische plan heeft 
de groep weggehaald van de 
historische as Brussel- 
Luxemburg en meer gefocust 
op de groeimarkten van Cen-
traal-Europa (Boedapest, 
Boekarest en Warschau), die 
ongeveer de helft van de 

vastgoedportefeuille uitma-
ken. Daarnaast heeft Atenor 
ook gediversifieerd naar an-
dere Europese landen: 
Frankrijk (Parijs), Duitsland 
(Düsseldorf ), Portugal (Lis-
sabon), Nederland (Den 
Haag) en onlangs het Ver-
enigd Koninkrijk (Londen). 
Bovendien moet de uitbrei-
ding over meer landen hel-
pen de gemiddelde duur van 
aanwezigheid van een pro-
ject in de Atenor-portefeuille 
te reduceren van 6 naar 4,5 
jaar. Dat maakt het mogelijk 
niet gemiddeld 100.000 vier-
kante meter te ontwikkelen 
zoals tussen 2013 en 2016, 
maar te evolueren richting 
400.000 vierkante meter in 
de periode 2022-2026.
Vermits het streefcijfer van 
400�euro brutowinst per vier-
kante meter ongewijzigd 
blijft, is de ambitie niet lan-
ger 40�miljoen euro bruto-
winst per jaar over een tien-
tal projecten te genereren, 
maar richting 160�miljoen te 
gaan. Maar de energiecrisis 
en de recessie zullen de ti-
ming vertragen.

Conclusie
Het is belangrijk dat Atenor 
heeft aangegeven het divi-
dendbeleid te zullen behou-
den. Er is dus nog hoop dat 
het dividend op 2,54�euro 
bruto per aandeel zal ge-
handhaafd blijven. Dat houdt 
tegen de huidige koers een 
brutodividendrendement in 
van meer dan 6 procent. Er is 
geduld nodig, maar op het 
huidig koersniveau is dit een 
defensieve, want goedkope 
rendementswaarde. z

A T E N O R

Noteert tegen boekwaarde

Ko e r s :  42,60 euro
T i c ke r :  ATEB BB
I S I N - c o d e :  BE0003837540
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 294,2 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  11
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  9
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -26  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -25 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,1  %

De recessie zal de realisatie 
van de projecten bij Atenor 
vertragen.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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C
ofinimmo ontsnapte de 
voorbije weken niet aan 
het bloedbad op de beurs 
onder de vastgoedven-
nootschappen. In verge-
lijking met het begin van 
het jaar staat de koers 

ruim 40 procent lager. De 
premie op de intrinsieke 
waarde van ongeveer 15 pro-
cent is ingeruild voor een 
korting van dik 20 procent. 
De hoofdschuldige is de forse 
stijging van de langetermijn-
rente. Begin dit jaar bedroeg 
de rente op Belgisch over-
heidspapier 0,3 procent. Sinds 
eind september kampeert ze 
dicht tegen 3 procent.

De hogere rente weegt op 
verschillende manieren op de 
beurskoers van de vastgoed-
vennootschappen. In de eer-
ste plaats is er opnieuw een 
vastrentend alternatief voor 
een belegging in aandelen. 
Begin januari bood Cofinim-
mo bij een koers van 140�euro 
een winstrendement van 5 
procent ten opzichte van een 
langetermijnrente van 0,3 
procent. Dat rendementsver-
schil van bijna 5 procent was 
ruim voldoende om een koers 
van 140�euro te rechtvaardigen. 
Bij een langetermijnrente 
van 3 procent heb je een 
winstrendement van bijna 8 
procent nodig om op dezelf-
de risicopremie uit te komen. 
In het geval van Cofinimmo 
impliceert dat een koers van 
zo’n 90�euro in plaats van 

140�euro. Er zit dus een logica 
achter de afstraffing van de 
vastgoedvennootschappen.
Een hogere rente weegt ook 
op de intrinsieke waarde van 
de gebouwen en dus op de 
waarde van de vastgoedpor-
tefeuille. Hogere rentevoeten 

vertalen zich ook in hogere 
financieringskosten voor de 
vastgoedbedrijven, al gebeurt 
dat met vertraging. In het ge-
val van Cofinimmo is het ren-
terisico tot eind 2025 voor 90 
procent ingedekt.
Operationeel is er weinig aan 
de hand bij Cofinimmo. In de 
eerste helft van dit jaar ste-
gen de huurinkomsten met 
9,6 procent, onder meer door 
de indexering van de huur-
contracten. Daarmee biedt 
Cofinimmo beleggers een be-
scherming tegen de hoge in-
flatie. Het nettoresultaat uit 
de kernactiviteiten steeg met 
6 procent tot 109�miljoen eu-
ro, maar door de kapitaalver-
hoging van vorig jaar en de 
bijbehorende verwatering, 
daalde de winst per aandeel 
licht tot 3,43�euro in de eerste 
helft van dit jaar. Cofinimmo 
bevestigde de vooruitzichten 
voor het hele jaar. Het bedrijf 
rekent op een winst van 
6,9�euro per aandeel, goed 
voor een dividend van 6,2�eu-
ro per aandeel.
De strategie om de porte-
feuille nog meer richting 
zorgvastgoed te oriënteren 

krijgt vorm. Dit jaar wil het 
bedrijf 600�miljoen euro ge-
investeerd hebben, hoofdza-
kelijk in zorgvastgoed, dat 
goed is voor bijna 70 procent 
van de portefeuille van 6�mil-
jard euro. Het vastgoed van 
Cofinimmo is voor 98 pro-
cent verhuurd met een ge-
middelde contractduur van 
dertien jaar tegen een huur-
rendement van 5,2 procent.
De balans kan het investe-
ringsprogramma van dit jaar 
dragen, maar de schuldgraad 
is opgelopen tot 46,2 procent. 
In het verleden werd een stij-
ging van schuldgraad tot dit 
niveau vaak gevolgd door een 
kapitaalverhoging, maar dat 
zou tegen de huidige lage 
koersen weinig interessant 
zijn.

Conclusie
De koers van Cofinimmo le-
verde ongeveer 40 procent 
in, wat een beetje overdreven 
is. Tegen de huidige koers 
biedt het aandeel een 
winstrendement van 8,7 pro-
cent en een dividendrende-
ment van 7,8 procent, wat in-
teressant is vergeleken met 
het gestegen rendement op 
overheidsobligaties. De kans 
is ook groot dat de langeter-
mijnrente de volgende maan-
den daalt in het spoor van 
een vertragende economie en 
een afnemend inflatierisico, 
wat de koersen van de vast-
goedvennootschappen wat 
zuurstof zou geven. Dankzij 
de indexatie van de huurcon-
tracten biedt Cofinimmo ook 
wat bescherming tegen de 
hoge inflatie. We behouden 
het koopadvies. z

C O F I N I M M O

Interessant dividendrendement

Ko e r s :  79 euro
T i c ke r :  COFB BB
I S I N - c o d e :  BE0003593044
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,54 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  19
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  12
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -40 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -44 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7,8  %

De koers van Cofinimmo 
leverde ongeveer  
40 procent in, wat  
een beetje overdreven is.

