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

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

D 
e overheden en de cen-
trale banken zijn er als 
reactie op  deze gezond-
heidscrisis duidelijk 
 beducht voor om achter 
de feiten aan te hollen. Ze 
tonen zich opvallend 

alert en anticipatief. Sinds 
maart vorig jaar is het alle 
hens aan dek om een diepe, 
structurele economische en 
financiële crisis te vermijden.
In die optiek moeten we ook 
de recente beslissingen van 
de belangrijkste twee centrale 
banken zien. De Federal Re-
serve (Fed), de Amerikaanse 
centrale bank, verhoogde 
haar groei- en inflatieprogno-
se, maar stelde  tegelijkertijd 
dat er tot eind 2023 niet aan 
de rente wordt gemorreld. De 
Europese Centrale Bank 
(ECB) besliste haar obligatie- 
aankopen te versnellen. De 
ECB wil de renteopstoot niet 

uit de hand laten lopen en 
meteen paal en perk stellen 
aan die opmars. 

Mieren en krekels
Veel meer dan de Verenigde 
Staten voert de Europese 
Unie een heel ander begro-
tingsbeleid tijdens de corona-
crisis dan na de bankencrisis 
van ruim een decennium ge-
leden. Europa gedraagt zich 
niet langer als mieren, maar 
als krekels. Het besluit dat 
Europa, met Duitsland op 
kop, uit de bankencrisis heeft 
getrokken, was dat we heel 
gedisciplineerd moesten zijn 
in ons begrotingsbeleid en de 
tekorten moesten afbouwen. 
Veel politici zeggen nu dat we 
ons hebben kapotbespaard en 
de economische heropleving 
toen in de kiem hebben ge-
smoord. Die fout willen ze 
niet herhalen. Daarom wor-

den de begrotingsteugels nu 
wel heel ruim gevierd.
Cruciaal is dat de Europese 
overheden geen of nauwelijks 
rente hoeven te betalen op de 
bijkomende schulden. Het 
 relancebeleid kan maar de 
voorgestelde proporties aan-
nemen, als de lange rente zo 
laag mogelijk blijft en de in-
flatie niet overstijgt. De voor-
bije weken dreigde net het 
omgekeerde te gebeuren. De 
langetermijnrente begint te 
klimmen nog voordat er spra-
ke is van inflatie.

Duiven en haviken
Bij de centrale banken zijn de 
duiven, voorstanders van een 
uiterst soepel monetair be-
leid, nog altijd overduidelijk 
in de meerderheid tegenover 
de haviken, voorstanders van 
en orthodox, restrictief mo-
netair beleid. Dat zien we dui-
delijk in het optreden van de 
ECB en de Fed. Iedereen wil 
het economische herstel alle 
kansen geven. De vijgen moe-
ten voor Pasen worden gele-
verd, niet na Pasen. 
We kijken al uit naar 2022 en 

2023, om te zien hoe de poli-
tieke en monetaire overheden 
zullen omgaan met de begro-
tingskaters en de schulden-
bergen, die de consequentie 
van de huidige keuzes zijn. In 
welke mate blijven we kre-
kels, of worden we toch weer 
mieren? Dat zal voor de fi-
nanciële markten een heel 
spannende en volatiele perio-
de worden.z

Inside
B E L E G G E N

137

Aandelen      138-145
BHP Group
bpost
EVS
Franco-Nevada
MDxHealth
Recticel
Tesla Motors
Wheaton Precious Metals

Markt in beeld        146
ABN-Amro
AstraZeneca
Danone
Volkswagen  

Alternatief              147
Opties: bpost
Grondstoffen: koffie

Portefeuille     148-149
Adidas

Obligaties            150-151
ECB-reactie op stĳ gende rente

Lezersvraag          152
VGP

Het relancebeleid heeft 
een zo laag mogelijke 
rente nodig.

INHOUD

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

U mag analyses verwachten over:
•  Glencore
• Inventiva
• Nvidia
•  Sequana Medical
•  Texaf

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

P O D CAST:  R E N T E-  E N  B U D G E T TA I R 
B E L E I D  E N  B P O ST

GF



2 5  M A A RT  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

138 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e voorbije maanden stij-
gen de prijzen van 
grondstoffen. Dat is een 
zegen voor mijnbouwers 
die industriële metalen 
produceren en verkopen, 
zoals BHP Group. IJzer-

erts, de basis voor staal, was 
sinds 2011 niet meer zo duur. 
Een ton koper kost ruim 
8000 dollar en dat was al ge-
leden van 2012. Andere me-
talen, zoals zink en nikkel, 
werden ook fors duurder. De 
olieprijs is sinds vorige zo-
mer verdubbeld. BHP is ac-
tief in al die grondstoffen en 
verwacht voor de komende 
kwartalen aanhoudend hoge 
grondstoffenprijzen.
Die prijsstijgingen kwamen 
er in anticipatie op een her-
stel van de wereldwijde eco-
nomische activiteit dankzij 
de steunprogramma’s van de 
monetaire en politieke auto-
riteiten. China kwam als eer-
ste uit de pandemie. Het in-
vesteert in infrastructuur en 
de economieën van handels-
partners met het Belt-and- 
Road- initiatief. In de Ver-
enigde Staten is een stimule-
ringspakket van 1,9 biljoen 
dollar goedgekeurd.
BHP Group publiceerde vori-
ge maand de halfjaarcijfers 
van haar gebroken boekjaar 
2021 (van juli tot juni). De 
onderliggende bedrijfswinst 
(ebitda) klom naar 6,04 mil-
jard dollar (+16%). Dat was 
het hoogste cijfer in zeven 
jaar, maar wel onder de con-
sensusverwachting van 
6,33 miljard. BHP Group is 
de op twee na grootste pro-
ducent van ijzererts en koper. 
Beide metalen werden tussen 
juli en december op jaarbasis 

respectievelijk 33 en 28 pro-
cent duurder. Dat compen-
seerde de prijsdalingen van 
steenkool en olie.
De nettowinst kwam op jaar-
basis wel een vijfde lager uit 
op 3,88 miljard dollar. Dat 
heeft te maken met 2,2 mil-

jard dollar eenmalige lasten. 
BHP boekte 1,6 miljard dollar 
af op steenkoolmijnen in 
Australië en Colombia. Een 
handels con flict tussen Aus-
tralië en China bemoeilijkt 
de uitvoer van steenkool. Op 
korte termijn wordt geen op-
lossing verwacht. BHP wil de 
komende twee jaar zijn 
steenkoolactiva verkopen. 
Als dat niet lukt, is een af-

splitsing een mogelijkheid.
De schuld van BHP Group na 
het boekjaar 2020 bedroeg 
11,8 miljard dollar, aan de on-
derkant van de vooropgestel-
de vork van 12 tot 17 miljard. 
Dat cijfer is in december niet 
bijgesteld, maar BHP Group 
ziet toch in ruimte voor bij-
komende aandeelhouders-
vergoedingen. Het keert een 
dividend van 5,1 miljard dol-
lar uit, 20 procent boven de 
consensusverwachting en de 
helft meer dan vorig jaar. 
Over het volledige boekjaar 
stelt BHP een nog hogere uit-

kering in het vooruitzicht. 
Ook een inkoop van eigen 
aandelen behoort tot de 
 mogelijkheden. BHP Group 
is nu samen met Rio Tinto de 
grootste dividendbetaler in 
Europa.
De kapitaaluitgaven stijgen 
dit jaar naar 7,3 miljard dol-
lar. De expansie van de Spen-
ce-kopermijn (Chili) rondt 
BHP dit jaar af. De nieuwe 
verwerkingsinstallatie kan 
95.000 ton ertsen per dag be-
handelen en heeft 2,5 miljard 
dollar gekost. Daardoor stijgt 
de jaarproductie naar 
300.000 ton. Nog in Chili 
daalde de output van Escon-
dida, de grootste kopermijn 
ter wereld, met 5 procent 
door de ontginning van min-
der rijke ertslagen. Over het 
Jansen-potasproject in Cana-
da beslist BHP binnenkort. 
Het pompte al 4,5 miljard 
dollar in het prestigeproject 
van de voormalige CEO An-
drew Mackenzie, zonder 
vooruitzicht op winst. Het 
aardgasproject Scarborough 
zal 1,4 tot 1,9 miljard kosten.

