
X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E24  M A A RT  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

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

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

E
r is een groot verschil tus-
sen het beursjaar 2022 en 
het beursjaar 2021.  Vorig 
jaar was een goed jaar. Er 
was maar één slechte 
maand: september. Bo-
vendien zorgden de over-

heden voor een gunstige rug-
wind voor de aandelenbeleg-
gers. Maar de stijging van 15 
tot ruim 20 procent van de 
beurzen in 2021 is al groten-
deels opgesoupeerd door de 
forse daling van de indexen in 
2022. We kunnen spreken 
van een valse start op de aan-
delenmarkten en een slecht 
openingskwartaal van 2022.
Er stond dus heel wat druk op 
de vergadering van de Ameri-
kaanse centrale bank van vo-
rige week. Een ideaal scenario 
voor het monetaire beleid is 
er nu eigenlijk niet meer. 
Daarvoor heeft de Fed de 
voorbije zes tot negen maan-
den het inflatieprobleem te 
zeer onderschat. De gouver-
neurs zullen met heimwee 
aan de voorbije jaren terug-
denken, toen de centrale bank 

het rentebeleid een heel voor-
spelbaar karakter kon geven. 
Die periode is achter de rug. 
De Fed heeft wel wat ima-
goschade opgelopen en moet 
zien te laveren tussen de pest 
(een krimp van economie) en 
de cholera (een galopperende 
inflatie). Ondertussen kan van 
alle kanten kritiek op de be-
sluiten komen.
De Fed-besluitvorming vol-
deed aan de verwachtingen. 
Het werd de eerste rentever-
hoging met 25 basispunten 
(0,25%) in meer dan drie jaar, 
met de intentie dat de volgen-
de vergaderingen in 2022 te 
blijven doen. Voorzitter Jero-
me Powell zalfde de financië-
le markten met de woorden 
dat de Amerikaanse centrale 
bank van vergadering tot ver-
gadering zal bekijken welke 
impact de oorlog in Oekraïne 
heeft, niet alleen op het infla-
tiepeil, maar ook op de Ame-
rikaanse economie. Die is vol-
gens Powell sterk en kan een 
geleidelijke verhoging van de 
basisrente wel aan.

Bodem gezet
Dat is een geruststellende 
boodschap voor Wall Street 
en de andere beurzen. Het 
zou best kunnen dat het leed 
voor de aandelenbeleggers 
geleden is en dat we de bo-
dem achter de rug hebben. De 
seculaire, langdurige hausse-
markt op Wall Street sinds 
2009 gaat een volgende op-
waartse fase in. We komen 
steeds dichter bij de top. Heel 
veel opwaartse golven zullen 
we niet meer krijgen. Het is 
zaak er maximaal van te pro-
fiteren. De voorbije weken 
waren er fraaie koopmomen-
ten. Die opwaartse beweging 
kan de Standard&Poor’s 
500- index op weg zetten naar 
een nieuw record. Maar dat is 
nog niet voor meteen. De 
eerstvolgende maanden zul-
len nog moeilijke dagen en 
weken volgen.

De haussemarkt op Wall 
Street gaat een volgende 
opwaartse fase in.

Vanuit de overtuiging dat het 
leed grotendeels of volledig 
geleden is, hebben we de vol-
ledige kaspositie ingezet in de 
voorbeeldportefeuille. Een 
maand geleden bedroeg die 
nog meer dan 30 procent. 
Wellicht beleefden we op 7 
maart de capitulatie op de 
Europese aandelenmarkten. 
We zijn tevreden dat we de 
voorbije weken een heel pak-
ket Europese en Amerikaanse 
topaandelen, van ASML Hol-
ding over Microsoft tot
Volkswagen, tegen heel aan-
trekkelijke prijzen hebben 
kunnen oppikken (lees ook de 
orders op blz. 148). Dat konden 
we doen omdat we een stevi-
ge kaspositie hadden opge-
bouwd. z
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D
e oorlog in Oekraïne is 
voor de meeste energie-
majors een tweesnijdend 
zwaard. Enerzijds stu-
wen de oplopende prij-
zen voor olie en gas de 
winst. Anderzijds kun-

nen vrijwel alle grote bedrij-
ven hun activa in Rusland 
niet langer blijven exploite-
ren. Dat heeft niet alleen ge-
volgen voor de onmiddellijke 
productie, maar ook voor de 
 reserves en de boekwaarde 
van die activa.
BP was een van de eerste 
westerse energiegroepen die 
na de val van de Sovjet-Unie 
in Rusland actief werden. Tot 
2012 deed het dat met de 
joint venture TNK-BNP. Die 
ruilde BP in voor 17 miljard 
dollar cash en een participa-
tie van 19,75 procent in Ros-
neft, de grootste Russische 
olieproducent. Vorig jaar le-
verde dat belang een onder-
liggende winst (voor belas-
tingen) van 2,7 miljard dollar 
op. Het gaf BP ook recht op 
640 miljoen dollar aan divi-
denden. BP bezit nog drie 
joint ventures in Rusland, 
met een gezamenlijke boek-
waarde van 1,4 miljard dollar. 
Het is nog onduidelijk of het 
zijn belang zal verkopen of 
de waarde ervan volledig zal 
afschrijven. De afboeking kan 
volgens BP tot 25 miljard dol-
lar oplopen.
Door de hogere prijzen ken-
de BP wel een sterk vierde 
kwartaal met een onderlig-
gende winst van 4,1 miljard 
dollar, de hoogste winst op 
kwartaalbasis sinds 2013. 
Over het boekjaar bedroeg  
de onderliggende winst 
12,85 miljard dollar, tegen-

over een verlies van 5,7 mil-
jard een jaar eerder. In 2020 
moest BP 6,5 miljard dollar 
afschrijven op de waarde van 
zijn olie- en gasactiva. De 
aangepaste bedrijfswinst 
(ebitda) klom naar 30,8 mil-
jard, tegenover 19,2 miljard in 

2020. De nettoschuld daalde 
voor het zevende kwartaal op 
rij, naar 30,6 miljard dollar, 
tegenover 38,9 miljard in 
2020.
De schuldafbouw verliep het 
afgelopen decennium bij BP 
trager dan bij de concurren-
tie door de schadevergoedin-
gen voor de olieramp met het 
boorplatform Deepwater Ho-
rizon in de Golf van Mexico. 
Die ramp had wel het ‘voor-
deel’ dat BP eerder dan ande-
re energiebedrijven is gestart 
met herstructureringen. Het 
zet in op kleinere projecten 
en op de transitie naar her-
nieuwbare energiebronnen.
BP wil de fossiele brandstof-

fen afbouwen en tegen 2050 
een nuluitstoot bereiken door 
te focussen op hernieuwbare 
energie, laadoplossingen 
voor elektrische voertuigen 
en waterstof. De Britse groep 
wil de investeringen in kool-
stofarme activiteiten tegen 

2030 vertienvoudigen. In 
 waterstof streeft ze naar een 
marktaandeel van 10 procent. 
De productie van fossiele 
brandstoffen zal in 2030 zo’n 
40 procent lager liggen dan 
vandaag. Ook de raffinage-
capaciteit zal dalen van 1,7 
naar 1,2 miljoen vaten. De 
hernieuwbare activiteiten 
moeten tegen dan 9 à 10 mil-
jard dollar bijdragen aan de 
ebitda.
BP streeft ernaar 60 procent 
van de overtollige kasstro-
men na de dividendbetalin-
gen (4 miljard dollar) te ge-
bruiken voor aandeleninko-
pen. De rest gaat naar de ver-
dere afbouw van de schul-
den. Het dividend zou jaar-
lijks met 4 procent stijgen. 
BP baseerde die berekening 
op een olieprijs van 60 dollar. 
Gezien de recente prijsevolu-
tie, is de ruimte voor hogere 
aandeelhoudersvergoedin-
gen een stuk groter gewor-
den. z

Conclusie
Ondanks de hogere prijzen is 
het conflict tussen Rusland 
en Oekraïne een tegenvaller 
voor BP. Met Rosneft verliest 
het een actief met een groot 
productie- en reservepoten-
tieel, dat jaarlijks een aan-
trekkelijk dividend oplever-
de. De dure olie en gas zor-
gen wel voor hoge kasstro-
men, wat goed nieuws is voor 
de aandeelhoudersvergoe-
dingen en de verdere schuld-
afbouw. Op lange termijn 
oogt de transformatie naar 
een groener energie bedrijf 
veelbelovend. z

B P

Oorlog is een tweesnijdend zwaard

Koers: 356,5 pence
Ticker: BP LN
ISIN-code: GB00007980591
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 69,4 miljard pond
K/w 2021: 12
Verwachte k/w 2022: 7
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 4,4%

De afboekingen  
van Russische activa  
kunnen tot 25 miljard  
dollar oplopen.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 MAART
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E
en bedankje kon er bij de 
beleggers niet af toen 
D’Ieteren Groep vorige 
week haar jaarcijfers 
voorstelde. Ondanks de 
recordresultaten en een 
stijging van de aangepas-

te winst voor belastingen met 
52 procent tot 493,4 miljoen 
euro, verloor de koers 10 pro-
cent. Beleggers maken zich 
zorgen dat de winst vertraagt 
bij het dochterbedrijf Belron, 
het goudhaantje van de 
groep. Voor dit jaar verwacht 
D’Ieteren Groep een stijging 
van de aangepaste nettowinst 
van 25 procent, wat ruim on-
der de verwachtingen is. 
Toch is er geen man over-
boord, want het aandeel is 
niet overdreven duur en het 
businessmodel van Belron is 
allesbehalve stuk. De ver-
wachtingen van de beleggers 
waren misschien iets te hoog- 
gespannen na de recente 
sterke prestaties van Belron.

