
X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E2 2  S E P T E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

V O O R W O O R D

Betaal nooit meer 
zotte premies

n r .  3 8  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

H
et blijven verwarrende 
tijden voor beleggers. 
Met de regelmaat van een 
klok zien ze de koersen 
dagenlang zakken door 
slecht macro-economisch 
nieuws. Maar we zien 

ook voortdurend bedrijfs-
resultaten die meevallen en 
moeilijk te rijmen zijn met de 
scherpe koersval van de voor-
bije maanden.
Sommige waarderingen wa-
ren begin dit jaar overtrokken. 
Twee voorbeelden zijn tref-
fend. In de bespreking van de 
halfjaarcijfers van Warehou-
ses De Pauw (zie p. 99) kunt u 
lezen dat er niks aan de hand 
is met de grootste van de ge-
reglementeerde vastgoedven-
nootschappen. Integendeel,
voor de tweede keer op rij trekt 
de specialist in logistiek vast-
goed de winstverwachting 
voor het volledige boekjaar 
op, van minstens 1,20 naar 
1,25�euro per aandeel. Bijge-
volg zal het dividend per aan-
deel voor het boekjaar 2022 
niet minstens 0,96�euro maar 

1,00�euro bedragen. Nochtans 
staat de koers niet langer op 
42 maar op minder dan 30�eu-
ro. Dat heeft alles te maken 
met het krimpen van de pre-
mie tegenover de intrinsieke 
waarde. De koers van ruim 
40�euro was er al toen de in-
trinsieke waarde amper meer 
dan 20�euro per aandeel be-
droeg. Als belegger moet je 
beseffen dat je je op glad ijs 
begeeft, als je vandaag al het 
lopende meerjarengroeiplan 
volledig wilt betalen. De stij-
gende rente heeft de groei 
nog niet aangetast, maar wel 
de premie teruggebracht van 
ruim 100 naar minder dan 
40 procent, een veel gezonder 
percentage.
Het tweede voorbeeld is de 
holding Sofina. Weliswaar ge-
holpen door de sterke dollar 
en op basis van eigen bereke-
ningen bleef het verlies van 
intrinsieke waarde (NAV) be-
perkt tot 13 procent, ondanks 
de turbulen-
tie op de financiële markten en 
het gedoe rond participaties 

als het Indiase Byju. Maar de 
koers dook wel 55 procent la-
ger sinds begin dit jaar. Ook 
hier heeft veel te maken met 
de recordpremie tegenover de 
intrinsieke waarde, die rond 
de jaarwisseling werd betaald 
voor een Sofina-aandeel. De 
koper betaalde toen afgerond 
100�euro per aandeel meer 
dan de NAV (436 tegenover 
337�euro per aandeel). Eind 
juni is de intrinsieke waarde 
gezakt naar 295�euro per aan-
deel, maar de beurskoers staat 
niet langer 100�euro boven 
maar 100�euro onder de NAV. 
Er is dus ruimte om betwiste 
participaties op nul te zetten, 
waarna nog sprake is van een 
korting. Dat is veel gezonder.

Redelijke waarderingen
Maar in het algemeen hebben 
de rentestijgingen de gemid-
delde waarderingen van aan-
delen een stuk redelijker en 
dus aantrekkelijker gemaakt 
voor investeerders. Want zo 
slecht waren de resultaten dit 
jaar nog niet. De koersdalin-
gen zijn niet in verhouding 
tot de winstevoluties. Dat be-
tekent ook dat mindere resul-
taten van volgend jaar al wor-
den ingeprijsd. De aandelen 
uit de Standard&Poor’s 
500- index noteren tegen een 
gemiddelde waardering van 
17,5�keer de gemiddelde 
winstverwachting 2022. Bij 
de MSCI World-index is dat 
15,5�keer en bij de Eurostoxx-
50-index slechts 10,5�keer. Dat 
is een stuk aantrekkelijker 
dan pakweg een jaar geleden. 
z
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Europese aandelen zijn 
tegen gemiddeld 10,5 keer 
de verwachte winst erg 
redelijk gewaardeerd.
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H
et eerste rapport van  
DEME sinds de opsplit-
sing van de Belgische 
bouw- en baggergroep 
CFE eind juni overtuigde 
niet helemaal. De groeps- 
omzet klom tegenover de 

eerste helft van 2021 met 21,5 
procent tot 1,29�miljard euro. 
In het eerste kwartaal be-
droeg de omzetgroei een 
sterker dan verwachte 28,6 
procent tot 616,7�miljoen eu-
ro, en in het tweede kwartaal 
15,7 procent tot 675�miljoen.
De activiteiten van de groep 
zijn onderverdeeld in vier 
segmenten. Het grootste seg-
ment volgens omzet is Bag-
gerwerken & Infra. De omzet 
steeg er in het eerste halfjaar 
met 11,7 procent tot 746,5�mil-
joen euro. Door een uitzon-
derlijk hoog aantal schepen 
in onderhoud, de hoge infla-
tie en afwachtende klanten 
daalde de bedrijfskasstroom 
of ebitda van 158,8�miljoen 
euro tot 94,6�miljoen.
Het tweede grootste segment 
is Offshore Energy. De omzet 
steeg met een sterke 33,8 pro-
cent tot 471,5�miljoen euro. De 
installatie van 80 funderingen 
in een groot Frans offshore 
windpark was sneller dan 
verwacht klaar en de eerste 
werkzaamheden op een Duits 
offshore windpark gingen van 
start. Daarnaast is men volop 
bezig met de voorbereidingen 
van grote nieuwe projecten 
in de Verenigde Staten, Tai-
wan en het Verenigd Konink-
rijk. Nog beter was de sterke 
verbetering van de ebitda, die 
ruimschoots verdubbelde tot 
100,3�miljoen euro.
Het kleinere segment En-
vironmental boekte een 

mooie omzetstijging met 19,6 
procent tot 90,7�miljoen euro, 
terwijl de ebitda klom van 
6,2�miljoen tot 12,2�miljoen. 
Tot slot is er Concessions, dat 
ontwikkelingsopdrachten uit-
voert voor de verschillende 
segmenten, met een negatieve 

ebitda van 6,9�miljoen euro.
Op groepsniveau vertaalde 
zich dat in een beperkte toe-
name van de ebitda van 187,2 
miljoen euro tot 191,3�miljoen 
(+2,2�%). De ebitda-marge 
daalde van 17,6 naar 14,8 pro-
cent. De bedrijfswinst (ebit) 
daalde door hogere afschrij-
vingskosten met 13,2 procent 
tot 40,1�miljoen euro, terwijl 
de nettowinst met 12,9 pro-
cent steeg tot 39,5�miljoen 
dankzij positieve wissel-
koerseffecten (+2,7�miljoen) 
en hogere winstbijdragen van 
joint ventures (van 4,1 naar 
7,1�miljoen).

De groep investeerde in de 
eerste jaarhelft 226,3�miljoen 
euro in de vloot, te vergelij-
ken met 133,6�miljoen in de-
zelfde periode vorig jaar 
(282�miljoen op jaarbasis). 
Op jaarbasis verwacht 
 DEME 500�miljoen euro te 
investeren. Naast de gewone 
onderhoudsinvesteringen 

van de vloot werd in april de 
Orion opgeleverd, het nieu-
we paradepaard van het 
Offshore-segment. Volgend 
jaar wordt Green Jade opge-
leverd, en er wordt geïnves-
teerd in de herbestemming 
van twee schepen.
Het hogere investerings-
tempo dreef de nettoschuld 
op van 392,7�miljoen euro 
eind 2021 tot 573,7�miljoen, of 
een behapbare schuldgraad 
van 1,2�keer de ebitda. Het or-
derboek zakte in het eerste 
halfjaar met 285,2�miljoen 
euro naar een nog altijd hoge 
5,62�miljard (4,74�miljard op 
30 juni 2021). DEME klonk 
iets optimistischer over de 
jaarverwachtingen dan bij de 
update over het eerste kwar-
taal en stelde een licht hoge-
re omzet voorop tegenover 
2021 en een vergelijkbare 
ebitda. De nettowinst zou 
iets lager uitvallen.

Conclusie
Het aandeel van DEME steeg 
sinds de aparte beursnote-
ring met 20 procent. De mar-
gedruk in het baggersegment 
is hoger dan verwacht, maar 
zal verbeteren. Het aandeel 
noteert nog 20 procent goed-
koper dan de waardering die 
het overnamebod van HAL 
op de Nederlandse sector-
genoot Boskalis kleeft. De 
waardering is aanvaardbaar 
tegen 21�keer de verwachte 
winst 2023 en met een on-
dernemingswaarde (ev) van 
minder dan 7�keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) 2023. z

D E M E

Positieve beursstart

Ko e r s :  114,54 euro
T i c ke r :  DEME BB
I S I N - c o d e :  BE0974413453
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  2,9  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  25
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  27
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  I P O :  +19  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,4  %

De margedruk in  
de baggersector is hoger 
dan verwacht, maar  
zal verbeteren.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 15 SEPTEMBER
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N
och in de resultaten van 
de eerste jaarhelft, noch 
in de vooruitzichten voor 
de rest van het jaar valt 
te lezen dat de economie 
op een vertraging of een 
recessie afstevent. 

 D’Ieteren Group verhoogt 
zelfs de verwachtingen voor 
dit jaar. De vergelijkbare aan-
gepaste groepswinst moet 
met 35 procent stijgen, in 
plaats van met 25 procent. 
Omdat ook het pas overgeno-
men PHE, een verdeler van 
voertuigonderdelen, sinds 
augustus bijdraagt aan het 
groepsresultaat, zal de winst 
met 40 procent toenemen.

