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De renteverrassing 
van 2022
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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 torenhoge inflatie 
 domineert de financiële 
markten al maanden. Ze 
is na heel lang helemaal 
terug. Wie een jaar gele-
den durfde te suggereren 
dat de inflatie een blijver 

zou kunnen zijn en dat er veel 
factoren voor een lage inflatie 
zijn weggevallen, werd niet 
ernstig genomen. Ook de cen-
trale banken, zoals de Federal 
Reserve (Fed) en de Europese 
Centrale Bank (ECB), namen 
het probleem een jaar geleden 
niet serieus genoeg. Nu lijkt 
het einde van de wereld aan-
gebroken.
De obligatiebeleggers kunnen 
er niet om lachen. De verliezen
van het eerste kwartaal waren 
al lang niet meer gezien. 
Daarbij plaatsen we de kant-
tekening dat de aandelen- en 
de obligatiemarkten niet lan-
ger communicerende vaten 
zijn. Voordat centrale ban-
kiers aan hun experiment met 
monetaire versoepelingen 
waren begonnen, deden obli-
gaties het doorgaans goed als 

aandelen ontgoochelden en 
omgekeerd. Maar ook voor 
gemengde fondsen met obli-
gaties en aandelen was het 
een bloedrood eerste kwartaal 
van 2022. In de eerste weken 
van het tweede kwartaal ziet 
het er niet beter uit.

Inflatiepiek
De Amerikaanse tienjarige 
rente bedroeg in het najaar van 
2020 nog 0,6 procent, in de 
overtuiging dat de coronacrisis
ons jarenlang een lage groei 
zou bezorgen. Quod non. De 
voorbije weken heeft de rente 
weer een fameuze tussenspurt 
geplaatst en is ze al richting 
2,80 procent geklommen. Ze 
wordt mee omhooggestuwd 
door de rentevoeten op korte
looptijden, die allemaal fors 
boven 2,5 procent zijn geste-
gen. Ook in Europa zijn er al 
enige tijd geen negatieve tien-
jarige rentestanden meer, ook 
niet in Duitsland. Dat komt 
onder meer door de toestand 
van de overheidsfinanciën in 
de meeste westerse landen.

Zowat iedereen gaat ervan uit 
dat de rente de komende tijd 
alleen maar verder zal stijgen. 
Dan is de kans groot dat dat 
net niet zal gebeuren en dat 
de langetermijnrente in de 
loop van het jaar zal dalen, 
misschien zelfs behoorlijk. 
Ten eerste is de kans reëel dat 
we een inflatiepiek aan het 
vormen zijn. De prijzen zijn 
vooral gedreven door de ener-
gieprijzen. Die hebben moge-
lijk al aan het begin van het 
gewapend conflict in Oekraï-
ne hun piek bereikt. Een prijs 
van 140 dollar voor een vat 
ruwe Brent-olie aan het begin 
van de lente is even absurd als 
de negatieve olieprijs van zo-
wat twee jaar geleden aan be-
gin van de covid-19-pande-
mie. Daar zit dus wel wat ne-
gatieve rek op.

Daarnaast moet de Fed maar 
eens zijn tanden laten zien en 
op de bijeenkomst in mei met 
een tweede renteverhoging 
uitpakken, deze keer een met 
50 basispunten (0,50%). 
Vooral de obligatiebeleggers 
verwachten al langer dat de 
Amerikaanse centrale bank 
de inflatie ernstig neemt en 
eindelijk toont dat ze die on-
der controle wil krijgen. Dat 
kan de rust op de obligatie-
markten doen terugkeren en 
ervoor zorgen dat de langeter-
mijnrente na maanden van 
fors hogere rentestanden 
weer zal zakken. Dat zou een 
aangename verrassing en mo-
gelijk mee de motor van een 
sterke tweede jaarhelft voor 
zowel de aandelen- als de 
obligatiebelegger zijn. z
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De Fed moet eindelijk 
tonen dat ze de torenhoge 
inflatie onder controle 
wil krijgen.

INHOUD

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

U mag analyses verwachten over:
•  Analyse metaverse
• ASML
• Just Eat Takeaway
• Netfl ix
•  Oxurion

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

P O D CAST:  s t ĳ g e n d e  re n t e  e n  E u ro n a v 

GF



2 1  A P R I L  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

114 Inside Beleggen
A N A L Y S E

Z
ilver presteerde vorig 
jaar met een verlies van 
11,5 procent beduidend 
slechter dan goud. In 
2022 staat het goedkoop-
ste edelmetaal voorlopig 
op een winst van 6,5 pro-

cent, nagenoeg gelijk aan het 
rendement van goud. Maar 
de meeste zilverdelvers ha-
len tegenwoordig het groot-
ste deel van hun omzet uit 
goud, zodat de koersevolutie 
niet altijd eenduidig de prijs 
van slechts één metaal volgt.
Op korte termijn is enige 
 terugval mogelijk, maar daar-
na mikken we op een inhaal-
beweging van zilver en zilver-
mijnen tegenover goud en 
goudmijnen. Met Alexco 
 Resource, First Majestic 
Silver, Pan American Silver 
en Wheaton Precious Me-
tals zitten er vier met zilver 
verbonden aandelen in de 
voorbeeldportefeuille, die we 
geregeld bespreken. Hier-
onder bekijken vier andere 
zilvergerelateerde mijnaan-
delen. 

Hecla Mining  
Hoge reserves
Voor Hecla Mining (ticker 
HL US) was 2021 een record-
jaar. De omzet steeg met 16 
procent op jaarbasis naar 
807,5 miljoen dollar. Daarvan 
kwam 42 procent van goud 
en 34 procent van zilver. Zink 
(15%) en lood (9%) zorgden 
voor het saldo. In volumeter-
men gaat het om 12,3 miljoen 
troy ounce zilver en iets meer 
dan 200.000 troy ounce goud. 
Ook de aangepaste bedrijfs-
kasstroom (ebitda) bereikte 
met 279 miljoen dollar 
(+20%) een record.

Voor groei rekent Hecla het 
komende decennium vooral 
op Lucky Friday in Idaho. 
 Vorig jaar steeg de productie 
al met 75 procent naar 
3,56 miljoen troy ounce zilver 
en voor 2022 wordt 4,3 tot 
4,6 miljoen verwacht. Het 
streefdoel is een jaarlijks pro-
ductie van 5 miljoen troy 
ounce te bereiken. De prog-
noses voor 2022 zijn eerder 
conservatief, met gemiddeld 
13,2 miljoen troy ounce zilver 
en 170.000 troy ounce goud.
Hecla had eind vorig jaar 
210 miljoen dollar in kas en 
daar stond een schuld van 
520 miljoen dollar tegenover. 
De verhouding tussen de net-
toschuld en de ebitda is ge-
daald naar 1,1, tegenover 1,7 
een jaar eerder. De liquidi-
teits positie inclusief krediet-
lijnen bedraagt 443 miljoen 
dollar. Daarmee is de kans op 
een nieuwe kapitaaloperatie 
voorlopig niet zo groot.
Pluspunten van Hecla zijn de 
lage productiekosten (minder 
dan 10 dollar per troy ounce 
zilver), de mijnlocaties in sta-
biele regio’s en vooral de hoge 
reserves. Die bedroegen eind 
vorig jaar 200 miljoen troy 
ounce zilver (+6%) en 
2,73 miljoen troy ounce goud 
(+14%).
Echt goedkoop is het aandeel 
niet meer en Lucky Friday 
blijft, gezien de bewogen 
voorgeschiedenis, een risico-

actief. Hecla noteert tegen 
35 keer de verwachte winst 
en 2,1 keer de boekwaarde. 
Het aandeel steeg dit jaar al 
met een kwart en loopt daar-
mee vooruit op de klim van 
de zilver- en goudprijs. We 
zouden op een terugval rich-
ting 6 dollar wachten vooral-
eer weer in te stappen.

Coeur Mining  
Ondermaatse  
koersprestatie
Coeur Mining (ticker CDE 
US) presteerde de voorbije 
twaalf maanden ondermaats 
op de beurs, met een verlies 
van 55 procent. Coeur produ-
ceerde vorig jaar 349.000 troy 
ounce goud en 10,1 miljoen 
troy ounce zilver. De 
groepsomzet (832,8 miljoen 
dollar) ging er licht op voor-
uit (+6%), maar de ebitda 
daalde met een vijfde naar 
214,8 miljoen dollar. Daar-
door daalde de ebitda-marge 
van 34 naar 25 procent. Er 
was een klein nettoverlies van 
1,4 miljoen dollar. De progno-
ses voor het lopende boekjaar 
waren ontgoochelend met 
een verwachte zilverproduc-

tie tussen 9 en 11 miljoen troy 
ounce en 315.000 tot 353.000 
troy ounce goud. Productie-
groei zit er dit jaar niet in. 
 Tegelijk moet Coeur fors in-
vesteren, terwijl de balans 
vrij zwak is.
Palmarejo in Mexico staat in 
voor 65 procent van de zilver-
productie en 31 procent van 
de goudproductie van de 
groep. Rochester in Nevada 
tekent voor 35 procent van de 
zilverproductie en neemt ook 
12 procent van de goudoutput 
voor zijn rekening. Daarnaast 
zijn er Kensington in Alaska 
(34% van de goudproductie) 
en Wharf in Zuid-Dakota 
(23% van de goudproductie). 
De in 2017 aangekochte Sil-
vertip-mijn in het Canadese 
British Columbia is voorlopig 
in slaapmodus en wordt ten 
vroegste in 2025 heropend.
De kapitaaluitgaven van 
Coeur zijn vorig jaar ruim 
verdrievoudigd tot 309 mil-
joen dollar. Voor dit jaar re-
kent Coeur op een verdere 
stijging naar 320 tot 390 mil-
joen dollar. Het grootste deel 
daarvan is voor de geplande 
uitbreiding van Rochester.

