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V O O R W O O R D

Het jaar van China
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Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

H
et afgelopen jaar was de 
Turkse beurs de verras-
sende nummer één van 
alle wereldbeurzen (zie 
analyse vorige week). Het 
illustreert duidelijk dat 
de inflatie hét beleggings-

thema van 2022 was, want 
ook de Argentijnse beurs staat 
in de top drie.
De Chinese aandelenmarkten 
prijkten ook vorig jaar niet 
in de hitparade van sterkst 
gestegen beurzen. Na het 
dramatische jaar 2021 is dat 
opmerkelijk. De afgelopen 
twee jaar zagen we een ruime 
halvering van de Chinese 
beursindexen door drie op-
eenvolgende schokgolven: 
overheidsingrepen tegen 
grote (tech)bedrijven, een 
vastgoedcrash en de pande-
mie. Het bracht zelfs de 
ontastbaar gewaande sterke 
man, Xi Jinping, aan het wan-
kelen. Hij had zich het begin 
van zijn derde termijn als 
president wellicht anders 
voorgesteld dan met overal 
straatprotesten tegen zijn 
zero-covidbeleid en het bij-
behorende stilvallen van de 

Chinese economie.
De boodschap van de straat 
moet de partijtop enorm 
verrast hebben, want plots 
kwam een ommezwaai in 
het coronabeleid. Dat ver-
soepelde wel heel fors, ook 
voor buitenlanders. De Chi-
nese autoriteiten willen abso-
luut de rust laten terugkeren 
en volop inzetten op econo-
misch herstel. De lockdowns 
verhinderden dat de stimu-
lusmaatregelen enig gunstig 
effect hadden. Aan het begin 
van het najaar was er nog een 
pakket ter waarde van 
1.000�miljard yuan of 146�mil-
jard dollar.
We nemen aan dat de onder-
nemingen de komende tijd 
minder en minder lastiggeval-
len worden met nieuwe regle-
menteringen en boetes. Het 
bedrijfsleven moet een cruci-
ale rol spelen in het herstel. 
De centrale bank zal, in te-
genstelling tot meer dan tach-
tig andere centrale banken, 
een soepeler monetair beleid 
blijven voeren. Het afgelopen 
jaar zijn al enkele renteverla-
gingen doorgevoerd.

Aantrekkelijk 
gewaardeerd
De heropening van de Chine-
se economie lijkt ons een pri-
ma opportuniteit voor 2023. 
Twee jaar beursellende en in-
ternationale uittocht hebben 
de Chinese waarden in een 
internationale vergelijking 
heel attractief geprijsd ge-
maakt (11�keer de gemiddelde 
winstverwachting 2023). Ver-
geleken met de Standard&
Poor’s500-index en de MSCI 
World-index was de Chinese 
beurs in de voorbije twintig 
jaar nooit zo goedkoop als 
vandaag.

Elke capitulatie op de beurs-
vloer zorgt voor een unieke 
koopkans. Ook markttech-
nisch is het plaatje best belof-
tevol voor de Chinese beur-
zen. In die mate zelfs dat Chi-
na in 2023 weleens een van de 
strafste rapporten van de be-
langrijkste aandelenmarkten 
ter wereld zou kunnen voor-
leggen. Er zijn twee grote 
voorwaarden: politieke stabi-
liteit en geen militaire avon-
turen. Na 2022, met de inval 
van Rusland in Oekraïne, mag 
China dit jaar niet in de ver-
leiding komen Taiwan binnen 
te vallen. Onmogelijk is dat 
niet, maar waarschijnlijk 
evenmin.
U kunt uw ‘China-pakket’ bij 
een verwachte terugval de ko-
mende weken aanvullen met 
grote namen als Alibaba 
Group of Tencent Holdings/
Prosus, of met een tracker op 
Chinese aandelen, zoals de 
iShares MSCI China ETF of
iShares China Large Cap 
ETF (zie blz. 99). z
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China kan op beursvlak 
dé positieve verrassing 
van 2023 worden.
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W
ereldwijd is er een 
groot tekort aan bruik-
baar en drinkbaar zoet 
water. Westerse pro-
ductie- en consumptie-
gewoontes doen dat te-
kort exponentieel 

groeien, waardoor er de ko-
mende jaren honderden mil-
jarden aan investeringen no-
dig zijn om gezinnen en be-
drijven van drinkbaar water 
te blijven voorzien. Dat kan 
een kans zijn voor bedrijven 
en beleggers.

Er zijn verschillende manie-
ren om in te spelen op het 
thema water. Zo volgen ver-
schillende ETF’s de S&P Glo-
bal Water-index, die 43 be-
drijven bevat die met water 
te maken hebben. Het me-
rendeel daarvan zijn nutsbe-
drijven of industriële spelers. 
58 procent van de bedrijven 
zijn Amerikaans. De iShares 
Global Water UCITS ETF 
(ISIN: IE000CFH1JX2) volgt 
die index.
De S&P Global Water-index 
is heel sterk gecorreleerd 
met de bredere wereldwijde 
aandelenmarkt. Zo verloor 
hij in de jongste twaalf maan-
den evenveel als de MSCI 
World-index.
De indexbouwers MSCI en 
Solactive hebben elk een in-
dex die specifieker inzet op 
bedrijven die werken rond 
waterzuivering en duur-
zaamheid. Daarin zitten 

meer kleinere bedrijven, en 
de indexen hebben meer 
blootstelling aan Azië. De 
Lyxor MSCI Water ESG 
Filtered (DR) UCITS ETF 
(ISIN: FR0010527275) volgt 
de MSCI-index. De Global X 
Clean Water UCITS ETF 
(ISIN: IE000BWKUES1) 
volgt de Solactive-index.
Er zijn ook beleggingsfond-
sen met een focus op water. 
Hun nadelen zijn de hoge be-
heerkosten en de minder dan 
gemiddelde rendementen. 

We selecteerden vijf aan-
delentips: drie mature bedrij-
ven en twee jonge groeiers.

