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V O O R W O O R D

De vrije val van de BRIC
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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

O  
wee als een belegging een 
hype wordt. Dan is het 
 allerbeste al achter de rug 
en dreigen vele, vele jaren 
van tegenvallende rende-
menten. Ook beleggingen 
in de opkomende markten 

in het algemeen en de BRIC-
landen in het bijzonder waren 
enkele jaren geleden zo’n hy-
pe. De afkorting ‘BRIC’ –�die 
staat voor Brazilië, Rusland, 
India en China�–�werd�be-
gin�deze eeuw bedacht door 
de econoom Jim O Neill: het 
bruto binnenlands product 
(bbp) van die vier economie-
en zou tegen 2050 een enor-
me boost krijgen. De opko-
mende markten zouden veel 
sterker groeien dan de ont-
wikkelde economieën. Beleg-
gers werd voorgespiegeld dat 
die superieure groei tot supe-
rieure returns zou leiden.
Helaas, driewerf helaas. Als 
we het afgelopen decennium 
bekijken, moeten we vaststel-
len dat die belofte helemaal 
niet is ingelost. De cijfers zijn 
zelfs ontnuchterend. In  lokale 
munt kwam de Sen sex, de 
 referentie-index van de In-

diase beurs, over de voorbije 
tien jaar nog enigszins in de 
buurt van de S&P 500-index, 
maar als we alles naar euro 
omrekenen, is het beeld 
 opvallend. De S&P 500 haalde 
in euro over de voorbije tien 
jaar een return van 318 pro-
cent (koersevolutie plus divi-
denden), of gemiddeld 15,4 
procent per jaar. Enkel de 
 Indiase beurs komt met 213 
procent (12,1�% gemiddeld) in 
de buurt. De Chinese CSI300- 
index strandt na de bijzonder 
zwakke voorbije twee jaar op 
126 procent, of een jaarge-
middelde van 8,5 procent. 
Nog zwakker presteerde de 
Russische RTS-index met 84 
procent (6,3�% gemiddeld) en 
helemaal ondermaats is de 
Braziliaanse Ibovespa-index, 
met een symbolische return 
van 1 procent (0,05�% per jaar) 
in euro, en dat in een decen-
nium tijd.
En dan hebben de BRIC-lan-
den het nog beter gedaan dan 
de andere opkomende mark-
ten. Tegenover de MSCI 
Emerging Markets-index doet 
de S&P 500 maar liefst 216 

procent beter in tien jaar tijd. 
De populaire tracker iShares 
MSCI Emerging Markets 
ETF (36,20�dollar, ticker 
EEM, notering op NYSE met 
ISIN-code US4642872349) 
zit zelfs nog onder het niveau 
van 2010. Ontluisterend! Zelfs 
nu de S&P 500 sinds begin dit 
jaar een heel zwak parcours 
rijdt, presteert de MSCI 
Emerging Markets- index nog 
altijd 9 procent slechter, zelfs 
met de sterke dollar.

Forse herstelbeweging
Maar we eindigen toch op een 
positieve noot. Er zijn wel 
 degelijk argumenten om in de 
opkomende landen te beleg-
gen. Terwijl de middenklasse 
in de westerse wereld onder 
druk staat, groeit die in de op-
komende markten nog altijd 
gestaag, wat staat voor een 
toename van de koopkracht. 
In Azië alleen al zijn er 
800�miljoen millennials en 
ook in Afrika en Latijns-Ame-
rika zijn er honderden miljoe-
nen. Die jonge bevolking staat 
voor een stevig groeipotenti-
eel de komende decennia. De 
Chinese e-commercemarkt is 
nu al de grootste ter wereld.
Bovendien zijn de opkomende 
beurzen stevig ondergewaar-
deerd, tegen amper 10�keer de 
verwachte winst, 1,1�keer de 
verwachte boekwaarde en 
1,1�keer de omzet. Stuk voor 
stuk ratio’s die tientallen pro-
centen onder het historisch 
gemiddelde liggen. Zorgen 
de opkomende landen mis-
schien voor dé verrassing van 
2023?z
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D
at het derdekwartaalrap-
port van Ageas geen 
hoogvlieger zou worden, 
was al duidelijk na de 
winstwaarschuwing van 
26 oktober. De Belgische 
verzekeraar gaf aan in 

het derde kwartaal eenmalige 
kosten van 175�miljoen euro 
te moeten boeken door af-
waarderingen in Azië voor 
125�miljoen euro, wegens de 
slechte evolutie van de Chine-
se financiële markten, en de 
hoge inflatie in het Verenigd 
Koninkrijk en Turkije. Zon-
der de herwaardering van de 
Relative Performance Notes 
of RPN(i) strandde de netto-
winst in het derde kwartaal 
daardoor op 110,9�miljoen eu-
ro, tegenover 227,8�miljoen in 
het derde kwartaal van 2021.
In Azië zakte de kwartaal-
winst van 100,6�miljoen tot 
5,4�miljoen euro. In België be-
droeg de winstdaling 8 pro-
cent tot 89,1�miljoen euro, ter-
wijl in de overige Europese 
landen de nettowinst hal-
veerde tot 21�miljoen. De her-
verzekeringsactiviteiten 
boekten met 28,1�miljoen eu-
ro een fors hogere nettowinst 
(+95�%). Ageas kondigde aan 
vanaf 2023 de herverzeke-
ringsactiviteiten open te stel-
len voor derden.
Na negen maanden is er op 
groepsniveau een winstdaling 
met 18 procent tot 566,9�mil-
joen euro. De nettowinst in 
België steeg met 16 procent 
tot 334,1�miljoen euro, terwijl 
de daling in de rest van Euro-
pa 18 procent bedroeg tot 
115,8�miljoen euro en in Azië 
45 procent tot 166,8�miljoen. 
Zonder de kapitaalverliezen 
en het effect van de Chinese 

discontovoet liep de netto-
winst in Azië op van 345�mil-
joen vorig jaar tot 458�miljoen.
Onderliggend blijft de presta-
tie goed. De brutopremie-in-
komsten (aandeel Ageas) na-
men in het derde kwartaal 
met 16 procent toe tot 

1,77�miljard euro, en na negen 
maanden met 10 procent tot 
6,45�miljard euro. Op groeps- 
niveau stabiliseerden de pre-
mie-inkomsten op 3,81�mil-
jard euro en na negen maan-
den is er een toename met 3 
procent tot 12,77�miljard. Het 
aandeel van de levensverze-
keringen daarin bedroeg 
8,83�miljard euro (+3�%; -1�% 
in derde kwartaal), en 
3,94�miljard voor de niet- 
levensverzekeringen (+5�%; 
+2�% in derde kwartaal).

Ook de andere operationele 
parameters scoorden goed. 
De combined-ratio, de ver-
houding tussen de kosten en 
de netto verdiende premies, 
verbeterde van een hoge 99,3 
procent in het derde kwar-
taal van 2021 tot 93,6 procent. 
Na negen maanden bedraagt 
de ratio 94,4 procent.
De marge op producten met 
een gegarandeerde rente 
(tak21) daalde van een uit-
zonderlijk hoge 117 tot 71 ba-

sispunten en na negen maan-
den van 96 tot 87 basispun-
ten. De marge voor unit-lin-
ked-producten (tak23) verbe-
terde van 31 naar 39 basis-
punten en na negen maanden 
van 34 naar 39 basispunten. 
De solvabiliteit klom naar 
een sterke 225 procent, te-
genover 197 procent eind 
2021.
Een element dat op de koers 
woog, waren geruchten dat 
het Chinese conglomeraat 
Fosun, met 10 procent de 
grootste aandeelhouder van 
Ageas, omwille van schuldaf-
bouw mogelijk belangen in 
de Europese financiële sector 
zou afbouwen. Er zouden 
voorlopig geen verkoopplan-
nen zijn.
Ageas verwacht op jaarbasis 
niet langer een nettowinst 
van minstens 1�miljard euro. 
De beoogde toename van het 
dividend met 9 procent werd 
wel bevestigd. In oktober 
werd een interim-dividend 
van 1,5�euro bruto per aan-
deel uitgekeerd.

Conclusie
Het aandeel incasseerde een 
tik door het tegengevallen 
derde kwartaal en de twijfel 
over Fosun. Onderliggend 
blijven de prestaties goed. 
Met een verwacht divi-
dendrendement van 8 pro-
cent, een koers-winstverhou-
ding van 7,6 en minder dan 
0,9�keer de boekwaarde is de 
waardering aantrekkelijk. We 
zien de problemen in Azië als 
tijdelijk en mikken onver-
minderd op een aanzienlijk 
koersherstel de komende 
twaalf tot achttien maanden. 

