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V O O R W O O R D

Tussentijdse correctie is 
onvermijdelijk

N r .  3 4  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

N
a regen, zonneschijn’. Die 
titel stond even voor het 
zomerreces boven deze 
rubriek (zie Trends van 7 
juli). Na een eerste half-
jaar met op bijna alle be-
langrijke wereldbeurzen 

dubbelcijferige verliezen is 
het gewaagd om positief uit 
de hoek te komen. Op applaus 
hoef je dan niet te rekenen. Je 
mag al blij zijn dat je alleen 
maar naïef wordt genoemd. 
De Engelse filosoof en eco-
noom John Stuart Mill liet in 
de jaren vijftig van de negen-
tiende eeuw al optekenen dat 
hij had waargenomen ‘dat de 
man of vrouw die hoop ver-
kondigt terwijl de rest aan het 
wanhopen is, door het meren-
deel van de mensen niet als 
een wijze wordt beschouwd’.
Alle begrip daarvoor. Onze 
stelling was dat het enige
voordeel van een bar slecht 
eerste halfjaar was dat het 
haast alleen maar beter kon 
gaan. Een topbeursjaar zou 
2022 niet meer worden, was 
de conclusie, maar we dach-

ten wel dat de tweede jaar-
helft nog wat kon goedmaken.
En of het sindsdien beter is 
gegaan! Het eerste deel van 
het tweede halfjaar heeft al 
het een en het ander goed-
gemaakt. Sinds de bodem op 
16 juni heeft de belangrijkste 
referentie-index van de Ame-
rikaanse beurs – de Standard 
& Poor’s 500 – een herstel van 
zowat 600 punten opgete-
kend. Dat is ruim 15 procent. 
Daar staan wij zelfs van te kij-
ken. Zo positief hadden we 
het in zo’n korte tijd niet in-
geschat. De Amerikaanse eco-
nomie bevindt zich technisch 
gezien in een recessie. In het 
eerste en het tweede kwartaal 
was er een negatieve groei. 
Maar met de meest recente, 
sterke banenrapporten in de 
Verenigde Staten in het ach-
terhoofd en globaal meeval-
lende bedrijfsresultaten kun-
nen we niet anders dan te 
stellen dat het enkel om een 
recessie ‘op papier’ gaat.
Daarnaast heeft ook de Ame-
rikaanse tienjarige rente geen 

nieuwe piek meer bereikt 
sinds 16 juni. Dat was niet 
toevallig het moment dat de 
Federal Reserve voor het 
eerst de basisrente met 75 ba-
sispunten (0,75 %) optrok en 
liet voelen de inflatiedreiging 
eindelijk heel ernstig te ne-
men. Steeds meer elementen 
wijzen erop dat we op of 
voorbij de inflatiepiek zijn en 
dat de Fed-renteverhoging 
van september mogelijk de 
laatste zware zal zijn.

Tussentijdse piek
De Europese beurzen deden 
het wat rustiger, maar de 
meeste komen toch in de 
buurt van een herstel van 10 
procent. De AEX-index ging 
zelfs hoger. De grootste val 
waar we nu kunnen intrap-
pen, is nog achter die herstel-
rally aan te hollen. Laat ons 
duidelijk zijn. Dit was veruit 
het gemakkelijkste deel rich-
ting nieuwe piekniveaus voor 
Wall Street. Nu kan het ge-
vecht tussen de ‘stieren’ en de 
‘beren’ pas goed beginnen om 
de neerwaartse trend sinds 
het jaarbegin te doorbreken.
De kans is zeer reëel dat we 
een tussentijdse piek hebben 
bereikt. Het zou ons zeker 
niet verbazen mochten we 
een derde tot de helft van het 
herstel van de voorbije twee 
maanden kwijtraken. Als het 
daartoe beperkt blijft in het 
najaar, dan blijven de kansen 
gaaf dat we in 2023 toch nieu-
we piekkoersen zien op de 
Amerikaanse beurs en elders. 
z
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De grootste val waar we 
kunnen intrappen, is nog 
achter de herstelrally aan 
te hollen.
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C
EO Michel Doukeris kan 
al vier kwartalen op rij 
met beter dan verwachte 
cijfers uitpakken. De 
koers is in wat rustiger 
vaarwater terechtgeko-
men en presteert beter 

dan de indexen. De volume- 
en de omzetgroei komen al 
vier kwartalen boven de ana-
listenconsensus uit.
Doukeris is haast even erva-
ren als zijn voorganger Car-
los Brito met een kwarteeuw 
op de teller bij ’s werelds 
grootste bierbrouwer. In die 
zin koos men voor continuï-
teit bij AB InBev. Dat is be-
grijpelijk gezien de corona-
pandemie en de stevige 
schuldenlast na de overname 
van SAB Miller.
In het tweede kwartaal werd 
een organische (zonder over-
names en desinvesteringen) 
volumegroei van 3,4 procent 
(+2,7 % voor de eigen bieren) 
opgetekend: van 144,84 naar 
149,73 miljoen hectoliter. De 
gemiddelde analistenver-
wachting ging uit van een vo-
lumestijging met 1,9 procent.
Op de eerste plaats is dat te 
danken aan Zuid-Amerika, 
waar we een organische groei 
van 8,6 procent zagen, op de 
hielen gezeten door Mid-
den-Amerika (+8,2 %). 
Noord-Amerika en Europa 
(EMEA) gingen wel onder de 
lat van de gemiddelde analis-
tenverwachting.
De volumetoename leidde 
ook tot een hogere omzet-
klim, maar dat zijn we al ge-
woon. De bierprijzen zijn ge-
voelig opgetrokken, om de 
kosteninflatie te compense-
ren. In de periode april-juni 
steeg de omzet met 9,3 pro-

cent van 13,54 naar 14,79 mil-
jard dollar, boven de analis-
tenconsensus van 14,58 mil-
jard dollar. Organisch be-
droeg de groei zelfs 11,3 pro-
cent of 1,6 procent beter dan 
de gemiddelde analistenver-
wachting van +9,5 %.

Ook in het tweede kwartaal 
wordt marge prijsgegeven 
om de omzetgroei te realise-
ren. De evolutie van de be-
drijfskasstroom (ebitda) is 
minder sterk dan de omzet-
groei. De ebitda nam met 5,2 
procent toe tot 5,096 miljard 
dollar (4,846 miljard dollar in 
tweede kwartaal 2021). De 
organische groei bedroeg 7,2 
procent en de prestatie van 
de biergigant ligt 159 basis-
punten (1,59 %) boven de ge-
middelde analistenschatting 
van 5,6 procent. Het betekent 
wel dat de genormaliseerde 
ebitda-marge (ebitda/omzet) 

is gezakt van 35,8 procent in 
het tweede kwartaal van 
2021 tot 34,5 procent in het 
tweede kwartaal van dit jaar. 
Daardoor zitten we ook lager 
tegenover de 35,4 procent 
van het volledige boekjaar 
2021. Dat blijft in de sector 
wel een bijzonder hoge mar-
ge.

De onderliggende winst per 
aandeel kwam in het tweede 
kwartaal uit op 0,73 dollar 
per aandeel, tegenover 
0,75 dollar per aandeel in de 
periode april-juni van 2021. 
De genormaliseerde winst 
per aandeel bereikte 0,75 dol-
lar in het tweede kwartaal, 
tegenover 0,95 dollar in de-
zelfde periode van 2021. Het 
is ook 7,1 procent beter dan 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 0,70 dollar per 
aandeel.
De schuldgraad nam af van 
4,0 keer de verhouding netto 
financiële schuld tegenover 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
eind 2021 tot 3,9 keer midden 
2022. De biergigant bevestigt 
voor het boekjaar 2022 uit te 
gaan van de langetermijn-
doelstelling van een ebit-
da-toename tussen 4 en 8 
procent met een hogere om-
zetgroei dan de toename van 
de bedrijfskasstroom.

Conclusie
De markt reageerde teleurge-
steld op het uitblijven van 
een verhoging van de ver-
wachtingen voor het volledi-
ge boekjaar en de trage afna-
me van de schuldgraad. Te-
gen 1,5 keer de verwachte 
boekwaarde, 18 keer de ver-
wachte winst en 10 keer de 
verhouding ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
2022 is de waardering zeer 
aanvaardbaar. We mikken op 
een stevig koersherstel de ko-
mende 12 tot 24 maanden 
(koersdoel 68 euro) en hou-
den onze positie stevig vast. 
z

A B  I N B E V

Geen verhoging van verwachtingen

Ko e r s :  53,18 euro
T i c ke r :  ABI  BB
I S I N - c o d e :  BE0974293251
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 106,7 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  23
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  18
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +4 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +1 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,9 %

Analisten zijn ontgoocheld 
over de trage afname van 
de schuldgraad.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A
mazon heeft een lastige 
eerste jaarhelft achter de 
rug. Een jaar geleden 
draaide de onlineverkoop 
nog op volle toeren door 
de coronapandemie, maar 
in 2022 vinden steeds 

meer klanten de weg naar de 
fysieke winkels terug. Voor 
het derde opeenvolgende 
kwartaal lag de omzetgroei 
op jaarbasis onder 10 pro-
cent: +7,2 % tot 121,2 miljard 
dollar. Amazon kon voor een 
deel de dure dollar als excuus 
inroepen. Die drukte de om-
zet met 3,6 miljard dollar.
Dat belette niet dat het aan-

deel sinds het dieptepunt van 
juni al meer dan 40 procent 
steeg. De klim valt min of 
meer samen met de aande-
lensplitsing van drie maan-
den geleden, toen elk oud 
aandeel werd ingeruild voor 
twintig nieuwe. Toch is er 
geen verband, want de liqui-
diteit van het aandeel was 
ook daarvoor al ruim vol-
doende. De klim heeft meer 
te maken met een sentiment-
omslag en de lagere rente.
In de tweede jaarhelft zullen 
de omzet en de winst worden 
vergeleken met cijfers van na 
het hoogtepunt van de pan-
demie. Amazon verwacht 
voor het lopende derde kwar-
taal een omzet tussen 125 en 
130 miljard dollar, of een 
groei van 13 tot 17 procent. 
Door hogere kosten voor ar-
beid, transport en energie 
daalde de operationele winst 

in het tweede kwartaal met 
57 procent op jaarbasis naar 
3,32 miljard dollar. Daardoor 
kelderde de operationele 
marge van 6,8 naar amper 2,7 
procent.
Amazon nam al maatregelen 
door een deel van het perso-
neel te laten afvloeien. In na-
volging van de Verenigde Sta-
ten werd ook in Europa een 
prijsverhoging voor Amazon 
Prime doorgevoerd.
De cloudafdeling Amazon 
Web Services (AWS) redde 
de meubelen met een omzet-
stijging van 33,3 procent tot 
19,74 miljard dollar. AWS le-
verde een operationele winst 
van 5,72 miljard dollar op. 
Dat betekent dat de retailac-
tiviteiten samen een verlies 
van 2,4 miljard dollar boek-
ten. Daarbij stond de thuis-
markt Noord-Amerika in 
voor een verlies van 627 mil-
joen dollar en de internatio-
nale markten voor 1,77 mil-
jard dollar.
Amazon stelt voor het lopen-
de kwartaal een operationele 
winst tussen 0 en 3,5 miljard 
dollar voorop. Dat is onder de 
consensusverwachting van 

3,8 miljard en lager dan in het 
derde kwartaal vorig jaar (4,9 
miljard).
Netto dook Amazon iets 
meer dan 2 miljard dollar in 
het rood. Dat had te maken 
met een afwaardering van 

3,9 miljard dollar op de parti-
cipatie in Rivian Automotive. 
Amazon heeft een belang van 
18 procent in de producent 
van elektrische bestelbusjes. 
Dat brengt het nettoverlies 
over de eerste jaarhelft op 
5,9 miljard dollar of 0,58 dol-
lar per aandeel. Een jaar eer-
der was er een winst van 
15,3 miljard dollar of 1,55 dol-
lar per aandeel.
Amazon wil ook meer inzet-
ten op de advertentiemarkt. 
Die bracht in het tweede 
kwartaal 8,76 miljard dollar 
op, 17,5 procent meer dan een 
jaar eerder. Het bedrijf heeft 
ook de ambitie de streaming-
divisie verder uit te bouwen. 
Door de investeringen is de 
gecumuleerde vrije kas-
stroom van de voorbije vier 
kwartalen 23,5 miljard dollar 
negatief. Amazon beschikte 
eind juni over 60,7 miljard 
dollar aan liquiditeiten. De 
langetermijnschuld, exclusief 
leasingschulden, bedraagt 
58,1 miljard dollar.