Mature tip 1 
Advanced  
Drainage System
De specialist in kunststof rio-
leringsbuizen, de opvang van 
afvalwater en andere water-
beheeroplossingen heeft een 
goed gespreide klantenporte-
feuille over residentiële, 

niet-residentiële en infra-
structuurwerken. Advanced 
Drainage System is groten-
deels actief in de Verenigde 
Staten. De troef van het be-
drijf is dat het kunststof al-
ternatieven biedt voor pro-
ducten die vroeger van beton 
en staal werden gemaakt. In 
de voorbije acht jaar groeide 
de omzet van ADS van 1 tot 
2,5�miljard dollar. De opera-
tionele winst steeg van 40 tot 
meer dan 400�miljoen dollar.
Het aandeel is momenteel 
een koopje. In november 
kreeg de koers een dreun van 
25 procent, nadat het bedrijf 
zijn vooruitzichten voor het 
komende jaar had verlaagd. 
De residentiële activiteiten 
kennen een vertraging. De 
koers is te fel afgestraft. Het 
bedrijf heeft in de afgelopen 
jaren de omzet, de winsten 
en de kasstromen aanzienlijk 
doen groeien, en verwacht 
wordt dat het dat de komen-
de jaren kan blijven doen. 
Daarnaast heeft het een ge-
zonde balans met een netto-
kaspositie en een sterke vrije 
kasstroom om verdere groei 
te blijven financieren.

Mature tip 2 
Uponor
Het Finse Uponor produ-
ceert buizen voor watertoe- 
en -afvoer, vloerverwarming 
en andere sanitaire oplossin-

gen voor de bouwsector. 
Daarmee is het actief in Eu-
ropa en Noord-Amerika. Het 
maakt ook grote buizen voor 
infrastructuurwerken, zoals 
riolering en andere grote wa-
terwerken. In de afgelopen 
jaren is Uponor erin geslaagd 
zijn operationele winstmar-
ges, vrije kasstroom en ren-
dement op het geïnvesteerde 
kapitaal op te krikken. Voor 
de komende twee jaar heeft 
het zijn doelstellingen daar-
voor nog hoger gesteld. On-
danks de stijgende kostenin-
flatie en de hogere rentes in 
2022, die van tel zijn voor de 
bouwsector, is Uponor er in 
de eerste drie kwartalen van 
2022 in geslaagd zijn omzet 
en operationele winst te ver-
hogen. De omzet ging met  
13 procent omhoog tegenover 
2021, de operationele winst 
met 7 procent.
De koers heeft de afgelopen 
maanden evenwel een deuk 
gekregen, waardoor het aan-
deel aantrekkelijk gewaar-
deerd is. Het bedrijf ver-
wacht dat het vierde kwar-
taal en het begin van 2023 
lastig zullen zijn. Vooral de 
bouwsector lijdt onder de 
stijgende hypotheek- en an-
dere rentes. De koerszwakte 
kan dus nog een tijd aanhou-
den, maar tegen deze en lage-
re niveaus mag het aandeel 
voor de lange termijn opge-

ETF’S EN BESPROKEN WAARDEN IN DE WATERSECTOR    

Profiteren van  
het blauwe goud

 KOERSVERLOOP KOERSVERLOOP DIVIDENDRENDEMENT KOER-WINST 2023 EV/EBITDA
 1 JAAR 5 JAAR

Uponor -20 % -32 % 4,2 % 14 7,1
Norma Group -42 % -69 % 4 % 5,2 5,6
Aquaporin -18 % -51 % - n.v.t. n.v.t.
Ekopak 0 % 9 % - 778 205
ADS -24 % 283 % - 14,8 9,2
iShares Global Water ETF -6 % n.v.t. - - -
Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF -7 % 52 % - - -
Global X Clean Water ETF -4 % n.v.t. - - -

Er zijn de komende jaren honderden miljarden  
aan investeringen nodig om gezinnen en bedrijven  
van drinkbaar water te blijven voorzien.



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

91

2 6  J A N UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

pikt worden. Het brutodivi-
dendrendement van 4 pro-
cent is mooi meegenomen. 

Mature tip 3 
Norma Group
De Duitse Norma Group, die 
leidingklemmen, -verbindin-
gen en andere aansluitstuk-
ken produceert, had hetzelf-
de probleem als Uponor. De 
koers van Norma ging nog 
zwaarder achteruit (-47�%) 
dan die van Uponor (-21�%).
De kosteninflatie weegt sterk 
op de operationele winstmar-
ges en de vrije kasstroom van 
Norma. De operationele mar-
ge is teruggevallen van  
10 procent in 2021 tot zo’n  
8 procent nu.
De zwakte in de bouwsector 
kan nog een tijd wegen op de 
marges, maar ondertussen is 
de koers zo sterk teruggeval-
len, dat Norma tegen histo-
risch lage waarderingen no-
teert. Het mag worden opge-
pikt. Het management heeft 
een strategisch plan opgezet 
rond prijszetting, efficiëntie 
en kostenbeheersing. Vol-
gend jaar zouden daar de 
eerste vruchten van te zien 
moeten zijn. Daarop kan de 
koers structureel herstellen.

Groeitip 1 
Aquaporin
Van een heel andere orde is 
de Deense start-up Aquapo-
rin. Die noteert nog maar an-
derhalf jaar op de Deense 
beurs en zet in op een inno-
vatieve technologie om water 
te zuiveren. Het gebruikt na-
tuurlijke eiwitten die bij 
mensen op celniveau water 
zuiveren. Aquaporin heeft 
die technologie verder ont-
wikkeld, waardoor ze kan 
worden toegepast via een 
membraan. Het voordeel is 
dat het water niet onder hoge 
druk door de zuiverings-

membranen gepompt hoeft 
te worden, waardoor de tech-
nologie energiezuiniger is 
dan veel alternatieven. Het 
bedrijf biedt de zuiverings-
technologie aan voor thuisge-
bruik, voor proceswater in de 
industrie en de voedingssec-
tor, en voor de medische sec-
tor. 
In de eerste helft van 2022 
ging de omzet van 2,9 naar 
13�miljoen Deense kronen, 
een ruime verviervoudiging. 
De omzet van het derde 
kwartaal steeg met 500 pro-
cent tegenover dezelfde peri-
ode in 2021. Daarnaast brengt 
Aquaporin enkele nieuwe 
producten op de markt, 
waarin zijn gepatenteerde 
zuiveringstechnologie ver-
werkt is. Het speelt daarmee 
in op relevante maatschappe-
lijke trends. Zo zal het dit 
jaar een zuiveringsmodule 
voor huishoudens op de 
markt brengen, die PFAS 
(een groep van schadelijke 
onverteerbare chemicaliën) 
uit het leidingwater filtert. 
Het heeft klanten over de he-
le wereld, onder meer in Chi-
na, Turkije en Europa.
De keerzijde is dat een start-
up cash verbrandt en nog een 
heel eind verwijderd is van 
structurele winstgevendheid. 
Er zijn nog enkele kapitaal-
verhogingen op til, maar tot 

nu toe bewijst het bedrijf zijn 
strategie goed uit te voeren. 
Het aandeel verdient op zijn 
minst opvolging door de ac-
tieve belegger, die weliswaar 
voldoende risicobestendig 
moet zijn. 

