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V O O R W O O R D

Zomerdip voor goud 
is voorbij

N r .  4 7  -  Jaargang 48 
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

H
et derde kwartaal was 
niet goed voor beleggers 
in edelmetalen. Het con-
trast tussen de zomer van 
2021 en 2020 kon niet 
groter zijn. Vorig jaar was 
het euforie alom over 

goud en zilver. De angst voor 
een negatieve impact van de 
covid-19-pandemie op de eco-
nomie deed beleggers naar 
veilige havens zoals edelme-
talen zoeken. We zagen in de 
zomer van 2020 piekkoersen 
voor de goudprijs boven 
2000 dollar per troy ounce. 
De afgelopen maanden zijn 
we in een veel minder floris-
sante wereld voor goudkevers 
terechtgekomen. De aanko-
mende tapering van de Ame-
rikaanse centrale bank deed 
beleggers in edelmetalen fors 
schrikken en op de verkoop-
knop drukken. De klassieke 
beleggingswereld, die traditi-
oneel in een brede boog om 
goud- en zilverbeleggingen 
heen loopt, deed smalend 
over de vreemde vaststelling 
dat de inflatie voor het eerst 

in decennia weer aanwezig 
was in de westerse wereld en 
dat net dan de goudprijs het 
liet afweten.
De correlatie tussen een stij-
gende inflatie en een stijgen-
de goudprijs blijft een verhaal 
uit de jaren zeventig en begin 
jaren tachtig. Op lange ter-
mijn bekeken is die koppeling 
lang niet eenduidig. Enkel als 
de inflatie galoppeert, is er 
een duidelijk verband. Maan-
denlang gingen centrale ban-
kiers, economen en de beleg-
gers ervan uit dat het om een 
tijdelijke inflatieopstoot ging 
die niet uit de hand zou lo-
pen. Maar de eensgezindheid 
over dat tijdelijke karakter 
brokkelt af, nu de inflatie in 
de Verenigde Staten in okto-
ber is opgelopen tot 6,2 pro-
cent. Dat is het hoogste cijfer 
sinds 1990. 
Dat leidt tot enige onzeker-
heid en dat is goed nieuws 
voor de edelmetalen. Er is 
historisch een stevig verband 
tussen toenemende onzeker-
heid en een hogere prijs voor 

edelmetalen. De heropening 
van de wereldeconomie deed 
de goud- en zilverprijs de 
voorbije maanden geen goed, 
want daarmee ebde de onze-
kerheid weg en ging alles 
richting de beurzen.

Langdurige klim
We moeten er niet flauw om 
doen: ook wij twijfelden over 
de edelmetalen in de zomer, 
maar enkel over het potenti-
eel op korte termijn. We zijn 
blijven beklemtonen dat de 
zwakke zomer ons vertrou-
wen in het uiterst positieve 
verhaal voor edelmetalen op 
lange termijn niet heeft aan-
getast. We herhalen dat we 
een seculaire, langdurige 
haussemarkt voor de edel-
metalen beleven, die nog vele 
jaren zal meegaan. De combi-
natie van een extreem soepel 
budgettair en monetair beleid 
heeft geleid tot een wereld-
wijd exploderende schulden-
pandemie. Dat zal op termijn 
tot ontwrichtingen op de fi-
nanciële markten leiden.
Het geleidelijk karakter van 

de tapering, de stijgende on-
zekerheid over de energie-
prijzen en het al dan niet blij-
vende karakter van de hoge 
inflatie hebben de hemel 
weer doen opklaren voor 
goud en zilver. We zijn ervan 
overtuigd dat de zomerdip 
achter ons ligt en dat we aan 
een nieuwe opgaande fase in 
de stierenmarkt voor goud en 
zilver zijn begonnen. We brei-
den de posities in edelmeta-
len weer uit. z
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D
e Duitse sportgigant adi-
das beleeft geen kam-
pioenenjaar, hoewel de 
 vorig jaar uitgestelde 
grote sportmanifestaties 
– het Europees kampi-
oenschap voetbal en de 

Olympische Spelen in Japan 
– dit jaar wel plaatsvonden. 
Adidas leek klaar voor een 
herstel van de resultaten, 
maar problemen in de aan-
voerketen en turbulentie in 
China staken daar een stokje 
voor. Net als grote rivaal 
 Nike weigerde adidas nog 
 katoen te gebruiken uit de 
Chinese provincie waar ern-
stige aanwijzingen waren dat 
de Oeigoerse minderheids-
groep er tot dwangarbeid 
werd verplicht. Dat was ge-
noeg voor de Chinezen om 
een onlinelastercampagne 
 tegen adidas op te zetten.
In de resultaten van het 
 eerste kwartaal viel van een 
 negatieve impact op de ver-
koop weinig te merken. Maar 
in de Chinese verkoopcijfers 
van het tweede en het derde 
kwartaal zien we wel een ef-
fect, in tegenstelling tot veel 
andere regio’s, zoals Noord- 
en Zuid-Amerika en Europa, 
waar de herstelbeweging wel 
kon doorzetten. Dat is een 
van de redenen waarom de 
aandelenkoers begin augus-
tus een recordpeil boven 
330 euro bereikte. Tot groot 
jolijt van GBL. Adidas is de 
op één na belangrijkste parti-
cipatie van die holding.
De verkoopcijfers in China 
vielen in het tweede kwartaal 
terug met 16 procent tot 
1,40 miljard euro en in het 
derde kwartaal met 15 pro-
cent tot 1,155 miljard euro. 

Europa (2,25 miljard, +9%), 
Noord-Amerika (1,40 miljard, 
+9%) en Latijns-Amerika 
(405 miljoen, +55%) herstel-
den stevig tot spectaculair. 
Dat geeft een totale omzet 
van 5,75 miljard euro voor 
het derde kwartaal. Dat is 3,4 

procent meer dan de 
5,56 miljard euro in het derde 
kwartaal van vorig jaar, on-
der de gemiddelde analisten-
verwachting van 5,84 miljard 
euro (-1,5%). Het manage-
ment zegt 600 miljoen euro 
omzet te zijn misgelopen 
door lockdowns in Azië, de 
problemen met de aanvoer-
keten en de uitdagende om-
standigheden in China.

De onlineverkopen zijn wel 
met 8 procent gestegen op 
jaarbasis. Ze gingen zelfs 64 
procent hoger als we met de 
periode tussen juli en sep-
tember 2019 vergelijken. De 
bedrijfswinst (ebit) kwam uit 
op 672 miljoen euro. Dat is 
8,5 procent minder dan de 
735 miljoen euro van het der-
de kwartaal van 2020. Ook 
dat cijfer ligt onder de analis-
tenconsensus van 679 mil-
joen euro. De ebit-marge be-
droeg 11,7 procent, tegenover 
13,2 procent in het derde 

kwartaal van vorig jaar. Dat is 
perfect op schema om te evo-
lueren naar de ebit-marge 
van 12 tot 14 procent van voor 
de covid-19-pandemie. De 
winst per aandeel bedroeg 
2,34 euro. Dat is minder dan 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 2,48 euro en  
lager dan de 2,58 euro per 
aandeel in de periode van juli 
tot september 2020. Adidas 
profiteert al enkele  jaren van 
de athleisuretrend, waardoor 
het hip is sportkleding of kle-
ding die daarop lijkt op straat 
te dragen. 
Adidas-topman Kasper Ror-
sted handhaafde de verwach-
tingen voor het boekjaar 
2021, maar de omzet en de 
winst zullen aan de onder-
kant van de vork uitkomen. 
De verkoop van dochter 
 Reebok aan Authentic 
Brands Group voor 2,1 mil-
jard euro moet in het eerste 
kwartaal van 2022 afgerond 
zijn.

Conclusie
Adidas blijft een kwalitatief 
groeiaandeel, een topper in 
Europa. Maar de waardering 
is navenant, onder meer te-
gen 15,5 keer de onderne-
mingswaarde (ev) tegenover 
de bedrijfskasstroom (ebitda) 
voor 2022. Dan moeten de 
resultaten top zijn, maar dat 
waren ze in het derde kwar-
taal niet, en dat zullen ook de 
jaarcijfers niet zijn. We zijn 
onlangs weer in het aandeel 
gestapt met de voorbeeld-
portefeuille omwille van het 
herstelpotentieel in 2022.  
We bevestigen dat  advies. z

A D I D A S

2021 wordt geen kampioenenjaar

Koers: 283,00 euro
Ticker: ADS GY
ISIN-code: DE000A1EWWW0
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 59,22 miljard euro
K/w 2020: 62
Verwachte k/w 2021: 38
Koersverschil 12 maanden: +2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 1,1%

Door een onlinelaster-
campagne zijn de markt-
omstandigheden in China 
uitdagend voor adidas.

Advies:  koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et Belgische Ekopak 
kwam dit voorjaar naar 
Euronext Brussel. Het 
bedrijf installeert water-
behandelings- en zuive-
ringssystemen bij bedrij-
ven. Het gros van de 

 omzet komt uit de verkoop 
en het onderhoud van instal-
laties bij industriële onder-
nemingen in de voeding-, de 
farma- en de chemiesector. 
Daarmee filtert, ontsmet of 
behandelt Ekopak water, 
 zodat bedrijven dat in hun 
productieproces kunnen 
 gebruiken. In de eerste helft 
van 2021 was dat segment 
van de klassieke behande-
lingsinstallaties goed voor 94 
procent van de omzet.