“We hebben wat voorsprong 
genomen op onze ambities 
op de middellange termijn”, 
zegt CEO Francis Deprez. 
Mag D’Ieteren Group dan 
een recessiebestendig aan-
deel genoemd worden? “We 
blijven in zekere mate cy-
clisch, ook al vlakt het samen- 
spel van onze divisies de cy-
cliciteit wat uit”, zegt hij.
De omzet en de marges wor-
den beschermd door de lei-
derschapspositie die het be-
drijf op diverse deelmarkten 
heeft, met een stijgend 
marktaandeel als bewijs. Met 
die marktmacht kan het be-
drijf de stijgende kosten rela-
tief vlot doorrekenen aan de 
klant. De beleggers maakten 
zich de voorbije maanden 
zorgen over de marges bij 
dochter Belron, gegeven de 
forse stijging van de glasprij-

zen en de loonkosten, maar 
Belron behield een gerust-
stellende winstmarge van 18 
procent. Het rekent de hoge-
re kosten door, maar met ver-
traging. “Dat zal een positief 
effect hebben in de tweede 
jaarhelft”, zegt Deprez.
Ook de aard van de activitei-
ten van de groep legt een bo-
dem onder de resultaten. Bel-
ron, TVH Parts en PHE ope-
reren in vervangingsmarkten, 
die minder afhankelijk zijn 
van de verkoop van nieuwe 
voertuigen. Daarnaast vormen 
vooral bedrijven, en niet de 
particuliere consument, de 
hoofdmoot van het klanten-
bestand. “Bedrijven zullen 
niet zo gemakkelijk hun be-
stellingen stopzetten en ver-
teren vlotter een prijsverho-
ging. Maar we zijn niet blind 
voor wat gebeurt. We staan 
pas aan het begin van een in-
flatiehoofdstuk en de consu-
ment wordt getroffen. Dat 
kan ook voor ons gevolgen 
hebben. De hogere energie-
kosten kunnen er bijvoor-
beeld voor zorgen dat er min-
der kilometers gereden wor-
den, met minder glasschade 

als gevolg”, zegt Deprez.
De resultaten van de eerste 
helft van het jaar mochten 
gezien worden. De omzet 
steeg met 30 procent en de 
aangepaste bedrijfswinst met 
37 procent. De resultaten van 

Belron, de hofleverancier van 
de groepswinst, hielden beter 
dan verwacht stand, ondanks 
de moeilijkere marktomge-
ving en een stijging van de 
kosten gerelateerd aan het 
transformatieprogramma. 
D’Ieteren Auto zorgde voor 
de opmerkelijkste prestatie 
door bij een stabiele omzet 
de aangepaste winst met 19,5 
procent op te krikken. Het 
marktaandeel en de verkoch-
te volumes stonden onder 
druk, maar de marge kreeg 
een boost omdat D’Ieteren 
Auto vooral premiumauto’s 
sleet. Het orderboek blijft 
sterk.
Ook de jongste telgen in de 
portefeuille, TVH Parts en 
PHE, presteren naar behoren 
en lijken geslaagde overnames 
te worden. Het risico dat het 
management de royale cash-
flows van de groep verkeerd 
investeert, is daarom gevoelig 
afgenomen. De nettokasposi-
tie van ongeveer 700�miljoen 
euro laat een uitbreiding van 
het imperium toe.

Conclusie
D’Ieteren Groep trekt in 
moeilijke marktomstandig-
heden de winstvooruitzich-
ten op. Zowat alle dochter-
bedrijven leverden in de eer-
ste jaarhelft puike resultaten 
af. Op de korte termijn is het 
bedrijf behoorlijk recessie-
bestendig, en op de lange ter-
mijn kunnen de beleggers 
 rekenen op gunstige perspec-
tieven. De waardering is met 
een koers die 16�keer de aan-
gepaste winst bedraagt, zeker 
niet overdreven. We behou-
den het positieve advies. z

D ’ I E T E R E N

Opvallend recessiebestendig

Ko e r s :  158,30 euro
T i c ke r :  DIE:BB
I S I N - c o d e :  BE0974259880
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  8,72 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  20
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  16
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +19  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -8 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,4  %

Op de lange termijn  
kunnen beleggers rekenen 
op gunstige perspectieven.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 14 SEPTEMBERGF
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F
irst Majestic keek in de 
eerste jaarhelft aan tegen 
een ongunstige vergelijking 
met dezelfde periode een 
jaar eerder, toen de prij-
zen een stuk hoger lagen. 
De gemiddelde verkoop-

prijs bedroeg in het tweede 
kwartaal 23,93�dollar per troy 
ounce zilverequivalent. Dat 
is 10 procent minder dan in 
het eerste kwartaal en 12 pro-
cent minder dan een jaar eer-
der. De output steeg wel naar 
7,7�miljoen troy ounce zilver- 
equivalent, een vijfde meer 
dan een jaar eerder en 7 pro-
cent boven het niveau van het 
eerste kwartaal. Dat leverde 
een omzet van 159,4�miljoen 
dollar op of 3 procent meer 
dan een jaar eerder. Ongeveer 
200.000 troy ounce zilver 
werd niet verkocht en wordt 
in de voorraad opgenomen 
tot de prijzen weer aantrek-
ken. Het aangepaste netto-
verlies kwam uit op 5,7�mil-
joen dollar of 2�dollarcent per 
aandeel.

De productieprognose voor 
het volledige boekjaar blijft 
op 32,6 tot 34,6�miljoen troy 
ounce zilverequivalent. De 
prioriteit voor de Jerritt 
 Canyon-goudmijn in Nevada, 
die de groep begin vorig jaar 
kocht, is de output te verho-
gen. De hoge productiekos-
ten van de mijn geven een 
vertekend beeld van de kos-
ten op groepsniveau.
De productiekosten van alle 

mijnen samen bedroegen in 
het tweede kwartaal 
19,91�dollar per troy ounce 
zilverequivalent. Dat is 5 pro-
cent minder dan in het eerste 
kwartaal (20,87�dollar), maar 
3 procent meer dan een jaar 
eerder (19,42�dollar). Jerrit 
Canyon produceerde in het 
tweede kwartaal iets meer 
dan 18.000 troy ounce goud 
tegen een kostprijs van 
2.429�dollar of 29,29�dollar 
per troy ounce zilverequiva-
lent. Exclusief de Amerikaan-
se mijn lagen de productie-
kosten op 15,4�dollar. Dat ligt 
in lijn met het sectorgemid-
delde. Voor het volledige 
boekjaar worden productie-
kosten tussen 2.012 en 
2.103�dollar per troy ounce 
goud vooropgesteld.
Momenteel worden dagelijks 
2.500 ton ertsen verwerkt. 
Dat moet tegen eind dit jaar 
oplopen tot minstens 3.000 
ton. Het Jerritt Canyon-com-
plex bestaat uit verschillende 
mijnen. Nu komen de ertsen 
van SSX en Smith, de ontgin-
ning van West Generation 
start volgende maand. Mur-
ray en Saval II worden vol-

gend jaar opgestart. Eind 
 augustus publiceerde First 
Majestic erg positieve boor-
resultaten op de kruising van 
SSX en Smith. De markt ne-
geerde die compleet.
Nog positief nieuws is de op-
lossing van het conflict met 

de Mexicaanse belasting-
autoriteit. Die eiste omgere-
kend 200�miljoen dollar voor 
achterstallige belastingen 
van dochterbedrijven. De 
groep betaalde 21,3�miljoen 
dollar cash en boekte een 
provisie van 54�miljoen dol-
lar. Die kan worden gebruikt 
als compensatie voor belas-
tingen op toekomstige win-
sten.
De vrije kasstroom bedroeg 
in het tweede kwartaal 
-37,5�miljoen dollar. Dat 
brengt het totaal voor de eer-
ste jaarhelft op -77,9�miljoen 
dollar. First Majestic had na 
de eerste jaarhelft 117,7�mil-
joen dollar in kas, maar in-
clusief gereserveerde liquidi-
teiten en een kredietlijn be-
draagt de liquiditeit 300�mil-
joen dollar. De totale schuld 
bedraagt 185,9�miljoen dollar. 
First Majestic keert 1 procent 
van de groepsomzet uit als 
dividend. Voor het tweede 
kwartaal gaat het om 
0,0061�dollar per aandeel. 
First Majestic kocht ook 
100.000 aandelen in.

Conclusie
De situatie bij First Majestic 
is gunstiger dan de kwartaal-
cijfers en de koersevolutie la-
ten vermoeden. In de tweede 
jaarhelft zal de output toene-
men, terwijl de kosten dalen. 
De zilver- en gouddelver is 
 financieel gezond. Het enige 
wat nog ontbreekt, is een ho-
gere zilverprijs. Tegen 
1,4�keer de boekwaarde en 
minder dan 3�keer de omzet 
is het aandeel koopwaardig 
als hefboom op een hogere 
zilverprijs. z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R

Wachten op hogere zilverprijzen

Ko e r s :  8,47  dollar
T i c ke r :  AG US
I S I N - c o d e :  CA32076V1031
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,22 miljard 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 :  -33  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -24 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,3  % 

De situatie bij First  
Majestic is gunstiger  
dan de kwartaalcijfers  
en de koersevolutie laten 
vermoeden.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 13 SEPTEMBERGF
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R
io Tinto is sterk afhanke-
lijk van ijzererts. De 
prijs evolutie van de 
grondstof voorspelde een 
lagere halfjaarwinst voor 
de mijngroep. Vorig jaar 
was uitzonderlijk sterk 

met prijzen van boven 
200�dollar per ton ijzererts. 
Dit voorjaar daalde de prijs 
naar 160 dollar en de voorbije 
weken schommelt hij rond 
100�dollar. Per saldo lag de 
gemiddelde ijzerertsprijs tus-
sen januari en juni ruim een 
kwart lager dan in dezelfde 
periode een jaar eerder.