VIER ZILVERMĲNEN IN CĲFERS

Zilvermijnen maken 
inhaalbeweging

 ONDERNEMINGSWAARDE KOERSPRESTATIE 12 MND. KOERS/BOEKWAARDE

Hecla Mining  4 miljard dollar  +14% 2,1
Coeur Mining  1,8 miljard dollar  -49% 1,6
Fortuna Silver  1,1 miljard dollar  -43% 0,8
Hochschild Mining  624 miljoen pond  -34% 1,2
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Het grootste probleem van 
Coeur blijft de aanhoudende 
verwatering van de aandeel-
houders. Vorig jaar werd 
375 miljoen dollar opgehaald, 
wat de nettoschuld eind vorig 
jaar op 430 miljoen dollar 
bracht, of iets meer dan 
2 keer de ebitda. Alleen al de 
uitbreiding van Rochester zal 
600 miljoen dollar kosten. 
Een bijkomend nadeel is het 
hedgingprogramma dat 
Coeur opzette om zich in te 
dekken tegen schommelingen 
van de goudprijs. Voor 2022 
gaat het om 132.000 troy oun-
ce goud (ongeveer 40% van 
de verwachte productie), dat 
tussen 1.630 en 2.038 dollar 
zal worden verkocht. Hed-
ging zet bij stijgende prijzen 
een rem op het groeipotenti-
eel. Wegens het gebrek aan 
groei en de zwakke balans is 
Coeur Mining niet ons favo-
riete zilveraandeel.

Fortuna Silver Mines 
Onzeker investerings-
klimaat
De naam Fortuna Silver 
 Mines (ticker FSM US) dekt 
de lading steeds minder, want 
in het vierde kwartaal kwam 
slechts 22 procent van de om-
zet uit zilver. Goud stond in 
voor 69 procent en het saldo 
kwam van zink (5%) en lood 
(4%). Die evolutie is het ge-
volg van het succes van de 
Lindero-goudmijn in Argen-
tinië, die een recordkwartaal 
kende. Het zilver komt van 
San José in Mexico en Cayllo-
ma in Peru. Fortuna nam vo-
rig jaar Roxgold over en kreeg 
daardoor de Yaramoko-goud-
mijn (Burkina Faso) in han-
den. Nog interessanter is het 
Séguéla-exploratieproject in 
Ivoorkust, dat voor 42 pro-
cent compleet is en in de 
tweede helft van volgend jaar 

operationeel moet worden.
Over heel 2021 groeide de 
goudproductie van Lindoro 
van 55.000 troy ounce in 
2020 naar 207.000 troy oun-
ce. De zilveroutput klom van 
7,1 naar bijna 7,5 miljoen troy 

ounce. Vooral door de geste-
gen goudproductie is de om-
zet op jaarbasis ruim verdub-
beld (+115%) naar bijna 
600 miljoen dollar. De ebitda 
van 280,7 miljoen dollar le-
verde een marge van 47 pro-
cent op.
In oktober vorig jaar kwam 
een einde aan de twaalfjarige 
milieuvergunning van San 
José in Mexico. De Mexi-
caanse overheid verlengde de 
termijn eenzijdig met twee 
jaar, terwijl in de goedgekeur-
de aanvraag sprake was van 
twaalf jaar. Fortuna probeert 
langs juridische weg een lan-
gere vergunning te verkrij-
gen. Het is een indicatie van 
het onzekere investeringskli-
maat dat heerst in de Mexi-

caanse mijnbouwsector.
In 2022 zal de zilverproduc-
tie afnemen naar 6,2 tot 
6,9 miljoen troy ounce, een 
daling met 8 tot 17 procent op 
jaarbasis. De oorzaak ligt bij 
San José, waar de opbrengst 
dit jaar zal dalen van 6,4 mil-
joen troy ounce in 2021 naar 
5,2 tot 5,8 miljoen troy ounce. 
Dat zal echter ruim worden 
gecompenseerd door een ho-
gere goudoutput van 244.000 
tot 280.000 troy ounce (+18 
tot +35%).
De nettoschuld bedroeg eind 
vorig jaar 58,9 miljoen dollar, 
of slechts 0,2 keer de ebitda. 
Fortuna noteert onder de 
boekwaarde (0,8 keer) en te-
gen 4,2 keer de ebitda. Dat is 
ver onder het sectorgemid-
delde van 6,8, terwijl de voor-
uitzichten vrij goed zijn. De 
korting is onder meer het ge-
volg van de onzekerheid rond 
San José. Fortuna is specula-
tief koopwaardig.

Hochschild Mining  
Afhankelijk van Peru
De nieuwe linkse regering 
van Pedro Castillo in Peru 
wilde vorig jaar de Inmacula-
da- en Pallancata-mijnen slui-
ten wegens vermeende over-
tredingen van de milieure-
gels. De twee mijnen zijn 
 samen goed voor drie kwart 

van de groepsproductie bij 
Hochschild Mining (ticker 
HOC LN). Na enkele weken 
krabbelde Castillo terug. De 
mijnbouw staat in voor 60 
procent van de exportinkom-
sten en de financiële situatie 
van het land laat niet toe de 
sector aan banden te leggen. 
De sterke afhankelijkheid van 
Peru blijft een pijnpunt.
Met de overname van Amaril-
lo Gold wordt Hochschild de 
eigenaar van Posse Gold in 
Brazilië. Dat project moet de 
groepsproductie met ruim 
een vijfde doen toenemen en 
tegelijk de kosten verlagen.
De mijnen van Hochschild 
produceerden vorig jaar 
31,2 miljoen troy ounce zil-
verequivalent tegen gemid-
deld 14,4 dollar per troy oun-
ce, goed voor een omzet van 
811,4 miljoen dollar (+30%) 
en een ebitda van 382,8 mil-
joen (+41%). Dit jaar zal de 
output afnemen naar 26 tot 
27 miljoen troy ounce, terwijl 
de productiekosten stijgen 
naar 18,5 tot 19 dollar.
Hochschild had in december 
netto 86 miljoen dollar in kas. 
Tegen 1,2 keer de boekwaar-
de, 2,8 keer de ebitda en 
0,8 keer de omzet is Hoch-
schild speculatief koopwaar-
dig, met een bovengemiddeld 
risico. z

De Mexicaanse overheid 
verlengde de vergunning 
voor Fortuna met twee 
jaar, terwijl in de goedge-
keurde aanvraag sprake 
was van twaalf jaar.
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D
e Belgische uitbater van 
zonnepanelenparken in 
Duitsland en België kon-
digde op 7 april beter dan 
verwachte jaarresultaten 
aan. De jaaromzet steeg 
met 11 procent tot 56,2 

miljoen euro. Door de slechte 
weersomstandigheden zakte 
het productierendement te-
genover 2020 met 11 procent 
tot 933 kilowattuur per kilo-
wattpiek, 4 procent onder het 
langetermijngemiddelde. De 
geïnstalleerde capaciteit van 
7C Solarparken steeg met 
een record van 81 megawatt-
piek tot 339 megawattpiek. 
Het oorspronkelijke doel be-
droeg 295 megawattpiek. De 
bijdragende productiecapaci-
teit steeg met 39,8 procent 
tot 295 megawattpiek en de 
groepsproductie klom 21 
procent hoger tot 270 giga-
wattuur.

De gemiddelde teruglever-
vergoeding (feed-in tariff of 
FIT) zakte met 7,3 procent 
tot 203 euro per megawatt-
uur door het stijgende belang 
van onlangs gebouwde par-
ken met een lagere vergoe-
ding. Het jaargemiddelde lag 
hoger dan na zes maanden 
(195,3 euro per megawattuur) 
als gevolg van de hoge elek-
triciteitsprijzen. Het FIT-re-
gime garandeert minimaal de 
spotmarktprijs, die vanaf juni 
hoger lag dan het FIT-tarief 
van zonneparken die na 2014 

zijn gebouwd. Dat leidde tot 
de stijging van het tarief in 
het tweede halfjaar en lever-
de 2,8 miljoen euro extra om-
zet aan.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) steeg met 13,3 procent tot 
48,6 miljoen euro, terwijl de 
nettokasstroom per aandeel 
daalde van 0,57 naar 0,56 eu-
ro door een toename van het 
aantal uitstaande aandelen 
van 62,3 miljoen tot 71,9 mil-
joen. Het brutodividend blijft 
ongewijzigd op 11 eurocent 
per aandeel, zolang de netto-
kasstroom schommelt tussen 
0,50 en 0,60 euro per aan-
deel.
De groep bouwt drie aan-
zienlijke projecten in België 
met een gezamenlijk vermo-
gen van 6 megawattpiek. Dat 
leidt tot een nieuw groeps-
totaal van 344 megawattpiek. 
De projecten worden in het 
tweede of derde kwartaal in 
gebruik genomen. Het doel 
blijft tegen eind 2022 de 
grens van 400 megawattpiek 
te bereiken, waarvan 45 me-
gawattpiek in België. Mo-
menteel is er 33 megawatt-
piek in België. Het overgrote 

deel van de groei zal in het 
vierde kwartaal plaatsvinden. 
Tegen eind 2023 zou de ca-
paciteit klimmen naar 460 
megawattpiek en tegen eind 
2024 naar 525 megawattpiek.
Voor 2022 schuift 7C vanwe-
ge de onzekerheden door de 

hoge marktprijzen twee 
scenario’s naar voren. Een 
eerste scenario houdt reke-
ning met nog steeds hoge 
prijzen vanaf het tweede 
kwartaal (126 euro per mega-
wattuur), maar wel fors on-
der het extreem hoge cijfer 
voor het eerste kwartaal (185 
euro). Dat zou een verwachte 
omzet van 68 miljoen euro 
opleveren, een ebitda van 
55,4 miljoen en een nettokas-
stroom per aandeel van 
0,61 euro. In een tweede 
scenario houdt 7C rekening 
met een mogelijke plafonne-
ring van de tarieven op 
70 euro per megawattuur. De 
Europese Commissie gaf on-
langs toelating aan de lidsta-
ten om tijdelijk de hoge win-
sten op alternatieve energie 
af te toppen. Een wettelijke 
toepassing ligt in Duitsland 
evenwel niet voor de hand. In 
dat scenario verwacht 7C 
61,8 miljoen euro omzet, 
49,1 miljoen ebitda en 
0,53 euro per aandeel netto-
kasstroom.