Conclusie
Een groot deel van de econo-
mische groei zal van over-
heidsinvesteringen komen. 
Dat is gunstig voor mijnbou-
wers zoals BHP Group, dat 
zijn schulden onder controle 
heeft en dus ruimte heeft 
voor een hoger dividend. Een 
consolidatie of terugval is op 
korte termijn niet uitgeslo-
ten, maar zou een uitstekend 
instapmoment zijn. BHP 
Group blijft koopwaardig als 
langetermijnbelegging. z

B H P  G R O U P

Forse dividendverhoging

Koers: 21,34 pond
Ticker: BHP LN
ISIN-code: GB00BH0P3Z91
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 108 miljard pond
K/w 2020: 16
Verwachte k/w 2021: 11
Koersverschil 12 maanden: +104%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement:  5,4%

BHP Group scoorde de 
grootste halfjaarwinst in 
zeven jaar.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 MAART
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D
e resultaten van het vier-
de kwartaal waren een 
koude douche voor de 
aandeelhouders van 
bpost. In het tweede en 
het derde kwartaal spin-
de bpost nog garen van 

de opmars van het pakjesver-
keer, maar daar bleef in het 
laatste kwartaal weinig van 
over. De aangepaste bedrijfs-
winst daalde met 8,7 miljoen 
euro (-12,6%), ondanks een 
omzetstijging met 7 procent. 
Dat was ver onder de ver-
wachtingen. De beleggers 
dachten dat de logistieke 
 activiteiten de resultaten een 
zetje zouden geven, net zoals 

dat bij andere postbedrijven 
het geval is, nu corona de 
e-commerce doet floreren. 
De koers van bpost zakte met 
een vijfde na het slechte 
nieuws. Voor dit jaar rekent 
het bedrijf op een aangepaste 
bedrijfswinst van 265 tot 
295 miljoen, ongeveer in lijn 
met het resultaat van 
280 miljoen van vorig jaar. 
Dat wordt de basis voor het 
dividend in 2022. Dit jaar is 
er geen dividend. Ondanks 
de groeikansen in de logistiek 
biedt bpost de beleggers wei-
nig perspectieven.
Bpost valt uit de toon om drie 
redenen. Ten eerste hangt de 
bedrijfswinst nog voor een 
kleine helft af van het klas-
sieke postverkeer. Dat leed 
zwaar onder de coronacrisis, 

die boven op de structurele 
daling kwam, die al jaren 
vaart wint. In het vierde 
kwartaal daalde het postvo-
lume met 11,8 procent, tegen-
over 5,5 procent in dezelfde 
periode vorig jaar. Vooral de 
advertentiepost kromp door 
de sluiting van de niet-essen-
tiële winkels. Bpost kon de 
kosten niet snel genoeg aan-
passen aan de lagere volu-
mes, onder meer door hogere 
loonkosten. De aangepaste 
bedrijfswinst van de divisie 
Mail & retail daalde in het 
vierde kwartaal met 33 pro-
cent, van 51,5 naar 34,3 mil-
joen euro. Die financiële 
aderlating bleek in het vierde 
kwartaal, en ook over 2020, 
te groot om nog goed te ma-
ken met extra bedrijfswinst 
uit de pakjesbezorging.
Ten tweede bleken de pakjes-
activiteiten onvoldoende 
schaalbaar. De omzet in de 
Benelux steeg in het vierde 
kwartaal met 56 procent, of 
60 miljoen euro, en in de hele 
Europese logistieke divisie 
steeg de omzet met 35 pro-
cent, of 82 miljoen. Toch le-
verde die felle stijging slechts 

8,6 miljoen euro extra be-
drijfswinst op. Het grootste 
deel van de omzetstijging 
werd opgegeten door hogere 
kosten. Bpost maakt voor de 
verdeling van de pakjes ook 
gebruik van het netwerk van 

de klassieke postbedeling, 
maar het kan volume pieken, 
zoals in het vierde kwartaal, 
niet voldoende rendabel op-
vangen. Om de volumes ver-
werkt te krijgen, moet bpost 
dure onderaannemers en 
 extra personeel inschakelen. 
Een efficiëntere pakjesbezor-
ging, zeker op piekmomen-
ten, mag hoog op de agenda 
staan. De logistieke activiteit 
in Noord- Amerika vertoont 
langzaam beterschap. De 
 onderliggende bedrijfswinst 
bedroeg 23 miljoen euro in 
het vierde kwartaal.
Ten derde kampt bpost met 
een bestuursprobleem, dat 
niet is opgelost door het ont-
slag van CEO Jean-Paul Van 
Avermaet. De raad van be-
stuur greep de voorbije 
maanden niet in, toen de po-
sitie van Van Avermaet on-
houdbaar werd. De overheid 
verplichtte de raad van be-
stuur, als controlerende aan-
deelhouder, om hem de laan 
uit te sturen. Een bedrijf in 
transformatie moet kunnen 
rekenen op een daadkrachtig 
management en bestuur.

Conclusie
Ontgoocheling troef in het 
vierde kwartaal. Door de be-
perkte schaalbaarheid van de 
pakjesactiviteit in België kon 
bpost de winstdaling van het 
klassieke postverkeer niet 
compenseren. De onderne-
ming kampt met een aanhou-
dend kostenprobleem. De 
waardering is met een koers- 
winstverhouding van 9 laag, 
maar het zwakke bestuur is 
een extra handicap. Het ad-
vies gaat naar ‘houden’. z

B P O S T

Ontgoochelend vierde kwartaal

Koers: 8,2 euro
Ticker: BPOST
ISIN-code: BE0974268972
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,65 miljard euro
K/w 2020: 9
Verwachte k/w 2021: 9
Koersverschil 12 maanden: +36%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: -

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 MAARTGF

Een efficiëntere pakjes-
bezorging, zeker op piek-
momenten, mag hoog op 
de agenda staan.
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S
erge Van Herck heeft er 
zijn eerste jaar als vol-
waardige CEO van EVS 
op zitten. En wat voor 
een jaar. De resultaten 
waren kwartaal op kwar-
taal een rollercoaster, 

maar uiteindelijk is de balans 
toch vrij positief. De speler 
met een unieke positie in de 
wereld van de livesportver-
slaggeving moest het het af-
gelopen jaar doen zonder Eu-
ropees Kampioenschap voet-
bal en zonder Olympische 
Spelen. Bovendien waren er 
in het voorjaar nauwelijks 
sportevenementen om live te 
verslaan. Dat leidde tot flink 
wat minder bestellingen bij 
EVS.

De Vlaming Van Herck wil de 
Waalse onderneming weer 
op het groeiparcours zetten. 
Daarvoor kocht EVS Axon. 
Dat Nederlandse bedrijf 
biedt complementaire pro-
ducten in liveverslaggeving. 
Het droeg 7,9 miljoen euro bij 
tot de omzet in 2020, maar is 
wel verlieslatend. Dat had 
een impact van -1,6 miljoen 
euro op de jaarwinst van 
2020. In de cijfers van vorig 
jaar zit Axon voor acht maan-
den verrekend. Dat hielp om 
de omzetdaling in 2020 te 
beperken tot 14,8 procent: 
van 103,4 naar 88,1 miljoen 
euro. Zonder rekening te 
houden met wisselkoers-
schommelingen en extra 
huurinkomsten van materiaal 

voor liveverslaggeving is de 
omzetdaling sterk vergelijk-
baar (-14,3%, van 102,1 naar 
87,4 miljoen euro). De om-
zetevolutie lag in lijn met de 
analistenconsensus. De kos-
tenbeheersing was voorbeel-
dig. Ondanks de overname 
van Axon zijn de operatione-
le kosten slechts met 1,9 pro-
cent gestegen. Maar door de 
teruggevallen omzet stonden 
de marges toch behoorlijk 
onder druk.
De resultaten kwamen een 
stuk onder de gemiddelde 
analistenverwachting uit. In 
de tweede jaarhelft bedroeg 
het bedrijfsresultaat (ebit) 
slechts 2,2 miljoen euro, te-
genover een gemiddelde ana-
listenverwachting van 
3,2 miljoen. Voor het volledi-
ge jaar dook de ebit naar 
5,7 miljoen euro. Dat is drie 
kwart minder dan de 23 mil-
joen euro in 2019 en betekent 
een duik van de ebit-marge 
(bedrijfswinst tegenover 
 omzet) van 22,3 naar 6,4 pro-
cent. Hetzelfde geldt voor 
het nettoresultaat: geen 
19,6 miljoen euro nettowinst 
meer zoals in 2019, maar 

slechts 7,2 miljoen euro, of 
een daling met 63,4 procent. 
Per aandeel gaat het van 1,40 
naar 0,53 euro.
Het betere nieuws is dat het 
orderboek stevig werd aange-
vuld in het laatste kwartaal 
van vorig jaar. Het evolueer-

de van 41,0 miljoen euro op 
30 september naar 54,2 mil-
joen euro op 31 december. Dat 
ligt minstens 8,5 miljoen eu-
ro, of 20 procent, boven de 
gemiddelde verwachting van 
de analisten. Daarnaast zijn 
er 31,3 miljoen euro orders 
voor 2021, zonder rekening 
te houden met extra huurin-
komsten door het uitstel van 
grote sportevenementen naar 
dit jaar. Van die extra ver-
wachte huurinkomsten voor 
materiaal voor de liveverslag-
geving van de grote sporteve-
nementen in 2021 heeft EVS 
eind vorig jaar al 12,9 miljoen 
euro geboekt. Mede daardoor 
toont het management zich 
optimistisch voor 2021, zon-
der een gekwantificeerde 
prognose te geven.
EVS blijft over een stevige 
beschikbare kaspositie be-
schikken. Die bedroeg eind 
vorig jaar 35,7 miljoen euro, 
of afgerond 2,5 euro per aan-
deel.

Conclusie
EVS heeft toptechnologie in 
huis en is financieel solide. 
Het is aan de nieuwe CEO 
om de groei weer op gang te 
trekken. Er komen twee jaar 
op rij aan met belangrijke 
sportevenementen. Boven-
dien is de waardering rede-
lijk, tegen minder dan 8 keer 
de verwachte verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) en tegen 
13 keer de verwachte winst 
voor 2021. Dat is voldoende 
om het aandeel als kansheb-
ber voor de voorbeeldporte-
feuille te beschouwen. z

E V S

Geruststellend orderboek

Koers: 18,82 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 269,6 miljoen euro
K/w 2020: 31
Verwachte k/w 2021: 13,5
Koersverschil 12 maanden: +33%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12%
Dividendrendement: 2,7%

Er komen twee jaar  
op rij aan met belangrijke 
sportevenementen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et aandeel van Franco- 
Nevada (FNV), het Canade- 
se royalty- en streaming- 
bedrijf in edelmetalen, 
olie en gas, lag het voor-
bije halfjaar zwak op 
koers, maar de sterke 

vierdekwartaalcijfers bewij-
zen dat het bedrijf springle-
vend is. Hoewel de verkoop 
met 147.476 troy ounce goud-
equivalent 3,9 procent onder 
het niveau van het vierde 
kwartaal van 2019 bleef, vol-
stond dat om op jaarbasis uit 
te komen op een record van 
521.564 troy ounce goudequi-
valent (+1% tegenover 2019), 
boven de vooropgestelde 
vork van 475.000 à 505.000 
troy ounce goudequivalent.