Maar Ekopak wil inzetten op 
die andere 6 procent van de 
omzet. Die komt van het 
 water-as-a-servicesegment 
(WaaS). Daarmee biedt Eko-
pak waterzuiverings- en be-
handelingsoplossingen aan 
als een dienst en neemt het 
het waterbeheer van zijn 
klanten over. Het verkoopt 
niet langer behandelingsin-
stallaties, maar bouwt die 
zelf en biedt die aan onder 
een soort leaseformule. Dat 
loopt via contracten van min-
stens tien jaar. De bedrijven 
betalen per liter water die ze 
afnemen. Voor elk contract is 
er een minimaal af te nemen 
debiet. Ekopak test op voor-
hand het afvalwater en de 
waterbehoefte van zijn klan-

ten, en bouwt op basis daar-
van een oplossing op maat 
die het aanbiedt in moduleer-
bare containers die de klan-
ten op hun productiesites 
kunnen plaatsen. Daarmee 
kunnen ze 30 à 40 procent op 
hun waterverbruik  besparen. 
Ekopak bouwt zijn WaaS- 
modules niet met  eigen tech-
nologie, maar met oplossin-
gen van andere waterbedrij-
ven, zoals Evoqua.
Het WaaS-segment is aan-
zienlijk meer winstgevend. 
Hoewel die activiteit slechts 
6 procent van de omzet uit-
maakt, is ze goed voor 29 
procent van de bedrijfskas-
stroom. Dat gaf in de eerste 
jaarhelft een ebitda-marge 
van 71 procent,  tegenover 
slechts 12 procent voor de 
klassieke activiteiten. De 
WaaS-formule heeft wel tot 
gevolg dat Ekopak de inves-
teringen en de financiering 
van de installaties zelf moet 
dragen. In plaats van die te 
verkopen houdt het die op 
zijn balans en schrijft het die, 
 zoals andere materiële inves-
teringen, af op vijftien jaar.
De hogere investeringskosten 

verschijnen vooral door de 
bedrijfskasstroommarge 
(ebitda) af te zetten tegen de 
operationele winstmarge 
(ebit). Die eerste houdt geen 
rekening met de afschrijvin-
gen op investeringen en komt 

daarmee op 70 procent, een 
marge waar veel beleggers 
van beginnen te watertanden. 
De ebit-marge, die de af-
schrijvingen wel aftrekt van 
het resultaat, komt op 27 pro-
cent. Dat is nog altijd aan-
trekkelijk en hoger dan de 
ebit-marge van 6 procent van 
de klassieke installaties.
Daarnaast geeft de WaaS- 
formule een zekere voorspel-
baarheid over de toekomstige 
omzet. Voor 2021 staat al vast 
dat 1 miljoen euro omzet uit 
WaaS-contracten zal komen. 
Voor 2022 is er zicht op 
2,5 miljoen euro. Het WaaS- 
concept heeft veel potentieel. 
De uitdaging voor Ekopak is 
dat de komende jaren uit te 
breiden. Daar dient de 
56 miljoen euro voor die het 
via de beursgang heeft opge-
haald. Daarmee wil het meer 
WaaS-installaties bouwen en 
geografisch uitbreiden. Het 
heeft onlangs twee vestigin-
gen in Frankrijk geopend. Op 
termijn wil Ekopak de helft 
van zijn omzet uit WaaS 
 halen.

Conclusie
We gaan van start met de 
 actieve opvolging van dit 
aandeel. Ekopak heeft be-
langrijke groeitroeven. Het 
bedrijf moet nu bewijzen dat 
het die succesvol kan uitspe-
len. De eerste tekenen ogen 
beloftevol, vandaar onze 
koopaanbeveling. Ekopak 
blijft wel een jong groei-
bedrijf dat vooral geschikt is 
voor beleggers die het bij-
behorende risico aankunnen. 
Dit bedrijf moet van nabij 
worden opgevolgd. z

E K O P A K

Beloftevolle dienstverlener

Koers: 17,90 euro
Ticker: EKOP BB
ISIN-code: BE0974380124
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 264 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 448
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds jaarbegin: 19%
Dividendrendement: -

Ekopak heeft belangrijke 
groeitroeven, maar moet 
bewijzen dat het die 
 succesvol kan uitspelen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 16 NOVEMBERGF
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Z
onder een spectaculaire 
inzinking in de resteren-
de weken wordt 2021 een 
nieuw recordjaar voor 
Melexis. De halfgeleider-
groep ging na de resulta-
ten van het derde kwar-

taal uit van een omzetgroei 
van 26 procent, tot 639 mil-
joen euro. Dat zou het record 
van 2018 (569 miljoen) ver-
breken. De verwachte marge 
op de bedrijfswinst (ebit) 
 bedraagt 23 procent.

Melexis blijft groeien. Daar 
verandert zelfs de corona-
pan demie niets aan. De groep 
is actief in een van de snelst 
groeiende deelsegmenten 
van de halfgeleiderindustrie. 
Toch heeft ook Melexis indi-
rect last van een schaarste 
aan componenten door de 
verstoringen in de aanbodke-
ten en van de lagere produc-
tievolumes van de autocon-
structeurs.
Het bedrijf heeft geen eigen 
productie en is afhankelijk 
van de capaciteit bij het zus-
terbedrijf X-Fab, dat de chips 
produceert. Maar X-Fab 
moet ook andere klanten be-
dienen. Bovendien bestaat 
het risico dat klanten te veel 
bestellen, om toch maar vol-
doende geleverd te krijgen. 
Nadat de voorraden weer 
aangevuld zijn, is de kans op 
een terugval reëel. Dat scena-
rio is nog niet voor de korte 
termijn, want de schaarste 
zal naar verwachting nog een 
tijd aanhouden.

In het derde kwartaal klom 
de groepsomzet met 34 pro-
cent op jaarbasis naar 
162,8 miljoen euro – een 
nieuw record. Tegenover het 
tweede kwartaal beliep de 
groei 21 procent. Na drie 
kwartalen bedraagt de 
groepsomzet 477,6 miljoen. 
Voor het vierde kwartaal stelt 
Melexis 160 tot 165 miljoen 
euro voorop.
Ook met de winstgevendheid 
ging het tussen juli en sep-
tember verder de goede rich-
ting uit. De bedrijfswinst 
(ebit) steeg op jaarbasis met 
153 procent naar 39,7 miljoen, 
goed voor een marge van 24,4 
procent, tegenover 11,5 pro-
cent vorig jaar. De nettowinst 
bedroeg 36,5 miljoen euro, of 
0,9 euro per aandeel. Na drie 
kwartalen heeft Melexis net-
to 97,8 miljoen euro verdiend, 
of 2,42 euro per aandeel.
De kapitaaluitgaven verdub-
belden op jaarbasis naar 
10,6 miljoen euro en lagen 
ook boven de 7,5 miljoen van 
het tweede kwartaal. Melexis 
wil op termijn het deel van 
de omzet uit niet-autogerela-
teerde activiteiten optrekken 

tot ongeveer 20 procent, om 
de afhankelijkheid van de au-
to-industrie wat te temperen.
Toch is er nog voldoende 
groeipotentieel voor de kern-
activiteiten. De belangrijkste 
trend is de elektrificering van 
het wagenpark. Maar ook de 

vergroening van verbran-
dingsmotoren (mild hybrid) 
speelt een rol, net als trends 
in verlichting en veiligheid. 
Elke nieuwe auto bevat ge-
middeld dertien chips van 
Melexis. De groep wil dat cij-
fer de komende jaren ver-
dubbelen.
Melexis boekte in het derde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 25 miljoen euro. Dat 
brengt het totaal sinds begin 
2021 op 65 miljoen euro, te-
genover 41 miljoen in dezelf-
de periode vorig jaar. Voor 
het boekjaar wordt een cijfer 
in de buurt van 100 miljoen 
euro verwacht. De halfgelei-
dergroep betaalde in de loop 
van het derde kwartaal 
30 miljoen schulden terug. 
De nettocashpositie bedraagt 
nu 59,1 miljoen euro. Vorige 
maand werd nog een tussen-
tijds dividend van 1,3 euro 
per aandeel uitgekeerd. Het 
totale jaardividend bedroeg 
vorig jaar 2,2 euro per aan-
deel.

Conclusie
Melexis heeft een record-
kwartaal achter de rug en 
stevent af op een nieuw 
 recordjaar. Tegelijk was het 
aandeel nooit zo duur. Me-
lexis noteert tegen 35 keer de 
verwachte winst van dit jaar 
en de ondernemingswaarde 
bedraagt 22,5 keer de ebitda. 
Dat is zelfs voor een groei-
bedrijf een heel pittige waar-
dering. Omdat de goede 
vooruitzichten al grotendeels 
ingecalculeerd zijn in de 
koers, zouden we het aandeel 
tegen de huidige niveaus niet 
meer kopen. z

M E L E X I S

Recordjaar in zicht

Koers:  109.2
Ticker:  MELE BB
Isin-code:  BE0165385973
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  4,4 miljard
K/w 2020:  63,5
Verwachte k/w 2021: 35
Koersverschil 12 maanden: +47,7%
Koersverschil sinds jaarbegin: +36,8%
Dividendrendement: 1,4%

Melexis blijft groeien.  
Daar verandert zelfs  
de coronapandemie  
niets aan.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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F
acebook heeft zich her-
doopt in Meta Platforms 
om zich klaar te stomen 
voor een toekomst waarin 
het zogenoemde metaver-
se een belangrijke rol zal 
spelen. Met de naamsver-

andering wil Facebook zich 
loskoppelen van het gelijkna-
mige sociale netwerk en bena-
drukken dat het meer is dan 
de som van een verzameling 
socialemediaplatformen. De 
naam Facebook raakte de af-
gelopen tijd ook steeds meer 
beladen.  
Facebook kwam onder vuur 
na gelekte documenten van 
een ex-werknemer en klok-
kenluider die wijzen op groot- 
schalige schendingen van de 
privacy, machtsmisbruik en 
de verspreiding van nep-
nieuws en complottheorieën.