Groeitip 2 
Ekopak
Het Belgische Ekopak is 
eveneens een jonge start-up, 
maar draait wel al behoorlij-
ke operationele winsten. Het 
kroonjuweel van Ekopak zijn 
de Water-as-a-Service-oplos-
singen (WaaS). Het plaatst bij 
zijn klanten modulaire con-
tainers met op maat gemaak-
te waterzuiveringstechnolo-
gie. De klant betaalt per afge-
nomen liter water, met een 
minimum per jaar en een mi-
nimale contractduur van tien 
jaar. Daarnaast plaatst Eko-
pak klassieke waterbehande-
lingsinstallaties.
WaaS was in 2021 goed voor 
6 procent van de omzet, in de 
eerste helft van 2022 al voor 
16 procent. Op termijn wil 
het bedrijf er de helft van zijn 
omzet uithalen. De aantrek-
kingskracht van de WaaS- 
aanpak ligt in de winstmar-
ges, die op het niveau van de 
ebitda oplopen tot 65 procent 
en meer. Het nadeel is dat die 
aanpak de balans van Ekopak 
verzwaart, omdat het al die 

installaties in eigendom 
houdt.
De omzet uit WaaS groeide 
met 336 procent tussen de 
eerste helft van 2021 en 2022. 
Op groepsniveau groeide de 
omzet met 67 procent. Voor 
2022 zal hij eindigen tussen 
15 en 20�miljoen euro. Tegen 
2026 wil het bedrijf 50�mil-
joen euro omzet.
Ekopak heeft zich het voor-
bije jaar uitgebreid naar 
Frankrijk en zijn personeels-
bestand verdubbeld. De grote 
werf voor de komende jaren 
is de waterbehandelingsfa-
briek Waterkracht, die het in 
Antwerpen zal bouwen. 
Daarmee wil het afvalwater 
van de Antwerpse huishou-
dens zuiveren tot proceswa-
ter voor de chemiebedrijven 
in de Antwerpse haven. Wa-
terkracht komt in een joint 
venture met de waterzuive-
ringsmaatschappij Water- 
Link en de investeringsmaat-
schappij PMV terecht. Eko-
pak zal blijven instaan voor 
het onderhoud.
Het waterkrachtproject biedt 
stevige groeikansen, maar er 
staan ook zware investerin-
gen tegenover. Voor risicobe-
wuste langetermijnbeleggers 
is het aandeel zeker het op-
volgen waard en verdient een 
initiële positie, die later uit-
gebreid kan worden. z
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O
p 28 februari maakt 
Bayer zijn jaarcijfers 
 bekend. Het stevent vol-
gens de eigen verwach-
tingen af op een omzet 
van 47 tot 48�miljard eu-
ro. Dat zou ongeveer 8 

procent meer zijn dan in 
2021. De bedrijfskasstroom 
(ebitda) komt naar schatting 
12 procent hoger uit op 
12,5�miljard euro.
De farmatak levert een bij-
drage van 37 procent aan de 
omzet en ruim 40 procent 
aan de ebitda. Bijna twee vijf-
de van de omzet van de afde-
ling komt van de bloedver-
dunner Xarelto en het oog-
medicijn Eylea. De inkom-
sten van het eerstgenoemde 
middel staan al onder druk 
door de komst van generieke 
concurrentie in China en 
Brazilië. Over twee jaar krijgt 
Xarelto ook op de Ameri-
kaanse markt te maken met 
goedkope kopieën. In Europa 
is er een patentbescherming 
tot begin 2026. Voor Eylea 
 lopen in 2025 en 2026 de 
 belangrijkste patenten af.
Er zijn enkele nieuwe midde-

len op de markt die de klap 
helpen op te vangen, met on-
der meer het prostaatkanker-
middel Nubeqa (verkopen 
+123�% naar 127�miljoen euro 
in het derde kwartaal) en 
 Vitrakvi (een middel tegen 
solide tumoren). Het bedrijf 
heeft ook een goed gevulde 
pijplijn met negen medicij-

nen in een fase III-onder-
zoek. Daar komt binnenkort 
het trombosemiddel Asun-
dexian bij, dat op lange ter-
mijn het stokje kan overne-
men van Xarelto als blikvan-
ger in het medicijnaanbod. 
Bayer investeert de komende 
drie jaar 2�miljard euro in 
nieuwe onderzoeks- en pro-
ductiecentra.
De afwachtende houding van 
beleggers is begrijpelijk, met 
het oog op de komende om-
zetdaling en in afwachting 
van nieuw pijplijnsucces. 
Zelfs als we Bayer maar te-
gen 7�keer de verwachte ebit-
da van 6,3�miljard euro waar-
deren, dan is die tak 44,1�mil-
jard waard. Dat is bijna even-
veel als de huidige beurs-
waarde.
Naast de farmatak heeft 
Bayer ook een grote gewas-
divisie. Die staat de afgelopen 
jaren vooral in de aandacht 
door glyfosaatrechtszaken, 
die een nare nasleep zijn van 
de overname van Monsanto. 
In de eerste negen maanden 
van 2022 kwam de omzet van 
die activiteiten op 19,6�mil-
jard euro uit. Dat is ongeveer 

evenveel als de jaaromzet van 
het Amerikaanse agribedrijf 
Corteva, dat door de beurs 
een waarde van 42,4�miljard 
dollar krijgt opgekleefd. Hoe-
wel de activiteiten niet volle-
dig te vergelijken zijn, ligt de 
ebitda van de gewasdivisie 

van Bayer met 6�miljard euro 
over negen maanden dubbel 
zo hoog als het jaarniveau 
van Corteva.
Ten slotte heeft Bayer een 
consumentendivisie, die on-
der meer huidzalfjes (Bepan-
then), voedingssupplemen-
ten en allergiemiddelen (Cla-
ritin) maakt. Die afdeling 
boekt op een omzet van circa 
6�miljard euro per jaar een 
ebitda van 1,3�miljard.
Hoewel er wel vaker een 
 zogenoemde conglomeraats-
discount voorkomt bij com-
plexe  bedrijven, is die bij 
Bayer  onevenredig groot. De 
onderneming kan in drie 
aparte stukken dubbel zoveel 
waard zijn als de huidige 
marktkapitalisatie. Tot nu 
drukte CEO Werner Bau-
mann speculaties over een 
opsplitsing de kop in. Hij 
heeft aangekondigd dat hij na 
het aflopen van zijn contract 
in april 2024 opstapt. Moge-
lijk wordt de opvolger al bij 
de aandeelhoudersvergade-
ring in april gepresenteerd.