A G E A S

Tijdelijke Aziatische tegenwind

Ko e r s :  37,69 euro
T i c ke r :  AGSN BB
I S I N - c o d e :  BE0974264930
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  7,2  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  8,3
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  7,6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -16,1  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -18,7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  8,0 %

Ageas bevestigde de  
beoogde toename van het 
dividend met 9 procent.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 NOVEMBER
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A
hold Delhaize gaat on-
verstoorbaar verder op 
het elan van de voorbije 
kwartalen. Terwijl de 
winst van de Europese 
distributeurs onder druk 
staat, gekneld tussen de 

stijgende kosten en de spaar-
zame consument, rijgt Ahold 
Delhaize de fraaie kwartaal-
resultaten aaneen. Dat dankt 
het aan zijn sterke aanwezig-
heid in de Verenigde Staten, 
waar de consument het min-
der laat afweten. De aanhou-
dend sterke Amerikaanse ar-
beidsmarkt ondersteunt de 
koopkracht van de gezinnen, 
die ook minder dan in Euro-
pa gebukt gaan onder hoge 
aardgas- en elektriciteitsprij-
zen. Het is wel afwachten in 
welke mate de Amerikaanse 
centrale bank de economie 
moet afkoelen om de inflatie 
onder controle te krijgen.
Intussen bakt Ahold zoete 
broodjes in de Verenigde Sta-

ten, nog geholpen door de 
sterke dollar. In de Verenigde 
Staten steeg de vergelijkbare 
omzet met 8,2 procent in het 
derde kwartaal, wat de basis 
legde voor een verdere klim 
van de onderliggende marge 
tot een fraaie 5 procent. 
 Tekenend is het succes van 
Food Lion, dat de onderlig-
gende verkoop tien jaar lang 
elk kwartaal zag stijgen. Het 
merk overtuigt de klanten 
met een gezond voedingsaan-
bod tegen betaalbare prijzen. 
Ook de omnichannelstrategie 

lijkt te werken. De onlinever-
koop van dagelijkse bood-
schappen steeg op groepsni-
veau met 17 procent.
In Europa is het lastiger om 
de marges te verdedigen en 
moet Ahold Delhaize tevre-
den zijn met een onderlig-
gende marge van 3,4 procent, 
tegenover nog 4,3 procent in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Tegenover het vorige kwar-
taal is de marge wel lichtjes 
gestegen. De hoge energie-
prijzen en de snel stijgende 
lonen blijven de marges ech-
ter bestoken. Ahold Delhaize 
probeert de aankoopinflatie 
te beperken door pittig te on-
derhandelen met de leveran-
ciers, wat kan leiden tot lege 
rekken als er geen akkoord 
wordt gevonden. Het zwakke 
consumentenvertrouwen 
maakt het ook het dochterbe-
drijf bol.com lastig. Toch zag 
het zijn omzet vooruitgaan 
met 5,6 procent bij een lichte 
stijging van het marktaan-
deel. Ahold Delhaize wacht 
betere tijden af om de waar-
decreatie bij bol.com te ver-
zilveren via een beursgang.
Op groepsniveau leverde het 

samenspel van de Ameri-
kaanse en Europese activitei-
ten in het derde kwartaal een 
omzet op van 22,4�miljard eu-
ro, wat 20 procent meer is 
dan in dezelfde periode vorig 
jaar, en 3 procent meer dan 

verwacht. Zonder de stijging 
van de dollar dikte de omzet 
met 9,1 procent aan. De on-
derliggende bedrijfsmarge 
landde op 4 procent, pal op 
het historische gemiddelde 
van de groep. Die marge 
toont nogmaals aan dat het 
bedrijf bestand is tegen de 
moeilijke macro-economi-
sche omgeving. De fraaie 
derdekwartaalcijfers laten 
het management zelfs toe de 
vooruitzichten voor heel 
2022 voor de derde keer dit 
jaar te verhogen. De onder-
liggende winst per aandeel 
zou met minstens 10 in plaats 
van 5 procent toenemen. Het 
dividend zal die toename van 
de winst volgen, terwijl de 
aanhoudende creatie van 
vrije cashflow het manage-
ment de kans geeft ook in 
2023 voor 1�miljard euro ei-
gen aandelen in te kopen, 
goed voor ongeveer 3 procent 
van de uitstaande aandelen.

Conclusie
Ahold Delhaize blijft ook in 
moeilijke macro-economi-
sche omstandigheden de 
goede resultaten aan elkaar 
rijgen. Het risico op een min-
der zachte landing van de 
Amerikaanse economie kan 
een schaduw werpen over de 
resultaten in 2023, maar 
daartegenover staat de aan-
trekkelijke waardering van 
het aandeel. Beleggers beta-
len slechts 12�keer de ver-
wachte winst voor 2023 en 
de ondernemingswaarde be-
draagt slechts 5,5�keer de be-
drijfscashflow. Koopwaardig 
dus. z

A H O L D  D E L H A I Z E

Zoete broodjes uit Amerika

Ko e r s :  27,8 euro
T i c ke r :  AD
I S I N - c o d e :  NL0011794037
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  29  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  14
Ve r wa c h t e  K /w  2 0 2 2 :  12
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -10  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -9 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,5  %

Ahold Delhaize rijgt  
ook in moeilijke  
omstandigheden de goede 
resultaten aan elkaar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 OKTOBERGF
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O
ndanks een stevige terug- 
val van de resultaten kon 
ArcelorMittal de schade 
in het derde kwartaal be-
perken. De hoeveelheid 
verscheept staal zakte  
tegenover het tweede 

kwartaal met 5,6 procent, tot 
13,6�miljoen ton. In vergelij-
king met het derde kwartaal 
van 2021 was er een daling met 
7,1 procent. De krimp was het 
grootst in Europa (-11,1�%) en 
Brazilië (-5,6�%). Na negen 
maanden is er een daling met 
8,3 procent tot 43,3 miljoen ton.

De kwartaalomzet zakte met 
14,3 procent tegenover het 
vorige kwartaal, naar 
18,98�miljard dollar, en met 
6,2 procent tegenover het 
derde kwartaal van 2021. De 
gemiddelde staalprijs zakte 
tegenover het vorige kwar-
taal met 11,1 procent, die voor 
ijzererts met 24,8 procent.
De bedrijfskasstroom (ebitda) 
daalde van 5,16�miljard naar 
2,66�miljard dollar. De analis-
ten hadden gemiddeld 2,33 
miljard verwacht. In de eerste 
negen maanden daalde de 
ebitda van 14,35�miljard dollar 
naar 12,9�miljard. De netto- 
winst kwam uit op een lager 
dan verwachte 993�miljoen 
dollar, tegenover 3,92�miljard 
in het tweede kwartaal en 
4,62�miljard vorig jaar. Na  
negen maanden bedraagt de 
nettowinst 9,04�miljard dollar 
tegenover 10,91�miljard vorig 
jaar (-17,1�%).
De staalsector werd de voor-

bije maanden niet alleen ge-
troffen door een terugval van 
de vraag, er is ook stevig voor- 
raad afgebouwd in de volledige 
logistieke keten, van de pro-
ducenten tot bij de eindklant. 
Dat, gecombineerd met de 
hoge energiekosten, bracht 
ArcelorMittal ertoe stevige 
productiebeperkingen aan te 
kondigen in Frankrijk, Spanje, 
Duitsland en Polen. In het 
vierde kwartaal zal de multi-
national in zijn Europese fa-
brieken naar verwachting 20 
procent minder staal produce- 
ren dan in het vierde kwartaal 
van vorig jaar. Op die manier 
kan de groep nog tegemoet-
komen aan de vraag, maximaal 
snoeien in de energiekosten 
en zo veel mogelijk verliesla-
tende productie vermijden.
De voorbije twee jaar slaagde 
de staalreus erin de hoeveel-
heid gas per ton verscheept 
staal met 30 procent terug te 
dringen. Ondanks de conjunc- 
turele terugval en de stevige 
investering in werkkapitaal 
bleef de nettoschuld van 3,9 
miljard dollar per saldo gelijk 
tegenover eind september 
2021, dicht bij het laagste ni-

veau ooit. ArcelorMittal ver-
wacht tegen eind 2022 een 
daling tot 3,5�miljard dollar.
Dat biedt de mogelijkheid de 
groeistrategie gericht voort 
te zetten in laagconjunctuur, 
wat enkele jaren geleden nog 
ondenkbaar was. Tussen 2021 

en eind 2024 investeert Arce- 
lorMittal 3,65�miljard dollar 
in projecten die jaarlijks 
1,2�miljard extra ebitda zullen 
aanleveren. Na 2024 volgen 
onder meer forse investeringen 
in India, die er de jaarlijkse 
productiecapaciteit tegen be-
gin 2026 zullen verdubbelen 
tot 15�miljoen ton. Dat zal het 
mogelijk maken de ebitda 
met een factor 2,5 te doen 
toenemen.
Sinds 2020 is 10,2�miljard 
dollar naar de aandeelhou-
ders gevloeid, vooral door de 
inkoop van eigen aandelen. 
Het aantal uitstaande aande-
len verminderde met 29 pro-
cent tot 878�miljoen. Met het 
inkoopprogramma van 60� 
miljoen eigen aandelen werd 
in het derde kwartaal 31�mil-
joen aandelen ingekocht. De 
vooruitzichten op de korte 
termijn zijn onzeker. De mar-
gedruk zal aanhouden zolang 
de voorraadafbouw duurt.

Conclusie
Het aandeel van Arcelor 
Mittal herstelde de voorbije 
weken stevig in het zog van 
het algemene beursherstel. 
De onzekere economische 
vooruitzichten zijn ruim-
schoots voldoende weer- 
spiegeld, tegen 0,44�keer de 
boekwaarde en 6,5�keer de 
verwachte, fors lagere winst 
voor 2023. De gezonde  
balans biedt comfort en de 
inkoop van eigen aandelen 
ondersteunt de koers. z

A R C E L O R M I T T A L

Onzekerheid voldoende verrekend

Ko e r s :  24,92 euro
T i c ke r :  MT NA
I S I N - c o d e :  LU1598757687
M a r k t :  Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie:  21,9 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  2,2
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  2,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -7,3  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -11,5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,4  %

De staalreus kan  
zijn groeistrategie  
gericht voortzetten  
in laagconjunctuur.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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F
irst Majestic Silver reali-
seerde in het derde kwar-
taal een recordproductie 
van 8,77�miljoen troy oun-
ce zilverequivalent. Dat 
cijfer is samengesteld uit 
2,74�miljoen troy ounce 

zilver en 67.000 troy ounce 
goud, 21 procent meer dan 
een jaar eerder en 14 procent 
meer dan in het tweede 
kwartaal. De goede prestatie 
is te danken aan een stijging 
van het goud- en zilvergehal-
te in de ertsen.