Met de naamswijziging 
neemt CEO Marc Zucker-
berg de vlucht vooruit. Hij 
hoopt dat de aandacht zal 
verschuiven naar de techno-
logische mogelijkheden van 
het metaverse en hoopt op 
die manier een opsplitsing 
van het bedrijf te voorkomen. 
Facebook spiegelt zich aan 
Google, dat er in 2015 in 
slaagde de mededingingsau-
toriteiten af te houden door 
een holding boven het bedrijf 
te plaatsen en de twee op-
richters een rol in de scha-
duw te geven. Met meer dan 
58 procent van de stemge-
rechtigde aandelen is Zuc-
kerberg niet van plan een 
stap opzij te zetten.

Onder de holding Meta Plat-
forms vallen alle bedrijfson-
derdelen zoals Instagram, 
Messenger, WhatsApp, Face-
book en de virtualreality-bril-
len van Oculus. Vanaf 1 de-
cember krijgt het aandeel op 
Nasdaq een nieuw tickersym-

bool: FB wordt MVRS. Het 
metaverse gaat een stap ver-
der dan internet via een 
desktop, laptop, tablet of 
smartphone. Met brillen voor 
virtual en augmented reality 
moeten gebruikers in digitale 
omgevingen kunnen samen-
komen, werken, zich ont-
spannen en gamen. Meta 
Platforms wil vooral de jon-
geren weer voor zich win-
nen. Die haken stilaan af, niet 
alleen bij Facebook, ook bij 
Instagram.
Het huidige bedrijfsmodel 
bestaat erin dat Facebook 
met data van gebruikers ge-
personaliseerde advertenties 
toont waar adverteerders 
flink voor betalen. Maar het 
gebruik van die data ligt 
steeds meer onder vuur. On-
der meer de besturingssyste-
men van Apple en Google 
snijden de toegang tot die da-
ta af. Het metaverse zou toe-
laten in een eigen omgeving 
persoonlijke data te verza-
melen. Meta Platforms wil 
nieuwe inkomstenbronnen 
aanboren, zoals de verkoop 
van goederen via een e-com-
merceplatform en tickets 

voor virtuele concerten. Me-
ta is al gestart met de ontwik-
keling van een gameplatform 
in virtual reality. Op dit mo-
ment schiet de hardware nog 
tekort en is het metaverse 
nog te duur voor het grote 
publiek. Volgens Zuckerberg 
kan het nog vijf à tien jaar 
duren voor het metaverse 
commercieel rijp is. Dat be-
drijfsmodel wordt gezien de 
hoge investeringen van min-
stens 50 miljard dollar pas le-
vensvatbaar met honderden 
miljoenen gebruikers. Zuc-
kerberg mikt op 1 miljard.
In het derde kwartaal bleef 
de omzet met 29 miljard dol-
lar (+35%) onder de ver-
wachting van 29,5 miljard 
dollar. De prognose voor het 
lopende vierde kwartaal (31,5 
tot 34,5 miljard dollar) kwam 
beduidend onder de consen-
sus van 34,8 miljard uit. De 
winst per aandeel lag met 
3,22 dollar iets boven de 
vooropgestelde 3,17 dollar. 
Facebook verhoogt het lo-
pende inkoopprogramma van 
eigen aandelen tot 50 miljard 
dollar.

Conclusie
Zuckerberg en zijn team gaan 
een stap verder met het 
meta verse. Het opzetten van 
een nieuwe generatie digitale 
netwerken is kapitaalinten-
sief en het commerciële suc-
ces is nog onzeker. De hoge 
investeringen zullen de ko-
mende jaren op de winst we-
gen. Maar het is nog te vroeg 
om het metaverse af te schie-
ten. Op korte termijn schrikt 
vooral de hoge waardering 
ons af. Afwachten. z

M E T A  P L A T F O R M S

Nieuw gezicht voor Facebook

Koers:  340,77
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US30303M1027
Ticker:  FB US
Beurskapitalisatie:  951 miljard
K/w 2020:  33.8
Verwachte k/w 2021: 24.5
Koersverschil 12 maanden:  +26.1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +25.2%
Dividendrendement: /

De naam Facebook  
raakte de afgelopen tijd 
steeds meer beladen.

Advies: houden/afwachten
Risico:  gemiddeld
Rating:  2B
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D
e output van Pan Ameri-
can Silver was in het der-
de kwartaal hoger dan in 
dezelfde periode een jaar 
eerder, maar heeft nog 
niet het niveau van voor 
de coronapandemie be-

reikt. Het aandeel van zilver 
in de omzet is gedaald tot 
 ongeveer een kwart. Goud 
 levert met een aandeel van 
twee derde veruit het groot-
ste deel van de omzet. Het 
saldo wordt opgevuld door 
koper, zink en lood.
Het derde kwartaal leverde 
een recordomzet van 
460,3 miljoen dollar op, ruim 
de helft meer dan een jaar 
eerder. De mijnen van de 
groep produceerden samen 
4,83 miljoen troy ounce zil-
ver en 142.600 troy ounce 
goud. Het verkoopcijfer lag 
nog hoger omdat een deel 
van de in de eerste jaarhelft 
opgestapelde goudvoorraden 
bij Shahuindo (Peru) en Do-
lores (Mexico) in het derde 
kwartaal werden verkocht. 
Pan American Silver ver-
kocht 4,87 miljoen troy ounce 
zilver tegen gemiddeld 
24,16 dollar en 170.000 troy 
ounce goud tegen gemiddeld 
1782 dollar. De productiekos-
ten voor zilver en goud lagen 
op 16,3 en 1176 dollar, waar-
door de marge ruim positief 
is. Dat leverde een operatio-
nele kasstroom van 157 mil-
joen dollar op. De aangepaste 
nettowinst kwam uit op 
37,8 miljoen dollar, of 18 dol-
larcent per aandeel.
Bij La Colorada, dat de groot-
ste bijdrage levert aan de zil-
verproductie, lag de output in 
het derde kwartaal bedui-
dend hoger dan in het twee-

de kwartaal. Maar door de 
investeringen in extra venti-
latiecapaciteit stegen ook de 
productiekosten fors van 
10,07 naar 18,48 dollar per 
troy ounce. De komende 
kwartalen zullen die kosten 
er weer afnemen. Het goede 

nieuws kwam van de veelbe-
lovende exploratieresultaten 
bij de Skarn-extensie van La 
Colorada. Ook Dolores liet 
het afweten door enkele ope-
rationele tegenslagen. De 
mijn levert de grootste bij-
drage aan de goudproductie.
Aanvankelijk ging Pan Ame-
rican Silver voor dit boekjaar 
uit van een zilverproductie 
van 22,5 miljoen troy ounce. 
Dat cijfer werd in mei bijge-
steld naar 20,5 à 22 miljoen. 
Nu volgt een nieuwe verla-
ging naar 19 à 20 miljoen. De 

productiekosten werden ver-
hoogd van 14,15 tot 15,75 dol-
lar naar 15,75 tot 16,75 dollar. 
Ook voor goud werd de pro-
ductieprognose bijgesteld, 
van 630.000 naar 574.000 
troy ounce. Met kosten tus-
sen 1135 en 1250 dollar blij-
ven de goudactiva van de 
groep winstgevend.
Pan American Silver boekte 
in het derde kwartaal een 
vrije kasstroom van 95 mil-

joen dollar. Die brengt het 
 totaal over de voorbije vier 
kwartalen op 218 miljoen 
dollar. Het bedrijf had na het 
derde kwartaal 315,5 miljoen 
dollar in kas en 45 miljoen 
dollar aan leasingschulden. 
De groep heeft ook een parti-
cipatie van 18 procent in het 
streaming- en royaltybedrijf 
Maverix Metals. De korting 
van het contingent value right 
(CVR), dat apart noteert met 
het tickersymbool PAASF, is 
opgelopen tot 43 procent. 
Een CVR geeft recht op 
0,0497 gewone aandelen van 
Pan American Silver als de 
Escobal-mijn in Guate mala 
vóór 2029 weer wordt opge-
start. Door de corona besmet-
tingen in dat Midden- Ameri-
kaanse land hebben de ge-
sprekken met de lokale 
 Xinca-gemeenschap vertra-
ging opgelopen.

Conclusie
We tillen niet al te zwaar aan 
de verlaging van de produc-
tieprognoses, omdat het om 
hoogstens enkele maanden 
uitstel van de productie in de 
Dolores-mijn gaat. Belangrij-
ker is dat de trend van de stij-
gende productiekosten vol-
gend jaar wordt gebroken. 
Pan American Silver is finan-
cieel gezond en beschikt met 
La Colorada over een mijn 
met een aanzienlijk uitbrei-
dingspotentieel. Met het oog 
op hogere zilver- en goud-
prijzen handhaven we het 
koopadvies. z

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

Recordomzet, maar lagere prognose

Koers: 27,79
Ticker:  PAAS US
ISIN-code:  US6516391066
Markt:  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  5,9 miljard dollar
K/w 2020:  23,9
Verwachte k/w 2021: 17,5
Koersverschil 12 maanden:  -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19.6%
Dividendrendement:  1.4%

La Colorada is een mijn 
met een aanzienlijk  
uitbreidingspotentieel.

