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V O O R W O O R D

Tien favorieten voor 
tweede jaarhelft

N r .  2 5  -  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

D
e zomervakantie nadert. 
We kijken vooruit naar 
de tweede helft van 2022. 
We denken dat de tweede 
jaarhelft het tegenbeeld 
van de eerste zal zijn. Dat 
zou betekenen dat heel 

veel waarden flink wat stij-
gingspotentieel hebben. Het 
is onze verwachting dat alle 
tien favorieten een positieve 
koersevolutie laten zien. We 
brengen onze selectie in alfa-
betische volgorde.
1. AB InBev: de bierbrouwer 
is de grootste ontgoocheling 
van de voorbije vijf jaar in de 
Bel-20. De waardering is weer 
erg redelijk. Dat biedt op-
waarts potentieel voor de rest 
van 2022, als de indexen de 
weg naar boven inslaan.
2. ASML: een van de weinige 
Europese wereldtoppers in 
technologie. Binnen een 
breed algemeen beursherstel 
zal de techgigant een meer 
dan gemiddelde prestatie af-
leveren. De zware terugval 
van de afgelopen maanden 
was vooral een kwestie van 

waardering, niet van minder 
gunstige vooruitzichten.
3. EVS: een van de weinige 
Belgische technologieparels, 
met een dominante positie in 
livesportverslaggeving. Het 
aandeel heeft een erg lage 
waardering tegen minder dan 
10 keer de verwachte winst, 
6 keer de verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom (ebit-
da) en een brutodividendren-
dement in de buurt van 7 pro-
cent.
4. Just Eat Takeaway is irra-
tioneel zwaar afgestraft voor 
de overname van het Ameri-
kaanse Grubhub. De verkoop 
ervan in de tweede jaarhelft 
moet beleggers weer tot hun 
zinnen brengen en het aan-
deel een herwaardering geven 
richting een normale, gevoe-
lig hogere koers.
5. Kinross Gold: de eerste 
jaarhelft was moeilijk voor de 
goudmijnen. Voor Kinross 
Gold was de aanwezigheid in 
Rusland een extra moeilijk-
heid. De exit deed het aandeel 

onder de boekwaarde en ste-
vig onder het sectorgemiddel-
de zakken. De lage notering 
maakt van Kinross een over-
namekandidaat, misschien al 
in het tweede halfjaar.
6. Mithra Pharmaceuticals: 
het Luikse biotechbedrijf stel-
de in de eerste helft van dit 
jaar extreem teleur door heisa 
over de financiering. Het 
tweede deel van 2022 kan 
 helemaal anders zijn als er 
een deal kan worden gesloten 
voor Donesta, een middel 
 tegen de ongemakken van de 
menopauze. Er is een fors 
koerspotentieel, maar ook een 
hoog risico.
7. Prosus: veruit het grootste 
internetbedrijf van Europa 
noteert met een extreme kor-
ting van maar liefst 45 pro-
cent op de intrinsieke waarde. 
Met Prosus kunnen we inspe-
len op een herstel van de Chi-
nese beurs.
8. Sandstorm Gold: kreeg in 
eerste jaarhelft een tik door 
een dubbele overname die 
van het royalty- en streaming-
bedrijf nochtans een meer ge-
diversifieerde en minder risi-
covolle speler maakt met een 
aantrekkelijk groeiprofiel.
9. Sprott Physical Uranium 
Trust: een gamechanger op 
de uraniummarkt. Het aan-
deel blijft steevast in de selec-
tie, want het verhaal voor ura-
nium is de voorbije maanden 
alleen maar rooskleuriger ge-
worden. Het is ook een prima 
langetermijnbelegging.
10. Volkswagen: behalve Fer-
rari en Tesla zijn alle auto- 
aandelen spotgoedkoop. 
Volkswagen heeft in het 
tweede halfjaar één grote 
troef om aan de heel lage 
waardering een einde te 
 maken: de beursgang van de 
luxedochter Porsche. z
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D
e oorlog in Oekraïne 
drukt Europa extra hard 
met de neus op het feit 
dat het continent door de 
afhankelijkheid van Rus-
sisch gas enorm kwets-
baar is voor energie-

schokken. Om dat te verhel-
pen lanceerde de Europese 
Commissie REPowerEU, 
een plan om het Russisch gas 
op lange termijn te vervan-
gen door hernieuwbare ener-
gie en energieopslag. Vloei-
baar gas (lng) zal enkele de-
cennia de rol van overgangs-
bron spelen om van fossiele 
brandstoffen naar volledig 
hernieuwbare energie te 
gaan.
De Europese Commissie wil 
de geïnstalleerde capaciteit 
voor zonne-energie tegen 
2025 verdubbelen tot 320 gi-
gawatt en tegen 2030 tot 600 
gigawatt. Eind 2020 bedroeg 
die capaciteit 136 gigawatt. 
Om tegen 2050 netto kool-
stofneutraal te zijn moet in 
Europa 5.300 miljard dollar 
worden geïnvesteerd in her-
nieuwbare-energiebronnen. 
Tegen 2030 zijn al 300 mil-
jard extra investeringen no-
dig, waarvan een belangrijk 
deel in hernieuwbare-ener-
gieproductie en energie-effi-
ciëntie zoals isolatie en 
warmtepompen.
Ook in de rest van de wereld 
zullen meer inspanningen 
nodig zijn om het aandeel 
van hernieuwbare energie op 
te krikken. Volgens het Inter-
nationaal Energieagentschap 
(IEA) moet het aandeel her-
nieuwbare energie de ko-
mende jaren dubbel zo hard 

stijgen als de afgelopen tien 
jaar om tegen 2050 koolstof-
neutraal te worden. Wind- en 
zonne-energie zullen meer 
dan 60 procent van die stij-
ging voor hun rekening moe-
ten nemen.
Zowel voor zonne- als wind-
energie zijn volgens het IEA 
meer inspanningen nodig. 
Wereldwijd wekte de geïn-
stalleerde zonnecapaciteit 
820 terawattuur op in 2020. 
Dat moeten tegen 2030 stij-
gen tot 7.000 terawattuur. 
Hetzelfde geldt voor wind-
energie: die moet evolueren 
van 1.500 terawattuur eind 
2020 naar 8.000 in 2030. Vol-
gens de specialisten van de 
Amerikaanse investerings-
bank Goldman Sachs moet de 
totale opwekking van elektri-
citeit verdrievoudigen tegen-
over 2019 om tegen 2050 
koolstofneutraal te kunnen 
zijn. Alles moet tegen dan 
elektrisch gebeuren, van 
transport, verwarming tot 
 industriële processen.
Ondanks die fenomenale 
groeinood hebben de meeste 
beursindexen voor her-
nieuwbare energie een milde 
tot serieuze pandoering ge-
kregen de afgelopen maan-
den. De EQM Global Solar 
Energy-index staat 40 pro-
cent lager dan zijn piek van 

begin 2021, net als de S&P 
Global Clean Energy-index. 
Bij de Solactive Wind Ener-
gy-index is dat 30 procent. 
Die koersval biedt langeter-
mijnbeleggers een kans om in 
te pikken op de groeitrend 
van hernieuwbare energie, 
want die is onontbeerlijk om 
de wereldwijde doelstellin-
gen van klimaatneutraliteit te 
halen.

Inspelen met ETF’s
ETF’s zijn een manier om 
daarop in te spelen. De iSha-
res Global Clean Energy 
ETF (ISIN-code IE00B1XN-
HC34) is de grootste ETF die 
de S&P Clean Energy-index 
volgt. De Lyxor MSCI New 
Energy ESG ETF 
(FR0010524777) is vergelijk-
baar en volgt de MSCI ACWI 
IMI New Energy ESG Filte-
red-index. 

Om in te spelen op zonne- 
energie zijn er de HANetf 
Solar Energy ETF (IE00B-
MFNWC33) en de Invesco 
Solar Energy ETF (IE00B-
M8QRZ79). Tot slot is er de 
Global X Wind Energy ETF 
om de windenergiesector te 
volgen (IE000JNHCBM6).
Sommige van die ETF’s zet-
ten niet alleen in op pure 

hernieuwbare spelers, maar 
ook op energiebedrijven die 
de transitie aan het maken 
zijn, maar nu nog grotendeels 
op fossiele brandstoffen 
 teren.

Hernieuwbare- 
energiespelers
Naast ETF’s zijn uitbaters 
van hernieuwbare-energie-
parken interessant om gedi-
versifieerd op dat thema in te 
spelen. Het Deense Orsted is 
een van de grootste pure her-
nieuwbare-energiespelers. 
Het bouwt en beheert onsho-
re en offshore windparken en 
zonnepaneelparken. In totaal 
heeft het 13 gigawatt aan her-
nieuwbare capaciteit geïn-
stalleerd. Daar komt in de ko-
mende jaren nog 13 gigawatt 
bij. Daarnaast wil het ook in-
zetten op nieuwe technologie 
zoals waterstof en batterijen. 
Tegen 2030 wil Orsted 50 gi-
gawatt hernieuwbare capaci-
teit halen, een verviervoudi-
ging tegenover nu. Die groei 
is veelbelovend, maar het be-
drijf zal er de komende jaren 
minder winst en kasstromen 
door genereren. Analisten 
voorspellen voor de komende 
drie jaar weinig tot geen 
winstgroei. Orsted zal een 
van de grootste spelers in zijn 
segment blijven, waardoor 
het op lange termijn een goe-
de mogelijkheid blijft om in 
hernieuwbare energie te be-
leggen. De koers is sinds de 
piek in januari 2021 bijna 
 gehalveerd. Het aandeel kan 
tegen die niveaus worden 