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

V
orig jaar verliep voor het 
Amerikaanse edelmeta-
lenbedrijf Gatos Silver 
heel gunstig. De Cerro 
Los Gatos-mijn in Mexi-
co produceerde 7,6�mil-
joen troy ounce zilver 

(meer dan de prognose van 
7,4�miljoen), 50�miljoen pond 
zink en 40�miljoen pond lood 
(beide in lijn met de progno-
ses). De groep greep de haus-
se van het aandeel aan om 
een onverwachte kapitaal-
verhoging door te voeren te-
gen 14�dollar per aandeel. 
Daarmee betaalde het de 
laatste uitstaande schuld van 
220�miljoen dollar terug van 
de joint venture Cerro Los 
Gatos, waarin het een belang 
van 70 procent heeft, aan 
partner Dowa.
Parallel startte een boorpro-
gramma van 27.000 meter om 
de bestaande resources (nog 
niet bewezen reserves) van 
Cerro Los Gatos op te waar-
deren en nieuwe te ontdek-
ken. Naast het bevestigen van 
de positieve productietrend 
stond 2022 vooral in het te-
ken van de update van de re-
serves van Cerro Los Gatos 
en van de boorresultaten in 
andere prospectieve gebie-
den van het uitgebreide Los 
Gatos-district.
Het jaar nam echter een 
wending toen de groep op 25 
januari onverwacht aankon-
digde dat tijdens de update 
van de resourceschatting 
fouten waren opgedoken in 
het technische rapport van 
de vorige schatting van juli 
2020. De boodschap dat de 
resource mogelijk met 30 tot 
50 procent was overschat, 
werd keihard afgestraft: het 

aandeel zakte met 69 procent 
tot 3,2�dollar.
De grondstoffenschatting 
werd de voorbije maanden 
herberekend, rekening hou-
dend met de productie-erva-
ring sinds 2019. De onzeker-
heid is veel kleiner geworden. 

Op 3 oktober kondigde Gatos 
Silver aan dat de daling aan 
de onderkant van de vork ligt: 
de reserves zilver zakten met 
32 procent tot 47,7�miljoen troy 
ounce, zink met 37 procent 
tot 599,1�miljoen pond, lood 
met 36 procent tot 286,7�mil-
joen pond en goud met 35 
procent tot 51.800 troy ounce.

Het nieuwe mijnplan voor-
ziet in productie tot in het 
eerste kwartaal van 2028 te-
gen een lage gemiddelde to-
tale productiekostprijs van 
7,06�dollar per troy ounce zil-
ver, inclusief de opbrengst van 
de verkoop van de bijproduc-
ten zink, lood en goud.
De komende maanden is het 
uitkijken naar een inhaalbe-
weging in de financiële rap-
portering. Het is duidelijk dat 
er een afwaardering komt. 
Daarnaast kan de aandacht 
van het vernieuwde manage-
ment verschuiven naar ex-
ploratie, om de productie te 
verlengen. De eerste resulta-

ten dit jaar waren gemengd. 
In Cerro Los Gatos is wel een 
belangrijke nieuwe zone ont-
dekt tot 300 meter onder die 
van de resourceschatting.
Heel positief is dat de pro-
ductie gunstig evolueerde. Na 
een prima derde kwartaal 
trok het bedrijf de verwachte 
jaarproductie op, van 8,5 à 
9�miljoen troy ounce zilver 
tot 9,35 à 9,65�miljoen, van 49 
à 54�miljoen pond zink tot 58 
à 61�miljoen pond, en van 36 à 
40�miljoen pond lood tot 43 à 
45�miljoen pond. De ver-
wachte productiekostprijs 
daalde van 16,5 à 18,5�dollar 
per troy ounce zilverequiva-
lent tot 15,5 à 16,5�dollar, en 
inclusief de opbrengst van de 
bijproducten tot 11,5 à 
12,5�dollar. CLGV betaalt 
sinds het tweede kwartaal 
een kwartaaldividend aan 
Gatos Silver en Dowa. Eind 
september was er een gerust-
stellende nettokaspositie van 
37�miljoen dollar bij CLGV en 
2�miljoen bij Gatos Silver.

Conclusie
Hoewel een harde noot om te 
kraken, was de resource-up-
date van Gatos Silver geen 
echte ontgoocheling. De 
markt reageerde gematigd 
positief, maar houdt allicht 
nog een slag om de arm in af-
wachting van de financiële 
rapporten. Gatos Silver kreeg 
een knauw. Die is echter vol-
doende weerspiegeld in de 
koers. In combinatie met het 
uitbreidingspotentieel en de 
gezonde financiële positie 
verhogen we het advies. Het 
risico is bovengemiddeld. z

G A T O S  S I LV E R

Nieuwe schatting overtuigt niet

Ko e r s :  2,94 dollar
T i c ke r :  GATO US
I S I N - c o d e :  US3680361090
M a r k t :  New York
Beurskapitalisatie: 203,2 miljoen dollar
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 :  -75  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -69 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De stevige knauw is  
voldoende weerspiegeld  
in de koers.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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I
n het segment van de 
 cloudcomputing staat Ora-
cle in de schaduw van veel 
grotere spelers als Micro-
soft (Azure), Amazon 
(AWS) en Alphabet (Goog-
le Cloud). Vergeleken met 

die concurrenten is Oracle 
veel meer een pure cloudspe-
ler: die activiteiten (inclusief 
software) leveren meer dan 
80 procent van de groepsom-
zet. Oracle staat traditioneel 
sterk in beheersoftware (ac-
counting, logistiek, perso-
neelsbeheer) en databases. 
Het heeft die producten ge-
integreerd in zijn Oracle 
 Cloud Infrastructure (OCI) 
en biedt die in een pakket 
aan aan zijn klanten. Oracle 
heeft daarmee een kosten-
voordeel op de concurrentie.

OCI groeide in de drie maan-
den tot 30 augustus, het eer-
ste kwartaal van het boekjaar 
2023, met 58 procent, exclu-
sief valutaverschillen. De 
omzet uit Cloud Applications 
dikte met 48 procent aan, te-
genover een gemiddelde 
marktgroei van 33 procent. 
Oracle verwacht dat de om-
zet uit clouddiensten dit 
boekjaar met 30 procent zal 
groeien, tegenover 22 pro-
cent in het vorige boekjaar. 
De eerstekwartaalcijfers ge-
ven een wat vertekend beeld 
door de overname van Cer-
ner, een leverancier van soft-
ware voor het beheer van 
medische data. Cerner droeg 
1,8�miljard dollar bij aan de 

omzet, waardoor de 
groepsomzet uitkwam op 
11,45�miljard dollar, of 18 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Oracle had wel tegen-
wind van de duurdere dollar, 
want exclusief valutaver-
schillen bedroeg de groei 23 
procent.
De organische groei, exclu-
sief de bijdrage van Cerner, 
bedroeg 8 procent bij con-
stante wisselkoersen. De om-
zet lag in lijn met de ver-
wachtingen, maar de winst 
en de prognoses doken onder 
de lat. Door een toename van 
de herstructureringskosten 
en hogere afschrijvingen ste-
gen de operationele kosten 
met 40 procent. Daardoor 
daalde de operationele winst 
met 23 procent naar 2,62�mil-
jard dollar. De operationele 
winstmarge kelderde van 35 
procent naar 23 procent. Net-
to bleef er 1,55�miljard dollar 
over, of 37 procent minder 
dan een jaar eerder. De aan-
gepaste nettowinst bleef op 
jaarbasis ongewijzigd op 
1,03�dollar. Oracle mikt voor 
het lopende kwartaal op een 
winst tussen 1,16 en 1,2�dollar 

per aandeel, tegenover een 
consensusverwachting van 
1,27�dollar. De verwachte om-
zetgroei van 15 tot 17 procent 
ligt een fractie onder de con-
sensus van 18 procent.
Om de 27,8�miljard dollar 

voor de overname van Cer-
ner te betalen, moest Oracle 
20,05�miljard dollar bijlenen. 
Daardoor is de schuldpositie 
opgelopen tot 91,6�miljard 
dollar. De totale nettoschuld 
bedraagt nog altijd meer dan 
80�miljard dollar. In combi-
natie met de oplopende rente 
zal dat onvermijdelijk tot ho-
gere intresten leiden. Het ei-
gen vermogen van Oracle is 
nog altijd 5,45�miljard dollar 
negatief. De groep kocht de 
voorbije tien jaar 45 procent 
van haar eigen aandelen in. 
Daarbovenop keerde ze nog 
een dividend uit. De balans is 
niet zorgwekkend, want de 
vrije kasstromen zijn nog al-
tijd ruim positief (5,37�mil-
jard dollar in het eerste 
kwartaal), maar dat neemt 
niet weg dat Oracle wat op de 
centen moet letten. In het 
eerste kwartaal heeft het 
voor 552�miljoen dollar eigen 
aandelen ingekocht en voor 
860�miljoen dollar dividen-
den uitgekeerd.