Rio Tinto kon een en ander 
compenseren met hogere vo-
lumes en hogere prijzen voor 
aluminium (+37�%) en koper 
(+7�%), maar per saldo gaven 
de lagere ijzerertsprijzen 
toch de doorslag. De aange-
paste nettowinst daalde met 
29 procent op jaarbasis naar 
8,6�miljard dollar. Ook Rio 
Tinto had te maken met in-
flatie aan de kostenzijde 
(+1,1�miljard dollar) door de 
oplopende energieprijzen en 
hogere personeelslasten. De 
ebitda of bedrijfswinst kwam 
26 procent lager uit op 
15,6�miljard dollar.
De lagere winst heeft een im-
pact op de dividenduitkerin-
gen. Rio Tinto streeft naar 
een dividend van 40 tot 60 
procent van de aangepaste 
nettowinst. Vorig jaar was er 
een extra dividend van 3�mil-

jard dollar, maar dat is nu 
niet het geval. Het tussentijd-
se dividend werd vastgelegd 
op 4,3�miljard dollar, tegen-
over 6,1�miljard dollar vorig 
jaar.
Door de lockdowns in China 
lagen de staalproductie en de 

vraag naar ijzererts lager. In 
de tweede jaarhelft wordt op 
beterschap gerekend.
Rio Tinto verhoogde de pro-
ductiecapaciteit van ijzererts 
met de ingebruikname van 
Gudai Darri. De mijn in 
West-Australië moet andere 
activa vervangen, die uitge-
put geraken. Rio Tinto heeft 
ook de rechtstreekse controle 
verworven over de koper- en 
goudmijn Oyu Tolgoi in 
Mongolië. Dat gebeurde tot 
nog toe via de participatie 
van 51 procent in Turquoise 
Hill, dat een belang van  
66 procent in Oyu Tolgoi 
heeft. De rest is in handen 
van de overheid van Mon-
golië. Rio Tinto bracht eerder 
dit jaar al een bod van 2,7�mil-
jard dollar uit om de reste-
rende 49 procent van Tur-
quoise Hill in handen te krij-
gen, maar dat werd niet aan-
vaard. Het nieuwe bod van 
3,3�miljard dollar heeft een 
grotere kans op slagen.
Met de overname hoeft Rio 
Tinto niet meer langs Tur-
quoise Hill te passeren en 
moet het dochterbedrijf niet 
afzonderlijk worden gekapi-

taliseerd. De kostprijs om 
Oyu Tolgoi te laten uitgroei-
en tot de vierde grootste ko-
permijn ter wereld wordt op 
7�miljard dollar geschat.
Rio nam ook Rincon Lithium 
uit Argentinië over voor 
800�miljoen dollar. Het eigen 
grootschalige Jadar-lithium-
project in Servië blijft voorlo-
pig on hold staan, nadat de 
regering onder druk van de 
milieulobby het vergunnings-
proces heeft stopgezet.
Rio Tinto realiseerde tussen 
januari en juni een vrije kas-
stroom van 7,15�miljard dollar. 
Over de voorbije twaalf 
maanden was dat 14,9�miljard 
dollar. Ook met iets lagere 
grondstoffenprijzen blijft nog 
voldoende financiële ruimte 
voor hoge aandeelhouders-
vergoedingen. De nettokas-
positie bedraagt 0,3�miljard 
dollar. Twee jaar geleden was 
er nog een schuld van bijna 
5�miljard dollar.

Conclusie
De dividendverlaging lag in 
lijn met de verwachtingen. 
Door de gedaalde aandelen-
koers blijft het rendement 
wel heel hoog. Een recessie 
lijkt al ingeprijsd. China, de 
belangrijkste afzetmarkt, kan 
na de periode van de lock-
downs met gerichte stimuli 
sneller herstellen dan het 
Westen. De omzet- en winst-
evolutie is heel cyclisch, 
maar tegen 1,5�keer de omzet 
en 7�keer de verwachte winst 
is Rio Tinto goedkoop. We 
nemen het aandeel op in de 
voorbeeldportefeuille. z

R I O  T I N T O

Lager, maar aantrekkelijk dividend

Ko e r s :  48,62 pond
T i c ke r :  RIO LN
I S I N - c o d e :  GB0007188757
M a r k t :  London Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  76,7 miljard pond
K /w  2 0 2 1 :  5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  7
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -24 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -12,5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  11,2  %

In twee jaar zette Rio Tinto 
een schuld van 5 miljard  
om in een nettokaspositie 
van 0,3 miljard dollar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 15 SEPTEMBER
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A A N D E L E N

B
eleggers in de Belgische 
biofarmagroep UCB wa-
ren de voorbije twaalf 
maanden niet aan het 
feest. Het aandeel no-
teert 20 procent lager, en 
tegenover de piek van 

116,05�euro in april 2021 is 
het terugvallen met bijna  
40 procent. Het onverwachte 
uitstel van de beslissing door 
het Amerikaanse geneesmid-
delenagentschap FDA over 
de commercialisatieaanvraag 
van Bimzelx voor de indica-
tie psoriasis leidde in oktober 
2021 tot een eerste vertrou-
wensbreuk. Hoewel Bimzelx 
intussen is goedgekeurd in 
Europa, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Japan, Canada en 
Australië, is elke vertraging 
in de cruciale Amerikaanse 
markt een tegenvaller. Ana-
listen mikken op een toe-
komstige piekverkoop van 
2,5�miljard euro (met uit-
schieters tot 4 miljard), 
waarvan zowat de helft tegen 
psoriasis.
Het middel is cruciaal om het 
patentverval van het epilep-
siemiddel Vimpat vanaf dit 
jaar en dat van het immuno-
logische middel Cimzia vanaf 
2024 op te vangen. Logi-
scherwijze reageerde de 
markt ontstemd, toen in mei 
bleek dat de FDA op basis 
van het ingediende dossier 
geen goedkeuring kon verle-
nen door problemen tijdens 
de inspecties van de produc-
tiefaciliteiten. Cruciaal is dat 
er geen zorgen zijn over de 
werkzaamheid van Bimzelx. 
Eind juni kondigde UCB aan 
dat het tegen het jaareinde 
zal antwoorden op de vragen. 
Afhankelijk van de kwalifica-

tie van de nieuwe aanvraag 
heeft de FDA daarna twee of 
zes maanden de tijd om een 
definitieve beslissing te ne-
men. Bijgevolg valt de beslis-
sing allicht in de eerste helft 
van 2023.
Bimzelx blijft sterke klini-

sche resultaten afleveren en 
de komende maanden wor-
den de eerste goedkeurings-
aanvragen ingediend voor de 
indicaties psoriatische artri-
tis en axiale spondyloartritis. 
Nog voor het jaareinde vol-
gen nog de fase III-resultaten 
voor de zeldzame huidziekte 
van Verneuil. De vertraging 
met Bimzelx, de impact van 
de overname van Zogenix dit 
jaar en de stijgende inflatie 
noopte UCB tot het bijstellen 
van zijn verwachtingen voor 
2022. De groepsomzet zou 
uitkomen op 5,3 à 5,4�miljard 
euro (initieel 5,15 à 5,4�mil-
jard, tegenover 5,78�miljard in 
2021). De marge op de recur-
rente bedrijfskasstroom (re-
bitda) werd stevig neer-
waarts bijgesteld van 26 à 27 
tot 21 à 22 procent (28�% in 
2021), waarvan de helft door 
de overname van Zogenix.
De verwachte kernwinst per 
aandeel daalde van 4,8 à 
5,3�euro naar 3,7 à 4�euro. 
Cruciaal is dat de verwach-
tingen voor 2025 onveran-
derd bleven op minstens 
6�miljard euro omzet, een re-
bitda-marge van 30 à 35 pro-
cent en een nettowinst per 

aandeel van 6,9 à 8,1�euro. De 
halfjaarresultaten voldeden 
aan de verwachtingen. De 
omzet klom met 5 procent te-
genover de eerste helft van 
2021 tot 2,93�miljard euro, 
waarvan +3 procent zonder 
wisselkoerseffecten. Vooral 
Cimzia (+14�% tot 994�miljoen 
euro omzet) deed het prima, 
terwijl Keppra (-22�% tot 
380�miljoen) sinds januari 
meer last heeft dan verwacht 
van generische concurrentie 
in Japan. De rebitda zakte 
met 3 procent tot 814�miljoen 
euro (rebitda-marge van 30,3 
naar 28�%) en de gezuiverde 
nettowinst per aandeel van 
3,4 naar 3,15�euro (-7�%).