De gemiddelde goud- en zil-
verprijs was in het vierde 
kwartaal respectievelijk 26,6 
en 40,9 procent hoger dan in 
2019, waardoor de omzet uit 
edelmetalen met 21,3 procent 
toenam, tot 276,7 miljoen 
dollar. Op jaarbasis was er een 
stijging met 27,5 procent, van 
728,2 tot 928,5 miljoen dollar.
De inkomsten uit olie en gas 
herstelden verder van de forse 
krimp in de eerste jaarhelft. 
De omzet in het vierde kwar-
taal bedroeg 27,8 miljoen dol-
lar (-7,8%), waardoor de da-
ling op jaarbasis verminderde 
tot 20,9 procent, van 115,9 mil- 
joen naar 91,7 miljoen. Dat 
was beter dan de verwachte 
60 à 75 miljoen dollar.
Op groepsniveau overschreed 
de omzet op jaarbasis de 
grens van 1 miljard dollar. Hij 

bedroeg 1,02 miljard dollar, 
of 20,9 procent meer dan in 
2019. Daardoor steeg de ge-
zuiverde bedrijfskasstroom 
(zonder eenmalige elemen-
ten, rebitda) in het vierde 
kwartaal naar 253,7 miljoen 
dollar (+25,8%), of 1,33 dollar 

per aandeel (1,07 dollar in 
2019). Op jaarbasis was dat 
839,6 miljoen (+24,7%), of 
4,41 dollar per aandeel 
(+22,8%). De nettowinst 
sprong in het vierde kwartaal 
naar 163 miljoen (+47,1%) en 
op jaarbasis naar 516,3 mil-
joen (+51,2%). Per aandeel 
was er 2,71 dollar nettojaar-
winst.
Voor 2021 mikt FNV op een 
productie tussen 555.000 en 
585.000 troy ounce goude-
quivalent. In Cobre Panama 
zou ze toenemen van 76.348 
troy ounce in 2020 naar 
105.000 à 125.000 troy ounce. 
Daarnaast draagt sinds 1 ja-
nuari een net aangekondigde 
streamingovereenkomst bij 
op de Condestable-koper-, 
goud- en zilvermijn in Peru. 
FNV betaalde 165 miljoen 
dollar voor een jaarlijkse bij-
drage van 13.200 troy ounce 
goudequivalent tot eind 2025 
en een lagere, variabele bij-
drage in de daaropvolgende 
jaren (minstens tot 2035). 
 Tegen 2025 verwacht FNV 
dat de jaarlijkse verkoop uit 
de mijnactiva oploopt tot 
600.000 à 630.000 troy oun-

ce goudequivalent, zonder 
rekening te houden met 
nieuwe overeenkomsten. Dat 
moet komen van uitbreidin-
gen van zeven producerende 
activa en de opstart van ze-
ven nieuwe mijnen in de pe-
riode 2023-2025.
De bijdrage van de olie- en 
gasafdeling zal dit jaar toene-
men tot 115 à 135 miljoen dol-
lar, onder meer dankzij een 
nieuwe portefeuille royalty’s 
die FNV eind december voor 
135 miljoen dollar verwierf. 
Tegen 2025 stijgt de bijdrage 
uit olie en gas tot 150 à 
170 miljoen dollar.
Na de succesvolle opstart van 
Cobre Panama is FNV vol 
vertrouwen. Het verhoogt 
zijn kwartaaldividend met 15 
procent, van 26 naar 30 dol-
larcent per aandeel. De groep 
is schuldenvrij en beschikt, 
inclusief een ongebruikte 
kredietlijn van 1,1 miljard 
dollar, over 1,9 miljard voor 
nieuwe deals. 

Conclusie
Na een sterke eerste helft van 
2020 presteerde het aandeel 
van FNV de voorbije zes 
maanden ongewoon zwak. 
De jaarcijfers en de vooruit-
zichten bevestigden de ro-
buustheid van de topper on-
der de royalty- en streaming-
bedrijven. De terugval is een 
ideaal bijkoopmoment voor 
de edelmetalenbelegger met 
een laag risicoprofiel. Het 
aandeel blijft een defensieve 
basiswaarde in de voorbeeld-
portefeuille. z

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

Fraaie koopkans

Koers: 123,37 dollar
Ticker: FNV US
ISIN-code: CA3518581051
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 23,5 miljard dollar
K/w 2020: 45
Verwachte k/w 2021: 38
Koersverschil 12 maanden: +31%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 1,0%

Franco-Nevada verhoogt 
zijn kwartaaldividend met 
15 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
orig jaar was enorm uit-
dagend voor het Belgi-
sche diagnosticabedrijf 
MDxHealth. De eerste 
opdracht van de nieuwe 
topman Michael McGar-
rity na zijn aanstelling in 

februari 2019 was de daling 
van de factureerbare ver-
koopvolumes van de Con-
firm- MDX-test voor pros-
taatkanker te stoppen. Dat 
lukte in het derde kwartaal 
van 2019. Vanaf het vierde 
kwartaal was er opnieuw 
groei tegenover hetzelfde 
kwartaal van 2018 (+22% tot 
5158 testen). Voor 2020 mik-
te McGarrity op een stijging 
met 20 tot 25 procent.
De coronapandemie door-
kruiste die plannen. De 
screening naar prostaatkan-
ker daalde in de Verenigde 
Staten vorig jaar met min-
stens 40 procent. Positief is 
dat Confirm-MDX de schade 
kon beperken tot een terug-
val op jaarbasis van 18 pro-
cent, van 18.1958 tot 14.945 
testen. In het eerste kwartaal 
was er nog een toename met 
3 procent. Vanaf het derde 
kwartaal steeg het volume 
opnieuw tegenover het vori-
ge kwartaal. In het vierde 
kwartaal was er een stijging 
van 3 procent tegenover het 
vorige kwartaal: van 3579 
naar 3704 testen. Tegenover 
2019 was dat wel een daling 
met 28 procent. De terugval 
van de SelectMDX-test voor 
prostaatkanker bedroeg op 
jaarbasis 39 procent tot 
13.201 testen, waarvan 29 
procent in het vierde kwar-
taal. Belangrijk is dat de test 
vorig jaar werd opgenomen 
in de Amerikaanse klinische 

richtlijnen (NCCN), maar het 
is nog altijd wachten op de 
toekenning van een terug-
betalingsvergoeding door de 
publieke Amerikaanse ziek-
teverzekering Medicare. Dat 
is de laatste ontbrekende 
schakel om commercieel te 

kunnen versnellen en over 
extra terugbetalingen te kun-
nen onderhandelen met de 
verzekeringsmaatschappijen.
De omzet daalde in 2020 op 
vergelijkbare basis met 16 
procent tot 18,5 miljoen dol-
lar, wat wijst op een toename 
van de gemiddelde verkoop-
prijs. Het vergelijkbare netto-
verlies verminderde van 
33 miljoen naar 28,7 miljoen 
dollar, en de cashburn van 
23,5 miljoen naar 22,9 mil-
joen. De kaspositie van 
16 miljoen dollar eind 2020 
werd in januari aangezuiverd 
met 30,4 miljoen, dankzij de 
uitgifte van 27,8 miljoen nieu-
we aandelen tegen 0,9 euro 
per aandeel.

Het geld verschaft ook ruim-
te om het testmenu uit te 
breiden. Er zijn plannen voor 
het lanceren van actieve op-
volging (AS-MDX) en Moni-
toring-MDX voor prostaat-
kanker. AS-MDX zal bij een 

positieve biopsie de beslis-
sing voor een ingreep of de 
actieve opvolging van de pa-
tiënt ondersteunen. Tijdens 
de actieve opvolging zal de 
monitoring-MDX-test een al-
ternatief bieden voor een 
nieuwe biopsie, om de verde-
re behandelingskeuze te on-
dersteunen.
McGarrity gaf geen becijfer-
de voorspelling voor 2021, 
maar hij is vol vertrouwen 
dat de basis is gelegd voor 
hernieuwde groei vanaf het 
tweede kwartaal. Het geloof 
is er ook dat SelectMDx een 
terugbetalingsvergoeding 
van Medicare krijgt. Voor het 
eerste kwartaal verwacht hij 
een vergelijkbaar verkoop-
volume als in het vierde 
kwartaal van 2020. Dankzij 
de ambitie om het testmenu 
voor prostaatkanker uit te 
breiden met actieve opvol-
ging kan MDxHealth uit-
groeien tot het enige bedrijf 
dat een diagnostische test 
kan aanbieden in elke fase 
van het ziekteproces.