Conclusie
De vergelijkingsbasis wordt 
voor Amazon een stuk een-
voudiger. Toch is het onzeker 
dat we de recordkoersen van 
eind vorig jaar snel zullen te-
rugzien. De verwachte om-
zetgroei voor het lopende 
boekjaar bedraagt 11 procent. 
Gezien de lage winstmarges 
en de bescheiden groei is het 
aandeel tegen 30 keer de be-
drijfswinst nog pittig gewaar-
deerd. Voor de cloudafdeling 
AWS valt die waardering te 
verantwoorden, maar niet 
voor de verlieslatende retail-
tak. z

A M A Z O N

Tweede jaarhelft wordt beter

Ko e r s :  142,08 dollar
T i c ke r :  AMZN US
I S I N - c o d e :  US6516391066
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1470 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  50
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  88
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -12 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het Amazon-aandeel is 
nog altijd pittig gewaar-
deerd.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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N
a een behoorlijk eerste 
kwartaal heeft bpost een 
beter dan verwacht 
tweede kwartaal achter 
de rug. De resultaten 
werden ondersteund 
door een steeds hogere 

winstbijdrage van de Ameri-
kaanse logistieke activiteiten, 
door commerciële inspan-
ningen en kostenbesparin-
gen. Dat is in deze moeilijke 
omstandigheden, met een 
hoge inflatie en dus een snel-
le indexering van de lonen, 
een geruststellende prestatie, 
die het management vol-
doende vertrouwen geeft om 
de verwachtingen voor dit 

jaar iets te verhogen. In mei 
klonk het dat de aangepaste 
bedrijfswinst tot 40 miljoen 
euro onder een vork van 280 
tot 310 miljoen euro kon blij-
ven. Nu wordt dat beperkt 
tot 25 miljoen euro.
De activiteiten in België zijn 
cruciaal voor de resultaten. 
In het tweede kwartaal be-
droeg de bedrijfswinst 62,8 
miljoen euro (-25,7 % ten op-
zichte van het tweede kwar-
taal van vorig jaar) op een 
groepstotaal van 82,6 miljoen 
(-22,5 %). De divisie kende 
tegenwind. Het klassieke 
postvolume daalde met 7,5 
procent, maar prijsverhogin-
gen verzachtten dat. Ook het 
pakjesvolume kreeg een tik 
(-12,9 %). Het is moeilijk ver-
gelijken met het coronajaar 

2021 en bpost moet afreke-
nen met de beslissing van 
Amazon om de logistiek in 
eigen handen te nemen. Zon-
der het verlies van de Ama-
zon-pakjes bleef de daling 
beperkt tot 2,9 procent. Het 
management wijst erop dat 
bpost dit jaar dankzij grote 
commerciële inspanningen 
40 procent zal recupereren 
van de volumes die verloren 
gingen aan Amazon. De im-
pact van een snelle reeks 
loonindexaties, waarvan de 
kostprijs over 2022 geschat 
wordt op 24,5 miljoen euro, 
werd getemperd door een ef-
ficiëntere werking, die een 
stijging van de productiviteit 
met 2,7 procent en een daling 
van het aantal voltijdse equi-
valenten met 780 eenheden 
toeliet. Dankzij die inspan-
ningen bleef de daling van de 
bedrijfswinst beperkt tot 22,5 
procent.
De omzet van de logistieke 
activiteiten in Europa en 
Azië daalde, zoals verwacht, 
met 17 procent. De logistieke-
dienstverlening aan de be-
drijven via Active Ants en via 
de Europese tak van Radial 

trekken de lijn van een gesta-
ge groei door. Maar die bonus 
werd meer dan tenietgedaan 
door een dalend pakjesver-
keer tussen Azië en Europa, 
een gevolg van een gewijzig-
de btw-regeling, de lock-
downs in China en de oorlog 

in Oekraïne. De bijdrage aan 
de groepswinst daalde tot 
7,1 miljoen euro.
Beter nieuws kwam uit Ame-
rika. Dankzij de instroom van 
nieuwe klanten steeg de om-
zet van de Noord-Ameri-
kaanse logistieke activiteiten, 
vooral Radial, met 18,1 pro-
cent, bij een betere marge. 
Dat leverde een aangepaste 
bedrijfswinst van 18 miljoen 
euro op. Op de lange termijn 
zit er nog rek op de omzet en 
kan ook de marge nog beter. 
Het management wijst erop 
dat grote merken hun logis-
tiek liever in handen geven 
van kleinere spelers als Radi-
al, dan hun koopwaar te moe-
ten plaatsen tussen goedko-
pere producten op het han-
delsplatform van Amazon. 
Radial lijkt zich te ontpoppen 
van lelijk eendje tot het para-
depaardje van de groep en 
een wissel op de toekomst.

Conclusie
In moeilijke omstandigheden 
zette bpost beter dan ver-
wachte resultaten neer dank-
zij een efficiëntere werking, 
goede commerciële acties en 
de groeiende winstbijdrage 
van de Amerikaanse logistie-
ke activiteiten. De verwach-
tingen voor dit jaar werden 
lichtjes verhoogd in vergelij-
king met de communicatie in 
mei, maar het zal een hele 
klus blijven om de resultaten 
in de tweede jaarhelft te ver-
dedigen. De waardering blijft 
met een koers-winstverhou-
ding van 6 heel laag, wat toe-
laat het koopadvies te behou-
den. z

B P O S T

Hoopgevend tweede kwartaal

Ko e r s :  6,5 euro
T i c ke r :  BPOST
I S I N - c o d e :  BE0974268972
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  1,31 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  7
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6 %

Radial lijkt zich te ontpop-
pen tot een wissel op de 
toekomst.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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C
ameco heeft in de eerste 
helft van 2022 voor 
45 miljoen pond aan 
nieuwe langetermijncon-
tracten afgesloten. Dat is 
5 miljoen pond meer dan 
tijdens de vorige update. 

Dat lijkt vrij weinig, maar on-
derhandelingen over meerja-
rencontracten slepen meestal 
lang aan. De 45 miljoen pond 
is meer dan 60 procent van 
alle langetermijncontracten 
die volgens UxConsulting dit 
jaar al zijn afgesloten. Came-
co heeft voor meer dan 
170 miljoen pond aan con-
tractverplichtingen lopen.

De groep produceerde in het 
tweede kwartaal 2,8 miljoen 
pond uranium (vorig jaar 
1,3 miljoen pond) tegen een 
productiekostprijs van 30,15 
Canadese dollar per pond. 
Die kwamen allemaal van Ci-
gar Lake, de enige operatio-
nele mijn. Cameco verkocht 
7,6 miljoen pond tegen ge-
middeld 58,74 Canadese dol-
lar, 41 procent meer dan een 
jaar eerder. Er werd ook 
5,5 miljoen pond aangekocht 
tegen 48,76 Canadese dollar. 
De combinatie van hogere 
volumes en hogere verkoop-
prijzen liet de omzet met 75 
procent aandikken naar 
447 miljoen Canadese dollar. 
De aangepaste nettowinst 
(exclusief derivatenposities) 
kwam uit op 72 miljoen, te-
genover een verlies van 
38 miljoen een jaar eerder.

De productieprognose voor 
het boekjaar blijft ongewij-
zigd op ongeveer 11 miljoen 
pond. De verwachte output 
bij Cigar Lake (participatie 
54,55 %) werd opgetrokken 
van 15 miljoen naar 18 mil-
joen pond, waarvan het aan-

deel van Cameco ongeveer 
9,5 miljoen pond bedraagt. 
Dat wordt gecompenseerd 
door de opstart van Mc-
Arthur River, dat dit jaar 
weer in productie wordt ge-
nomen. McArthur River zal 
dit jaar ongeveer 2 miljoen 
pond opleveren, waarvan 
1,4 miljoen pond voor reke-
ning van Cameco.
De joint venture Inkaï in Ka-
zachstan is een probleemge-
val. Het uranium gaat nor-
maal per spoor en per schip 
naar Cameco’s verwerkings-
installatie Blind River in On-
tario. Dat is nu niet mogelijk 
door de oorlog en daarom 
moet een alternatieve route 
worden gezocht. De 
Trans-Kaspische route via de 
Kaspische Zee, Azerbeidzjan, 
Georgië en verder naar Euro-
pa is een optie. Die omweg 
zorgt wel voor logistieke uit-
dagingen en is duurder.
Cameco verhoogde de ver-
koopdoelstelling van 23 tot 
25 miljoen naar 24 tot 26 mil-
joen pond. Daardoor zal de 
omzet tussen 1,73 en 1,88 mil-
jard Canadese dollar uitko-
men. De uraniumproducent 

zal 14 tot 16 miljoen pond 
uranium aankopen tegenover 
een eerdere voorspelling van 
12 tot 14 miljoen. Cameco be-
schikte na de eerste jaarhelft 
over 1,426 miljard Canadese 
dollar aan liquiditeiten. Er is 
een ongebruikte kredietlijn 
van 1 miljard Canadese dol-
lar. Cameco heeft ook nog 
recht op een terugbetaling 
van 778 miljoen Canadese 
dollar van de Canadese belas-
tingautoriteiten. De langeter-
mijnschuld bedraagt 997 mil-
joen Canadese dollar, wat de 
nettokaspositie op 429 mil-
joen Canadese dollar brengt. 
Cameco heeft daarnaast nog 
7,3 miljoen pond uranium in 
voorraad. Inkaï leverde een 
dividend van 83 miljoen 
Amerikaanse dollar op en het 
optrekken van de participatie 
in Cigar Lake kostte 102 mil-
joen dollar. Het dividend 
werd eerder dit jaar ver-
hoogd naar 12 dollarcent per 
aandeel.

Conclusie
De fundamenten van de glo-
bale uraniumindustrie evolu-
eren gunstig en hogere prij-
zen zijn een kwestie van tijd. 
Cameco handhaaft een strik-
te aanboddiscipline en dat is 
de enige goede strategie om 
overcapaciteit te voorkomen. 
Cameco staat financieel sterk 
en de grote reserves zijn een 
troef. De stierenmarkt in ura-
nium blijft voorlopig onder 
de radar van de meeste be-
leggers, wat toelaat Cameco 
tegen een aantrekkelijke prijs 
(2,5 keer de boekwaarde en 
5 keer de omzet) in te slaan. 
z

C A M E C O

De vraag trekt aan

Ko e r s :  25,46 dollar
T i c ke r :  CCJ US
I S I N - c o d e :  CA13321L1085
Markt:  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  10 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  93
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +48 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +12 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,5 %