Conclusie
Oracle is tegen 13�keer de ver-
wachte winst niet duur in 
vergelijking met andere 
 cloudspelers, maar het draait 
wel veel lagere marges en 
heeft een hoge schuldpositie 
en een negatief eigen vermo-
gen. De tijd van extreem ho-
ge aandeleninkopen, die bij-
na een decennium de groot-
ste winstmotor waren, ligt 
daardoor achter ons. Oracle 
is iets goedkoper dan het his-
torische gemiddelde, maar 
voorlopig handhaven we het 
advies ‘houden’. z

O R A C L E

Cloudsegment groeit snel

Ko e r s :  62,57  dollar
T i c ke r :  ORCL US
I S I N - c o d e :  US68389X1054
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 168,7 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  13,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  13
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -33  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -28 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,0  %De tijd van extreem  

hoge aandeleninkopen  
ligt achter ons.

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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O
ok exploitanten van 
handelsplatformen heb-
ben last van het slechte 
beursklimaat.  Op Euro-
next lag het dagelijkse 
handelsvolume van 
2,6�miljard euro in au-

gustus 12 procent lager dan 
in de voorgaande maand. 
Tegenover jaar eerder komt 
die daling op 10 procent.
De echte pijn zit bij het op-
drogen van de stroom nieu-
we beursgangers. In augus-
tus kwamen slechts vier be-
drijven naar de beurzen van 
Euronext. Zowel in juli dit 
jaar als vorig jaar waren dat 
er nog tien. In totaal haalden 
bedrijven 331 miljoen euro 
op met aandelen- en obliga-
tie-uitgiftes. Dat is ruim 70 
procent minder dan in de 
vergelijkingsperiodes.
De mindere periode wordt 
weerspiegeld in de koers-
ontwikkeling van Euronext. 
Het aandeel noteert 15 pro-
cent lager dan drie maanden 
geleden. Tegenover een jaar 
geleden komt het verlies op 
meer dan 35 procent. In fi-
nancieel opzicht wordt de 
onderneming aanzienlijk 
minder sterk geraakt door 

het negatieve beurssenti-
ment dan de koersdaling 
doet vermoeden. Veruit het 
grootste deel van de omzet 
bestaat uit terugkerende 
 inkomsten. Een belangrijke 
reden voor de koersdruk is 
een verschuiving in beleg-
gingsvoorkeuren in de sec-
tor. Institutionele beleggers 
kiezen in het financiële seg-
ment massaal posities in 
bankaandelen, die sterker 
profiteren van de oplopende 
rente.
Het beursbedrijf zal beleg-
gers niet snel verrassen met 
ambitieuze groeiplannen. 
Tot 2024 mikt de onderne-
ming op een omzetgroei van 
gemiddeld 3 à 4 procent en 
een ebitda-groei van 5 à 6 
procent. Dankzij een sterk 
kostenbeleid stijgt de aange-
paste ebitda-marge (59�% in 
2022) gebruikelijk sneller 
dan de eigen doelstelling.

Conclusie
Het beleid om de helft van 
de winst als dividend uit te 
keren, levert over het lopen-
de jaar een uitkering van 
naar schatting 2,20�euro per 
aandeel op. Dat is een ren-
dement van 3,4 procent. 
Voor beleggers is dat een 
aantrekkelijke inkomsten-
stroom in afwachting van 
een omslag in het beurskli-
maat, of een overname die 
synergievoordelen oplevert. 
In combinatie met de over-
dreven onderwaardering ten 
opzichte van sectorgenoten 
is dat een aanleiding om een 
koopadvies op het Euro-
next-aandeel te plakken. z

V
oor beleggers in Lucas 
Bols is het wachten op 
de halfjaarcijfers van 
het gebroken boekjaar 
2022-2023, die het op 
bedrijf op 17 november 
publiceert. De laatste 

cijferindicatie van Lucas 
Bols stamt van mei 2022, 
toen het bedrijf de jaarcij-
fers publiceerde over het ge-
broken boekjaar 2021-2022 
(1 april 2021-31 maart 2022). 
Die cijfers waren erg goed. 
De omzet lag alweer 10 pro-
cent boven het pre-corona-
niveau en de genormaliseer-
de winst per aandeel van 
1,11�euro was 23 procent 
meer dan over 2019-2020.
Lucas Bols profiteert van de 
positie die het in de mondia-
le cocktailmarkt opbouwt 
met de spiritmerken Bols 
Likeuren, Passoa en Gallia-
no. De cocktailmarkt is een 
sterk groeiende niche. Voor-
al in Amerika gaat het hard. 
De omzet lag daar vorig 
boekjaar 53 procent boven 
het pre-coronaniveau.
Ondanks de aanhoudende 
tegenwind van input- en 
 logistieke kosten toonde 
CEO Huub van Doorne zich 
ook in het in mei gepubli-
ceerde jaarverslag positief 
over de toekomst. “We ver-
wachten verdere groei in de 
Verenigde Staten en voort-
gaand herstel in Europa. Dat 
geldt ook voor Japan en alle 
reisgerelateerde markten.” 
Lucas Bols heeft het aantal 
verkooppunten in de Ver-
enigde Staten uitgebreid van 
40.000 tot meer dan 50.000 
en zal dus extra profiteren 
van de fors groeiende Ame-
rikaanse cocktailcultuur.

Daar komt ook de bijdrage 
van het dit jaar gekochte 
merk Tequila Partida bij. De 
uitrol daarvan zal in eerste 
instantie in de Verenigde 
Staten en Mexico plaatsvin-
den. Naast de nichestrategie 
is de afgelopen jaren ook ge-
bleken dat Lucas Bols over 
een flexibele, weinig kapi-
taalintensieve organisatie 
beschikt en dat het de 
vraaguitval snel kan opvan-
gen met kostenbesparingen.

Conclusie
Sinds de positieve jaarcijfers 
is de koers van het aandeel 
met 7 procent teruggevallen, 
tot 10,20�euro. Onze progno-
se is een winst per aandeel 
van 1,25�euro voor het boek-
jaar 2022-2023 en een mo-
gelijke hervatting van het 
dividend. Een pay- outratio 
van 40 procent zou al goed 
zijn voor een dividendren-
dement van 4,9 procent. Het 
aandeel blijft koopwaardig 
bij de lage koers-winstver-
houding van ruim 8. Een 
overname van Lucas Bols 
blijft realistisch. z

E U R O N E X T

Koersdip biedt kansen
L U C A S  B O L S

Overnamekandidaat

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

Celyad, dat focust op T-cel-
therapie voor de behandeling 
van kanker, stopt met het 
 onderzoeksprogramma 
CYAD-101 naar dikkedarm-
kanker. Dat heeft vooral te 
maken met de kosten en de 

vertragingen om bepaalde 
medische doelstellingen te 
bereiken. Celyad gaat wel 
door met de CYAD-211 stu-
die, die focust op multiple 
myeloma, een kwaadaardige 
bloedziekte. Die studie be-
vindt zich in fase I. Klinische 
updates worden verwacht 
voor eind dit jaar. Na het 
nieuws steeg de aandelen-
koers eerst, maar de volgende 
dag viel hij met bijna 14 pro-
cent terug.