VIER HERNIEUWBARE-ENERGIEAANDELEN IN KERNCĲFERS  

Bron: Bloomberg

Instapmoment voor 
hernieuwbare energie

BEDRĲF KOERS   EVOLUTIE    EVOLUTIE    DIVIDENDRENDEMENT   KOERS-WINST   KOERS-WINST
  12 MAANDEN   5 JAAR   2022  2023
Orsted 750,1 DKK -10% 144% 1,80% 19 37
Boralex 44,1 CAD 14% 94% 1,50% 53 51
Aker Horizons 19,6 NOK -25%  nvt nvt nvt
Nibe 83 SEK -6% 303% 0,60% 45 38

Om tegen 2050 netto 
koolstofneutraal te zijn 
moet in Europa 5.300 mil-
jard dollar worden geïn-
vesteerd in hernieuwbare 
energie.
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 opgepikt, maar wel voor de 
lange termijn. De komende 
jaren zal de winst stagneren 
en de schuld toenemen.
Het Canadese Boralex baat 
windmolenparken en water-
krachtcentrales uit. De helft 
van zijn omzet komt uit 
Noord-Amerika, de andere 
helft uit Europa, vooral 
Frankrijk, waar het de groot-
ste uitbater van onshore 
windparken is. Voor het 
 merendeel daarvan heeft het 
langetermijncontracten met 
de afnemers, wat toekomsti-
ge kasstromen garandeert. 
Het heeft momenteel een ge-
installeerde capaciteit van 2,5 
gigawatt aan windmolen- en 
zonnepaneelparken. Het wil 
die capaciteit tegen 2025 ver-
dubbelen en tegen 2030 nog 
eens. Het wil een grote 
sprong in zonne-energie ma-
ken, waarin het momenteel 
nog heel klein is. Momenteel 
heeft het voor 3,6 megawatt 
aan projecten in verschillen-
de ontwikkelingsstadia in de 
pijplijn zitten. Net zoals bij 
Orsted zullen die investerin-
gen in capaciteitsuitbreiding 
de winsten en de kasstromen 
nog drukken. Boralex groeit 
wel sneller dan Orsted en 
maakt iets meer gebruik van 
schulden om zijn groei te 
 financieren. Voor beleggers 
die dat hogere risicoprofiel 
aankunnen, is het een goed 
alternatief voor een gevestig-
de waarde als Orsted.
Aker Horizons is een Noor-
se holding gericht op de ont-
wikkeling van klimaatoplos-
singen en hernieuwbare 
technologie. Ze is ontstaan 
uit de investeringsmaat-
schappij Aker ASA, die onder 
meer ook het oliebedrijf 
AkerBP en het energiebedrijf 
Aker Energy heeft voortge-
bracht. De helft van de net-
toactiefwaarde van Aker 

 Horizons bestaat uit Main-
stream, dat windmolen- en 
zonnepaneelparken ontwik-
kelt en uitbaat over heel de 
wereld. Mainstream heeft 
nog maar 1 gigawatt aan her-
nieuwbare capaciteit operati-
oneel en 16 gigawatt is in ont-
wikkeling. Verder heeft het 
bedrijven in portefeuille die 
inzetten op waterstofproduc-
tie en koolstofopvang.
Aker Horizons heeft daarmee 
eerder het profiel van een 
start-upinvesteerder in her-
nieuwbare energie dan van 
een producent. Dat maakt 
het aandeel risicovoller. Het 
heeft voldoende financie-
ringsruimte voor zijn verdere 
investeringen en kan terug-
vallen op de diepe zakken 
van de hoofdaandeelhouder 
van de moederholding Aker 
ASA, Kjell Inge Rokke. Onder 
zijn vleugels is Aker ASA 
meer dan het vijftien keer in 
waarde toegenomen in de 
laatste twintig jaar, veelal 
door in fossiele brandstoffen 
te investeren. Dat kunstje 
lijkt hij te willen herhalen.
Aker Horizons heeft een ho-
ger durfkapitaalgehalte dan 
andere hernieuwbare spelers 
en is een puur groeibedrijf. 
Het is begin 2021 tegen meer 
dan 40 Noorse kronen naar 
de beurs gekomen, op de piek 
van de hernieuwbare hype, 

en de koers is sindsdien meer 
dan gehalveerd. Beleggers 
die zo’n risico niet schuwen, 
nog groei in hun portefeuille 
kunnen gebruiken en het 
aandeel actief opvolgen, kun-
nen een positie in Aker Hori-
zons overwegen.

Tegenwind  
voor windturbines
Producenten van windturbi-
nes zijn momenteel te mij-
den. Vestas, Nordex en Sie-
mens- Gamesa kampen al 
een tijd met hoog oplopende 
energie- en grondstoffenkos-
ten die ze niet volledig kun-
nen door rekenen. Hun 
winstmarges staan stevig on-
der druk en dat lijkt nog even 
zo te blijven. Het Duitse Nor-
dex kwam eind mei nog met 
een winstwaarschuwing voor 
dit jaar. Vestas deed dat al be-
gin dit jaar. De koersen van 
de turbinebouwers zijn ge-
halveerd tegenover hun piek, 
maar hun winsten hebben 
een even steile duik geno-
men, waardoor hun waarde-
ringen niet meteen aantrek-
kelijk zijn. Nog even afblij-
ven, tot er tekenen zijn dat de 
winstgevendheid aantrekt.

Kampioen  
in warmtepompen
Het Zweedse Nibe Indus-
trier, dat noteert op de beurs 

van Stockholm, is een we-
reldspeler in geothermische 
warmtepompen, warmwater-
boilers en andere duurzame 
efficiënte verwarmingsoplos-
singen voor bedrijven en 
huishoudens. Nibe gaat de af-
gelopen jaren gestaag vooruit 
met een groei van de omzet 
en de operationele winst van 
10 tot 15 procent per jaar. Het 
haalde ook jaar na jaar hoge-
re rendementen op zijn geïn-
vesteerd kapitaal. Het heeft 
een stevige balans met niet te 
veel schulden.
Nibe valt daarmee in de cate-
gorie van de kwaliteitsbedrij-
ven die meestal tegen hogere 
waarderingen noteren. Sinds 
begin dit jaar is de aandelen-
koers met 40 procent terug-
gevallen. Het tekort aan ma-
terialen zoals halfgeleiders 
speelt het bedrijf parten. Dat 
probleem kan nog een tijd 
aanhouden, maar zet geen 
druk op de winst of de groei. 
Die bleven ook nog in het 
eerste kwartaal van dit jaar 
intact. De koersval heeft de 
waardering die voordien 
hoog was opgelopen, op-
nieuw wat bekoeld. Voor be-
leggers die de factor kwaliteit 
in hun portefeuille willen 
verhogen, is Nibe het over-
wegen waard. z
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O
perationeel viel er na de 
publicatie van de jaarcij-
fers eind maart nagenoeg 
geen nieuws te melden 
over Alexco Resource. 
Toch werd het aandeel 
in die tweeënhalve 

maand meer dan de helft 
goedkoper. Beleggers keken 
uit naar de jaarprognoses 
voor 2022 die bij de publica-
tie van de cijfers van het eer-
ste kwartaal zouden worden 

bekendgemaakt. Maar het 
management besliste dat niet 
te doen wegens de aanhou-
dende operationele onzeker-
heden. Intussen ging de zil-
verprijs onderuit, wat het 
sentiment nog verder de die-
perik in duwde.
Alexco’s Keno Hill-mijncom-
plex huisvest ertsen die heel 
rijk zijn aan zilver (gemid-
deld meer dan 800 gram per 
ton) in het Canadese Yukon, 
een toplocatie met toegang 
tot goedkope stroom (hydro- 
elektriciteit), 88 miljoen troy 
ounce aan reserves en een 
groot exploratiepotentieel. 
Er is een eigen verwerkings-
installatie met een capaciteit 
van 400 ton ertsen per dag. 
Tot zover de theorie. In de 
praktijk komt het er voorlo-
pig allemaal niet uit. De ert-
sen komen van Flame&Moth 
en Bermingham. Die vormen 
met Lucky Queen en Belleke-
no de vier gebieden waarin 
Keno Hill is onderverdeeld.
Het management liet in 
maart al verstaan dat het eer-

ste kwartaal slecht was be-
gonnen. In januari en februa-
ri waren er verschillende co-
vidgevallen bij Keno Hill en 
was er te weinig personeel. 
Daarnaast had Alexco af te 
rekenen met een beperkte 
beschikbaarheid van appara-
tuur voor de ondergrondse 
activiteiten bij Bermingham 
Deep. Om meer te kunnen 
produceren, moeten meer 
ertsen worden verwerkt. Dat 
is nu de grootste uitdaging.
Tussen januari en maart 
werd bijna 82.000 troy ounce 
zilver geproduceerd. Een jaar 
eerder lag de output op 
101.000 troy ounce. Keno Hill 
leverde ook 165.000 pond 
lood en 255.000 pond zink 
op. De productie nam in april 
verder toe. De grades bij Fla-
me&Moth en Bermingham 
klommen naar respectieve-
lijk 700 en 650 gram per ton 
erts. Dat is een kwart tot een 
derde meer dan in het eerste 
kwartaal. Die trend zette zich 
ook in mei door.
Alexco produceerde vorig 
jaar bijna 622.000 troy ounce 
zilver, 1,66 miljoen pond zink 
en 4,77 miljoen pond lood. De 

groep mikt tegen 2024 op 
een output van 5 miljoen troy 
ounce zilver op jaarbasis. Er 
is nog veel werk vooraleer 
dat gehaald kan worden.
Het eerste kwartaal leverde 
een omzet van 2,8 miljoen 
dollar op. Door afschrijvin-

gen op voorraden en een ver-
lies op een derivatenpositie 
was er een nettoverlies van 
11,3 miljoen dollar, of 7 dol-
larcent per aandeel. Zolang 
de vrije kasstroom negatief 
blijft, moet Alexco op andere 
manieren aan geld komen om 
verdere exploratie te finan-
cieren. In het eerste kwartaal 
heeft Alexco voor 9,2 miljoen 
Canadese dollar opgehaald 
door de uitgifte van nieuwe 
aandelen. In twee keer werd 
ook de kredietfaciliteit van 
10 miljoen Canadese dollar 
opgevraagd en in april volgde 
een private plaatsing tegen 
1,75 dollar die 13 miljoen dol-
lar opleverde. De verkoop 
van aandelen in Victoria Gold 
leverde Alexco 6 miljoen dol-
lar op. Het is de bedoeling 
dat de huidige liquiditeit vol-
doende is om het zonder 
nieuwe kapitaaloperatie uit 
te zingen tot de kasstromen 
positief worden.