Advies:  koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating:  1B
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B
eleggers stuurden de koers 
van PostNL de voorbije 
maanden flink lager. Voor 
een stuk kan de correctie 
worden gelinkt aan de 
stevige rally van het aan-
deel tussen februari 2020 

en mei 2021. Toen vervijf-
voudigde de koers, waarbij 
de wanhoop van de eerste 
lockdown baan ruimde voor 
de euforie van een snelle en 
rendabele groei van de pak-
jesdivisie. De euforie is be-
koeld, nu de zweepslag van de 
coronapandemie grotendeels 
is uitgewerkt. De toename 
van het pakjesverkeer moet 
de volgende jaren teren op 
een normale groei, die door 
PostNL op 11 tot 13 procent 
per jaar wordt geschat van 
2021 tot 2024. De groei is af-
hankelijk van de mate waarin 
mensen vasthouden aan de 
gewoonte om spullen online 
te bestellen en hoe de proble-
men in de aanvoerketens 
evolueren. De flessenhalzen 
maken het voor de grote 
klanten lastig om hun pak-
ketvolumes te voorspellen.

De onderliggende business 
blijft groeien, maar de resul-
taten zullen in 2022 niet zo 
goed zijn als in 2021, omdat 
de bedrijfswinst dit jaar ge-
niet van een uitzonderlijke 
covid-bonus van 75 miljoen 
euro. De terugkeer naar een 
normale activiteit heeft ook op 
de koers gewogen, maar tegen 
de huidige waarderingen lijkt 
het ergste achter de rug. Be-

leggers betalen 10 keer de 
winst van 2022, een jaar dat 
normaal grotendeels versto-
ken zal blijven van covid- 
effecten. De winst van 2022 
moet ook de basis leggen 
voor een dividendrendement 
van ruim 8 procent. Dat blijft 
een heel aantrekkelijke waar-
dering voor een bedrijf dat 
zijn winst vanaf 2023 op-
nieuw kan zien aangroeien.
In de resultaten van het der-
de kwartaal zijn de sporen 
van de terugkeer naar de nor-
maliteit al zichtbaar. De volu-
megroei in het pakjesverkeer 
bleef beperkt tot 1,6 procent. 
Niet-essentiële winkels wa-
ren tijdens de zomer open en 
vrij veel mensen gingen weer 
op reis. De povere groei is 
ook te wijten aan een hogere 
btw op niet-EU-goederen, 
wat woog op het internatio-
nale pakjesverkeer. Zonder 
de impact van covid schat 
PostNL de volumegroei op 
6,4 procent. In vergelijking 
met het derde kwartaal van 
2019 zijn de volumes met 19 
procent gestegen. Dat bena-
drukt dat het pakjesverkeer 
zijn groei voortzet.

De genormaliseerde bedrijfs-
winst van de pakjesdivisie 
bleef steken op 27 miljoen 
euro. PostNL zegt dat de 
margedruk in de divisie te 
wijten is aan de opbouw van 

capaciteit die het bedrijf 
klaarstoomt voor de drukke 
eindejaarperiode. De kosten 
van de extra capaciteit wogen 
op de marges in het rustige 
zomerseizoen, maar moeten 
zich in vierde kwartaal dub-
bel en dik terugbetalen. Post-
NL rekent op een sterk vier-
de kwartaal om de verwach-
tingen van een genormali-
seerde bedrijfswinst van 280 
à 310 miljoen euro over heel 
2021 te bevestigen. Die ver-
wachtingen zijn dit jaar al 
twee keer opgetrokken, maar 
daar zit dus ook een covid- 
bonus in.
De postdivisie zette een meer 
dan behoorlijk derde kwar-
taal neer, met een genormali-
seerde bedrijfswinst van 
12 miljoen euro. De volumes 
daalden nauwelijks, al is dat 
te danken aan eenmalig co-
vid-gerelateerde postverkeer. 
Toch bleef ook de onderlig-
gende volumedaling beperkt 
tot 5 procent. PostNL kan 
volgend jaar de frankeerprij-
zen niet verhogen, maar dat 
maakt in de daaropvolgende 
jaren een matige stijging mo-
gelijk.

Conclusie
De koers moet de terugkeer 
naar een normale activiteit 
en winstgevendheid verte-
ren. De waardering blijft heel 
interessant. Beleggers beta-
len 10 keer de verwachte 
winst voor 2022 en vanaf dat 
winstniveau is opnieuw groei 
mogelijk. Het dividendrende-
ment van 8 procent over de 
winst van 2022 is ook heel 
aantrekkelijk. We behouden 
het koopadvies. z

P O S T N L

Terug naar normaal

Koers:  3,8 euro
Ticker:  PNL
ISIN-code:  NL0009739416
Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,95 miljard euro
K/w 2020: 8
Verwachte k/w 2021: 8
Koersverschil 12 maanden: +40%
Koersverschil sinds jaarbegin: +37%
Dividendrendement: 9,4%

De euforie is bekoeld,  
nu de zweepslag van de  
coronapandemie groten-
deels is uitgewerkt.

Advies: Kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 NOVEMBERGF



2 5  N OV E M B E R  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

130 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et belangrijkste nieuws 
bij het derdekwartaal-
rapport was de aankon-
diging dat het Canadese 
edelmetalenroyalty- en 
streamingbedrijf Sand-
storm Gold in het eerste 

kwartaal van 2022 voor het 
eerst een kwartaaldividend 
zal uitkeren. CEO Nolan 
Watson gaf al enige tijd aan 
dat de portefeuille van het 
bedrijf voldoende matuur 
was om die stap te nemen, 
maar nu is de kogel door de 
kerk.

De Canadezen willen in de 
voetsporen van Franco- 
Nevada treden en het divi-
dend nooit laten zakken. Het 
eerste dividend zal ongeveer 
2 Canadese dollarcent bedra-
gen, wat op jaarbasis een 
brutorendement van 0,9 pro-
cent geeft. Het brutorende-
ment van Franco-Nevada 
 bedraagt op basis van de hui-
dige koers 0,8 procent en dat 
van Wheaton Precious Me-
tals 1,35 procent. Bij die laat-
ste is er geen garantie dat het 
dividend nooit zakt. Het 
 bescheiden startniveau van 
Sandstorm biedt voldoende 
marge om volop te blijven 
 investeren in groei.
Dat de honger groot blijft, 
 bewezen de drie royalty- en 
streamingtransacties eerder 
dit jaar voor samen 153 mil-
joen Amerikaanse dollar. De 
belangrijkste deal was de 
verwerving voor 116 miljoen 

dollar van royalty’s op zowel 
de ijzererts-, goud- als koper-
productie in twee uitgestrek-
te mijngebieden van de Bra-
ziliaanse mijnbouwgigant 
Vale in het noorden en het 
zuiden van Brazilië. De trans-
actie zal decennialang in-
komsten opleveren.
Een belangrijke stap om de 
verdere groei te financieren 
was de uitbreiding van de 
kredietfaciliteit van 225 mil-
joen naar 350 miljoen dollar, 
waarbij de kredietvoorwaar-
den voor het eerst verbonden 
zijn met duurzaamheidsdoel-
stellingen.
In het derde kwartaal be-
droeg de verkochte productie 
15.514 troy ounce goudequi-
valent. Dat is een daling met 
13,8 procent tegenover het 
vorige kwartaal (18.004 troy 
ounce), maar wel meer dan 
in het derde kwartaal van 
2020 (12.068 troy ounce). Dat 
leverde een omzet op van 
27,6 miljoen dollar, te verge-
lijken met de 26,4 miljoen in 
het tweede kwartaal en de 
23,3 miljoen vorig jaar. De 
operationele kasstroom ver-
minderde van 20 miljoen in 

het tweede kwartaal en 
18,1 miljoen vorig jaar naar 
17,9 miljoen dollar. Na negen 
maanden steeg de kasstroom 
van 45,8 naar 61,6 miljoen 
dollar (+34,5%). De kwartaal-
winst zakte van 4 naar 3 dol-
larcent per aandeel (6,6 mil-

joen dollar). De verkoopvork 
voor 2021, die na het eerste 
halfjaar met 7.000 troy ounce 
goudequivalent werd ver-
hoogd tot 62.000 à 69.000 
troy ounce, is vernauwd tot 
64.000 à 69.000 troy ounce.
Sandstorm maakte zoals ver-
wacht gebruik van de lagere 
koers van de voorbije maan-
den om 3,6 miljoen eigen 
aandelen in te kopen voor 
22,4 miljoen dollar, of gemid-
deld 6,22 dollar per aandeel. 
Sinds november 2018 werden 
19,9 miljoen aandelen inge-
kocht – zo’n 10 procent van 
het uitstaand aantal – tegen 
gemiddeld 5,4 dollar per aan-
deel. Het blijft wachten op de 
goedkeuring van het rapport 
over de impact op het milieu 
en de finale haalbaarheids-
studie van het Turkse goud- 
en koperproject Hod Maden. 
Topman Watson verwacht 
daar eind 2021 nieuws over.

Conclusie
Het aandeel van Sandstorm 
Gold reageerde positief op de 
aankondiging van het eerste 
dividend. De beslissing trekt 
een nieuw type investeerders 
aan en was noodzakelijk om 
op termijn de structurele on-
derwaardering tegenover de 
grote royaltyspelers te ver-
minderen. Een ander crucia-
le factor daarvoor is de voor-
uitgang van Hot Maden. Daar 
blijven we helaas nog op on-
ze honger zitten. In afwach-
ting blijft het inkooppro-
gramma behoeden voor een 
structureel lagere koers. We 
verwachten een stevige in-
haalbeweging na positief 
nieuws uit Turkije. z

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

Eerste dividenduitkering

Koers:  7,03 dollar
Ticker:  SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,35 miljard dollar
K/w 2020:  88,3
Verwachte k/w 2021: 44
Koersverschil 12 maanden:  -5,9%
Koersverschil sinds jaarbegin:  -2%
Dividendrendement: -

We verwachten een  
stevige inhaalbeweging 
na positief nieuws uit 
Turkije.