Conclusie
We zien in de geslaagde kapi-
taalverhoging een sterk sig-
naal van de drie referentie-
aandeelhouders dat MDx-
Health op de goede weg is. 
Ondanks de pandemie lijkt 
de groep klaar voor een ge-
slaagde turnaround. Een 
 mogelijke positieve beslissing 
door Medicare over een te-
rugbetalingsvergoeding voor 
SelectMDx is de belangrijk-
ste koersmotor voor de ko-
mende maanden. Het aan-
deel blijft in de voorbeeld-
portefeuille. z

M D X H E A LT H

Op schema voor turnaround

Koers: 1,15 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 103,7 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +95%
Koersverschil sinds jaarbegin: +23%
Dividendrendement: -

De geslaagde kapitaal-
verhoging is een sterk 
signaal van de refe ren-
tieaandeelhouders.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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R
ecticel zag in de tweede 
jaarhelft een sterke klim, 
na een moeilijk eerste 
halfjaar, met een daling 
van de omzet met 17,5 
procent. De schuimrub-
berproducent eindigde 

het coronajaar 2020 met een 
omzetverlies van 5,7 procent, 
van 878,5 naar 828,8 miljoen 
euro. Dat is wel 3,3 procent 
beter dan de gemiddelde ana-
listenverwachting van 
802,1 miljoen euro. Vooral de 
afdeling Isolatie (jaaromzet 
233,2 miljoen euro) scoorde 
6,9 procent beter dan de ana-
listenconsensus. Ook de aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
(ebitda) verraste in positieve 
zin met 58,8 miljoen euro 
 tegenover een analistencon-
sensus van 56,3 miljoen euro 
(4,4% beter). Dat cijfers lag 
wel 16,9 procent lager dan de 
70,7 miljoen euro van 2019. 
Vooral in de divisie Slaap-
comfort zagen we een posi-
tieve afwijking van bijna 20 
procent zagen boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting.

Door de uitzonderlijke meer-
waarde op de verkoop was er 
een nettowinst van 1,13 euro 
per aandeel, terwijl de netto 
financiële schuld, inclusief 
leaseverplichtingen, een duik 
maakte tot 4,6 miljoen euro. 
Er komt een verhoging van 
het dividend van 24 tot 26 
eurocent bruto per aandeel. 
De bedrijfsleiding gaat uit 
van een substantieel hogere 

omzet en een 30 procent ho-
gere aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor 2021.
Voor de schuimrubberprodu-
cent was 2020 niet alleen het 
jaar van de covid-19-pande-
mie, maar ook het jaar van de 
strategische herpositione-
ring. De bal ging eerst aan het 
rollen met de niet meer ver-
wachte verkoop van de Auto-
motive Interiors-afdeling aan 
de Duitse private-equityspe-
ler Admetos en die van het 
resterende 50 procentbelang 
in de joint venture Eurofoam 
aan de Duitse partner Grei-
ner. Dat leverde samen een 
netto-opbrengst van 210 mil-
joen euro op (meerwaarde 
van 85 miljoen euro). Dat 
maakte Recticel zowat schul-
denvrij.
Recticel verraste met de 
overname van de FoamPart-
ner-activiteiten van de Zwit-
serse Conzetta-groep. Dat is 
de grootste overname in de 
geschiedenis van het bedrijf, 
met een prijskaartje van 
270 miljoen Zwitserse frank, 
of 250 miljoen euro. De aan-
koop is een versterking van 
de afdeling Soepelschuim, 

waar Eurofoam een onder-
deel van was. FoamPartner is 
gespecialiseerd in technische 
schuimen in de markten mo-
biliteit, industriële speciali-
teiten, verzorging en huis-
houden. De Zwitsers halen 

een derde van hun omzet 
buiten Europa, wat bedui-
dend hoger is dan Recticel 
zelf. Zelfs los van de beoogde 
synergie-effecten zal de over-
name dit jaar meteen bijdra-
gen aan de groepsmarge, om-
dat de marges van FoamPart-
ner boven die van Recticel 
liggen.
Het nieuwe Recticel wordt 
dus geen pure isolatiespeler. 
Dat kon een logische, kansrij-
ke ontwikkeling zijn, vooral 
met het oog op de Green Deal 
van de Europese Unie, die in-
zet op een renovatiegolf. Al 
deed Recticel vorige week 
een kleine overname met de 
Poolse isolatiespeler Gor-Stal 
(ondernemingswaarde 30 
miljoen euro). Voordat er nog 
meer overnames volgen in 
Isolatie, moet eerst de derde 
afdeling, Slaapcomfort, de 
deur uit. Bij de aankondiging 
van de jaarresultaten werd 
die divisie officieel in de eta-
lage gezet.

Conclusie
De strategische heroriëntatie 
krijgt meer en meer vorm. 
Recticel verraste door buiten 
de isolatieactiviteiten een 
grote overname te doen. De 
inlijving van de Zwitsers 
moet meehelpen om de 
winstgevendheid te verhogen 
en het aandeel te herwaarde-
ren. Dat gebeurt volop. Tegen 
een verhouding van 6,5 keer 
de ondernemingswaarde (ev) 
tegenover de verlaagde be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
dit jaar blijft de waardering 
erg redelijk. Strategisch en 
 financieel is er eindelijk orde 
op zaken gezet. z

R E C T I C E L

Eindelijk orde op zaken

Koers: 12,40 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code:  BE0003656676
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 691 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 18
Koersverschil 12 maanden: +164%
Koersverschil sinds jaarbegin: +16%
Dividendrendement: 2,1%

De afdeling Slaapcomfort 
staat officieel in de  
etalage.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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V
orig jaar was weer een 
bewogen jaar voor Tesla, 
de fabrikant van elektri-
sche voertuigen. De pro-
ductiedoelstelling van 
500.000 geleverde wa-
gens haalde het net niet, 

maar Tesla werd na twee po-
gingen wel opgenomen in de 
S&P500. Dat gaf het aandeel 
vleugels. Na de opname steeg 
de koers in tien weken van 
400 naar 900 dollar, een 
 record. Na die piek viel het 
aandeel in zes weken met 40 
procent terug. Die extreme 
koersbewegingen illustreren 
hoezeer de beurs op dit mo-
ment door sentiment wordt 
gedreven. Tesla profiteerde 
eerst van de extreme liefde 
voor groeiaandelen, maar 
werd uitgespuwd toen een 
sectorrotatie naar waarde- 
aandelen op gang kwam. 
 Intussen noteert Tesla weer 
boven de bodem van begin 
maart.
In het vierde kwartaal leverde 
Tesla 180.667 wagens, ook 

een record. Die groei van 61 
procent op jaarbasis compen-
seerde een daling van de ge-
middelde verkoopprijs (-11%) 
door een verschuiving in de 
productmix van de duurdere 
Model S en X naar de goed-
kopere Model 3 en Model  
Y. In de fabriek in Fremont 
(Californië) trekt Tesla de 
productie van de Model Y 
verder op. Voor de Model 3 
en Y samen zal de productie-
capaciteit dit jaar 500.000 
stuks bedragen. Dit kwartaal 
start ook de productie van de 

nieuwe Model S en X. Sinds 
december bouwt Tesla de 
Model Y ook in zijn Gigafac-
tory in Sjanghai. Het gaat nog 
om maar 5000 stuks per 
week, maar dat zal toenemen. 
Een deel van de productie 
wordt naar Europa uitge-
voerd. De bouw van de fa-
brieken in Berlijn en Austin 
(Texas) zit op schema. De 
productie zal er dit jaar star-
ten. Tesla wil dit jaar ook nog 
de Semi Truck beginnen  
leveren.
De aangepaste nettowinst be-
droeg in het vierde kwartaal 
270 miljoen dollar door de 
goedkopere dollar en subsi-
dies voor elektrische voer- 
tuigen in Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. Die 
subsidies komen indirect ook  
Tesla ten goede. De grootste 
inkomstenbron is niet de ver-
koop van auto’s, maar de 
han del in emissiekredieten. 
Die leverde 401 miljoen dol-
lar op in het vierde kwartaal.
In dit boekjaar leverde Tesla 
499.647 wagens, goed voor 
27,2 miljard dollar omzet 
(+31%). De omzet uit emissie- 
kredieten steeg op jaarbasis 

van 600 miljoen naar 1,6 mil-
jard dollar. De totale groeps- 
omzet, inclusief diensten, de 
installatie van zonnepanelen 
en de opslag van energie, 
klom 31,5 miljard dollar 
(+28%) hoger. Daarvan haalt 
Tesla de helft op zijn thuis-

markt en iets meer dan een 
vijfde in China. De aangepas-
te bedrijfswinst (ebitda) ver-
dubbelde naar 5,8 miljard. 
Tesla geeft voor 2021 geen 
specifieke omzetdoelstelling, 
maar wil de komende jaren 
gemiddeld de helft meer 
 wagens leveren.
Tesla boekte in het vierde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 1,9 miljard dollar, goed 
voor 2,8 miljard in 2020. Een 
kapitaalverhoging tegen ge-
middeld 632 dollar per aan-
deel bracht vorig jaar bijna 
5 miljard dollar op. Daardoor 
klom de cashpositie naar 
19,4 miljard. De schuld be-
droeg eind vorig jaar 13,3 mil-
jard. Opmerkelijk is dat Tesla 
maar 5 procent van de omzet 
aan onderzoek en ontwikke-
ling uitgeeft (1,5 miljard). 
Ook de evolutie van het aan-
tal uitstaande aandelen is een 
aandachtspunt: dat is in 2020 
met een vijfde toegenomen.