Conclusie
Het aandeel steeg richting de 
piek van eind 2020 door po-
sitief onthaalde initiatieven 
van de Duitse regering voor 
de sector van de alternatieve 
energie. Door de toegenomen 
waardering en de mogelijke 
tijdelijke afroming van de ta-
rieven verlagen we het advies 
naar houden/afwachten. We 
blijven optimistisch over de 
vooruitzichten op lange ter-
mijn door de structurele rug-
wind van de energietransitie. 
7C blijft een defensieve por-
tefeuillewaarde. z

7 C  S O L A R P A R K E N

Forse tussensprint

Koers: 4,66 euro
Ticker:  HRPK GY
ISIN-code: DE000A11QW68
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie:  357 miljoen euro
K/w 2021: 33
Verwachte k/w 2022: 29
Koersverschil 12 maanden: +13%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%
Dividendrendement: 2,4%

De Europese Commissie 
gaf toelating aan de lid- 
staten om tijdelijk hoge 
winsten op alternatieve 
energie af te toppen.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 13 APRILGF
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V
eel technologiebedrijven 
profiteerden van de co-
ronapandemie doordat 
de vraag naar hardware 
en software steeg. Door 
het vele thuiswerk hebben 
investeringen in bedrijfs-

netwerken vertraging opge-
lopen. Steeds meer toepas-
singen verhuizen naar de  
cloud en daar moeten ook de 
netwerken aan worden aan-
gepast. De overgang naar 5G 
vergt eveneens bijkomende 
investeringen. Ook beveili-
ging is belangrijker dan ooit.

Cisco is als producent van 
netwerkapparatuur, beheer-
software en aanverwante 
diensten goed geplaatst om 
van die evolutie te profiteren. 
Na enkele jaren met een sta-
biele of negatieve omzetgroei 
wordt in het lopende boek-
jaar eindelijk weer een hoge-
re omzet verwacht. De con-
sensusverwachting bedraagt 
52,9 miljard dollar, tegenover 
49,8 miljard in het vorige 
boekjaar.
In de drie maanden tot eind 
januari, het tweede kwartaal 
van het lopende boekjaar, 
steeg de groepsomzet met 6,4 
procent naar 12,72 miljard 
dollar, een fractie boven de 
consensusverwachting. Daar-
bij klom de omzet uit pro-
ductverkopen met 9,1 procent 
naar 9,35 miljard dollar. De 
productengroep staat in voor 
74 procent van de groepsom-
zet. Bij de diensten was er op 

jaarbasis een lichte achteruit-
gang (-0,6%) naar 3,37 mil-
jard dollar. Dat komt omdat 
de opbrengsten uit diensten 
met enkele kwartalen vertra-
ging de groei van de product-
verkopen volgen. Cisco wil 
dat tegen 2025 de helft van 

de inkomsten uit diensten 
bestaat.
Het aandeel van software in 
de omzet nam met 6 procent 
toe naar 3,8 miljard dollar. 
Daarvan kwam 3 miljard dol-
lar uit abonnementsinkom-
sten (+12%). De totale abon-
nementsinkomsten bedroe-
gen 5,5 miljard dollar, of 44 
procent van de groepsomzet.
Het productengamma is op-
gedeeld in enkele afdelingen. 
Secure Agile Networks is de 
grootste groep met een om-
zet van 5,9 miljard dollar 
(+7%), of 63 procent van de 
omzet uit producten. Het be-
treft hardware en software 
voor verschillende types net-
werken. De grootste groei 
kwam van Internet for the 
Future, waar de omzet op 
jaarbasis met 42 procent 
steeg naar 1,3 miljard dollar. 
End-to-end Security groeide 
met 7 procent. De enige 
krimp kwam van Hybrid 
Work (-9%). Het aantal nieu-
we productorders groeide 
met meer dan 30 procent.
De brutowinstmarge lag met 
65,5 procent iets boven de 
verwachtingen. De marge op 

de producten (64,3%) was 
 lager dan die op diensten 
(68,8%). De nettowinst steeg 
met 16,8 procent naar 
2,97 miljard dollar. Dat was 
onder meer te danken aan 
een lagere belastingfactuur 
en het feit dat er geen her-
structureringslasten werden 
geboekt. Vorig boekjaar start-
te Cisco een herstructure-
ringsplan, waarmee de groep 
op termijn 1 miljard dollar 
per jaar wil besparen.
Cisco had na het tweede 
kwartaal 21,1 miljard dollar in 
kas. Het kwartaaldividend 
werd verhoogd van 37 naar 
38 dollarcent. Cisco trok het 
budget voor aandeleninko-
pen op van 3 tot 18 miljard 
dollar. Cisco kocht in het 
tweede kwartaal 82 miljoen 
aandelen in tegen gemiddeld 
58,36 dollar. Dat is zo’n 10 
procent boven de huidige 
koers.

Conclusie
Cisco Systems evolueerde de 
voorbije jaren van hardware 
richting software en dien-
sten. Dat levert een beschei-
den omzetgroei op, welis-
waar met vrij hoge marges. 
Problemen in de toeleve-
ringsketen beletten de groep 
om de stijgende orders te 
vertalen in omzet. De kwar-
taalcijfers en de prognoses 
voor het volledige boekjaar 
weken weinig af van de ver-
wachtingen. Beleggers waren 
vooral gecharmeerd door het 
optrekken van het budget 
voor de inkoop van eigen 
aandelen, al is dat op lange 
termijn niet de beste groei-
strategie. z

C I S C O  S Y S T E M S

Groei zonder uitschieters

Koers: 51,96 dollar
Ticker: CSCO US
ISIN-code: US17275R1023
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 220 miljard dollar
K/w 2021: 16
Verwachte k/w 2022: 15
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement:  2,9%

Cisco Systems behaalt een 
bescheiden omzetgroei 
met weliswaar vrij hoge 
marges.

Advies:  houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 14 APRIL

GF



2 1  A P R I L  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

118 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et aandeel van Elia 
Group heeft de wind in 
de zeilen, getuige een 
koersstijging van ruim 30 
procent de voorbije we-
ken. De beheerder van 
hoogspanningsnetten in 

België en Duitsland is een 
veilige haven in woelige 
beurstijden, met dank aan de 
stabiele cashflows en de win-
sten die beschermd worden 
door een regelgevend kader. 
Het aandeel is ook bestand 
tegen inflatie en stijgende 
rentevoeten, omdat de hoge-
re kosten mogen worden 
doorgerekend in de tarieven. 
Elia speelt ook een sleutelrol 
in de klimaat- en energie-
transitie, want er moet stevig 
worden geïnvesteerd in 
hoogspanningslijnen op land 
en zee om de hernieuwbare 
energie tot bij de verbruiker 
te krijgen. Dat impliceert dat 
ook Elia Group de volgende 
jaren stevig zal mogen inves-
teren in infrastructuur in 
België en Duitsland.
Voor de aandeelhouders van 
Elia is dat uitstekend nieuws, 
omdat de winst in grote lij-
nen de investeringen volgt. 
Hoe meer activa Elia beheert, 
hoe hoger de gereguleerde 
winst. Elia verwacht in 2022- 
2026 voor ongeveer 4 miljard 
euro te investeren in België 
en 5,6 miljard euro in Duits-
land. Dat betekent dat de 
 activabasis waarop de winst 
de volgende vijf jaar wordt 
berekend met ongeveer 10 
procent per jaar stijgt. Over 
een periode van tien jaar is 
het best mogelijk dat de acti-
vabasis zal verdubbelen en 
dat dus ook de winst dat zal 
doen.

Met een koers van meer dan 
150 euro per aandeel lopen 
beleggers vrij ver vooruit op 
die gunstige perspectieven. 
De koers-winstverhouding is 
opgelopen tot bijna 40. Het 
dividendrendement is ge-
daald tot 1,2 procent, wat vrij 

karig is tegenover het risico-
vrije rendement op tienjarige 
Belgische overheidsobligaties 
van meer dan 1 procent. Te-
gen de huidige koersen kan 
Elia dus toenemende concur-
rentie krijgen van overheids-
obligaties als veilige haven 
voor beleggers.