Cameco handhaaft een 
strikte aanboddiscipline 
en dat is de enige goede 
strategie.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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86 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e eerste jaarhelft viel te-
gen voor de Canadese 
goudproducent. De 
groepsproductie herstel-
de met 120.813 troy oun-
ce goud in het tweede 
kwartaal slechts met 2,9 

procent tegenover het zwak-
ke eerste kwartaal, dat 
117.452 troy ounce opleverde. 
De productie in het tweede 
kwartaal van 2021 bedroeg 
122.656 troy ounce. Op half-
jaarbasis geeft dat een ont-
goochelende terugval met 6,5 
procent tegenover vorig jaar 
tot 238.265 troy ounce goud.
De gemiddelde verkoopprijs 
steeg wel tegenover vorig 
jaar: +2,8 procent in het 
tweede kwartaal tot 
1.856 dollar per troy ounce 
goud en +3,5 procent tot 
1.859 dollar per troy ounce in 
het eerste halfjaar. De daling 
van de omzet bleef daardoor 
in het tweede kwartaal be-
perkt tot 0,7 procent tot 
224,6 miljoen dollar. Voor het 
eerste halfjaar was er een da-
ling met 1,8 procent tot 
447,8 miljoen.
Naast de tegenvallende pro-
ductie liepen de kosten hoger 
op dan verwacht. Die bedroe-
gen in het tweede kwartaal 
1.657 dollar per troy ounce 
goud, te vergelijken met 
1.578 dollar per troy ounce in 
het eerste kwartaal en 
1.383 dollar per troy ounce in 
het tweede kwartaal van 
2021. Na zes maanden be-
draagt het gemiddelde 
1.616 dollar per troy ounce 
goud, tegenover 1.540 dollar 
verwacht. De recurrente be-
drijfskasstroom (rebitda) 
verminderde in het tweede 
kwartaal van 51,9 miljoen 

dollar vorig jaar tot 24,1 mil-
joen en van 112,8 miljoen tot 
67,2 miljoen na zes maanden.
Naast de hoger dan verwach-
te inflatie, was er in het twee-
de kwartaal de tijdelijke pro-
ductiestop van de Braziliaan-
se RDM-mijn. De vergunning 

voor het verhogen van het 
mijnafvalbekken werd niet 
tijdig verkregen. Dat pro-
bleem is van de baan, maar 
noopte tot een verlaging van 
de verwachte productie in 
2022 van 70.000 à 80.000 
troy ounce goud tot 25.000 à 
30.000 troy ounce. Daarnaast 
loopt de opstart van de pro-
ductie in Santa Luz in Brazi-
lië trager dan verhoopt. De 
start van de commerciële 
productie schoof op naar het 
derde kwartaal en de ver-

wachte productie voor 2022 
zakte van 70.000 à 90.000 
troy ounce goud naar 45.000 
à 55.000 troy ounce. Tot slot 
verlaagde de prognose voor 
de Mexicaanse mijn Los Filos 
van 170.000 à 180.000 troy 
ounce goud tot 155.000 à 
165.000 troy ounce. Op 
groepsniveau geeft dat een 
daling van de verwachte jaar-
productie van 625.000 à 
710.000 troy ounce goud tot 

550.000 à 615.000 troy ounce.
De kostprijs per troy ounce 
goud stijgt voor 2022 van 
1.330 à 1.415 dollar tot 1.470 à 
1.530 dollar. Dat betekent wel 
nog altijd een aanzienlijke 
kostendaling vanaf de tweede 
jaarhelft.
Positief is dat de kredietfaci-
liteit werd uitgebreid van 
400 tot 700 miljoen dollar, 
met een mogelijkheid voor 
nog eens 100 miljoen. De 
looptijd werd met twee jaar 
verlengd tot 28 juli 2026, met 
een optie voor nog een jaar 
extra. De intrestvoet werd 
met 25 à 50 basispunten ver-
laagd.
Equinox Gold houdt deelne-
mingen aan in onder meer 
Solaris Resources, i-80 Gold, 
Bear Creek Mining en Sand-
box Royalties met een geza-
menlijke waarde van zo’n 
300 miljoen dollar. Daarmee 
is er extra tijd en ruimte voor 
de opstart in 2024 van het 
Canadese nieuwbouwproject 
Greenstone, de cruciale 
hoeksteen om de jaarlijkse 
productie met 600.000 troy 
ounce goud te verhogen.

Conclusie
De tegenvallende eerste jaar-
helft strookt niet met het uit-
stekende groeiprofiel van 
Equinox Gold en is tijdelijk. 
We twijfelen niet aan het 
groeitraject en het forse her-
waarderingspotentieel. Maar 
de markt eist een duidelijke 
vooruitgang in het kostenni-
veau en de bevestiging dat 
Greenstone tijdig en binnen 
budget zal opstarten. Het 
aandeel blijft in de voor-
beeldportefeuille. z

E Q U I N O X  G O L D

Jaarverwachtingen verlaagd

Ko e r s :  4,20 dollar
Ticker: EQX US
ISIN-code: CA29446Y3041
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 1,28 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  19
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 :  -30 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -38%
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

We twijfelen niet aan het 
groeitraject en het forse 
herwaarderingspotentieel 
van Equinox Gold.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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E
xmar kondigde begin de-
ze maand een langver-
wachte deal over de Tan-
go aan. Het drijvende 
platform, dat aardgas 
vloeibaar kan maken, lag 
werkloos in de haven en 

kostte het bedrijf handenvol 
geld. Beleggers hoopten op 
een nieuw huurcontract, 
maar de Tango werd ver-
kocht aan het Italiaanse 
energiebedrijf Eni. Eni be-
taalt 572 tot 694 miljoen dol-
lar, afhankelijk van de pro-
ductieprestaties tijdens de 
eerste zes maanden op loca-
tie. Ervan uitgaande dat de 
jaarlijkse huur van de Tango 
ongeveer 40 miljoen dollar 
kon opbrengen, betaalt Eni 
voor de Tango 14 tot 17 keer 
de bedrijfscashflow.
Voor Exmar is dat een fraaie 

deal. Meteen zijn alle zorgen 
over de hoge schuldenpositie 
van de baan. De nettoschuld-
positie van 460 miljoen dol-
lar, zoals gemeten eind maart 
dit jaar, wordt ingeruimd 
voor een nettokaspositie van 
minstens 100 miljoen dollar. 
Dat geeft het bedrijf de mo-
gelijkheid een dividend uit te 
keren, schulden af te lossen 
en/of nieuwe investeringen 
te doen. De gezonde balans 
legt ook een bodem onder 
het aandeel. Bij de huidige 
koers bedraagt de marktkapi-
talisatie ruim 500 miljoen 
dollar, terwijl de boekwaarde 
eind vorig jaar 536 miljoen 

dollar bedroeg. Tel daar een 
meerwaarde van 300 miljoen 
dollar bij op de verkoop van 
de Tango, en de boekwaarde 
stijgt tot 836 miljoen dollar, 
of een goede 14 euro per aan-
deel. Exmar noteert met een 
stevige, maar niet onlogische 
korting op de boekwaarde 
die grotendeels gebaseerd is 
op de waarde van de eigen 
vloot lpg-schepen.
Het is nog even afwachten 
welke winstgevendheid het 
nieuwe Exmar zal hebben. 
Met de verkoop van de Tango 
is ook een stuk winstpoten-
tieel verkocht. Exmar was 
vorig jaar onderliggend ver-
lieslatend. In het eerste 
kwartaal van dit jaar boekte 
het bedrijf een nettoverlies 
van 7,7 miljoen dollar. Maar 
dat resultaat laat veel ruimte 
voor verbetering, nu de op-
stalkosten voor de Tango 
wegvallen en de rentelasten 
gevoelig kunnen dalen. In de 
deal met Eni heeft Exmar 
ook een oplossing gevonden 
voor zijn laatste lng-tanker, 
die omgebouwd wordt tot 
een drijvende opslageenheid 
voor lng en voor tien jaar ver-

huurd wordt aan Eni. Vanaf 
dit derde kwartaal brengt de 
FSRU S188 geld in het laatje, 
want het gasplatform werd 
eerder dit jaar voor vijf jaar 
verhuurd aan het Nederland-
se Gasunie, met een contract-

waarde van 15 tot 20 miljoen 
dollar per jaar. Een ruwe ra-
ming kan vanaf volgend jaar 
een winst van 0,5 euro per 
aandeel opleveren, wat bij 
een koers van 8,5 euro een 
koers-winstverhouding van 
17 oplevert.
De winstgevendheid zal de 
volgende kwartalen vooral 
afhangen van de shipping-
divisie, die bijna volledig be-
staat uit lpg- en ammoniak-
tankers. In het eerste kwar-
taal boekte ze een bedrijfs-
winst van 7,6 miljoen dollar, 
wat een stabiel resultaat is in 
vergelijking met vorig jaar. 
De huurtarieven zijn licht ge-
stegen en twee nieuwe 
gastankers, Flanders Innova-
tion en Flanders Pioneer, 
dragen bij aan het resultaat, 
maar het aantal middelgrote 
tankers in gebruik is licht ge-
daald. Voor de rest van het 
jaar zijn de vooruitzichten 
voor de huurtarieven eerder 
gunstig, onder meer dankzij 
een hogere lpg-productie.

Conclusie
2022 wordt zoals verhoopt 
een positief kanteljaar voor 
Exmar. Dankzij een bijzon-
der lucratieve verkoop van de 
Tango FLNG aan Eni is de 
schuldpositie omgetoverd in 
een nettokaspositie. Ook de 
winstgevendheid van Exmar 
moet de volgende kwartalen 
verbeteren. Het koersherstel 
na de deal reflecteert op een 
faire manier de winstgevend-
heid van het nieuwe Exmar. 
Op basis van de boekwaarde 
noteert het aandeel nog met 
een stevige korting. Het ad-
vies blijft ‘houden’. z

E X M A R

Nieuwe start voor Exmar

Ko e r s :  8,5 euro
T i c ke r :  EXM
I S I N - c o d e :  BE0003808251
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  524 miljoen euro
k /w  2 0 2 1 :  35
ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  17
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +135 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +97 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1  %

Exmar noteert met een 
stevige, maar niet onlogi-
sche korting op de boek-
waarde.

Ad v i e s :  houden
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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88 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et aandeel van de specia-
list in farmaceutische 
grondstoffen en berei-
dingen zakte de voorbije 
maanden met ruim 20 
procent. Een eerste da-
ling kwam er nadat eind 

juni bekendgeraakt was dat 
Fagron een waarschuwings-
brief had ontvangen van het 
Amerikaanse geneesmiddele-
nagentschap FDA na een in-
spectie van een herverpak-
kingsfaciliteit in het Ameri-
kaanse Minnesota. De uit-
komst van zo’n proces is al-
tijd onzeker, maar er werd 
geen sluiting opgelegd en er 
werden ook geen producten 
teruggeroepen.

Een tweede daling kwam er 
na de publicatie van het half-
jaarrapport. De druk op de 
marges was iets groter dan 
verwacht. De groepsomzet 
klom in de eerste jaarhelft 
met 18,8 procent tot 
328,6 miljoen euro (+16% tot 
156,4 miljoen in het eerste 
kwartaal). De organische 
groei (zonder overnames of 
desinvesteringen) bedroeg 
14,5 procent, waarvan 6,9 
procent tegen constante wis-
selkoersen. De stijging van de 
Amerikaanse dollar en de 
Braziliaanse real tegenover 
de euro ondersteunden de 
omzet met 20,5 miljoen euro.
De recurrente (zonder een-
malige elementen) bedrijfs-
kasstroom (rebitda) klom 
met 13,1 procent tegenover de 
eerste jaarhelft van 2021 tot 

63,3 miljoen euro, te vergelij-
ken met 64,2 miljoen ver-
wacht. De rebitda-marge 
zakte met 90 basispunten tot 
19,3 procent (20,1 % ver-
wacht). De hogere kosten in 
Europa kunnen door de 
structuur van de leve-
ringscontracten slechts met 
vertraging worden doorgere-
kend aan de klanten, terwijl 
in Latijns-Amerika de hoge 
inflatie druk zette op de 
vraag en op de verkoopprij-
zen door toegenomen con-
currentie. De nettowinst 
steeg met 31 procent tot 
35,3 miljoen euro of 0,48 euro 
per aandeel (+29,7 %).
In Europa steeg de omzet 
met 6,9 procent (+6,1 % zon-
der wisselkoerseffecten) tot 
137,7 miljoen euro, waarvan 
2,6 procent organisch 
(+1,9 %). De rebitda klom met 
1,1 procent tot 28,9 miljoen 
euro waardoor de rebit-
da-marge terugviel van 22,2 
naar 21 procent.
In Latijns-Amerika klom de 
omzet met 20,1 procent tot 
78,6 miljoen euro, vooral 
dankzij de sterkere Brazili-
aanse real (+4% zonder wis-

selkoerseffecten). Het ma-
nagement verwacht er op 
korte termijn nog prijsdruk, 
maar blijft optimistisch over 
de groeimogelijkheden. De 
rebitda steeg met 5,2 procent 
tot 13,7 miljoen euro en de re-
bitda-marge zakte met 250 

basispunten tot 17,4 procent.
Noord-Amerika was opnieuw 
de sterkhouder met 36,5 pro-
cent omzetgroei tot 112,3 mil-
joen euro, +23,8 procent zon-
der wisselkoerseffecten 
(+18,2% organisch). De ste-
riele faciliteit van Wichita zal 
tegen eind 2022 op kruissnel-
heid zijn voor een jaarlijkse 
omzet van 125 miljoen dollar. 
De rebitda klom met 44 pro-
cent tot 20,7 miljoen euro en 
rebitda-marge steeg met 90 
basispunten tot 18,4 procent. 
In juli nam Fagron een nieu-
we steriele faciliteit over in 
Boston. Die haalt ruim 
10 miljoen euro omzet en zal 
vanaf eind volgend jaar posi-
tief bijdragen aan de winst.
Het is een belangrijke stap 
om op termijn aansluiting te 
vinden bij de top drie in de 
Verenigde Staten in dit snel-
groeiende segment. Zonder 
de faciliteit in Boston mikt 
Fagron op een stijging van de 
jaaromzet tot 670 à 690 mil-
joen euro en op een hogere 
rebitda-marge in de tweede 
jaarhelft.