Conclusie
Of de winstgevendheid de 
groei van de omzet volgt, 
hangt af van de opbrengst uit 
emissiekredieten en nieuwe 
subsidies. De ondernemings-
waarde bedraagt 14 keer de 
verwachte omzet van het lo-
pende boekjaar en klassieke 
waarderingsmaatstaven zoals 
de koers-winst- en de ev-
ebitda- verhouding leveren 
astronomisch hoge cijfers op. 
Maar Tesla is een emo-aan-
deel: op korte termijn kan de 
koers haaks staan op de ope-
rationele evoluties. Instap-
pen is pas bij nog veel lagere 
koersen weer interessant. z

T E S L A  M O T O R S

Door sentiment gedreven

Koers: 701,12 dollar
Markt: New York Stock Exchange
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Beurskapitalisatie: 680 miljard dollar
K/w 2020: 313
Verwachte k/w 2021: 170
Koersverschil 12 maanden: +679%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: -

Tesla Motors is een 
emo-aandeel.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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V
an alle grote streaming-
bedrijven heeft Wheaton 
Precious Metals (WPM) 
de grootste blootstelling 
aan zilver. Streamingbe-
drijven zijn kapitaalver-
schaffers en lopen geen 

directe operationele risico’s. 
Vorig boekjaar was bijna 60 
procent van de omzet afkom-
stig uit de verkoop van goud, 
36,5 procent uit zilver en de 
rest uit palladium. Als gevolg 
van een aantal onlangs afge-
sloten contracten zal het aan-
deel van goud dit jaar dalen 
naar 51 procent en dat van 
zilver klimmen naar 41 pro-
cent. Palladium komt op 5 
procent. Vanaf dit jaar komt 
ook de kobaltstream van Vale 
(Salobo) op gang, die voor 3 
procent van de omzet zal 
zorgen. WPM beschikte eind 
vorig jaar over afnameover-
eenkomsten voor 24 operati-
onele projecten.

2020 was een moeilijk jaar, 
omdat bij veel mijnen de pro-
ductie een tijd stillag wegens 
de coronamaatregelen. In het 
vierde kwartaal daalde de 
goudproductie (93.000 troy 
ounce) met 13 procent op 
jaarbasis, maar de output van 
zilver (6,51 miljoen troy oun-
ce) lag 9 procent hoger, sa-
men goed voor 178.000 troy 
ounce goudequivalent. Door 
de hogere goud- en zilver-
prijzen in vergelijking met 
hetzelfde kwartaal een jaar 
eerder klom de omzet met 28 

procent naar 286,2 miljoen 
dollar.
Over het volledige boekjaar 
bedroeg de output bijna 
673.000 troy ounce goud-
equi valent, dat bestaat uit 
368.000 troy ounce goud, 
22,9 miljoen troy ounce zilver 

en 22.000 troy ounce palladi-
um. Dat cijfer lag 5 procent 
lager dan een jaar eerder 
(705.000 troy ounce), maar 
toch groeide de jaaromzet 
met 27 procent naar bijna 
1,1 miljard dollar. WPM 
boekte met een operationele 
kasstroom van 765 miljoen 
dollar een record. Die kas-
stroom dient als basis voor 
het dividend. Er wordt 30 
procent van de gemiddelde 
kasstroom van de vier voor-
gaande kwartalen uitgekeerd, 
met een minimum van 
0,13 dollar per aandeel. Met 
een operationele marge van 
1323 dollar per verkocht troy 
ounce is de winstgevendheid 
erg hoog (76% marge).
Onlangs heeft WPM twee 
streamingovereenkomsten 
aan zijn portefeuille toege-
voegd. Het investeerde 
110 miljoen dollar in het 
Marmato-project in Colom-
bia en kreeg in ruil daarvoor 
recht op 6,5 procent van de 
goudproductie (tot 190.000 
troy ounce) en 100 procent 
van de zilverproductie (tot 
2,15 miljoen troy ounce). 
WPM pompte ook 150 mil-
joen dollar in het Cozamin- 

project in Mexico, wat de 
helft van de zilverproductie 
van de mijn oplevert tegen 
een kostprijs van 10 procent 
van de zilverprijs. Er staan 
ook enkele uitbreidingen op 
het programma, onder meer 
bij Constancia en Salobo, 
waar een verhoging van de 
verwerkingscapaciteit de 
output zal doen stijgen.
WPM mikt voor dit boekjaar 
op een output van 720.000 
tot 780.000 troy ounce goud-
equivalent. Het middelpunt 
van die vork impliceert een 
groei met 11 procent op jaar-
basis. Voor de periode 2021 
tot 2025 wordt gemiddeld op 
810.000 troy ounce gerekend. 
WPM had eind vorig jaar 
193 miljoen dollar in kas en 
een schuld van 199 miljoen 
dollar. De totale liquiditeit 
(inclusief kredietlijnen) be-
draagt 2 miljard dollar en de 
streaminggroep genereert 
hoge kasstromen. Er is vol-
doende ruimte om nieuwe 
streamingovereenkomsten af 
te sluiten.

Conclusie
WPM profiteert al enkele ja-
ren van hogere metalenprij-
zen. Daar komt vanaf 2021 
een groei van de productie 
bij, die de komende jaren zal 
aanhouden. We gaan uit van 
een relatief snel prijsherstel 
bij goud en zilver. Dat zal de 
winst, de kasstromen en de 
dividenden ten goede komen. 
WPM is financieel gezond en 
de recente correctie biedt 
een uitstekende instapgele-
genheid. z

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

Vanaf dit jaar productiegroei

Van alle grote  
streamingbedrijven heeft  
Wheaton Precious Metals 
de grootste blootstelling 
aan zilver.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 39,29 dollar
Markt: New York Stock Exchange
Ticker: WPM US
ISIN-code: CA8283361076
Beurskapitalisatie: 17,6 miljard dollar
K/w 2020: 35
Verwachte k/w 2021: 25
Koersverschil 12 maanden: +47%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 1,2%
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Het openbaar ministerie ver-
denkt ABN AMRO van 
schuldwitwassen. Dat is een 
veel ernstigere aantijging dan 
de eerdere verdenkingen, 
 zoals het niet in orde hebben 
van klantendossiers of het 

niet tijdig melden van ver-
dachte transacties. Analisten 
van Morgan Stanley menen 
dat ABN AMRO een boete 
van 550 miljoen euro boven 
het hoofd hangt. De Neder-
landse bank werd eerder al in 
verband gebracht met wit-
wassen. In 2018 sloot ING 
een dading voor 775 miljoen 
euro. Sommige analisten ver-
laagden hun koersdoel, maar 
de koers van ABN AMRO 
zakte met 5 procent.

Het Franse voedingsbedrijf 
Danone bleef de voorbije 
 jaren achter op de andere 
Europese reuzen Nestlé en 
Unilever. Onder druk van 
 activistische beleggers was 
Emmanuel Faber al opge-

stapt als CEO, en nu moet hij 
ook het voorzitterschap van 
de Franse voedingsgroep in-
leveren. Faber wordt als 
voorzitter opgevolgd door 
Gilles  Schnepp, de vroegere 
succesvolle topman van het 
Franse bedrijf Legrand. Er 
wordt  extern een nieuwe 
CEO gezocht. Technisch be-
keken blijft de trend stijgend.

Het vaccin van AstraZeneca 
tegen covid-19 staat in de 
schijnwerpers. Talrijke Euro-
pese landen beslisten hun 
vaccinatiecampagne te on-
derbreken, nadat het vaccin 
was gelinkt aan gevallen van 

hersentrombose. België gaat 
wel door met de inentingen. 
Op 18 maart verklaarde het 
Europese geneesmiddelen-
agenschap (EMA) dat het 
vaccin veilig is en dat de 
voordelen groter zijn dan de 
risico’s. Het ziet geen ver-
band met een verhoogd risico 
op bloedklonters. Toch doet 
het EMA nader onderzoek. 
Het bericht had weinig in-
vloed op de beurskoers van 
AstraZeneca.

De Duitse autogroep Volks-
wagen (VW) werd de Euro-
pese beursster van de week 
na de Battery Day van 15 
maart. Toen maakte VW be-
kend dat het dit jaar 450.000 
elektrische wagens wil ver-

kopen, ruim dubbel zoveel 
als in 2020. De groep zal ook 
zes reuzenfabrieken voor 
batterijen openen. VW ver-
wacht dat het aandeel van 
elektrische voertuigen in Eu-
ropa tegen 2030 stijgt tot 60 
procent. De groep blijft 
voorts in de kosten snoeien. 
De markt reageerde enthou-
siast. Door de koersstijging 
werd VW opnieuw het aan-
deel met de grootste beurs-
kapitalisatie in de DAX.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 10,52 euro
Ticker: ABN NA
ISIN-code: NL0011540547

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 58,88 euro
Ticker: BN FP
ISIN-code: FR0000120644

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 71,41 pond
Ticker: AZN LN
ISIN-code: GB0009895292

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 223,05 euro
Ticker: VOW3 GR
ISIN-code: DE0007664039
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E
nkele jaren geleden gele-
den moest de veelgeplaag-
de topman van bpost, 
Koen Van Gerven, de 
handdoek in de ring gooi-
en. Hij ambieerde geen 
tweede ambtstermijn 

meer. Bpost ging op zoek naar 
een nieuwe baas en vond 
Jean- Paul Van Avermaet. Hij 
was haast vanaf dag één om-
streden. Vorige zomer raakte 
 bekend dat hij als vroegere 
topman van het beveiligings-
bedrijf G4S in België mogelijk 
betrokken was bij illegale 
prijsafspraken. De raad van 
bestuur behield het vertrou-
wen in Van Avermaet, zolang 
de topmanager niet officieel 
in verdenking werd gesteld. 