Advies:  Koopwaardig
Risico:  Gemiddeld
Rating:  1B
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D
e Belgische chemietrots 
Solvay kreeg schouder-
klopjes voor zijn derde-
kwartaalcijfers, maar een 
sprankelende koersreac-
tie bleef uit. De covid-19- 
paniek in maart vorig 

jaar spaarde het aandeel niet, 
maar er volgde een spectacu-
lair herstel. Deze zomer viel 
de stijging stil door de oplo-
pende kosteninflatie en de 
afvlakking van de groeiprog-
noses voor de wereldecono-
mie. Daarmee heeft Solvay 
dit jaar opnieuw een achter-
stand van ruim 10 procent op 
de Bel-20-index opgelopen. 
De voorbije tien jaar deed het 
aandeel van Solvay het maar 
ongeveer de helft zo goed als 
de graadmeter van Euronext 
Brussel: een stijging van 56 
procent, tegenover een klim 
van 104 procent voor de 
 Bel-20.

De blootstelling aan de lucht-
vaartsector en de olie- en 
gasindustrie was geen cadeau 
in volle coronacrisis. Dat 
werd benadrukt door de aan-
kondiging eind juni 2020 van 
een afschrijving van bijna 
1,5 miljard euro op Cytec, de 
grote overname uit 2016 en 
een specialist in lichte com-
posietmaterialen voor auto’s 
en vliegtuigen. Gelukkig voor 
de aandeelhouders is Solvay 
een trouwe en stevige divi-
dendbetaler gebleven.
De kwartaalresultaten kwa-
men boven de verwachtingen 

van de analisten uit. De om-
zetwinst in het derde kwar-
taal bedroeg 22,4 procent: 
van 2,103 naar 2,573 miljard 
euro. Organisch (zonder 
overnames en desinvesterin-
gen) was er zelfs 24,7 procent 
groei. De omzet lag 7 procent 

boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 2,4 mil-
jard euro. Er is ook een stij-
ging met 6,2 procent tegen-
over het derde kwartaal van 
2019.
De drie divisies overtroffen 
de gemiddelde analistenver-
wachting. Bij Solutions (met 
onder meer Novecare, gespe-
cialiseerd in formules die de 
eigenschappen van vloeistof-
fen wijzigen) kwam de kwar-
taalomzet 25 procent hoger 
uit op jaarbasis (+28% orga-
nisch). Materials (hoogwaar-
dige polymeren en compo-
siettechnologieën) kon haar 
omzet 24 procent hoger til-
len (+26% organisch). Bij 
Chemicals (het ‘oude’ Solvay, 
met chemische tussenpro-
ducten, waaronder natrium-
bicarbonaat en waterstof-
peroxide) zien we een om-
zettoename met 18 procent 
(+20% organisch). Dat geeft 
na negen maanden op 
groepsniveau een organische 
toename van de omzet van 
15,1 procent tot 7,402 miljard 
euro (6,751 miljard in eerste 
drie kwartalen 2020).
De aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) verraste ook 

positief met 5 procent boven 
de analistenconsensus. Die 
klimt in het derde kwartaal 
met 26,6 procent (+31% orga-
nisch) tot 599 miljoen euro 
(473 miljoen in derde kwar-
taal van 2020). Dat betekent 
een toename van de ebitda- 
marge van 22,5 naar 23,3 pro-
cent in het derde kwartaal, 
en van 21,9 naar 24,1 procent 
in de eerste negen maanden 
van 2021. Het houdt ook een 
organische ebitda-klim in 
van 5,7 procent tegenover de 
periode van januari tot sep-
tember 2019. De onderliggen-
de winst bedraagt 273 mil-
joen euro in het derde kwar-
taal. Dat is ruim de helft 
meer dan in hetzelfde kwar-
taal vorig jaar.
Solvay handhaaft zijn jaar-
verwachting voor de ebitda 
van 2,2 tot 2,3 miljard euro. 
De prognose voor de vrije 
kasstroom wordt opgetrok-
ken van 750 naar 800 miljoen 
euro.

Conclusie
Deels door een sterke kosten-
beheersing wist CEO Ilham 
Kadri de forse kosteninflatie 
te controleren en de marges 
te vrijwaren. Dat liet toe de 
prognose voor de vrije kas-
stroom toch op te trekken. 
Tegen 1,5 keer de boekwaar-
de en een bedrijfskasstroom 
(ebitda) in de buurt van 7 
voor 2021 blijft de waarde-
ring van het aandeel redelijk. 
We handhaven het positieve 
advies, al moeten we vaststel-
len dat we de voorbije maan-
den een adempauze in de 
klim ontwaren. z

S O LV A Y

Kosteninflatie onder controle

De jaarprognose voor  
de vrije kasstroom werd 
opgetrokken van 750 naar 
800 miljoen euro.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 17 NOVEMBER

Koers: 105,20 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 11,13 miljard euro
K/w 2020: 16
Verwachte k/w 2021: 12
Koersverschil 12 maanden: +55%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: 3,6%
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De Vlaamse holding Gimv 
maakte uitstekende resulta-
ten bekend over de eerste 
helft van het gesplitste boek-
jaar dat tot 31 maart 2022 
loopt. De omzet en de winst 
van de portefeuillebedrijven 

groeide significant. Dankzij 
meerwaarden op enkele exits 
bedroeg het resultaat op de 
portefeuille 175,9 miljoen eu-
ro, of een rendement van 14,3 
procent. De nettowinst be-
droeg 137 miljoen euro, of 
5,1 euro per aandeel. De 
waarde van het eigen vermo-
gen klom met 11 procent tot 
1,3753 miljard euro, of 
51,6 euro per aandeel. De hol-
ding zet haar huidige divi-
dendbeleid voort.

In een update over het derde 
kwartaal meldde de proton-
therapiespecialist IBA sterke 
prestaties in alle afdelingen. 
IBA werkt aan de bouw van 
21 protontherapiesystemen. 
De groep verkocht dit jaar 23 

systemen. Vorig jaar bleef de 
teller steken op 17. Wellicht 
wordt het record van 2019 
met 25 systemen overtroffen. 
De nettocashpositie verhoog-
de van 69 miljoen euro eind 
juni 2021 tot 91 miljoen euro 
eind september 2021. Toch 
waarschuwt IBA dat het door 
de complexe toestand van de 
coronapandemie geen be-
trouwbare financiële progno-
se kan geven. Het aandeel 
klom 3,2 procent.

Over de eerste helft van het 
boekjaar 2020-2021 maakte 
de groente- en fruitspecialist 
Greenyard prima resultaten 
bekend. Op vergelijkbare 
 basis klom de omzet met 1,8 
procent tot 2,15 miljard euro, 

terwijl de aangepaste be-
drijfskasstroom (ebitda) met 
7,5 procent steeg tot 82,6 mil-
joen euro. De marge klom 
met 24 basispunten tot 3,8 
procent en de nettoschuld 
daalde tot 338,1 miljoen euro, 
zodat de schuldgraad afnam 
van 3,9 naar 2,8. De netto-
winst sprong van 1,1 tot 
8,5 miljoen euro. Dit boekjaar 
verwacht Greenyard een 
ebitda van 165 miljoen euro. 
De koers won 3,2 procent.

Nvidia boekte in het derde 
kwartaal fraaie resultaten. De 
omzet steeg van 4,7 tot 
7,1 miljard dollar. De operati-
onele winst verdubbelde bij-
na van 1,4 tot 2,7 miljard dol-
lar. De gamingafdeling zag 

haar omzet stijgen met 42 
procent en de datacenter-
platforms groeiden met 55 
procent. De aangepaste winst 
per aandeel liep op tot 
1,17 dollar. Nvidia kende wei-
nig problemen met de toele-
veringsketen, ondanks een 
wereldwijde chipcrisis, maar 
de kosten stijgen. In het der-
de kwartaal betaalde Nvidia 
1,6 miljard dollar om de be-
voorrading veilig te stellen. 
De koers won 8 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 54,90 euro
Ticker: GIMB BB
ISIN-code: BE0003699130

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 16,22 euro
Ticker: IBAB BB
ISIN-code: BE0003766806

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 9,18 euro
Ticker: GRYFO BB
ISIN-code: BE0003765790 

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 316,19 dollar
Ticker: NVDA US
ISIN-code: US67066G1040
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E
en tijdje geleden gingen we 
à la hausse op het aandeel 
van Telenet. We stonden 
niet alleen met de mening 
dat de beurskoers hoger 
zou gaan. Vijftien van 
achttien financieel analis-

ten die het aandeel volgen, 
gaven een koopaanbeveling. 
Tot nu hebben we een ge-
mengd resultaat geboekt, 
want de posities die we aan-
gingen zijn nog niet afgeslo-
ten. Zoals we vaak constate-
ren, is de kans op winst groter 
bij geschreven posities dan bij 
gekochte. De gekochte call 
december met uitoefenprijs 
34,00 euro heeft 1,15 euro ge-
kost. De premie bedraagt nog 
0,29 euro. Dat is voorlopig 
een beperkt verlies. De ge-

O P T I E S

Optimistisch over Telenet
schreven put december met 
uitoefenprijs 31,00 euro 
bracht 2,40 euro op. We zou-
den die positie kunnen sluiten 
tegen 1,3 euro, wat een winst 
van 1,10 euro per contract zou 
opleveren.
We gunnen beide contracten 
nog wat tijd, want ook nu zijn 
we van mening dat de koers van 
Telenet een goede kans maakt 
om hoger te gaan. De eerste 
stap in de richting van een 
glasvezelnetwerk is genomen. 
Als dat is uitgerold, zal dat 
 extra groei teweegbrengen. 
Bovendien kan de overname 
van het Waalse Voo het aarze-
lende sentiment van de beurs 
ten aanzien van Telenet op-
krikken. Intussen kost het 
aandeel 8,7 keer de winst. Dat 

cijfer ligt lager dan bij sector-
genoten. Er wordt een divi-
dendrendement van meer dan 
8 procent verwacht.
Fundamenteel ziet de toe-
komst er positief uit, maar de 
technische analyse geeft over-
wegend baissesignalen. Dat 
geeft een ongemakkelijk ge-
voel, maar toch overwint bij 
Inside Beleggen het optimis-
me. We kopen een calloptie.