Conclusie
De waardering van het aan-
deel is teruggevallen tot het 
laagste niveau in jaren, tegen 
13,3 keer de verwachte winst 
2022 en een ondernemings-
waarde van 9,6 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
voor 2022. De onzekerheid 
over de inspectie in Min-
nesota en de toegenomen 
concurrentie in Europa en 
Latijns-Amerika is voldoende 
verrekend, in tegenstelling 
tot de sterke groei in de Ver-
enigde Staten. z

F A G R O N

Margedruk en inspectie wegen

Ko e r s :  13,85 euro
T i c ke r :  FAGR BB
I S I N - c o d e :  BE0003874915
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  1,01 miljard euro
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 21 :  16,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  13,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -25 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,4 %

De waardering van Fagron 
is teruggevallen tot het 
laagste niveau in jaren.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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H
et luxeconcern Louis 
Vuitton Moët Hennessy 
(LVMH) heeft ook in on-
zekere tijden de uitste-
kende gewoonte aange-
naam te verrassen met 
zijn resultaten. Het eer-

ste halfjaar was ronduit pri-
ma, ondanks de covid-pro-
blemen en de bijbehorende 
groeivertraging in China. De 
eerste drie maanden lever-
den 29 procent omzetgroei 
op. Na zes maanden is dat 
nog altijd 28 procent: van 
28,66 naar 36,73 miljard eu-
ro. Van die klim is 21 procent 
organisch (zonder overna-
mes of desinvesteringen). 

Een sterke prestatie. Tegen-
over een analistenconsensus 
van 13,5 procent stond in het 
tweede kwartaal een organi-
sche omzetgroei van 19 pro-
cent.
De kroondivisie, mode en le-
derwaren (Louis Vuitton, 
Fendi, Donna Karan, Given-
chy en Kenzo), zette ander-
maal de sterkste groei neer: 
de omzet steeg met 31 pro-
cent, van 13,86 miljard naar 
18,14 miljard euro. De organi-
sche groei bedroeg een fraaie 
24 procent. De afdeling was 
in de eerste zes maanden 
goed voor 49,4 procent van 
de groepsomzet, tegenover 
48 procent in 2021. Ze is ook 
rendabeler dan het groepsge-
middelde.
Na een erg matig eerste 

kwartaal door aanvoerpro-
blemen was de afdeling wij-
nen en sterke dranken (Moët 
& Chandon, Dom Perignon, 
Veuve Cliquot, Château 
 d’Yquem, Hennessy) in de 
periode april-juni de uitblin-
ker. De omzet steeg er met 30 

procent, terwijl de analisten 
maar op 8 procent hadden 
gerekend. Voor het eerste 
halfjaar betekent dat een stij-
ging met 23 procent, van 2,70 
naar 3,33 miljard euro, waar-
van 14 procent organisch. De 
divisie is belangrijk voor de 
groep, want ze is de meest 
rendabele afdeling.
De divisie selectieve retailing 
omvat naast de Sephora- 
shops vooral de DFS Group, 
de grootste luxewinkelketen 
voor het reizigerspubliek met 
ruim 1.100 winkels. De omzet 
van de afdeling kreeg in 2020 
een serieuze dreun, en kon 
daar vorig jaar maar deels 
van herstellen. In de eerste 
helft van 2022 ging het ver-
der de goede kant uit. De om-
zet dikte met 30 procent aan, 
van 5,08 naar 6,63 miljard eu-
ro, waarvan 22 procent orga-
nisch.
Ook de afdeling parfums en 
cosmetica kende weer een 
stevige omzettoename van 20 
procent (13% organisch). In 
januari 2021 kocht LVMH 
voor 15 miljard euro het be-
kende juwelenhuis Tiffany & 
Co. Dat verklaart waarom de 

afdeling horloges & juwelen 
nu in omzet het nummer drie 
van de groep is. Ook hier 
steeg de omzet fors in het 
eerste halfjaar. Hij ging 22 
procent hoger (16% orga-
nisch): van 4,02 naar 
4,91 miljard euro.
De recurrente bedrijfswinst 
(rebit) maakte een sprong 
van 34 procent, van 7,62 naar 
10,235 miljard euro. Daarvan 
kwam 73,4 procent van de 
groepsebit van de sterafde-
ling mode en lederwaren.

Conclusie
De analisten waren ander-
maal onder de indruk van de 
cijfers van de luxegigant. De 
beleggers duidelijk minder, 
want de koersreactie bleef 
bescheiden. LVMH is top-
kwaliteit, en daar betaal je 
meestal stevig voor. Door de 
oorlog in Oekraïne en de 
lockdowns in China was dat 
tijdelijk minder het geval, en 
konden we het aandeel op-
pikken tegen 13 keer de ver-
wachte verhouding onderne-
mingswaarde (ev)/bedrijfs-
kasstroom (ebitda) 2022. Dat 
is 15 tot 20 procent minder 
dan het gemiddelde van de 
jongste jaren. Na de sterke 
kwartaalresultaten noteert 
het aandeel opnieuw tegen 
25 keer de verwachte winst 
van dit jaar en 14,5 keer de 
ratio ev/ebitda. Vandaar de 
adviesverlaging. Dat betekent 
ook dat we een (gedeeltelij-
ke) verkoop van de positie in 
de voorbeeldportefeuille be-
kijken. z

LV M H

Baken in onzekere tijden

Ko e r s :  692,40 euro
T i c ke r :  MC FP
I S I N - c o d e :  FR0000121014
M a r k t :  Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 349,5 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  26,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  25
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -3 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,7  %

In het tweede kwartaal 
was de divisie wijnen en 
sterke dranken de uit-
blinker.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  2A
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A A N D E L E N

H
et Belgische diagnostica-
bedrijf MDxHealth ver-
raste op 2 augustus met 
de overname aan van de 
Oncotype DX GPS-test 
(Genomic Prostate Sco-
re) van het Amerikaanse 

Exact Sciences. De genomi-
sche test schat bij prostaat-
kanker de mate in waarin de 
tumor zich agressief zal ont-
wikkelen. Afhankelijk van 
het resultaat kan de uroloog 
beslissen de evolutie van de 
patiënt af te wachten of ver-
dere behandelingen onmid-
dellijk op te starten. De test is 
al enkele jaren op de markt, 
is opgenomen in de klinische 
richtlijnen (NCCN) en geniet 
een ruime terugbetaling.
De test sluit perfect aan bij 
de Confirm-MDX-test en de 
Select-MDX-test voor pros-
taatkanker van MDxHealth. 
Select-MDX wordt na een te 
hoge PSA-waarde in het 
bloed gebruikt om de nood-
zaak voor het nemen van een 
biopsie te bevestigen. Con-
firm-MDX helpt dan weer 
om na een negatieve biopsie-
test een vals negatief resul-
taat uit te sluiten.
MDxHealth betaalt voor de 
overname tot 100 miljoen 
dollar, waarvan 30 miljoen 
onmiddellijk en tot 70 mil-
joen in functie van de ver-
koopcijfers in de periode 
2023 tot 2025. MDxHealth 
betaalde 25 miljoen dollar in 
cash en de overige 5 miljoen 
via de uitgifte van 691.171 
nieuwe aandelen tegen 
7,23 dollar per aandeel. De 
toekomstige mijlpaalbetalin-
gen kunnen via de uitgifte 
van nieuwe aandelen worden 
betaald, zolang Exact Scien-

ces niet meer dan 5 procent 
van het kapitaal van 
MDxHealth aanhoudt.
Voor de betaling en de terug-
betaling van een uitstaande 
lening van 9 miljoen euro bij 
Kreos Capital leende 
MDxHealth 35 miljoen dollar 

bij Innovatus Capital Part-
ners. De lening loopt tot 2027 
en draagt een variabele in-
trestvoet van minimaal 8,25 
procent. De eerste vier jaar 
moet enkel intrest worden 
betaald. Voor de betaling van 
de mogelijke mijlpaalbetalin-
gen is er een optie om bijko-
mend 35 miljoen dollar te le-
nen, 20 miljoen in 2024 en 
15 miljoen in 2025.

Het grootste deel van het 
verkoop- en marketingteam 
van de urologieafdeling van 
Exact Sciences voegt zich bij 
het commerciële team van 
MDxHealth, dat aanzienlijk 
versterkt tot ruim zeventig 
mensen. Het management 
ziet heel wat mogelijkheden 
om het uitgebreidere testen-
menu aan te bieden bij de be-
staande klanten van beide 
bedrijven, inclusief de vorig 
jaar gelanceerde urinewe-
geninfectie-test (UTI), intus-
sen omgedoopt tot Resol-
ve-MDX.
MDxHealth zet de ontwikke-

ling van de eigen test (Active 
Surveillance of AS-MDX) 
stop. De ontwikkeling van 
Monitor-MDX gaat wel door.
Het bedrijf maakte voorlopi-
ge halfjaarcijfers bekend. De 
omzet in het tweede kwartaal 
bedroeg 6,9 miljoen dollar, 
een toename met 22 procent 
tegenover het tweede kwar-
taal van 2021 en met 13 pro-
cent tegenover het eerste 
kwartaal. Na zes maanden 
betekent de omzet van 
13 miljoen dollar een stijging 
met 21 procent tegenover vo-
rig jaar. De jaarverwachtin-
gen voor de bestaande activi-
teiten werden opgetrokken 
van 25 à 27 miljoen dollar tot 
27 à 29 miljoen, of een groei 
van 21 à 30 procent tegenover 
2021 (22,2 miljoen dollar). 
Inclusief de inkomsten vanaf 
1 augustus van de Oncotype 
DX GPS-test stijgt de ver-
wachte omzet naar 40 à 
42 miljoen dollar. De kaspo-
sitie bedroeg op 30 juni 
40 miljoen dollar.

Conclusie
We zijn heel tevreden met de 
verrassende overname die de 
ambitie van MDxHealth om 
uit te groeien tot een diag-
nosticabedrijf met een volle-
dig testenmenu in het behan-
delingstraject van prostaat-
kanker en urologie aanzien-
lijk versnelt. De omzet zal 
eensklaps verdubbelen, zon-
der noemenswaardige aan-
deelhoudersverwatering op 
de korte termijn. De schuld-
financiering is niet goedkoop, 
maar geeft het bedrijf tijd om 
commerciële vooruitgang te 
boeken. z

M D X H E A LT H

Kwantumsprong dankzij overname

Ko e r s :  0,82 euro
T i c ke r :  MDXH BB
I S I N - c o d e :  BE0003844611
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 127,9 miljoen euro
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 :  -34 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -8 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

We zijn heel tevreden met 
de verrassende overname.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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M
eer dan met de halfjaar-
cijfers scoorde de pro-
ducent van persoonlij-
kehygiëne-oplossingen 
voor baby’s (luiers), 
vrouwen (tampons) en 
senioren (incontinentie-

producten) met de aankondi-
ging van de verkoop van de 
Mexicaanse activiteiten aan 
Softys, een dochteronderne-
ming van Empresas CMPC. 
De verkoop zal ongeveer 
285 miljoen euro opbrengen. 
Het is een mijlpaal voor 
Ontex in de strategie van 
CEO Esther Berrozpe om het 
bedrijf weer een deftige ren-
dabiliteit te bezorgen.