O P T I E S

Het wespennest bpost
Federaal minister van Over-
heidsbedrijven Petra De Sut-
ter (Groen) herhaalde dat ze 
weigerde te interveniëren. 
Maar nauwelijks een jaar na 
zijn aantreden werd ook Van 
Avermaet de laan uitgestuurd.
De tegenvallende jaarresulta-
ten kostten Van Avermaet zijn 
baan als CEO. Bpost werd 
lang geprezen als dividendaan-
deel. Op een bepaald moment 
bedroeg het dividendrende-
ment zelfs 10 procent. Dat zou 
in normale omstandigheden 
zeker een steun onder de 
koers hebben gelegd. Maar 
zo’n dividend was onhoud-
baar. Daarvoor stond de winst- 
gevendheid van de groep te 
veel onder druk. Het aandeel 

is niet duur tegen 8 keer de 
geschatte winst. Normaal zijn 
dat argumenten om een stij-
gende beurskoers te voorspel-
len. Maar bpost verkeert niet 
in een normale situatie.
Het rommelt langs alle kanten 
bij bpost. De vakbonden voe-
len zich beledigd. De gepoliti-
seerde top van het bedrijf kib-
belt en lijkt niet in staat de 
verouderde structuren om te 
vormen tot een modern post-
bedrijf. Een snel koersherstel 
is niet erg waarschijnlijk. Dat 
is niet erg voor de optiebeleg-
ger, als die zich positioneert 
aan de schrijverszijde.

Geschreven put
Schrijf de put bpost juni 
met uitoefenprijs 9,00 euro 
@ 1,15 euro
Er is niet zoveel keuze in put- 
opties op dit aandeel. Wie er 
niet mee inzit het aandeel aan 

te kopen tegen 7,85 euro (9 ¬ 
1,15) kan dit contract schrij-
ven. De premie van 115 euro 
(100 x 1,15) is mooi meegeno-
men. Die blijft uw eigendom, 
als de koers blijft schomme-
len rond 9 euro of wat stijgt. 
Dat is niet onmogelijk, mocht 
de regering snel een wit ko-
nijn uit haar hoed toveren 
voor de functie van CEO. Die 
kans bestaat, maar is niet erg 
groot omdat eerder zal wor-
den gezocht naar een politie-
ke consensusfiguur dan naar 
een onbesproken en bekwa-
me topman. Dat kan even 
 duren. Bovendien is er weinig 
animo in de regering om het 
het loonplafond van de CEO 
te verhogen. Wie gaat zich in 
dat wespennest begeven? We 
kunnen afwachten, want de 
tijd speelt in ons voordeel als 
optieschrijver. z

D
e prijs van een pond kof-
fie steeg eind vorige 
maand naar 1,4 dollar, het 
hoogste niveau sinds de-
cember 2019. Na de uit-
braak van de coronacrisis 
in het voorjaar van 2020 

viel de koffieprijs fors terug. 
Door de coronamaatregelen 
waren wereldwijd veel hore-
cazaken voor een lange perio-
de dicht. De wereldwijde kof-
fieconsumptie daalde vorig 
jaar met 2,4 procent.

Tweejaarlijkse cyclus
De vraaguitval door de coro-
nacrisis viel samen met een 
recordopbrengst in Brazilië, 
de grootste koffieproducent 
ter wereld. Het Zuid-Ameri-

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

Aanbodtekort voor koffie

kaanse land oogstte vorig jaar 
63 miljoen zakken van 60 ki-
logram, ruim een kwart meer 
dan het jaar daarvoor. Volgens 
de International Coffee Or-
ganisation (ICO) was er in 
2019-2020 een overschot van 
4,2 miljoen zakken.
De koffieprijs bereikte in juni 
een dieptepunt van minder 
dan 1 dollar per pond. Vanaf 
november begon de prijs 
weer te stijgen door het te-
genvallende weer van vorig 
najaar in Brazilië. Het land 
kent een tweejaarlijkse cy-
clus: een grote oogst wisselt af 
met een kleine. In 2021 zou 
de opbrengst hoe dan ook la-
ger zijn dan in het recordjaar 
2020. Door een uitzonderlijke 

droogte tijdens de bloesem-
periode, een gevolg van het 
weerfenomeen La Niña, zal 
de terugval veel groter zijn. 
Het Braziliaanse ministerie 
van Landbouw verwacht een 
terugval tot 31,4 miljoen zak-
ken, de laagste opbrengst 
sinds het oogstjaar 2007- 
2008.
In Vietnam en Colombia, de 
tweede en derde koffieprodu-
centen ter wereld, zal de te-
rugval minder groot zijn. 
Toch wordt rekening gehou-
den met een aanbodtekort 
vanaf 2021-2022.

Verdere stijging
De evolutie van de Braziliaan-
se real speelt een belangrijke 

rol in de evolutie van de kof-
fieprijs. De munt daalde vorig 
jaar met 29 procent tegenover 
de dollar. Een goedkopere lo-
kale munt verhoogt de export 
en is dus nadelig voor de prijs 
in dollar.
De hefboomfondsen hebben 
de voorbije weken hun long- 
posities op de markt van de 
koffiefutures afgebouwd. Het 
vooruitzicht op een aanbod-
tekort in het volgende oogst-
jaar en een herstel van de real 
kunnen een verdere stijging 
van de koffieprijs inluiden, als 
de technische weerstand van 
1,4 dollar wordt doorbroken. 
Daarop inspelen kan met hef-
boomproducten (turbo’s) of 
de WisdomTree Coffee- 
tracker die met het ticker-
symbool OD7N en de ISIN- 
code DE000A0KRJT2 no-
teert op de Duitse Xetra. z
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D
e Amerikaanse centrale 
bank wil de basisrente 
tot eind 2023 ongemoeid 
laten, hoewel ze haar 
groei- en inflatieprogno-
se heeft opgetrokken. 
Goed nieuws voor de 

klassieke, conjunctuurgevoe-
lige aandelen en de grond-
stoffenwaarden. Niet zo leuk 
voor de techaandelen. In de 
voorbeeldportefeuille wisse-
len we Prosus voor EVS, dat 
herstelpotentieel heeft als er 
het volgende anderhalf jaar 
grote sportevenementen 
 mogen plaatsvinden. 

Adidas trekt sprintje
Adidas behoort met Henkel 
en Fresenius SE tot de Duitse 
steraandelen van de voorbije 
decennia. Maar ook topbe-
drijven kunnen een moeilijk 
jaar doormaken. Adidas werd 
weer Europese top en groei-
de weer dankzij CEO Kasper 
Rorsted, de voormalige CEO 
van Henkel. Tot groot jolijt 

ook van de Belgische holding 
GBL, die in 2015 tegen mooie 
prijzen een belang in de 
sportgigant wist op te bou-
wen. Adidas is de belangrijk-
ste participatie van GBL. 
Rorsted moest adidas in de 
Verenigde Staten op de kaart 
zetten, de thuismarkt van 
grote rivaal Nike. Daar is hij 
in geslaagd. Adidas profiteert 
net als Nike van de athleisu-

retrend om sportkleding of 
kleding die erop lijkt – zowel 
sneakers als kleding van 
sportmaterialen zoals jog-
ging stof en polyester – op 
straat te dragen. Volgens het 
businessmagazine Forbes en 
 andere onderzoeken is die 
trend nog lang niet voorbij.
De coronacrisis heeft adidas 

niet gespaard, al was het laat-
ste kwartaal beter dan de 
sportgigant zelf had aange-
kondigd na het derde kwar-
taal. De omzet kwam uit op 
5,55 miljard euro, tegenover 
amper 3,58 miljard euro in 
het tweede kwartaal. Dat cij-
fer lag ook boven de gemid-
delde analistenverwachting 
van 5,47 miljard euro en is  
1 procent beter dan in het 
laatste kwartaal in 2019, als 
we rekenen met constante 
wisselkoersen (nog -7% in 
het derde kwartaal).
De meevallende omzet in het 
laatste kwartaal maakt nog 
niet het hele jaar goed. Over 
het volledige boekjaar beke-
ken is de omzet met -16,1 pro-
cent teruggelopen, van 23,64 
naar 19,84 miljard euro. Na 
negen maanden was er nog 
een terugval met bijna 20 
procent. In het vierde kwar-
taal boekte adidas opnieuw 
een bedrijfswinst (ebit) van 
225 miljoen euro. Dat is een 
stuk boven de analistencon-
sensus van 198 miljoen euro, 
maar wel 20 miljoen minder 
dan de 245 miljoen euro van 
de laatste drie maanden van 
2019. Op jaarbasis zien wel 

een enorme duik van de ebit, 
van 2,66 miljard euro in 2019 
naar 751 miljoen euro vorig 
jaar (-71,8%). Na het netto-
verlies van -286 miljoen euro 
in de eerste jaarhelft boekt 
adidas toch een nettowinst 
van 433 miljoen euro in 2020 
(2,15 euro per aandeel). Dat 
steekt af tegen de 1,98 miljard 
euro (9,70 euro per aandeel) 
in 2019, of een duik van bijna 
-78 procent.
CEO Rorsted kon de markt 
wel verblijden met een opti-
mistische boodschap. Adidas 
moet dit jaar de omzet van 
2019 weer benaderen en de 
operationele winstmarge 
moet weer van 4,1 procent in 
2020 naar een normale 9 à 10 
procent evolueren. Dat moet 
uitmonden in een nettowinst 
tussen 1,25 en 1,45 miljard 
euro.
Adidas is een kwalitatief 
groeiaandeel en de absolute 
top in Europa. Tegen 34 keer 
de verwachte winst en 
18 keer de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
dit jaar krijgt het ook de 
waardering van een kwali-
teitsaandeel. Wij kijken al 
verder dan 2021 en houden 
het aandeel in de voorbeeld-
portefeuille (koopwaardig, 
rating 1A). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema  
basiswaarden
·  Picanol maakt op 25 maart 

zĳn jaarcĳfers bekend, maar 
liet vorige week al weten dat 
het voor 45 miljoen euro 10 
procent van de aandelen 
heeft verworven in het Zwit-
serse Rieter Holding, de 
grootste leverancier ter 
wereld van systemen voor 
het spinnen van korte vlak-
weefsels. Een bespreking 
van de jaarcĳfers verschĳnt 
in het volgende nummer.