De San Dimas-mijn in Mexi-
co is het vlaggenschip. Die 
deed het in het derde kwar-
taal erg goed met een output 
van 1,65�miljoen troy once zil-
ver en 23.675 troy ounce 
goud, respectievelijk 8 en 29 
procent meer dan een kwar-
taal eerder. De productiekos-
ten lagen met 10,97�dollar per 
troy ounce goudequivalent 
ver onder het groepsgemid-
delde.
Bij La Encantada daalde de 
zilverproductie met 10 pro-
cent op kwartaalbasis naar 
779.000 troy ounce. De pro-
ductiekosten lagen er met 
18,61�dollar een stuk hoger 
dan bij San Dimas. 
Santa Elena, de derde Mexi-
caanse mijn van de groep, 
heeft wel een uitstekend 
kwartaal gehad, met een pro-
ductiegroei van 22 procent 
op jaarbasis naar 2,73�miljoen 
troy ounce zilverequivalent. 
De productiekosten kwam er 
op 12,29�dollar uit.

Aan Jerritt Canyon, een goud- 
mijn in Nevada, heeft First 
Majestic nog maar weinig 
plezier beleefd. Ook het derde 
kwartaal was lastig, want de 
mijn lag twee weken stil door 
onderhoud. De output daalde 
met 13 procent op kwartaal-

basis en 37 procent op jaarba-
sis naar iets meer dan 16.000 
troy ounce. Het mijncomplex 
beschikt nochtans over de in-
frastructuur, het potentieel 
en de schaalgrootte om in 
een omgeving van hogere 
goudprijzen goed te presteren.
De komende tijd worden ver-
schillende onderdelen van 
Jerritt Canyon opgestart. De 
ontginning van West Genera-
tor ging in oktober van start. 
Deze maand staat Saval II op 
het programma en begin vol-
gend jaar is het de beurt aan 
Murray. Door de onder-
grondse gedeeltes van het 
complex met elkaar te ver-
binden, moeten de kosten da-
len. De bedoeling is de capa-
citeit van de verwerkingsin-
stallatie beter te benutten.
Met de productiekosten op 
groepsniveau gaat het de 
goede richting uit. Die be-
droegen in het derde kwar-
taal gemiddeld 17,83�dollar 
per troy ounce goudequiva-
lent, tegenover nog 19,91�dol-
lar in het tweede kwartaal en 
20,87�dollar in het eerste. Dat 
cijfer wordt scheefgetrokken 
door Jerritt Canyon, maar bij 

de drie Mexicaanse mijnen 
bedraagt het gemiddelde 
12,29�dollar, een vijfde lager 
dan een kwartaal eerder.
De gemiddelde gerealiseerde 
verkoopprijs daalde op kwar-
taalbasis met 18 procent. 
Toch klom de groepsomzet 
op jaarbasis met 28 procent 
naar 159,8�miljoen dollar 
dankzij de hogere output. 
Netto was er een verlies van 
20,7�miljoen dollar of 8�dol-
larcent per aandeel.
De productieprognose voor 
het boekjaar blijft ongewij-
zigd op 32,6 tot 34,6�miljoen 
troy ounce zilverequivalent. 
De productiekosten worden 
op 17,68 tot 18,42�dollar be-
groot. First Majestic beschik-
te na het derde kwartaal over 
250�miljoen dollar aan cash 
en gereserveerde liquiditei-
ten. De schuld bestaat uit een 
converteerbare lening die af-
loopt in 2027 en uitstaat te-
gen 0,375 procent.

Conclusie
Er zit de voorbije weken wat 
beweging in het aandeel, na-
dat de markt verschillende 
positieve ontwikkelingen he-
lemaal had genegeerd. Een 
turnaround bij Jerritt Ca-
nyon kan een katalysator zijn 
voor een herwaardering van 
het aandeel. Tegen iets min-
der dan 2�keer de boekwaarde 
en 3,8�keer de omzet is First 
Majestic correct gewaar-
deerd. Maar we gaan uit van 
een verdere stijging van de 
edelmetaalprijzen, gekop-
peld aan een hogere output 
en lagere kosten. Het aandeel 
blijft koopwaardig. z

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

Mogelijke turnaround in 2023

Ko e r s :  9,2 Canadese dollar
T i c ke r :  AG US
I S I N - c o d e :  CA32076V1031
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2.4 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  /
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  /
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -29.6  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -11.1 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,3  % 

De markt heeft verschil-
lende positieve ontwikke-
lingen genegeerd.
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D
e consolidatie in de edel-
metaalsector zet door en 
ook Pan American Silver 
(PAAS) speelt daar een 
actieve rol in. Het bracht 
eerder deze maand sa-
men met Agnico-Eagle 

Mines een overnamebod uit 
op sectorgenoot Yamana 
Gold. Het bod bestaat uit een 
cash- en een aandelendeel en 
heeft een totale waarde van 
4,8�miljard dollar. Op 31 mei 
was Yamana al het hof ge-
maakt door het Zuid-Afri-
kaanse Gold Fields, dat uit-
pakte met een bod in aan-
delen voor 6,7�miljard dollar. 
Maar de voorbije maanden 
zijn de edelmetaalprijzen en 
de koersen van de meeste 
mijnaandelen sterk gezakt. 
Daardoor daalde de waarde 
van dat bod met meer dan 
een derde naar 4�miljard dol-
lar. Bovendien stond de 
grootste aandeelhouder van 
Gold Fields, Van Eck Global, 
niet achter de overname om-
dat die te weinig synergie-
voordelen zou opleveren. 
PAAS en Agnico-Eagle zagen 
hun kans schoon, waarbij ze 
bovendien werden gesteund 
door het management van 
Yamana.
Een overname door twee 
 bedrijven lijkt vreemd, maar 
houdt wel steek. Yamana 
produceerde vorig jaar 1�mil-
joen troyounce goudequiva-
lent (goud en zilver gecombi-
neerd). Een belangrijk actief 
is de participatie van 50 pro-
cent in Malartic (Québec), 
een joint venture met Agni-
co-Eagle, dat de andere helft 
bezit. De Canadese activa 
gaan naar Agnico-Eagle, ter-
wijl PAAS de mijnen in Bra-

zilië, Chili en Argentinië 
krijgt toebedeeld. Het is de 
bedoeling dat de operatie al 
in het eerste kwartaal wordt 
afgerond. Inclusief de activa 
van Yamana zal de goudpro-
ductie op jaarbasis verdubbe-
len van ongeveer 550.000 

naar 1,1�miljoen troyounce. 
De zilverproductie zal toe-
nemen met de helft tot 26 à 
28�miljoen troyounce.
De derdekwartaalcijfers la-
gen licht onder de verwach-
tingen. De zilverproductie 
(4,5�miljoen troyounce) daal-
de met 6 procent op jaarbasis 
en de goudproductie 
(128.800 troyounce) zelfs 
met 10 procent. In combina-
tie met lagere verkoopprijzen 
leidde dit tot een daling van 
de omzet (339�miljoen dollar) 
met 26 procent. Er was een 
klein aangepast nettoverlies 
van 2,8�miljoen dollar of 1�dol-
larcent per aandeel.
PAAS verlaagde zijn jaar-
prognoses voor zilver van 19 
à 20,5�miljoen naar 18 à 
18,5�miljoen troyounce. Dat is 
te wijten aan de lagere out-
put bij Dolores (goud en zil-
ver in Mexico) en lagere gra-
des bij La Colorada. De totale 
productiekosten zullen aan 
de bovenkant van de eerder 
aangekondigde vork uitko-
men (14,5 à 16�dollar). De pro-
ductieprognose voor goud 
bleef ongewijzigd, net zoals 
de kostenprognose (1.450 à 
1.550�dollar). PAAS had na 

het einde van het derde 
kwartaal 187,2�miljoen dollar 
in kas, aangevuld met een 
 ongebruikte kredietlijn van 
500�miljoen dollar. Het deel 
van de schuld van Yamana 
dat bij PAAS terecht komt, 
bedraagt 851�miljoen dollar. 
Dit komt pro forma overeen 
met een verhouding tussen 
de nettoschuld en de be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
0,8. Dat is goed beheersbaar 
en de overname brengt de fi-
nanciële stabiliteit dan ook 
niet in gevaar. Het dividend 
werd voor het derde kwartaal 
op 10�dollarcent vastgelegd. 
Dat is het minimumniveau 
dat kan worden aangevuld 
met een variabel deel, naar-
mate de nettokaspositie toe-
neemt. Op basis van dat gega-
randeerde minimumdividend 
bedraagt het rendement te-
gen de huidige koers 2,6 pro-
cent.