De operationele resultaten zijn 
naar wens. Vorig jaar steeg de 
aangepaste nettowinst met 
ruim 6 procent tot 328 miljoen 
euro, in het spoor van een ac-
tivabasis die ook met 6 procent 
steeg dankzij een investerings- 
programma van 1,2 miljard 
euro in 2021. Die winst lever-
de een rendement op eigen 
vermogen van 7,56 procent op. 
Bij de Belgische dochter Elia 
Transmission steeg de netto-
winst met 5 procent in het 
spoor van de hogere investe-
ringen, maar bij de Duitse 
dochter 50Hertz daalde de 
nettowinst met 14 procent, 
hoewel ook hier de activa 

met 8,8 procent toenamen. 
Dat de winst toch daalde, is te 
wijten aan hogere personeels-
kosten en een piek in de on-
derhoudscyclus. De positieve 
verrassing kwam van een forse 
winstbijdrage van 41 miljoen 
euro van de niet-gereguleer-
de activiteiten, in het bijzon-
der van de participatie in Ne-
mo Link, de interconnector 
tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk.
Voor dit jaar verwacht Elia 
Group een daling van het 
rendement op het eigen ver-
mogen van 6,25 à 7,25 pro-
cent, wat een daling is tegen-
over de 7,56 procent van 
 vorig jaar. Het regelgevend 
kader is stabiel, maar een la-
gere bijdrage van Nemo Link 
en het wegvallen van enkele 
eenmalige meevallers zal op 
het rendement wegen. Dat 
zal worden gecompenseerd 
door een stijging van de acti-
vabasis met ongeveer 6 pro-
cent.

Conclusie
Weinig aandelen kunnen 
zo’n defensief profiel combi-
neren met een interessant 
groeiverhaal op lange ter-
mijn. Beleggers liepen de 
voorbije weken echter ver 
vooruit op de verdubbeling 
van de winst over de volgen-
de tien jaar, waardoor de 
waardering bijzonder hoog is 
opgelopen. Het dividendren-
dement is gedaald tot 1,2 pro-
cent. Het aandeel is zeker te 
behouden voor de lange ter-
mijn, maar gezien de hoge 
waardering, verlagen we het 
advies van kopen naar hou-
den. z

E L I A  G R O U P

Dure kwaliteit

Koers: 151,5
Ticker: ELI:BB
ISIN-code: BE0003822393
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 10,4 miljard euro
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 38
Koersverschil 12 maanden: +64%
Koersverschil dit jaar: +30%
Dividendrendement: 1,2%

Weinig aandelen  
combineren zo’n defensief 
profiel met een groeiver-
haal op lange termijn.

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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H
P Inc. mag zich verheu-
gen op een nieuwe inves-
teerder: Warren Buffett, 
via zijn beursgenoteerde 
investeringsmaatschappij 
Berkshire Hathaway. Het 
oude HP splitste zich 

eind 2015 op in twee aparte 
bedrijven: HP Enterprise 
(ticker HPE) en HP Inc. 
 (ticker HPQ). Beide werken 
nog samen, maar op papier 
zijn het aparte entiteiten die 
zelfstandig functioneren.
HPE richt zich op totaalop-

lossingen voor bedrijven. De 
groep levert hardware, soft-
ware, cloudoplossingen, op-
slagsystemen en verschillen-
de ondersteunende diensten 
die met datacenteractiviteiten 
te maken hebben. HP Inc., of 
kortweg HP, mocht het be-
kende klassieke ronde blauwe 
logo houden. HP heeft een 
omvangrijk consumenten-
aanbod aan laptops, desktops 
en printers, maar die vormen 
niet de belangrijkste doel-
groep van het bedrijf. De 
business-to-businesssector is 
HP’s belangrijkste en meest 
lucratieve markt met de ver-
koop van producten aan 
kmo’s en grote firma’s. 
Berkshire Hathaway neemt 
een belang van 11,4 procent 
in HP, goed voor een investe-
ring van 4,2 miljard dollar.
In het boekjaar, dat eindigde 
in oktober, draaide HP een 
omzet van 63,5 miljard dollar, 
12 procent meer dan een jaar 
eerder. De groep profiteerde 
van een hogere vraag naar 

pc’s, printers en andere appa-
ratuur die inspeelt op de gro-
tere vraag naar IT-oplossin-
gen voor hybride werken en 
teleconferencing. HP beschikt 
met HP Labs ook over een 
sterke positie op de markt 
van 3D-printing en andere 
 digitale printtoepassingen. 
De gamingmarkt is ook een 
groeipool voor HP.
De omzetgroei zal tijdens het 
lopende boekjaar vertragen 
naar ongeveer 3,5 procent 
(65,7 miljard dollar). Dat 
heeft onder meer te maken 
met problemen in de aanvoer- 
keten en de vertragende con-
sumentenmarkt voor pc’s, na 
twee erg sterke jaren. In het 
eerste kwartaal van het boek-
jaar 2022 (drie maanden tot 
eind januari) groeide de om-
zet nog met 8,2 procent naar 
17 miljard dollar.
HP wil zijn positie op de 
markt van het hybride werken 
nog versterken. Daartoe werd 
eerder dit jaar de overname 
van Poly bekendgemaakt.  
Poly levert onder meer voor 
Microsoft Teams audio- en 
video-oplossingen die het 
voor thuiswerkers gemakke-

lijker maken om vergaderin-
gen te volgen. Inclusief 
schulden betaalt HP 3,3 mil-
jard dollar. De groep boekte 
vorig jaar een omzet van on-
geveer 1,53 miljard dollar. HP 
verwacht de omzet van het 

bedrijf in de eerste drie jaar 
na de overname met 15 pro-
cent te kunnen doen groeien.
De overname maakt wel dat 
HP het huidige tempo van 
aandeleninkopen zal moeten 
terugschroeven. De aandeel-
houdersvergoedingen be-
droegen vorig jaar nog 
7,2 miljard dollar, waarvan 
6,25 miljard aandeleninko-
pen en de rest dividenden. 
Voor dit jaar wordt op 4 mil-
jard dollar aandeleninkopen 
gerekend.
HP realiseerde vorig boek-
jaar een vrije kasstroom van 
4,1 miljard dollar. Voor 2022 
mikt de groep op minstens 
4,5 miljard dollar. Het eerste 
kwartaal was een goede start, 
met een vrije kasstroom van 
1,4 miljard dollar. Eind janua-
ri had HP een nettoschuld-
positie van 3,7 miljard dollar.

Conclusie
Na het nieuws over de instap 
van Warren Buffett schoot 
het aandeel 15 procent hoger, 
maar intussen werd ongeveer 
de helft van die winst weer 
ingeleverd. HP noteert tegen 
circa 9 keer de verwachte 
winst. Dat is goedkoper dan 
concurrent Xerox, maar 
duurder dan Dell. Dat cijfer 
ligt een stuk onder het 
marktgemiddelde, maar ook 
de verwachte omzetgroei is 
aan de lage kant. De hoge 
aandeelhoudersvergoedin-
gen zijn een pluspunt, maar 
het tempo waarin aandelen 
worden ingekocht, zal afne-
men. z

H P  I N C .

Warren Buffett stapt aan boord

Koers: 38,44 dollar
Ticker: HPQ US
ISIN-code: US40434L1052
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 40,2 miljard dollar
K/w 2021: 10
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +18%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 2,6%

De hoge aandeelhouders-
vergoedingen bij HP zijn 
een pluspunt.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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H
et aandeel van Jensen 
Group bleef serieus ach-
terop door de coronacri-
sis. Maar het wist zich 
met de jaarcijfers over 
2021 in de kijker te wer-
ken met een dagstijging 

van ruim 12 procent, waar-
door een stuk van de achter-
stand op het marktgemiddel-
de werd ingehaald. De co-
vid-19-pandemie trof de hele 
toeristische sector hard, ze-
ker de zakenreizen. De hotels 
in de grote steden zitten ge-
middeld nog heel ver onder 
hun normale bezetting. Dat is 
natuurlijk een heel belangrij-
ke klantengroep van de pro-
ducent van industriële was-
systemen.

De omzet in de eerste helft 
van 2021 vertoonde nog een 
daling met 4,5 procent tegen-
over de eerste helft van 2020: 
van 130,1 miljoen tot 
124,3 miljoen euro. Maar het 
herstel in het tweede halfjaar 
was veel steviger dan ver-
wacht en leidde tot een jaar-
omzet van 259,7 miljoen euro, 
of 5,9 procent meer dan de 
245,2 miljoen euro van het 
boekjaar 2020. Tegenover de 
tweede helft van 2020 was er 
een toename met 17,7 pro-
cent, van 115 naar 135,4 mil-
joen euro. Zo heeft Jensen 
Group al een deel van de ver-
loren omzet na de uitbraak 
van de pandemie terugge-
wonnen. Het blijft de bedoe-
ling te evolueren naar een 
omzetverdeling 50 procent in 

de Europese Unie en 50 pro-
cent in rest van de wereld.
De beperkte omzetstijging 
heeft tot gevolg dat we een 
flinke verbetering zien van 
de winstgevendheid. De be-
drijfskasstroom (ebitda) her-
stelde met 55,7 procent van 
19,8 naar 30,8 miljoen euro 
door een sterke kostencon-
trole, de stabilisatie van het 
werkkapitaal en minder her-
structureringskosten. De 
winst per aandeel herstelt 
van 2,5 naar 3,9 euro. Dat 
houdt een mooie stijging van 
de ebitda-marge in van 8,1 
naar 11,8 procent.
Het bedrijfsresultaat (ebit) 
maakt een nog fraaiere come-
back van 12,8 naar 21,3 mil-
joen euro. De ebit werd gun-
stig beïnvloed door de over-
heidssteun in verschillende 
landen (2,1 miljoen euro). 
Het betekent een fraaie toe-
name van de ebit-marge van 
5,2 naar 8,2 procent. Dat 
komt al aardig in de buurt 
van de ebit-marge van vóór 
corona, die meer dan 9 pro-
cent bedroeg. Het zal dit jaar 
niet gemakkelijk zijn die 
marge te bereiken wegens de 

stress in de aanvoerketens, 
die forse prijsstijgingen voor 
onder meer componenten 
heeft veroorzaakt. Het netto-
resultaat bedraagt 14,6 mil-
joen euro, of 1,9 euro per aan-
deel. Dat is een flinke verbe-
tering (+92%) tegenover de 

7,6 miljoen euro van 2020, of 
1,0 euro per aandeel.
Jensen Group, die wordt ge-
controleerd door de Deense 
familie Jensen via Jensen In-
vest (53 %), heeft een sterke 
financiële positie. De netto-
kaspositie bedroeg eind 2021 
41,0 miljoen euro, tegenover 
25,9 miljoen euro eind juni 
en 28,3 miljoen eind 2020. 
Dat is 5,2 euro per aandeel. 
Daarom is sprake van een 
verdubbeling van het bruto-
dividend van 0,25 euro per 
aandeel in 2020 naar 0,50 eu-
ro in 2021. De stijging wordt 
ook gerechtvaardigd door het 
feit dat Jensen Group vorig 
jaar voor 345 miljoen euro 
aan orders ontving. Dat is een 
toename met 54 procent te-
genover 2020 en de op één 
na hoogste orderontvangst 
ooit. Dat biedt het perspec-
tief om minstens een degelijk 
2022 te kennen.