Conclusie
Alexco zag er op papier veel-
belovend uit, maar de reali-
teit is een stuk minder roos-
kleurig. Dat heeft alles te 
 maken met vertragingen bij 
Keno Hill. Bovendien werkt 
de zilverprijs niet mee en is 
het marktsentiment heel 
slecht. Veel beleggers hebben 
de handdoek gegooid, hoe-
wel Alexco in essentie geen 
ander bedrijf is dan vorig jaar 
of het jaar daarvoor, toen de 
koers vier keer zo hoog 
stond. Het potentieel is er 
nog altijd. Alleen is het onze-
ker of 2022 het jaar van de 
doorbraak wordt. z

A L E X C O  R E S O U R C E

Nog altijd geen jaarprognoses

Koers: 0,81 dollar
Ticker: AXU US
ISIN-code: CA01535P1062
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 125 miljoen dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -71%
Koersverschil sinds jaarbegin: -54%
Dividendrendement: -

Alexco Resource heeft 
nog altijd potentieel.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 JUNIGF
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C
olruyt is als defensief 
aandeel harder van zijn 
voetstuk gevallen dan 
ook wij voor mogelijk 
hielden. De formule van 
laagste prijzen, die Col-
ruyt jarenlang een hoger 

marktaandeel en hogere win-
sten garandeerde, werkt in 
de huidige moeilijke omstan-
digheden niet meer. De 
winstgevendheid van de 
 warenhuisketen zit gekneld 
tussen de oplopende kosten 
en de stevige concurrentie.
In het boekjaar, dat eind 

maart 2022 afliep, daalde de 
nettowinst met 30,8 procent. 
De winst per aandeel zakte 
met 29,4 procent tot 2,16 eu-
ro. Zorgwekkend is ook dat 
het management geen ant-
woord heeft om het tij te ke-
ren. Ook voor volgend jaar 
verwacht het een daling van 
de winst. Het management 
houdt vast aan de laagste 
prijzen, waardoor er voor de 
aandeelhouders weinig an-
ders op zit dan te wachten op 
betere omstandigheden.
De omzet hield het vorige 
boekjaar nog vrij goed stand. 
De retailers verloren de uit-
zonderlijke volumes die ze 
tijdens de pandemie konden 
omzetten, maar Colruyt wist 
de daling van het marktaan-
deel te stoppen. Vorig jaar 
steeg het marktaandeel met 
20 basispunten tot 30,8 pro-
cent, wat een opsteker is. 
Ook bij de start van het nieu-
we boekjaar stijgt het markt-

aandeel, meldt het manage-
ment. In deze tijden dat de 
koopkracht onder druk staat, 
vindt de klant de weg terug 
naar de laagste prijzen van 
Colruyt. Zonder rekening te 
houden met de hogere 
brandstofprijzen, wat de ver-

koop bij dochter DATS 24 
een boost gaf, bleef de omzet-
daling beperkt tot 2 procent.
Het bloedbad dieper op de 
resultatenrekening is dan 
weer groter dan gevreesd. De 
marge op het niveau van de 
bedrijfswinst daalde met 150 
basispunten tot 3,7 procent. 
De tijden dat Colruyt vlot  
5 procent verdiende op een 
winkelkar zijn voorlopig 
voorbij. De hoge inflatie jaagt 
de personeels- en andere 
operationele kosten omhoog. 
Daarnaast heeft Colruyt het 
moeilijk de hogere inkoop-
prijzen door te rekenen aan 
de eindklant, onder meer 
door de pittige concurrentie. 
Ook geduchte tegenstrevers 
als Ahold Delhaize kunnen 
door hun omvang en sterke 
logistieke efficiëntie lage 
prijzen aanbieden. Colruyt 
moet die prijsverlagingen en 
promoties volgen, wat onver-
biddelijk inteert op de mar-
ges. En door het zwakke con-
sumentenvertrouwen moe-
ten winkeliers hoe dan ook 
voorzichtig zijn in hun prijs-
beleid. Colruyt zal ook dit 
jaar nog gekneld zitten tus-

sen stijgende kosten en ge-
plafonneerd prijzen.
Door de winstdaling verlaagt 
het bedrijf ook voor het eerst 
in twintig jaar zijn dividend. 
Over het vorige boekjaar 
wordt nog 1,1 euro per aan-
deel betaald. Dat is een da-
ling met 25 procent. Vorig 
boekjaar volstond de operati-
onele cashflow van 499 mil-
joen euro niet om het inves-
teringsprogramma van 
607 miljoen euro te financie-
ren. Tegelijk keerde het be-
drijf voor 196 miljoen euro 
dividenden uit én werd voor 
199 miljoen euro eigen aan-
delen ingekocht. Colruyt 
diende 440 miljoen euro te 
lenen om alles te betalen, 
waardoor de nettoschuldpo-
sitie is gestegen tot 566 mil-
joen euro. Dat is niet over-
dreven veel, maar wel op-
merkelijk voor het schulden-
schuwe Colruyt.

Conclusie
Colruyts formule van laagste 
prijzen werkt in dit klimaat 
van hoge inflatie en pittige 
concurrentie op de Belgische 
retailmarkt niet meer. De 
groep wint opnieuw markt-
aandeel, maar moet daarvoor 
meer dan verwacht toegeven 
op haar winstmarge. Na een 
winstdaling van 30 procent 
vorig boekjaar zou ook de 
winst dit jaar verder dalen. 
De waardering van het aan-
deel is door de felle koers-
dalingen gezakt tot 14 keer  
de winst en 6 keer de be-
drijfscashflow, maar zolang 
de winst onder druk staat, zit 
er geen adviesverhoging in. 
Het advies blijft houden. 

C O L R U Y T

In de knel

Koers:  27,1 euro
Ticker: COLR.BB
ISIN-code: BE0974256852
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,6 miljard euro
K/w 2020-2021: 17
Verwachte k/w 2021-2022: 14
Koersverschil 12 maanden:  -42%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -27%
Dividendrendement:4%

Zolang de winst onder 
druk staat, zit er geen  
adviesverhoging in.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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D
e halfgeleiderindustrie 
zit, net als de rest van de 
technologiesector, in 
zwaar weer. Beleggers 
zijn bezorgd over de geo-
politieke situatie, de op-
lopende rente en het ef-

fect van de hoge inflatie. 
Operationeel doen de meeste 
grote halfgeleiderbedrijven 
het echter goed tot uitste-
kend. Bovendien waren de 
waarderingen in die niche 
lang niet zo hoog opgelopen 
als in andere technologieseg-
menten. Qualcomm zag zijn 
omzet in het boekjaar 2021 
(tot eind september) aandik-
ken met 55 procent tot 
33,5 miljard dollar. De half-
geleidergroep presteerde ook 
in de eerste helft van het lo-
pende boekjaar sterk met een 
omzetgroei van 35 procent. 
De consensusverwachting 
voor het hele boekjaar ligt op 
44,7 miljard dollar, wat een 
omzetgroei met 33 procent 
impliceert.

Qualcomm is marktleider in 
het segment van de chipsets 
voor mobiele telefoons 
(Snapdragon). In het hoge 
marktsegment heeft het na-
genoeg geen concurrentie. 
Het wegvallen van Apple als 
klant, dat zijn eigen chipsets 
gebruikt, wordt ruim gecom-
penseerd door contracten 
met grote smartphonespelers 
als Samsung, Xiaomi, Oppo 
en Vivo. Die activiteit zorgt 
nog altijd voor meer dan de 
helft van de groepsomzet. In 

het tweede kwartaal ging het 
om 6,3 miljard dollar, of 56 
procent meer dan een jaar 
eerder.
Qualcomm maakte de voor-
bije jaren werk van diversifi-
catie en dat werpt zijn vruch-
ten af. De omzet van de afde-

ling Internet of Things groei-
de op jaarbasis met 61 pro-
cent tot 1,7 miljard dollar. Het 
ziet de omzet van die niche 
de komende jaren toenemen 
van 5 miljard dollar vorig jaar 
naar 9 miljard dollar in 2024. 
De divisie RF Front-end 
(communicatie) groeide met 
28 procent naar 1,2 miljard 
dollar en ook Automotive 
maakte een grote sprong 
(+41% naar 339 miljoen dol-
lar). Qualcomm ziet de omzet 
uit Automotive tegen eind dit 
decennium verachtvoudigen 
tot 8 miljard dollar. De omzet 
uit licenties daalde met 2 
procent naar 1,58 miljard dol-
lar. De totale groepsomzet lag 
in het tweede kwartaal met 
11,16 miljard dollar (+41% op 
jaarbasis) bijna 600 miljoen 
dollar boven de consensus-
prognose. Daarop heeft Qual-
comm per aandeel 3,21 dollar 
verdiend, of 69 procent meer 
dan een jaar eerder en boven 
de verwachte 2,92 dollar. Ook 
de omzet- en winstprognoses 
voor het lopende kwartaal la-
gen boven de consensusver-
wachtingen.
Qualcomm had na het einde 
van het tweede kwartaal 

11,5 miljard dollar in kas. 
Daar stond een langetermijn-
schuld van 15,7 miljard dollar 
tegenover. Dat brengt de net-
toschuld op 4,2 miljard dol-
lar. Qualcomm boekt hoge 
kasstromen (vorig boekjaar 
8,7 miljard dollar) en heeft 
daardoor veel ruimte voor 
bijkomende aandeelhouders-
vergoedingen. Het trok zijn 
kwartaaldividend op van 68 
naar 75 dollarcent per aan-
deel, goed voor een rende-
ment van meer dan 2 procent 
op jaarbasis. In het tweede 
kwartaal gaf het 800 miljoen 
dollar uit aan dividenden en 
kocht het voor 1 miljard dol-
lar eigen aandelen in. De 
voorbije vijf jaar is het aantal 
uitstaande aandelen met bij-
na een kwart gedaald, wat 
een gunstig effect op de 
winst per aandeel heeft.