Conclusie
Er is geen garantie dat een 
nieuwe CEO de waarde van 
de onderdelen snel beter tot 
zijn recht kan laten komen in 
de koers. Als dat lang duurt, 
zal de druk van activistische 
aandeelhouders toenemen. 
Beleggers worden in de tus-
sentijd goed beloond voor 
hun geduld. Met een ver-
wachte vrije kasstroom van 
ruim 5�miljard dit jaar, een 
koers-winstverhouding van 9 
en een dividendrendement 
van 4,5 procent lijkt Bayer 
ons een waar koopje. z

B A Y E R

Eén gedeeld door drie is twee

Ko e r s :  57,44 euro
T i c ke r :  BAYN GR
I S I N - c o d e :  DE000BAY0017
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie: 56,43 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  12
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  9
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +12  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +19 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,5  %

De conglomeraats  -
discount is bij Bayer 
 onevenredig groot.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 JANUARIGF
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V
orige week werd bekend 
dat de activistische aan-
deelhouder Nelson Peltz 
voor 900�miljoen dollar 
aandelen van Disney 
heeft gekocht. Hij heeft 
zich meteen kandidaat 

gesteld voor de raad van 
 bestuur, wat in theorie een 
openlijk gevecht kan opleve-
ren met Bob Iger, de topman 
van Disney. Iger heeft als 
CEO fantastisch werk gele-
verd tussen 2005 en 2020. 

Het totaalrendement voor de 
Amerikaanse aandeelhouder 
kwam in die jaren uit op 550 
procent. De Europese aan-
deelhouder kon zelfs 675 
procent winst bijschrijven.
In 2020 ging Iger met pensi-
oen. Dat was een bijzonder 
pijnlijke zaak voor de aan-
deelhouders. Eind vorig jaar 
vroeg de raad van bestuur 
hem terug te komen als ver-
vanger van de toenmalige 
CEO Bob Chapek, die de laan 
was uitgestuurd. Peltz ver-
wijt Iger dat hij met de keuze 
voor Chapek als opvolger een 
grote blunder heeft begaan. 
Hij vindt ook dat de discipli-
ne in het bedrijf ontbreekt en 
dat te veel mensen er te riant 
betaald worden. Disney ver-
keert volgens Peltz in een cri-
sis, wat om harde maatrege-
len vraagt. Iger mag van hem 
blijven, maar hij moet wel 
over twee jaar een capabele 
opvolger hebben gevonden 

en vanaf 2025 moet het amu-
sementsconcern weer een 
 dividend uitbetalen. Een 
overzicht van alle plannen 
die Peltz met Disney heeft, is 
te vinden op de website 
restorethemagic.com. Met de 
meeste voorstellen kunnen 

de aandeelhouders wel leven.
Analisten leggen Disney 
steeds meer in de weegschaal 
met Netflix (lees blz. 95). Bei-
de aandelen hebben al betere 
tijden gekend en zijn niet zo 
eenvoudig te waarderen. 
Doordat mensen aan het be-
gin van de coronapandemie 
niet bij elkaar mochten zijn 
–�acteurs ook niet�– schrapte 
Netflix noodgedwongen de 
investeringen in nieuwe se-
ries en films. Tegelijkertijd 
nam het abonneebestand fors 
toe. Bijgevolg ging de winst 
door het dak. Disney moest 
juist zijn parken sluiten, wat 
tot gevolg had dat de omzet 
als een kaartenhuisje in el-
kaar is gestort.
Vandaar heeft het weinig zin 
te kijken naar de winstont-
wikkeling bij Disney over de 
afgelopen jaren. Het einde 
van de pandemie heeft een 
aantal dingen duidelijk ge-
maakt. Het recordaantal 
abonnees van Netflix laat 
zien dat de heropening van 
de westerse economieën in 
combinatie met een hoge in-
flatie geen negatieve invloed 
op het concern heeft. Disney 

heeft zulke prijsverhogingen, 
vooral in de parken, doorge-
voerd, dat de omzet van het 
concern ook de hoogste ooit 
is.
Hoewel Disney een record-
omzet draait, zijn de koersen 
teruggezakt naar niveaus die 
voor het laatst gezien zijn in 
2014. Toen noteerde Disney 
tegen drie keer de omzet, nu 
tegen twee keer. De waarde-
ring van Disney is verder te-
ruggezakt dan die van Net-
flix. Dat komt door de zware 
verliezen bij Disney+ in het 
jongste kwartaal. Dat was 
ook de reden waarom Cha-
pek moest vertrekken. Een 
fraaie omzetgroei is prima 
(groei tot 164�miljoen abon-
nees), tenzij het een onren-
dabele omzetgroei is. Bob 
Iger wordt in staat geacht 
Disney+ in twee jaar winst-
gevend te maken.

Conclusie
Het Disney-aandeel heeft de 
voorbije twee jaar 51 procent 
slechter gepresteerd dan de 
S&P500-index. We zullen 
met de kwartaalcijfers op 8 
februari zien of het scepticis-
me van de markt terecht is. 
Maar wat ons betreft, is dit 
hét moment om in Disney te 
stappen. We verwachten dat 
de voorbije enorme investe-
ringen en de terugkeer van 
Bob Iger ervoor zal ervoor 
zorgen dat het concern weer 
een flink stuk winstgevender 
wordt. In de amusementssec-
tor promoveren we het aan-
deel van Disney dan ook tot 
onze sectorfavoriet. z

D I S N E Y

Hét moment om in te stappen

Ko e r s :  99,40 dollar
Ticker:  ADBE US
ISIN-code: US254681060
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 181,26 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  41
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  25
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -34 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +14 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Het Disney-aandeel staat 
op het niveau van 2014. 
Toen noteerde het tegen 
drie keer, nu tegen twee 
keer de omzet.