Conclusie
De Zuid-Amerikaanse activa 
van Yamana zijn een goede 
match voor PAAS en ook de 
pijplijn aan nieuwe projecten 
is een plus. Daarnaast zitten 
ook de edelmetaalprijzen 
weer in de lift. De grotere 
omvang creëert schaalvoor-
delen en lagere kosten. Tegen 
amper 2�keer de omzet en 
1,4�keer de boekwaarde is het 
aandeel nog altijd erg goed-
koop. Koopwaardig. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Meer schaalgrootte met Yamana

Ko e r s :  15.31
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A M A Z O N

Blijft geld uitgeven
D I S N E Y

Mooie kans

Het beste uit…

H
et derdekwartaalrap-
port van Amazon heeft 
het aandeel stevig in 
 beweging gezet. In de 
nabeurshandel (buiten 
de officiële handelsu-
ren) daalde het aandeel 

direct na de publicatie van 
het rapport met meer dan 
20 procent. Kort na de ope-
ning van de volgende offici-
ele beursdag bleef dat ver-
lies beperkt tot ongeveer 12 
procent, en uiteindelijk sloot 
Amazon met een verlies van 
7 procent. Beleggers schrok-
ken van de relatief lage ver-
wachte groei in het huidige, 
vierde kwartaal.
Er zijn zeker pijnpunten. 
Het belangrijkste is nog 
 altijd de lage winstgevend-
heid, hoewel die de jongste 
jaren sterk aan het verbete-
ren was. Dit jaar stevent het 
bedrijf af op een klein ver-
lies. Dat is ontstaan in de 
eerste helft van het jaar, 
toen er onder meer flink is 
afgeboekt op het belang in 
Rivian. In het derde kwar-
taal maakte Amazon alweer 
winst en het lijkt erop dat 
dat in het vierde kwartaal 

eveneens zal gebeuren.
Maar die winsten zijn rela-
tief laag, als gevolg van het 
beleid van Amazon om con-
tinu te blijven investeren in 
verbetering en groei. Daar-
door zijn bijvoorbeeld de 
uitgaven aan technologie en 
content (onder meer voor de 
clouddienst Amazon Web 
Services) in het afgelopen 
kwartaal met 35,5 procent 
gestegen, terwijl de omzet 
in die periode met 14,7 pro-
cent is toegenomen. Natuur-
lijk heeft Amazon ook last 
van de dure dollar, die de 
 resultaten buiten de Ver-
enigde Staten schaadt. Ook 
hogere loonkosten spelen 
een rol.

Conclusie
De hamvraag voor beleg-
gers: is het aandeel van 
Amazon goedkoop te noe-
men na de koersdaling? De 
koers-winst verhouding is 
hoog, maar dat is al jaren het 
geval. Op basis van de beurs-
waarde tegenover de be-
drijfsomzet is het aandeel 
vrij betaalbaar geworden. 
Die verhouding is nu 2,1, 
terwijl het gemiddelde de 
afgelopen tien jaar 3,1 was. 
In 2008-2009 lag dat rond 
1,0 en 1,5, dus écht laag is de 
verhouding niet. Maar Ama-
zon heeft er nu met de 
 clouddiensten een sterke, 
winstgevende activiteit bij. 
De onvoorspelbare factor 
blijft wat beleggers een pas-
sende waarde vinden. Het 
advies voor het aandeel van 
Amazon blijft daarom neu-
traal: ‘houden’. z

D
isney+, het belangrijkste 
groeisegment van het 
amusementsconcern 
Walt Disney, overtrof 
de verwachtingen bij de 
vierdekwartaalcijfers 
van het boekjaar 2021- 

2022. Er zijn op dit moment 
164�miljoen abonnementen, 
1,5�miljoen meer dan ver-
wacht. Ook de andere 
streamingdiensten van Dis-
ney lieten meer groei zien 
dan verwacht. De sportzen-
der ESPN+ steeg met 
500.000 naar 24,3�miljoen 
abonnementen. Alle abon-
nementen samen kwamen 
uit op 235�miljoen.
Daarnaast vielen enkele za-
ken tegen, vooral bij de pret-
parken. De winst pakte daar 
400�miljoen dollar lager uit 
dan de verwachting van 1,9 
miljard dollar. Consumenten 
geven veel minder uit in de 
parken, wat betekent dat we 
op een punt zijn beland dat 
de inflatie de sterke merken 
begint aan te tasten. Beleg-
gers waren niet tevreden en 
zetten het aandeel in de 
 nabeurshandel meteen 10 
procent lager. De verwach-
ting is dat Disney deze week 
rond 90�dollar noteert. Dat is 
55 procent lager dan het re-
cord van 203,02�dollar uit 
2021. De prestaties van Dis-
ney rechtvaardigen allesbe-
halve zo’n koersdaling. De 
koers van Disney is weer op 
het niveau van 2015 beland. 
Maar de jaaromzet was toen 
55,6�miljard dollar, tegen-
over 82,7�miljard dollar nu.
Het is beter te kijken naar de 
verhouding tussen de omzet 
en de beurswaarde om de 
waardering te bepalen, en 

niet naar de koers-winstver-
houding. De winst is de af-
gelopen jaren namelijk lager 
doordat Walt Disney enorm 
investeert, onder meer in 
Disney+. Een extra abonnee 
aansluiten is zo goed als gra-
tis, waardoor de winst de 
komende jaren flink zal toe-
nemen. Disney+ moet daar-
voor wel een succes worden, 
maar het bedrijfsonderdeel 
groeit harder dan het concern 
en analisten denken. Walt 
Disney bevestigde nog maar 
een keer dat Disney+ in 2024 
zal bijdragen aan de winst. 
Bovendien is Bob Iger, die 
vorig jaar op 71 jaar met 
pensioen ging, teruggehaald 
om orde op  zaken te zetten.

Conclusie
De verhouding tussen de 
omzet en de beurskoers be-
droeg zeven jaar geleden 4. 
Nu is het met 2 het laagste 
niveau van de afgelopen tien 
jaar. Dit is hét moment om 
in Disney te stappen, want 
zodra het concern weer 
flink winstgevender wordt, 
zal de koers van het aandeel 
een stuk hoger staan. ‘Ko-
pen’ luidt dus het advies. z



I
n een dramatisch beurs- 
jaar, waarin de Amerikaanse 
S&P 500-index na ruim 
tien maanden op een fors 
verlies in de buurt van 20 
procent staat en de Nasdaq 
zelfs op een verlies van 30 

procent, presteren de Ameri-
kaanse Dividend Aristocrats 
relatief uitstekend. Dat zijn de 
volgens beurswaarde grotere 
aandelen in de S&P 500 die al 
minstens 25 jaar op rij hun 
dividend verhogen.
De Dividend Aristocrats Index 
van S&P telt 64 aandelen. IBM 
werd vorig jaar aan de lijst toe- 
gevoegd. Dit jaar waren er 
twee nieuwkomers: de verze-
keraar Brown & Brown, die 
voor het 29ste jaar op rij zijn 
dividend verhoogde, en het 
consumentenaandeel Church 
& Dwight, dat al 26 jaar zijn 
dividend heeft verhoogd. De 
telecomreus AT&T en de bank 
People’s United Financial 
zijn verdwenen uit de index.
De 64 Aristocrats stonden 
eind oktober 2022 op een ge-
middeld totaalrendement van 
-7,4 procent. De relatief uit-

stekende prestatie komt 
vooral op het conto van enke-
le grote uitschieters, zoals 
Exxon Mobil en Chevron, 
die op historische topkoersen 
noteren.

Houvast
Dat de Dividend Aristocrats 
dit jaar zo goed overeind blij-
ven, na ook al zo’n goed 2021 
(+25,9�%), heeft verschillende 
oorzaken. Er is de grote mate 
van voorspelbaarheid van het 
dividend, in tegenstelling tot 
beurskoersen die van jaar tot 
jaar grote schommelingen 
vertonen. Een Aristocrat ver-
hoogt elk jaar zijn dividend, 
ook als het wat minder gaat, 
en dat geeft houvast in een 
heel slecht beursjaar. De 
beurskoersen volgen uitein-
delijk de ontwikkeling van 
het dividend.
Veel Aristocrats behoren tot 
sectoren die door omstandig-
heden sterk overpresteren, 
waaronder olie en gas (Exxon 
is dit jaar met +86,5�% de grote 
uitblinker), gezondheidszorg, 
verzekeringen, duurzame 

consumentengoederen, 
grondstoffen, nutsbedrijven 
en defensie. Daar komt bij 
dat de technologiesector, die 
dit jaar keihard onderuitgaat, 
met IBM, Roper Technolo-
gies en ADP, een heel kleine 
weging van 4,7 procent heeft.
De snelste groeiers in tech, 
waaronder Meta, Alphabet 
en Amazon, keren nog altijd 
geen dividend uit. Waar-
schijnlijk wordt Microsoft, 
dat dit jaar zijn dividend voor 
het twintigste jaar op rij ver-
hoogde, pas in 2028 het vol-
gende techbedrijf dat aan de 
Aristocrats van S&P wordt 
toegevoegd.

Gemiddeld 2,6 procent
Van de 64 Aristocrats ver-
hoogden dit jaar 49 hun divi-
dend, met in de laatste week 
van oktober AbbVie (+5�%), 
ExxonMobil (+3,4�%) en inte-
ressant genoeg ook de heel 
grote verliezers VF Corp 
(+2�%) en West Pharmaceu-
tical (+5,6�%). Ook de vijftien 
overige Aristocrats verhogen 
later dit jaar normaal gespro-
ken hun dividend.
De gemiddelde dividendgroei 
in 2022 bedraagt tot dusver 
6,6 procent, met de doe-het- 
zelfketen Lowe’s (+31�%) als  
positieve uitschieter en de 
apothekersketen Walgreens 
als zuinigste dividendverho-

ger (+0,5�% en daarmee 47 
jaar op rij). De sterkste divi-
dendtraditie is in handen van 
het industriële bedrijf Dover, 
dat zijn dividend voor het 
67ste jaar op rij verhoogde, 
zij het met een minimale  
1 procent.
VF Corp heeft het hoogste 
dividendrendement (7,2�%), 
wat het gevolg is van de 
koersdaling van 60 procent 
dit jaar. Gemiddeld geven de 
64 Aristocrats 2,6 procent 
 dividend.