Conclusie
Qualcomm presteerde twee 
opeenvolgende kwartalen 
boven de verwachtingen. 
Ook de prognoses overtrof-
fen de consensusverwachtin-
gen. Toch stuurden inves-
teerders het aandeel dit jaar 
al ruim een kwart lager. De 
markt focust op de lagere 
groei vanaf volgend boekjaar 
en de onzekere macro-eco-
nomische situatie. Tegen iets 
meer dan 3 keer de verwach-
te omzet en tegen 11 keer de 
verwachte winst zit er al veel 
slecht nieuws in de koers 
verrekend. Qualcomm onder-
scheidt zich in de sector ook 
met hoge aandeelhouders-
vergoedingen. Adviesver-
hoging. z

Q U A L C O M M

Diversificatie loont

Koers: 133,20 dollar
Ticker: QCOM US
ISIN-code: US7475251036
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 146 miljard dollar
K/w 2021: 13,5
Verwachte k/w 2022: 11
Koersverschil 12 maanden: +2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -27%
Dividendrendement: 2,2%

Qualcomm onderscheidt 
met hoge aandeel-
houdersvergoedingen.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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H
et Canadese exploratie-
bedrijf Solaris Resources 
boekt snelle vooruitgang 
met de ontwikkeling van 
het Warintza-koperex-
ploratieproject in het 
zuidoosten van Ecuador. 

Het bedrijf startte daar eind 
2020 een agressief boorpro-
gramma. Warintza had toen 
een resourceschatting (nog 
niet bewezen grondstoffen-
reserve) van 126 miljoen ton 
ertsmateriaal, met een erts-
graad van 0,7 procent koper-
equivalent (0,56% koper). 
Het eerste doel van dat pro-
gramma was de resource van 
Warintza Central uit te brei-
den tot 1 miljard ton erts-
materiaal. In april werd een 
indicatieve resource van 
579 miljoen ton aangekon-
digd, met een ertsgraad van 
0,59 procent koperequiva-
lent, en een inferred (minder 
zekere) resource van 
887 miljoen ton van 0,47 pro-
cent koperequivalent. Een 
gemiddeld koperproject 
haalt een ertsgraad van 0,35 
procent koperequivalent.
Het boorprogramma slaagde 

erin ook de tweede doelstel-
ling te halen: het ontdekken 
van nieuwe ertsrijke gebie-
den in Warintza. In februari 
2021 werd een eerste succes 
gehaald in Warintza West, 
gevolgd door East in juli 2021 
en  South in januari 2022. In 
 oppervlakte zijn die drie 
 gebieden elk minstens zo 

groot als Central. De resour-
ceschatting identificeerde 
een startpit van 287 miljoen 
ton met een hogere gemid-
delde ertsgraad van 0,79 pro-
cent koperequivalent. De 
klemtoon ligt nu op de uit-
breiding van de startpit met 
hoge erstgraden van Central, 
aangevuld met ertsen van 
East, dat rechtstreeks ver-
bonden blijkt met Central.
Eind vorig jaar werd de op-
richting van Solaris Explo-
ration aangekondigd. De 
 bedoeling is het Warintza- 
project in Solaris Resources 
te behouden en alle andere 
projecten in de portefeuille 
onder te brengen in Solaris 
Exploration. Het gaat om en-
kele goud- en koperexplora-
tiegebieden in de buurt van 
Warintza, twee projecten in 
Peru, het Ricardo-project 
(via partner Freeport-McMo-
Ran) in Chili en het belang 
van 60 procent in de joint 
venture La Verde, een koper-
project met Teck Resources 
in Mexico. De opsplitsing laat 
toe die minder gevorderde 
projecten meer ontwikke-
lingskansen te geven en ver-

gemakkelijkt de overname 
van Warintza door een 
grondstoffenmajor. De aan-
deelhouders ontvangen vol-
gens een nog te bepalen ver-
houding nieuwe aandelen 

van Solaris Exploration. In 
een later stadium volgt een 
aparte beursnotering.
Parallel zet Solaris Resources 
belangrijke stappen om de 
slaagkansen van Warintza te 
vergroten. In maart sloot het 
een overeenkomst met de 
 nationale elektriciteitsmaat-
schappij van Ecuador voor de 
afname van goedkope elektri-
citeit. Nog belangrijker was 
het akkoord met de overheid 
dat een stabiel wettelijk ka-
der voor de levensduur van 
de mijn verzekert, inclusief 
belastingvoordelen voor de 
versnelling van de ontwikke-
ling. Het akkoord bevestigt 
het gunstige mijninveste-
ringsklimaat in Ecuador.

Conclusie
Het aandeel van Solaris 
 Resources viel sinds de piek 
eind 2021 met 40 procent 
 terug. De resourceschatting 
overdonderde niet en de al-
gemene beursmalaise zette 
de koperprijs onder druk. 
Het structurele deficit vanaf 
2025 pleit echter voor struc-
tureel hogere koperprijzen 
en de noodzaak om nieuwe 
kopermijnen te bouwen. We 
verwachten dat het ervaren 
team en de sterke aandeel-
houders (Equinox Gold, Ross 
Beaty, Lundin) het potentieel 
maximaal verzilveren. De 
 timing is moeilijk, maar we 
achten een overnamebod 
voor eind volgend jaar tegen 
een aanzienlijke premie 
waarschijnlijk. We mikken 
op 17 à 20 Canadese dollar 
per aandeel, met Solaris 
 Exploration als gratis bonus 
erbovenop. z

S O L A R I S  R E S O U R C E S

Overnamepotentieel intact

Koers: 10,18 Canadese dollar
Ticker: SLS CN
ISIN-Code: CA83419D2014
Markt: Toronto
Beurskapitalisatie: 1,16 miljard 
Canadese dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: -40%
Dividendrendement: -

Solaris Resources zet 
 belangrijke stappen om de 
slaagkansen van Warintza 
te vergroten.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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X
ior Student Housing, 
 opgericht in 2014, is een 
van de zeventien gere-
glementeerde vastgoed-
vennootschappen (gvv’s) 
op Euronext Brussel. 
Het is wel een buiten-

beentje. Het is de enige gvv 
die zich bijna uitsluitend toe-
legt op de huisvesting van 
studenten (ruim 90% van de 
inkomsten). Xior heeft in dat 
segment een kwantumsprong 
genomen door voor 939 mil-
joen euro de vastgoedont-
wikkelaar Basecamp over te 
nemen. Dat krikt de waarde 
van de portefeuille met 32 
procent op tot 3,7 miljard eu-
ro. Het aantal studentenka-
mers wordt met 5.341 ver-
hoogd (van 21.185 naar 
26.526), het aantal landen 
klimt van vijf naar acht 
(Duitsland, Denemarken en 
Zweden komen erbij) en de 
aanwezigheid in Europese 
steden stijgt van 34 naar 43. 
De heel hoge bezettingsgraad 
van 98 procent blijft constant.

Met de deal groeit Xior uit tot 
een Europese topspeler in een 
groeiniche van de vastgoed-
markt. De studentenpopulatie 
groeit voortduren en ook de 
verwachtingen en de kwali-
teitseisen voor hun behuizing 
zijn gestegen. De klassieke 
kotmadam heeft meer en 
meer plaats moeten ruimen 
voor professionele organisa-
ties zoals Xior. De gvv helpt 
het tekort aan kwalitatieve 

studentenkamers mee op te 
vullen.
Aanvankelijk was het actie-
terrein van Xior beperkt tot 
België en Nederland, maar de 
jongste jaren heeft het be-
langrijke stappen gezet rich-
ting Spanje en Portugal. In 
die vier landen wordt ver-
wacht dat het aantal studen-
ten ook de komende jaren 
verder zal stijgen. Internatio-
nale studenten spelen daarin 
een rol, naast het feit dat de 
landen bekendstaan om hun 
kwaliteitsvolle universitei-
ten, betaalbaar onderwijs en 
uitgebreide aanbod aan En-
gelstalige opleidingen. De 
nieuwe geografische opde-
ling legt het zwaarste ge-
wicht nog altijd in Nederland 
(36%) en België (21%). Span-
je staat voor 12 procent, Por-
tugal voor 6 procent. Polen 
klimt van 1 naar 4 procent, 
Denemarken wordt 12 pro-
cent, Duitsland 4 procent en 
Zweden 3 procent.
Vorig jaar breidde Xior de 
Belgische portefeuille fors uit 
door voor 155,8 miljoen euro 
(inclusief schulden) Quares 
Student Housing over te ne-

men. De financiering van die 
grote overname wordt mooi 
gespreid over een inbreng in 
natura (252 miljoen euro), 
bestaande schuld (85 miljoen 
euro) en nieuwe financiering 
(301 miljoen euro), zodat de 
schuldgraad met 52 procent 

onder controle blijft.
In de eerste drie maanden 
van 2022 zagen we een hoger 
dan verwachte groei van de 
huurinkomsten met 40,8 pro-
cent tot 24,82 miljoen euro. 
Dat leverde een bedrijfswinst 
van 14,42 miljoen euro op, 
een stijging met 34,4 procent. 
Per aandeel bleef de winst-
toename beperkt tot zo’n  
12 procent (van 0,33 naar 
0,37 euro per aandeel), omdat 
het aantal aandelen op jaar-
basis is toegenomen van 
22,11 miljoen op 31 maart 
2021 naar 27,78 miljoen euro 
aan het eind van het eerste 
kwartaal van dit jaar. Dat was 
onder meer een gevolg van 
een kapitaalverhoging van 
179 miljoen euro in maart 
 vorig jaar. De nettoactief-
waarde bedroeg 39,54 euro 
per aandeel (38,63 euro eind 
2021). Voor het lopende 
boekjaar wordt gemikt op 
een winst per aandeel van 
2 euro (+10%).