Opnieuw stuurde Philips een 
winstwaarschuwing uit. Het 
ondervond last van de hape-
rende aanvoerketen. Daar-
door mikt de groep voor het 
derde kwartaal op een om-
zetdaling met 5 procent tot 

4,3�miljard euro. Bovendien 
legt Philips een extra voor-
ziening van 1,3�miljard euro 
voor problemen met zijn be-
ademingstoestellen aan. Ook 
voor het lopende vierde 
kwartaal gaat de Nederland-
se groep uit van een omzet-
daling met 5 procent. Voorts 
voorspelt Philips voor heel 
2022 een winstdaling met 60 
procent. Na het nieuws kreeg 
de koers een nieuwe klap van 
ruim 12 procent.

In het derde kwartaal krikte 
Fagron zijn omzet met 21,5 
procent op tot 173�miljoen 
euro. Met dank aan de sterke 
dollar, want zonder wissel-
koerseffecten bleef de omzet-
klim steken op 10,7 procent 

en bedroeg de organische 
omzetgroei amper 1,7 pro-
cent. Er waren problemen in 
de aanvoerketen en een ster-
ke concurrentie in Latijns- 
Amerika. Fagron herhaalde 
wel de doelstellingen voor 
2022, zoals een jaaromzet 
tussen 670 en 690�miljoen 
euro. De beleggers reageer-
den erg teleurgesteld, vooral 
op de tegenvallende groei in 
de VS. Per saldo leverde de 
koers meer dan 10 procent in.

Proximus blijft in het ver-
domhoekje zitten. Dat is 
slecht nieuws voor de Belgi-
sche overheid, die 53,5 pro-
cent van de aandelen aan-
houdt. Onlangs daalde de 
koers onder de psychologi-

sche grens van 10�euro. Intus-
sen is de beurskapitalisatie 
verschrompeld tot nog am-
per iets meer dan 3�miljard 
euro. De analisten verklaren 
de daling door de grote inves-
teringen van 1,2�miljard euro 
in het glasvezelnetwerk. 
 Bovendien dook in België bij 
de veiling van de 5G-fre-
quenties een nieuwe tele-
comspeler op. Sinds begin 
 januari is de koers bijna 
 gehalveerd.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 1,06 euro
Ticker: CYAD BB
ISIN-code: BE0974260896

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 13,90 euro
Ticker: PHIA NA
ISIN-code: NL0000009538

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 11,02 euro
Ticker: FAGR NA
ISIN-code: BE0003874915

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,31 euro
Ticker: PROX BB
ISIN-code: BE0003810273
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H
et aandeel van Microsoft 
heeft de crisissen op de 
beurzen lang goed door-
staan. Maar zelfs voor een 
klepper kan het te veel 
worden. De voorbije 
twaalf maanden zakte de 

koers met 22 procent. Dat is 
veel, maar in vergelijking met 
sommige sectorgenoten valt 
de malaise mee. Het aandeel 
is nog altijd iets meer waard 
dan twee jaar geleden en nog 
200 procent duurder dan vijf 
jaar geleden.
Die rustige standvastigheid 
heeft Microsoft te danken  
aan zijn uitgebreide, trouwe 
cliënteel. Microsoft heeft de 
band met zijn klanten nog 
sterker gemaakt door abonne-

O P T I E S

Zelfs Microsoft deelt in de klappen
mentsformules aan te bieden. 
In plaats van jaarlijks een dure 
licentie te betalen stapten veel 
klanten over op een abonne-
ment dat ze per maand kun-
nen betalen. Dankzij het 
enorme data bestand kan 
 Microsoft allerhande nieuwe 
producten en diensten aan-
bieden. De clouddiensten 
 beginnen enorm te renderen.
De terugval van de beurskoers 
kan kansen bieden voor wie 
voluit à la hausse gaat. Voor 
 geschreven posities is geen 
begininvestering vereist. 
Maar als de koers onder de 
uitoefenprijs van een geschre-
ven put zakt, kunt u wel ver-
plicht worden de aandelen te 
kopen.

Geschreven put
Schrijf de put Microsoft  
februari 2023 met uitoefen-
prijs 255,00�dollar @ 
34,70�dollar
De intrinsieke waarde van dit 
contract bedraagt 30�dollar 
(255 - 225). We ontvangen er 
4,7�dollar tijdswaarde boven-
op. Voor 17 februari 2023 zal 
de koers van het aandeel 
moeten stijgen tot boven 
255�dollar. Dan is de ontvan-
gen premie verworven. Ge-
beurt dat niet, dan kunnen we 
aangewezen worden om de 
aandelen te kopen tegen 
255�dollar. We betalen dan 
netto 220,3�dollar per aandeel 
(255 - 34,7). Dat is minder dan 
de huidige koers.

Gekochte call
Koop de call Microsoft april 
2023 met uitoefenprijs 
265�dollar @ 10,40�dollar
Een meer agressieve methode 
om à la hausse te gaan, is de 
aankoop van een calloptie. We 
verwachten dat de koers van 
Microsoft weer hogere regio-
nen gaat opzoeken. Maar we 
geven het wat tijd. Met deze 
call kunnen we wachten op 
een hogere koers tot 21 april 
2023. Dit contract krijgt in-
trinsieke waarde als de beurs-
koers stijgt met 17 procent. 
Dat is geen onmogelijke op-
dracht, aangezien de koers 
pas een eerste weerstand zal 
ondervinden rond 289�dollar. 
Dan is dit contract ten minste 
24�euro waard (289 - 265). De 
potentiële winst is onbeperkt. 
Het maximale verlies is gelijk 
aan de betaalde premie. Dat is 
de keerzijde van de medaille. z

D
e meeste trackers die de 
Braziliaanse aandelen-
markten schaduwen, ge-
bruiken de MSCI Brazil 
of de FTSE Brazil als 
 onderliggende index. De 
Braziliaanse real is met 

een winst van 16 procent te-
genover de dollar een van de 
weinige valuta die dit jaar de 
Amerikaanse munt wist te 
verslaan.

Franklin Templeton 
FTSE Brazil ETF
ISIN-code: IE00BHZRQY00
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,19�%
Tickersymbool (Euronext): 
FLXB GY
De ETF van Franklin Temple-
ton Investment Management 

D E R I V A T E N

Trackers op Braziliaanse aandelen
noteert op verschillende  
Europese beurzen met de- 
zelfde ISIN-code. De notering 
op de Deutsche Börse (Xetra) 
is de meest liquide, maar de 
tracker noteert ook in euro  
op Euronext Amsterdam en 
Milaan. De onderliggende  
index is de FTSE Brazil  
30/18 Capped-index, waar 
honderd bedrijven deel van 
uitmaken. De index wordt elk 
kwartaal herwogen. Bedrij-
ven uit de financiële sector 
staan in voor 25 procent van 
de index, gevolgd door mate-
rialen (19,2�%), energie 
(17,9�%) en nutsbedrijven 
(10�%). FLXB is een fysieke 
tracker en de inkomsten wor-
den herbelegd. De beheers-
vergoeding is in vergelijking 

met andere Brazilië-trackers 
erg laag.