Conclusie
Het aandeel van UCB is na de 
stevige terugval aan het uit-
bodemen. Uitgaand van de 
Amerikaanse goedkeuring 
van Bimzelx vinden we de 
daling ruimschoots voldoen-
de voor een adviesverhoging. 
Het aandeel noteert tegen 
een lage 13,5�keer de ver-
wachte winst en tegen een 
ondernemingswaarde (ev) 
van 11�keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
2023. UCB blijft in de voor-
beeldportefeuille. z

U C B

Voldoende teruggevallen

Ko e r s :  72,10 euro
T i c ke r :  UCB BB
I S I N - c o d e :  BE0003739530
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  14  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  11
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  18
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -20 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -27 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,8  %

We gaan uit van een  
Amerikaanse goedkeuring 
van Bimzelx in de eerste 
helft van volgend jaar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 14 SEPTEMBER
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A
an de groei van de logis-
tieke speler is nog geen 
einde gekomen, maar 
wel aan de vele jaren van 
koersklim. Jarenlang was 
Warehouses De Pauw 
(WDP) een van de ster-

kere groeiverhalen op Euro-
next Brussel. In de loop van 
de jaren was een steeds ho-
gere premie tegenover de in-
trinsieke waarde in de beurs-
koers gekropen. Aan die su-
perpremie heeft de stijgende 
rente een einde gemaakt. De 
beurswaarde is teruggevallen 
van ruim 7�miljard naar 
5,5�miljard euro.

Ondanks de koersval was er 
niets aan de hand met de cij-
fers over de eerste jaarhelft. 
De aandeelhouders kregen er 
een verhoging van de voor-
uitzichten bovenop. De be-
zettingsgraad was eind juni 
nog steeds indrukwekkend 
(98,9�%). De gemiddelde 
looptijd van de huurcontrac-
ten in de portefeuille be-
draagt een comfortabele  
5,7 jaar.
De lange rente is de voorbije 
maanden ook flink gestegen 
in Europa, maar dat zet voor-
lopig geen rem op de ontwik-
keling van WDP, onder-
steund door een ervaren en 
kwalitatief sterk manage-
ment. WDP is goed van start 
gegaan met de uitvoering van 
het strategische groeiplan 
2022-2025. In dat kader wil 
de vastgoedkampioen in lo-
gistiek 2�miljard euro investe-

ren. In het eerste kwartaal is 
183�miljoen euro in nieuwe 
projecten en 82�miljoen euro 
in overnames gestoken. Al  
18 procent van de portefeuil-
ledoelstelling is gerealiseerd.
Het groeiplan 2022-2025 
moet toelaten de winst per 
aandeel jaarlijks gemiddeld 
met 8 procent op te trekken, 
om tegen 2025 uit te komen 
op 1,50�euro per aandeel. De 
portefeuille moet toenemen 
tot 8�miljard euro. Eind juni 
was ze 6,6�miljard euro 
waard. De winst per aandeel 
is in het eerste halfjaar geste-
gen met 15 procent tot 
0,62�euro per aandeel. Dat is 
beduidend hoger dan het ge-
plande groeitempo van mini-
maal 9 procent voor het vol-
ledige boekjaar. De schuld-
graad bedroeg eind juni  
38,7 procent, tegenover  
36,7 procent eind 2021. De 
gemiddelde rentevoet op de 
uitstaande schuld is 1,9 pro-
cent, en zal onder 2 procent 
blijven tegen eind 2022.
WDP is actief in België (aan-
gevuld met Luxemburg en 
Noord-Frankrijk), Neder-
land, Roemenië en Duitsland, 

waar WDP richting 100 pro-
cent van de aandelen van de 
joint venture met VIB 
Vermögen gaat. In de loop 
van de eerste jaarhelft nam 
WDP deel aan een kapitaal-
operatie bij het Zweedse 

 Catena, waarin het nu een 
belang van ruim 9 procent 
heeft. Dat volstaat om een 
strategisch partnership aan 
te gaan en Zweden als het 
volgende land in de porte-
feuille te beschouwen.
Voor 2022 mikt WDP op een 
stijging van de winst per aan-
deel van 1,10 naar 1,25�euro 
per aandeel (+14�%). Dat 
moet toelaten het dividend 
op te trekken naar 1�euro per 
aandeel. De intrinsieke waar-
de bedroeg eind juni  
21,3�euro per aandeel, tegen-
over 19�euro eind 2021 
(+12,2�% op jaarbasis). Dat 
betekent wel dat de premie 
van de beurskoers ten op-
zichte van de intrinsieke 
waarde onder 40 procent is 
gezakt. Begin dit jaar was dat 
nog circa 100 procent.

Conclusie
De koers van het WDP-aan-
deel zakte dit jaar met onge-
veer 30 procent, waardoor 
zowat 1,5�miljard euro aan 
beurswaarde verloren ging. 
Dat heeft niks te maken met 
teleurstellende resultaten, 
maar met een slinkende pre-
mie tegenover de intrinsieke 
waarde. Het brutodivi-
dendrendement zit weer 
ruim boven 3 procent. Daar-
om geven we een positief ad-
vies, ook in de verwachting 
dat de lange rente ook bij ons 
een tussentijdse piek zal be-
reiken. z

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

Koerspremie fors geslonken

Ko e r s :  30,48 euro
T i c ke r :  WDP BB
I S I N - c o d e :  BE0003763779
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 5,64 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  27
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  23
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -19  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -27 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,3  %

De stijgende rente zet  
geen rem op de  
ontwikkeling van WDP.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e koers van Air Fran-
ce-KLM maakte eerder 
dit jaar een forse duik, 
mee ingegeven door de 
omvangrijke claim-
emissie. Daardoor werd 
het aantal uitstaande 

aandelen verviervoudigd tot 
2,57�miljard. Met de opge-
haalde 2,2�miljard euro aan 
kapitaal heeft Air Fran-
ce-KLM de nettoschuld ver-
laagd tot 6,0�miljard euro 
eind juni. De schuldratio zit 
met 2,2 al binnen de voor 
2023 nagestreefde vork van 
2 tot 2,5.
Air France-KLM boekte in 
het tweede kwartaal een be-
drijfsresultaat van 386�mil-
joen euro. Daarmee werden 
de operationele verliezen 
van het eerste kwartaal weg-
gewerkt. Ook onder de 
streep werd winst geboekt: 
324�miljoen euro. Na zes 
maanden is er nog wel een 
nettoverlies van 228�miljoen 
euro. De ticketverkoop zat 
stevig in de lift, waarbij de 
personeelstekorten op de 
luchthavens de grootste uit-
daging vormden. De groep 
heeft in het tweede kwartaal 
70�miljoen euro aan com-

pensatiekosten aan gedu-
peerde beleggers voldaan.
Voor het aantal passagiers 
schetst Air France-KLM 
voor de rest van het jaar een 
zonnig beeld. In het lopende 
derde kwartaal rekent het 
concern op een bezetting 
van 80 tot 85 procent verge-
leken met het pre-corona-
jaar 2019. In het slotkwar-
taal zal dat naar verwach-
ting oplopen tot 85 tot 90 
procent. Heel 2022 zal dan 
een bezetting van circa 80 
procent versus 2019 laten 
zien. De luchtvaartmaat-
schappij rekent voor het 
derde kwartaal op een signi-
ficant positief bedrijfsresul-
taat.

Conclusie
Ondanks het herstel en de 
kapitaalversterking kent Air 
France-KLM per 30 juni 
2022 nog altijd een negatief 
eigen vermogen van 3,2�mil-
jard euro. De groep streeft 
naar extra kapitaalmaatre-
gelen om het eigen vermo-
gen met 4�miljard euro te 
versterken. De groep kijkt 
naar de uitgifte van hybride 
leningen van 1,2�miljard eu-
ro. Resultaatherstel zal dan 
de rest moeten doen. Met de 
hoge inflatie en de dure olie 
heeft Air France-KLM er 
een grote uitdaging bij, ter-
wijl ook de concurrentie van 
lagekostenspelers groot 
blijft. Wij blijven voor het 
aandeel bij ons verkoop-
advies. z

H
et veelbelovende 
 cloudsoftwarebedrijf 
NetApp maakte na een 
aantal lastige jaren op 
de beurs, waarbij de 
koers per saldo weinig 
deed, in 2021 een fraaie 

comeback. Sterke groeicij-
fers werden door beleggers 
met een hoogste koers ooit 
beloond in New York. Dit 
jaar doet het aandeel, on-
danks sterke cijfers en een 
zeer aantrekkelijke waarde-
ring en dividend, in lijn met 
de hele techsector een flinke 
stap terug, wat een fraaie 
koopkans oplevert.
NetApp, voorheen bekend 
als Network Appliance, is 
een cloudgestuurd, datacen-
trisch softwarebedrijf dat 
wereldwijd opslaginfra-
structuur en intelligente 
software voor gegevensbe-
heer levert voor datacenters. 
De twee segmenten van 
NetApp zijn Hybrid Cloud 
(gericht op datacenters van 
klanten), goed voor ruim 90 
procent van de omzet, en 
het snelgroeiende Public 
 Cloud, dat oplossingen en 
services levert voor grote 
spelers als Amazon AWS, 
Google Cloud Platform en 
Microsoft Azure.
In het jongste kwartaal van 
het tot april lopende boek-
jaar was vooral de groei van 
Public Cloud indrukwek-
kend: bijna 70 procent. De 
omzet in het fiscale eerste 
kwartaal groeide met 9 pro-
cent naar een record van 
1,59�miljard dollar. Voor heel 
fiscaal 2023 rekent NetApp 
op 6 tot 8 procent omzet-
groei en een winst per aan-
deel van 4,09 tot 4,29�dollar. 