Dividendrecords
Op 4 oktober publiceerde 
S&P Dow Jones Indices, een 
onderdeel van de beursgeno-
teerde Dividend Aristocrat 
S&P Global (ticker SPGI), 
een nieuw dividendrapport 
voor de Amerikaanse markt. 
De gemiddelde dividendgroei 
in het derde kwartaal was 8,5 
procent (17,7�miljard dollar) 
vergeleken met 2021. Alles 
wijst erop dat 2022 weer een 
recordjaar voor dividenden 
wordt, ondanks de zorgen 
over oplopende rentes, de 
 inflatie en afnemende consu-
mentenbestedingen. Ook 
voor het lopende vierde kwar- 
taal verwacht S&P een nieuw 
dividendrecord. Over heel 
2022 schat het rapport de 
 dividendgroei op 10 procent 
tegenover 2021. z

Amerikaanse dividend-
kampioenen blijven 
overeind
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Biocartis, de maker van de 
Idylla-minilabs, lanceerde een 
kapitaalverhoging van maxi-
maal 33.476.932 aandelen die 
deel uitmaakt van de herka-
pitalisatiemaatregelen die op 
1 september 2022 zijn aange-

kondigd. Aandeelhouders 
kunnen per zeven aandelen 
inschrijven op vier nieuwe 
aandelen tegen 0,75�euro per 
stuk. Als op alle aandelen 
wordt ingeschreven, wordt 
het kapitaal van Biocartis met 
25�miljoen euro verhoogd. De 
inschrijvingsperiode loopt 
van 17 tot 28 november 2022. 
Na het nieuws maakte de 
koers van het aandeel een 
duik met 18,6 procent. Wij 
schrijven in (lees blz. 108).

Ook VGP, de specialist in logis-
tiek en semi-industrieel vast-
goed, wil tot 302,9�miljoen 
euro ophalen. Per vier aande-
len kunnen de aandeelhouders 
inschrijven op één nieuw 
aandeel tegen 55,50�euro. De 

inschrijvingsperiode loopt 
van 17 tot 24 november. De 
prijszetting komt neer op een 
korting van 34,6 procent op 
de slotkoers. Na de kapitaal-
verhoging daalt de schuld-
graad met zowat 6,5 procent 
tot 48,2 procent. Referentie-
aandeelhouders Jan Van Geet 
en Bart Van Malderen doen 
mee aan de kapitaalverho-
ging. Door de hoge korting 
verloor het aandeel 6,2 pro-
cent op de aankondiging.

Het Chinese conglomeraat 
Tencent, waarvan de holding 
Prosus de grootste aandeel-
houder is, wil meer dan 
20�miljard dollar afkomstig 
van zijn belang van 17 pro-
cent in de maaltijdbezorger 

Meituan uitkeren als divi-
dend. Tencent verkoopt min-
der rendabele investeringen 
om de groei opnieuw aan te 
zwengelen. De operatie moet 
tegen eind maart 2023 zijn 
afgerond. Dat is ook goed 
nieuws voor Prosus, dat voor 
zo’n 5�miljard dollar aandelen 
van Meituan zal verwerven. 
De aandelenkoers van Prosus 
herstelt de jongste weken 
mooi.

De supermarktreus Wal-Mart 
maakte prima derdekwartaal-
cijfers bekend. De omzet 
klom met 8,7 procent op jaar-
basis tot bijna 153�miljard 
dollar. De bedrijfswinst steeg 
met 4,6 procent tot 1,50�dol-

lar per aandeel. Voor het 
vierde kwartaal mikt de 
 supermarktgigant op een 
omzetgroei van 3 procent, 
zodat de groep voor heel 
2022 haar prognose verhoog-
de van 4,5 tot 5,5 procent. 
Daarnaast wil ze een nieuw 
programma voor de inkoop 
van aandelen voor 20�miljard 
dollar opstarten. Na het 
nieuws klom de koers met 6,5 
procent.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 1,12 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 75,50 euro
Ticker: VGP BB
ISIN-code: BE0003878957

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 60,41 euro
Ticker: PRX NA
ISIN-code: NL0013654783

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 148,05 dollar
Ticker: WMT US
ISIN-code: US9311421039
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M
et 4,4�miljard euro cash 
kan een bedrijf als Gala- 
pagos wat aanvangen. De 
oorlogskas komt van een 
megadeal met de Ameri-
kaanse farmareus Gilead. 
Die heeft nog zeven jaar 

inzagerecht in en exclusiviteit 
op alle belangrijke medicijnen 
die Galapagos ontwikkelt.
De biotechsector vergt gigan-
tische investeringen. Het 
duurt jaren vooraleer een ge-
neesmiddel is goedgekeurd en 
op de markt wordt gebracht. 
Het geld vliegt intussen de 
deur uit. Sommige analisten 
voorspellen dat Galapagos nog 
tot 2028 geld zal verbranden.
Galapagos heeft de investe-
ringen in onderzoek en ontwik- 
keling wat teruggeschroefd. 

O P T I E S

Galapagos verbrandt cash
Tegelijk ontslaat het 200 men-
sen. In de eerste negen maan-
den van dit jaar werd 410�mil-
joen euro omzet geboekt. Het 
nettoverlies bedraagt 11�mil-
joen euro. Dat is nog veel, maar 
minder dan de 100�miljoen 
euro verlies een jaar eerder.
Heel grote koersbewegingen 
verwachten we de komende 
maanden niet meer. Dit aan-
deel is een ideale kandidaat 
om met geschreven opties te 
benaderen. De technische 
analyse is duidelijk voor de 
korte, de middellange en de 
lange termijn: bearish.

Geschreven call
Schrijf de call maart 2023 
met uitoefenprijs 35�euro @ 
9,75 euro

Het schrijven van calls is 
voorbehouden voor beleggers 
die de aandelen bezitten. De 
mooie premie van 9,75�euro 
kan het rendement op uw 
aandelen opkrikken als de 
koers weinig of niets beweegt. 
De optie is in the money om-
dat de uitoefenprijs lager is 
dan de huidige beurskoers. In 
theorie zou de koper van de 
call direct van zijn aankoop-
recht gebruik kunnen maken. 
Hij zal dat niet doen aange-
zien hij of zij 9,75�euro moet 
betalen voor dat aankoop-
recht. Door het schrijven  
van deze optie haalt de  
schrijver een extra rende-
ment van 24 procent op de 
aandelenkoers van ongeveer 
40�euro.

Geschreven put
Schrijf de put maart 2023 
met uitoefenprijs 40�euro @ 
3,67 euro
Met deze geschreven put  
nemen we de plicht op aan- 
delen Galapagos te kopen  
tegen 40�euro per aandeel als  
de koper van de put dat 
wenst. Hij of zij zal 40�euro 
per aandeel ontvangen, ver-
minderd met de premie van 
3,67�euro. Netto blijft 36,33�eu-
ro over. Dat is 9 procent min-
der dan de huidige beurs-
koers. De kans dat we aange-
wezen worden, is daarom 
voorlopig onbestaande. 
Mocht de aandelenkoers toch 
beginnen te stijgen, dan 
wacht de eerste weerstand 
pas op 53�euro. Een techni-
sche steun bepalen is on- 
begonnen werk, want de  
huidige koers is de laagste in 
zeven jaar. z

D
e koperprijs bereikte vo-
rige week het hoogste ni-
veau in vijf maanden, ter-
wijl het metaal deze zo-
mer nog in de uitverkoop 
stond. Er is een hoge 
prijsvolatiliteit die niet 

snel zal verdwijnen.
Kort na de inval van Rusland 
in Oekraïne koerste de koper-
prijs naar een recordniveau 
van 5�dollar per pond of 
11.000�dollar per ton. De piek 
was van korte duur, als gevolg 
van de ontwikkelingen in 
China. Eerst was er de vast-
goedcrisis, waarbij verschil-
lende grote bouwonderne-
mingen in financieel slechte 
papieren kwamen. Daarbij 
kwamen de coronalock-

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

Koper is volatiel, maar aantrekkelijk
downs, die in de grote Chine-
se steden een rem zetten op 
de economische activiteit. 
China zal de verwachte bbp-
groei van 5,5 procent dit jaar 
niet halen. Ook elders dreigt 
een economische afkoeling. 
Het IMF verlaagde de globale 
groeiprognoses voor 2023.
Die elementen, in combinatie 
met de dure dollar, zorgden 
ervoor dat de koperprijs in ju-
li terugviel naar iets boven 
3�dollar per pond, een correc-
tie met bijna 40 procent. In-
tussen nadert koper de tech-
nische weerstand van 4�dollar 
per pond. De problemen situ-
eren zich vooral aan de aan-
bodzijde. Dit en volgend jaar 
komt er tijdelijk wat extra 

aanbod bij door de opening 
van nieuwe mijnen of uitbrei-
dingen van activa in onder 
meer Chili, China en de De-
mocratische Republiek Con-
go. Daarna is de pijplijn van 
nieuwe koperprojecten vrij 
leeg. Tegen het einde van dit 
decennium zou het aanbod-
tekort oplopen naar meer dan 
8�miljoen ton per jaar. Dat 
komt omdat de vraag naar ko-
per voor groene toepassingen 
in die periode zal verdubbe-
len.

Interessante ETF’s
De technische weerstand 
rond 4�dollar kan een adem-
pauze inluiden voor koper, 
maar evengoed is een verdere 

klim mogelijk als bijvoorbeeld 
China de covidmaatregelen 
zou afschaffen. Op de korte 
termijn blijft de volatiliteit 
hoog. Inspelen op een hogere 
koperprijs kan via aandelen  
of termijncontracten. De  
Global X Copper ETF scha-
duwt de Solactive Global  
Copper Miners Index. Die  
bestaat uit veertig bedrijven 
die actief zijn in de ontgin-
ning van koper en andere  
metalen. De prijsevolutie van 
de tracker, die op de Duitse 
beurs Xetra noteert, loopt 
grotendeels gelijk met die  
van de koperprijs. Er was de 
voorbije weken een mooie 
klim. Wie het metaal verkiest 
boven aandelen, kan in ter-
mijncontracten op koper in-
vesteren. Dat is mogelijk met 
de WisdomTree Copper ETF, 
die ook op Xetra wordt ver-
handeld. z
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Acht u het nog mogelijk  
dat MDxHealth ooit winst-
gevend wordt?