Lyxor MSCI Brazil ETF
ISIN-code: LU1900066207
Beurs: Euronext Parijs
Beheersvergoeding: 0,65�%
Ticker (Euronext): RIO FP
De tracker van Lyxor Asset 
Management schaduwt de 
MSCI Brazil, wereldwijd de 
referentie-index voor investe-
ringen in Brazilië. De MSCI 
telt 48 bedrijven, maar de sa-
menstelling lijkt erg sterk op 
die van de FTSE Brazil. Ook 
de sectoriële samenstelling 
wijkt weinig af. De tracker 
noteert ook op Xetra en 
 Milaan, maar de notering met 
de hoogste liquiditeit is die op 
Euronext Parijs. Het is een 

synthetische tracker, maar de 
inkomsten worden herbelegd. 
Het grote verschil met de 
ETF van Templeton is de veel 
hogere beheersvergoeding.
Toch is de MSCI Brazil de 
meest gevolgde index door de 
uitgevers van ETF’s. Black-
Rock en HSBC hebben beide 
een tracker in het gamma die 
de inkomsten uit dividenden 
elk kwartaal uitkeert in plaats 
van herbelegt. De iShares 
MSCI Brazil ETF wordt uit-
gegeven door BlackRock en 
noteert op Euronext Amster-
dam met het tickersymbool 
IBZL en de ISIN-code 
IE00B0M63516. De jaarlijkse 
beheerkosten zijn met 0,74 
procent aan de hoge kant. De 
HSBC MSCI Brazil ETF no-
teert op Euronext Parijs met 
het tickersymbool HBZ en de 
ISIN-code IE00B5W34K94. 
De beheerskosten bedragen 
0,5 procent. z
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Is het een goed idee om 
Pharming te kopen in de 
aanloop naar de mogelijke 
goedkeuring van hun twee-
de genees middel volgend 
jaar?

Het Nederlandse biotech-
bedrijf Pharming noteert 
sinds 1998 op Euronext Am-
sterdam en richt zich op 
zeld zame ziekten. Het bedrijf 
heeft één geneesmiddel op de 
markt: Ruconest is een zoge-
noemde C1-remmer voor de 
behandeling van acuut erfe-
lijk angio-oedeem (HAE), die 
in 2010 werd goedgekeurd  
in Europa en in 2014 in de 
Verenigde Staten. De eerste 
jaren werd de verkoop uit-
besteed, maar eind 2016 nam 
Pharming met succes de 
Amerikaanse verkoop in han-
den, gevolgd door Europa 
vanaf 2020.
De jongste jaren schommelt 
de jaarlijkse omzet rond 
200�miljoen dollar, waarvan 
ruim 95 procent wordt gerea-
liseerd in de Verenigde Sta-
ten. Dat is voldoende voor 
een structureel positieve kas-
stroom. Eind juni bedroeg de 
kaspositie een comfortabele 
190,9�miljoen dollar.
Op 21 januari 2025 vervalt 
een converteerbare obligatie 
van 125�miljoen euro, met een 
conversieprijs van 2,0028�eu-
ro per aandeel (huidige koers 
0,99 euro). Er is dus voldoen-
de geld voor de drieledige 
groeistrategie. Vooreerst is er 
de verdere groei van de ver-
koop van Ruconest. Ten 
tweede zoekt Pharming con-
tinu naar over te nemen kan-

didaat-geneesmiddelen in 
een laat ontwikkelingssta-
dium voor ziektedomeinen 
die de efficiëntie van het 
commerciële team kunnen 
versterken.
De belangrijkste stap was in 
2019 de verwerving van de 
exclusieve licentierechten 
van Novartis op CDZ173, 
 inmiddels omgedoopt tot 
 leniolisib. Het is een kandi-
daat-geneesmiddel voor de 
behandeling van patiënten 
met het geactiveerd PI3K- 
delta-syndroom of  APDS, een 
uiterst zeldzame immuun-
ziekte. Pharming betaalde bij 
de ondertekening 20�miljoen 
dollar met daarnaast voorzie-
ne regulatoire en commercië-
le mijlpaal betalingen, alsook 
dubbel cijferige royalty’s op 
de  nettoverkoop.
De kans dat het zover komt, 
is aanzienlijk. Na de succes-
volle voltooiing van een fase 
II/III-studie begin 2022 
loopt het registratieproces 
volop. Het Amerikaanse 
 geneesmiddelenagentschap 
FDA beslist na een versnelde 

beoordeling op 29 maart 
2023 over de aanvraag. De 
Europese goedkeuringsaan-
vraag werd op 11 oktober in-
gediend en zal in de eerste 
helft van 2023 worden beant-
woord.
De derde strategische pijler 
is de ontwikkeling van de 
 eigen pijplijn. Om voorrang 
te geven aan leniolisib heeft 
Pharming de ontwikkeling 
van kandidaat-middelen te-
gen acuut nierfalen en pre-
eclamp sie onlangs stopgezet. 
Er lopen nog twee preklini-
sche projecten tegen HAE en 
de ziekte van Pompe. Phar-
ming start dit jaar nog met 
twee klinische studies met 
leniolisib tegen APDS bij kin-
deren tot twaalf jaar en zal 
ook andere indicaties onder-
zoeken.
Het aandeel verloor sinds 
 begin september de helft van 
de koerswinst van 50 procent 
die in augustus volgde op de 
goede cijfers en de vooruit-
gang met leniolisib. Op basis 
van een verwachte goedkeu-
ring van leniolisb mag het 
aandeel worden gekocht 
 (rating 1C). Vooral de 
 Amerikaanse goedkeuring is 
cruciaal, gezien de hoge 
prijszetting voor zulke 
 geneesmiddelen. z

Is Pharming een koopkandidaat?

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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WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 13/10: Gatos Silver;  tip van 

de week: Xior  
• Vrĳdag 14/10: Analyse (luxewagens); 

opties (Microsoft) en aandelenlĳsten
• Maandag 17/10: Samsung Electronics 

en lezersvraag (Pharming)
• Dinsdag 18/10: Fagron; LVMH; derivaten 

(Brazilië)
• Woensdag 19/10: Hecla Mining, Total 

Energies  en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: INSIDERS GEVEN KOOP-
SIGNAAL; AANDELEN IN DE KĲKER: 
COFINIMMO EN NATIONALE BANK

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 20 OKTOBER
Akzo-Nobel: kwartaalresultaten
BE Semiconductor: kwartaalresultaten
Intel: kwartaalresultaten
Orange Belgium: kwartaalresultaten
Sipef: kwartaalupdate
Wereldhave Belgium: kwartaalresultaten
VRĲDAG 21 OKTOBER
Schlumberger: kwartaalresultaten
MAANDAG 24 OKTOBER
Meta Platforms: kwartaalresultaten
DINSDAG 25 OKTOBER
Alphabet: kwartaalresultaten
First Quantum Minerals: 
kwartaalresultaten
Microsoft: kwartaalresultaten
WOENSDAG 26 OKTOBER
Agnico-Eagle Mines: 
kwartaalresultaten
AkerBP: kwartaalresultaten
Boeing: kwartaalresultaten
Cameco: kwartaalresultaten
Melexis: kwartaalresultaten
Qualcomm: kwartaalresultaten
DONDERDAG 27 OKTOBER
AB InBev: kwartaalresultaten
Apple: kwartaalresultaten
Argenx: kwartaalresultaten
Euronav: kwartaalresultaten
Kinepolis: kwartaalupdate
MDxHealth: kwartaalresultaten
Newmont: kwartaalresultaten
Pharming: kwartaalresultaten
Telenet: kwartaalresultaten
UMG: kwartaalresultaten
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P O R T E F E U I L L E

D
e tegenvallende inflatie 
in de Verenigde Staten 
deed eerst Wall Street 
andermaal onderuitgaan, 
maar dan kwam een 
spectaculair herstel op 
gang. Intussen staan de 

VS en China weer lijnrecht 
tegenover elkaar, deze keer 
over halfgeleiders. Een van 
de slachtoffers van de chip-
oorlog is Samsung Electro-
nics. We beseffen dat we het 
aandeel heel goedkoop uit de 
voorbeeldportefeuille halen.
Anderzijds willen we het ge-
loof in het herstel van de ge-
reglementeerde vastgoedven-
nootschappen (gvv’s) illus-
treren door eentje op te ne-
men in de voorbeeldporte-
feuille. Het had ook Aedifica 
of Warehouses De Pauw 
(WDP) kunnen zijn, maar we 
kozen voor Xior (lees blz. 108 
en blz. 105).