Het bedrijf, dat blijft profite-
ren van de draai naar de 
 cloud van bedrijven wereld-
wijd, realiseert daarbij net 
als veel andere softwarebe-
drijven een fraaie en groei-
ende operationele marge.

Conclusie
Met een koers-winstverhou-
ding van nog geen 13 is de 
waardering te laag voor dit 
schuldvrije (netto 1�miljard 
dollar in kas) groeibedrijf. 
NetApp combineert een 
jaarlijks groeiend dividend 
met aandeleninkoop. Ook de 
komende jaren zal het divi-
dend, in lijn met de vrije 
kasstroom, verder stijgen 
Met nu al 2,9 procent bruto-
dividendrendement maakt 
dat het aandeel NetApp erg 
aantrekkelijk. Daarom heeft 
Beleggers Belangen het aan-
deel tot ‘tip van de week’ 
uitgeroepen. z

A I R  F R A N C E - K L M

Stiekem in de lift
N E T A P P

Softwarebedrijf blinkt uit

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

De halfjaarcijfers van de 
gastransportgroep Exmar 
werden positief beïnvloed 
door teruggenomen waarde-
verminderingen ten belope 
van 26,8�miljoen dollar, waar-
door de groep een nettowinst 

van 9,7�miljoen dollar boekte. 
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) kwam uit op 38�miljoen 
dollar, terwijl de bedrijfs-
winst (ebit) klom tot 22,5�mil-
joen dollar. De nettoschuld 
verminderde van 461,6�mil-
joen tot 416,5�miljoen dollar. 
Exmar liet weten na de ver-
koop van de Tango een inte-
rim-dividend van 0,95�euro 
bruto per aandeel uit te ke-
ren. De koers van Exmar 
daalde met ruim 5 procent.

De specialist in de ontwikke-
ling van innoverende thera-
pieën voor personen met 
ruggenmergletsels, meldde 
positieve studieresultaten. 
Onward Medical bestudeer-
de het herstel van de arm- en 

handfunctie bij mensen met 
ruggenmergletsel. De focus 
lag op de ARC-EX Therapy, 
een niet-invasieve ruggen-
mergstimulatietechnologie 
ontworpen om beweging en 
andere functies te herstellen 
bij mensen met bewegings-
beperkingen. Onward wil een 
aanvraag indienen voor 
goedkeuring in de Verenigde 
Staten en in Europa. Na het 
nieuws maakte de koers een 
sprong van 23 procent.

Over het eerste halfjaar 
meldde de Spaanse mode-
groep Inditex een omzetgroei 
met 24,5 procent tot 14,8�mil-
jard euro. De brutowinst ver-
beterde met 24,5 procent tot 
8,6�miljard euro, terwijl de 

brutomarge 57,9 procent be-
reikte. De nettowinst klom 
met 41 procent tot 1,8�miljard 
euro. De onlineverkopen na-
men verder toe. Tegen 2024 
zouden de ze meer dan  
30 procent van de omzet 
moeten uitmaken. Voor dit 
jaar verwacht Inditex een 
stabiele brutomarge. Boven-
dien wil de Spaanse groep 
1,1�miljard euro investeren. 
Na de resultaten won de 
koers bijna 4 procent.

De resultaten van de in janu-
ari in opspraak gekomen 
zorgvastgoedspeler Orpea 
vielen tegen. De omzet groei-
de wel met 10,9 procent tot 
2,295�miljard euro, maar de 
bedrijfwinstmarge (ebit-mar-

ge) daalde van 24,9 tot 18,5 
procent. Orpea verwacht 
overigens dat die in de twee-
de jaarhelft nog kan dalen. 
Ook Orpea kampt met hogere 
prijzen voor voedsel, energie 
en lonen, temeer daar het 
zich niet heeft ingedekt tegen 
hogere energiefacturen. Na 
het nieuws kelderde de koers 
van Orpea weer met meer 
dan 20 procent. Hij staat nu 
zowat 85 procent onder de 
piekkoers van vorig jaar.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 9,06 euro
Ticker: EXM BB
ISIN-code: BE0003808251

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 6,80 euro
Ticker: ONWD BB
ISIN-code: NL0015000HT4

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 22,47 euro
Ticker: ITX SM
ISIN-code: ES0148396007

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 14,41 euro
Ticker: ORP FP
ISIN-code: FR0000184798
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H
et aandeel Volkswagen is 
om meer dan één reden 
interessant. Vorig jaar 
veerde de koers fors op. 
Van 180�euro begin januari 
ging het in amper drie 
maanden pijlsnel richting 

327�euro. Het was te veel van 
het goede, maar dat het van 
die topkoers gestaag richting 
196�euro zou gaan, had nie-
mand verwacht. De afstraf-
fing is veel te zwaar voor een 
topaandeel als Volkswagen.
Volkswagen kan echter tegen 
een stootje. De groep is finan-
cieel gezond en de problemen 
zijn tijdelijk. In het uitgebrei-
de merkengamma zitten wa-
gens voor alle categorieën 

O P T I E S

Een versnelling hoger bij Volkswagen
klanten. Het absolute topseg-
ment, met merken als Bentley, 
Lamborghini en Porsche, is 
vrijwel ongevoelig voor een 
verzwakkende economie. De 
beursgang van laatstgenoem-
de wordt trouwens voorbe-
reid. Als die maar enigszins 
verloopt zoals die van Ferrari 
in oktober 2015, mag bij Por-
sche vuurwerk worden ver-
wacht. Het moederbedrijf 
VW zou er goed bij varen. We 
gaan dus resoluut à la hausse.

Geschreven put
Schrijf de put Volkswagen 
december met uitoefenprijs 
200,00�euro @ 21,10 euro
In het huidige pessimistische 

klimaat zijn puts relatief duur. 
Wie zich ertoe verbindt de 
aandelen VW te kopen tegen 
200�euro (iets boven de beurs-
koers), incasseert 21,10�euro. 
Als de aandelenkoers tegen 16 
december hoger gaat dan 
200�euro, dan is dit contract 
intrinsiek waardeloos en heb-
ben we een goede zaak ge-
daan. Gebeurt dat niet, dan 
kopen we het aandeel tegen 
178,90�euro (200 –�21,1). Dat is 
ongeveer 12 procent onder de 
huidige beurskoers. En ook 
dat is een goede zaak.

Gekochte call
Koop de call Volkswagen 
maart 2023 met uitoefen-

prijs 240,00�euro @ 8,48 euro
Fundamenteel zit het goed 
met Volkswagen. Het is een 
spotgoedkoop aandeel. De 
technische analyse bevestigt 
dat. Tegen die baisse- staan 
achttien haussetrends. De 
eerste noemenswaardige 
weerstand bevindt zich pas 
rond 284�euro. Als de aande-
lenkoers tot daar een sprintje 
trekt, is dit contract intrinsiek 
44�euro waard. De begin-
investering zou in dat geval 
maal vijf gaan. Maar als de 
beursgang van Porsche een 
succes wordt (wat velen ver-
wachten) dan kan de koers 
van het aandeel VW nog veel 
hoger klimmen. Mocht de 
beursstemming somber blij-
ven, dan kan, in het slechtste 
geval, de hele investering ver-
loren gaan. z

B
eursgenoteerde vastgoed-
beleggingen leveren in de 
regel een bovengemid-
deld rendement op. Dat 
komt omdat ze in veel 
landen bij wet verplicht 
zijn een groot deel van de 

winsten uit te keren in ruil 
voor een gunstig fiscaal regi-
me. Via ETF’s is het mogelijk 
de investering geografisch te 
spreiden.

Van Eck Global Real 
Estate ETF
ISIN-code: NL0009690239
Beurs: Euronext Amsterdam
Beheersvergoeding: 0,25�%
Ticker: TRET NA
Deze tracker van de uitgever 
Van Eck Global schaduwt de 
Global Property Research 100 
Index. Die telt 99 bedrijven 

D E R I V A T E N

Trackers op vastgoedaandelen
en is heel sterk Amerikaans 
getint. Vastgoedgroepen uit 
de Verenigde Staten maken 
65,2 procent van de index uit, 
op ruime afstand gevolgd 
door Japan (11,6�%), Australië 
(3,6�%), het Verenigd Konink-
rijk (3,4�%) en China (3�%). 
Het aandeel van Europa is 
heel beperkt. De tracker heeft 
283,6�miljoen euro onder be-
heer. Het pluspunt van de 
ETF is de erg lage jaarlijkse 
beheersvergoeding.

iShares Stoxx Europe 
600 Real Estate ETF
ISIN-code: DE000A0Q4R44
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,46�%
Ticker: EXI5 GY
Deze tracker behoort tot de 
iShares-productlijn van de 

uitgever BlackRock Asset Ma-
nagement. De ETF heeft 
67�miljoen euro onder beheer. 
De onderliggende index is de 
Stoxx Europe 600 Real Estate 
Index. Die telt 36 bedrijven 
waarbij het Verenigd Konink-
rijk het hoogste gewicht heeft 
met 33,4 procent. Daarna vol-
gen Duitsland, (19,2�%), Zwe-
den (13,7�%), Frankrijk (11,1�%) 
en Zwitserland (9,6�%). Ook 
de Belgische vastgoedsector 
is vertegenwoordigd in de in-
dex met WDP (2,83�%), Aedi-
fica (2,27�%) en Cofinimmo 
(1,98�%).
Een iets goedkoper alternatief 
voor EXI5 die dezelfde index 
schaduwt, is de Lyxor Stoxx 
Europe 600 Real Estate 
ETF met 0,3 procent jaarlijk-
se beheerkosten. De tracker 

van de uitgever Lyxor Asset 
Management noteert met het 
tickersymbool MEH FP op 
Euronext Parijs, maar is iets 
minder liquide en met 28�mil-
joen euro beheerd vermogen 
beduidend kleiner.