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 A N D E L E N

V
oor Deere, de grootste 
naam in de sector van 
de landbouwwerktui-
gen, is het boekjaar 
2021- 2022 (afsluitda-
tum 30 oktober) intus-
sen voorbij. Het afgelo-

pen jaar stond, dankzij de 
veel hogere landbouwprij-
zen, in het teken van een 
fors herstel. Deere haalde in 
het afgelopen boekjaar 65 
procent van zijn omzet uit 
de landbouwactiviteiten. De 
resterende inkomsten ko-
men uit materialen voor 
bouw, bosbouw en wegen-
bouw. Er is ook een financi-
ele poot die landbouwvoer-
tuigen verhuurt en leaset.
Het vierde kwartaal leverde 
een omzet van 15,54�miljard 
dollar op. Dat is 37 procent 
meer dan in dezelfde perio-
de in het vorige boekjaar. 
Dat cijfer kwam ver boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 13,38�miljard 
dollar uit. De winst per aan-
deel landde op 7,44�dollar te-
genover 4,12�dollar in het 
laatste kwartaal van het 
boekjaar 2020-2021. Dat is 
een toename met 81 procent. 
Bovendien werd de analis-

tenconsensus van 7,09�dollar 
per aandeel geklopt.
De jaaromzet bereikte een 
recordhoogte van 47,9�mil-
jard dollar, of een stijging 
met ruim 20 procent tegen-
over de 39,7�miljard dollar in 
het boekjaar 2020-2021. De 
winst per aandeel bereikte 
een record van 23,28�dollar 
per aandeel, tegenover 
18,90�dollar in het vorige 
boekjaar.
Voor het in november ge-
starte boekjaar voorspelt de 
bedrijfsleiding een netto-
jaarwinst van 8 tot 8,5�mil-
jard dollar, tegenover een 
gemiddelde analistenver-
wachting van 7,81�miljard 
dollar. Analisten mikken op 
een nieuwe recordwinst van 
27,88�dollar per aandeel. Dat 
is een drievoud van de winst 
in het boekjaar 2019-2020 
(8,69�dollar per aandeel).

Conclusie
De prima kwartaalcijfers 
deden de koers naar een 
 historisch record net onder 
450�dollar klimmen. Tegen 
een verwachte koers-winst-
verhouding van 16 voor het 
lopende boekjaar en tegen 
een verhouding tussen de 
ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 12 voor het 
 lopende boekjaar vinden we 
het aandeel correct gewaar-
deerd. Vandaar het neutrale 
advies. z

S
üdzucker blijft veruit de 
grootste suikerprodu-
cent van Europa, met  
23 suikerfabrieken en  
2 raffinaderijen. Een co-
operatie van zowat 
30.000 suikerbietente-

lers heeft 59 procent van de 
aandelen in handen. Daar-
naast is het met zijn beurs-
genoteerde dochter Crop 
Energies een van de grootse 
spelers in Europa, ook actief 
in bio-ethanol. Bovendien is 
de groep het nummer één in 
Europa met haar fruitberei-
dingen en -concentraten. Bij 
de specialiteiten is ze onder 
meer het nummer één in 
Europa voor diepgevroren 
pizza.
Over het derde kwartaal van 
het boekjaar 2022-2023 
steeg de omzet met 21,5 pro-
cent, tot 2,482�miljard euro. 
Dat bleef onder de analis-
tenconsensus van 2,55�mil-
jard, en was een minder 
sterke groei dan in de voor-
gaande kwartalen. Na negen 
maanden bedraagt de om-
zettoename 26 procent. In 
het derde kwartaal bedroeg 
het bedrijfsresultaat (ebit) 
220�miljoen euro, 73,5 pro-
cent meer dan in hetzelfde 
kwartaal van het vorige 
boekjaar en een stuk boven 
de gemiddelde analistenver-
wachting van 163,5�miljoen. 
In de eerste negen maanden 
was er een bedrijfswinst 
(ebit) van 536�miljoen euro, 
ruim een verdubbeling te-
genover dezelfde periode 
van het vorige boekjaar. De 
bedrijfsleiding mikt op 530 
miljoen tot 630�miljoen euro 
voor het volledige boekjaar, 
tegenover 332�miljoen in het 

boekjaar 2021-2022. De ana-
listenconsensus stond op 
606,2�miljoen. Voor het vol-
gende boekjaar verwacht de 
bedrijfsleiding opnieuw een 
gevoelige verbetering naar 
650 miljoen tot 850�miljoen 
euro.

Conclusie
Tegen 12�keer de verwachte 
winst 2022-2023, tegen 
1,1�keer de boekwaarde en 
6,5�keer de verhouding on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de bedrijfskas-
stroom (ebitda) is het aan-
deel nog niet echt duur, 
maar het goedkope karakter 
is er nu wel af. Vandaar het 
neutrale advies. z

D E E R E  &  C O M P A N Y

Een boerenjaar
S Ü D Z U C K E R

Einde forse koersklim
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S
inds het dieptepunt van 
vorige zomer is de koers 
van Netflix weer ruim 
verdubbeld. Daarvoor 
was het aandeel vanaf de 
top met 75 procent ge-
zakt. De toenemende 

concurrentie, een tegenval-
lende evolutie van het aantal 
abonnees en vooral de hoge-
re rente deden Netflix de das 
om.

In de tweede jaarhelft sloeg 
het sentiment om. De groep 
kondigde aan dat ze het pro-
bleem met het delen van ac-
counts zal aanpakken, en de 
voorbije maanden daalde de 
langetermijnrente fors. Daar-
door nam de waarde van de 
toekomstige kasstromen 
weer toe en daalden de in-
trestuitgaven. De grootste 
strategische wijziging was 
een nieuwe abonnementsfor-
mule mét advertenties. Tot 
vorig jaar hield Netflix recla-
meblokken tijdens films en 
series af, om de hogere prijs 
tegenover de concurrentie te 
verantwoorden. Dat heilige 
huisje ging eraan, toen het de 
verkeerde kant opging met 
de abonnees. Netflix lanceer-
de in de Verenigde Staten een 
formule voor 6,99�dollar per 
maand. In ruil voor de kor-
ting op de standaardprijs van 
9,99�dollar moeten de gebrui-
kers per uur 4 tot 5 minuten 
reclame gedogen. Netflix 
verwacht na de eerste jaar-
helft 40�miljoen gebruikers 
voor dat aanbod. Het is on-

vermijdelijk dat daar ook 
klanten bij zijn die overstap-
pen van een duurder naar het 
goedkopere abonnement.
Het model is uitgerold in 
twaalf landen en gaat op ter-
mijn globaal. Vrijwel alle 
concurrenten hadden al een 
formule met reclame, die 
zelfs nog goedkoper is. De re-
clametarieven van Netflix 
zijn wel aan de hoge kant in 
vergelijking met die van de 
concurrentie. Daar staat te-
genover dat grote adverteer-
ders betalen op basis van het 
aantal bereikte klanten. 
Scoort een film of serie min-
der goed dan ingeschat, dan 
moet Netflix die adverteer-
ders voor een stuk terugbeta-
len. Netflix hoopt dit jaar 
300�miljoen dollar extra om-
zet te halen dankzij de adver-
tenties. Dat moet in 2024 en 
2025 respectievelijk 1,6 en 
3,4�miljard dollar zijn.
Een ander heikel punt is het 
delen van abonnementen. 
Netflix schat dat 200�miljoen 
huishoudens dat doen, waar-
door het dus veel omzet mis-
loopt. Daar doet het nu wat 
aan.