Vorig jaar klom de aangepaste 
winst van Belron met 47 pro-
cent dankzij een omzetstijging 
van 21 procent en een stijging 
van de winstmarge tot 17,5 pro- 
cent. In de tweede jaarhelft 
daalde die marge onverwachts 
naar 15 procent. Wellicht eisen 
de hogere loonkosten en de 
prijsstijgingen in de aanvoer-
ketens hun tol. Voor dit jaar 
wordt een omzetstijging tot 
10 procent verwacht, maar de 
winststijging zou beperkt blij- 
ven tot een goede 10 procent. 
De stabilisatie van de marge 
rond 17,5 procent is duidelijk 
minder dan de margestijging 

richting 20 procent, waar be-
leggers op gehoopt hadden.
Het management verwacht 
de volgende jaren echter een 
gestage maar aanhoudende 
groei bij Belron, onder meer 
omdat steeds meer auto’s uit-
gerust zijn met slimme voor-
ruiten, waardoor een herstel-
ling meer winst per opdracht 
oplevert. Het dochterbedrijf 
D’Ieteren Automotive leverde 
meer dan behoorlijke resulta-
ten af in moeilijke omstandig-
heden. De aangepaste winst 
steeg met 11,6 procent bij een 
zowat stabiele omzet. De Bel-
gische automarkt kromp vorig 
jaar met 11,2 procent, onder 
meer door het tekort aan half-
geleiders, maar D’Ieteren  
Automotive moet het vooral 
hebben van de markt van de 
duurdere bedrijfswagens, wat 
de winstmarge ondersteunt. 
Het aandeel van D’Ieteren  
Automotive op de Belgische 
markt steeg licht tot 23,7 pro-
cent. Voor dit jaar verwacht 
het management een stijging 
van de winst met 15 procent. 
Het orderboek is dik, maar de 
flessenhalzen in de aanvoer-
ketens blijven de productie 

van nieuwe auto’s afremmen.
De nieuwe aanwinst TVH 
Parts droeg in het vierde 
kwartaal voor het eerst 
17 miljoen euro bij aan het 
groepsresultaat. Voor dit jaar 
wordt bij TVH Parts een ver-

dere omzetstijging van min-
stens 10 procent verwacht, 
wat een bedrijfsresultaat van 
230 miljoen moet opleveren. 
D’Ieteren Group heeft een 
belang van 40 procent in dat 
resultaat. De investering in 
TVH Parts belooft dus vruch-
ten af te werpen, in tegenstel-
ling tot de mislukte investe-
ring in Moleskine, al zet zich 
daar voorzichtig beterschap 
door. Op 14 februari kondig-
de het management ook aan 
dat het exclusieve onderhan-
delingen is gestart voor de 
overname van Parts Holding 
Europe, dat in West-Europa 
onderdelen voor auto’s en 
vrachtwagens verdeelt. Er is 
daarna nog voldoende cash 
om extra overnames te doen. 
Bovendien genereerden de 
dochterbedrijven in 2020 en 
2021 ongeveer 400 miljoen 
euro cash voor D’Ieteren 
Groep. Die geldstroom kan 
de volgende jaren nog aan-
dikken.

Conclusie
Het aandeel kreeg een tik na 
de publicatie van de record-
resultaten, omdat beleggers 
vrezen dat de winstgroei bij 
Belron meer vertraagt dan 
was verwacht. Maar ook bij 
iets meer realistische groei-
verwachtingen blijft de waar-
dering voldoende interessant 
tegen een koers-winstver-
houding van 15. De groei van 
Belron kan nog jaren aanhou-
den, terwijl ook van de ande-
re dochterbedrijven een ge-
lijke of grotere winstbijdrage 
mag worden verwacht. De 
recente correctie zien we als 
een nieuwe instapkans. z

D ’ I E T E R E N  G R O E P

Nieuwe instapkans

Koers: 121,6 euro
Ticker: DIE:BB
ISIN-code: BE0974259880
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,4 miljard euro
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2021: 15
Koersverschil 12 maanden: +51%
Koersverschil sinds jaarbegin: -30%
Dividendrendement: 1,7%

De groei van Belron kan 
nog jaren aanhouden.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 MAART.GF
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H
et Canadese royalty- en 
streamingbedrijf Franco 
Nevada (FNV) maakte 
opnieuw recordcijfers 
bekend. De jaaromzet 
maakte een sprong van 
27,4 procent tegenover 

die van 2020, tot 1,3 miljard 
dollar. In het vierde kwartaal 
was er een stijging met 7,6 
procent tegenover het vierde 
kwartaal van 2020, tot 
327,7 miljoen dollar.

De verkoop van edelmetalen 
daalde in het vierde kwartaal 
weliswaar met 2,5 procent, 
tot 138.799 troy ounce goud- 
equivalent, maar op jaarbasis 
was er een toename van 
511.677 troy ounce goudequi-
valent in 2020 tot een record 
van 558.397 troy ounce (+9,1%). 
De stijging was een gevolg van 
de toegenomen bijdrage van 
Cobre Panama, Antamina en 
Guadeloupe, in combinatie 
met de eerste bijdrage van 
 recente overnames. Voor 2022 
mikt FNV op een vork tussen 
510.000 en 550.000 troy oun-
ce goudequivalent. Tegen 
2026 moet dat cijfer zonder 
nieuwe streaming- of royalty-
overeenkomsten toenemen 
tot 570.000 à 610.000 troy 
ounce.
De gediversifieerde porte-
feuille van FNV rendeerde 
volop in 2021. De royaltydeal 
met Vale van begin 2021 en 
het belang in Labrador Iron 
Ore Royalty Corp zorgden in 
combinatie met de hoge ijzer- 
ertsprijzen voor een aanzien-

lijke bijdrage van 89,6 mil-
joen dollar aan de omzet, 
 tegenover 14,7 miljoen in 2020. 
Dat stemde overeen met 
49.748 troy ounce goud-
equivalent, tegenover 8.105 
in 2020. Daarnaast trokken 
de inkomsten uit olie en gas 
fors aan onder impuls van de 
hoge energieprijzen. De om-
zet uit olie steeg met 94,1 
procent, van 55,7 miljoen dol-
lar in 2020 tot 108,1 miljoen 
(+85,3% in het vierde kwar-
taal tot 28,9 miljoen). De om-
zet uit gas verdrievoudigde 
nagenoeg in het vierde kwar-
taal tot 26,3 miljoen dollar, 
om op jaarbasis 230 procent 
hoger uit te komen op 
79,8 miljoen. Samen met de 
inkomsten uit liquide gassen 
bedroeg de jaaromzet uit 
energie 209,5 miljoen dollar, 
boven de eigen vork van 195 à 
205 miljoen. Omgerekend gaf 
dat een recordbijdrage van 
117.256 troy ounce goudequi-
valent. Voor 2022 rekent FNV 
op een verdere toename tot 
125.000 à 145.000 troy ounce 
goudequivalent.
In totaal klom de verkoop van 
573.347 troy ounce goudequi-

valent in 2020 naar 728.237 
troy ounce (+27%). Die cijfers 
omvatten voor het eerst de 
equivalente bijdrage uit de 
verkoop van olie en gas. De 
gezuiverde bedrijfskasstroom 
(rebitda) steeg in het vierde 
kwartaal naar 269,8 miljoen 

dollar (+6%), of 1,41 dollar 
per aandeel, en op jaarbasis 
naar 1,1 miljard (+30%), of 
van 4,41 naar 5,72 dollar per 
aandeel (+29,7%). De gezui-
verde nettowinst klom in het 
vierde kwartaal 0,4 procent 
tot 163,7 miljoen dollar en op 
jaarbasis met 30 procent tot 
673,6 miljoen, of 3,52 dollar 
per aandeel. Het kwartaaldi-
vidend werd met 6,7 procent 
opgetrokken tot 32 dollarcent 
per aandeel bruto, maar om-
dat de vijftiende opeenvol-
gende jaarlijkse verhoging al 
inging vanaf het eerste kwar-
taal, is de toename op jaar-
basis 10 procent. Inclusief de 
bijdrage van de belangen in 
ijzererts, olie en gas mikt 
FNV in 2022 op een groeps-
productie van 680.000 à 
740.000 troy ounce goud-
equivalent. Tegen 2026 moet 
dat cijfer kunnen stijgen tot 
765.000 à 825.000 troy oun-
ce. De groep is schuldenvrij 
en beschikt inclusief een 
 ongebruikte kredietlijn van 
1,1 miljard dollar over 1,6 mil-
jard voor het afsluiten van 
nieuwe deals. De Canadezen 
bekijken financieringen voor 
de bouw van nieuwe goud-
mijnen, naast mogelijkheden 
in andere grondstoffen.