Een winstgevend diagnostica-
bedrijf uitbouwen is een hu-
zarenstukje. Zelfs een grote 
Amerikaanse speler als Exact 
Sciences, die in 2022 op weg 
was naar een jaaromzet van 
2�miljard dollar (een viervoud 
tegenover 2018), is daar nog 
niet in geslaagd. Nochtans 
was het van 2015 tot begin 
2021 een beurssucces. Het 
koppelde een forse omzet-
groei aan tijdige financierin-
gen om agressief te groeien. 
Dat laatste ontbrak bij het 
Belgische diagnosticabedrijf 
MDxHealth (en eigenlijk ook 
bij Biocartis). Daardoor werd 
de ConfirmMDx-test voor 
prostaatkanker in de Verenig-
de Staten veel geleidelijker 
gecommercialiseerd dan mo-
gelijk was geweest met meer 
financiële armslag.
Een positief keerpunt kwam 
er in 2019 met de benoeming 
van de Amerikaanse CEO Mi-
ke McGarrity. De forse voor-
afgaande koersdaling, van 
ruim 5�euro in 2017 naar min-
der dan 1�euro begin 2019, 
maakte de financiering bij-
zonder lastig. Bovendien 
sloeg de covid-19-pandemie 
een bres van 50 procent in de 
prostaatkankertestmarkt. 
Toch slaagde McGarrity er 
geleidelijk in extra financie-
ring te verzamelen, met in 
2020 als katalysator de instap 
van de Brits-Amerikaanse 
 lifesciencesinvesteerder 
MVM Partners in het kapitaal 
(22,8�%) en eind 2021 de Ame-

rikaanse beursgang, die 
45�miljoen dollar opleverde.
Begin augustus verraste 
MDxHealth met de overname 
van de Oncotype DX-pros-
taatkankertest van Exact 
 Sciences voor 100�miljoen 
dollar. 30�miljoen werd on-
middellijk verrekend (25�mil-
joen in cash en 5�miljoen via 
aandelenuitgifte), terwijl de 
bijkomende mijlpaalbetalin-
gen afhangen van de omzet in 
2023 tot 2025. MDxHealth 
leende 35�miljoen dollar bij 
Innovatus Capital Partners 
(vervaldatum in 2027) en kan 
voor de mijlpaalbetalingen 
nog 35�miljoen lenen (20�mil-
joen in 2024 en 15�miljoen in 
2025). Op jaarbasis verdub-
belt de omzet tot 60�miljoen 
dollar. De verwachte jaarom-
zet steeg van 27 à 29�miljoen 
naar 40 à 42�miljoen dollar.
Voor 2023 mikken de analis-
ten op 67�miljoen. In het der-
de kwartaal steeg de omzet, 
exclusief Oncotype DX, met 
42 procent tot 7,8�miljoen 
(+21�% in de eerste jaarhelft) 
en in totaal met 103 procent 
tot 11,2�miljoen. De brutowinst 

steeg met 143 procent tot 
6,2�miljoen dollar (marge van 
46,7�% naar 55,9�%). We gaan 
ervan uit dat het nettoverlies 
volgend jaar kan halveren 
richting 15�miljoen dollar. Of 
die trend de daaropvolgende 
jaren kan evolueren naar een 
break-even, is nog onzeker, 
maar het bedrijf doet in elk 
geval een stevige stap in die 
richting. Als dat lukt, kan 
MDxHealth uitgroeien tot 
een overnamekandidaat. Re-
kening houdend met het feit 
dat het aandeel sinds begin 
2020 per saldo stabiel bleef 
–�wat eigenlijk sterk is, gezien 
de historiek en de impact van 
de pandemie�– is een stevige 
herwaardering de komende 
12 tot 24 maanden realistisch. 
Het aandeel blijft koopwaar-
dig (rating 1C). z

Maakt MDxHealth ooit winst?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 17/11: TIP VAN DE WEEK: 

Autodesk; Ageas  en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 18/11: ArcelorMittal; First 

Majestic Silver; opties (Galapagos) 
• Maandag 21/11: KBC en lezersvraag 

(MDxHealth)
• Dinsdag 22/11: Beste uit Beleggers 

Belangen (Aperam; Vopak), grondstof-
fen (koper)

• Woensdag 23/11: GIMV, Recticel en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG ÉN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR

PODCAST: de vrĳe val  van de BRIC; 
aandelen in de kĳker:  Ageas en 
Recticel 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 24 NOVEMBER
Remi Cointreau: kwartaalresultaten
VGP: afsluiting kapitaalverhoging

VRĲDAG 25 NOVEMBER
Elia: trading update
Pinduoduo: kwartaalresultaten

MAANDAG 28 NOVEMBER
Biocartis: afsluiting kapitaalverhoging 
(16 uur)

DINSDAG 29 NOVEMBER
7C Solarparken: kwartaalresultaten
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D
e Amerikaanse inflatie-
cijfers van oktober leid-
den tot een dit jaar zel-
den geziene euforie op 
de aandelenmarkten. De 
S&P 500-index kwam 
weer even boven 4.000 

punten uit, maar moest eind 
vorige week weer wat naar 
beneden. Het is wel een 
hoopvolle evolutie.
Het biotechbedrijf Biocartis 
heeft vorige week de voor- 
waarden van zijn kapitaal-
verhoging bekendgemaakt. 
Het geeft tot 33.476.932 nieu-
we aandelen uit tegen 
0,75�euro per aandeel, met 
een ratio van vier nieuwe 
aandelen voor zeven bestaan-
de voorkeursrechten. Zo haalt 
Biocartis 25�miljoen euro op 
als onderdeel van een herfi-
nanciering van 66�miljoen euro. 
De inschrijvingsperiode loopt 
van 17 tot en met 28 november 
om 16 uur. We tekenen op 
 basis van onze kaspositie in 
op 400 nieuwe aandelen 
 (rating 1C, koopwaardig).

KBC: niet beloond
Het aandeel van KBC onder-
ging sinds het jaarbegin grote 

schommelingen. In januari 
bereikte het nog een piekkoers 
op 85�euro. Maar mee door de 
start van de oorlog in Oekraïne 
dook de koers begin maart 
richting 50�euro. Na een her-
stel richting 65�euro kwam de 
koers in het najaar zelfs onder 
50�euro terecht. Een stijging in 
aanloop van de cijfers over het 
derde kwartaal werd teniet-
gedaan door een daling rich-
ting 50�euro na de publicatie 
van de resultaten. Dat is teleur- 
stellend: de resultaten kwa-
men boven de schatting van 
de analisten uit, maar dat vol-
stond blijkbaar niet in verge-
lijking met sectorgenoten.
Nochtans is KBC een stevige 
dividendbetaler. Het zal dat 
ook blijven op basis van de 
verwachte winstcijfers voor 
het boekjaar 2022. De markt 
gaat uit van een brutodividend 
van 4�euro per aandeel voor 
het boekjaar 2022, wat over-
eenkomt met een verwacht 
brutodividendrendement in 
de buurt van 8 procent. Dat is 
ook een enorme meevaller 
voor referentieaandeelhou-
der KBC Ancora, dat 18,6�pro-
cent van de aandelen bezit.

De liquiditeits- en solvabili-
teitsratio’s van KBC behoren 
tot de top in Europa. Dat laat 
het management toe min-
stens 50 procent van de ge-
consolideerde winst uit te 
 keren, en mogelijk zelfs meer. 
Dat moet het KBC-aandeel 
als  dividendwaarde blijvend  
op de kaart zetten. Op 16 
novem ber keerde het een 
 interim-dividend van 1�euro 
bruto per aandeel uit.
In het derde kwartaal haalde 
KBC een nettoresultaat van 
776�miljoen euro, tegenover 
601�miljoen euro in het derde 
kwartaal van 2021 (+29�%). 
Dat ligt boven de analisten-
consensus van 696�miljoen 
euro. Per aandeel is er een 
stijging van 1,41 naar 1,83�euro. 
Na negen maanden heeft de 
nettowinst een voorsprong  
in vergelijking met dezelfde 
periode in 2021: 2,046�miljard 
euro tegenover 1,951�miljard 
euro, of 4,82 tegenover 
4,59�euro per aandeel.
De Belgische grootbank ver-
raste met een toename van  
de nettorente-inkomsten van 
4 procent in het derde tegen-
over het tweede kwartaal, en 
zelfs met 17 procent tegen-
over hetzelfde kwartaal van 
vorig jaar (1,297 versus 
1,112�miljard euro). Daardoor 
kwamen de inkomsten met 