Xtrackers FTSE Deve-
loped Europe Real 
Estate ETF
ISIN-code: LU0489337690
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,33�%
Ticker: D5BK GY
Deze tracker van de uitgever 
DWS Group (Deutsche Bank) 
noteert op verschillende 
beurzen en is naar beheerd 
vermogen de grootste met 
ruim 600�miljoen euro. Deze 
variant schaduwt de FTSE 
Developed Europe Real Esta-
te Index. Die telt 107 vast-
goedbedrijven verspreid over 
vijftien landen. z
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Krijg ik als aandeelhouder 
van Volkswagen AG en Por-
sche Holding SE  binnenkort 
aandelen van Porsche AG? 
Betaal ik daarop geen roe-
rende voorheffing? Waar-
om verkiest u Volkswagen 
boven Porsche Holding?

Het automerk Porsche AG 
hoort sinds 2011 volledig toe 
aan de Volkswagen Groep, 
het beursgenoteerde Volks-
wagen AG. De hoofdaandeel-
houder van Volkswagen AG 
is de eveneens beursgeno-
teerde Porsche Holding 
Group, het investeringsvehi-
kel van de families Porsche 
en Piëch. De holding bezit 
53,3 procent van de stem-
rechten van Volkswagen AG 
en 31,9 procent van het kapi-
taal. Het idee het merk Por-
sche een aparte beursnote-
ring te geven, is ingegeven 
door het beursparcours van 
Ferrari. Bij de beursgang in 
2016 werd dat luxemerk los-
gekoppeld van de Fiat-groep. 
Het aandeel is sindsdien ver-
vijfvoudigd en noteert tegen 
afgerond 40�keer de ver-
wachte winst voor 2022.
Hoewel zo’n waardering 
voor Porsche allicht te hoog-
gegrepen zal zijn –�analisten 
mikken veeleer op een k/w 
van 20�keer�– is het duidelijk 
dat de lage waardering van 
Volkswagen AG van nauwe-
lijks 5�keer de verwachte 
winst voor 2022 de waarde 
van het merk Porsche zwaar 
onderschat. De gedeeltelijke 
IPO is net op gang getrokken, 
met een voorziene eerste 
beursnotering op 29 septem-

ber. Het kapitaal van Porsche 
AG is verdeeld in 911�miljoen 
aandelen, waarvan de helft 
preferente aandelen met 
stemrecht en de andere helft 
gewone aandelen zonder 
stemrecht. Porsche Holding 
Group zal 25 procent plus 
één van de preferente aande-
len kopen, terwijl 25 procent 
van de gewone aandelen op 
de beurs zal noteren.
Een aantal grootaandeelhou-
ders van Volkswagen AG te-
kende al in voor zo’n 40 pro-
cent van de aangeboden ge-
wone aandelen, zodat minder 
dan 8 procent van de aande-
len vrij verhandelbaar zal 
zijn. De waardering bedraagt 
70 à 75�miljard euro (76,5 à 
82,5�euro per aandeel), in het 
midden van de verwachte 
vork. Het is met 18,1 à 19,5 
miljard euro opbrengst de op 
een na duurste Duitse IPO 
ooit. De aandeelhouders van 
Volkswagen AG krijgen geen 
aandelen van Porsche AG en 
we verwachten niet dat roe-
rende voorheffing verschul-
digd is op de transactie.
Hetzelfde geldt voor de aan-
deelhouders van Porsche 
Holding Group. De holding 
zal tot 7,9�miljard euro lenen 
om 113,9�miljoen preferente 
aandelen te kopen (met een 

premie van 7,5�% op de uitgif-
teprijs van de gewone aande-
len). Wel zal Volkswagen AG 
begin volgend jaar�49 procent 
van de opbrengst van de IPO 
uitkeren aan de aandeelhou-
ders via een speciaal divi-
dend. Daarop zal wél roeren-
de voorheffing van toepas-
sing zijn. De andere helft van 
de opbrengst gaat naar de fi-
nanciering van het investe-
ringsprogramma 2022-2026 
van 159�miljard euro, om een 
topspeler in elektrische wa-
gens te worden.
Historisch bekeken evolueert 
de koers van Porsche Hol-
ding Group grotendeels mee 
met die van Volkswagen AG. 
Gezien de holding ook aan-
delen van Porsche AG zal be-
zitten, zien we daarin weinig 
verandering komen bij een 
mogelijke herwaardering van 
Volkswagen AG. Beide aan-
delen zijn koopwaardig (ra-
ting 1A). z

Volkswagen of Porsche?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 15/9: DEME, Rio Tinto  en 

aandelenlĳsten
• Vrĳdag 16/9: WDP, beste uit Beleggers 

Belangen (AirFrance-KLM, Netapp); 
opties (Volkswagen)

• Maandag 19/9: Ackermans&vanHaaren 
en lezersvraag (Porsche Holding)

• Dinsdag 20/9: Aedifica; Recticel;  
derivaten (vastgoed)

• Woensdag 21/9: Sandstorm Gold,  
Van de Velde   en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: BLĲF DE BEURS TROUW; 
AANDELEN IN DE KĲKER DEME EN 
D’IETEREN 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Accenture: kwartaalresultaten
Fedex: kwartaalresultaten

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
Hennes&Mauritz: kwartaalresultaten
Micron: kwartaalresultaten
Nike: kwartaalresultaten

DINSDAG 4 OKTOBER
Biogen: kwartaalresultaten

WOENSDAG 5 OKTOBER
Tesco plc: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Ackermans&vanHaaren 104
AirFrance-KLM 100
DEME 94
D‘Ieteren 95
Exmar 101
First Majestic Silver 96
Inditex 101
Netapp 100
Onward Medical 101
Orpea 101
Porsche Holding 103
Rio Tinto 97
UCB 98
Volkswagen 102, 108
WDP 99
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P O R T E F E U I L L E

O
p het moment dat u dit 
leest, heeft de Federal 
Reserve een nieuw ren-
tebesluit genomen. De 
algemene verwachting 
toen we dit schreven, 
was dat de Amerikaanse 

centrale bank voor de derde 
keer op rij de basisrente met 
75 basispunten (0,75�%) zou 
optrekken. Het is dan de vijf-
de renteverhoging van 2022. 
Na de tegenvallende Ameri-
kaanse inflatiecijfers voor au-
gustus –�zowel de inflatie als 
de kerninflatie zijn die 
maand gestegen�– zijn de 
markten opnieuw in een 
kramp geschoten. Dat moet 
ons alert maken voor de na-
bije toekomst. Als de mark-
ten slecht reageren op het 
nieuwe Fed-besluit, kunnen 
we er niet meer van uitgaan 
dat we dit jaar nog een be-
hoorlijk herstel op de inter-
nationale aandelenmarkten 
zullen zien. Maar het is al va-
ker gebeurd dat de beurzen 
precies na de Fed-meeting na 
een tussentijdse dip een her-
stelbeweging inzetten.

Ackermans & van 
Haaren: instap-
moment
Aandeelhouders herinneren 
zich nog goed de vorige keer 

dat Ackermans & van Haar-
en (AvH) cijfers aankondig-
de. Analisten en beleggers 
struikelden toen over de 
winstwaarschuwing van de 
nakende beursneofiet  
DEME, een onderdeel van de 
afdeling Marine Engineering 
& Contracting van AvH via 
de tussenvennootschap CFE. 
De vooropgestelde winstda-
ling van DEME, ondanks de 
meevallende cijfers in het 
eerste kwartaal, deed het 
aandeel van AvH 8 procent 
verliezen (lees blz. 94). Het 
was de zwakste beurssessie 
van dit jaar. Deze keer won 
het aandeel 3,5 procent na de 
bekendmaking van de resul-
taten.
Door de turbulentie op de fi-
nanciële markten hielden 
analisten en beleggers hun 
hart vast voor het segment 
Private Banking, met Delen 
Private Bank en Bank J. Van 
Breda, die normaal gespro-
ken de stabielste factor en de 
grootste steunpilaar van de 
resultaten zijn. Maar de 
schade viel enorm mee. Ui-
teraard zakte het beheerde 
vermogen, ondanks een bru-
to-instroom van 2,80�miljard 
euro, van het recordniveau 
van 63,9�miljard euro eind vo-
rig jaar naar 57,56�miljard eu-

ro eind juni. Dat is nog altijd 
meer dan de 54,1�miljard euro 
van eind 2020. De prestatie 
was wel beter dan het markt-
gemiddelde en het is vooral 
een aangename verrassing 
dat de bijdrage aan het ge-
consolideerd nettoresultaat 
van AvH verder is toegeno-
men, van 81,3 naar 83,8�mil-
joen euro. De analisten wa-
ren van een daling uitgegaan.
In het segment Vastgoed en 
seniorenzorg is de jongste ja-
ren veel gebeurd. Vorig jaar 
hield AvH met Nextensa het 
fusieproject Leasinvest-Ex-
tensa boven de doopvont, wat 
leidde tot de geboorte van 
een geïntegreerde vastgoed-
speler in verhuur en ontwik-
keling. De reële waarde van 
de vastgoedportefeuille van 
Nextensa (58,5�% AvH) be-
droeg eind juni 1,3�miljard 
euro, tegenover 1,4�miljard 
eind vorig jaar. De bijdrage 
aan het geconsolideerd resul-
taat stelde licht teleur, met 
een daling van 3,7�miljoen eu-
ro, van 25,1 naar 21,4�miljoen 
euro. Eerder dit jaar sloot 
AvH een overeenkomst met 
de verzekeraar AG over de 
verkoop van Anima Care, de 
specialist in kwalitatieve se-
niorenzorg (91,8�% AvH). De 
cashopbrengst zou voor de 
holding 300�miljoen euro be-
dragen, wat een meerwaarde 
van 230�miljoen euro in-
houdt.
De afdeling Energie en 