Conclusie
Hoewel het aandeel in de 
volgende hausse van de stie-
renmarkt in edelmetalen 
 mogelijk minder zal stijgen 
dan meer risicovolle aan-
delen, blijft de royalty- en 
streamingtopper een basis-
waarde voor de edelmetalen-
belegger en onze voorbeeld-
portefeuille. z

F R A N C O - N E V A D A

Diversificatie stuwt recordcijfers

Koers: 154,26 dollar
Ticker: FNV US
ISIN-code: CA3518581051
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 30,4 miljard dollar
K/w 2021: 44
Verwachte k/w 2022: 43
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 0,8%

Franco-Nevada bekijkt  
ook mogelijkheden in  
andere grondstoffen.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 MAARTGF
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J
ust Eat Takeaway (JET) 
liet in zijn jaarcijfers een 
goede mix van groei en 
een trend richting winst-
gevendheid zien. Het aan-
tal orders en de omzet 
gingen vorig jaar met 33 

procent vooruit. De groei in 
het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland spant de kroon, met 
52 procent meer bestellingen 
en 63 procent meer omzet. 
De investeringen die JET er 
sinds de overname van Just 
Eat heeft gedaan, lonen.

Noord-Amerika groeide het 
minst met 19 procent meer 
bestellingen en 17 procent 
meer omzet. Een tegenvaller 
waren de limieten die Ameri-
kaanse steden oplegden aan 
de commissies die maaltijd-
bezorgers mochten vragen 
aan restaurants. JET liep er 
192 miljoen euro aan be-
drijfskasstroom (ebitda) door 
mis. Zonder die plafonds zou 
JET in Noord-Amerika wél 
een positieve ebitda hebben 
gedraaid. Daarnaast neemt 
de druk op het management 
toe om het overgenomen 
GrubHub te doen renderen. 
Alle opties liggen op tafel, 
van een joint venture tot de 
verkoop van een deel van de 
Amerikaanse activiteiten. 
Geruchten daarover deden 
het aandeel vorige week met 
10 procent stijgen.
In het segment Zuid-Europa 
en Oceanië stegen de bestel-
lingen met 38 procent en de 
omzet met 48 procent. JET is 
nog sterk aan het investeren 

in die regio, waardoor winst 
voorlopig uitblijft. Het traject 
lijkt daar op dat in Duitsland, 
waar JET tussen 2016 en 
2019 sterk heeft geïnvesteerd 
en dat nu een van de renda-
belste landen is. Noord-Euro-
pa is de meest mature markt 

voor JET, maar ook daar 
groeide het aantal bestellin-
gen met 35 procent en de 
omzet met 43 procent. Die 
regio is de enige waar JET 
winst boekt, met een ebitda- 
marge van 4 procent.
Op lange termijn wil JET 
overal een marge van meer 
dan 5 procent halen. Noord- 
Europa dient als een blauw-
druk voor de rest van de 
groep. Daar heeft JET een 
brede en winstgevende basis 
gelegd om voort te investeren 
in groei en de uitbreiding van 
het aanbod naar maaltijdbe-
zorging en boodschappenle-
veringen. De uitbreiding van 
de logistieke activiteiten zet 
de brutomarges onder druk, 
maar dat is tijdelijk, belooft 
het management. Ondertus-
sen bestaat 44 procent van de 
bestellingen uit leveringen, 
tegenover nog 24 procent in 
2019. De vooruitzichten zijn 
dat JET zijn commissies op 
leveringen nog kan opkrik-
ken en zijn logistieke net-
werk nog efficiënter kan be-
nutten.
Financieel staat JET er goed 
voor. Het heeft begin vorig 

jaar een converteerbare obli-
gatie van 1,1 miljard euro uit-
gegeven en is een extra le-
ning van 300 miljoen euro 
aangegaan. Daarmee heeft 
het voldoende achter de 
hand om zijn investeringen 
voort te zetten. JET heeft 
nog een extra troef: het is 
voor 33 procent eigenaar van 
zijn Braziliaanse concurrent 
iFood. Daar is ooit een bod 
van 2,3 miljard op uitge-
bracht, maar dat vond JET te 
weinig. Na de overnames van 
Just Eat in 2020 en Grubhub 
in 2021 heeft JET zwaar ge-
investeerd om zijn positie op 
die markten te verstevigen. 
Dat gaf de bedrijfskasstroom 
(ebitda) een knauw en leidde 
in 2021 tot een negatieve 
ebitda-marge van -1,2 pro-
cent. Het management stelde 
beleggers gerust dat de ver-
liezen vorig jaar hebben ge-
piekt en dat ze vanaf nu enkel 
zullen verbeteren.

Conclusie
Alles staat bij JET in het te-
ken van een gestage evolutie 
richting winstgevendheid, 
waarbij de langetermijngroei 
voorrang heeft op winst op 
korte termijn. Het traject 
naar duurzame winst lijkt 
eind vorig jaar ingezet, maar 
het is nog afwachten of die 
evolutie doorzet. De afgelo-
pen twee jaar is het bedrijf 
erg veranderd. Nu lijkt de 
rust terug te keren en kan het 
management voortbouwen. 
Voor die langetermijnvoor-
uitzichten en de blijvende 
onderwaardering houden we 
het aandeel in de voorbeeld-
portefeuille. z

J U S T  E A T  T A K E A W A Y

Piekverliezen achter de rug

Koers: 29,84 euro
Ticker: TKWY NA
ISIN-code: NL0012015705
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 6 miljard euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -65%
Koersverschil sinds jaarbegin: -40%
Dividendrendement: -

Het traject naar duurzame 
winst lijkt ingezet.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 MAART
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D
e jaarcijfers van Mithra 
Pharmaceuticals konden 
niet charmeren. Met een 
jaaromzet van 22,7 mil-
joen euro, een ruime ver-
dubbeling tegenover de 
9 miljoen van 2020, bleef 

de Waalse specialist in vrou-
welijke gezondheid onder de 
gemiddelde analistenver-
wachting van 37 miljoen. Het 
anticonceptiemiddel Estelle 
haalde een omzet van 13,4 mil- 
joen euro in de Verenigde 
Staten, Canada en Europa, 
waarvan 10 miljoen in de 
Verenigde Staten. De verkoop 
door partner Mayne Pharma 
werd gehinderd door de pan-
demie. Daarnaast bleven de 
terugbetalingen beperkt. De 
wekelijkse en maandelijkse 
indicatoren verbeteren wel 
gestaag, waardoor Mayne bij-
na zijn eigen criteria bereikte 
om de directe marketing naar 
de consument te starten. Dat 
is een belangrijke stap voor de 
naambekendheid van Next- 
stellis (de commerciële naam 
voor Estelle). Een andere 
gunstige factor zijn de Ame-
rikaanse richtlijnen die vanaf 
2023 de toegang tot goedge-
keurde anticonceptiemidde-
len tegen een lage kostprijs 
moeten bevorderen. De ver-
koop in Europa en Canada 
startte in de tweede jaarhelft 
en leverde een eerste be-
scheiden omzet van 2 miljoen 
euro (partner Gedeon Rich-
ter in Europa) en 0,5 miljoen 
euro (partner Searchlight 
Pharma in Canada) op. De 
eerste verkopen evolueren in 
de lijn van andere recente 
anticonceptiemiddelen.
De bedrijfskasstroom (ebitda) 
zakte van -73,8 miljoen naar 

-77,5 miljoen euro. Dat was 
een gevolg van de gestegen 
onderzoeks- en ontwikke-
lingskosten (+7,3 miljoen tot 
76,6 miljoen euro) door de 
 fase III-studies met Donesta. 
Het nettoverlies liep op van 
92,1 miljoen tot 116,9 miljoen 

euro. Op 31 december be-
droeg de kaspositie 32,9 mil-
joen euro, na de volledige 
 opname van de beschikbare 
kredietlijnen van 35 miljoen. 
Uit de financieringsfaciliteit 
van 41 miljoen euro met LDA 
Capital nam Mithra in febru-
ari 8,1 miljoen euro op. Daar-
naast haalde het 10 miljoen 
euro op uit de flexibele aan-
delenfinanciering tot 
100 miljoen euro via Gold-
man Sachs.

In 2022 start de verkoop van 
Estelle (Drovelis) in heel wat 
bijkomende Europese lan-
den. Normaal zou in de twee-
de jaarhelft Rusland volgen, 
maar dat is gezien de oorlog 
met Oekraïne nog onzeker. In 
de tweede jaarhelft is Austra-
lië aan de beurt. Daarnaast 
worden bijkomende goed-
keuringen – en in Latijns- 
Amerika bijkomende goed-
keuringsaanvragen – ver-
wacht. In de tweede jaarhelft 

kan de Amerikaanse goed-
keuring van Myring, de gene-
rische variant van de vaginale 
ring NuvaRing, een positieve 
verrassing opleveren.
Maar er zijn vooral de ont-
wikkelingen rond Donesta, 
het tweede kandidaat-ge-
neesmiddel op basis van het 
hormoon estetrol (E4) tegen 
opvliegers in de menopauze. 
Na de positieve werkzaam-
heidscijfers in de twee fase 
III-studies begin dit jaar is 
het uitkijken naar een we-
reldwijde licentiedeal met 
een grote speler, allicht nog 
voor eind 2022. Parallel wor-
den dit jaar drie bijkomende 
studies opgestart tegen drie 
andere, vaak voorkomende 
klachten tijdens de meno-
pauze: vulvovaginale atrofie 
(fase III-studie) en de aan-
tasting van het haar en de 
huid (fase II-studies).