De groep gaat door een diep 
dal door problemen in de 
aanvoerketen in combinatie 
met exploderende grondstof-
fenprijzen. Om Ontex rich-
ting een ebitda- marge (be-
drijfskasstroom/omzet) in de 
vork van 12,5 en 13,5 te krij-
gen, worden de initiatieven 
van het vorige management 
teruggedraaid. Het bedrijf 
keert terug naar private label 
en is enkel nog in Europa en 
Noord-Amerika actief. De 
verkoop van de Braziliaanse 
activiteiten kan elk moment 
worden aangekondigd.
Die ebitda-marge al in 2023 
halen, zal niet simpel zijn. Of 
Ontex dan nog een onafhan-
kelijke vennootschap zal zijn, 
is ook nog maar de vraag. In 
het voorjaar doken de ge-
ruchten op dat de referentie-
aandeelhouder GBL een bod 

op het fors gedaalde Ontex 
overweegt. Maar het is bij ge-
ruchten gebleven. Het bedrijf 
gaf wel toe dat er verkennen-
de gesprekken waren met de 
Amerikaanse groep Ameri-
can Industrial Partners 
(AIP), de eigenaar van de 
Ontex-sectorgenoot Attindas.
Ontex zag zijn concurrentie-
positie de voorbije jaren ver-
zwakken. Vooral in Europa, 
waardoor hogere kosten 
moeilijk en traag kunnen 
worden doorgerekend. De 
halfjaarcijfers vertonen een 
heel gemengd beeld. Positief 
is de omzettoename met 17,4 
procent. We klimmen van 
980,6 miljoen euro in de eer-
ste zes maanden van vorig 
jaar naar 1,152 miljard euro in 
het eerste halfjaar 2022. In 
het tweede kwartaal is er 
zelfs een stijging met 19,4 
procent: van 500,9 naar 
598,3 miljoen euro. De kern-
markten scoorden +13,6 pro-
cent (780,6 miljoen euro) in 
de eerste jaarhelft. De 
groepsomzet klopte de ge-
middelde analistenverwach-
ting met 2,9 procent (consen-
sus 1,12 miljard euro), de ker-

nmarkten klopten de consen-
sus (761,5 miljoen) met 2,5 
procent.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) van de voortgezette acti-
viteiten nam een duik van 
53,1 procent op jaarbasis, van 

84,6 miljoen euro in de eerste 
helft van 2021 naar 39,7 mil-
joen euro in de eerste helft 
van dit jaar. Dat betekent een 
daling van de ebitda-marge 
van 12,3 naar 5,1 procent. Dat 
ondanks een stijgende omzet 
en brutokostenbesparingen 
van 29 miljoen euro. De aan-
gepaste winst per aandeel 
van de voortgezette activitei-
ten kleurt rood: van 0,27 naar 
-0,14 euro per aandeel. Dat is 
pijnlijk voor de evolutie van 
de schuldgraad. De netto fi-
nanciële schuld (NFS) nam 
in de eerste zes maanden met 
101 miljoen euro toe tot 
826 miljoen euro. Dat levert 
een onaanvaardbaar hoge 
schuldratio van 6,8 keer de 
verhouding NFS/ebitda op. 
De verkoop van de Mexi-
caanse activiteiten zal die tot 
een iets meer acceptabele 
5,2 keer terugbrengen.

Conclusie
De markt had geanticipeerd 
op slechte resultaten en was 
opgetogen met de verkoop 
van de Mexicaanse activitei-
ten. Het is uitkijken naar de 
aankondiging van de verkoop 
van de Braziliaanse activitei-
ten zodat het hoofdstuk ‘op-
komende markten’ kan wor-
den afgesloten. Is er daarna 
ruimte voor een transactie 
met sectorgenoot Attindas? 
We hopen dat het bod mini-
maal 9 euro per aandeel zal 
bedragen. Maar er is nog 
geen bod en Ontex heeft nog 
werk om de rendabiliteit ten 
gunste te keren en de schuld-
graad af te bouwen. Het diep-
tepunt hebben we normaal 
wel gehad. z

O N T E X

Verkoop Mexicaanse dochter een feit

Ko e r s :  6,41 euro
T i c ke r :  ONTEX BB
I S I N - c o d e :  BE0974276082
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 527,8 miljoen euro
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 :  -32 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -12 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het is uitkijken naar de 
verkoop van de Brazili-
aanse activiteiten.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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D
e omzet van X-Fab lag in 
het tweede kwartaal met 
188,8 miljoen dollar 
(+17,3 % op jaarbasis) aan 
de bovenkant van de ver-
wachte omzetvork van 
180 tot 190 miljoen dol-

lar. Na de eerste jaarhelft be-
draagt de groepsomzet 
367 miljoen dollar of 16,2 
procent meer dan een jaar 
eerder. X-Fab profiteerde 
van prijsverhogingen, een 
betere omzetmix en hogere 
volumes. Operationeel ver-
loopt alles naar wens, on-
danks een lichte afkoeling in 
de globale halfgeleidermarkt. 

Er is in bepaalde niches nog 
altijd schaarste, maar het 
ergste lijkt achter de rug. In 
bepaalde eindmarkten daalt 
de vraag door een lagere ver-
koop naar onder meer pc’s, 
laptops en spelconsoles.
De bedrijfswinst of ebitda 
daalde met 2 procent naar 
42 miljoen dollar door een 
stijging van de inputkosten. 
Daardoor daalde de ebitda- 
marge naar 22,5 procent. Na 
zes maanden in 2022 ligt de 
ebitda met 83 miljoen dollar 
5,8 procent hoger dan een 
jaar eerder (marge 22,7%). 
Netto bleef er met 7 miljoen 
dollar 74 procent minder 
over dan een jaar eerder. Dat 
heeft te maken met een ge-
schil met een leverancier 
over een contract uit 2018. 
X-Fab boekte daarvoor een 
voorziening van 13,8 miljoen 

dollar. De kans bestaat dat 
X-Fab dat bedrag kwijt is.
De halfgeleiderproducent 
stelde de omzetprognose 
voor het volledige boekjaar 
licht neerwaarts bij door de 
dure dollar. Die had een im-
pact van 6,5 procent. X-Fab 
gaat uit van een omzet tussen 
750 en 790 miljoen dollar te-
genover 750 tot 815 miljoen 
dollar eerder dit jaar. De ebit-
da-marge zal tussen 22 en 25 
procent uitkomen.
Automotive blijft de grootste 
afdeling met een omzet van 
98 miljoen dollar, een groei 
met 18,7 procent op jaarbasis. 
Industrial (halfgeleiders voor 
industriële toepassingen) 
haalde een omzet van 43 mil-
joen dollar (+20,7 %). Medi-
cal groeide met 33,7 procent 
tot 14 miljoen dollar. De drie 
kernmarkten staan samen in 
voor 82 procent van de 
groepsomzet. De omzet uit 
SiC-halfgeleiders (silicium-
carbide) steeg tijdens de eer-
ste jaarhelft met 87 procent 
naar 25 miljoen dollar.
De groep streeft ernaar 70 
procent van de omzet via lan-
getermijncontracten te gene-

reren. In die contracten zit 
zowel een inflatieclausule als 
een minimale afnamever-
plichting verwerkt. Die moet 
het bedrijf toelaten sneller 
prijsverhogingen door te voe-
ren. De afnameplicht moet 
dan weer een minimale capa-

citeitsbezetting garanderen. 
In het tweede kwartaal wer-
den alleen orders aangeno-
men van klanten die al een 
langetermijncontract onder-
tekenden. Zo wil X-Fab ver-
mijden dat het de gestegen 
productiekosten niet kan 
doorrekenen. Dat verklaart 
de daling van het aantal nieu-
we bestellingen met 32 pro-
cent.
De productiecapaciteit is 
voor 2023 en 2024 al volge-
boekt. De nieuwe contracten 
voorzien ook in een aanbeta-
ling, waarmee X-Fab een deel 
van de capaciteitsuitbreidin-
gen kan financieren. Dit jaar 
wordt 200 miljoen dollar ge-
investeerd in bijkomende 
productiecapaciteit. De capa-
citeit van de fabriek in Malei-
sië wordt verdubbeld. Dat zal 
500 miljoen dollar kosten. De 
vrije kasstroom was in de 
eerste jaarhelft 53 miljoen 
dollar negatief. X-Fab be-
schikt over 250,8 miljoen 
dollar aan cash.

Conclusie
De halfgeleidersector her-
stelde de voorbije weken niet 
mee met de rest van de 
markt. Voor X-Fab kwam 
daar de neerwaartse bijstel-
ling van de omzetprognoses 
bovenop. Het nieuwe ver-
koopmodel met overeenkom-
sten op de lange termijn moet 
het cyclische karakter van de 
activiteiten uitvlakken. Tegen 
minder dan 5 keer de onder-
nemingswaarde en 10 keer de 
verwachte winst is het aan-
deel, gezien de verwachte 
groei, niet duur. X-Fab blijft 
een kanshebber. z

X - F A B

Geschrokken van omzetverlaging

Ko e r s :  6,53 euro
T i c ke r :  XFAB FP
M a r k t :  Euronext Parĳs
I S I N - c o d e :  BE0974310428
Beurskapitalisatie: 860 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  10
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  10
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -24 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -29 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het nieuwe verkoopmodel 
moet het cyclische karak-
ter van de activiteiten uit-
vlakken.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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H
oge staalprijzen leveren 
de roestvrijstaalprodu-
cent Aperam een sterk 
kwartaal op. Hoewel de 
marktomstandigheden 
wat verslechteren, blijft 
de operationele winst 

wellicht op een hoog niveau.
Aperam wist de omzet in 
het tweede kwartaal met  
8 procent op te voeren naar 
2,5 miljard euro, vergeleken 
met 2,3 miljard in het eerste 
kwartaal. Dat is te danken 
aan verdere prijsverhogin-
gen van roestvrij staal. Ze 
compenseerden de met  
6 procent gedaalde staalver-
schepingen. Voor bijzondere 
posten steeg de bedrijfskas-
stroom (ebitda) kwartaal op 
kwartaal met 11 procent 
naar 402 miljoen euro. Dat 
was nog wat hoger dan de 
analistenconsensus van 
388 miljoen euro. Over het 
eerste halfjaar verdiende 
Aperam 6,57 euro per aan-
deel, tegen 4,12 euro in de-
zelfde periode vorig jaar.
Voor het derde kwartaal 
stelt het staalbedrijf een la-
ger aangepast ebitda in het 
vooruitzicht vergeleken met 
het tweede kwartaal. Een 

verrassing is dat niet, want 
de consensus gaat voor dit 
jaar uit van een ebitda van 
1,2 miljard euro. Om die 
prognose te halen, moet de 
ebitda over de tweede jaar-
helft uitkomen op circa 
435 miljoen, tegen 623 mil-
joen euro in de tweede helft 
van 2021. Dat moet haalbaar 
zijn, want de eindvraag blijft 
buiten de industrie en de 
constructiesector voorals-
nog goed overeind. Wel bou-
wen vooral klanten in Euro-
pa hun voorraden af, gelet 
op de onzekere economi-
sche vooruitzichten en ge-
daalde nikkelprijzen. In 
Brazilië is de vraag stabiel.