Conclusie
We zijn aangenaam verrast 
door het omzet- en winsther-
stel bij Jensen Group in 2021. 
Nochtans is het internationa-
le reizen nog niet volledig 
hersteld. Bijkomende plus-
punten in de jaarcijfers zijn 
de verdubbeling van het divi-
dend en de aankondiging om 
tot 10 procent van de eigen 
aandelen in te kopen, waar-
mee het bedrijf onlangs is 
 gestart, met dank aan de ster-
ke financiële positie. Het 
aandeel heeft nog meer her-
stelpotentieel, al zal het her-
stel wellicht geleidelijk op 
gang komen. z

J E N S E N  G R O U P

Verrassend sterke jaarcijfers

Koers: 31,00 euro
Ticker:  JEN BB
ISIN-code: BE0003858751
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 244,7 miljoen euro
K/w 2021: 16
Verwachte k/w 2022: 15
Koersverschil 12 maanden: +8%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 1,6%

Jensen Group ontving  
vorig jaar 54 procent meer 
orders dan in 2020.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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D
e jaarresultaten van 
McEwen Mining  laten 
nog geen grote omme-
keer zien tegenover de 
rampjaren 2019 en 2020. 
De goudproducent blijft 
verlieslatend, ondanks 

een herstel van de productie 
en een vermindering van de 
gemiddelde productiekosten. 
De prestaties komen nog lang 
niet in de buurt van het sec-
torgemiddelde.

Om een nieuw elan te krijgen 
moet het bedrijf de aantrekke- 
lijker geworden kans in koper 
(Los Azules) benutten. Doch-
ter McEwen Copper heeft 
haar activiteiten in Argenti-
nië heropgestart, om het pro-
ject te ontsluiten met de aan-
leg van een weg, en de om-
vang van het project nog be-
ter in kaart te brengen en op 
te trekken. Daarvoor werd al 
40 miljoen dollar bijeenge-
haald. Los Azules is een van 
de grootste onontgonnen bo-
vengrondse koperprojecten. 
Door de enorme stijging van 
de koperprijs denkt McEwen 
aan een aparte notering voor 
Los Azules. Stichter en 
hoofdaandeelhouder Robert 
McEwen moet ook de pro-
ductieproblemen in goud en 
zilver aanpakken en meer 
 exploratiesuccessen boeken.
McEwen Mining heeft vier 
producerende mijnen – El 
Gallo, San José, Fox Complex 
en Gold Bar – en een project 
in ontwikkeling – Lexam VG 

Gold. Bij de El Gallo-mijn in 
Mexico loopt de productie op 
haar einde. Er staat een mid-
delgroot zilvermijnproject op 
stapel, het Fenix-project, dat 
voor een verlenging van de 
productie moet zorgen. Ook 
dat project overweegt 

McEwen apart te laten note-
ren. Het moet de nodige finan- 
ciële middelen opleveren om 
de projecten te ontwikkelen.
Het boren rond het Fox Com-
plex in Canada bracht eind 
januari een positieve haalbaar- 
heidsstudie op met een moge- 
lijke gemiddelde jaarlijkse 
goudproductie van 80.000 
troy ounce tegen gemiddelde 
productiekosten rond 1.250 
dollar per troy ounce, zowat 
20 procent onder het gemid-
delde van de producerende 
mijnen. Dat moet mee de am-
bitie schragen om de produc-
tie richting 300.000 troy oun-
ce goudequivalent per jaar te 
duwen. De productie in het 
vierde kwartaal bedroeg 
39.650 troy ounce goudequi-
valent. In vergelijking met de 
28.600 troy ounce goudequi-
valent in vierde kwartaal van 
2020 is dat een toename met 
38,6 procent. Dat brengt de 
jaarproductie in 2021 op 
154.410 troy ounce of 34 pro-
cent meer dan in 2020.
Gold Bar in Nevada kon einde- 
lijk beterschap laten zien met 
een goudproductie van 
43.850 troy ounce vorig jaar, 
tegenover slechts 28.000 troy 

ounce in 2020 (+57%). De 
productiekosten waren ook 
meer aanvaardbaar met een 
daling van 2.450 naar 1.750 
dollar per troy ounce. Het 
Gold Bar-project zorgde voor 
een schok in het aandeelhou-
dersvertrouwen, toen de re-
serves een derde lager wer-
den geschat, wat tot een een-
malige waardevermindering 
van 83,8 miljoen dollar leidde.
De omzettoename en de la-
gere productiekosten waren 
onvoldoende om een netto-
winst te maken. Het netto-
verlies van 12,0 miljoen dol-
lar, of 0,05 dollar per aandeel, 
in het vierde kwartaal leidde 
tot een jaarverlies van 56,7 
miljoen dollar, of 0,12 dollar 
per aandeel. Enkel de San 
José-mijn levert een renda-
bele productie op.
De productieprognose voor 
2022 bedraagt een teleurstel-
lende 153.000 tot 172.000 
troy ounce goudequivalent, 
of slechts een beperkte stij-
ging tegenover 2021 (154.410 
troy ounce).

Conclusie
McEwen Mining heeft de 
voorbije jaren zwaar teleur-
gesteld. 2022 wordt nog niet 
het jaar van de grote omme-
keer. Gelukkig zijn stijgende 
edelmetaalprijzen de bond-
genoten van de minder pres-
terende mijnen. Om opnieuw 
een beurssucces te worden 
zal Robert McEwen met 
meer dan de verwachte pro-
ductiestijging moeten uitpak-
ken. Succesvolle ontwikke-
lingen rond het koperproject 
Los Azules en het zilverpro-
ject Fenix kunnen helpen. z

M C E W E N  M I N I N G

Nog werk aan de winkel

McEwen Mining kwam  
met een teleurstellende 
productieprognose  
voor 2022.

Advies:  koopwaardig
Risico:  hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 12 APRIL

Koers: 0,816 dollar
Ticker: MUX US
ISIN-code: US58039P1075
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 386,8 miljoen dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -31%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: -
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Bij de Nederlandse e-bussen-
fabrikant Ebusco heerst 
 opnieuw optimisme. De om-
zet daalde vorig jaar van 100 
naar 24,3 miljoen euro, ter-
wijl de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 27,1 miljoen euro 

positief werd, na een verlies 
van 23,4 miljoen euro. Dat 
leidde tot een nettoverlies 
van 26,8 miljoen euro, tegen-
over een nettowinst van 
31,2 miljoen euro in 2020. 
Het orderboek nam toe tot 
1.274 bussen, deels door een 
raamovereenkomst met 
Deutsche Bahn. Ebusco ver-
wacht dit jaar wel een forse 
omzetgroei. De koers veerde 
eerst op, maar bewoog uit-
eindelijk weinig.

De koers van Lotus Bakeries 
kreeg een flinke boost, nadat 
een analist van ING zijn koers- 
doel had opgetrokken van 
4.700 naar 6.000 euro en het 
advies verhoogde van ‘houden’ 
naar ‘kopen’. De analist ver-

geleek de Belgische koekjes-
maker met de Zwitserse cho-
coladefabrikant Lindt & 
Sprüngli, waarbij Lotus een 
superieure groei laat zien in 
een defensief segment. De 
analist verwacht tussen 2021 
en 2024 een jaarlijkse omzet-
groei van bijna 10 procent, 
terwijl de groei van de sec-
torgenoten niet hoger dan  
4 procent zal zijn. De koers 
steeg aanvankelijk fors, maar 
viel nadien terug.

De kwartaalresultaten van de 
Amerikaanse grootbank JP 
Morgan Chase kwamen lager 
uit dan in 2021, omdat de 
overnamemarkt is stilgeval-
len door de oorlog in Oekraï-
ne. De inkomsten daalden 

van 32,3 tot 30,7 miljard dol-
lar. Bij het zakenbankieren 
kwamen ze 28 procent lager 
uit. De winst daalde van 
14,3 miljard tot 8,28 miljard 
dollar (2,63 dollar per aan-
deel). JP Morgan Chase nam 
voor 1,5 miljard dollar voor-
zieningen voor kredietverlie-
zen en start in mei een pro-
gramma voor de inkoop van 
aandelen voor 30 miljard dol-
lar. Het aandeel verloor ruim 
3 procent.