Conclusie
Beleggers reageerden slecht 
op de jaarcijfers. Hoewel het 
te vroeg is om conclusies te 
trekken, zorgden de eerste 
verkoopcijfers van Estelle 
niet voor een positieve ver-
rassing. Dit jaar wordt nog 
een opstartjaar voor Estelle. 
Daardoor verschuift meer 
dan ooit de aandacht naar het 
grote potentieel van Donesta, 
en meer specifiek naar de 
slaagkansen voor een wereld-
wijde licentiedeal met een 
sterke partner in 2022. Daar-
van zal veel afhangen om een 
trendommekeer te realiseren, 
gezien de voorlopig nog aan-
houdende noodzaak om ex-
tra cash op te halen. z

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

Alle hoop op Donesta

Koers: 13,66 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 607,8 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -46%
Koersverschil sinds jaarbegin: -32%
Dividendrendement: -

De eerste verkoopcijfers 
van Estelle zorgden  
niet voor een positieve  
verrassing.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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W
at een jaar heeft de 
schuimrubberprodu-
cent Recticel achter de 
rug, maar het is wel al-
lemaal goed gekomen. 
Rond Hemelvaart 
kwam het verrassende 

nieuws dat zijn Oostenrijkse 
concurrent Greiner het con-
trolebelang van 27 procent 
van de holding Bois Sauvage 
had overgekocht tegen 
13,5 euro per aandeel. De be-
drijfstop deed een tegenzet 
met de verkoop van de afde-
ling Engineered Foams aan 
het Amerikaanse Carpenter 
voor 656 miljoen euro, of 
11,50 euro per aandeel. De 
aandeelhouders keurden de 
verkoop op 6 december goed. 
Dat was een serieuze tegen-
valler voor de Oostenrijkers. 
Recticel 2.0 focust op het 
groeipotentieel in isolatie 
– een activiteit waar Greiner 
nauwelijks in aanwezig is. De 
Oostenrijkers vonden een 
luisterend oor bij Filip Bal-
caen, wiens holding Baltisse 
ruim 22 procent van het be-
lang van Greiner overneemt. 
Greiner moet tevreden zijn 
met een mooie meerwaarde 
en met Baltisse kan het ma-
nagement zijn groeistrategie 
in isolatie ontplooien.

Recticel kreeg vorig jaar wel 
slecht nieuws uit Polen. De 
overname van de isolatiepla-
tenactiviteiten van Gor-Stal 
staat op losse schroeven. De 
eigenaars willen, gezien de 

gewijzigde omstandigheden, 
niet langer verkopen. Dat is 
een tegenvaller, want Gor-
Stal duwde de poort naar 
Centraal- en Oost-Europa 
open voor de isolatieproduc-
ten van Recticel. Na de ver-
koop van Slaapcomfort aan 
Aquinos en Engineered 
Foams aan Carpenter heeft 
Recticel een half miljard euro 
kasmiddelen, waarmee het 
onder meer zijn positie in 
isolatie kan uitbreiden.
De omzet maakte vorig jaar 
een sprong van 67,4 procent 
tot 1,033 miljard euro, inclu-
sief gedurende negen maan-
den de bijdrage van het over-
genomen FoamPartner, dat 
intussen weer verkocht is. 
Organisch – zonder Foam-
Partner – komen we nog al-
tijd uit op een klim met 34 
procent. Dat cijfer ligt perfect 
in lijn met de gemiddelde 
analistenschatting van een 
jaaromzet van 1,03 miljard 
euro. De afdeling Isolatie 
nam 390,6 miljoen euro van 
de omzet voor haar rekening 
(+56,7%), of 39 procent van 
het groepstotaal. De aange-
paste bedrijfskasstroom 

(ebitda) maakte in 2021 een 
spectaculaire sprong van 
145,6 procent tegenover het 
coronajaar 2020, van 
44,5 miljoen naar 109,3 mil-
joen euro. Dat was wel 2,4 
procent onder de gemiddelde 

verwachting van de analis-
ten, die mikten op 112 mil-
joen euro.
Gelukkig bleef de afdeling 
Engineered Foams met -12,2 
procent onder de analisten-
consensus. De divisie Isolatie 
haalde 62,6 miljoen euro aan-
gepaste ebitda, of 13,6 pro-
cent meer dan de analisten-
consensus en 57 procent van 
de ebitda op groepsniveau. 
De netto financiële schuld 
zakte van 189 miljoen op 30 
september tot 147,8 miljoen 
euro eind december. Voorlo-
pig geeft Recticel geen prog-
nose voor 2022.

Conclusie
Het is te danken aan Filip 
Balcaen, maar Recticel heeft 
een nieuw groeitraject voor 
de komende jaren met de 
 focus op het groeipotentieel 
van isolatie. Dat kan nu ge-
beuren zonder een weerbar-
stige referentieaandeelhou-
der als Greiner. Heel de heisa 
rond het aandeelhouder-
schap en de strategische her-
positionering van de groep 
maakte de aandeelhouder 
wel tot de grote winnaar van 
het afgelopen jaar. Tegen zo-
wat 8 keer de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
dit jaar zijn er natuurlijk 
goedkopere aandelen op dit 
moment. We zien de toe-
komst op lange termijn roos-
kleurig tegemoet, maar op 
korte termijn moeten natuur-
lijk nog aan- en verkopen ge-
beuren. Vandaar de tijdelijke 
adviesverlaging. z

R E C T I C E L

Met dank aan Filip Balcaen

Koers: 18,34 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code:  BE0003656676
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 987 miljoen euro
K/w 2021: 18
Verwachte k/w 2022: 14
Koersverschil 12 maanden: +48%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 1,4%

De aandeelhouder is  
de grote winnaar van  
de heisa rond het  
aandeelhouderschap.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 15 MAARTGF



24  M A A RT  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

144 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e Belgische chemietrots 
Solvay kreeg schouder-
klopjes voor zijn jaarcij-
fers, maar de oorlog in 
Oekraïne stuurde de aan-
delenkoers naar een jaar-
dieptepunt. Als een van 

de weinige Belgische beurs-
genoteerde multinationals 
voelt Solvay hoe dan ook de 
impact van de verwachte 
groeivertraging van de we-
reldeconomie door het con-
flict. Het aandeel kreeg extra 
klappen doordat Solvay met 
de joint venture Rusvinyl 
aanwezig is in Rusland. Die 
pvc-producent leverde vorig 
jaar het grootste deel van de 
129 miljoen euro aan divi-
denden die Solvay uit zijn 
joint ventures puurde. Vorige 
week besliste Solvay de acti-
viteiten van Rusvinyl op te 
schorten, waardoor er dit 
jaar geen dividenden meer 
komen uit die hoek. Dat kan 
Solvay 1 euro per aandeel 
winst kosten. Toch lijkt de 
koersreactie overdreven.

Het aandeel heeft het al langer 
moeilijk de indexen te volgen. 
Door de recente duik staat de 
koers op het niveau van een 
decennium geleden, terwijl 
de Bel-20 in dezelfde periode 
met 60 procent is gestegen. 
Het aandeel deed het in die 
tien jaar ook 90 procent min-
der goed dan de Euro- 
stoxx 600 Chemicals-index.
Om het aandeel meer in lijn 
met de concurrentie te doen 
presteren, wil de groep zich 

voor eind 2023 in tweeën 
splitsen. SpecialtyCo zal de 
groei-onderdelen bevatten, 
die goed zijn voor 60 procent 
van de omzet. Het gaat bij-
voorbeeld om de composiet-
materialen voor onder meer 
de luchtvaart, de kunststof-
fen voor smartphones en de 
olie- en gastak Novecare, die 
nu volop in de kijker loopt. 
EssentialCo wordt het klas-
sieke deel. Dat omvat de wei-
nig groeiende activiteiten, die 
evenwel de nodige kasstro-
men genereren, zoals natri-
umcarbonaat, waterstof-
peroxide en kleefstoffen.
De cijfers over 2021 klopten 
de verwachtingen van de 
analisten. In het vierde kwar-
taal bedroeg de organische 
omzetgroei 22,4 procent, van 
2,214 naar 2,703 miljard euro, 
of 7 procent boven de gemid-
delde analistenverwachting. 
De drie divisies overtroffen 
de gemiddelde analistenver-
wachting met 6 à 11 procent. 
Bij Solutions (met onder 
meer Novecare, een specialist 
in formuleringen die de ei-
genschappen van vloeistoffen 
wijzigen) steeg de kwar-

taalomzet met 28 procent op 
jaarbasis. Materials (hoog-
waardige polymeren en com-
posiettechnologie) zette een 
stijging met 21 procent neer. 
Chemicals (het ‘oude’ Solvay, 
met chemische tussenpro-
ducten) bleef met een omzet-

toename met 17 procent 
(+20% organisch) wat achter.
Over het volledig boekjaar 
groeide de omzet op 
groepsniveau organisch naar 
10,105 miljard euro (+17%). 
Tegenover 2019 bedroeg de 
toename 4,4 procent.
Ook met de onderliggende 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
verraste Solvay. Die lag in het 
laatste kwartaal met 572 mil-
joen euro (+24%) 11 procent 
boven de analistenconsensus. 
Voor het hele jaar steeg de 
onderliggende ebitda met 27 
procent: van 1,945 naar 
2,356 miljard euro. Daardoor 
vergroot de ebitda-marge van 
21,7 procent in 2020 naar 
23,3 procent vorig jaar. In 
2019 bedroeg de marge 22,7 
procent. De onderliggende 
nettowinst maakt een sprong 
van 618 miljoen naar 
1,04 miljard euro (+68,3%), of 
van 5,99 naar 10,05 euro per 
aandeel. Solvay trekt zijn 
 dividend op van 3,75 naar 
3,85 euro per aandeel.