Conclusie
We zijn vorig jaar van start 
gegaan met de actieve opvol-
ging van Xior met een posi-
tief advies. Dat kunnen we 
 alleen maar bevestigen na de 
aangekondigde kwantum-
sprong. De premie boven op 
de intrinsieke waarde is ge-
zakt naar minder dan 10 pro-
cent, tegenover een nieuwe 
te verwachten kapitaalopera-
tie. Anderzijds werd de 
groeistrategie tot nu succes-
vol uitgevoerd. Als je kijkt 
naar de projecten in de pijp-
lijn, zie je dat de groei de 
 komende jaren zal worden 
voortgezet. z

X I O R  S T U D E N T  H O U S I N G

Kwantumsprong richting Europa

Koers: 43,35 euro
Ticker: XIOR BB
ISIN-code: BE0974288202
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,21 miljard euro
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 22
Koersverschil 12 maanden: -13%
Koersverschil sinds jaarbegin: -11%
Dividendrendement: 3,5%

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

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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D
e industriële toeleve-
rancier Aalberts liet 
voorafgaand aan de ver-
gadering van aandeel-
houders weten dat de 
onderneming goed uit 
de startblokken is geko-

men in 2022. Ze behaalde 
over de eerste vier maanden 
van het jaar een omzetgroei 
van 9 procent. In 2021 steeg 
de omzet over dezelfde peri-
ode al met 15 procent. Het 
orderboek klom met 51 pro-
cent.
Volgens Aalberts liggen de 
eindmarkten waar het be-
drijf zich op richt er goed 
bij. De belangrijkste is het 
verduurzamen van gebou-
wen (58% van de omzet), 
een markt met mooie groei-
vooruitzichten. Om de we-
reldwijde klimaatdoelstel-
lingen te behalen, zullen de 
bestaande gebouwen in ste-
den energiezuiniger ge-
maakt moeten worden en 
dat speelt Aalberts in de 
kaart. De onderneming is 
gespecialiseerd in onder 
meer energiebesparende 
systemen voor gebouwen. 
Ook de vraag vanuit de eind-
markt Semicon Efficiency 

(9% van de omzet), waar 
Aalberts toeleverancier is 
aan verschillende chipma-
chinefabrikanten, blijft vol-
gens het bedrijf sterk.
Mede doordat Aalberts veel 
producten zelf ontwikkelt, 
die het zo dicht mogelijk bij 
de klanten probeert te ma-
ken, weet het bedrijf voor-
alsnog goed om te gaan met 
verstoringen in de toeleve-
ringsketen. Aalberts klaagt 
ook niet over personeelste-
korten.
Prijszettingsmacht zorgde 
er daarnaast voor dat de 
marges op peil bleven. Daar-
mee boekt Aalberts goede 
progressie om de eigen 
 financiële doelstellingen te 
halen. Voor de jaren 2022- 
2026 zet het bedrijf in op 
een autonome omzetgroei 
van 4 tot 6 procent per jaar, 
gestuwd door innovatie. 
Voor de ebita-marge mikt 
Aalberts op 16 tot 18 pro-
cent. In 2021 bedroeg de 
marge al 15,2 procent.

Conclusie
Naar aanleiding van de 
 update verhogen we onze 
winsttaxatie voor 2022 van 
3,10 naar 3,30 euro per aan-
deel. Tegen de huidige 
beurskoers komt de geschat-
te koers-winstverhouding 
voor 2022 dan uit op 12,5. 
Dat is niet al te duur voor 
een sterk bedrijf als Aal-
berts, dat actief is in mark-
ten met gunstige groeivoor-
uitzichten. Het aandeel van 
Aalberts is koopwaardig. z

D
SM fuseert met de 
Zwitserse geurspecialist 
Firmenich en verkoopt 
zijn materialsactivitei-
ten voor 3,7 miljard eu-
ro aan Lanxess. De fusie 
met Firmenich is voor 

DSM de bekroning op de 
metamorfose van een che-
miebedrijf naar een specia-
listisch voedings- en geu-
renconcern. De omzet van 
de onderneming is straks in 
grofweg vier gelijke delen 
afkomstig uit de afzetmark-
ten parfums en geuren, sma-
ken en voeding, gezond eten 
en leven en diervoeding.
De meeste overlap zit in de 
voedingsactiviteiten. Daar 
zit het grootste deel van de 
synergievoordelen die een 
grote factor zijn bij het op-
schroeven van de gezamen-
lijke bedrijfskasstroom 
(ebitda) met 350 miljoen eu-
ro vanaf 2026. Dat is een 
mooie opsteker, maar de 
transactie is bedoeld om de 
marktpositie te versterken 
en de omzetgroei aan te ja-
gen. Door slim gebruik te 
maken van elkaars klanten-
bestand en netwerk kan de 
combinatie een circa 
500 miljoen euro hogere 
jaarlijkse omzet genereren 
dan de bedrijven afzonder-
lijk.
De kracht van de fusie zit 
ook in de zekerheid die 
 beide bedrijven beleggers 
bieden. De organische 
 omzetgroei komt de komen-
de jaren naar schatting uit 
op 5 tot 7 procent. Dat ligt in 
lijn met de oorspronkelijke 
doelstelling van DSM, maar 
dankzij de betere spreiding 
over de eindmarkten krijgt 

de groei een meer voorspel-
baar karakter. Voor de 
ebitda- marge ligt de ambitie 
wat scherper dan de 20 pro-
cent waar het concern op 
mikte. Samen met Firme-
nich streeft het bedrijf naar 
een marge van 22 tot 23 pro-
cent.

Conclusie
Door de verkoop van de ma-
terialsactiviteiten ontstaat 
de financiële ruimte om te 
investeren in groei. DSM 
had die activiteiten al lange-
re tijd in de etalage staan en 
de verkoopprijs van 3,7 mil-
jard euro ligt wat hoger dan 
verwacht. De transactie 
wordt naar verwachting in 
de eerste helft van 2023 af-
gerond. De kans is heel klein 
dat toezichthouders er een 
stokje voor zullen steken. 
Het vooruitzicht van hogere 
marges en stabielere groei is 
een aanleiding om het koop-
advies voor het DSM-aan-
deel te handhaven. z

A A L B E R T S

Fraaie start
D S M

Ultieme smaakmaker

Het beste uit…
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Akzo-Nobel gaf een stevige 
winstwaarschuwing voor het 
tweede kwartaal. De Neder-
lands-Zweedse verfprodu-
cent wijst op de impact van 
de lockdowns in China en de 
tragere start van het 

doe-het-zelfseizoen in Euro-
pa. Daardoor verwacht 
 Akzo-Nobel dat het gecombi-
neerde bedrijfsresultaat 
90 miljoen euro lager zal uit-
komen dan geraamd. Wel 
voerde de groep prijsverho-
gingen door. Ook de beleg-
gers reageerden bezorgd, 
want ze stuurden de koers 
ruim 4 procent lager. In juli 
2021 stond nog een topkoers 
van 107,80 euro op het bord. 
De trend is dalend.

De transmissienetbeheerder 
Elia wil zijn kapitaal met 
590 miljoen euro verhogen 
tegen 124,5 euro per aandeel, 
een korting van bijna 13 pro-
cent tegenover de slotkoers 
voor de bekendmaking. Aan-

deelhouders kunnen per 29 
bestaande aandelen twee 
nieuwe aandelen verwerven. 
Inschrijven kan tot 23 juni 
om 16 uur. Het geld moet de 
organische groei van Elia fi-
nancieren. De gemeentelijke 
referentieaandeelhouders 
zullen inschrijven. Elia is in 
2022 de beste performer van 
de Bel-20, met een topkoers 
van 159 euro. De koers zakte 
6,5 procent na het nieuws 
over de kapitaalverhoging.

De vrije val van de crypto-
munten, waardoor de bitcoin 
bijvoorbeeld is teruggezakt 
van 70.000 naar 20.000 dol-
lar, heeft ook een weerslag op 
de Amerikaanse cryptobeurs 
Coinbase Global. Het bedrijf, 

dat noteert op de Amerikaan-
se Nasdaq, schrapt zowat 
1.100 banen, of 18 procent 
van het personeelsbestand. 
De CEO van Coinbase Brian 
Armstrong spreekt over een 
nieuwe cryptowinter, die 
lang kan aanhouden. Sinds 
begin januari 2022 daalde de 
koers van Coinbase met zo-
wat 80 procent richting 
50 dollar.