Gekochte call
Koop call januari 2022 met 
uitoefenprijs 33,00 euro @ 
0,56 euro
Er zijn weinig opties op Tele-
net. Daardoor zijn de prijzen 
niet altijd representatief. Dit 
contract is zijn geld waard. 
De beurskoers moet stijgen 

tot 33,56 euro (33 + 0,56) eer 
het contract winstgevend 
wordt. Het komt neer op een 
koersstijging van nauwelijks 
4,5 procent. Dat is realistisch.

Geschreven put
Schrijf put januari 2022 met 
uitoefenprijs 35,00 euro @ 
4,69 euro
Met dit contract halen we 
meteen de mooie premie van 
4,69 euro binnen. We mogen 
die alleen houden als de koers 
iets meer dan 9 procent stijgt 
tegen 21 januari 2022. Rond 
32,5 euro ligt een weerstand. 
Als die het begeeft, ligt de 
weg in eerste instantie open 
richting 35 euro. Bij een 
koersstijging tot 35 euro is de 
premie helemaal verworven. 
Zakt de koers, dan kopen we 
de aandelen tegen 30,31 euro 
(35 - 4,69). Dat is dicht tegen 
de laagste koers van de laatste 
twaalf maanden. z

W
ater is een thema dat 
zich bij uitstek leent om 
te bespelen via ETF’s of 
trackers, om een goede 
spreiding te garande-
ren.

iShares Global 
Water ETF
Deze tracker van BlackRock 
noteert op verschillende beur-
zen in verschillende valuta. 
We hebben het hier over de 
variant op de Duitse Xetra- 
beurs die in euro noteert met 
het tickersymbool IQQQ 
(ISIN- code: IE00B1TXK627). 
Met meer dan 2,6 miljard dol-
lar onder beheer is het een 
van de grootste water-ETF’s. 
De onderliggende waarde is 

D E R I V A T E N

Beleggen in water via ETF’s

de S&P Global Water Index, 
met de grootste vijftig bedrij-
ven in de sector, waaronder 
industriële ondernemingen, 
nutsbedrijven, toeleveranciers 
en gespecialiseerde IT-bedrij-
ven. De Verenigde Staten zijn 
sterk overwogen in de index, 
met een aandeel van 53 pro-
cent. Daarna volgen Europa 
(21%) en het Verenigd Ko-
ninkrijk (15%). IQQQ is een 
fysieke tracker en de dividen-
den worden uitgekeerd. De 
jaarlijkse beheersvergoeding 
bedraagt 0,65 procent.

Lyxor MSCI Water ESG 
Filterd ETF
Deze tracker van het Franse 
Lyxor Asset Management 

 noteert op Euronext Parijs in 
euro (ticker WAT, ISIN-code: 
FR0010527275). Er zijn nog 
noteringen in dollar, Britse 
pond en Zwitserse frank. 
WAT beheert ruim 1,3 miljard 
dollar. Tot eind vorige maand 
schaduwde de tracker de 
World Water Index. Dat is nu 
de MSCI ACWI IMI Water 
ESG Filtered Index. Die telt 
41 bedrijven uit de waterin-
dustrie die aan verschillende 

ESG-criteria moeten voldoen. 
Ook in Lyxor MSCI Water 
ESG is de dollar overwogen 
(55%), gevolgd door de euro 
(13%) en het pond (10%). Dit 
is een fysieke tracker en de 
 dividenden worden uitge-
keerd. De jaarlijkse beheer-
kosten zijn met 0,6 procent 
een fractie lager dan bij 
 IQQQ.

L&G Clean Wate
Een goedkoper maar minder 
liquide alternatief is de 
L&G Clean Water ETF van 
uitgever LG Investment 
Managers. Die noteert met 
het tickersymbool XMLC en 
de ISIN-code IE00BK5BC891 
op de Duitse Xetra. De 
onderliggende index is de 
Solactive Clean Water Index. 
De beheerkosten bedragen 
0,49 procent en de dividenden 
worden gekapitaliseerd. z

S&P GLOBAL WATER 50
Stand 18 november
1. American Water Works  9,1%
2. Xylem Inc. 8,8%
3. Halma Plc  5,2%
4. Veolia Environ. SA  5,1%
5. Geberit AG  4,9%
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N
a een initiële daling rea-
geerde het aandeel van 
Ageas positief op de be-
ter dan verwachte derde-
kwartaalresultaten. De 
nettowinst bedroeg 
161,1 miljoen euro, een 

daling met 20,5 procent te-
genover het derde kwartaal 
van vorig jaar (202,7 mil-
joen), maar beter dan de ana-
listenverwachting van 
99 miljoen. Na negen maan-
den bedraagt de nettowinst 
567,8 miljoen euro, een da-
ling met 43 procent vergele-
ken met 2020 (993,7 mil-
joen). Vorig jaar was er wel 
een eenmalige meerwaarde 
van 332 miljoen euro door 
een tender op achtergestelde 
kapitaaleffecten.
De verzekeringswinst scoor-
de na negen maanden 
777 miljoen euro, tegenover 
737,1 miljoen vorig jaar. In het 
derde kwartaal steeg de net-
towinst met 3,7 procent tot 
255,4 miljoen euro, met dank 

aan bijna een verdubbeling in 
de tak levensverzekeringen, 
van 116,3 miljoen tot 201 mil-
joen euro, en 541,1 miljoen na 
negen maanden (+27%). Bij 
de niet-levensverzekeringen 
was er een terugval met 58 
procent tot 54,4 miljoen euro. 
De achterstand na negen 
maanden is opgelopen tot 27 
procent, van 311,1 miljoen 
naar 235,5 miljoen euro.
De kostprijs na de herver-
zekering van de hevige over-
stromingen in juli, na belas-
tingen, is opgetrokken van 55 
miljoen tot 70 miljoen euro. 
De schadegevallen door ver-
keersongevallen normali-
seerden tegenover de lage 
cijfers in 2020 – een gevolg 
van de coronapandemie.
De bruto premie-inkomsten 
zijn toegenomen met 11 pro-
cent tot 12,35 miljard euro na 
negen maanden. In het derde 
kwartaal was er een stijging 
van 13 procent tot 3,8 miljard. 
De vergelijkbare groei be-

droeg 5 procent. De combined 
ratio, de verhouding tussen 
de kosten en de netto ver-
diende premies, bedroeg op 
groepsniveau 95,2 procent. 
Vorig jaar bedroeg die ratio 
na negen maanden 90 pro-
cent. De marge op tak21- 
producten klom van 79 basis-
punten vorig jaar naar 96 
 basispunten (117 punten in 
het derde kwartaal), terwijl 
die voor tak23-producten 
steeg van 28 naar 34 basis-
punten (31 punten in het der-
de kwartaal).
De solvabiliteit (Solvency 
II-ratio) zakte in het voorbije 
kwartaal van 196 procent 
naar een lager dan verwachte 
187 procent. Hoewel dat niet 
verontrustend is, schuilde 
daarin de belangrijkste reden 
voor de initiële negatieve 
koersreactie. Ondanks de 
sterke cijfers bleef de ver-
wachte jaarwinst op 850 tot 
950 miljoen euro.
CEO Hans De Cuyper ver-
wacht alle doelstellingen van 
het strategische plan tot 2021 
– Connect21 – te halen. Daar-
mee is Ageas klaar om het 
strategische plan tot 2024 

– Impact24 – aan te vangen. 
Centraal staat de groei van de 
winst per aandeel met ge-
middeld 6 tot 8 procent, 
 tegenover 5 tot 7 procent in 
Connect21, op basis van een 
winstdoelstelling van 1,1 tot 
1,2 miljard euro tegen 2024. 
Over die periode zal 1,5 tot 
1,8 miljard euro aan dividen-
den worden uitgekeerd.
Aangezien Ageas actief wil 
worden op een vierde Euro-
pese kernmarkt, is een jaar-
lijks inkoopprogramma van 
eigen aandelen niet vanzelf-
sprekend. Sinds de start van 
het inkoopprogramma voor 
150 miljoen euro in septem-
ber heeft Ageas 877.559 aan-
delen ingekocht (0,46% van 
het aantal uitstaande aande-
len) voor in totaal 36,4 mil-
joen euro.
Het aandeel veerde vorige 
week op na een analistenrap-
port die een mogelijke over-
name door BNP Paribas naar 
voren schoof. Het aandeel 
blijft koopwaardig (rating 
1B). We mikken tegen eind 
2022 op een koers in de buurt 
van de boekwaarde (61,79 eu-
ro op 30 september). z

Het aandeel veerde op na 
een analistenrapport 
over een mogelijke over-
name door BNP Paribas.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
Alibiba: de koers kreeg een 
oplawaai na minder dan ver-
wachte resultaten over het 
derde kwartaal. De omzet 
nam met slechts 29 procent 
toe tot 31,4 miljard dollar en 
de aangepaste nettowinst 
bleef zo’n 10 procent onder 
de analistenconsensus. Ook 
de geschatte omzetgroei van 
20 tot 23 procent voor het 
volledige boekjaar bleef 
onder de analistenverwach-
ting van 27 procent. We vin-
den de koersafstraffing over-
dreven. Daarom geven we 
een aankooporder. Meer 

informatie volgt in het vol-
gende nummer.
Atenor bevestigde dat de 
resultaten voor 2021 boven 
die van 2020 zullen liggen. 
Meer details leest u in een 
van de volgende nummers.
Boskalis sleepte een con-
tract ter waarde van 450 mil-
joen euro voor een offshore-
windpark in de wacht. We 
bespreken dat in een van de 
volgende nummers.
EVS kreeg koersdoelverho-
gingen na een sterke tussen-
tĳdse verklaring over het 
derde kwartaal. De omzetver-
wachting werd verhoogd tot 
meer dan 135 miljoen euro. 