Samsung Electronics: 
chipoorlog
Er pakken zich dit jaar steeds 
meer wolken samen boven de 
chipsector. De koopkracht-
crisis door de torenhoge 
energieprijzen weegt steeds 

meer op de verkoop van per-
sonal computers en, in min-
dere mate, van smartphones, 
wat gevolgen heeft voor de 
verkoop van geheugenchips. 
Daar komt een nieuwe fase in 
de geostrategische spannin-
gen tussen de VS en China 
bovenop. Wie de suprematie 
in de wereld wil, moet ook 
technologisch superieur zijn. 
De VS zien China als een be-
dreiging op beide domeinen. 
De regering-Biden wil de ex-
port van apparatuur en ge-
avanceerde chips naar China 
aan banden leggen, om de 
opmars van de Chinese chip-
industrie te dwarsbomen.
De VS proberen de rest van 
de westerse wereld mee in 
het bad te trekken. Het land 
geeft aan dat de chipsproduc-
tie die met Amerikaanse ap-
paratuur gebeurt, overal ter 
wereld aan banden wordt ge-
legd, tenzij een licentie wordt 
gegeven. Vandaar dat ook de 
Taiwanese en Zuid-Koreaan-
se halfgeleiderproducenten 
mee onderuitgingen.
Dat gebeurde ook met Sam-
sung Electronics. Wereldwijd 
liep het verlies aan beurs-

waarde op tot 240�miljard 
dollar. Het Zuid-Koreaanse 
conglomeraat lag al niet in de 
bovenste schuif bij beleggers. 
2021 was een geweldig jaar 
voor de chipdivisie met voor-
lopige groeicijfers van 36 en 
22 procent voor respectieve-
lijk DRAM- en NAND-half-
geleiders. Samsung is goed 
voor ruim een derde van de 
wereldproductie ervan.
De eerste helft van 2022 viel 
nog mee, maar de cijfers over 
het derde kwartaal bleven 
duidelijk onder de verwach-
tingen. In het eerste kwartaal 
was er 77,0�miljard Koreaanse 
won omzet,  het tweede 
kwartaal 77,78�miljard won. 
Dat was nog twee keer per-
fect in lijn met de verwach-
tingen en beduidend beter 
dan in de eerste zes maanden 
van het vorige boekjaar. In 
het derde kwartaal zakte de 
omzet tot 76,0�miljard won, 
2,7 procent meer dan in het-
zelfde kwartaal vorig jaar, 
maar beduidend onder de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 78,5�miljard won.
Vooral de bedrijfswinst (ebit) 
blijft ver onder de analisten-
consensus. Die valt voor het 
eerst sinds 2019 fors terug. 
Het cijfer van 10,8�miljard 
won zit niet alleen 11 procent 
onder de analistenconsensus, 

maar ook liefst 32 procent 
onder de bedrijfswinst in het 
derde kwartaal van 2021. De 
inflatie-impact op de marges 
is in het derde kwartaal dus 
sterk toegenomen. De herop-
flakkering van de handels-
oorlog tussen de VS en China 
is geen goed nieuws voor 
Samsung. China is zijn groot-
ste markt met een van vijfde 
van de groepsomzet.
Er kwam een negatieve reac-
tie op de kwartaalcijfers en 
de exportcontroles richting 
China van de regering-Biden. 
Samsung noteert tegen min-
der dan 3�keer de verwachte 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor volgend jaar, slechts 
1,1�keer de boekwaarde en 
9,5�keer de verwachte winst 
2022. Dat is een bijzonder la-
ge waardering, ook historisch 
gezien. De chipoorlog leidt 
tot extra onzekerheid. We 
verlagen daarom het advies 
naar ‘houden/afwachten’ 
(rating 2A) en nemen af-
scheid van het aandeel in de 
voorbeeldportefeuille. z

De heropflakkering van 
de handelsoorlog tussen 
de VS en China is geen 
goed nieuws voor Sams-
ung.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
·  7C Solarparken heeft zich 

verzekerd van de rechten op 
een bĳkomende portefeuille 
van 100 megawattpiek 
(MWp), die de uitbouw van 
de portefeuille aan zonne-
parken van 366 MWp nu tot 
525 MWp in 2025 moet hel-
pen te verzekeren

·  LVMH: een zeer geruststel-
lende kwartaalupdate met 
een organische omzetgroei 

van 19 procent in het derde 
kwartaal, tegenover een 
vooropstelling van de markt 
van 13 procent. Meer uitleg 
leest u in het volgende num-
mer

·  Tessenderlo: onafhankelĳk 
expert Kumulus Partners 
heeft de ruilverhouding van 
1 aandeel Picanol voor 2,36 
aandelen Tessenderlo als 
billĳk beoordeeld

·  Volkswagen: na de succes-
volle beursgang van Por-

sche overweegt het 
management ook de andere 
luxemerken, Lamborghini en 
Bentley, een eigen beursno-
tering te geven.

Thema goud & 
metalen
·  Cameco: de markt schrok 

enorm van de koop van een 
belang van 49 procent in 
Westinghouse Electric, een 
iconische bouwer van kern-
centrales. CEO Tim Gitzel wil 

meer zĳn dan een puur mĳn-
bouwbedrĳf, maar de markt 
ziet het duidelĳk minder zit-
ten, gezien de zeer nega-
tieve koersreactie

Thema  
vergrijzing
·  Mithra Pharmaceuticals 

kon positieve preklinische 
resultaten aankondigen 
voor Estetrol (E4) voor 
wondverzorging

Samsung ruilen  
voor Xior
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 50 aandelen Pan American Silver gekocht tegen 
15,34 dollar en 100 aandelen Sandstorm Gold tegen 4,54 dollar;  
we kopen 70 aandelen Xior tegen openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 2 aandelen Samsung Electronics tegen 
openingskoers donderdag
 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
153.723,54   (99,8%)      249,83    (0,2%)             153.973,37  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -13,9% Bel20 -21,9%
Eurostoxx50 -21,3% MSCI World  -12,3%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O B L I G A T I E S

M
omenteel zijn veel obli-
gaties goedkoop op de 
secundaire markt. Ze 
hebben een beperkte 
coupon, maar door de 
sterk verminderde koers 
is het effectieve rende-

ment aanzienlijk gestegen. 
Wegens de kleine coupon is 
de roerende voorheffing (RV) 
van 30 procent beperkt. Wan-
neer de effecten op de verval-
dag komen, worden ze terug-
betaald tegen 100 procent van 
de nominale waarde. Het 
verschil tussen de terugbeta-
lingsprijs en de aankoopprijs, 
de meerwaarde, is niet onder-
hevig aan de roerende voor-
heffing. We hebben die tech-
niek al uiteengezet.