Conclusie
We hebben van de afstraffing 
van de koers gebruikgemaakt 
om het aandeel opnieuw op 
te nemen in de voorbeeldpor-
tefeuille. Topvrouw Ilham 
Kadri wil de groep stroomlij-
nen, maar heel enthousiast 
was de marktreactie niet. Ze 
heeft intussen bewezen dat 
ze met een sterke kosten-
beheersing de forse kosten-
inflatie onder controle heeft 
en de marges kan vrijwaren. 
 Tegen 1,4 keer de boekwaar-
de is het aandeel te goed-
koop. z

S O LV A Y

Splitsing in tweeën

Koers: 92,82 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 9,82 miljard euro
K/w 2021: 8
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: -14%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 4,2% 

De joint venture Rusvinyl 
deed de koers van Solvay 
kelderen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e recente klim van de 
edelmetaalprijzen zal 
pas in de cijfers van het 
lopende kwartaal zicht-
baar worden. Toch was 
ook 2021 al een uitste-
kend jaar voor Wheaton 

Precious Metals (WPM). De 
stijging van de gemiddelde 
verkoopprijs van goud bleef 
nog beperkt tot 1,8 procent, 
maar bij zilver kwam er 20,7 
procent bij. Voor palladium, 
goed voor iets minder dan 4 
procent van de omzet, was er 
een toename met 8,5 procent.

WPM had eind 2021 afname-
overeenkomsten met 23 ope-
rationele mijnen en heeft 13 
ontwikkelingsprojecten lo-
pen. Vorig jaar werd voor het 
eerst ook kobalt aan de om-
zetmix toegevoegd, maar dat 
aandeel is met minder dan  
2 procent nog heel beperkt.
WPM had na het derde 
kwartaal de productieprog-
noses aangescherpt van 
735.000 tot 765.000 troy oun-
ce goudequivalent. Het defi-
nitieve cijfer kwam uit op 
753.000, of 5,7 procent meer 
dan een jaar eerder. Er was 
wel een groot verschil tussen 
de bijdrage van goud en zil-
ver. De goudcomponent 
kwam met 342.500 troy oun-
ce 6,5 procent lager uit dan 
een jaar eerder. Dat was na-
genoeg volledig toe te schrij-
ven aan de problemen bij de 
Salobo-kopermijn die door 
Vale wordt uitgebaat in Bra-

zilië. Als onderdeel van een 
streamingovereenkomst 
heeft WPM recht op 75 pro-
cent van de goudproductie 
van Salobo. Naast lagere gra-
des lag de productie er vorig 
najaar geruime tijd stil door 
een brand van een transport-

band. De expansie van de 
mijn komt niet in gevaar, 
maar heeft wel vertraging 
opgelopen.
Voor zilver was de situatie 
omgekeerd, met een produc-
tiestijging van 13,6 procent 
naar 26 miljoen troy ounce. 
Antamina, Peñasquito en 
Constancia leverden een 
 hogere bijdrage, terwijl met 
Marmato, Coozamin en Keno 
Hill nieuwe activa operatio-
neel werden.
Per saldo steeg de omzet op 
groepsniveau met net geen 10 
procent naar 1,2 miljard dol-
lar. De operationele produc-
tiekosten voor goud bedroe-
gen vorig jaar 444 dollar per 
troy ounce, wat een marge 
van 74 procent opleverde. 
Voor zilver was dat zelfs 77 
procent. De nettowinst klom 
met 18 procent op jaarbasis 
naar 592 miljoen dollar, of 
1,31 dollar per aandeel. Dat 
was ook te danken aan de 
 terugname van een voorzie-
ning.
WPM sloot sinds begin vorig 
jaar acht nieuwe streaming-
overeenkomsten af. De groei 
zal de komende jaren komen 
van projecten als Santo Do-

mingo (Chili), Fenix (Chili), 
Blackwater (Canada), Mara-
thon (Canada) en Back River 
(Canada). De productieprog-
nose voor de komende vijf 
jaar werd opgetrokken van 
810.000 naar 850.000 troy 
ounce. Binnen tien jaar mikt 
de groep zelfs op 910.000 
troy ounce. Voor het lopende 
boekjaar stelt WPM een pro-
ductie tussen 700.000 en 
760.000 troy ounce voorop.
WPM is schuldenvrij en had 
eind vorig jaar 226 miljoen 
dollar in kas. Er is ook een 
kredietfaciliteit van 2 miljard 
dollar die vorig jaar nog werd 
verlengd. WPM voorspelt 
voor de komende vijf jaar een 
gemiddelde operationele kas-
stroom van 1 miljard dollar. 
Dat is op basis van een goud-
prijs van 1.800 dollar en een 
zilverprijs van 24 dollar, alle-
bei conservatieve schattin-
gen. 

Conclusie
De prognose voor het lopen-
de boekjaar is een lichte ont-
goocheling, maar dat wordt 
ruim gecompenseerd door 
het optrekken van de ver-
wachtingen voor de komende 
vijf tot tien jaar. Bovendien 
zullen de hogere metalen-
prijzen, ondanks het gebrek 
aan productiegroei dit jaar, 
toch voor groei zorgen. WPM 
heeft voldoende financiële 
middelen en hoge kasstro-
men om nieuwe streaming-
contracten af te sluiten. Dat 
maakt van WPM een goede 
keuze om in te spelen op de 
verdere klim van de goud- en 
zilverprijs. z

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

Betere langetermijnprognoses

Wheaton Precious Metals 
heeft voldoende middelen 
om nieuwe streamingcon-
tracten af te sluiten.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 MAART

Koers: 46,89 dollar
Ticker:  WPM US
ISIN-code: CA8283361076
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 19,6 miljard dollar
K/w 2021: 36
Verwachte k/w 2022: 29
Koersverschil 12 maanden: +17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12%
Dividendrendement: 1,3%
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De familie Saverys is met iets 
meer dan 10 procent van de 
aandelen opnieuw de groot-
ste aandeelhouder van Eu-
ronav. Begin 2020 was ze 
grotendeels uit het kapitaal 
van Euronav gestapt, maar 

vorige maand bleek uit een 
transparantieverklaring dat 
ze een bijkomend belang van 
6,32 procent had opgebouwd. 
De andere belangrijke aan-
deelhouder, de Noor John 
Fredriksen, heeft een positie 
van 9 procent in Euronav. In 
2022 is het aandeel een echte 
uitblinker op Euronext Brus-
sel, met een koersstijging van 
ruim 30 procent. De trend 
blijft duidelijk à la hausse ge-
richt.

De koers van Prosus is een 
rollercoaster. De holding, die 
noteert op Euronext Amster-
dam, bezit een belang van 29 
procent in de Chinese e-com-
mercereus Tencent. De koers 
van Prosus belandde begin 

vorige week op een nieuw 
dieptepunt, omdat de Chine-
se overheid een recordboete 
wilde opleggen aan de betaal-
dienst WeChat Pay, een 
dochter van Tencent. Later 
stelde de Chinese overheid 
dat ze de economie wil on-
dersteunen en zorgen voor 
stabiele markten. Dat resul-
teerde in een recordstijging 
voor Prosus. In een dag tijd 
won de koers bijna 24 pro-
cent.

Hyloris zit op een riante kas-
positie van 50 miljoen euro. 
De herontwikkelaar van ge-
neesmiddelen boekte in 2021 
een omzet van 3,1 miljoen eu-
ro, iets meer dan verwacht 
dankzij royalty’s uit de ver-

koop van Sotalol IV en de uit-
licentiëring van Maxigesic IV 
door AFT Pharmaceuticals. 
Wel namen de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling 
toe, met een nettoverlies van 
11,6 miljoen euro tot gevolg. 
Hyloris schakelt over op een 
strategie van herbestemming. 
De groep voegt dit jaar waar-
schijnlijk vier activa toe aan 
de portefeuille. Op een gun-
stig gestemde beurs steeg 
Hyloris met 5,6 procent.

Het vastgoedbedrijf VGP zet-
te een nieuwe stap in de sa-
menwerking met de verzeke-
raar Allianz. Het bracht VGP 
dertien magazijnen in diver-
se Europese landen – zoals 
Spanje, Italië, Nederland en 

Roemenië – onder in VGP 
European Logistics II, een 
nieuwe joint venture met Al-
lianz. De transactie heeft een 
waarde van 364 miljoen euro. 
Alle joint ventures met Alli-
anz hebben nu betrekking op 
32 voltooide gebouwen met 
642.000 vierkante meter aan 
verhuurbare oppervlakte. De 
gebouwen hebben een bezet-
tingsgraad van 99,8 procent. 
De koers van VGP trok licht 
aan.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,85 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 51,18 euro
Ticker: PRX NA
ISIN-code: NL0013654783

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 16,85 euro
Ticker: HYL BB
ISIN-code: BE0974363955

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 227,50 euro
Ticker: VGP BB
ISIN-code: BE0003878957
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D
e koers van het aandeel 
van Solvay kreeg de afge-
lopen maanden een forse 
pandoering. Solvay is een 
van onze weinige multi-
nationals, maar het is ook 
getroffen door de oorlog 

in Oekraïne via zijn Russische 
joint venture Rusvinyl. We 
hebben van de afstraffing van 
de koers gebruikgemaakt om 
het aandeel weer in de voor-
beeldportefeuille op te ne-
men, nog voor het nieuws 
kwam dat CEO Ilham Kadri 
werkt aan de opsplitsing van 
het conglomeraat in twee 
 divisies. EssentialCo zal de 
klassieke, historische activi-
teiten omvatten (mooie kas-
stromen, maar weinig groei), 

O P T I E S

Eén plus één moet drie zijn bij Solvay
en SpecialtyCo de groeicom-
ponenten. Kadri heeft al be-
wezen dat ze door een sterke 
kostenbeheersing de forse 
kosteninflatie kan controleren 
en de marges kan vrijwaren. 
Wie met opties kan en wil 
werken, treft hier een mooie 
kans aan om à la hausse te 
gaan.