Conclusie
Dat Aperam nog geen duide-
lijke groeivertraging ziet, 
stemde de beleggers tevre-
den. De koers steeg met cir-
ca 9 procent. Positief is ook 
dat het bedrijf zijn net-
toschuldpositie snel ver-
laagt, van 666 miljoen eind 
maart naar 571 miljoen euro 
eind juni. Aperam rekent op 
aanhoudend goede kasstro-
men, zodat de schulden ver-
der kunnen dalen. Zo ont-
staat er ruimte voor aan-
deleninkoop. Het dividend 
is onlangs verhoogd naar 
2 euro per aandeel. Naar 
verwachting zal de winst 
volgend jaar significant te-
rugvallen. Dat is bij een divi-
dendrendement van ruim 6 
procent en een koers-winst-
verhouding van 6 voor 2023 
al ruimschoots in de koers 
verwerkt. Het koopadvies 
blijft staan. z

D
e omzet van de fitness-
groep bedroeg in de eer-
ste jaarhelft 354,6 mil-
joen euro. Een vergelij-
king met het cijfer in 
dezelfde periode een 
jaar eerder (53 miljoen) 

is weinig relevant, omdat 
toen veel clubs verplicht de 
deuren dicht moesten hou-
den. De onderliggende be-
drijfskasstroom (ebitda) 
kwam uit op 60,2 miljoen 
euro, tegenover een verlies 
van 12,5 miljoen een jaar 
eerder. Netto dook Basic-Fit 
28 miljoen euro in het rood, 
maar juni was wel de eerste 
winstgevende maand sinds 
de start van de pandemie. Er 
kwamen in de eerste jaar-
helft 107 nieuwe clubs bij, 
wat het totaal eind juni op 
1.122 bracht. Groei was er in 
Frankrijk (80 nieuwe clubs) 
en Spanje (11). Duitsland 
komt vanaf het vierde kwar-
taal aan de beurt. Het aantal 
leden steeg naar 2,92 mil-
joen, of 700.000 meer dan 
begin dit jaar. Basic-Fit 
streeft tegen eind dit jaar 
naar 3,5 miljoen leden. De 
omzetprognose voor het 
volledige boekjaar blijft ge-
handhaafd op 800 tot 
850 miljoen euro. De out-
look voor de ebitda werd 
wel verlaagd van 240 naar 
ongeveer 225 miljoen euro. 
Het wil de uitgaven voor 
marketing optrekken van  
4 à 5 procent naar 6 procent 
van de omzet.
Basic-Fit wil meer inzetten 
op het aanbieden van het 
duurdere premiumabonne-
ment dat onder gezinsleden 
gedeeld kan worden en 
29,99 euro per maand kost 

tegenover 19,99 euro voor 
een basisabonnement. In ju-
ni maakte 35 procent van de 
nieuwe leden gebruik van 
die formule. Van het totale 
ledenbestand is intussen  
26 procent premiumlid. De 
ruimte om de prijzen te ver-
hogen is hoe dan ook erg be-
perkt, want het klantenver-
loop is in deze sector tradi-
tioneel hoog. Tegelijk stijgen 
de kosten voor huur, energie 
en de bouw van nieuwe 
clubs, terwijl de meeste 
steunmaatregelen zijn weg-
gevallen.

Conclusie
Basic-Fit had na de eerste 
jaarhelft 181 miljoen aan li-
quiditeiten ter beschikking 
tegenover nog 361 miljoen 
euro eind december. De net-
toschuld zonder leasever-
plichtingen klom eind juni 
naar 690 miljoen, tegenover 
548 miljoen zes maanden 
eerder. We verlagen de ver-
wachting voor de onderlig-
gende nettowinst van 0,61 
naar 0,46 euro per aandeel. 
Het advies blijft ‘houden’. z

A P E R A M

Opnieuw recordwinst
B A S I C - F I T

Weinig overtuigend

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

In het tweede kwartaal klom 
de omzet met 26 procent tot 
21,5 miljard dollar, terwijl de 
aangepaste winst per aandeel 
1,09 dollar bedroeg, een groei 
met 36 procent. Disney stak 
rivaal Netflix voorbij en telt 

nu 221 miljoen streaming-
klanten, iets meer dan Net-
flix. Disney+ heeft 152,1 mil-
joen abonnees, een toename 
met 14,4 miljoen. Disney wil 
de prijzen verhogen voor 
klanten die Disney+ willen 
bekijken. De groep voorspelt 
215 à 245 miljoen klanten van 
Disney+ tegen eind septem-
ber 2024, iets minder dan de 
vorige prognose. Het aandeel 
was na de resultaten bijzon-
der goed op dreef.

De koekjesproducent kon in 
de eerste jaarhelft straffe cij-
fers voorleggen. De omzet 
groeide met 14,1 procent tot 
416,8 miljoen euro. Ondanks 
de hoge inflatie en de vertra-
gende economie, steeg het 

volume met 6,1 procent. Lo-
tus voerde prijsstijgingen 
door. De twee belangrijkste 
pijlers, Biscoff en Natural 
Foods, lieten een groei van 
respectievelijk 17 en 30 pro-
cent optekenen. De groep re-
aliseerde een recurrente be-
drijfskasstroom van 82,5 mil-
joen euro, terwijl de marge 
uitkwam op 19,8 procent. De 
nettowinst trok met 8,1 pro-
cent aan tot 52,7 miljoen eu-
ro. De koers won 6 procent.

Het tankerrederij-aandeel 
Euronav behoort tot de sterk-
ste stijgers in Brussel. Dat 
heeft te maken met meeval-
lende cijfers over het tweede 
kwartaal, prima vooruitzich-
ten en de strijd tussen de 

Noorse reder Fredriksen die 
Frontline wil fuseren met Eu-
ronav en de familie Saverys 
die radicaal tegen die fusie is 
gekant. Tijdens het tweede 
kwartaal van 2022 zag Eu-
ronav de omzet toenemen tot 
148,7 miljoen dollar, terwijl 
het nettoverlies werd terugge-
drongen tot 4,9 miljoen dollar. 
De groep verwacht stijgende 
vrachttarieven en langere af-
standen. De koers bereikte 
het hoogste peil in twaalf jaar.

Het plantageaandeel van de 
holding Ackermans & van 
Haaren maakte schitterende 
cijfers bekend over de eerste 
helft van dit jaar. De palm-
olieprijs lag gemiddeld op 
1.617 dollar per ton, 45 pro-

cent meer dan in de eerste 
helft van 2021. Daaruit puur-
de Sipef een brutowinst van 
129,1 miljoen en een netto-
winst van 63,9 miljoen dollar. 
De prijs is weer gedaald, 
maar Sipef verkocht twee 
derde van de productie tegen 
hogere prijzen. Voor 2022 
verwacht Sipef een recurren-
te nettowinst van minstens 
100 miljoen dollar. De koers 
steeg ruim 3 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 122,67 dollar
Ticker: DIS US
ISIN-code: US2546871060

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 82,64 euro
Ticker: LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 16,56 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 60,70 euro
Ticker: SIP BB
ISIN-code: BE0003898187
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D
e beurzen hebben het de 
voorbije weken veel beter 
gedaan dan verwacht. Er 
was een zomerhausse. 
Maar de kans is reëel dat 
de sfeer op de beurzen 
wat zal afkoelen. Het 

Amerikaanse banenrapport 
laat weinig tot geen ruimte 
voor de Fed om het ritme van 
de renteverhogingen af te 
bouwen.
De beurzen verwachten nog 
renteverhogingen. Het gevaar 
schuilt in een veel hevigere 
rentestijging dan verwacht. 
De Fed heeft de beleidsrente 
dit jaar al een paar keer ver-
hoogd met een forse 75 basis-
punten. Het doel is de inflatie 
terug te dringen richting 2 
procent. Met 8,52 procent zijn 

O P T I E S

Portefeuille beschermen met opties
we daar nog ver van verwij-
derd. Fed-voorzitter Jerome 
Powell vreest dat een recessie 
in de komende maanden on-
vermijdelijk is. Nog een ren-
teverhoging van 75 basispun-
ten is niet uitgesloten.
Indexopties kunnen beleg-
gers goed beschermen tegen 
koersverlies, mochten de 
beurzen de komende maan-
den negatief reageren. We 
gaan à la baisse met geschre-
ven callopties. Die strategie 
vergt geen begininvestering.

Geschreven calls
Schrijf de Euro Stoxx 50 call 
december 2022 met uitoe-
fenprijs 3.700 @ 235 euro
De Euro Stoxx 50 is een index 
met 50 Europese aandelen, 

waaronder AB InBev, ING, 
LVMH en Philips. De con-
tractgrootte van de opties be-
draagt 10. Valt de index terug 
en sluit hij tegen 16 december 
onder 3.700, dan is de premie 
van 235 euro verworven. De 
waarde van uw aandelen zal 
gezakt zijn, maar de winst op 
dit contract maakt het verlies 
geheel of gedeeltelijk goed. 
Stijgt de index, dan wordt de 
afrekening gemaakt in uw na-
deel, maar dan zijn uw aande-
len in waarde gestegen.
Om Amerikaanse technolo-
gieaandelen te verzekeren te-
gen koersdalingen kunt u op-
ties gebruiken op de Nasdaq 
100. De contracteenheid is 
daar 100. Een aankoop van 
putopties zal een zware in-

vestering vergen. Daarom 
verkiezen we geschreven po-
sities.
Schrijf de AEX call decem-
ber 2022 met uitoefenprijs 
730 @ 30,12 euro
Bij deze index is de contract-
grootte 100. Als de Neder-
landse AEX-index hapert 
rond het huidige niveau of te-
rugvalt, dan is de premie van 
3.012 euro (30,12 x 100) bin-
nen. Ze dekt het verlies op uw 
aandelen geheel of tenminste 
gedeeltelijk.
De weerstand bevindt zich 
rond 740. Als die het begeeft 
en de index gaat hoger, dan 
bedraagt het hoogst mogelijke 
verlies het verschil van de 
AEX op 16 december en de 
uitoefenprijs (730) vermenig-
vuldigd met 100. De ontvan-
gen premie van 3.012 euro 
mag u houden. De waardestij-
ging van uw aandelen is mooi 
meegenomen. z

I
n het kader van de Ameri-
kaanse Inflation Reduction 
Act wil de Amerikaanse 
overheid de prijsstijgingen 
van geneesmiddelen beper-
ken. Dat lijkt negatief voor 
de sector, maar dat is het 

niet, omdat er nu eindelijk 
duidelijkheid komt. Gediver-
sifieerde farmabedrijven met 
een goed gevulde pijplijn hoe-
ven zich geen zorgen te ma-
ken en voor de beleggers is 
deze defensieve sector inte-
ressant.

Xtrackers MSCI World 
Healthcare ETF
ISIN-code: IE00BM67HK77
Beurs: Xetra

D E R I V A T E N

Trackers op gezondheidszorg

Beheersvergoeding: 0,25 %
Tickersymbool: XDWH GY
Deze tracker van DWS In-
vestments (Deutsche Bank) 
telt 142 bedrijven met een 
groot overwicht voor de Ver-
enigde Staten (71,3 %), op rui-
me afstand gevolgd door 
Zwitserland (7,6 %), Japan 
(4,6 %) en het Verenigd Ko-
ninkrijk (4,1 %). Het is een fy-
sieke tracker en de inkomsten 
uit dividenden worden her-
belegd.

iShares MSCI World 
Healthcare Sector ESG ETF
ISIN-code: IE00BJ5JNZ06
Beurs: Euronext Amsterdam
Beheersvergoeding: 0,25 %

Tickersymbool: WHCS NA
Deze tracker van BlackRock 
Asset Management noteert 
zowel op Euronext Amster-
dam als op de Duitse Xetra 
(ticker CBUF). De onderlig-
gende index is de MSCI 
 World Health Care ESG Re-
duced Carbon Select Capped 
Index, die 139 bedrijven telt. 
Er zijn een aantal verschillen 
met de hierboven besproken 
index. Het overwicht van de 
Verenigde Staten is iets klei-
ner (67,5 %). Daarna volgen 
Zwitserland (8,3 %), Japan 
(6,9 %) en Denemarken 
(6,5 %). Opmerkelijk is dat 
drie van de grootste vijf posi-
ties van buiten de VS komen. 

Nog een verschil is dat de in-
komsten uit dividenden wor-
den uitgekeerd en niet herbe-
legd.

iShares Stoxx Europe 600 
Healthcare ETF
ISIN-code: DE000A0Q4R36
Beurs: Xetra
Beheersvergoeding: 0,48 %
Tickersymbool: EXV4 GY
Beleggers die de Europese ge-
zondheidssector verkiezen, 
kunnen terecht bij deze trac-
ker van BlackRock. De ETF 
heeft de Stoxx Euro 600 
Healthcare-index als onder-
liggende waarde. Die telt 57 
bedrijven met het hoogste ge-
wicht voor Zwitserland 
(36,5 %), gevolgd door het VK 
(21 %), Denemarken (15,9 %) 
en Frankrijk (11,3 %). EXV4 is 
een fysieke tracker en de in-
komsten uit dividenden wor-
den uitgekeerd. z
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O
ns basisscenario blijft dat 
de westerse beurzen 
midden juni hun diepte-
punt hebben bereikt. 
Maar een tussentijdse te-
rugval na de zomerrally 
is haast onvermijdelijk. 