Ook roerende 
voorheffing
Wie daaruit afleidt dat een 
obligatie zonder coupon uit 
fiscaal oogpunt misschien 
nog interessanter is, moeten 

we teleurstellen. Alle inkom-
sten uit vastrentende beleg-
gingen zijn onderworpen aan 
roerende voorheffing. Dat 
geldt ook voor effecten zon-
der een periodieke coupon-
betaling, die ver onder de no-
minale waarde worden uitge-
geven. Koopt u een nieuwe 
nulcouponobligatie tegen bij-
voorbeeld 3.000�euro en be-
taalt de emittent u op de ver-
valdag 10.000�euro terug, dan 
is de RV verschuldigd op het 
verschil tussen de uitgifte- en 
de terugbetalingsprijs. U be-
taalt dan 30 procent op 7.000 
euro, of 2.100�euro. De fiscus 
beschouwt de meerwaarde 
als een gekapitaliseerde in-
trest. Om dat te vermijden, 
verkopen sommige obligatie-
houders hun stukken voor de 
vervaldag. Op die manier 
schuiven ze de hete aardap-
pel door naar de nieuwe ko-
per.
Geïnteresseerden in zero-

bonds zijn gewaarschuwd. 
Vlak voor de vervaldag zijn 
die obligaties te koop tegen 

interessante voorwaarden, 
maar wie de stukken op de 
vervaldag aanbiedt, is gehou-
den de RV te betalen op het 
verschil tussen de uitgifte- en 
de terugbetalingsprijs. Theo-
retisch zou u de te veel be-
taalde roerende voorheffing 
kunnen recupereren, als u 
kunt bewijzen dat de verko-
per van de obligatie RV heeft 
betaald op zijn deel van de 
meerwaarde. In de praktijk 
zal dat vrijwel onmogelijk 
zijn. Doorgaans kent u de 
verkoper niet. Nochtans is el-
ke belegger verplicht in de 
belastingaangifte de roeren-
de inkomsten aan te geven 
die hij heeft ontvangen in de 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 74,99  7,85 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 82,84  9,55 % 100.000 NR
EUR  VGP P 1,625 % 17/01/27 77,50  7,88 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 71,62  9,33 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 84,25 8,84 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn. P 2,703 % 15/04/32 72,99 6,59 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,23  8,26 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 95,69  3,37 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,67  3,15 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada 1,65 % 22/09/25  89,50 5,15 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,85  5,76 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 86,00 4,60 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 90,05  9,17 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24  71,95 46,1 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 93,24  10,9 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 82,74  8,11 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

N U L C O U P O N S

Dan maar zonder 
coupon

= ESG-obligatie
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periode dat hij de obligatie in 
bezit had. Hij zal belast wor-
den op die inkomsten. Maar 
zo’n aangifte gebeurt niet al-
tijd.
Samengevat: wie gewone 
obligaties verkoopt met een 
meerwaarde, hoeft daar geen 
belasting op te betalen. Op 
het verschil tussen de aan-
koopprijs en de terugbetaling 
van een nulcouponobligatie 
is wel roerende voorheffing 
verschuldigd.

Aanzienlijke  
verschillen
Er bestaan aanzienlijk wat 
verschillen tussen een nul-
couponobligatie en een andere 
obligatie. Aan een nulcoupon- 
obligatie hangen geen cou- 
pons. Er is geen periodieke 
rente. Het rendement zit in 
het verschil tussen de lagere 
uitgiftekoers en de hogere af-
lossingskoers (de nominale 
waarde) op de vervaldag. Het 
kan een nadeel zijn dat de 
volledige betaling gebeurt op 
de vervaldag. Daardoor be-
weegt de waarde van de nul-
couponobligatie vaak en 
soms sterk. Hoe langer de 
restlooptijd van de obligatie 
hoe goedkoper, en vice versa. 
Voorts zijn relatief weinig 
 zerobonds in omloop en is de 
liquiditeit laag. Een belegger 
kan zo moeilijkheden onder-
vinden bij het verkopen van 
een obligatie zonder coupon. 
Bedrijfsobligaties met nul-

coupon zijn doorgaans risico-
voller dan vergelijkbare obli-
gaties die wel coupons beta-
len. Als de emittent in gebre-
ke blijft bij een nulcoupon-
obligatie, heeft de belegger 
zelfs geen couponbetalingen 
ontvangen. De potentiële 
verliezen zijn dus groter.
Doorgaans hebben zero-
coupons een looptijd van mi-
nimaal tien jaar. Dat heeft 
ook voordelen. Door de lange 
looptijd kunnen de beleggers 
plannen op lange termijn. En 
omdat de obligaties aangebo-
den worden met een grote 
korting, volstaat doorgaans 
een beperkt startkapitaal.

Zerobonds kunnen ook inte-
ressant zijn voor wie obliga-
ties in buitenlandse munten 
verkiest. Bij een gewone obli-
gatie krijgt de couponbezitter 
jaarlijks of soms enkele keren 
per jaar een relatief klein be-
drag uitgekeerd. Dat herbe-
leggen, heeft vaak niet veel 
zin en telkens omwisselen 
naar euro brengt veel kosten 
mee. Bij een nulcoupon 
groeit het beginkapitaal ge-

woon aan, en krijgt de obliga-
tiehouder op de vervaldag 
zijn inleg terug, verhoogd 
met de aangroei.

Nefaste rentestijgingen
Forse rentestijgingen zijn ne-
fast voor bestaande zero-
bonds. Als die enkele jaren 
geleden zijn uitgegeven, 
heeft de emittent rekening 
gehouden met een lage ren-
tevoet. Zulke effecten zijn 
vandaag daarom veel in 
waarde gezakt. Wie de stuk-
ken heeft gekocht met het 
oog op koerswinst tijdens de 
looptijd van de obligatie, is 
eraan voor de moeite. Het is 
vandaag mogelijk leningen 
aan te schaffen met een ho-
gere coupon of een hoger 
rendement dan enkele maan-
den of jaren geleden.
De sterk gedaalde koersen 
van nulcouponobligaties 
kunnen wel interessante mo-
gelijkheden scheppen voor 
wie nu instapt. Obligaties 
met een zerocoupon garan-
deren een vast herbeleg-
gingspercentage. Dat is het 
voordeligst in tijden van hoge 
rente. De berekening van het 
werkelijke rendement op le-
ningen zonder coupon is een 
hele klus. U laat dat het best 

over aan uw financieel tus-
senpersoon. Die heeft prakti-
sche tools om dat in een 
handomdraai te berekenen.