Sinds de overname van Boss 
Fight Entertainment vorig 
jaar is het streamingbedrijf 
ook actief in videogames. En 
in het vierde kwartaal lan-
ceerde Netflix liefst 154 nieu-
we series en films. Het aantal 

nieuwe abonnees lag met 
7,66�miljoen een stuk boven 
de verwachte 4,57�miljoen. 
De rest van het kwartaalrap-
port toonde een gemengd 
beeld. De omzet lag met 
7,85�miljard dollar (+1,9�%) in 
lijn met de verwachtingen, 
maar de winst per aandeel 
bleef met 12�dollarcent fors 
achter op de verwachte 
45�dollarcent. De oorzaak 
was de uitstaande schuld in 
euro, die door de goedkopere 
dollar fors meer waard werd.
Netflix mikt voor het lopende 
eerste kwartaal op 3,9 pro-
cent omzetgroei. Schattingen 
over het aantal nieuwe abon-
nees geeft het niet meer. 
Voorts raakte bekend dat de 
oprichter, Reed Hastings, de 
functie van CEO ruilt voor 
die van voorzitter. Netflix re-
aliseerde vorig jaar een vrije 
kasstroom van 1,6�miljard 
dollar. De groep torst een 
langetermijnschuld van bijna 
14�miljard dollar.

Conclusie
Netflix noteert tegen meer 
dan 32�keer de verwachte 
winst en ruim 5�keer de om-
zet. Dat is een pak duurder 
dan bijvoorbeeld Disney (zie 
blz. 93). Een deel van de pre-
mie is te verantwoorden door 
de omvang van het bedrijf en 
het groeipotentieel, nu Net-
flix ook het advertentiemodel 
omarmt. Het valt af te wach-
ten of de groei niet ten koste 
gaat van duurdere abonne-
mentsformules, wat tot lage-
re marges zou leiden. Na de 
koersverdubbeling is er tegen 
de huidige waardering wei-
nig opwaarts potentieel. z

N E T F L I X

Aandeel weer duur na fors koersherstel

Ko e r s :  337,57  dollar
T i c ke r :  NFLX US
I s i n - c o d e :  US64110L1061
M a r k t :  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 151 miljard dollar
K /w  2 0 2 2 :  32,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  32
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -36  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +11 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Oprichter Reed Hastings 
ruilt de functie van CEO 
voor die van voorzitter.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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D
e maaltijdmarktplaats 
en -bezorger Just Eat 
Takeaway (JET) is in het 
laatste kwartaal van 2022  
doorgegaan op het elan 
van het derde kwartaal. 
Toen had het vroeger 

dan verwacht een positieve 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
neergezet. Dat is ook in het 
vierde kwartaal gelukt. In de 
tweede jaarhelft zette het een 
ebitda van 150�miljoen dollar 
neer, wat neerkomt op 1,1 
procent van de totale trans- 
actiewaarde van de orders. 
Over vijf jaar wil het dat op-
krikken tot 5 procent. De 
ebitda voor 2022 klokte af op 
16�miljoen euro, tegenover 
-350�miljoen een jaar eerder.
JET tekende geen omzet-
groei op. De totale transac-
tiewaarde bedroeg 28�mil-
jard euro in 2022, evenveel 
als het jaar ervoor. Het aan-
tal bestellingen is wel met 9 
procent gedaald tussen 2021 
en 2022. De verhoogde om-
zet per bestelling kwam er 
door hogere transactiewaar-
des en levercommissies per 
bestelling en een efficiënte-
re kostenbeheersing.
Voor 2023 verwacht het ma-

nagement een groei van de 
ebitda richting 225�miljoen 
euro, al is dat een conserva-
tieve schatting. Het verwacht 
vanaf de tweede helft weer 
met enige omzetgroei aan te 
knopen. In de tweede helft 
van 2022 groeide het aantal 
orders en de totale transactie- 
waarde in Noord-Europa, het 
Verenigd Koninkrijk en in 
mindere mate in Zuid-Euro-
pa en Australië. In Noord- 
Amerika blijven de bestellin-
gen en transactiewaardes da-
len, maar minder snel.
Financieel staat JET er ster-
ker voor dan zijn concurren-
ten, dankzij de verkoop van 
zijn participatie in iFood 
 vorig jaar. Het heeft ongeveer 
2�miljard euro cash op de ba-
lans. Het verwacht daar in 
2023 zo’n 250�miljoen van te 
investeren. En dan is er nog 
de potentiële verkoop van 
het Amerikaanse GrubHub, 
hoewel dat in de huidige om-
geving lastig is. De Ameri-
kaanse activiteiten worden 
wel steeds winstgevender.

Conclusie
De markt is positief verrast 
door de hoger dan verwachte 
ebitda. De koers is met meer 
dan 15 procent opgeveerd. 
De toenemende winstge-
vendheid en sterke financië-
le positie gekoppeld aan de 
conservatieve doelstellingen 
van het management, maken 
dat het aandeel op de koop-
lijst blijft staan. z