Meer informatie volgt in het 
volgende nummer.
Just Eat Takeaway: CEO 
Jitse Groen liet op de confe-
rentie van Morgan Stanley 
verstaan dat Amerikaanse 
overname Grubhub in de 
groep blĳft.
Prosus: de verkoop van  
2 procent van het belang in 
Tencent Holdings leidde tot 
een gigantische kwartaal-
winst van 12,3 miljard dollar.

Thema  
vergrijzing
Biocartis: er zĳn nieuwe po- 
sitieve studieresultaten over 
de EGFR-test in longkanker.

Hyloris kreeg van de FDA 
geen voorkeursbehandeling 
voor de pĳnstiller Maxigesic 
voor de Amerikaanse markt. 
PDUFA komt er eerder aan: 
eind juni 2022 in plaats van 
augustus of september.
Oxurion: de eerste patiënt 
voor de fase II-b-studie met 
de molecule THR-149 voor de 
indicatie diabetische macu-
lair oedeem is gerekruteerd.
UCB kon heel bemoedigende 
fase III-resultaten voorleg-
gen voor bimekizumab voor 
de indicatie psoriatische 
artritis.

Ageas ziet sterk derde 
kwartaal beloond
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 100 aandelen Pan American Silver bĳgekocht 
tegen 27,10 dollar (2356,35 euro); we kopen 10 aandelen Alibaba Group 
(bĳ) tegen maximaal 144,65 dollar

Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
181.607,79 (98,9%) 2.009,48 (1,1%) 183.617,27 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +10,6% Bel20 +16,8%
Eurostoxx50 +22,2% MSCI World +31,1%

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 rente op Belgische 
overheidsobligaties be-
draagt 0,03 procent, voor 
de afhouding van de roe-
rende voorheffing van 30 
procent. Netto blijft er 
dus 0,021 procent over. 

Een obligatie van 100.000 eu-
ro levert zo een nettorente 
van 21 euro per jaar op. Van 
100.021 euro knabbelt de in-
flatie van 4,16 procent (het 
cijfer van oktober) jaarlijks 
4.160 euro af. In de veronder-
stelling dat de inflatie op dat 
niveau blijft, verdampt een 
belegging van 100.000 euro 
na een jaar tot 95.860 euro. 
Dit jaar zijn ook obligaties 
uitgegeven met een coupon 
van 0 procent tegen 102,35 
procent van de nominale 
waarde. Daardoor bedraagt 
het rendement -0,22 procent. 
Daar is geen roerende voor-
heffing op verschuldigd, 
maar de inflatie vreet ook 
daar 4,16 procent van het 
 kapitaal aan. De begininves-

tering van 100.000 euro zakt 
na een jaar met 4.371 euro tot 
95.629 euro.
Zulke vooruitzichten verblij-
den de bezitters van die obli-
gaties uiteraard niet. Het 
hoeft dan ook niet te verba-
zen dat bijdehandse beleg-
gers uitkijken naar alterna-
tieven, zoals bedrijfspapier 
met een redelijk rendement. 
Maar zoals vaak gaan hogere 
rendementen samen met gro-
tere risico’s. Het komt erop 
aan af te wegen welk risico 
een belegger wil nemen om 
het rendement op te trekken.

Het kan verkeren
Het is voor een particuliere 
belegger onbegonnen werk 
elke emittent te analyseren 
om de risico’s in te schatten. 
Gelukkig bestaan er onder-
nemingen die dat voor ons 
doen. Wij volgen doorgaans 
Standard & Poor’s, maar ook 
Moody’s en Fitch verrichten 
vergelijkbaar onderzoek. Ze 

nemen de balansen, de resul-
tatenrekeningen en andere 
boekhoudkundige informatie 
van de debiteuren onder de 
loep. Naast die historische 
gegevens onderzoeken ze of 
een emittent zijn verplichtin-
gen tegenover de obligatie-
houder kan nakomen. Kan hij 
de beloofde coupons uitbeta-
len? Zal hij in staat zijn het 
kapitaal terug te geven op de 
vervaldag van de obligatie? 
Het zijn essentiële vragen, 
maar jammer genoeg zijn de 
antwoorden van vandaag niet 
noodzakelijk ook die van 
over enkele jaren.
Dat het kan verkeren, is al ge-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95 4,80% 100.000 NR
EUR  Air France-Klm  3,875% 01/07/26  98,91 4,14% 100.000 NR
EUR  Saipem Finance  3,125% 31/03/28 99,11 3,25% 100.000 BB+
USD  Ecopetrol *  4,625% 02/11/31 99,17  4,73% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 96,67 5,22% 2.000 BB+
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 86,63 8,09% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  97,17  4,54% 100.000 BBB
NOK Norwegian Govern 1,75% 06/09/29 100,54  1,67% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 93,10  7,50% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,45 0,38% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 98,55 2,04% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24 101,13 3,29%  2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank 4,00% 25/08/23 106,27 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 102,89 5,41% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 94,42 18,36% 10.000 AAA
BRL  IBRD 5,00% 22/01/26 81,74  10,62% 10.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Het risico van hoog-
rentende obligaties
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noegzaam gebleken. Onlangs 
kwam het Chinese Evergran-
de, een van de grootste vast-
goedbedrijven ter wereld, in 
de problemen. Enkele jaren 
geleden twijfelde niemand 
aan de kredietwaardigheid 
van Evergrande. We trekken 
daaruit een belangrijke les: 
verifieer regelmatig de ra-
tings van de obligaties in je 
portefeuille. Wij doen dat 
wekelijks voor de obligaties 
in de Obligatieselectie.
De veiligste debiteuren krij-
gen de rating AAA, de ris-
kantste hebben C (bijna fail-
liet). Voor het nemen van ex-
tra risico verlangen beleggers 
een compensatie in de vorm 
van een hoger rendement. 
Omgekeerd moet wie een 
aantrekkelijk rendement 
wenst, een zeker risico dur-
ven nemen. Een optimaal 
evenwicht vinden is niet een-
voudig.
Wie risicoavers is, beperkt 
zich het best tot obligaties 
van de categorie investment 
grade, met een rating tussen 
AAA en BBB-. Bedenk daar-
bij dat een belegging zonder 
risico niet bestaat. Obligaties 
met een rating tussen BB+ en 
C behoren tot de categorie 
high yield: ze worden be-
schouwd als beleggingen met 
een hoger risico dan die van 
de categorie investment gra-
de. Maar in die obligaties met 
een hoger risico bestaan nog 
veel gradaties. Zo kunnen we 

de nieuwste obligaties van de 
Colombiaanse oliegroep Eco-
petrol (rating BB+) bezwaar-
lijk gelijkstellen met die van 
Frontiers Communications 
(rating CCC-). Het rende-
ment op die obligaties in dol-
lar ligt in dezelfde grootte-
orde. Ecopetrol (ISIN-code 
US279158AP43) biedt voor 
een looptijd van tien jaar een 
rendement van 4,6 procent. 
Frontiers komt aan iets meer 
dan 6 procent op negen jaar. 
Het rendementsverschil van 
1,4 procentpunt weerspiegelt 
evenwel helemaal niet het 
 gigantische verschil in risico. 
Ecopetrol is bijna een staats-
onderneming in Columbia. 
Frontiers werd in april 2020 
geschorst op de Nasdaq en 
ging failliet. In mei van dit 
jaar kwam het terug naar de 
beurs.