Instapkans
Niemand kan voorspellen 
hoe hoog de rente de volgen-
de maanden en jaren nog zal 
stijgen. Veel experts zijn het 
erover eens dat nog een mati-
ge stijging mogelijk is, maar 
dat de rente stilaan een top 
bereikt. Voor de liefhebbers 
van nulcouponobligaties is 
dat een instapkans. Op de 
website Finanzen.net vindt u 
een lijst met bijna 31.000 nul-
couponobligaties (navigatie 
Home >Anleihen >Anlei-
hen-Suche). Voor elk wat 
wils. Er zijn riskante zero-
bonds in Turkse lira met een 
rendement hoger dan 70 pro-
cent van een triple A-debi-
teur (European Bank for 
Reconstruction and Deve-
lopment, XS0895744042) 
tot veilige en heel veilige in 
euro (Nederlandse Staats-
obligatie NL000944663) 
met een rendement van 8,35 
procent tot 2040 of in Ameri-
kaanse dollar van EIB 
(XS0070553820), waarvan 
het huidige rendement 4,50 
procent bedraagt tot 2026. z

Momenteel zijn veel  
obligaties goedkoop  
op de secundaire markt.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  0,9733 -15,78 %
EUR/GBP  0,8774 +3,42 %
EUR/NOK  10,420 +5,16 %
EUR/SEK  10,992 +8,33 %
EUR/CAD  1,3419 -7,48 %
EUR/AUD  1,5460 -2,12 %
EUR/NZD  1,7334 +4,07 %
EUR/ZAR  17,619 +2,16 %
EUR/TRY  18,090 +76,44 %

OBLIGATIEFOCUS

Biocartis heeft de looptĳd 
van een uitstaande conver-
teerbare obligatie met 3,5 
jaar verlengd, tot 2027. Tege-
lĳk wordt een deel van de 
coupons omgezet in extra 
aandelen. Biocartis is, naar 
eigen zeggen, een innovatief 
bedrĳf in moleculaire diag-
nostiek, dat zich inzet om een 
revolutie teweeg te brengen 
in moleculaire testen. Maar 
om te groeien op de competi-

tieve markt waarin het bedrĳf 
werkt, is erg veel geld nodig. 
Als de inkomsten te traag 
toenemen, raakt het geld 
snel op. Cash burning noe-
men analisten dat. Biocartis 
heeft dat aan den lĳve onder-
vonden. Om de financiën 
weer op orde te krĳgen, is 
een driestappenplan voorge-
steld. De looptĳd van de con-
verteerbare lening verlengen 
en coupons omzetten in aan-
delen vormen daar een 
onderdeel van. De uitgifte 
van een nieuwe converteer-
bare obligatie is een ander 

hoofdstuk van het plan. Het 
nieuwe papier krĳgt een 
coupon van 4,5 procent en 
loopt tot november 2026.
Om de uitgebreide herkapita-
lisatietransactie uit te leg-
gen, worden houders van 
converteerbare obligaties 
Biocartis uitgenodigd op een 
bĳzondere vergadering. Die 
vindt plaats op donderdagna-
middag 27 oktober in het 
hoofdkantoor in Mechelen.
Het voormalige Thromboge-
nics heet vandaag Oxurion. 
Ook bĳ de ontwikkelaar van 
oogmedicĳnen loopt het niet 

vlot. Tien jaar geleden was 
een aandeel meer dan 
40 euro waard, nu nog 
0,10 euro. Het biotechbedrĳf 
verbrandt evenals Biocartis 
erg veel kapitaal. Negma, een 
durfkapitaalfonds uit Dubai, 
heeft eind vorige maand 160 
obligaties geconverteerd in 
aandelen Oxurion. Ook in juni 
zette Negma converteerbare 
obligaties om in aandelen. 
Daardoor trad een aanzien-
lĳke verwatering op voor de 
bestaande aandeelhouders.

Biotech op zoek 
naar vers  
kapitaal
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S
inds de beursgang en tot 
een halfjaar geleden had-
den de aandeelhouders 
van Xior Student Hou-
sing geen enkele reden 
tot klagen. Tussen eind 
2015 en het voorjaar van 

2022 bracht een belegging in 
Xior (koerswinst plus divi-
denden) 184 procent of ge-
middeld 18 procent per jaar 
op, tegenover 41 procent of 
gemiddeld 5,5 procent voor 
een belegging in de Bel-20-
index. Een halfjaar later is 
die return tot 68 procent te-
ruggevallen, of iets minder 
dan 8 procent per jaar.
Xior, opgericht in 2014, is een 
van de zeventien geregle-
menteerde vastgoedvennoot-
schappen of gvv’s op Euro-
next Brussel. Xior is een bui-
tenbeentje. Het is de enige 
die zich bijna uitsluitend be-
zighoudt met de huisvesting 
van studenten (ruim 90�% 
van de inkomsten).
Xior heeft in mei van dit jaar 
een kwantumsprong geno-
men door voor 939�miljoen 
euro European Student Hou-
sing Fund I + II van de vast-
goedontwikkelaar Basecamp 
Group over te nemen. Dat 
krikte de waarde van de por-
tefeuille met 32 procent op 
tot 3,7�miljard euro. Het aan-
tal studentenkamers werd op 
dat moment met 5.341 ver-
hoogd (van 21.185 naar 
26.526). Het aantal landen 
klom van vijf naar acht 
(Duitsland, Denemarken en 
Zweden kwamen erbij). De 
aanwezigheid in Europese 
steden steeg van 34 naar 43.
Door de stijgende rente 
maakte de markt zich meer 
en meer zorgen over de fi-

nanciering van de overname. 
De verkopende fondsen van 
Basecamp mogen hun aande-
len in eerste instantie enkel 
via private plaatsing verko-
pen. Het was dus uitkijken 
naar de recente private plaat-
sing van bijna 2,1�miljoen 

aandelen. Die lukte, maar ge-
beurde met ongeveer 8 pro-
cent korting op de al fors 
 gedaalde koers van 29,1�euro 
per aandeel.

Operationeel lijkt er ons geen 
vuiltje aan de lucht. De be-
zettingsgraad is met 98 pro-
cent heel hoog. Met de deal 
groeit Xior uit tot een Euro-
pese topspeler in een groei-
niche van de vastgoedmarkt. 
De studentenpopulatie groeit 
continu en hun verwachtin-
gen en kwaliteitseisen voor 
hun behuizing stijgen ook. 
De klassieke ‘kotmadam’ 
heeft meer en meer plaats 
moeten ruimen voor profes-
sionele organisaties als Xior. 
De gvv helpt het tekort aan 
kwalitatieve kamers mee op 
te vullen.
Het actieterrein was aanvan-
kelijk beperkt tot België en 
Nederland, maar de jongste 
jaren heeft Xior ook belang-
rijke stappen gezet richting 

Spanje en Portugal. Na de 
 Basecamp-deal ziet de geo-
grafische opdeling er als 
volgt uit: Nederland (36�%), 
België (21�%), Spanje (12�%) 
en Portugal (6�%), Denemar-
ken (12�%), Polen (4�%), 
Duitsland (4�%) en Zweden 
(3�%).
In de eerste zes maanden van 
2022 zagen we een sterke 
groei van de huurinkomsten 
met 42 procent tot 49,78�mil-
joen euro. Dat leverde een 
operationele winst van 
24,68�miljoen euro op, of een 
stijging van 43,4 procent. Per 
aandeel zien we een toename 
van 0,73 naar 0,88�euro 
(+20,5�%), onder meer door 
een kapitaalverhoging van 
179�miljoen euro in maart 
 vorig jaar. De nettoactief-
waarde bedroeg 41,47�euro 
per aandeel, tegenover 
38,63�euro eind 2021.

Conclusie
We kozen voor het aandeel 
van Xior als tip va de week 
omdat de koersval ons over-
dreven lijkt. Xior is actief in 
een groeiniche van de vast-
goedmarkt. Dat zal nog jaren 
zo blijven. Bij ons, maar ook 
elders is er een structureel 
tekort aan studentenhuisves-
ting. Bovendien kunnen we 
het aandeel afgerond 30 pro-
cent onder de intrinsieke 
waarde kopen. Het manage-
ment heeft de groeistrategie 
tot nog toe op een succes-
volle manier uitgevoerd.  
We verwachten de komende 
jaren een verdere winststij-
ging. z
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Tip van de week: Xior

Ko e r s :  29,35 euro
T i c ke r :  XIOR BB
I S I N - c o d e :  BE0974288202
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,02 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  16
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  14
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -38  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -40 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,9  %

Xior is uitgegroeid tot  
een Europese topspeler  
in een groeiniche van  
de vastgoedmarkt.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 13 OKTOBER
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