Het meest in het oog sprin-
gende nieuws op de beleg-
gersdag van Proximus was 
de dividendverlaging. Die 
kwam niet als een verras-
sing, wel het feit dat ze pas 
ingaat vanaf 2025. Wellicht 
spelen politieke motieven 
een rol, want de Belgische 
overheid is de hoofdaan-
deelhouder met een partici-
patie van 53,5 procent. Door 
te wachten tot 2025 wordt 
de verlaging over de huidige 
legislatuur getild.
Over het resultaat van dit en 
vorig jaar wordt nog 1,2�euro 
per aandeel uitgekeerd. 
Voor de boekjaren 2024 en 
2025 wordt dat 0,6�euro. 
Proximus moet zwaar inves-
teren, onder meer in het 
glasvezelnetwerk en 5G. Dit 
jaar zullen de investeringen 
pieken op 1,3�miljard euro. 
Dat bedrag zal de komende 
jaren dalen, zodat vanaf vol-
gend jaar weer ruimte is 
voor hogere kasstromen.
De schuldgraad bedroeg 
eind vorig jaar 2,3�keer keer 
de onderliggende bedrijfs-
winst (ebitda) en zal tegen 
eind 2023 oplopen naar 
2,6�keer. Proximus stelt 3 als 
bovengrens en daarvoor zijn 
extra maatregelen nodig. 
Die passen in het plan dat de 
ebitda  tegen 2025 weer bo-
ven die van vorig jaar wil 
doen brengen. De consen-
susprognose mikte over die 
periode op een ebitda- da-
ling van meer dan 3 procent.
Voor dit boekjaar mikt 
Proximus op een omzet-
groei van 1 tot 3 procent, 
 boven de verwachte 0,5 pro-

cent. De vooropgestelde da-
ling van de ebitda (-3�%) lag 
door de kosteninflatie boven 
de consensus. Proximus wil 
voor 400�miljoen euro niet- 
kernactiviteiten verkopen. 
Er komt ook een nieuw be-
sparingsplan, dat de komen-
de drie jaar 220�miljoen euro 
moet opleveren.

Conclusie
Proximus noteert tegen 
minder dan 8�keer de winst, 
3,4�keer de ebitda en 1,1�keer 
de omzet. Dat is niet duur. 
Het lagere dividend levert 
tegen de huidige koers nog 
een rendement van 6,3 pro-
cent op. Nu is dat het dubbe-
le. We verwachten dat later 
dit jaar defensieve bedrijven 
met een stabiele kasstroom 
weer in trek zullen zijn en 
handhaven het koopadvies 
voor dit te zwaar afgestrafte 
aandeel. z

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

Op naar winst
P R O X I M U S

Dividendknip later, 
maar groter
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Ik heb al vele jaren zonder 
succes Transocean in porte-
feuille. Het aandeel is de 
jongste tijd wel eindelijk 
aan de beterhand. Graag 
nog eens een update.

We hebben Transocean in 
2018 uit de voorbeeldporte-
feuille gehaald, omdat het 
aandeel bleef slabakken door 
het overaanbod aan boorplat-
formen en de te hoge schul-
den. De sector van de boor-
platformverhuurders kwam 
in 2019 en 2020 in zwaar 
weer terecht. Veel bedrijven, 
waaronder Seadrill, Valaris, 
Diamond Offshore Drilling 
en Fred Olsen Energy, gingen 
failliet of ondergingen een 
drastische herfinanciering 
die de aandeelhouders volle-
dig verwaterde. Dat lot viel 
ook bijna Transocean te 
beurt, maar de marktleider 
ontsnapte er ternauwernood 
aan. Hoewel de vele her-
structureringen voor de no-
dige schuldsanering hebben 
gezorgd, bleven de platfor-
men in de wereldvloot, waar-
door het overaanbod niet 
verdween. Toch is het we-
reldwijde aanbod sinds eind 
2019 met 20 procent vermin-
derd tot minder dan 200 
platformen.
Het aandeel van Transocean 
kelderde in oktober 2020 tot 
0,65�dollar, tegenover de his-
torische piek van 187,98�dol-
lar in november 2007. De 
vloot is sinds 2014 drastisch 
afgeslankt. Er blijven 39 plat-
formen over (inclusief twee 
in aanbouw), waarvan tien 
voor onherbergzame gebie-

den en de overige voor ultra-
diepwaterboringen. Twaalf 
platformen zijn buiten ge-
bruik. De bezettingsgraad 
herstelt, van 53,4 procent in 
de eerste negen maanden van 
2021 tot 56,7 procent in 2022, 
maar blijft alsnog te laag.
De beschikbare liquiditeiten 
verminderen nog altijd ge-
staag (2,1�miljard dollar op 30 
september), en daar zal het 
komende jaar nog geen ver-
andering in komen. De forse 
stijging van de olieprijs in de 
eerste helft van 2022 zette de 
oliemajors wel aan om meer 
te investeren in exploratie in 
diepzee. Door de sterke 
tweede jaarhelft is het order-
boek vorig jaar voor het eerst 
sinds 2017 opnieuw toegeno-
men, van 6,5�miljard dollar in 
februari tot 8,3�miljard. Sinds 
begin 2021 verdubbelden de 
gemiddelde dagverhuurtarie-
ven voor de nieuwste genera-
ties ultradiepwaterplatfor-
men tot 400.000�dollar. De 
kapitaalinvesteringen zullen 
vanaf 2024 terugvallen 
(900�miljoen dollar verwacht 
in 2023), waardoor Trans-
ocean tegen de huidige tarie-
ven eindelijk positieve kas-

stromen zal 
kunnen gene-
reren en naar 
verwachting 
eindelijk 
winst zal ma-
ken. Dat is 
nodig om de 
nog altijd 
 hoge netto-
schuld van 
6,2�miljard 
dollar (7 à 

7,5�keer de jaarlijkse bedrijfs-
kasstroom) met 2 à 2,5�mil-
jard terug te dringen tot het 
beoogde niveau van 4 à 
4,5�miljard. Bij een recente 
herfinanciering van vier obli-
gaties met vervaldagen in 
2024 en 2025 moest Trans-
ocean een hoge intrest van 
8,75 procent toestaan. Dat is 
100 à 287,5 basispunten meer 
dan de vorige obligaties.
Na een initiële herstelbewe-
ging eind 2020 fluctueerde 
het aandeel tot oktober 2022 
tussen 3 en 5�dollar. De re-
cente uitbraak naar 6�dollar is 
een gevolg van de gestegen 
verhuurtarieven en de toege-
nomen orders vanaf vorige 
zomer. Het advies wordt op-
getrokken naar houden/af-
wachten (rating 2C). Voor 
een eventueel kooporder 
zouden we wachten op een 
terugval tot 4,5 à 5�dollar. z

Wat moet ik doen met Transocean?