Nattevingerwerk
Beleggers die interesse voor 
obligaties met een zeker risi-
co hebben, moeten afwegen 
of het rendement dat risico 
compenseert. Is dat niet of 
onvoldoende het geval, dan 
spreken we veeleer van spe-
culatie dan van een beleg-
ging. Maar een obligatie is 
een niet-regulier instrument 

om te speculeren. Wie toch 
de uitdaging aangaat en spe-
culatieve obligaties (rating B 
tot C) aankoopt, kijkt het best 
uit naar rendementen van 
minstens 15 procent. Anders 
loont het gelopen risico (alles 
kwijt) niet de moeite. De dol-
larobligatie van de boorgroep 
Transocean bijvoorbeeld 
biedt een coupon van 8 pro-
cent en vervalt op 1 februari 
2027. Ze is te koop tegen 76 
procent van de nominale 
waarde en levert dus een ren-
dement van ongeveer 15 pro-
cent op.
Bieden de ratings van de gro-
te bureaus vaak een goede 
houvast om de relatie rende-
ment-risico af te wegen, dan 
is dat heel anders gesteld met 
obligaties zonder rating. 
Doorgaans is de inschatting 
van de kans dat u uw geld te-
rugziet dan nattevingerwerk. 
Zo biedt Accentro Real Esta-
te een coupon van 3,625 pro-
cent op een obligatie in euro 
die loopt tot 13 februari 2023. 
Ze wordt verkocht tegen 85 
procent, waardoor het rende-
ment oploopt tot bijna 18 
procent. Dat is verleidelijk, 
maar omdat de Duitse vast-
goedgroep geen enkele offici-
ele rating heeft, is het risico 

heel moeilijk in te schatten. 
Daarom is de obligatie zowel 
riskant als speculatief.
Toch bestaan er uitzonderin-
gen op het principe dat het 
risico van een obligatie zon-
der rating erg moeilijk te be-
palen is. Leningen in Turkse 

lire, uitgegeven door de top-
debiteur International Bank 
for Reconstruction and De-
velopment (IBRD) hebben 
vaak geen rating bij Standard 
& Poor’s, maar wel bij 
Moody’s. Dat bureau geeft ze 
zelfs de hoogste rating Aaa. 
Het debiteurenrisico is der-
halve uiterst beperkt. Het 
 risico heeft uitsluitend te 
maken met de munt. Sommi-
ge deskundigen menen dat 
een rendement van bijna 18 
procent het muntrisico vol-
doende dekt. Maar niet ie-
dereen deelt die mening. De 
evolutie van munten als de 
Turkse lira voorspellen is 
naar onze mening moeilijker 
dan het debiteurenrisico in-
schatten. z

Een obligatie is een 
niet-regulier instrument 
om te speculeren.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1370 -3,67%
EUR/GBP 0,8440 -6,21%
EUR/NOK 9,8978 -8,54%
EUR/SEK  9,9996 -1,94%
EUR/CAD 1,4240 -8,18%
EUR/AUD  1,5484 -5,01%
EUR/NZD  1,6173 -6,30%
EUR/ZAR  17,342 -6,06%
EUR/TRY  11,561 +27,73%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Ook Proximus heeft nu een 
eerste groene obligatielening 
uitgegeven. Zoals alle lenin-
gen van dezelfde categorie 
tegenwoordig had die van de 
telecomoperator een groot 
succes. Er werd 750 miljoen 
euro opgehaald. Er was vraag 
naar vier keer meer. “Dat 
geld laat toe om duurzaam te 
investeren in toekomstbe-
stendige en energie-effici-
ente fiber- en 5G-netwer-
ken”, aldus Proximus. De 
obligatie loopt vĳftien jaar en 

draagt een couponnetje van 
0,75 procent.
De bedrĳfsstrategie van 
Proximus kreeg de inspire-
rende naam #inspire2022. 
Tegen 2030 wil het bedrĳf 
circulair worden en tien jaar 
later volledig klimaatneu-
traal. Het zal het geld van de 
nieuwe obligatie gebruiken 
voor het financieren van pro-
jecten met een positief effect 
op energie-efficiëntie, her-
nieuwbare energie, niet-ver-
vuilend transport, groene 

gebouwen, circulaire econo-
mie en sociale en digitale 
inclusie. Wellicht zĳn nog 
meer groene obligaties nodig 
om die doelstellingen te 
halen, aangezien die transi-
ties enorm veel geld kosten.
In navolging van het grootste 
Nederlands pensioenfonds 
ABP zullen ook Pricos en Pri-
cos Defensive, de twee pen-
sioenspaarfondsen van KBC, 
hun beleggingsbeleid ver-
duurzamen. Aandelen en 
obligaties van bedrĳven die 

actief zĳn in tabak, gokactivi-
teiten en fossiele energie 
worden uitgesloten. Voor 
bedrĳven wordt gekeken 
naar hun impact op het 
milieu, de samenleving en 
deugdelĳk bestuur. Voor 
overheden gelden gezond-
heid, gelĳkheid en vrĳheid 
van de bevolking, milieu en 
internationale verhoudingen 
als criteria.

Groene golf overspoelt ook obligatiemarkt en pensioenfondsen
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Hoe moeten we de aange-
kondigde overname van 
Azarga Uranium door en-
Core Energy interpreteren? 
Is er een impact op het gun-
stig advies?

EnCore Energy maakt met 
rasse schreden vorderingen 
met de uitvoering van zijn 
strategie. Het Canadese ura-
niumbedrijf wil zo snel mo-
gelijk een leidende uranium-
producent worden in de Ver-
enigde Staten met een ISR- 
productiemethode (in situ 
 recovery). Cruciaal is dat op-
richter en bestuursvoorzitter 
Bill Sheriff een heel ervaren 
team rondom zich heeft ver-
zameld om die steile ambitie 
waar te maken. Dat aspect 
wordt vaak onderschat, maar 
het zal alsmaar belangrijker 
worden om bij de juniorbe-
drijven het kaf van het koren 
te scheiden, naarmate de op 
gang gekomen stierenmarkt 
matuurder wordt.
Sheriff schakelde vorig jaar 
een stevige versnelling hoger. 
De eerste grote stap was eind 
2020 de overname van de 
Amerikaanse uraniumactiva 
van Westwater Resources, 
 inclusief twee gelicentieerde 
productiefaciliteiten in Texas 
(Rosita en Kingsdom). Rosita 
wordt gemoderniseerd, om 
de productie in 2023 op te 
starten. EnCore sloot al een 
eerste afnamecontract af, met 
een volledige blootstelling 
aan de marktprijs. Het be-
schikt over voldoende pro-
jecten in Texas om op ter-
mijn de gezamenlijke capaci-
teit van Rosita en Kingsdom 

van 1,6 miljoen pond U3O8 
minstens te benutten. Het 
meeste potentieel heeft de 
uitgebreide portefeuille in 
het uraniumdistrict van New 
Mexico, door de CEO om-
schreven als ‘het Kazachstan 
van de Verenigde Staten’ (Ka-
zachstan is de grootste urani-
umproducent in de wereld). 
De eerste productie komt er 
ten vroegste in 2027.
Om de tijd tussen de opstart 
in Texas en New Mexico te 
overbruggen vond enCore 
door de overname van Azar-
ga Uranium een aantal pro-
jecten die het in de tussen-
periode kan opstarten. De 
opstart van Dewey Burdock 
in Zuid-Dakota is gepland 
eind 2024 of begin 2025 
(kostprijs 31,5 miljoen dol-
lar). Het is een project dat 
 gespreid over zestien jaar 
14,3 miljoen pond U3O8 zal 
produceren. Daarnaast is er 
Gras Hills in Wyoming, dat 
vanaf 2026 of 2027 geduren-
de zeven jaar jaarlijks 
0,9 miljoen pond U3O8 zal 
afleveren. Met de overname 

verdubbelt enCore zijn re-
sources tot 100 miljoen pond 
U3O8.
Het management zegt nog 
bijkomende overnames te 
 bekijken. De groep beschikt 
over 20 miljoen Canadese 
dollar cash. De overname is 
goedgekeurd door de aan-
deelhouders en wordt bin-
nenkort afgerond. De over-
name gebeurt volledig in 
aandelen en de gezamenlijke 
groep zal een beurswaarde 
van 530 miljoen Canadese 
dollar hebben, waarvan 30 
procent via Azarga. De vol-
gende belangrijke stap wordt 
een Amerikaanse beursgang 
rond het jaareinde. EnCore 
koos voor Nasdaq omwille 
van de maximale liquiditeit 
en de verzekerde aandacht.
We zijn uitermate tevreden 
met de snelle vooruitgang. 
Het aandeel vervijfvoudigde 
sinds we de opvolging zijn 
gestart. Vroege investeerders 
moeten wel gedeeltelijk 
winst nemen. Fundamenteel 
blijft het aandeel koopwaar-
dig (rating 1C), gezien het 
vroege karakter van de ura-
niumstierenmarkt, waarvan 
de fundamenten dit jaar nog 
veel sterker zijn geworden. 
We verwachten een nieuwe 
impuls door de beursgang. z

Blijft u positief over enCore Energy?

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 18/11: Melexis, Sandstorm 

Gold en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 19/11:   Meta Platforms en opties 

(Telenet) 
• Maandag 22/11:  Ageas en lezersvraag 

(enCore Energy)
• Dinsdag 23/11: McEwen Mining, 

Wereldhave Belgium; derivaten  
(water) 

• Woensdag 24/11: Gimv, EVS,  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR
PODCAST: INFLATIE DOET  EDEL- 
METALEN HERSTELLEN EN  
EURONAV

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 25 NOVEMBER
Wall Street gesloten door Thanksgiving
Asencio: jaarresultaten
Remy Cointreau: kwartaalresultaten

VRĲDAG 26 NOVEMBER
Elia: kwartaalupdate
Soitec: kwartaalresultaten

DINSDAG 30 NOVEMBER
Easy Jet: kwartaalresultaten
HP: kwartaalresultaten

WOENSDAG 8 DECEMBER
TUI: kwartaalresultaten

VRĲDAG 10 DECEMBER
Oracle: kwartaalresultaten

DINSDAG 14 DECEMBER
Colruyt: halfjaarresultaten

RECHTZETTING:
In het stuk van Cofinimmo (Inside nr.45 
van 11/11) stond dat de roerende 
voorheffing van 30 naar 15 procent zakt 
als 60 procent van de activa uit 
zorgvastgoed bestaat. Dat is aangepast 
naar 80 procent. 
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