 
Thema goud  
& metalen
·  First Majestic Silver kon-

digde de overname aan van 
de Jerritt Canyon Mine in de 
Amerikaanse staat Nevada. 
Opmerkelĳk is dat het een 
investering is buiten Mexico.

·  Uranium Participation: ura-
niumaandelen doen het al 
een tĳdje erg goed, maar nu 
springt ook het aandeel van 
Uranium Participation hoger, 
doordat een aantal uranium-
bedrĳven zoals Denison 
Mines kapitaalverhogingen 
hebben doorgevoerd met de 
aankondiging daarmee 
fysiek uranium te willen 
kopen. Daaruit blĳkt dat die 
bedrĳven vinden dat de hui-
dige spotprĳs van uranium 
veel te laag is. Het aandeel 

noteert voor het eerst sinds 
lang met premie tegenover 
de intrinsieke waarde.

 
Thema  
vergrijzing
·  Oxurion heeft twee belofte-

volle moleculen voor diabeti-
sche oogziekten, maar met 
een kaspositie van 24,8 mil-
joen euro eind 2020 moet 
het de komende weken en 
maanden kapitaal bĳtanken. 
De gesprekken zouden ver-
gevorderd zĳn. Op 10 april 
volgt nieuws over het kan-
kerprogramma van de doch-
ter Oncurious. Meer in een 
van de volgende nummers.

·  Sequana Medical heeft met 
zĳn klinische resultaten een 
succesvol jaar achter de rug 
en staat voor een belangrĳk 
tweede kwartaal, met bĳko-
mende resultaten van de 
Amerikaanse Poseidon-stu-
die (alfapump tegen de 
leverziekte NASH) en de Red 
Desert- studie (alfapump DSR 
tegen hartfalen). Het bedrĳf 
had eind 2020 nog 11 miljoen 
euro in kas, maar dankzĳ een 
kapitaalverhoging tegen 
8,50 euro in februari is er 
voldoende cash tot midden 
2022. Een gedetailleerde 
bespreking verschĳnt in het 
volgende nummer.

Adidas is de  
absolute top

Adidas moet dit jaar de 
omzet van 2019 weer 
 benaderen.
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 75 aandelen Van de Velde gekocht tegen  
26,00 euro (1959,95 euro); we kopen 100 aandelen EVS tegen maximaal 
19,10 euro

Verkoop: we hebben 10 aandelen Prosus verkocht tegen 94,60 euro 
(936,05 euro); we verkopen 20 aandelen Prosus tegen openingskoers

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
176.753,72   (99,9%)      214,48    (0,1%)             176.968,20  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +6,3% Bel20 +5,7%
Eurostoxx50 +7,6% MSCI World  +7,1%

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

D
e obligatiemarkten rea-
geren positief op de be-
slissing van de Europese 
Centrale Bank (ECB) om 
de komende maanden 
meer obligaties op te ko-
pen. Zoals we hadden 

verwacht, zag de ECB de 
rentestijging van enkele we-
ken geleden niet graag ge-
beuren. De bank schiet in ac-
tie, omdat ze ervan uitgaat 
dat het nu geen goed moment 
is voor een hogere rente. Als 
geld duurder wordt, kan dat 
het prille herstel van de eco-
nomie in de kiem smoren.

Versnelde aankopen
Bovendien wil de ECB al ge-
ruime tijd de inflatie omhoog 
krijgen. Rond 2 procent zou 
wenselijk zijn. Met een infla-
tie van 0,43 procent op jaar-
basis zijn we daar nog ver 
vanaf. Mocht de rente blijven 
stijgen, dan bestaat de kans 
dat de inflatie weer zakt. 

Maar de ECB verwacht dat 
ze de inflatie met haar acties 
dit jaar naar 1,5 procent kan 
tillen. Tijdelijk kan de inflatie 
pieken rond 2 procent, maar 
de algemene verwachting is 
dat de inflatie nog zeker tot 
eind 2023 onder 2 procent 
blijft. De voornaamste reden 
is dat de economie wellicht 
niet eerder volledig hersteld 
zal zijn van de pandemie. Het 
bruto binnenlands product 
(bbp) zou dit jaar wel met  
4 procent groeien, maar de 
ECB verwacht dat er tegen 
2023 slechts 2,1 procent groei 
overblijft.
De ECB meldt dat “de raad 
van bestuur verwacht dat het 
tempo van de obligatieaanko-
pen onder het pandemiepro-
gramma PEPP in het volgen-
de kwartaal aanzienlijk hoger 
zal zijn dan in de eerste 
maanden van dit jaar”. Be-
dragen wil de ECB niet noe-
men. De aankopen moeten 

dienen om een verdere rente-
stijging af te remmen of zelfs 
te stoppen. De opgekochte 
leningen zijn voor het over-
grote deel overheidsobliga-
ties. De ECB koopt ook obli-
gaties van de Europese In-
vesteringsbank (EIB) of 
soortgelijke instellingen. De 
Europese en de nationale 
centrale banken willen hoe 
dan ook voorkomen dat ze 
met slechte, risicovolle lenin-
gen blijven zitten. Daarom 
moeten de aangekochte le-
ningen een minimale krediet-
waardigheid hebben.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Kinepolis Group  2,75% 18/12/26  92,71 4,20% 100.000 NR
EUR  Trafigura Funding  3,875% 02/02/26 100,04 3,86% 100.000 NR
EUR  Ford Motor Credit 2,386 % 17/02/26 102,03  1,95% 100.000 BB+
USD  Jaguar Land Rover 5,875% 15/01/28 103,02  5,34% 200.000 B
USD  Delta Air Lines  3,75% 28/10/29 98,02  4,02% 2000 B+
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 87,39  8,01% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,63  4,32% 100.000 BBB
NOK  Volkswagen 2,50% 15/11/22 102,75  1,09% 20.000 BBB+
RUB  IBRD 5% 28/01/25 99,00  5,29% 100.000 NR
SEK  EIB 1,375% 12/05/28 107,31  0,38% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  2,54% 21/08/23 103,58 1,04%  5000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 102,68  2,92% 2000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00%  25/08/23 108,23  0,97% 2000 BBB-
ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23 104,62  5,18% 10.000 AAA
TRY  EIB 10% 07/03/22 94,46  16,58% 1000 AAA
BRL  Asian Development Bank  6% 05/02/26 97,05  6,72% 5000 NR
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 112,13  0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

ECB reageert op  
rentestijging
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Weinig enthousiasme
Sinds begin dit jaar heeft de 
ECB al voor meer dan 
120 miljard euro van zulke 
obligaties gekocht. Bij de 
start van het pandemiepro-
gramma beschikte de ECB 
over 1850 miljard euro voor 
de aankoop van obligaties. 
Daarvan is al 875 miljard euro 
opgebruikt. Er rest dus nog 
een reserve van een kleine 

1000 miljard. Dat geld zal 
worden ingezet om de bedrij-
ven en de gezinnen de kans te 
geven te lenen tegen gunstige 
voorwaarden.
Niet iedereen is gelukkig met 
het besluit van de ECB om 
voor zoveel geld obligaties op 
te kopen. Het is bekend dat 
Nederland, Duitsland, Est-
land en Oostenrijk tegen de 
maatregelen zijn. De Bundes-
bank wijst op het belang van 
de begrotingsdiscipline van 
de lidstaten. Jens Weidmann, 
de gouverneur van de Bun-
desbank, zegt dat die vorm 
van kwantitatieve verruiming 
geen garantie biedt op een 
economisch herstel. Zijn Ne-
derlandse collega Klaas Knot 
maakt zich zorgen over fi-
nanciële zeepbellen. Doordat 
geld lenen zo goedkoop is en 

obligaties amper rendement 
opleveren, stijgen bijvoor-
beeld de waarderingen van 
aandelen heel snel.

Paniekvoetbal
Sommigen beweren dat de 
ECB paniekvoetbal speelt. 
Achter de stijging van de ren-
te zaten het Amerikaanse be-
leid en de herstelvooruitzich-
ten. De binnenlandse funda-
menten van de Verenigde Sta-
ten zien er sterk uit. Ze wor-
den ondersteund door voort-
durende en enorme 
 beleidsstimulansen. Het 
 Europese beeld is anders. Er 
blijven problemen opduiken 
bij de vaccinatiecampagnes. 
De fiscale stimulansen zijn er 
veel bescheidener. De ECB-
maat regelen kunnen zeker 
helpen om een ongebreidelde 
rentestijging te vermijden, 
maar uiteindelijk moet de 
Fed ingrijpen om de wereld-
wijde stijging van de rente op 
een krachtige manier te stop-
pen. De Amerikaanse centra-
le bank liet eind vorig jaar al 
weten dat ze haar nulrente-
beleid minstens tot eind 2023 
zal aanhouden.
De Amerikaanse economie 
veert sneller dan verwacht 
weer op en de groeivooruit-
zichten verbeteren. Intussen 
lanceert president Joe Biden 

nog een enorm stimulerings-
pakket. Veel van dat nieuwe 
pakket is bedoeld voor 2022 
en daarna. Vandaar dat 
marktpartijen zich nog altijd 
zorgen maken over reflatie, 
een begrotings- en/of mone-
tair beleid dat gericht is op 
het aanjagen van de economi-
sche groei en inflatie.