2,115�miljard euro boven de 
1,884�miljard euro van vorig 
jaar uit én boven de gemid-
delde analistenverwachting 
van 2,055�miljard euro. De 
exploitatiekosten liepen, 
 ondanks de hoge inflatie, 
maar beperkt op, van 1,025 
naar 1,067�miljard euro.
KBC houdt rekening met de 
onzekere macro-economi-
sche tijden en vult zijn kapi-
taalbuffers aan. In het derde 
kwartaal kwam er 103�miljoen 
euro bij, zodat de buffer nu 
387 miljoen euro bedraagt. 
De nettoprovisiekosten stegen 
tegenover het tweede kwar-
taal van 451 naar 463 miljoen 
euro. De jaarverwachtingen 
werden gehandhaafd voor 
zowel de totale opbrengsten 
(8,4�miljard euro) als de ex-
ploitatiekosten (4,15�miljard 
euro).
We zijn globaal gezien tevre-
den over de kwartaalcijfers 
van KBC, maar minder over 
de negatieve marktreactie. De 
waardering is weer bijzonder 
redelijk tegen 1,1�keer de 
boekwaarde en een verwach-
te koers-winstverhouding 
van slechts 8,5 voor 2022, on-
danks de bijzonder fraaie ka-
pitaalratio’s en een verwacht 
dividendrendement van 8 
procent. We blijven bij ons 
positieve advies (koopwaar-
dig, rating 1B). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
Ageas: Wim Guilliams volgt 
op 1 juni 2023 financieel 
directeur Christophe Boizard 
op, die met pensioen gaat.
Alibaba Holdings: de hoop-
gevende gesprekken tussen 
de Verenigde Staten en China 
deden de Chinese aandelen, 
waaronder Alibaba, stevig 
herstellen. Meer uitleg leest u 
in het volgende nummer.
D’Ieteren stelt Carlos Brito 

(ex-CEO AB InBev) aan als 
CEO van Belron vanaf maart.
EVS gaf een geruststellende 
tradingupdate over het derde 
kwartaal, die toelaat de vork 
voor de jaaromzet van 2022 
te vernauwen tot 145 à 150 
miljoen euro. Een uitgebreide 
bespreking vindt u in een van 
de volgende nummers.
Just Eat Takeaway kondigde 
een Europese samenwerking 
aan met de onlinekruidenier 
Getir.

Prosus: de belangrĳkste par-
ticipatie Tencent (76 %) 
maakte heel degelĳke kwar-
taalcĳfers bekend. Tencent 
gaat zĳn participatie in Mei-
tuan verdelen onder de aan-
deelhouders, waaronder 
Prosus (lees ook blz. 105)

Thema vergrij-
zing
Biocartis: we nemen deel 
aan de kapitaalverhoging  
(zie boven).

Mithra Pharmaceuticals 
heeft voor 3,7 miljoen euro 
bĳgetankt bĳ LDA Capital en 
voor 25 miljoen bĳ High-
bridge/Whitebox.
Sequana Medical heeft de 
Sahara Desert-studie met 
succes afgerond en start 
twee nieuwe studies op.
UCB heeft voor zilucoplan, 
een potentieel geneesmiddel 
tegen myasthenia gravis , bĳ 
de FDA en de EMA een beoor-
delingsfase opgestart.

KBC behoort  
tot de top in Europa
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PORTEFEUILLE

Aankoop: We nemen deel aan de kapitaalverhoging van Biocartis  en 
schrĳven in op 400 bĳkomende aandelen tegen 0,75 euro per aandeel.
Verkoop: -

Portefeuillereturn
Aandelen % Cash % Totale waarde %
164.052,14 (99,8%) 364,92 (0,2%) 164.417,06 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -7,9% Bel20 -15,3%
Eurostoxx50 -8,7% MSCI World -7,5%

Orders

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

E
r beweegt heel wat bij de 
grote wagenfabrikanten. 
De elektrificatie van het 
autopark is in volle gang 
en heeft al vele miljarden 
gekost. Zoveel geld dat 
het uitgeven van nieuwe 

obligaties, jarenlang de ma-
nier om kapitaal op te halen, 
niet langer volstaat. Veel be-
drijven hebben hun activitei-
ten gebundeld. Stellantis 
–�het overkoepelende bedrijf 
boven Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, 
Maserati, Opel en Peugeot�– 
investeert de komende vijf 
jaar 30�miljard euro in de 
elektrificatie van zijn gamma.
Volkswagen is een van de 
grootste autobouwers ter we-
reld. Het bezit een uitgebreid 
gamma merken, van Audi, 
Bentley tot Lamborghini, 
Porsche, Skoda tot Scania en 
MAN. Het bedrijf vond een 
hoop middelen door de beurs-
gang van Porsche. Maar dat 
volstaat blijkbaar niet, want 

een nieuwe beursintroductie 
staat al in de steigers: Lam-
borghini, een andere sport-
wagenbouwer, komt ook naar 
de beurs. Het iconische merk 
zal er wedijveren met Ferrari, 
waarvan het aandeel al jaren 
met groot succes openbaar 
verhandeld wordt. Op de se-
cundaire markt staan van de 
sportwagenbouwer ook en-
kele obligaties in euro te koop. 
Zo is er de lening met een 
coupon van 1,5 procent die 
afloopt op 27 mei 2025. Ze 
kost 94,68 procent, waardoor 
het rendement oploopt tot 
3,68 procent. Dat is niet on-
aardig voor een rating BBB+.
Maar niet alleen tot de ver-
beelding sprekende wagen-
merken lonken naar de beurs. 
Renault, een middenklasser, 
wil zijn hele divisie elektri-
sche wagens introduceren. 
Het Franse bedrijf heeft ook 
tweedehandse obligaties met 
een vrij hoog rendement uit-
staan. De stukken in euro met 

een coupon van 2,375 pro-
cent die vervallen op 25 mei 
2026 kosten 86,27 procent. 

Het rendement bedraagt 6,89 
procent. Renault heeft een 
rating BB+ bij Standard & 
Poor’s (S&P).

Uitzonderlijk goedkoop
Door de slechte economische 
situatie en de miljardeninves-
teringen die ze tegelijk moe-
ten doen, gaat het de meeste 
autobouwers momenteel niet 
voor de wind. Hun aandelen 
zijn uitzonderlijk goedkoop 
en ook hun obligatiekoersen 
gaan achteruit. Al geldt dat 
niet voor alle autofabrikanten 
in dezelfde mate. Hun krediet-
rating loopt ook sterk uiteen. 
Zo krijgt Toyota rating A+ 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  76,07  7,65 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 %  01/07/26 88,65  7,56 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 %  17/01/27  72,06  10,2 % 100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 %  02/11/31 74,56  8,78 % 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27  86,59  8,21 % 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  75,55  6,36 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  100,8 6,26 % 100.000  B
NOK BMW Finance* 2,25 %  19/06/23 98,85  4,65 % 10.000  A
SEK  EIB  1,75 %  12/11/26  94,77  3,14 %  10.000 AAA
CAD Daimler Canada  1,65 %  22/09/25  90,57  5,31 % 1.000  BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 %  03/12/24  94,61  6,54 % 2.000 BB+
NZD KFW  1,750 % 19/05/28  84,00  5,08 % 1.000  AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/30  93,05  8,58 %  10.000 AAA
TRY EBRD  13,0 %  19/01/24  83,51  31,5 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 92,39 11,7 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 %  25/08/26  79,60  9,31 % 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Rendabele obligaties 
van autobouwers

= ESG-obligatie
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van (S&P) en Jaguar slechts 
B+, een verschil tussen in-
vestmentgrade- en highyield-
niveau. Dat doet de rende-
menten sterk uiteenlopen.
Met Toyota is een rendement 
mogelijk van 5 procent op een 
lening in Canadese dollar die 
vandaag 99,85 procent kost. 
Ze vervalt op 27 maart 2024 
en er hangt een coupon aan 
van 2,64 procent. Voor obli-
gaties in Amerikaanse dollar 
is er een heel ruime keuze. 
Een rendement van meer dan 
5,25 procent halen, is niet 
moeilijk. Een voorbeeld: de 
lening met een coupon van 
3,566 procent die vervalt op 
16 maart 2028 kost 92 pro-
cent en brengt 5,32 procent 
op. Dat is bijna 2 procent 
meer dan op de obligatie in 
euro die loopt tot 13 januari 
2028 en waar een coupon 
van 0,44 procent aanhangt.
De A-rating van het Duitse 
BMW is net iets lager dan die 
van de Japanse concurrent. Het 
rendement is echter vergelijk-
baar. De dollarobligatie met 
een coupon van 3,45 procent 
die vervalt op 1 april 2027 kost 
94,20 procent en brengt zo 
4,95 procent op. Ook hier ligt 
het rendement in euro heel wat 
lager. Het papier in euro dat 
op dezelfde dag afloopt als de 
Amerikaanse, kost 90,75 pro-
cent, maar de coupon bedraagt 
0,375 procent, waardoor het 
rendement slechts op 2,78 
procent uitkomt. Een lening 

in de beloftevolle Noorse 
kroon biedt een rendement 
van 4,65 procent. We nemen 
ze op in de Obligatieselectie 
(ISIN-code: XS2014369826).
Hyundai, Daimler en Volks-
wagen hebben de rating 
BBB+ gemeen. Volkswagen 
heeft onlangs drie nieuwe le-
ningen in euro uitgebracht, 
die vervallen in 2025, 2028 
en 2030. De coupon bedraagt 
respectievelijk 4,125, 4,250 
en 4,375 procent. De stukken 
noteren op de secundaire 
markt net iets boven pari.
De lening in Canadese dollar 
van Daimler maakt al geruime 
tijd deel uit van de Obligatie-
selectie. Dat bedrijf heeft nog 
een uitgebreide lijst met obli-
gaties te koop. Bij papier in 
Amerikaanse dollar met een 
looptijd van vijf à acht jaar 
mag u rekenen op een rende-
ment van rond 5,5 procent. 
Een voorbeeld: de obligatie 
met een coupon van 3,1 pro-
cent die vervalt op 15 augus-
tus 2029 levert een rendement 
op van 5,49 procent. De stuk-
ken kosten 86,90 procent.
Hyundai bezit dezelfde hoge 
rating, maar het rendement 
op de obligaties van de Zuid- 
Koreaanse autofabrikant ligt 
wel een stuk hoger dan bij de 
andere autobouwers. Een obli- 
gatie die loopt tot 27 septem-
ber 2026 en waar een coupon 
van 2,75 procent aanhangt, 

kost zo 87,75 procent. Dat 
brengt het rendement op 6,38 
procent. Wie papier koopt dat 
pas een jaar later vervalt, 
haalt zelfs 6,48 procent. Bij 
de meeste obligaties in dollar 
zijn er al coupures beschik-
baar vanaf 2.000�dollar.
Obligaties in euro vergen 
vaak een investering van ten 
minste 100.000�euro. Dat is 
ook het geval bij de effecten 
die Stellantis begin dit jaar 
uitbracht. De coupon be-
draagt 2,75 procent. Ze ver-
vallen op 1 april 2032 en kos-
ten 85,81 procent. Dat brengt 
het rendement op 4,65 pro-
cent. De coupon wordt 
slechts eenmaal per jaar be-
taald en niet, zoals bij veel 
Amerikaanse obligaties, twee 
keer per jaar. Ook in het seg-
ment van triple B-obligaties, 
ligt het rendement in Ameri-
kaanse dollar al snel op 1 pro-
cent of meer. Papier van Ge-
neral Motors Company haalt 
zelfs een rendement van 6,50 
procent. De restlooptijd be-
draagt dan wel tien jaar.