Over het boekjaar 2021-2022, 
dat liep tot 31 maart, maakte 
de voedingsgroep Greenyard 
beter dan verwachte cijfers 
bekend. De vergelijkbare om-
zet klom met 1,4 procent tot 
4,362 miljard euro, terwijl de 

ebitda met 6,1 procent op 
jaarbasis toenam tot 
166,5 miljoen euro. De omzet 
van Long Fresh steeg met 5,3 
procent, terwijl die van Fresh 
0,7 procent hoger uitkwam. 
De schulden namen verder af 
van 340 naar 304 miljoen eu-
ro. De schuldgraad daalde tot 
2,4 keer ebitda. Tegen maart 
2025 mikt Greenyard op een 
omzet van 5 miljard euro. Be-
leggers stuurden het aandeel 
ruim 11 procent hoger.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 68,64 euro
Ticker: AKZA NA
ISIN-code: NL0013267909

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 131,20 euro
Ticker: ELI BB
ISIN-code: BE0003822393

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 51,05 dollar
Ticker: COIN US
ISIN-code: US19260Q1076

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 8,719 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
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D
e stijgende rente en de 
schrik dat die nog meer 
zal toenemen, doet de 
koers van veel aandelen 
zakken. Vooral technolo-
gieaandelen zitten in de 
hoek waar de klappen 

vallen. Ze worden erg rente-
gevoelig genoemd. In de aan-
delenkoers zit vaak winst ver-
disconteerd die pas over en-
kele jaren wordt gerealiseerd. 
Nu gebeurt die verrekening 
tegen een hogere rente.
De koers van Nvidia viel de 
voorbije twaalf maanden te-
rug met 13 procent. Gaan we 
twee jaar terug, dan blijft er 
nog steeds een stijging van 75 
procent over. Vandaag, on-
danks de forse dalingen van 

O P T I E S

Op de eerste rij met Nvidia
de voorbije weken, is het aan-
deel Nvidia zelfs nog een on-
waarschijnlijke 5.000 procent 
meer waard dan tien jaar ge-
leden. Op 18 juni 2012 kon het 
aandeel worden gekocht voor 
nauwelijks 3 dollar. Vandaag 
is het 156 dollar waard. Uiter-
aard hebben beleggers die het 
in november 2021 hebben ge-
kocht tegen 340 dollar daar 
weinig boodschap aan.
Wij denken dat de koers van 
Nvidia al te zwaar is afge-
straft. Als het beurssentiment 
wat gunstiger wordt, kunnen 
de topaandelen uit de techno-
logiesector snel herstellen. 
Nvidia zal daar bij zijn. De 
fundamenten van de topper 
blijven heel stevig. Het bedrijf 

staat op de eerste rij om te 
profiteren van veelbelovende 
trends, namelijk cloudcompu-
ting, artificiële intelligentie en 
het metaverse.

Geschreven put
Schrijf de put november 
Nvidia met uitoefenprijs 
160 dollar @ 25,25 dollar
Met dit geschreven contract 
kunt u profiteren van een 
koersstijging zonder dat u di-
rect een investering moet 
doen. Als de koers van Nvidia 
een sprintje trekt van 2,5 pro-
cent en dat aanhoudt tot 18 
november, dan is de premie 
van 25,25 dollar binnen. Als 
het niet mag zijn, dan kopen 
we de aandelen en we betalen 

er slechts 134,75 dollar voor. 
Dat is 15 procent lager dan de 
huidige prijs.

Gekochte call
Koop de call december Nvi-
dia met uitoefenprijs 
180 dollar @ 16,72 dollar
Dit contract is relatief ver out 
the money. De aandelenkoers 
moet stijgen met 15 procent 
eer er intrinsieke waarde in 
de premie sluipt. Dat is echter 
minder dan het lijkt. Bedenk 
dat het aandeel begin juni nog 
195 dollar waard was. Als de 
stemming op de beurzen om-
slaat, kan het er hevig aan toe 
gaan bij Nvidia. De eerste 
weerstand van enig belang 
wacht pas op 221 dollar. Te-
gen die koers is deze call in-
trinsiek al 41 dollar waard. 
We hebben tijd gekocht tot 16 
december. Het kan een mooi, 
vroeg kerstcadeau worden. z

H
et einde van de negatieve 
depositorente in Europa 
is in zicht. Dat betekent 
dat de commerciële ban-
ken aan de Europese 
Centrale Bank niet langer 
een strafrente hoeven te 

betalen voor hun overtollige 
liquiditeiten. De meeste ET-
F’s met een blootstelling aan 
de Europese financiële sector 
schaduwen de Stoxx Europe 
600 Banks- of de MSCI Euro-
pe Financials-index.

iShares Stoxx Europe 
600 Banks ETF
Deze tracker van BlackRock 
(ISIN-code: DE000A0F5UJ7) 
volgt de Stoxx Europe 600 
Banks-index en noteert op de 

D E R I V A T E N

Europese banken via ETF’s

Duitse Xetra met het ticker-
symbool EXV1. De index telt 
39 aandelen van Europese 
banken. België wordt verte-
genwoordigd door KBC, dat 
een aandeel heeft van 1,94 
procent in de index. Dit pro-
duct is een fysieke tracker die 
de dividenden uitkeert. De 
jaarlijkse beheervergoeding 
bedraagt 0,46 procent.
Een alternatief is de Lyxor 
Stoxx Europe 600 Bank 
ETF van Lyxor Asset Ma-
nagement, die noteert op Eu-
ronext Parijs met het ticker-
symbool BNK (ISIN-code 
LU1834983477). Het is een 
synthetische tracker die de 
onderliggende index via een 
swapovereenkomst repliceert. 

De dividenden worden herbe-
legd en de jaarlijkse beheer-
kosten liggen met 0,3 procent 
iets lager. Deze tracker is wel 
minder liquide.

iShares MSCI Europe 
Financals Sector ETF
Deze tracker van BlackRock 
(ISIN-code: IE00B-
MW42306) schaduwt de MS-
CI Europe Financials Capped 
20/35-index en noteert op de 
Duitse Xetra met het ticker-
symbool ESIF. Deze index is 
met 74 posities iets diverser 
dan de Stoxx Europe 600 
Bank-index: er zijn ook Zwit-
serse banken in de index van 
MSCI opgenomen, naast aan-
delen van financiëlediensten-

verleners, holdings en han-
delsplatformen. Voor België 
zijn KBC (1,01%), GBL (0,6%), 
Ageas (0,51%) en Sofina 
(0,22%) vertegenwoordigd. 
ESIF is een fysieke ETF waar-
van de dividenden worden 
herbelegd. De beheervergoe-
ding is 0,18 procent.
Alternatieven voor ESIF die 
dezelfde index schaduwen, 
zijn de SPDR MSCI Europe 
Financials ETF en de Xtrac-
kers MSCI Europe Financi-
als ETF. De SPDR-tracker 
van State Street Global Ad-
visors noteert op Euronext 
Parijs met het tickersymbool 
STZ en de ISIN-code IE00B-
KWQ0G16. De beheerkosten 
bedragen 0,18 procent. De 
ETF van Xtrackers noteert op 
Xetra met ISIN-code 
LU0292103651 en het ticker-
symbool DXSF en rekent een 
jaarlijkse vergoeding van 0,2 
procent aan. z
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D
e centrale banken zaten 
er het afgelopen jaar se-
rieus naast, maar doen 
eindelijk wat nodig is om 
de inflatie te bestrijden. 
De noodvergadering van 
de Europese Centrale 

Bank en de zelden geziene 
renteverhoging met 75 basis-
punten door de Federal Re-
serve laten zien dat de cen-
trale banken het inflatiepro-
bleem niet langer onder-
schatten op een moment dat 
er veel signalen zijn dat de 
inflatie aan het pieken is. Dat 
zijn basisvoorwaarden om 
een stevige bodem onder de 
aandelenmarkten te zetten.

Tessenderlo: stilte 
voor de storm
Tessenderlo Group heeft een 
prima 2020 en een meeval-
lend 2021 achter de rug. 
Maar daar is weinig van te 
zien in de koers. Over de 
voorbije twee jaar presteerde 
het aandeel in lijn met de 
Bel-20-index (+11% versus 
+10%), maar over de afgelo-
pen twaalf maanden is er een 
achterstand van 6 procent.
Wie de voorbije vijf jaar in 
het aandeel heeft belegd, 
heeft daar geen geweldige 
zaak aan gedaan. Door het 

gebrek aan dividenden is er 
een serieus verschil in return 
(koersevolutie + dividenden). 
Enkel in de eerste drie tot 
vier jaar na de overname 
door Luc Tack presteerde de 
koers prima.
Luc Tack zal het niet zo erg 
hebben gevonden dat het 
Tessenderlo-aandeel het 
minder goed doet dan de 
prestaties van het bedrijf. Te-
gen zeer redelijke waarderin-
gen heeft hij de voorbije ja-
ren ruim 70 procent van de 
stemrechten van Tessenderlo 
Group in handen gekregen. 
Met dank aan de buitenge-
wone aandeelhoudersverga-
dering in 2019 die het dubbe-
le stemrecht heeft goedge-
keurd voor aandelen op naam 
die meer dan twee jaar in be-
zit zijn. De cruciale drempel 
is 75 procent. Daarboven kan 
niemand belangrijke beslis-
singen blokkeren.
Zo’n belangrijke beslissing 
kan de fusie van Picanol en 
Tessenderlo Group zijn. Dat 
plan was er al begin 2016, 
maar de aandeelhouders 
hielden het tegen. Nu is de 
groep er veel beter aan toe. 
Ze is zo goed als schuldenvrij 
en toch erg laag gewaardeerd 
tegen amper 8 keer de ver-