Société Générale trok een 
streep onder haar aanwezig-
heid in Rusland. De Franse 
bank verkocht de Russische 
Rosbank en de Russische ver-
zekeringsdochters van de 
groep aan Interros Capital, 

een investeringsvehikel dat 
gelinkt is aan de Russische 
oligarch Vladimir Potanin. 
Société Générale lijdt een 
verlies van 3 miljard euro, 
maar stelt dat het daardoor 
voor de continuïteit voor de 
werknemers en de klanten 
zorgt. Na het nieuws herstel-
de de koers van Société 
Générale fors.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 22,58 euro
Ticker: EBUS NA
ISIN-code: NL0015000CZ2

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 5070 euro
Ticker: LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 127,30 dollar
Ticker: JPM US
ISIN-code: US46625H1005

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 22,65 euro
Ticker: GLE FP
ISIN-code: FR0000130809
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H
et aandeel van Euronav is 
op dreef in 2022. De 
koers staat ruim 40 pro-
cent hoger dan begin dit 
jaar. De fusieplannen van  
Euronav met het Noorse 
Frontline zijn daar niet 

vreemd aan. De belangrijkste 
aandeelhouder van Euronav, 
CMB van de familie Saverys, 
gaat niet akkoord. Maar  
de gesprekken zijn al verge-
vorderd. De naam van de  
fusiegroep is al bekend: 
Frontline.
 Een aandeel van Euronav is 
1,45 aandelen van Frontline 
waard. Euronav krijgt een 
 belang van 59 procent in de 
fusiegroep en zou eerst nog 
een brutodividend van 
0,12 euro per aandeel uitke-
ren. Beleggers lijken te gelo-

O P T I E S

Conflict bij Euronav
ven in het fusieproject en 
stuurden de koers naar een 
jaarrecord. Particuliere aan-
deelhouders lijken op rozen 
te zitten. Maar de deal is nog 
lang niet goedgekeurd. De 
 fusie kan nog mislukken, als 
CMB voldoende partijen ach-
ter zich kan scharen. Dan kan 
de koers snel en fors zakken. 
Aandeelhouders kunnen zich 
daartegen wapenen door een 
put te kopen.
Puts kopen behoort tot de ba-
sisstrategie voor wie zich wil 
beschermen tegen een koers-
daling van aandelen die al in 
de portefeuille zitten. Als de 
vrees ongegrond blijkt en de 
koers verder stijgt, gaat de 
premie verloren. Maar als het 
risico zich voordoet en de 
aandelenkoers daalt, kan de 

waardestijging van de put-
optie dat verlies geheel of 
 gedeeltelijk opvangen.

Gekochte put
Koop de put Euronav maart 
2023 met uitoefenprijs 
11,0 euro @ 1,48 euro
In dit geval waar de aandelen-
koers een speelbal van strate-
gische gesprekken tussen de 
meerderheidsaandeelhouders 
wordt, kan technische analyse 
weinig soelaas bieden. Deze 
put biedt bescherming tegen 
een koersdaling onder 11 euro. 
We hebben het recht gekocht 
de aandelen te verkopen te-
gen 11 euro, mocht de koers 
onder dat niveau duiken. We 
ontvangen in dat geval 
9,52 euro per aandeel, aange-
zien we al een premie van 

1,48 euro betaald hebben. Als 
de koers van Euronav boven 
11 euro blijft, is de premie ver-
loren. Maar dan zijn de aan-
delen wel in waarde gestegen.
Ook beleggers die geen on-
derliggende aandelen bezit-
ten, kunnen putopties kopen. 
Daalt de aandelenkoers, dan 
stijgt de waarde van de put. 
Het maximale verlies is de 
 betaalde premie.

Geschreven put
Schrijf de put Euronav de-
cember 2022 met uitoefen-
prijs 12,0 euro @ 1,76 euro
Wie geen aandelen van Euro-
nav bezit, kan proberen ze 
goedkoper in te slaan via een 
geschreven putoptie. Wie 
aangewezen wordt, betaalt 
voor de aandelen 10,24 euro 
(12 - 1,76). Mocht de koers 
verder stijgen door het slagen 
van de fusie, dan is de premie 
van 1,76 euro binnen zonder 
investering. z

D
e oorlog in Oekraïne 
heeft de olieprijzen opge-
jaagd. Vorige maand 
piekte West Texas Inter-
mediate (WTI) op bijna 
130 dollar per vat. De 
Brent-variant deed daar 

nog een schepje bovenop. In-
tussen is de markt wat tot rust 
gekomen. De steile prijscurve 
van de termijncontracten valt 
op. Het prijsverschil tussen 
het termijncontract mei 2022 
en dat van mei 2023 bedraagt 
12 dollar, waarbij die laatste 
goedkoper is. Het betekent 
dat de huidige prijs volgens 
de markt niet duurzaam is. 
Stilaan neemt de onzekerheid 
over de vraag de bovenhand.

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

Olie blijft volatiel
Het Internationaal Energie-
agentschap (IEA) stelt in zijn 
jongste maandrapport dat de 
vraag naar ruwe olie in 2022 
minder hard zal stijgen dan 
aanvankelijk verwacht. Het 
gaat nu uit van een consump-
tie van 99,4 miljoen vaten per 
dag. Dat zijn 1,9 miljoen vaten 
per dag meer dan in 2021, 
maar wel 260.000 vaten on-
der de vorige schatting. Zo 
vertraagt de economie in Chi-
na door de nieuwe corona-
maatregelen. De groei van de 
Chinese vraag bleef in het 
eerste kwartaal beperkt tot 
400.000 vaten per dag, 
 tegenover 800.000 in het 
vierde kwartaal van 2021. Het 

wereldwijde aanbod van 
 ruwe olie klom vorige maand 
met 450.000 vaten naar 
99,1 miljoen vaten per dag. 
Die toename komt vooral van 
landen die niet bij OPEC+ zijn 
aangesloten. OPEC+ zelf 
toonde zich de voorbije 
maanden heel terughoudend 
om extra olie op te pompen. 
Bijkomend aanbod komt er 
ook van de Verenigde Staten, 
die hun strategische voorra-
den zullen aanspreken. De 
Verenigde Staten willen het 
komende halfjaar 1 miljoen 
vaten per dag op de markt 
brengen. Het IEA verlaagde 
de schattingen voor het aan-
bod van ruwe olie naar 

99,3 miljoen vaten per dag. 
Een maand geleden was dat 
nog 99,5 miljoen. Het agent-
schap ziet de Russische olie-
productie deze maand met 
1,5 miljoen vaten per dag te-
rugvallen. In mei zal dat zelfs 
oplopen naar 3 miljoen vaten.
Net zoals het IEA verlaagde 
ook de OPEC haar vraagprog-
noses. Het kartel gaat nu uit 
van een consumptie van 
100,5 miljoen vaten per dag, 
of 3,67 miljoen vaten meer 
dan vorig jaar. Vorige maand 
stelde de OPEC nog een groei 
met 4,15 miljoen vaten voor-
op. OPEC mikt voor het volle-
dige jaar op een aanbodover-
schot van 1,3 miljoen vaten 
per dag. We verwachten een 
aanhoudend hoge prijsvolati-
liteit voor ruwe olie, waarbij 
de nieuwsstroom over de oor-
log de richting zal bepalen. z
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P O R T E F E U I L L E

O
p 7 april kondigden de 
Antwerpse olietanker-
rederij Euronav en zijn 
Noorse concurrent 
Frontline aan dat ze wil-
len fuseren. De transac-
tie zou volledig in aande-

len gebeuren, waarbij de aan-
deelhouders van Euronav per 
aandeel 1,45 aandelen van 
Frontline ontvangen. Op ba-
sis van die verhouding zullen 
de aandeelhouders van Eu-
ronav en Frontline 59 en 41 
procent van de fusiegroep 
aanhouden. Vóór de trans-
actie zou Euronav een bruto-
dividend van 12 dollarcent 
per aandeel uitkeren. De ruil-
verhouding impliceert voor 
Euronav een premie van 18 
procent tegenover de laatste 
koers voor de aankondiging.
Sinds de verrassende instap 
van de scheepvaartmagnaat 
John Fredriksen in het kapi-
taal in oktober vorig jaar 
(9,8% van de aandelen) lie-
pen geruchten over een fusie. 
Frontline is de grootste con-
current van Euronav, waar-
van Fredriksen de hoofdaan-
deelhouder is (39% van de 

aandelen). De bedrijven wer-
ken al jaren samen in de Tan-
kers International Pool, die 
de verhuur op de spotmarkt 
beheert van een pool tankers 
van de deelnemende tanker-
bedrijven. De fusiegroep zal 
opereren onder de naam 
Frontline en worden geleid 
door Hugo De Stoop, de CEO 
van Euronav. De groep zou 
de grootste onafhankelijke 
olietankerrederij worden, 
met een moderne vloot van 
69 VLCC’s (met een maxima-
le capaciteit van 320.000 ton, 
waarvan 44 schepen van Eu-
ronav), 57 Suezmax-schepen 
(tussen 150.000 en 165.000 
ton, 30 van Euronav) en 20 
kleinere Aframax-schepen 
van Frontline.
De verdere transactiedetails 
moeten nog worden vastge-
legd. Er is dus nog geen ze-
kerheid dat er een finaal ak-
koord komt. Zo kwam daags 
na de aankondiging de onver-
wachte melding van de fami-
lie Saverys – de eigenaar van 
CMB, de hoofdaandeelhou-
der van Exmar en in 1995 de 
oprichter van Euronav – dat 

ze niet akkoord gaat met de 
fusieplannen. Midden febru-
ari bleek dat de oprichters-
familie opnieuw een belang 
van 6,32 procent had opge-
bouwd in Euronav, nadat ze 
in het voorjaar van 2020 vol-
ledig uit het kapitaal was ge-
stapt. De eerste aankopen ge-
beurden in september 2021, 
de periode waarin Fredrik-
sen begon te kopen. Twee da-
gen voor de aangekondigde 
fusieplannen bleek Saverys 
13,22 procent van Euronav in 
handen te hebben en daar-
mee opnieuw de grootste 
aandeelhouder te zijn.
De familie Saverys wil van 
Euronav een moderne gedi-
versifieerde maritieme en in-
dustriële cleantechspeler 
maken, die de winsten op de 
geleidelijke verkoop van de 
olietankers herinvesteert in 
het vergroenen en koolstof-
vrij maken van de scheep-
vaart en de industrie. Het zou 
daartoe CMB Tech inbren-
gen in Euronav, een dochter-
bedrijf van CMB dat gespeci-
aliseerd is in waterstoftoe-
passingen in de scheepvaart 
en de industrie.
Saverys dreef zijn positie in-
tussen op tot 14,4 procent, 
maar moet om de fusie met 
Frontline op de algemene 