Eeuwigdurende  
obligaties
Wie nog meer opbrengst wil, 
moet zich tevredenstellen 
met debiteuren waarvan de 
rating wat lager ligt. Volvo en 
Ford krijgen beide de rating 
BB+, net onder investment 
grade. De tienjarige dollar-

obligatie van Ford met een 
coupon van 3,25 procent kost 
nog slechts 75,60 procent, 
waardoor het rendement uit-
komt op 6,86 procent. De ra-
ting van Jaguar Land Rover 
(B+) is nog lager. Maar de 
obligatie in euro die een 
coupon draagt van 4,5 pro-
cent en afloopt op 15 juli 
2028 kost nog nauwelijks 
77,40 procent. Dat brengt het 
rendement op een aanlokke-
lijke 9,80 procent.

Wagenfabrikanten staan be-
kend als fervente uitgevers 
van zerocoupons en eeuwig-
durende obligaties. De koer-
sen van zerobonds zijn de 
voorbije maanden sterk ge-
zakt. Zo kan die van Volks-
wagen in euro met vervaldag 
30 maart 2027 worden ge-
kocht onder 92 procent. Dat 
brengt het rendement op een 
kleine 4 procent. Dezelfde 
kwaliteitsdebiteur heeft on-
der meer een perpetual in 
euro uitstaan met een 
coupon van 4,375 procent. 
Die kost nog slechts 84,50 
procent. Dat brengt het ren-
dement op 6,875 procent.
z

Stellantis investeert de 
komende vijf jaar 30 mil-
jard euro in de elektrifi-
catie van zijn gamma.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOLUTIE 1J
EUR/USD 1,0407  -9,09 %
EUR/GBP 0,8791  +2,66 %
EUR/NOK 10,356 +4,24 %
EUR/SEK 10,797  +8,31 %
EUR/CAD 1,3800 -4,24 %
EUR/AUD 1,5414 -1,82 %
EUR/NZD 1,6917  +3,75 %
EUR/ZAR 17,914 +2,47 %
EUR/TRY  19,362 +70,55 %

OBLIGATIEFOCUS

Op 4 december geeft de Bel-
gische schatkist weer twee 
nieuwe staatsleningen uit. De 
ene loopt vĳf jaar, de andere 
tien jaar. Voor het bepalen 
van de rente baseert het 
Federaal Agentschap van de 
Schuld zich op de lineaire 

obligaties (OLO’s) met 
dezelfde looptĳd. Voor vĳf-
jarige OLO’s bedraagt die nu 
2,33 procent en voor tien-
jarige 2,72 procent. Inschrĳ-
ven kan vanaf vandaag, 24 
november, tot en met 2 
december. Geïnteresseerden 
wachten het best niet te lang 
want de inschrĳvingen zullen 
traditiegetrouw wellicht ver-
vroegd worden afgesloten.

Belgische beleggers lusten 
niet alleen overheidsobliga-
ties van het eigen huis, net 
als bĳ vele andere Europea-
nen staat ook Amerikaans 
staatspapier op de verlang-
lĳstjes. De vlucht naar ex- 
treem veilige beleggingen is 
typisch in tĳden van grote 
spanningen en onzekerheden.
Vooral nu de lange rente vrĳ-
wel overal stĳgt, haasten vele 

goede huisvaders en -moe-
ders zich naar de redelĳk ren-
derende staatsobligaties 
zoals de US Treasury met een 
coupon van 1,75 procent. De 
effecten hebben een rest-
looptĳd van 2,5 jaar en kos-
ten 94,33 procent. Het ren-
dement bedraagt zodoende 
4,33 procent. Dat is aanzien-
lĳk hoger dan het rendement 
op zĳn Belgische concullega.

Allen weer  
richting staats-
obligaties
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D
e stijgende inflatie en de 
daaraan gekoppelde ren-
teverhogingen van de 
centrale banken zetten 
vooral de technologie-
aandelen zwaar onder 
druk. De afgelopen we-

ken hebben zelfs de grootste 
techbedrijven vrijwel dage-
lijks nieuwe dieptepunten 
opgezocht. Met de verkoop-
golf dit jaar loopt veel lucht 
uit de sector, die steeds meer 
kansen oplevert. Een van die 
interessante aandelen is dat 
van Autodesk, de toonaan-
gevende ontwikkelaar van 
software voor engineering en 
architectonisch ontwerp. De 
belangrijkste concurrenten 
zijn onder meer het Franse 
Dassault Systemes en Adobe. 
Het bedrijf, dat in 1982 door 
programmeur John Walker 
is opgericht, heeft een beurs-
waarde van 42�miljard dollar.
Autodesk is opgesplitst in 
drie industriële branches: 
machine- en apparatenbouw 
(MFG), architectuur en engi-
neering en constructie 
(AEC), waaronder geospatial, 
en media en entertainment 
(M&E). Er is daarnaast een 
servicegroep, Autodesk Con-
sulting. Voor die branches 
ontwerpt Autodesk software. 
Autodesk is een multinatio-
nal. Het bedrijf werkt met 
een netwerk van plaatselijke 
tussenhandel en distribu-
teurs om de producten lokaal 
te ondersteunen. De grote 
bedrijven bedient Autodesk 
zelf, de tussenhandel levert 
aan de middelste en de kleine 
klanten.
De klanten van Autodesk be-
vinden zich wereldwijd op 
een groot aantal eindmark-

ten, waaronder architectuur, 
ontwerp, bouw, productie, 
 digitale media en amuse-
ment. Het belangrijkste pro-
duct is AutoCAD, maar Auto-
desk levert een compleet 
pakket producten ter onder-
steuning van de workflow, 

vanaf het eerste design tot 
het eindresultaat, inclusief 
 simulatie en visualisatie. De 
wereldwijde markt voor 
CAD-software groeit naar 
verwachting jaarlijks met 7 
procent. De voorbije jaren is 
Autodesk veel sterker ge-

groeid. In 2018 boekte het 
een groepsomzet van 2,1�mil-
jard dollar, vorig jaar zat het 
aan 3,8�miljard dollar. Dit jaar 
zou de omzet moeten uitko-
men op 4,4�miljard en vol-
gend jaar zelfs in de buurt 
van 5�miljard dollar. Auto-
desk, geroemd om de ge-
bruiksvriendelijkheid van 
zijn producten, mag de ko-
mende drie jaar op een ge-
middelde omzetgroei van 
minstens 15 procent rekenen, 
voortgestuwd door cloud-
diensten. De afgelopen drie 
jaar zat het softwarebedrijf 
zelfs boven 19 procent.
Het bedrijf boekt een hoge en 

groeiende operationele mar-
ge. In 2020 bedroeg de winst 
per aandeel 2,79�dollar per 
aandeel, om vorig jaar naar 
4,05�dollar per aandeel op te 
lopen en voor het boekjaar 
2022 kwamen we uit op 
5,07�dollar per aandeel. Het 
aandeel noteert op basis van 
een geschatte winst per aan-
deel van 6,80�dollar voor 
2023 (boekjaar tot januari) 
tegen een koers-winstver-
houding van ruim 28. Met 
het oog op de verwachte 
winstgroei de komende jaren 
is dat zeker niet te hoog.

Conclusie
Met een daling van ruim 30 
procent wordt het aandeel 
van Autodesk dit jaar niet 
 gespaard op de beurs. Het in 
ontwerpsoftware gespeciali-
seerde Amerikaanse bedrijf 
heeft wel prima groeivooruit-
zichten en solide fundamen-
ten. De ijzersterke kasstroom 

wordt vooral gebruikt om 
een lange lijst veelbelovende 
overnames te financieren en 
zo sneller te groeien dan de 
sector. Wat overblijft, gaat in 
de groeiende oorlogskas. Na 
een koerstik van 33 procent 
dit jaar is Autodesk weer 
koopwaardig. Meer zelfs: we 
promoveren het aandeel tot 
onze tip van de week, als een 
solide groeiwaarde. z

G R O E I A A N D E E L  M E T  E E N  S O L I D E  B A L A N S

Tip van de week: Autodesk

Ko e r s :  195,76 dollar
T i c ke r :  ADSK US
I S I N - c o d e :  US0527691069
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 42,26 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  66
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  28
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -40 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -33 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Autodesk gebruikt zijn ijzersterke kasstroom  
vooral om een lange lijst veel belovende overnames  
te financieren.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 NOVEMBER
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