grondstoffen blijft profiteren 
van de puike cijfers van Sipef. 
De hoge palmolieprijzen stel-
len een recordresultaat in het 
vooruitzicht. De bijdrage van 
Sipef aan het geconsolideerd 
resultaat maakte dan ook een 
sprong op jaarbasis van 12,6 
naar 20,9�miljoen euro 
(+69�%). In de divisie Growth 
Capital (private equity) werd 
dit jaar de verkoop van het 
belang van 30 procent in Ma-
nuchar aangekondigd. Die 
verkoop werd in het tweede 
kwartaal afgerond met een 
meerwaarde van 97�miljoen 
euro.
Door die meerwaarden is de 
Antwerpse holding opnieuw 
op weg naar een recordresul-
taat voor het boekjaar 2022 
en beschikt de holding over 
een stevige nettocashbuffer 
van meer dan 500�miljoen 
euro. We zien de huidige 
koers nog altijd als een fraai 
instapmoment, omdat we 
denken dat het aandeel de 
komende twaalf tot achttien 
maanden beter zal presteren 
dan het marktgemiddelde 
(rating 1A). z

Ackermans & van Haaren 
is opnieuw op weg naar 
een recordresultaat voor 
het boekjaar 2022.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  EVS meldde dat de Duitse 

Studio Berlin zĳn vloot van 
OB-trucks en productiestu-
dio’s gaat upgraden

·  LVMH wil de lichten in de 
winkels vroeger doven om 
energie te besparen

·  Prosus: de belangrĳkste 
participatie Tencent heeft 
zĳn belang in Ubisoft opge-
voerd, maar Ubisoft blĳft 
openstaan voor nieuwe 
investeerders

·  Samsung Electronics gaat 
5 miljard dollar investeren in 
milieu-initiatieven tegen 
2030

·  Solvay breidt de productie-
capaciteit van de fabriek in 
La Rochelle uit

·  Volkswagen: de beursgang 
van Porsche zal slaan op 
911 miljoen aandelen

Thema vergrij-
zing
·  Inventiva beschikte op 

basis van het halfjaarrap-
port van eind juni over 
87,2 miljoen euro, vol-
doende tot het tweede 
kwartaal van 2023

Ackermans & van 
Haaren toont veerkracht
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PORTEFEUILLE

Aankoop: We hebben 60 aandelen Kinepolis gekocht tegen 41,02 euro 
en 40 aandelen Rio Tinto tegen 47,90 pond

Verkoop: We hebben 200 aandelen Compagnie des Alpes verkocht aan 
15,04 euro 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
160.791,78  (99,1%) 1512,35 (0,9%) 162.304,13 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -9,2% Bel20 -17,1%
Eurostoxx50 -18,6% MSCI World -7,9%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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D
e Britse munt staat tegen-
over de Amerikaanse 
dollar op het laagste peil 
sinds 1985. Tegenover de 
euro is de situatie anders. 
Begin 2020 kostte een 
euro 0,927 pond. In de-

cember 2008 betaalden de 
Britten zelfs 0,958 pond voor 
een euro. Nu nog 0,865 pond. 
Het pond noteert dus ver van 
een historisch lage koers. De 
waarde van het pond is vorig 
jaar met 6 procent gestegen 
tegenover de euro.

Sterk en zwak
De Britse munt balanceert 
ongeveer in het midden van 
een langetermijnkanaal met 
0,83 als bovengrens en 
0,92�euro als ondergrens. De 
zwakte van het pond heeft 
wellicht dezelfde oorzaak als 
die van de euro: de sterke 
waardestijging van de dollar. 
Het pond heeft ongetwijfeld 
waarde verloren tegenover 
de greenback, maar biedt 

goed weerwerk aan de euro.
Voor de sterkte van de Ameri-
kaanse munt bestaan heel wat 
redenen. Een belangrijke is 
het hogere rendement op een 
belegging in dollar. Het be-
langrijkste rentetarief van de 
Amerikaanse centrale bank 
(Fed) bedraagt 2,50 procent. 
Dat lijkt hoog, maar het is niet 
meer dan in december 2018. 
De Bank of England (BoE) 
verhoogde de basisrente dit 
jaar al vijf keer. In februari 
verdubbelde de rente tot 0,50 
procent. Dan ging het in en-
kele stappen van 25 basis-
punten naar 1,25 procent. Vo-
rige maand kwamen er ineens 
50 basispunten bij, maar dan 
nog biedt de Fed een aanzien-
lijk hogere rente. De rente op 
tien jaar bedraagt in het Ver-
enigd Koninkrijk 3 procent, 
terwijl Amerikaans over-
heidspapier voor dezelfde 
looptijd 3,29 procent opbrengt.
Momenteel bedraagt het ren-
dement op de US Treasury die 

vervalt op 31 mei 2024, zelfs 
3,70 procent. De obligatie 
draagt een coupon van 2 pro-
cent, maar ze is te koop tegen 
98 procent van de nominale 
waarde. Ter vergelijking: het 
rendement op een Belgische 
tienjaars-OLO bedraagt 2,3 
procent. De Europese centra-
le bank (ECB) heeft de depo-
sitorente na een “historische 
ingreep” met 75 basispunten 
verhoogd tot 0,75 procent. 
Het was de grootste rente-
verhoging sinds de invoering 
van de euro. Maar de rente in 
de Europese Unie staat nog 
altijd 1,50 procent lager dan 
in de Verenigde Staten.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 79,24 6,61 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 85,46 8,51 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 83,72  6,03 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 79,32  7,84 % 1.000  BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 86,58  8,57 % 2.000  BB+
USD  Micron Techn. 2,703 % 15/04/32  77,25 5,97 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,93  7,92 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 94,89  3,64 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,81  3,08 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 91,12 4,89 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683 % 03/12/24  95,40  5,92 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 87,21  4,29 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 92,92 8,57 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 73,73  41,6 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 92,80  11,0 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 84,62  7,34 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Brits pond onder 
King Charles III

= ESG-obligatie
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Zware steun -
maatregelen
Wellicht zal koning Charles 
III, evenmin als zijn moeder 
zaliger, weinig kunnen veran-
deren aan de koers van het 
Britse pond. De rust en de 
stabiliteit handhaven in het 
Verenigd Koninkrijk zou al 
een belangrijke verwezenlij-
king zijn. Voor de financiële 
markten is weinig belangrij-
ker.
De nieuwe premier, Liz 
Truss, heeft zware steun-
maatregelen gepland. Die 
zullen de begroting ongetwij-
feld pijn doen. Vanaf volgen-
de maand kan de gemiddelde 
factuur voor energie in het 
VK met 80 procent stijgen 
naar meer dan 4.000�euro. 
Begin volgend jaar zal de re-
kening nog zwaarder zijn, 
maar Truss wil een maxi-
mumfactuur van 2.500 pond 
(2.875 euro). De kosten voor 
de Britse schatkist, die al op 
apegapen ligt, kunnen oplo-
pen tot 200�miljard pond. Het 
tekort op de begroting en op 
de lopende rekening bereikt 
nu al een recordhoogte. De 
Britse staatsschuld bedraagt 
bijna 100 procent van het 
bruto binnenlands product. 
Maar Truss maakt zich geen 
zorgen, want ze belooft alle 
gezinnen ook nog een een-
malige steun van 400 pond. 
Het geld daarvoor heeft ze 
niet. Er zullen extra leningen 
worden aangegaan. De lange 

rente zal moeten stijgen, 
want de vraag naar geld zal 
toenemen. En een hogere 
vraag leidt, ook bij geld, naar 
een hogere prijs.

Niet onder controle
Ondanks herhaalde rentever-
hogingen door de centrale 
bank raakt de inflatie in 
Groot-Brittannië niet onder 
controle. Doemdenkers heb-
ben al berekend dat de infla-
tie in enkele maanden kan 
verdubbelen van 10 tot  
20 procent. De regering 
denkt dat de aangekondigde 
maatregelen de inflatie met  
5 procent kan doen zakken. 
Maar zelfs als dat lukt, is het 
gevaar niet geweken. De BoE 
zal daarom wellicht verplicht 
zijn de beleidsrente nog meer 
te verhogen dan algemeen 
werd verwacht. Dat zal nor-
maliter steun bieden aan het 
pond. Maar niet iedereen is 
die mening toegedaan. Ex-
perts van Deutsche Bank 
denken dat Truss het omge-
keerde doet van wat nodig is. 
Een grote budgettaire stimu-
lus zal de inflatieverwachtin-
gen doen stijgen, menen zij. 
De beleggers zullen het ver-
trouwen in het Britse pond 
verliezen, en dan kan de 
munt wel 15 procent van zijn 

waarde verliezen.
Wij gaan ervan uit dat het 
wellicht niet zo’n vaart zal lo-
pen. Het pond biedt welis-
waar een lager rendement 
dan een belegging in Ameri-
kaanse dollar, maar tegen-
over de euro is de Britse 
munt in het voordeel. Zowel 
de korte als de lange rente is 
aan de overkant van het Ka-
naal hoger. De inflatie is er 
erg hoog en dreigt nog te stij-
gen, maar dat geldt ook voor 
de EU. De Britse economie 
staat voor enorme uitdagin-
gen, en dat is niet anders in 
de rest van Europa en zelfs 
de VS.