Gekochte call
Koop de call Solvay decem-
ber 2022 met uitoefenprijs 
105,00 euro @ 3,88 euro
Bij een koersstijging ligt de 
eerste weerstand van beteke-
nis op 110 euro. In dat geval 
heeft dit contract een intrin-
sieke waarde van 5 euro. Dat 
zou al een mooie winst van 

bijna 30 procent betekenen. 
Maar de volgende weerstand 
wacht pas op 120 euro. Deze 
calloptie is dan intrinsiek 
15 euro waard. Dat zou de 
winst op 285 procent bren-
gen. Mocht het echter fout 
 lopen in Oekraïne en mocht 
Solvay daaronder blijven lij-
den, dan kan dit contract 
waardeloos worden. Maar 
 zover zijn we nog lang niet. 
We houden nauwlettend het 
voortschrijdend gemiddelde 
(200 weken) in de gaten. De 
koers zit daar momenteel 
 onder. We rekenen erop dat 
het gemiddelde binnenkort 
weer wordt gekruist en dan 
gaat het wellicht verder de 
goede richting uit.

Geschreven put
Schrijf de put Solvay de-
cember 2022 met uitoefen-
prijs 100,00 euro @ 16,37 
euro
Schrijvers van putopties kun-
nen genieten van de hogere 
premies die betaald worden 
in onzekere tijden. Kopers 
van puts hebben die premies 
ervoor over om zich in te dek-
ken tegen nog sterkere koers-
dalingen. Als de koers van 
Solvay toch hogere regionen 
opzoekt, zoals wij verwach-
ten, dan zijn ze hun geld 
kwijt. Wij rapen dat dan met 
veel genoegen op. Een stijging 
tot boven 105 euro zou al een 
flinke stap in de goede rich-
ting betekenen. Gebeurt dat 
niet en moeten we de aan-
delen kopen, dan betalen we 
slechts 83,63 euro (100 – 16,37 
euro). z

D
e prijsvorming op de 
London Metal Exchange 
(LME), de grootste meta-
lenbeurs ter wereld, is de 
jongste weken erg chao-
tisch verlopen. Het Chi-
nese Tsing shan Group 

Holdings had zwaar ingezet 
op een prijsdaling voor nik-
kel, maar kon of wilde onvol-
doende onderpand bijstorten 
toen de nikkelprijs bleef stij-
gen. Door de omvang van de 
positie raakte de markt ont-
regeld. De prijs verdrievou-
digde in minder dan 24 uur 
naar meer dan 100.000 dollar 
per ton. Bestaande posities 
konden niet meer ordelijk 
worden afgewikkeld en de 
transacties van na maandag  

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

Oorlog maakt aluminiummarkt nerveus

7 maart werden ongeldig ver-
klaard.

Recordprijs
Zo chaotisch is de handel in 
aluminium nog niet geweest, 
maar ook op die markt zit 
spanning. Met een prijsstij-
ging van 42 procent was alu-
minium in 2021 het best pres-
terende basismetaal, na tin. 
Eind vorig jaar bedroeg de 
prijs 2.825 dollar per ton. Op 
7 maart werd het record van 
4.073 dollar bereikt, een reac-
tie op de oorlog in Oekraïne. 
Door het conflict viel het aan-
bod van Rusal weg, goed voor 
6 procent van de wereldwijde 
productie. Het grootste deel 
ging naar de Europese markt. 

Ook de handelsdivisie van 
Glencore heeft een afname-
overeenkomst met Rusal. De 
Russische groep heeft ook zes 
raffinaderijen in Europa, Aus-
tralië en Afrika. De oorlog 
stuwt bovendien de energie-
prijzen hoger. 35 procent van 
de productiekosten van alu-
minium komt voort uit ener-
gie. Ruim 15 procent van de 
productiecapaciteit ligt stil 
wegens onrendabel. Dat ter-
wijl de beschikbare alumini-
umvoorraden op de LME al 
voor de oorlog heel laag wa-
ren. Intussen staan ze op het 
laagste niveau sinds 2007.
Wel is de vraag naar metalen 
tijdelijk geremd door een 
nieuwe opstoot van covid-19 

in de Chinese kustregio’s, 
waar de industriële activiteit 
gedeeltelijk stilligt. Tegelijk 
gaat de productie wel door in 
Yunnan en Guangxi, wat de 
voorraad kan aanvullen. 
In 2021 bedroeg het aanbod-
tekort iets meer dan 1 miljoen 
ton, op een markt van 65 mil-
joen ton. Analisten verwach-
ten in 2022 een tekort van 1,5 
tot 2 miljoen ton. Daarnaast is 
een deel van de speculatieve 
oorlogspremie uit de prijs ge-
vloeid. Aluminium noteert nu 
ruim 800 dollar onder de 
piek. z



24  M A A RT  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

148 Inside Beleggen
P O R T E F E U I L L E

D
e oorlog in Oekraïne zit 
meer en meer in een 
patstelling. Intussen heeft 
de Amerikaanse centrale 
bank de opwaartse rente-
cyclus in gang gezet (lees 
ook p. 137). De kalme re-

actie op de eerste rentever-
hoging verhoogt de kans dat 
we de bodem op de beurzen 
hebben gezien. Na een eerste 
aankoopgolf op 24 februari 
– de start het conflict in Oek-
raïne – en een tweede op 1 
maart spraken we het groot-
ste gedeelte van onze reste-
rende cashpositie aan op 7 
maart om van de capitulatie 
te profiteren om een derde 
aankoopgolf te doen. De res-
terende cash werd ingezet in 
een vierde en laatste koop-
golf. Die kwam er als reactie 
op de Fed-vergadering op 17 
maart (zie orders p. 149). De 
aandelenmarkten zullen de 
komende weken nog wel be-
hoorlijk op en neer gaan.

Alibaba Group: een 
echte rollercoaster
De voorbije twaalf tot acht-
tien maanden zijn bijzonder 
woelig verlopen voor het 
e-commercebedrijf Alibaba. 
Het begon eind 2020 toen de 
beursgang van de fintech-
dochter Ant Group (33% Ali-
baba) werd getorpedeerd. De 

notering op de beurs van 
Sjanghai moest de grootste 
beursintroductie ooit worden 
met een tegenwaarde van 
34,4 miljard dollar. Alibaba is 
het levenswerk van Jack Ma. 
Ook al is hij sinds 2019 geen 
CEO meer, hij blijft dé figuur 
van de Chinese techgigant. 
Ma uitte stevige kritiek op de 
toezichthouders en dat was 
niet naar de zin van de auto-
riteiten, inclusief de Chinese 
president Xi Jinping. Net 
voor de beursgang kondigden 
de Chinese autoriteiten nieu-
we regels voor fintechbedrij-
ven aan. Daarmee werden de 
groeiperspectieven gekelderd 
en de beursgang afgeblazen.
Dat was het startschot voor 
een salvo aan onderzoeken, 
boetes en nieuwe reglemen-
teringen voor Chinese gigan-
ten. Tel daar discussies over 
de schrapping van de note-
ring op de beurs van New 
York bij, en je krijgt een vrije 
val van de beurskoers.
Een van de meest succesvolle 
groeiverhalen uit Azië zag de 
koers steeds verder afglijden 
na tegenvallende cijfers voor 
het derde kwartaal van het 
boekjaar 2021-2022 (afsluit-
datum 31/3). De Chinese in-
ternetreus zag de omzet toe-
nemen met slechts 9,7 pro-
cent tot 242,58 miljard yuan 

of omgerekend 38,37 miljard 
dollar. Dat cijfer lag niet al-
leen onder de gemiddelde 
analistenverwachting van 
244,91 miljard yuan. Het is 
het laagste groeicijfer op 
kwartaalbasis sinds de beurs-
gang in 2014. Analisten en 
beleggers zijn gewoon aan 
groeivoeten van minstens 20 
procent.
Eind december had Alibaba 
1,28 miljard actieve mobiele 
gebruikers op de markt-
plaats. Maar de omzet uit 
klantenbeheer daalde voor 
de eerste keer (-1%) en die 
activiteit staat nog altijd voor 
41 procent van de groepsom-
zet. Gelukkig is er nog steeds 
de groeipool clouddiensten, 
met een omzetgroei van 20 
procent tot 19,54 miljard yu-
an. Maar ook die divisie 
kwam serieus onder de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 21,01 miljard yuan 
uit. Alibaba is de marktleider 
op de Chinese cloudmarkt.
Ontgoochelend is de daling 
van de bedrijfskasstroom 
(ebitda) met 25 procent tot 
51,36 miljard yuan. Dat ligt 
nog boven de analistenver-
wachting van 50,73 miljard 
yuan. Het betekent wel een 
duik in de ebitda-marge van 
31 naar 21 procent. De winst 
kwam uit op 44,62 miljard 
yuan of een terugval met 25 
procent op jaarbasis.
Alibaba groeide het afgelo-

pen decennium uit tot hét 
verkoopplatform van China. 
Maar door de heisa en de on-
zekerheid ging 500 miljard 
dollar aan beurswaarde ver-
loren. Er is een forse knik ge-
komen in het indrukwekken-
de groeiparcours van Aliba-
ba. Het bedrijf moet zich 
aanpassen aan de nieuwe re-
gels van de Chinese overheid, 
wat leidt tot twijfels bij inter-
nationale investeerders, ook 
over de notering op Wall 
Street. Die negatievere ele-
menten deden de koers on-
deruitgaan om een spectacu-
lair herstel te kennen op 16 
maart. Maar ook tegen die 
koers spreken we over een 
erg lage waardering tegen 
een verwachte koers-winst-
verhouding van 13 en een 
verwachte verhouding on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 8,5. Beide waar-
den bedroegen vorig jaar het 
dubbele. Daarom hebben we 
de positie in de voorbeeld-
portefeuille opgetrokken. Op 
termijn zien we ruimte voor 
een koersherstel (koopwaar-
dig, rating 1B). z