wachte winst, 4 keer de ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda), 
1,1 keer de verwachte ver-
houding tussen de koers en 
de boekwaarde, terwijl de 
groep de voorbije twee jaren 
gemiddeld voor 200 miljoen 
euro aan vrije kasstromen 
per jaar heeft gerealiseerd.
Tessenderlo Group bestaat 
uit de divisies Agro, Bio-Valo-
risatie, Industriële Oplossin-
gen en de elektriciteitscen-
trale T-Power. De Agro-divi-
sie, die vooral Tessenderlo 
Kerley omvat, kende een 
schitterende tweede jaarhelft 
met een omzettoename van 
liefst 70,2 procent. In het eer-
ste halfjaar bedroeg de om-
zetstijging 3 procent, zodat er 
over het hele boekjaar een 
klim met 28,5 procent was, 
van 582,9 naar 749,3 miljoen 
euro, of 31,4 procent zonder 
wisselkoerseffecten. Dat le-
verde een bijdrage aan de be-
drijfskasstroom (ebitda) op 
van 147,4 miljoen euro of 41,6 
procent van het groepstotaal.
De omzetstijging van de af-
deling Bio-Valorisatie, die 
slachtafval en gelatine ver-
werkt, vorig jaar was een 
mooie prestatie. De omzet 
ging 11,7 procent hoger, en 
zelfs 12,8 procent zonder 
wisselkoerseffecten: van 
575,7 naar 643,2 miljoen euro. 
Een minpunt was dat de aan-

gepaste ebitda met 4,2 pro-
cent lager ging, van 81,9 naar 
78,5 miljoen euro.
De divisie Industriële Oplos-
singen (plastic pijpsystemen 
en waterbehandeling) kende 
ook een stevige omzettoena-
me van 21,3 procent, van 
509,1 naar 617,8 miljoen euro, 
en een fraaie sprong van bij-
na 44 procent voor de aange-
paste ebitda, van 53,0 naar 
76,1 miljoen euro. De gascen-
trale T-Power leverde een 
stabiele omzet van 71,2 mil-
joen euro (+2,5%), maar een 
3,5 procent lagere aangepaste 
ebitda van 52,2 miljoen euro.
Het is wachten tot 25 augus-
tus voor een zicht op de om-
zet- en winstevolutie voor dit 
jaar en of de bedrijfsleiding 
de prognose van een verge-
lijkbare aangepaste ebitda 
kan bevestigen. Voorts is het 
afwachten of de groep een 
vergunning krijgt voor een 
tweede stoom- en gascentra-
le in Tessenderlo en uitkijken 
naar de stemrechten. Het 
aandeel noteert te goedkoop. 
We bekijken of we onze posi-
tie kunnen verstevigen 
(koopwaardig, rating 1B).z

De koers van Tessenderlo 
weerspiegelt de werke-
lijke waarde van het be-
drijf niet.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema  
basiswaarden
Euronav verkoopt de twee 
oudste Suezmaxx-schepen, 
Cap Pierre en Cap Leon. 
Samen wordt daarop een 
meerwaarde van 12,4 miljoen 
dollar geboekt.
KBC lanceert als eerste 
financiële instelling van 
Europa zĳn eigen digitale 

munt Kate Coin.
Prosus: een tradingupdate 
geeft aan dat de winst per 
aandeel over het afgelopen 
boekjaar fors zal gestegen 
zĳn door eenmalige meer-
waarden, maar dat de onder-
liggende winst per aandeel 
met 14 tot 21 procent zal 
dalen. De belangrĳkste parti-
cipatie, Tencent Holdings, 

heeft een belang van 0,7 pro-
cent genomen in FlipKart. 
Een uitvoerige bespreking 
leest u in het volgende num-
mer.

Thema  
vergrijzing
Biocartis heeft 2.000 Idyl-
la-systemen geplaatst en al 
meer dan 1 miljoen cartridges 
verkocht.
Mithra kreeg een transpa-
rantiemelding van Goldman 
Sachs in het kader van de 
kredietovereenkomst.

Fed doet eindelijk wat 
moet
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PORTEFEUILLE

Aankoop: - 
Verkoop: we verkopen 125 Euronav tegen minimaal 11,88 euro  

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
161.356,52   (99,8%)      303,99    (0,2%)             161.660,51  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -9,6% Bel20 -14,3%
Eurostoxx50  -20,0% MSCI World -15,1%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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T
oen Edward A. Murphy 
midden twintigste eeuw 
uitriep “Anything that can 
go wrong, will go wrong” 
(alles wat fout kan gaan, 
zal fout gaan), dacht hij 
wellicht niet aan de obliga-

tiemarkt. Maar zijn wet geldt 
vandaag meer dan ooit. Alles 
zit tegen op de financiële 
markten. Voor wie er niet 
moedeloos van wordt, som-
men we de miserie nog eens 
summier op, al laten we het 
hoofd niet hangen.

Inflatie zet druk
De Amerikaanse recordinfla-
tie van 8,6 procent heeft be-
leggers pijn gedaan. De Ame-
rikaanse centrale bank, de 
Fed, heeft de rente in één keer 
verhoogd met 0,75 procent-
punt. De bank moest wel kor-
dater ingrijpen, wilde ze de 
inflatie niet verder laten gal-
opperen. Na de rentestijging 
van deze maand volgen er 
vrijwel zeker nog meer dit 

jaar. De vraag is dus niet of er 
nog meer renteverhogingen 
komen, maar wel met hoeveel 
basispunten de rente telkens 
omhooggaat.
Een stijgende rente zal in het 
huidige bedrijfsklimaat vrij-
wel zeker een negatieve im-
pact hebben op de economi-
sche groei. Consumenten 
moeten meer betalen voor 
hun aankopen door de hoge 
inflatie. Bovendien wordt de 
afbetaling van kredieten 
duurder, waardoor de con-
sumptie vanzelf afneemt. Be-
drijven krijgen dus minder 
bestellingen binnen en dat 
doet de economie trager 
groeien. Investeringen wor-
den ook duurder doordat kre-
dieten meer kosten. Die cock-
tail kan in het slechtste scena-
rio leiden tot een recessie. 
Wanneer dat, zoals vandaag, 
gepaard gaat met een stijgen-
de inflatie, spreken we van 
stagflatie. Dat is een nacht-
merrie voor economen.

De inflatie en de rente stijgen 
niet alleen aan de overkant 
van de Atlantische Oceaan. 
De inflatie in België zit al aan 
8,31 procent. Op basis van de 
maandvooruitzichten zou de 
gemiddelde jaarinflatie in 
2022 op 8,1 procent uitkomen. 
Maar volgens het Planbureau 
zakt de inflatie in 2023 tot 3,5 
procent. Eind volgend jaar 
zou het gevaar geweken zijn, 
want dan zou de inflatie weer 
terugvallen onder 2 procent. 
We constateren dat de voor-
spellingen al een hele tijd 
worden bijgesteld. Het streef-
cijfer van 2 procent ligt tel-
kens verder in de toekomst. 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea * 1,875% 17/01/28  79,72  6,28% 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  83,55  8,89% 100.000  NR
EUR VGP  1,625% 17/01/27  78,72  7,10% 1.000 NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  78,58 7,90% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  85,60  8,19% 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  78,96  5,37% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  84,38  13,2% 100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50%  13/03/25  97,16  2,57% 10.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  97,55  2,33%  10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  90,28 4,87% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  94,25  6,23% 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  99,59  4,33% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  100,5 6,94% 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  60,89  54,9% 1.000 AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24  90,59 11,8% 5.000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  84,73 7,06 % 1.000  AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

De bocht van Lagarde

= ESG-obligatie
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Dat heeft onder meer ook te 
maken met de oorlog in Oek-
raïne, die veel langer duurt 
dan verwacht en waarvan het 
einde nog niet in zicht is. Oor-
log betekent schaarste en 
schaarste leidt tot hogere 
prijzen en inflatiedruk.

ECB in actie
De Europese Centrale Bank 
(ECB) is er duidelijk niet ge-
rust in. De centrale bank heeft 
sinds begin 2015 voor ruim 
4.700 miljard euro obligaties 
gekocht om de langetermijn-
rente te drukken. Maar aan 
het soepele monetaire beleid 
komt een einde. De obligatie-
aankopen worden daarom be-
gin volgende maand al stop-
gezet. Dat is vroeger dan eer-
der aangekondigd en het 
wordt beschouwd als een eer-
ste bochtje van ECB-voorzit-
ter Christine Lagarde. De ren-
te wordt opgeofferd aan de 
inflatie. De haviken in de ECB 
beschouwen het kunstmatig 
laag houden van de rente als 
een belangrijke oorzaak van 
de stijgende inflatie.
Net als het Planbureau moet 
ook de ECB keer op keer de 
inflatieprognoses verhogen. 
In maart voorspelde ze 5,1 
procent inflatie in 2022, 2,1 
procent in 2023 en 1,9 pro-
cent in 2024. Maar die cijfers 
zijn te optimistisch. De 
nieuwste prognose spreekt 
van 6,8 procent in plaats van 
5,1 procent. Ook de groeiver-

wachtingen worden neer-
waarts bijgesteld. De ECB zal 
daarom volgende maand, 
voor de eerste keer in elf jaar, 
een renteverhoging van 0,25 
procent doorvoeren. Boven-
dien zal wellicht een grotere 
renteverhoging volgen in juli 
en september. Sommige ex-
perts voorspellen dat dat niet 
zal volstaan en dat de rente 
met 50 basispunten moet stij-
gen. Dat zou pas een giganti-
sche bocht van Lagarde zijn. 
Zij, en de ‘duiven’ van de ECB, 
hebben lang volgehouden dat 
een hogere beleidsrente te 
negatief zou zijn voor de eco-
nomie en zelfs een recessie in 
de hand zou kunnen werken. 
Ze hebben het niet gehaald. 
De rente moet omhoog. Een 
recessie wordt moeilijk te 
vermijden.