Fed blijft kalm
De rente op Amerikaans 
staatspapier (Treasuries) op 
tien jaar is dit jaar al met 
meer dan 60 basispunten ge-
stegen. Meer zal het wellicht 
niet worden. Fed-voorzitter 
Jerome Powell blijft kalm. 
Maar terwijl de Fed zich geen 
zorgen maakt over de inflatie, 
moet de markt dat misschien 
wél doen.
Nu de aandelen en de grond-
stoffen weer in waarde stij-
gen, doen bedrijven met een 
CCC-rating, een lage rating in 
de categorie high yield, het 
ook weer beter. Hun obliga-
ties bieden nog een redelijk 
hoog rendement, maar het ri-
sico is uiteraard navenant. 
Wat te denken van de obliga-
ties van Transocean (rating 
CCC) in dollar, die een rende-
ment van 16 en zelfs 17 pro-
cent voorstellen? Het bedrijf 
is gespecialiseerd in boringen 
in diepzee. Anderzijds wezen 

we enkele weken geleden op 
de recente obligatie van Pets-
mart Inc. Die heeft een 
coupon van 7,75 procent en 
loopt tot 15 februari 2029. 
Ondanks de lage  rating 
(CCC+) steeg de obligatie-
koers al tot 107 procent. Daar-
door bedraagt het rendement 
6,60 procent. De ene CCC- 
rating is de andere niet.

Middellange looptijd
Voor de obligatiemarkten zijn 
de aankopen van de ECB 
goed nieuws. Door de grote 
vraag naar obligaties stijgt de 
prijs en zakt het rendement. 
De Belgische langetermijn-
rente is weer net  onder 0 pro-
cent gezakt (-0,041%). Het 
zijn argumenten om het ge-
weer nog niet van schouder 
te veranderen. Als het zeker 
is dat de langetermijnrente 
voort zou stijgen, zou het 
raadzaam zijn niet langer te 
beleggen in obligaties met 
een lange restlooptijd. Maar 
zover zijn we nog niet. We ra-
den daarom aan bij nieuwe 
aankopen vooral te gaan voor 
leningen met een middellan-
ge looptijd. Om iets meer ren-
dement te verkrijgen kunnen 
obligaties in aanmerking ko-
men die nipt in de categorie 
high yield (BB+ tot BB- en 
uitzonderlijk CCC) vallen. z

We raden aan bij nieuwe 
aankopen vooral te gaan 
voor leningen met een 
middellange looptijd.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1940 +7,01%
EUR/GBP 0,8543 -6,11%
EUR/NOK 10,060 -12,22%
EUR/SEK  10,143 -7,06%
EUR/CAD 1,4808 -5,29%
EUR/AUD  1,5279 -16,03%
EUR/NZD  1,6517 -10,55%
EUR/ZAR  17,542 -5,33%
EUR/TRY  8,9286 +24,50%

OBLIGATIEFOCUS

Sectoren die door de 
coronapandemie in moeilĳk-
heden raakten, likken hun 
wonden. Maar niet iedereen 
blĳft bĳ de pakken zitten. 
Sommigen doen een beroep 
op de obligatiemarkt, om 
kapitaal op te halen en zo  
hun financiële situatie min of 
meer recht te trekken.
De autoverhuurder Avis zit al 

een tĳdje in de hoek waar de 
klappen vallen. De verhuur 
van wagens, vooral in lucht-
havens, ligt al maanden vrĳ-
wel stil. Toch is de markt 
blĳkbaar hoopvol. De dollar-
obligatie die loopt tot 2025 
kon enkele maanden geleden 
worden gekocht tegen 55 
procent. Het geboden rende-
ment liep op tot meer dan 20 
procent. Vandaag kost die 
obligatie 101,5 procent. Wie 
beweert dat met obligaties 

geen koerswinst te halen 
valt? De groep heeft een 
nieuwe lening in dollar uitge-
bracht, die vervalt op 1 april 
2028 en een coupon van 4,75 
procent draagt. Ze kost al 
bĳna 102 procent, zodat het 
rendement nog 4,40 procent 
bedraagt. Avis heeft de 
zwakke rating B.
Marriott International heeft 
een veel betere rating BBB-. 
De hotelsector ziet nochtans 
ook al maanden zwarte 

sneeuw. Maar de hotelgroep 
heeft blĳkbaar wat marge. De 
nieuwe dollarobligatie heeft 
een coupon van 2,85 procent, 
maar ze kost slechts 98 pro-
cent. Daardoor stĳgt het ren-
dement tot net boven 3 pro-
cent. Voor liefhebbers die 
zich niet laten afschrikken 
door de lange looptĳd tot 15 
april 2031 zĳn het interes-
sante voorwaarden. De cou-
pures zĳn democratisch 
geprĳsd (2000 dollar).

De wonden  
likken
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U schrijft regelmatig over 
WDP, maar minder over 
VGP. Wat vindt u van die 
speler in logistiek vastgoed? 

VGP werd in 1998 opgericht 
in Tsjechië als een ontwikke-
laar van vastgoed en noteert 
sinds 2007 op Euronext 
Brussel en de beurs van 
Praag. Sinds 2013 is VGP ge-
leidelijk uitgegroeid tot een 
pan-Europese speler in logis-
tiek en semi-industrieel vast-
goed, die actief is in twaalf 
Europese landen. Het fami-
liebedrijf is in handen van 
topman Jan Van Geet 
(33,81%) en ondernemer Bart 
Van Malderen (20,16%). Sa-
men hebben ze 66,8 procent 
van de stemrechten. VGP is, 
in tegenstelling tot de meeste 
Belgische vastgoedspelers 
(waaronder WDP), fiscaal ge-
zien geen gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (gvv), 
waardoor het vrijer kan be-
slissen over de dividenduit-
kering. Een gvv moet min-
stens 80 procent van haar 
courante winst uitkeren.
VGP deed in mei 2016 een 
belangrijke strategische stap 
door een fiftyfifty joint ven-
ture aan te gaan met het 
Duitse Allianz Real Estate, 
gevolgd door een tweede in 
juli 2019. Die joint ventures 
hebben een voorkeurrecht 
om door VGP ontwikkelde 
projecten te kopen. Zo kan 
VGP sneller het geïnvesteer-
de kapitaal herinvesteren in 
de uitgebreide landbank. In 
2020 volgde een derde joint 
venture, voor het gezamen-
lijk ontwikkelen van VGP 

Park München, en er zijn 
plannen voor nog meer sa-
menwerkingen.
In 2020 tekende VGP een re-
cord van 27 projecten op, met 
een oppervlakte van 531.000 
vierkante meter (+85% te-
genover 2019). De opgelever-
de projecten zijn voor 98,5 
procent verhuurd. Er volgden 
vier transacties met de joint 
ventures voor een gezamen-
lijke netto-opbrengst van 
405,6 miljoen euro. De vast-
goedportefeuille groeide met 
30,1 procent tot 2,47 miljard 
euro. De landbank steeg met 
23,2 procent tot 7,65 miljoen 
vierkante meter. Daarmee 
kan VGP het hoge tempo nog 
heel wat jaren aanhouden, 
surfend op de structurele stij-
ging van de vraag naar extra 
capaciteit voor goederen-
opslag. De coro napandemie 
heeft die trend nog versterkt.
Door een dubbele aandelen-
uitgifte voor 309 miljoen 
 euro en de transacties met 
Allianz daalde de schuld-
graad in 2020 van 37,2 naar 
een lage 25,2 procent. Er is 
dus meer dan voldoende 
ruimte om het brutodivdi-
dend met 24,6 procent op te 
trekken tot 3,65 euro per aan-
deel, of een aantrekkelijk 
brutorendement van 2,65 
procent (2,5% bij WDP).

Uitstekend gelegen ontwik-
kelingsgebieden worden 
schaarser. Daarom richt VGP 
zich stilaan meer op het her-
ontwikkelen van bestaande 
gebouwen op toplocaties, 
mede omwille van de beperk-
tere impact op het milieu. 
VGP stond begin januari op 
de tweede plaats in onze jaar-
lijkse lijst van best presteren-
de Belgische aandelen van de 
voorbije twintig jaar. WDP 
stond op zes.
Ondanks de ruime koersver-
dubbeling sinds begin 2019 
mogen beleggers hun posities 
aanhouden. Voor een koop-
advies mikken we eerder op 
een terugval richting 120 eu-
ro. Beleggers met een heel 
grote positie in WDP (rating 
2A) kunnen een gedeeltelijke 
herinvestering in VGP (ra-
ting 2A) overwegen. Beide 
aandelen noteren met een 
vergelijkbare premie van 
ruim 100 procent op de 
 intrinsieke waarde. z

Krijgt VGP wat meer aandacht?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 18/3: Franco-Nevada, Tesla 

Motors en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 19/3:  MDxHealth, Wheaton 

Precious Metals en voorwoord
• Maandag 22/3:  Adidas en lezersvraag 

(VGP)
• Dinsdag 23/3: Atenor Group, McEwen 

Mining en grondstoffen (koffie) 
• Woensdag 24/3: Bekaert, Jensen Group 

en  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST:  RENTE- EN BUDGETTAIR 
BELEID EN BPOST

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 25 MAART
DPA Group: jaarresultaten
IBA: jaarresultaten
Kon.Brill: jaarresultaten
Picanol: jaarresultaten
Tessenderlo: jaarresultaten

VRĲDAG 26 MAART
Eurocommercial Properties: 
jaarresultaten

MAANDAG 29 MAART
Fountain: jaarresultaten

DINSDAG 30 MAART
HAL Trust: jaarresultaten
Miko: jaarresultaten

WOENSDAG 31 MAART
Euronav: jaarresultaten (def.)
Floridienne: jaarresultaten
Micron Tech.: kwartaalresultaten
Moury Construct: jaarresultaten

DONDERDAG 8 APRIL
7C Solarparken: jaarresultaten
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