We nemen we winst op aan-
kopen die we in juni en juli 
hebben gedaan. Het gaat on-
der meer over twee aandelen  
ASML (gekocht tegen onge-
veer 450 euro) en de vijf aan-
delen Sofina onder 200 euro. 
De positie in First Quantum 
Minerals willen we opbou-
wen. Mede door een nieuwe 
renteverlaging zijn we ervan 
overtuigd dat de tussentijdse 
terugval in China achter de 
rug is. Daarom nemen we 
een deel van de verkochte 
positie in Alibaba weer op in 
de portefeuille.

KBC: niet beloond 
voor sterke cijfers
Het aandeel van KBC onder-
ging sinds het jaarbegin grote 
schommelingen. Van de piek 
van 85 euro in januari dook 
de koers, mede door de start 
van de oorlog in Oekraïne, 
begin maart richting 50 euro. 
Na een herstel tot 65 euro 

zakte hij onlangs terug naar 
50 euro. Dan is het teleurstel-
lend dat meevallende resulta-
ten de voorbije dagen toch 
niet geleid hebben tot een 
echt herstel.
Nochtans is KBC weer een 
stevige dividendbetaler. Dat 
zal zo blijven, gezien de 
winstcijfers in het eerste 
halfjaar. De markt gaat uit 
van 4 euro brutodividend per 
aandeel voor het boekjaar 
2022, wat overeenkomt met 
een verwacht brutodivi-
dendrendement van 7,5 pro-
cent. Dat zou ook een mee-
valler zijn voor KBC Ancora, 
met 18,6 procent van de aan-
delen de referentie aandeel-
houder van KBC. De holding 
heeft enkel KBC-aandelen in 
portefeuille en haar inkom-
sten bestaan zo goed als uit-
sluitend uit KBC-dividenden.
De liquiditeits- en solvabili-
teitsratio’s van KBC behoren 
tot de top in Europa. Dat laat 
het KBC-management toe 
minstens 50 procent van de 
geconsolideerde winst uit te 
keren, mogelijk zelfs nog 
meer. In november komt er 
een interim-dividend van 
1 euro bruto per aandeel.

Maar om hoge dividenden uit 
te keren, moeten de resulta-
ten op peil blijven. Daar is 
KBC in het tweede kwartaal 
in geslaagd, ondanks de 
moeilijker omstandigheden 
met de oorlog in Oekraïne, 
een vertragende economie en 
een torenhoge inflatie.
Het nettoresultaat van het 
tweede kwartaal lag met 
811 miljoen euro boven dat 
van dezelfde periode in 2021 
(793 miljoen euro) en ver bo-
ven de analistenconsensus 
van 719 miljoen. De winst per 
aandeel steeg van 1,87 naar 
1,92 euro. Na zes maanden is 
er nog een achterstand te-
genover 2021: 1,269 miljard 
euro nettowinst tegenover 
1,35 miljard, of 2,99 tegen-
over 3,18 euro per aandeel.
De Belgische grootbank wist 
te verrassen met een toena-
me van de nettorente-inkom-
sten in het tweede kwartaal. 
Tegenover het eerste kwar-
taal was er een stijging met 4 
procent, en tegenover dezelf-
de periode vorig jaar bedroeg 
de klim zelfs 14 procent. Met 
2,123 miljard euro kwamen 
de inkomsten uit boven de 
1,85 miljard euro van vorig 
jaar, en ook boven de gemid-
delde analistenverwachting 
van 2,07 miljard.
De exploitatiekosten liepen, 
mee door de torenhoge infla-

tie, op van 972 miljoen naar 
1,07 miljard euro.
De voorbije kwartalen wer-
den bij de Belgische groot-
bank ook gekenmerkt door 
de terugname van de voor-
zieningen voor slechte kre-
dieten. Maar die tendens is 
voorbij door de onzekere ma-
cro-economische tijden. In 
het tweede kwartaal bedroe-
gen de nettoprovisiekosten 
451 miljoen euro, een status 
quo tegenover het tweede 
kwartaal van vorig jaar.
De jaarverwachtingen wer-
den opgetrokken. Voor de to-
tale opbrengsten gingen ze 
van 8 naar 8,4 miljard euro, 
voor de exploitatiekosten van 
4,0 naar 4,15 miljard.
We zijn erg tevreden over de 
cijfers van KBC, maar de lau-
we marktreactie is teleurstel-
lend. De waardering is erg re-
delijk, tegen 1,1 keer de boek-
waarde en een verwachte 
koers-winstverhouding van 
8,5 voor 2022, ondanks de 
bijzonder fraaie kapitaalra-
tio’s en een verwacht divi-
dendrendement van 7,5 pro-
cent. We blijven bij ons posi-
tieve advies (koopwaardig, 
rating 1B). z

De waardering van het 
KBC-aandeel is weer erg 
redelijk.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
·  7C Solarparken voerde een 

kapitaalverhoging van 
7,9 miljoen euro door door 
1,735 miljoen nieuwe aan-
delen tegen 4,55 euro per 
aandeel uit te geven.

·  Deceuninck kon meeval-
lende halfjaarresultaten 
presenteren, met vooral een 
stevige omzetgroei, maar 
voorzichtige vooruitzichten 

deden de koers toch lager 
gaan. Meer details in het 
volgende nummer.

·  Sipef: de halfjaarresultaten 
gaven de bevestiging dat de 
groep op weg is naar een 
recordjaar na een ruime ver-
dubbeling van het recur-
rente bedrĳfsresultaat in de 
eerste jaarhelft (zie p. 94).

·  Tessenderlo: de dochter-
onderneming Tessenderlo 
Kerley heeft de productlĳn 

Lannate overgenomen van 
Corteva Agriscience.

Thema goud & 
metalen
·  Pan American Silver was 

de grote uitschuiver bĳ de 
goud- en zilvermĳnen met 
de cĳfers over het tweede 
kwartaal. Tegenover een 
verwachte winst per aan-
deel van 15 dollarcent, 
stond een verlies van 3 dol-

larcent, mede door een  
11 procent lagere omzet 
(340,5 miljoen dollar). Een 
uitvoerige bespreking in 
volgend nummer.

Thema vergrij-
zing
·  Mithra Pharmaceuticals: 

de financiers Hybridge en 
Whitebox hebben leningen 
omgezet in Mithra-aan-
delen.

Enkele symbolische 
aan- en verkopen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 10 aandelen Alibaba en 60 aandelen First Quantum 
Minerals (bĳ) tegen openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 2 aandelen ASML en LVMH; 5 aandelen Microsoft 
en Sofina; allemaal tegen openingskoers donderdag

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
165.982,60   (99,8%)      447,49    (0,2%)             166.430,09  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -6,9% Bel20  -13,0%
Eurostoxx50 -13,2% MSCI World -0,4%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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T
ot voor kort vielen veilig-
heid en een mooi rende-
ment op obligaties niet of 
nauwelijks te rijmen. 
Daar lijkt verandering in 
te komen. Obligaties met 
de toprating AAA leveren 

weer stevige rendementen 
op: van 3 tot zelfs 45 procent, 
afhankelijk van de munt en 
de looptijd.
Bij de keuze voor triple A- 
obligaties is toch enige voor-
zichtigheid geboden. De top-
rating slaat op de obligatie en 
de debiteur, en zegt dus niets 
over de munt waarin de le-
ning is uitgegeven. Zo vinden 
we gemakkelijk stukken van 
European Bank for Recon-
struction and Development 
(EBRD), een topdebiteur, 
met een rendement van meer 
dan 45 procent. Een voor-
beeld uit de Obligatieselectie: 
EBRD met een coupon van 13 
procent, die vervalt op 19 ja-
nuari 2024, kost 71 procent. 
Dat brengt het rendement op 
bijna 46 procent. Bovendien 
zijn de coupures beschikbaar 

vanaf 1.000 Turkse lira. Dat is 
nog geen 55 euro. Durvers 
kunnen zich dus met beperk-
te middelen iets riskeren. 
Voorzichtige beleggers laten 
de lira beter links liggen, 
zelfs al is er weinig of geen 
debiteurenrisico.
Het risico van de Mexicaanse 
peso en de Braziliaanse real 
is kleiner, maar ook die 
Zuid-Amerikaanse munten 
vereisen een zekere terug-
houdendheid. De veiligste 
debiteuren, zoals EIB (Euro-
pese Investeringsbank), 
IBRD (International Bank 
for Reconstruction and Deve-
lopment), International Fi-
nance Corporation of KfW
(Kreditanstalt für Wiederauf-
bau), hebben obligaties uit-
staan in peso en real, die een 
rendement van 10 procent of 
meer bieden. Een voorbeeld 
van de twee munten: Euro-
pean Investment Bank in 
Mexicaanse peso met een 
coupon van 7,5 procent, die 
op 30 juli volgend jaar af-
loopt, staat te koop tegen 

97,50 procent. Dat brengt het 
rendement op 10,25 procent. 
IBRD biedt een obligatie aan 
in Braziliaanse real met een 
coupon van 5 procent, die 
loopt tot 22 januari 2026. 
Wie ze koopt tegen 85 pro-
cent, haalt een rendement 
van meer dan 10 procent. 

Veiligheid boven
Een belegger die absolute 
veiligheid nastreeft, koppelt 
een veilige debiteur aan een 
veilige munt, en dan ligt het 
rendement een stuk lager. 
Met een veilige munt bedoe-
len we de euro, de Ameri-
kaanse dollar, de Zwitserse 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 83,47  5,48 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 89,90 6,93 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27  85,86 5,49 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 83,01 7,18 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 91,08  6,78 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 81,46  5,31 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,60  8,02 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 97,16  2,57 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 97,55  2,33 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 91,83  4,64 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,68 % 03/12/24 95,39  5,85 % 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00 % 25/08/23 99,59  4,33 % 2.000 BBB-
ZAR  EIB* 7,25 % 23/01/30 95,41  8,08 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 69,48  45,9 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 92,41 11,1 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 84,73 7,06 % 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Veilig en rendabel

= ESG-obligatie
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frank en de Japanse yen. 
Maar de laatste twee kunnen 
zich nog steeds een oninte-
ressant laag rendement ver-
oorloven. Daardoor zijn obli-
gaties in die munten slechts 
interessant voor grotere ver-
mogens, die kapitaalsbehoud 
laten primeren op een be-
hoorlijk rendement.
De gewone sterveling moet 
zich behelpen met de euro en 
de dollar, en dat is al heel 
wat. Veruit de ruimste markt 
is weggelegd voor de Ameri-
kaanse dollar. Daar is voor 
elk wat wils te vinden. Het 
softwarebedrijf Microsoft 
kent vrijwel iedereen. Het 
bedrijf krijgt nog altijd de ra-
ting AAA. Reken voor obliga-
ties met een looptijd van drie 
jaar op een rendement van  
3 procent. Wie iets meer ver-
langt, moet opteren voor een 
langere looptijd. De obligatie 
met een coupon van 2,4 pro-
cent, die vervalt op 8 augus-
tus 2026, brengt het rende-
ment op 3,18 procent. Vanaf 
een looptijd tot 2060 hebt u 
uitzicht op 4 procent. De le-
ning die afloopt op 1 juni 
2060, draagt een coupon van 
2,675 procent, maar de koers 
is gezakt tot 75,7 procent, 
waardoor het rendement 
rond 3,90 procent ligt.