aandeelhoudersvergadering 
tegen te houden minstens 
een kwart van de stemmen 
achter zich kunnen scharen. 
Of dat lukt, is hoogst onzeker. 
CMB zal de komende weken 
wellicht nog aandelen bijko-
pen. De koersevolutie van 
Euronav is door de aange-
kondigde fusieplannen en de 
koopijver van Saverys duide-
lijk vooropgelopen op de cy-
clus van de tankerverhuur, 
die nog altijd tegen bodemta-
rieven noteert. We verkopen 
na de forse recente stijging 
een deel van onze positie 
(125 aandelen) met een fraaie 
winst van 60 procent en 
wachten met het resterende 
deel de verdere ontwikkelin-
gen af. Het advies werd aan-
gepast naar ‘houden/af-
wachten’ (rating 2B).
Ook het gewicht van 7C So-
larparken (lees blz. 116) in de 
voorbeeldportefeuille was 
stevig opgelopen door de 
mooie koersprestatie van de 
afgelopen maanden. We kun-
nen tussentijds zo’n 20 pro-
cent winst realiseren op de 
aandelen die we in oktober 
hebben teruggekocht.z

De koers van Euronav  
is vooruitgelopen  
op de cyclus van de 
 tankertarieven.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden en 
trackers
- Ackermans&vanHaaren 
nam deel aan een nieuwe 
kapitaalronde bĳ het Indiase 
Medikabazaar. De leverancier 
van medische apparatuur 
wordt op basis van die kapi-
taalronde op 700 miljoen dol-
lar gewaardeerd.
- Alibaba Group: het uitge-
vers- en softwarebedrĳf Daily 
Journal (Los Angeles) hal-
veerde zĳn investering tot 
300.000 aandelen.

- Just Eat Takeaway: de 
samenwerking van Thuisbe-
zorgd.nl met de grote super-
marktketen Albert Heĳn 
wordt uitgebreid met de 
thuisbezorging van dage-
lĳkse boodschappen.
- LVMH zet 2022 andermaal 
in met sterke kwartaalcĳfers. 
De organische omzetgroei 
van 23 procent overtrof de 
verwachtingen. Een analyse 
volgt in het volgende num-
mer.
- Solvay: er doken geruchten 
op over de verkoop van de 

Latĳns-Amerikaanse solvent-
dochter Coatis. De chemie-
reus kreeg de aanmelding 
van een short van het Britse 
hefboomfonds Sandbar.
- Tessenderlo heeft inkoop-
programma van eigen aande-
len van 5 miljoen euro afge-
rond.

Vergrijzing
- Mithra Pharmaceuticals: 
een diepgaande analyse van 
fase III-studie van Donesta 
toont betere resultaten aan 
dan eerder gemeld. De koers 

kon die opkikker goed 
gebruiken.
- Sequana Medical kĳkt vol 
vertrouwen naar 2022. Na de 
recente kapitaalverhoging 
tegen 5,50 euro per aandeel 
is de kaspositie voldoende 
tot midden 2023. Tegen die 
tĳd moeten er definitieve 
resultaten zĳn voor de Posei-
don-studie (leverstudie met 
de alfapomp) en bĳkomende 
resultaten voor de Sahara 
Desert-studie (hartfalen).
- UCB: de koers bereikte een 
historisch recordniveau.

Fuseert Euronav met 
Frontline, of niet?
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: we verkopen 250 aandelen 7CSolarparken aan min. 4,34 euro 
en 125 aandelen Euronav aan min. 11,15 euro

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
192.734,06    (99,9%)      61,44      (0,1)             192.795,50 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +8,0% Bel20 -2,7%
Eurostoxx50 -10,5% MSCI World -2,0%

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

B
eleggers stellen zich 
terecht de vraag of obli-
gaties vandaag de dag 
nog thuishoren in hun 
portefeuille. Wat ons be-
treft, is dat wel degelijk 
het geval. Zoals vaak is 

een standpunt in beleggers-
aangelegenheden zelden 
zwart-wit. Wat voor de een 
aantrekkelijk is, stoot de an-
der misschien net af. De ene 
belegger is vermogend, de 
andere minder. Sommigen 
hebben nog een actieve loop-
baan, anderen zijn gepensio-
neerd. Er bestaan beleggers 
die moeilijk de slaap kunnen 
vatten als er koersbewegin-
gen zijn, anderen kunnen 
 beter relativeren. Alle beleg-
gerstypes verdienen een 
aparte aanpak. Maar het is 
onze overtuiging dat een 
goed gebalanceerd obligatie-
pakket ook vandaag nog een 
plaats heeft in de meeste por-
tefeuilles.

Tijdelijk verlies
De rente is een van de be-
langrijkste factoren voor 
obligatiebeleggers. Als die 
stijgt, zoals vandaag het geval 
is, daalt de koers van bestaan-
de obligaties met een vaste 
coupon. Dat houdt een waar-
dedaling van de portefeuille 
in. Maar die is tijdelijk. De 
meeste leningen worden te-
rugbetaald tegen 100 procent 
van de nominale waarde. Als 
de obligatiekoers gedurende 
de looptijd enkele procenten 
terugvalt, wordt het verlies 
tegen de vervaldag gerecupe-
reerd. Een tijdelijke waarde-
daling hoeft dus niet te ver-
ontrusten, integendeel zelfs. 
Het biedt kansen voor beleg-
gers om op een fiscaalvrien-
delijk manier obligaties te 
verwerven.

Fiscaal voordelig
Zoals bekend bedraagt de 
roerende voorheffing op de 

ontvangen coupons 30 pro-
cent. De financiële instellin-
gen houden die aan de bron 
af en betalen de nettowaarde 
uit. De belasting storten ze 
door naar de fiscus. Eventue-
le meerwaarden blijven in de 
meeste gevallen echter onbe-
last. Wie dus een obligatie 
kan aankopen tegen 90 pro-
cent van de nominale waarde 
en op de vervaldag 100 pro-
cent incasseert, maakt 10 
procent winst waarop geen 
belasting verschuldigd is. 
Een belegger die met zo’n 
kennis aan de slag gaat, kan 
de beleggingen optimalise-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95 4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  91,47  6,23% 100.000  NR
EUR VGP 1,625% 17/01/27  91,79  3,46% 1.000 NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  87,58  6,38% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  92,71  6,23% 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  86,09 4,30% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  90,10  10,4%  100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,5 1,29% 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  92,83  3,93% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  97,36  4,76% 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  106,2 1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,3 6,20% 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  77,85 30,7% 1.000  AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24 90,61  11,4% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Koopkansen in 
obligaties

= ESG-obligatie
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ren. De obligatiespecialisten 
van Goldwasser berekenen 
voor elke obligatie de effec-
tieve belastingvoet als de 
 effecten tot de vervaldag 
worden bijgehouden. Hoe 
 lager het percentage, des te 
attractiever de obligatie fis-
caal bekeken wordt. 
Zo heeft de obligatie van 
Volkswagen Leasing in eu-
ro, die vervalt in 2029 en een 
rendement van 2,25 procent 
biedt, een effectieve belas-
tingvoet van 8,4 procent. Het 
is een goed voorbeeld van 
een fiscaal voordelige obliga-
tie voor Belgische inwoners.

Opgelet voor inflatie
Naast de rente speelt de in-
flatie een doorslaggevende 
rol bij het aankopen van obli-
gaties. Inflatie knabbelt aan 
de waarde van de effecten en 
de uitbetaalde coupons.
Met een inflatie van 8 pro-
cent valt het couponrende-
ment van 3 procent terug tot 
-5 procent. Daar valt niet aan 
te ontkomen. Ook spaarreke-
ningen, die een veel lager 
rendement hebben, krijgen 
daarmee te kampen. Wie 
jaarlijks 0,11 procent rente 
ontvangt, verliest bij de hui-
dige inflatiedruk zelfs 7,89 
procent van zijn of haar 
koopkracht. 
Aandelen heten doorgaans 
beter bestand te zijn tegen 
inflatie. Dat geldt echter niet 
voor alle aandelen, en het 

 dividend – als er al een wordt 
uitgekeerd – wordt eveneens 
belast tegen 30 procent.

Lange looptijden
Voor beleggers die binnen-
kort met pensioen gaan of al 
gestopt zijn met werken, 
 behoren obligaties tot de 
 onmisbare bestanddelen van 
een goed gediversifieerde 
portefeuille. We denken dan 
vooral aan leningen met een 
lange looptijd, omdat het 
rendement doorgaans hoger 
is dan dat van kortlopend pa-
pier. Voor jongere beleggers 
die hun portefeuille actief 
beheren, ligt dat anders. In 
tijden van stijgende rente 
wordt de looptijd het best 
niet te lang. Dan kan vrijge-
komen kapitaal herbelegd 
worden in papier met een 
hogere coupon. Maar voor 
defensief beheerde porte-
feuilles wordt het best uitge-
keken naar langlopende obli-
gaties van twintig tot dertig 
jaar die gedurende die hele 
tijd een aantrekkelijk rende-
ment opbrengen. Bij een ren-
testijging schommelen de 
koersen van zo’n papier rela-
tief hevig. Maar aangezien 
een defensieve belegger wel-
licht niet verkoopt voor de 
vervaldag, geldt dat nadeel 
hier nauwelijks.