Alibaba Group zag de 
omzetgroei terugvallen 
tot het laagste cijfer sinds 
de beursgang

NIEUWS UIT BEDRĲVEN
Basiswaarden
Balta Group kreeg groen 
licht van de obligatiehouders 
voor de voorgestelde omruil-
operatie van obligaties.
Euronav: de holdings 
Saverco NV en CMB NV (Marc 
Saverys) hebben hun belang 
opgedreven tot meer dan 10 
procent van de aandelen. 
Daarmee wordt de holding 
van de Noorse reder Frede-

riksen (9% van de aandelen) 
afgelost als grootste aan-
deelhouder (lees ook p. 146).
Prosus kreeg opnieuw af te 
rekenen met een zware ver-
koopgolf nadat The Wall 
Street Journal had gemeld 
dat Tencent Holdings een 
recordboete van de Chinese 
centrale bank boven het 
hoofd hangt voor het niet 
naleven van de antiwitwas-

wetgeving (lees ook p. 146).
Sipef: Indonesië heeft een 
hogere exporttaks en -belas-
ting opgelegd. Het aandeel 
werd daar overdreven voor 
afgestraft.
Volkswagen had voor de 
aandeelhouders geruststel-
lende vooruitzichten voor 
2022 met een vergelĳkbare 
ebit-marge als in 2021 in een 
vork van 7 tot 8,5 procent. 

Het gaat ook door met de 
beursgang van het luxemerk 
Porsche.
Vergrijzing
Hyloris heeft in 2021 een 
pĳplĳn met vier innovatieve 
productkandidaten aan de 
portefeuille toegevoegd (lees 
ook p. 146). Meer details vol-
gen in een van de volgende 
nummers.

Aankopen zijn afgerond
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PORTEFEUILLE

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

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
188.624,60   (99,9%)      61,44    (0,1%)             188.686,04  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +5,5% Bel20 -4,3%
Eurostoxx50  -9,2% MSCI World   -3,0%

Uitgevoerde aankooporders (17/3):  AANKOOP: 5 aandelen Ackermans&vanHaaren 
aan 167,90 euro; 10 aandelen Alibaba Group aan 99,18 dollar, 30 aandelen ArcelorMittal 
aan 28,47 euro, 5 aandelen D’Ieteren aan 130,70 euro, 10 aandelen Melexis aan  
82,85 euro;  3 aandelen Sofina aan 363,80 euro; 30 aandelen Tessenderlo aan  
32,95 euro en 5 aandelen Volkswagen aan 154,00 euro
VERKOOP: 20 aandelen Sipef aan 70,10 euro

Orders
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D
e Europese Centrale Bank 
(ECB) heeft onlangs 
vriend en vijand verrast. 
Hoewel ze er lang van 
overtuigd was dat de 
pijlsnel stijgende inflatie 
geen probleem vormde, 

treft ze er nu maatregelen 
 tegen. Het stimuleringsbeleid 
wordt versneld afgebouwd. 
Dat is een onverwachte be-
slissing, maar ze valt te be-
grijpen.
De ECB moet, net als de 
Amerikaanse Federal Reser-
ve, kiezen tussen pest en cho-
lera. Wil ze de heropleving 
van de economie niet hinde-
ren, dan moet ze de rente 
laag houden. De financiële 
stimulansen aanhouden en 
maandelijks grote pakketten 
obligaties opkopen past in 
dat plaatje. Maar in dat geval 
kan de al sterke opwaartse 
druk op de inflatie nog meer 
worden aangepord. Een lage 
rente stimuleert de econo-
mie, omdat lenen om te in-

vesteren en te consumeren 
goedkoop is. Om de al galop-
perende inflatie af te rem-
men, zijn net tegenoverge-
stelde acties nodig. Dan moe-
ten de stimulansen worden 
afgebouwd en moet de rente 
hoger. De centrale bankiers 
hakten de knoop door en 
 kozen resoluut voor de laat-
ste optie.
Toen de voorzitter van de 
ECB, Christine Lagarde, en 
haar ploeg volhielden dat de 
inflatie nog geen probleem 
was, kende de wereld een 
heel andere constellatie. Het 
algemene prijzenpeil steeg 
weliswaar, maar veel econo-
men dachten dat het tijdelijk 
was. Er waren inhaalbewe-
gingen aan de gang na de 
pandemie en alles zou wel in 
de plooi vallen tegen het ein-
de van dit jaar. Ook wij waren 
die mening toegedaan. Van 
een Russische inval was wel 
sprake, maar geen zinnig 
mens had kunnen vermoe-

den dat de Russische presi-
dent Vladimir Poetin zijn 
plannen zou uitvoeren. De 
oorlog heeft de stijgende 
energieprijzen, die de inflatie 
aanvuren, nog meer vaart ge-
geven. Het is dus logisch dat 
de ECB, en in haar kielzog de 
meeste analisten, het geweer 
van schouder veranderen. De 
inflatie indijken en de koop-
kracht van de bedrijven en de 
burgers vrijwaren, is nu be-
zorgdheid nummer één.

Eerste renteverhoging
De ECB heeft echter slechts 
een beperkte macht over de 
inflatie. Ze kan de stimulan-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95 4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26 90,54 6,46% 100.000  NR
EUR VGP  1,625% 17/01/27  94,32 2,83% 1.000 NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31 88,82  6,18% 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50% 01/04/27  90,26  6,81% 2.000 BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  87,82 4,12% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 93,72  8,94% 100.000 B
NOK Norwegian Govern.  1,75% 06/09/29 100,9 1,28% 1.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada 1,65% 22/09/25  94,43  3,26% 1.000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  98,88 4,12% 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,2 1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,7  5,94% 10.000 AAA
TRY IBRD 13,25% 22/02/23  81,55  39,1%  10.000 AAA
BRL IFC 6,75%  27/08/24  89,43  11,9% 5.000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Een onverwacht 
ECB-besluit

= ESG-obligatie
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sen versneld afbouwen. Dat 
is nu beslist. Ze kan ook de 
rente verhogen. Voorzitter 
Lagarde weigert te herhalen 
dat een renteverhoging in 
2022 “erg onwaarschijnlijk” 
is. De markten verwachten 
dat de officiële kortetermijn-
rente eind 2022 rond 0 pro-
cent zal liggen. Bij een rente-
verhoging is voorzichtigheid 
geboden, want de economie 
kan gerust nog wat zuurstof 
gebruiken. De rente te veel 
en te snel optrekken kan het 
herstel in de kiem smoren. 
Maar Lagarde verwacht dit 
jaar een “robuuste groei”.
De energieprijzen hebben de 
centrale bankiers echter niet 
in de hand. Hier dicteert 
Rusland grotendeels de wet. 
Politici als Frans Timmer-
mans, de Nederlandse vice-
voorzitter van de Europese 
Commissie, verkondigen dat 
we snel af moeten van Rus-
sisch gas. Groene energie 
moet in de plaats komen. 
Maar dat blijkt niet vanzelf-
sprekend. Bovendien kan Eu-
ropa niet in een handomdraai 
de bevoorrading uit andere 
landen laten komen. De hele 
energietransitie zal wel ver-
sneld op gang komen en fos-
siele brandstof zal nog gerui-
me tijd onmisbaar zijn. Som-
mige landen, zoals Duitsland, 
overwegen zelfs steenkool-
centrales opnieuw in gebruik 
te nemen. Dat is ver van het 
groene ideaalbeeld.