Primair interessanter
Nieuwe leningen worden uit-
gegeven dicht tegen 100 pro-
cent, maar de coupon is ho-

ger dan bij bestaande obliga-
ties. Voor wie trimestrieel of 
semestrieel uitbetaalde 
coupons verkiest, is de pri-
maire markt interessanter. 
De nieuwe obligatie van 
 Colgate-Palmolive biedt een 
coupon van 3,1 procent. Ze 
vervalt op 15 augustus 2025, 
en is net onder pari te koop. 
Dat brengt het rendement op 
3,30 procent. Meta Plat-
forms, het vroegere Face-
book, stelt een coupon van 
3,5 procent voor op een obli-
gatie die twee jaar langer 
loopt. Het rendement van 3,7 
procent is aantrekkelijk. Bei-
de debiteuren hebben een to-
prating van AA-.
Belgische ingezetenen heb-
ben echter om fiscale rede-
nen belang bij de aankoop 
van obligaties op de secun-
daire markt die ver onder pa-
ri noteren. Op de vervaldag 
ontvangen ze normaliter 100 
procent terug voor obligaties 
die ze ver onder pari hebben 
gekocht. De meerwaarde (het 
verschil tussen de terugbeta-
lingsprijs en de aankoopprijs) 
is niet belast.
Het rendement op obligaties 
in euro kan nog niet tippen 
aan dat van Amerikaanse le-
ningen. Staatsleningen uit de 
Verenigde Staten met een 
looptijd van tien jaar brengen 

2,791 procent op, en dat ren-
dement zal de komende 
maanden wellicht nog stij-
gen. In België bedraagt het 
rendement op een OLO 10 
jaar ‘slechts’ 1,60 procent. 
Een OLO is een Obligation 
Linéaire/Lineaire Obligatie 
uitgegeven door de Belgische 
staat. Dat rendement zal ook 
toenemen, maar wellicht niet 
in dezelfde mate als in de VS.

Iets lagere rating
Het is begrijpelijk dat voor-
zichtige beleggers topkwali-
teit verkiezen als ze obliga-
ties kopen. Dat is, zoals ge-
weten, de triple A. Maar obli-
gaties uit die categorie bie-
den het laagste rendement. 
Zolang we in de A-reeksen 
blijven, is het debiteurenrisi-
co echter beperkt en dus aan-
vaardbaar. Wie daarmee kan 
leven, haalt moeiteloos een 
rendement dat aanzienlijk 
hoger is. De obligatie in euro 
die State of Israel dit jaar 
heeft uitgegeven, kreeg een 
couponnetje van 0,625 pro-
cent. Ze vervalt op 18 januari 
2032 en kost nog slechts 85 
procent. Dat brengt het ren-
dement op 2,50 procent. Niet 
slecht voor een debiteur met 
rating AA-. De coupures zijn 
beschikbaar vanaf 1.000 euro.
Wie zicht tevreden stelt met 

een debiteur uit de categorie 
A- overstijgt moeiteloos 3 
procent rendement. Bouy-
gues (bouw, media, telecom) 
betaalt een coupon van 3,25 
procent op een lening die 
vervalt op 30 juni 2037. Die 

hoge coupon trekt beleggers 
aan, zodat de prijs al boven 
102,5 procent is gestegen. 
Toch bedraagt het rende-
ment meer dan 3 procent.
Debiteuren met dezelfde ra-
ting (A-) bieden tot anderhal-
ve procent meer in Ameri-
kaanse dollar. Het farmacie-
bedrijf Amgen is daar een 
voorbeeld van. Op een 
langlopende obligatie die 
vervalt op 15 januari 2052 be-
draagt het rendement 4,50 
procent. Amgen betaalt een 
halfjaarlijkse coupon van 3 
procent, en de stukken kos-
ten niet meer dan 75 procent. 
Gegadigden voor dergelijke 
obligaties van topkwaliteit 
houden het best het Latijnse 
gezegde festina lente in ge-
dachte. Haast u langzaam, of 
overweeg zorgvuldig de 
voor- en de nadelen, en sla 
dan pas toe. z

Een iets lagere A-rating 
biedt een aanzienlijk  
hoger rendement.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0157 -13,46 %
EUR/GBP 0,8424 -0,86 %
EUR/NOK 9,8646 -4,97 %
EUR/SEK  10,509 +3,12 %
EUR/CAD  1,3111 -10,76 %
EUR/AUD  1,4467 -9,50 %
EUR/NZD  1,5963 -4,73 %
EUR/ZAR  16,708 -3,49 %
EUR/TRY  18,233 +81,49 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Instellingen die ratings toe-
kennen aan debiteuren, zoals 
Moody’s en Standard & 
Poor’s, hebben de voorbĳe 
weken weer heel wat bedrĳ-
ven gedowngraded. De grote 
reders van cruiseschepen zĳn 
uiteraard een belangrĳk 
slachtoffer. Moody’s ver-
laagde de rating van Carni-
val van B1 naar B2. Toene-

mende annuleringen als 
gevolg van de omikronvariant 
van het covid-virus en de oor-
log tussen Rusland en Oekra-
ine, boven op de stĳgende 
brandstof- en voedselkosten, 
hebben de bedrĳfsresultaten 
negatief beïnvloed. Sector-
genoot Royal Caribbean tui-
melt eveneens van B1 naar B2 
met een negatieve outlook. 
Het ratingbureau is wel van 
mening dat Royal Caribbean 
nog voldoende liquiditeit 

heeft om zĳn verplichtingen 
na te komen.
Fitch degradeert Ghana van 
B- naar CCC, wegens een ver-
slechtering van de overheids-
financiën, een gebrek aan 
toegang tot externe financi-
ele markten en hoge schuld-
niveaus. Ghana werd onlangs 
ook door S&P gedegradeerd 
naar CCC+. Veel slechter kan 
moeilĳk.
S&P verlaagt de rating van elf 
Italiaanse banken tegelĳk. 

Die hadden tot voor kort nog 
de rating ‘positief’ en zakken 
nu tot ‘stabiel’. De nieuwe 
rating komt er na de her-
ziening van de Italiaanse 
staatsleningen wegens het 
risico op een dalend bbp. 
Fitch Ratings verlaagt dan 
weer de rating van 25 Turkse 
banken van B naar B-. De 
maatregel volgt op de ver-
laging van de Turkse staats-
rating tot B, met een nega-
tieve outlook.

Begrijpelijke 
downgradings
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Ik zou mijn positie in 
Socfin asia willen inruilen 
voor Sipef. Hoe kan ik dat 
doen buiten de normale 
beurshandel? Een recht-
streekse verkoop van 
Socfin asia op de beurs van 
Luxemburg is allicht af te 
raden door het gebrek aan 
liquiditeit?

Het inwisselen van uw posi-
tie in de palmolie- en rubber-
plantagebedrijf Socfinasia in 
Sipef zal in twee stappen 
moeten gebeuren. De eerste 
stap is de verkoop van uw po-
sitie in Socfinasia. De meest 
logische manier is een recht-
streekse verkoop op de beurs 
van Luxemburg. Het klopt 
dat de liquiditeit (de hoeveel-
heid aandelen die worden 
verhandeld) beperkt is. De 
voorbije twaalf maanden 
werden per dag gemiddeld 
1.732 aandelen Socfinasia 
verhandeld.
Het is daarom cruciaal een 
koerslimiet in te leggen voor 
uw verkooporder. Dat is de 
minimale prijs per aandeel 
waartegen u bereidt bent te 
verkopen. Om een realisti-
sche verkooplimiet te bepa-
len, kunt u het aandeel op-
zoeken op de website van de 
beurs van Luxemburg via 
www.bourse.lu/security-pri-
ces/LU0092047413/7477. Bij 
het segment Market vindt u 
onder meer de huidige koers 
en de grafiek. Als u de tab 
‘See More’ onder de grafiek 
opent, krijgt u het vijflagige 
orderboek, met de hoogste 

vijf kooplimieten (bid) en de 
laagste vijf verkooplimieten 
(ask) van het moment, tel-
kens met het bijbehorende 
aantal aandelen die de beleg-
gers tegen de respectievelijke 
limietkoersen wensen te ko-
pen of te verkopen.
Op het moment van redactie 
bedroeg de koers 16,2 euro. 
Er werden 1.400 aandelen 
verkocht tegen 16,2 euro, 
1.056 aandelen tegen 16,4 eu-
ro en 800 aandelen tegen 
16,5 euro, terwijl een beleg-
ger 300 stuks wenste te ko-
pen tegen 16,1 euro en 740 
stuks tegen 16 euro per aan-
deel. Dat is uiteraard een mo-
mentopname, maar het geeft 
een indicatie dat een verkoop 
tot 1.000 stuks mogelijk is 
zonder de koers al te veel te 
beïnvloeden. Wanneer uw 
positie aanzienlijk groter is, 
kunt u inderdaad overwegen 
te proberen uw stukken bui-
ten de beurs te verkopen. In 
dat geval contacteert u het 
best rechtstreeks Socfinasia 
of Socfin, de familiale aan-
deelhouder Fabri (met 
57,79% van de uitstaande 
aandelen), die af en toe aan-
delen van Socfinasia bij-
koopt.
Hoewel er niets mis is met 
het aanhouden van een posi-
tie in Socfinasia (rating 2B, 

houden) pleiten we al langer 
voor een inruil met de porte-
feuillewaarde Sipef (rating 
1B, koopwaardig). Het be-
langrijkste argument daar-
voor, naast de beursnotering 
in Luxemburg die geen enke-
le aandacht geniet van analis-
ten, is het gebrek aan groei-
profiel tegenover Sipef. 
Socfin asia haalde de jongste 
jaren circa 80 procent van 
zijn omzet uit de verkoop van 
palm olie. Het areaal bedraagt 
sinds 2017 omtrent 39.000 
hectare (39.089 ha eind 
2021), waarvan 4.376 hectare 
is aangeplant vanaf 2019 en 
nog geen vruchten draagt. 
Van het vruchten dragende 
deel van het areaal is bijna de 
helft (15.562 ha) meer dan 
achttien jaar oud, de leeftijd 
waarop de productie begint 
te dalen. De productie zal de 
komende vijf jaar in het beste 
geval stabiel blijven, terwijl 
flink zal moeten worden ge-
investeerd in het herbeplan-
ten van de oudere plantages. 
Bij Sipef zal de palmoliepro-
ductie tegen 2030 met ruim 
50 procent toenemen verge-
leken met 2021. Bovendien is 
Sipef verder gevorderd op 
het steeds belangrijkere as-
pect van duurzaamheid. z

Is de switch Socfinasia naar Sipef  
verstandig?

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 18/8: Equinox Gold, X-Fab  

en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 19/8: Amazon, Ontex, opties 

(indexopties)
• Maandag 22/8: KBC en lezersvraag 

(Socfinasia)
• Dinsdag 23/8: Adidas, Solvay, derivaten 

(farma)
• Woensdag 24/8: Ahold Delhaize, Pan 

American Silver en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: ZOMERREEKS 
‘BEHAVORIAL FINANCE’

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 
Tessenderlo Group: halfjaarresultaten 
Picanol: halfjaarresultaten 
EVS: halfjaarresultaten 
MDxHealth: halfjaarresultaten 
Alfen NV: halfjaarresultaten 
7C Solarparken: halfjaarresultaten
VRĲDAG 26 AUGUSTUS 
Ter Beke: halfjaarresultaten 
Balta Group: halfjaarresultaten 
Recticel: halfjaarresultaten
MAANDAG 29 AUGUSTUS 
Greenyard: kwartaalresultaten Q1 2022/2023
DEME: halfjaarresultaten
WOENSDAG 31 AUGUSTUS 
Van de Velde: halfjaarresultaten 
Ackermans & van Haaren: halfjaarresultaten 
IBA: halfjaarresultaten 
CFE: halfjaarresultaten
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 
Biocartis: halfjaarresultaten 
Hyloris: halfjaarresultaten 
Inclusio: halfjaarresultaten
K+S: kwartaalresultaten
Wheaton Precious Metals: kwartaalresultaten
VRĲDAG 12 AUGUSTUS
Jensen Group: kwartaalresultaten
MAANDAG 15 AUGUSTUS
First Majestic Silver
DINSDAG 16 AUGUSTUS
BHP: kwartaalresultaten
Cisco Systems: kwartaalresultaten
WOENSDAG 17 AUGUSTUS
Avantium: kwartaalresultaten
Deceuninck: halfjaarresultaten
Nvidia: kwartaalresultaten
DONDERDAG 18 AUGUSTUS
Kinepolis: kwartaalresultaten
Sipef: kwartaalresultaten
VRĲDAG 19 AUGUSTUS
Biotalys: kwartaalresultaten
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