Normaal wordt de coupon 
van vastrentende obligaties 
uitbetaald op een vast tijd-
stip. Voor Europese leningen 
is dat doorgaans elk jaar, 
maar Amerikaanse debiteu-
ren splitsen de coupon vaak 
in tweeën. Ze betalen om de 
zes maanden de helft van het 
couponrendement. Dat is een 
niet te verwaarlozen voor-
deel voor beleggers die hun 
pensioen aanvullen met op-
brengsten uit hun beleggin-
gen. De coupures van Ameri-
kaanse obligaties zijn door-
gaans ook niet te zwaar. Ter-
wijl die bij Europese lenin-
gen vaak 100.000 euro kos-
ten, zijn Amerikaanse coupu-
res doorgaans al beschikbaar 
vanaf 2.000 dollar.

Mogelijkheden
Dollarobligaties van goede 
kwaliteit hebben momenteel 
een hoger rendement dan le-
ningen in euro. Bovendien is 
de dollar nog altijd de be-
langrijkste munt ter wereld 
en behoort de munt tot de 
veilige havens in geval van 
spanningen. Bij obligaties 
van topdebiteuren als Apple, 
Microsoft, Johnson & 
Johnson met een lange loop-
tijd zijn nog steeds rende-
menten van meer dan 3,50 
procent haalbaar.

We wezen onlangs op de mo-
gelijkheden in landen rond 
de Middellandse Zee. Die 
hebben de rente op over-
heidsleningen voor vele jaren 
vastgeprikt. Ze hebben kort-
lopende overheidsobligaties 
vervangen door langlopende 
op een moment dat de lange-
termijnrente historisch laag 
was. Maar omdat de koersen 
gedaald zijn, is het rende-
ment interessant. Het debi-
teurenrisico is beperkt. Bij 
problemen zal de ECB te 
hulp snellen omdat ze de lid-

staten niet kan laten vallen.
Maar ook Amerikaanse 
staatsleningen hebben veel te 
bieden. Een recente emissie 
met een coupon van 1,75 pro-
cent levert een rendement 
van 2,78 procent op. Ze ver-
valt echter al over drie jaar. 
Bij langerlopende staatsle-
ningen, zoals de US Treasu-
ry met een coupon van 1,875 
procent, haalt u een rende-
ment van 2,75 procent, waar-
van u in alle rust kunt genie-
ten tot 15 februari 2032. z

Obligaties hebben wel  
degelijk nog een plaats  
in een gediversifieerde 
beleggingsportefeuille.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,0864  -8,83%
EUR/GBP 0,8349  -3,75%
EUR/NOK  9,5957  -4,77%
EUR/SEK  10,336  +1,66%
EUR/CAD  1,3749  -8,15%
EUR/AUD  1,4611  -6,09%
EUR/NZD  1,5903  -5,76%
EUR/ZAR  15,806  -8,62%
EUR/TRY  15,945  +64,35%

OBLIGATIEFOCUS

Onlangs kwamen twee dran-
kenproducenten naar de pri-
maire markt. Pernod Ricard, 
de fabrikant van onder meer 
het bekende anĳsdrankje, 
heeft 750 miljoen euro opge-
haald via een obligatie die 
vervalt op 7 april 2029 en een 
coupon draagt van 1,375 pro-

cent. Het bĳzondere bestaat 
erin dat de debiteur zichzelf 
oplegt een hogere coupon uit 
te betalen als hĳ er niet in 
slaagt zĳn waterverbruik en 
de hoeveelheid broeikasgas 
die hĳ uitstoot te reduceren.
Enkele weken geleden heeft 
distributeur Carrefour een 
obligatie uitgegeven waar-
aan een vergelĳkbare con-
structie gekoppeld is. Die 
vervalt ook over zeven jaar, 
maar biedt een coupon van 

2,375 procent. Het rende-
ment is aanzienlĳk hoger dan 
die van de drankenfabrikant, 
zelfs na de koersdaling die 
snel op de introductie van de 
Pernod-obligatie volgde.
De nieuwe dollarobligatie van 
Keurig Dr Pepper behoort, 
net als die van Pernod en Car-
refour, tot de categorie 
‘investment grade’. De naam 
van die debiteur is in ons land 
minder bekend, maar de mer-
ken 7Up, Canada Dry, Gini, 

Orangina, Evian en Schwep-
pes ¬ die tot de groep beho-
ren ¬zĳn dat des te meer. De 
coupon ligt net onder 4 pro-
cent, maar omdat de koers 
momenteel 99,25 procent 
bedraagt, loopt het rende-
ment op tot 4,07 procent. 
Alle producten van Dr Pepper 
zĳn alcoholvrĳ, maar de vele 
koffie- en theedrankjes 
bevatten wel cafeïne en 
 theïne.

Obligaties  
met of zonder 
alcohol
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Wat vindt u van de kritiek 
dat Ahold Delhaize te veel 
geld besteedt aan aandelen-
inkopen en dividenduitke-
ringen, ten nadele van 
broodnodige investeringen?

De retaildistributeur Ahold 
Delhaize heeft zijn aandeel-
houders de jongste jaren ver-
wend. Het brutodividend per 
aandeel steeg van 0,63 euro 
over het boekjaar 2017 naar 
0,95 euro over 2021. De groep 
zal de komende jaren onver-
minderd 40 tot 50 procent 
van de onderliggende winst 
uitkeren. Dat is stevig, maar 
zeker niet buitengewoon. 
Daarnaast heeft de groep de 
voorbije jaren jaarlijks voor 
1 miljard euro eigen aandelen 
ingekocht, en in 2018 zelfs 
voor 2 miljard. Begin januari 
startte een nieuw programma 
voor 1 miljard euro dat loopt 
tot eind 2022. Dat is ongeveer 
3,5 procent van de marktka-
pitalisatie van 28,6 miljard 
euro. Tot nu werden 10 mil-
joen aandelen ingekocht voor 
281,2 miljoen euro.
In het strategische plan tot 
2025 dat de groep in novem-
ber presenteerde, stelde ze 
tegen 2025 een stijging van 
de omzet tegenover 2022 
voorop met 10 miljard euro 
(75,6 miljard in 2021). De om-
zet en de bedrijfskasstroom 
uit de onlineverkoop moeten 
onder meer dankzij bol.com 
tegen 2025 verdubbelen te-
genover 2021, en de e-com-
merceafdeling moet tegen 
dan netto winstgevend zijn. 
Op groepsniveau wil Ahold 

Delhaize onderliggende 
winstmarges van minstens  
4 procent behouden.
De investeringen worden 
 opgetrokken van 3 procent 
van de omzet naar 3,5 pro-
cent, om de digitalisering en 
het onlineaanbod te onder-
steunen. De cumulatieve 
vrije cashflow zal de komen-
de vier jaar minstens 6 mil-
jard euro bedragen. Dat bete-
kent een jaargemiddelde van 
1,5 miljard euro, tegenover 
gemiddeld 1,9 miljard de 
voorbije drie jaar. Het divi-
dend van 950 miljoen euro 
kost, in combinatie met het 
inkoopprogramma van 1 mil-
jard euro, meer dan de ver-
wachte vrije kasstroom van 
1,7 miljard voor 2022. De net-
toschuld (13,9 miljard euro 
eind 2021) zal zonder andere 
effecten toenemen, maar de 
nettoschuldgraad van 
2,2 keer de verwachte be-
drijfskasstroom voor 2022 is 
onder controle.
Bovendien is Ahold Delhaize 
van plan bol.com in de twee-

de jaarhelft een aparte beurs-
notering te geven. Dat zal ex-
tra financiële marge geven, 
ook al zal de groep een groot 
belang in bol.com behouden. 
Analisten kleven op bol.com 
een waarde van 5 miljard 
 euro.
De jaarresultaten waren be-
ter dan verwacht, met onder 
meer een hoger dan ver-
wachte onderliggende winst-
marge van 4,4 procent (4,2% 
in het vierde kwartaal). De 
markt reageerde echter mis-
noegd op de voorzichtige 
vooruitzichten voor 2022. De 
winstmarge zal terugvallen 
richting 4 procent en de ver-
wachte daling tot 5 procent 
van de winst per aandeel 
(2,19 euro in 2021) ontgoo-
chelde. De koers herstelde de 
daaropvolgende weken volle-
dig, maar verloor onlangs 
 opnieuw terrein nadat con-
current Tesco waarschuwde 
voor margedruk door de ho-
ge inflatie. De inflatiegedre-
ven margedruk is een aan-
dachtspunt, maar we maken 
ons geen zorgen over een te 
gulle aandeelhouderspolitiek 
die, indien nodig, gedeeltelijk 
zal worden aangepast om de 
hogere investeringen te be-
kostigen. Het aandeel blijft 
koopwaardig (rating 1A). z

Is Ahold Delhaize te gul?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 14/4: Cisco Systems, HP en 

aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 15/4: analyse zilvermĳnen en 

opties (Euronav)
• Maandag 18/4: Euronav, lezersvraag 

(Ahold Delhaize) 
• Dinsdag 19/4: Samsung Electronics, 

Texaf en grondstoffen (olie) 
• Woensdag 20/4: GBL, LVMH;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 

PODCAST: stĳgende rente en 
Euronav 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 21 APRIL
Barco: trading update
Investor: kwartaalresultaten
Kinnevik: kwartaalresultaten

VRĲDAG 22 APRIL
Orpea: kwartaalresultaten
SAP: kwartaalresultaten
Volvo: kwartaalresultaten
WDP: kwartaalresultaten

DINSDAG 26 APRIL
Microsoft: kwartaalresultaten
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