Zorgenkind inflatie
Experts voorspellen dat het 
een illusie is te denken dat de 
energieprijzen snel zullen 
zakken. Als er minder aanbod 
komt en de vraag hoog blijft, 
zal energie duur blijven. Om-
dat ook de grondstoffenprij-
zen de pan uit rijzen, krijgt 
de inflatie nog een extra 
zweepslag. Een prijsdaling is 
ook daar niet voor morgen. 
Niet alleen de gewone burger 
voelt dat in zijn portefeuille. 
Het stringente ECB-beleid 
zal ook de openbare financi-
en pijn doen. De overheids-
schuld stijgt overal door de 
maatregelen om de pande-
mieproblemen op te vangen 
en de stijgende defensie- 
uit gaven te betalen. Boven-
dien wordt lenen voor de 
grootste schuldenaren ter 
wereld, de overheden, duur-
der doordat de rente stijgt. 
Misschien speelt een en an-
der in de marge ook mee om 
het stimuleringsbeleid ver-
sneld af te bouwen.
De inflatie is ook in de Ver-
enigde Staten een zorgen-
kind. De lonen stijgen er 
sterk en een deel van de be-
roepsbevolking is niet meer 
aan de slag gegaan na de pan-
demie. De inflatie steeg in 

 januari naar 6,1 procent, het 
hoogste peil in veertig jaar. 
Voor de Fed zit er niets an-
ders op dan de rente dit jaar 
nog enkele keren te verho-
gen, misschien zelfs nog vijf 
keer. De dollar zal er wellicht 
nog sterker door worden.
Enkele onlangs uitgebrachte 
obligaties van goede kwaliteit 
bieden aantrekkelijke rende-
menten. We wezen al op S&P 
Global, die vervalt op 1 maart 
2032 en een coupon van 2,9 
procent draagt. De obligatie 
levert iets meer dan 3 pro-
cent op. Moody’s pakt uit met 
een coupon van 3,75 procent 
op een lening met een dertig-
jarige looptijd. Het rende-
ment bedraagt 4 procent. Dat 
is hoog voor een debiteur 
met de kwaliteitsrating 
BBB+. De snoepjes- en koek-
jesfabrikant Mondelez (on-
der meer LU, Côte d’Or, To-
blerone) brengt drie nieuwe 
leningen uit die twee, vijf en 
tien jaar lopen. Het rende-
ment bedraagt respectievelijk 
2,125, 2,625 en 3 procent. Dat 
zijn aanvaard bare cijfers voor 
een debiteur met rating BBB 
(investment grade). Liefheb-
bers moeten er wel rekening 
mee houden dat de rente zal 
stijgen in de Verenigde Sta-

ten en dat de obligatiekoer-
sen kunnen dalen. Maar voor 
beleggers die de stukken ko-
pen om te houden tot de ver-
valdag maakt dat weinig uit.

Stijgende lange rente
Dat principe geldt ook voor 
obligaties in andere munten, 
zoals de euro. De sterke stij-
ging van de inflatie en het 
aangekondigde strakkere be-
leid van de centrale banken 
hebben de obligatiekoersen 
al aanzienlijk doen dalen. De 
Belgische tienjaarsrente evo-
lueert richting 0,90 procent. 
Het is vier jaar geleden dat nog 
zo’n hoog peil is bereikt. De 
Amerikaanse tienjaarsrente 
steeg al boven 2 procent. We 
blijven voorlopig bij de raad 
die we al enkele keren gaven: 
het is niet onverstandig even 
langs de zijlijn te gaan staan 
totdat de rook boven de 
 financiële markten wat is 
 opgetrokken. Als de lange-
termijnrente verder stijgt, 
verwachten we interessante 
koopjes. z

Ga even langs de zijlijn 
staan tot de rust op de 
obligatiemarkten is  
weergekeerd.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0999  -7,93%
EUR/GBP  0,8424  -1,78%
EUR/NOK  9,8187  -2,42%
EUR/SEK  10,444  +3,03%
EUR/CAD  1,3985  -6,14%
EUR/AUD  1,5190  -1,29%
EUR/NZD  1,6193  -2,59%
EUR/ZAR 16,515  -7,46%
EUR/TRY  16,182  +79,19%

OBLIGATIEFOCUS

Het Russische ministerie van 
Financiën heeft bevolen de 
coupons ter waarde van 
117 miljoen dollar te betalen 
aan de houders van euro- 
obligaties van Rusland. Maar 
er werd niet gezegd of de 
betaling in dollar of in roebel 
zal gebeuren. De obligaties 
zĳn uitgegeven in dollar, 
maar minister van Financiën 
Anton Siloeanov heeft eerder 
benadrukt dat Rusland in roe-

bel zal betalen. De rekenin-
gen van de Bank of Russia in 
vreemde valuta zĳn geblok-
keerd. Volgens de minister 
komt dat neer op het organi-
seren van een kunstmatige 
wanbetaling die geen echte 
economische gronden heeft. 
Voor sommige Russische 
obligaties in vreemde valuta 
is in een betaling in roebel 
voorzien. Maar voor de 
euro-obligaties waarop nu 
intrest moet worden betaald, 
geldt dat niet.
Minister Siloeanov vindt dat 
hĳ het recht in eigen hand 

mag nemen omdat het Wes-
ten de goud- en deviezen-
reserves van Rusland heeft 
bevroren. Op die manier heb-
ben westerse landen een 
financiële en economische 
oorlog tegen Rusland gelan-
ceerd, meent hĳ. Het Westen 
komt zĳn financiële verplich-
tingen jegens Rusland niet na 
en wil de buitenlandse handel 
en de export met alle moge-
lĳke middelen stilleggen. 
 President Poetin had al laten 
verstaan dat hĳ Russische 
bedrĳven zou toelaten hun 
buitenlandse schuldeisers in 

roebel te betalen. Het zal 
concreet neerkomen op wan-
betaling. Rusland heeft nu 
nog de rating Ca. Medestrĳ-
der Wit-Rusland werd al 
gedowngraded tot CCC, maar 
de stap naar de ultieme nega-
tieve rating (bankroet) is 
nabĳ. 
Ook de rating van Oekraïne 
(Caa2) lĳdt zwaar onder de 
oorlog. Moody’s heeft recen-
telĳk ook de rating van zeven 
Oekraïense banken verlaagd. 
Het risico op een verdere 
downgrade is groot.

Rusland is  
zo goed als 
bankroet
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Wat te doen met mijn posi-
tie in Orca Gold na de be-
kendmaking van een over-
namebod door Perseus 
 Mining? 

De Australische goudprodu-
cent Perseus Mining bracht 
sneller dan verwacht een bod 
uit op de aandelen van Orca 
Gold die het nog niet in zijn 
bezit had. Op 31 januari raak-
te bekend dat Perseus Mining 
de positie van 15,1 procent 
die Resolute Mining in Orca 
Gold bezat, had gekocht voor 
0,448 Canadese dollar per 
aandeel (in totaal 17 miljoen). 
De Australiërs verschaften 
tot 30 juni een kredietfacili-
teit van 5 miljoen Ameri-
kaanse dollar, om tegen dan 
te beslissen of ze al dan niet 
een bod uitbrengen. Op 27 fe-
bruari werd al een overeen-
komst aangekondigd. Perseus 
Mining biedt per aandeel van 
Orca Gold 0,56 aandelen van 
Perseus Mining. Op basis van 
de koers van 1,74 Australi-
sche dollar per aandeel van 
Perseus Mining bij de aan-
kondiging stemde dat over-
een met 0,896 Canadese dol-
lar per aandeel van Orca 
Gold, of een premie van 62,9 
procent, wat meer is dan ver-
wacht. Intussen is de waarde 
gestegen tot 0,96 Canadese 
dollar.
De raad van bestuur en de 
grootste aandeelhouders, die 
samen 37 procent van de aan-
delen hebben, steunen het 
bod. De aandeelhouders zul-
len eind mei stemmen. Na de 
transactie hebben de aan-
deelhouders van Orca Gold 

een positie van 9,1 procent in 
Perseus Mining. Het financi-
eel gezonde goudmijnbedrijf, 
dat eind 2021 een positieve 
nettokaspositie van 162 mil-
joen Amerikaanse dollar had, 
heeft drie operationele mij-
nen in Afrika, twee in Ivoor-
kust en een in Ghana, die ge-
zamenlijk 500.000 troy oun-
ce goud produceren tegen 
een lage kostprijs van onge-
veer 950 dollar per troy oun-
ce. Eind 2021 startte een divi-
denduitkering die op jaarba-
sis 1 procent rendement 
geeft.
Het Block 14-project van Or-
ca Gold in het noorden van 
Sudan zal gedurende 13,6 jaar 
gemiddeld 167.000 troy oun-
ce goud produceren, waarvan 
228.000 troy ounce in de eer-
ste zeven jaar, tegen een pro-
ductiekostprijs van 751 dollar 
per troy ounce. Perseus Mi-
ning heeft de financiële en 
technische capaciteit om het 
project in productie te bren-
gen. De finale beslissing 
wordt midden 2023 geno-
men. Er is bovendien nog 
veel ontdekkingspotentieel 
voor bijkomende goudreser-
ves. Perseus Mining is ook 
gecharmeerd door Montage 
Gold, waarin Orca Gold een 
belang van 31,5 procent heeft. 
Het verstgevorderde project, 
Koné Gold, is gelegen in de 
buurt van een mijn van Per-
seus Mining in Ivoorkust.
We verlagen het advies naar 
houden (rating 2C). Hoewel 
er op dit moment geen indi-
caties voor zijn, kan een ho-
ger bod door een andere par-
tij niet volledig worden uit-

gesloten. Daarom zouden we 
nog minstens een gedeeltelij-
ke positie aanhouden. Orca 
Gold evolueert mee met de 
koers van Perseus Mining, 
dat sterk presteert en het 
normaal gesproken minstens 
even goed zal blijven doen 
dan zijn sectorgenoten. We 
zouden wel alles verkopen bij 
de start van het bod, allicht 
begin juni, om een mogelijke 
heffing van roerende voor-
heffing op de transactie te 
vermijden. Toen we in 2018 
het aandeel begonnen te vol-
gen, hadden we een nog veel 
gunstiger scenario voor ogen, 
maar gezien de omstandig-
heden zijn we tevreden met 
het winstgevende bod. z

Moet ik Orca Gold nu al verkopen?

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