Oplopende rente-
verschillen
Lagarde zal dus de rente ver-
hogen, maar ze benadrukt dat 
ze een overdreven rentever-
schil in de eurozone wil ver-
mijden. De Italiaanse tien-
jaarsrente steeg al naar 3,76 
procent. Dat is 2,25 procent-
punt boven de Duitse tien-
jaarsrente. Het Griekse 
schuldpapier wordt ook al 
massaal verkocht en de 
Griekse langetermijnrente 

stijgt met 30 basispunten 
naar 4,41 procent. De Belgi-
sche tienjaarsrente stijgt naar 
2,21 procent. Het verschil met 
de Duitse tienjaarsrente be-
draagt zodoende ook al meer 
dan 60 basispunten. Vorige 
week hield de ECB spoed-
overleg over die oplopende 
spreads.
De grondstoffenprijzen en de 
aanvoerproblemen blijven 

een pijnpunt. Ook de stijgen-
de lonen doen pijn en de vak-
bonden blijven aandringen 
op nog hogere lonen. Hogere 
lonen, hogere prijzen, meer 
inflatie, stijgende rente: het 
leidt tot een onvermijdelijke 
loonspiraal. Tot zover het 
 negatieve scenario.
De ECB houdt de situatie 
nauwlettend in de gaten, 
maar maakt zich nog geen al 
te grote zorgen. De centrale 
bank heeft de middelen om te 
grote renteverschillen te be-
strijden. Ze kan de opbrengst 
van vervallende obligaties 
herbeleggen in overheidspa-
pier van landen die dreigen in 
moeilijkheden te komen. De 

renteverschillen zijn trou-
wens veel lager dan tijdens de 
eurocrisis van tien jaar gele-
den.

Interessante mogelijk-
heden
De aankondiging van een ren-
teverhoging volgende maand 
doet de langetermijnrente 
stijgen. Ook de waarde van de 
euro neemt toe. Er komen dus 
interessante mogelijkheden 
voor obligatiebeleggers. Nu 
centrale banken zich veel 
minder gaan bemoeien met 
de obligatiemarkt, zullen de 
normale mechanismen weer 
hun werk doen, menen de 
 experts van J.P. Morgan. Ze 
denken dat de markten nu al 
vooruitlopen op het slechtste 
scenario. Er duiken interes-
sante kansen op voor obliga-
tiebeleggers. We lopen daar al 
wat op vooruit in de Obliga-
tieselectie. We vervangen de 
obligatie van Ghelamco door 
die van Altarea. Dat vast-
goedbedrijf bezit een gediver-
sifieerde portefeuille met ho-
tels, handelspanden, kanto-
ren, logistiek en residentieel 
vastgoed. Het rendement van 
6,28 procent is hoog voor een 
debiteur met een investment- 
graderating. z

De obligatiemarkten 
 verrekenen het slechtst 
mogelijke scenario.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0417  -14,46%
EUR/GBP  0,8661  +0,87%
EUR/NOK  10,390  +3,18%
EUR/SEK  10,625  +5,81%
EUR/CAD  1,3446  -8,67%
EUR/AUD  1,5118  -3,75%
EUR/NZD  1,6729  -1,19%
EUR/ZAR  16,738  +1,17%
EUR/TRY  17,995  +75,51%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Wie de financiële pers door-
neemt, zou bĳna moedeloos 
worden. Het nieuws is vrĳwel 
altĳd negatief. De rente en de 
inflatie stĳgen. Tanken wordt 
bĳna onbetaalbaar. Gas en 
elektriciteit slorpen bĳ veel 
mensen een groot deel van 
het budget op. De oorlog in 
Oekraïne en de covidpande-

mie in China creëren schaar-
ste. Nochtans duikt ook hier 
en daar positief nieuws op.
Fitch verhoogt de rating van 
U.S. Steel tot BB. Het rating-
bureau blĳft optimistisch 
over de vooruitzichten van de 
staalmarkt en verwacht een 
stabiele dynamiek van de 
vraag en het aanbod. 

De rating van Cemex gaat 
omhoog tot BB+. De Mexi-
caanse cementproducent 
heeft een grote aanwezigheid 
in Mexico, de Verenigde Sta-
ten en de Europese markten. 
De balans is aanzienlĳk ver-
beterd.
Fitch heeft ook de rating van 
Zhongsheng Group Hol-
dings geüpgraded naar BBB 
vanwege de verbeterde 
financiële positie. Het Chi-
nese bedrĳf heeft momenteel 

ongeveer 140 dealers in 
China en verkoopt merken als 
Xpeng, Audi, Honda, Infiniti, 
Lexus, Mercedes-Benz, 
 Nissan, Porsche, Toyota en 
Volvo. 
Standard & Poor’s trekt ook 
de rating van Emaar Proper-
ties op tot BBB-. De project-
ontwikkelaar en vastgoedbe-
legger uit Dubai blĳkt uitzon-
derlĳk sterk te presteren. Het 
is dus niet allemaal kommer 
en kwel.

Het is niet allemaal   
kommer en kwel
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Het aandeel van Materialise 
halveerde sinds begin dit 
jaar. Is het aandeel eindelijk 
koopwaardig?

Begin 2021 kregen we nog de 
vraag waarom het aandeel 
van het Leuvense 3D-print-
bedrijf Materialise maar 
bleef stijgen. Het aandeel was 
in de voorafgaande maanden 
ruimschoots verdubbeld en 
piekte op 16 februari 2021 op 
87,4 dollar. Sindsdien is het 
sentiment in de volatiele 
3D-sector volledig gekeerd, 
met koersdalingen van 70 tot 
90 procent. De huidige koers 
omtrent 13 dollar stond het 
laatst op de koerstabellen in 
het begin van de coronapan-
demie in maart 2020. De re-
sultaten van Materialise in 
2021 waren nochtans goed. 
Dankzij een omzetgroei met 
20,5 procent tegenover 2020 
overschreed de omzet van 
205,5 miljoen euro voor het 
eerst de grens van 200 mil-
joen. Ook de recurrente be-
drijfskasstroom (rebitda, 
zonder eenmalige elemen-
ten) van 32,5 miljoen euro 
(+59%) en de nettowinst van 
13,1 miljoen (nettoverlies van 
7,2 miljoen in 2020), of 
0,23 euro per aandeel, waren 
recordcijfers.
De omzet van het segment 
Software groeide met 9,9 pro-
cent tot 42,9 miljoen euro en 
de rebitda steeg met 17,9 pro-
cent (rebitda-marge van 
36,8%). Het segment Medical 
groeide met 18,9 procent tot 
73,4 miljoen euro en de rebit-
da ging vooruit met 48,5 pro-
cent tot 20,7 miljoen euro 

(rebitda-marge van 22,5% 
naar 28,2%). Maar de record-
omzet was toch vooral te 
danken aan het herstel van 
het segment Manufacturing, 
na de coronaterugval in 2020 
(omzet +28,3% tot 89,3 mil-
joen euro). De rebitda ver-
dubbelde ruimschoots tot 
6,4 miljoen euro en de rebit-
da-marge herstelde van 3,7 
naar 7,2 procent. In het eerste 
kwartaal steeg de groeps-
omzet met 16,3 procent te-
genover het eerste kwartaal 
van 2021, tot 53 miljoen euro. 
Maar de rebitda (+1,9% tot 
5,4 miljoen euro) en de netto-
winst (127.000 euro, wel nog 
nettoverlies van 3,6 miljoen 
in 2021) liepen achterop.
Materialise zal dit jaar meer 
investeren in onderzoek, ver-
koop en marketing. Ondanks 
een toename van de omzet 
met minstens 10 procent ver-
wacht het bedrijf een daling 
van de rebitda met 10 pro-
cent. De analisten verwach-
ten gemiddeld 243,1 miljoen 
euro omzet (+18,3%), maar 
ook een gevoelige daling van 
de nettowinst per aandeel 
van 0,23 euro in 2021 naar 
0,14 euro. De toename van de 
kosten heeft onder meer te 
maken met de overname van 

Link3D, die begin 
dit jaar is afgerond 
voor 33,5 miljoen 
dollar in cash. Voor 
de financiering 
haalde het financi-
eel gezonde Materi-
alise in juni 2021, 
helaas enkele maan-
den na de forse 
beurshausse, 

110,4 miljoen dollar op tegen 
24 dollar per aandeel. 
Link3D moet de ontwikke-
ling van het Magics Cloud 
Platform van Materialise ver-
snellen om 3D-printproces-
sen op grotere schaal effi-
ciënter te beheren. Het be-
drijf zet goede stappen in de 
trage revolutie van 3D-prin-
ting.
Het aandeel werd sinds eind 
2020 meegesleurd met de 
technologiesector. Hoewel 
het nog steeds niet goedkoop 
is, met een ondernemings-
waarde (ev) van 19 keer de 
verwachte ebitda 2022 en 
94 keer de verwachte netto-
winst voor 2022, verhogen 
we het advies naar koop-
waardig (rating 1B). Het 
aandeel moet de komende 
twaalf maanden een herstel-
beweging richting 20 dollar 
kunnen inzetten, als het alge-
mene beurssentiment verbe-
tert. z

Is Materialise eindelijk koopwaardig?

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 16/6: Alexco Resource, 

Colruyt en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 17/6: analyse hernieuwbare 

energie en opties (Nvidia)
• Maandag 20/6: Tessenderlo, lezers-

vraag (Materialise) 
• Dinsdag 21/6: Inditex, Kinross Gold, het 

beste uit Beleggers Belangen (Fugro, 
Vopak) en derivaten (financials) 

• Woensdag 22/6: Elia, Greenyard, pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: FAVORIETEN VOOR DE 
T W E E D E  JA A R H E L F T 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

MAANDAG 27 JUNI
Nike: kwartaalresultaten
Prosus: halfjaarresultaten

WOENSDAG 29 JUNI
H&M: kwartaalresultaten

DONDERDAG 30 JUNI
General Mills: kwartaalresultaten
Micron Tech: kwartaalresultaten

DINSDAG 12 JULI
PepsiCo: kwartaalresultaten

DONDERDAG 14 JULI
Ericsson: kwartaalresultaten
JPMorgen Chase: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten

VRĲDAG 15 JULI
Citigroup: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 18 JULI
Bank of America: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten
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