Hoog rendement
Obligaties in pond leveren al 
een hoog rendement op. De 
lening van La Financiere Ata-
lian, opgenomen in de Obli-
gatieselectie, draagt een pri-
ma coupon van 6,625 pro-
cent. Ze is te koop rond  
96 procent van de nominale 
waarde, waardoor het rende-
ment tot boven 8 procent 
klimt. De onderneming is de 
marktleider in zakelijke dien-
sten, zoals schoonmaak, vei-
ligheid, catering, onderhoud 
en energiebeheer.
De obligatie van Petroleos 
Mexicanos, die vervalt op  

16 november 2025, doet aan-
zienlijk beter. Ze heeft gerui-
me tijd in de selectie gezeten, 
maar we hebben ze vervan-
gen in het kader van de ‘ver-
groening’ van de portefeuille. 
De coupon bedraagt 3,75 pro-
cent en ze kost nog slechts  
86 procent. Het rendement 
loopt op tot iets meer dan  
9 procent. Voor een debiteur 
met een rating triple B (in-
vestment grade) is dat aan-
trekkelijk.

Zelfs bij een topdebiteur 
(AAA) als Asian Develop-
ment Bank haalt u moeite-
loos een rendement van 
3,30 procent. De obligatie 
met een coupon van 2,5 pro-
cent loopt tot 19 december 
2024 en kost 98 procent. Er 
zijn coupures van 1.000 pond 
(1.150 euro) waardoor ook 
beperkte beleggingen moge-
lijk zijn. Dat is interessant 
voor wie nu al wenst te be-
leggen in Britse ponden. 
Maar haast is niet nodig, aan-
gezien een verhoging van het 
rendement de komende 
maanden waarschijnlijk is. z

Obligaties in  
Britse pond leveren  
een hoog rendement.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0054 -14,96 %
EUR/GBP 0,8670 +1,54 %
EUR/NOK 10,008 -2,41 %
EUR/SEK  10,617 +4,29 %
EUR/CAD 1,3116 -12,43 %
EUR/AUD  1,4740 -8,12 %
EUR/NZD  1,6571 -0,39 %
EUR/ZAR  17,340 +3,49 %
EUR/TRY  18,329 +83,67 %

OBLIGATIEFOCUS

In een controversiële reeks 
op het streamingplatform 
VRT MAX beweert een jonge 
‘belegger’ dat hĳ een rende-
ment haalt van 1,4 procent. 
Niet per jaar, niet per maand, 
maar per dag. In een periode 
dat de rente op een spaarre-
kening amper 0,11 procent 
per jaar bedraagt (enkele uit-
zonderingen niet te na 

gesproken) klinkt dat te mooi 
om waar te zĳn. En dat is het 
ook. Een rendement van  
1,4 procent per dag behalen 
blĳkt mogelĳk, maar dan 
alleen met onwettige praktĳ-
ken zoals een piramidespel. 
Steeds nieuwe gelukzoekers 
betalen de onrealistische 
verwachtingen van hun voor-
gangers tot het systeem 
crasht en vrĳwel iedereen 
alles verliest. Die praktĳk is 
eeuwenoud en om de haver-
klap worden nieuwe variaties 

op hetzelfde thema aangebo-
den.
Het cryptoplatform Bit4You 
is daarmee uiteraard niet ver-
gelĳkbaar, maar een beleg-
ging daarin moet toch ook 
omzichtig bekeken worden. 
Via een crowdlendingactie 
wordt kapitaal gezocht om 
het platform naar de beurs te 
brengen. Geld lenen op een 
alternatieve manier om geld 
te kunnen ophalen op de 
reguliere aandelenmarkt. Op 
een risicovolle, achterge-

stelde obligatie wordt een 
coupon van 12 procent voor-
gesteld. Ondanks de extreem 
hoge coupon, kent de actie 
maar een matig succes. 
Bit4You wil de beursschelp 
Beluga overnemen. Die heeft 
een ‘bĳzonder’ parcours ach-
ter de rug. Wie het risico op 
een total loss niet schuwt, 
kan nog tot eind deze maand 
inschrĳven. Als de actie te 
weinig geld in het laatje 
brengt, kan ze opnieuw ver-
lengd worden.

Als iets te mooi 
is om waar te 
zijn
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D
e Volkswagen-groep is 
een van grootste auto-
constructeurs in de we-
reld en veruit de grootste 
van Europa. De merken-
portefeuille is de sterkste 
ter wereld, met Volkswa-

gen, Audi, Seat, Skoda, Por-
sche, Bentley voor de perso-
nenwagens en Scania, MAN 
en Navistar in het segment 
van de vrachtwagens. Maar 
voor de rendabiliteit van de 
groep is het ene merk een 
pak belangrijker dan het an-
dere. Daarom ook draait het 
bij VW al maanden om de 
beursgang van dochter 
 Porsche.
Onlangs bevestigde de be-
drijfsleiding nog maar eens 
dat die beursgang er komt, 
ondanks de turbulente tijden 
voor de economie en de 
beurzen. Al kan dit ook het 
goede moment zijn om Por-
sche apart te laten noteren. 
Een recessie treft luxemer-
ken veel minder dan merken 
in het lage of het middenseg-
ment.
Volkswagen wil Tesla Motors 
naar de kroon steken en te-
gen 2025 de grootste produ-
cent en verkoper van elektri-
sche wagens worden. In het 
tweede kwartaal van 2022 
was het aandeel van elektri-
sche wagens in de totale ver-
koop nog maar 5,6 procent, 
maar dat is wel meer dan de 
3,4 procent van hetzelfde 
kwartaal van vorig jaar en het 
zit in de vooropgestelde vork 
van 5 tot 6 procent. Maar om 
een topspeler in elektrische 
wagens te worden, moet dat 
percentage naar 20 procent 
in 2025 en 25 procent in 
2026, om tegen 2030 de helft 

van de verkochte wagens uit 
te maken. Volgens het nieu-
we investeringsprogramma 
2022-2026, dat eind vorig 
jaar is bekendgemaakt, trekt 
VW 159�miljard euro uit om 
die ambitie waar te maken. 
We moeten de beursgang van 

dochter Porsche ook en voor-
al zien in het kader van de fi-
nanciering daarvan.
Het luxemerk staat met 
149.000 voertuigen in het 
tweede kwartaal maar voor 
iets meer dan 7 procent van 
het aantal verkochte wagens, 
maar het leverde wel 25 pro-
cent van de bedrijfswinst 
(ebit). De hoge waardering 
van het wel apart genoteerde 
Ferrari en Tesla Motors 
steekt de ogen uit. De op 
gang gebrachte beursgang 
kleeft een waarde van 70 à 75 
miljard euro op Porsche, of 
85 procent van de beurs-
waarde van Volkswagen.
Het tweede kwartaal gaf op 

groepsniveau een gemengd 
beeld. Door de aanhoudende 
problemen in de aanvoerke-
ten en de oorlog in Oekraïne 
daalde het aantal verkochte 
voertuigen van 2,55 naar 
1,98�miljoen (-22,4�%). Toch 
steeg de omzet licht (+3,3�%). 

Dat is mee te danken aan de 
2�miljard euro omzetbijdrage 
van de overgenomen Ameri-
kaanse vrachtwagenprodu-
cent Navistar (geconsoli-
deerd sinds juli 2021).
Ondanks de beperkte omzet-
toename zakte het bedrijfs-
resultaat (ebit) van 6,546 
naar 4,505�miljard euro 
(-31�%), maar het bleef wel 
boven de analistenconsensus 
van 4,1�miljard. Dat houdt wel 
een daling van de ebit-marge 
in van 9,7 naar 6,5 procent. 
De nettowinst zakte met 
ruim 22 procent, van 5,04 
naar 3,914�miljard euro. De 
nettokaspositie bedroeg eind 
juni 28,21�miljard euro. 

Conclusie
Volkswagen is onze tip van 
de week, omdat het een goed 
uitgebalanceerde, financieel 
gezonde groep is met een 
sterke merkenportefeuille, 
inclusief het iconische merk 
Porsche. Bovendien heeft de 
groep grote ambities, als uit-
dager van Tesla Motors in 
elektrische wagens. Daarvan 
is niets terug te vinden in de 
waardering van de groep, die 
enkel focust op tijdelijke pro-
blemen. Tegen afgerond 
5�keer de verwachte winst 
voor 2022 en 0,5�keer de 
boekwaarde is het aandeel te 
goedkoop. De geplande 
beursgang van de winstma-
chine Porsche moet voor 
koersanimo kunnen zorgen. 
De grootste autobouwer van 
Europa verdient een bedui-
dend hogere waardering. z
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Tip van de week: Volkswagen

Ko e r s :  152,00 euro
T i c ke r :  VOW3 GY
I S I N - c o d e :  DE0007664039
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie:  85,80 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  4,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -19 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,3  %

Analisten ramen  
de waarde van Porsche  
op 70 tot 75  miljard euro.

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