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 19/1:  Just Eat Takeaway en 

Proximus + aandelenlĳsten
• Vrĳdag 20/1:  analyse (water) + Netflix 

en Sysco (tip van de week)
• Maandag 23/1:  Sofina + lezersvraag 

(Transocean)
• Dinsdag 24/1:  Nestlé + derivaten 

(China)
• Woensdag 25/1:  Biocartis en Lumina 

Gold  + pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 

PODCAST: DE KANSEN  
VAN DE CHINESE BEURS
AANDELEN IN DE KĲKER:  
JUST EAT TAKEAWAY EN PROXIMUS

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 26 JANUARI
Apple: kwartaalresultaten
LVMH: jaarresultaten

VRĲDAG 27 JANUARI
WDP: jaarresultaten

DINSDAG 31 JANUARI
Alphabet: kwartaalresultaten
Smartphoto (trading update)

WOENSDAG 1 FEBRUARI
Melexis: jaarresultaten
Meta: kwartaalresultaten

DONDERDAG 2 FEBRUARI
Activision: kwartaalresultaten
Euronav: kwartaalresultaten
Qualcomm: kwartaalresultaten
Shell: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
Bayer 92
Deere 94
Disney 93
Just Eat Takeaway 96
Netflix 95
Proximus 96
Sofina 102
Südzucker 94
Sysco 104 
Transocean 97

GF
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T E C H N I S C H E  A N A L Y S E

AEX: zet tijdelijk stapje terug
De afgelopen week moest de Amsterdamse aandelenbeurs een 
stapje terugzetten. Dat werd weerspiegelt in de daling van 1,3 
procent die de AEX moest incasseren. De daling komt er niet 
toevallig in de buurt van de weerstandslijn van 750 punten. Nu 
zitten we weer onder die weerstandslijn. Maar geen man over-
boord. De terugval past nog helemaal in het scenario van de 
stijgende trend. De indicatoren zijn nog altijd positief. We blij-
ven er dan ook van overtuigd dat een kopen-signaal nog altijd 
het meest passend is voor de AEX.
Advies: kopen

TKH Group:  opwaartse doorbraak
Midden vorig jaar werd het koerspatroon voor TKH Group 
negatief. In oktober vond de koers een bodem op 30,60�euro. 
Door de hogere bodem van eind december tekent zich nu een 
omgekeerde kop-schouderformatie af. Dat, samen met de 
opwaartse doorbraak van de lijn van het voortschrijdende 
gemiddelde, geeft voldoende onderbouwing voor een advies-
verhoging. We sluiten het verkopen-advies en brengen het 
advies voor TKH naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

L’Oréal:  trendommekeer
In de tweede helft van 2022 zien we dat de koers tweemaal 
een bodem vindt net boven 300�euro. Een dubbele bodem is 
een sterke indicatie van een trendommekeer. Die zien we in 
2023 vorm krijgen. De hogere bodem van december 2022 was 
een eerste indicatie. Die krijgt een vervolg met de uitbraak bo-
ven de twee toppen van 2022. Daarbij komt ondersteuning van 
de signalen van de indicatoren. De MACD staat boven de nul-
lijn en de lijn van het voortschrijdend gemiddelde heeft een 
stijging ingezet. We verhogen het advies voor L’Oreal naar 
 kopen. Het koersdoel bedraagt 430�euro.
Advies: van houden naar kopen

Nvidia: hogere bodem
Het hoogtepunt in de koersgrafiek van het aandeel van Nvidia 
op 346,47�dollar van november 2021 markeerde het einde van 
de stijgende trend. Die startte in 2019 bij een koers van circa 
40�dollar. Maar in 2022 volgde de koers een patroon van lagere 
toppen en lagere bodems. In december vond de koers een 
 hogere bodem. Nu de koers de afgelopen twee weken boven de 
lijn van het voortschrijdende gemiddelde blijft, verhogen we 
het advies naar houden.
Advies: van verkopen naar houden

Technische analyse op basis van lijngrafieken met voortschrijdend 200-daags 
gemiddelde. De MACD (Moving Average Convergence Divergence)-indicator
is een momentumindicator die de trend en de sterkte van de trend aangeeft.
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W
ie denkt dat de koers 
van een aandeel zal stij-
gen, kan allerlei strate-
gieën opzetten. Het 
aandeel kopen lijkt het 
meest aangewezen. 
Maar in veel gevallen 

zal dat een aanzienlijke inves-
tering vergen. Met opties zijn 
heel wat alternatieve oplos-
singen mogelijk. De meest 
voor de hand liggende is een 
call te kopen. Daardoor krijgt 
de bezitter van het contract 
het recht gedurende een be-
paalde periode het onderlig-
gende aandeel te kopen tegen 
een vooraf afgesproken prijs.
Niet alle callkopers hebben de 
bedoeling de onderliggende 
waarde ook echt te kopen. Ze 

O P T I E S

Liever puts schrijven dan calls kopen
bezitten het recht om te ko-
pen en dat recht kunnen ze 
ook verkopen. Ze creëren zo 
een hefboomeffect, aangezien 
de goedkopere calls procen-
tueel sneller in waarde stijgen 
voor elk punt dat de prijs van 
het aandeel stijgt. De moge-
lijke winst is onbeperkt, het 
maximale verlies is de betaal-
de premie.
Doorgaans verkiezen we een 
geschreven put om à la haus-
se te gaan op een aandeel. Het 
opzetten van die strategie 
vergt geen investering. Als 
schrijver van de optie ont-
vangt u de premie, omdat u de 
plicht krijgt de aandelen te 
kopen (put) of te verkopen 
(call). Bovendien speelt de 

tijd in het voordeel van de 
schrijver. Doorgaans bestaat 
de premie uit intrinsieke 
waarde en tijdswaarde. De 
laatste waarde vermindert 
naarmate de tijd verstrijkt, 
om nul te worden op de ver-
valdag van het contract.

Een voorbeeld
Het aandeel van ABC wordt 
in  februari verhandeld tegen 
55�euro. We schrijven de put 
maart 55�euro en ontvangen 
daar 2�euro voor. Stel dat de 
koers van het aandeel ABC tot 
60�euro stijgt tegen de verval-
dag. De put die de koper het 
recht heeft verschaft het aan-
deel te verkopen tegen 55�eu-
ro wordt dus waardeloos, 

want hij kan er op de beurs 
60�euro voor krijgen. De 
schrijver van de put mag de 
premie behouden. De winst is 
2�euro x 100, omdat elke optie 
doorgaans betrekking heeft 
op 100 aandelen.
Dalen de aandelen van ABC 
in waarde, bijvoorbeeld tot 
50�euro, dan heeft de putoptie 
een intrinsieke waarde van 
5�euro (55 - 50). De schrijver 
koopt de put terug en betaalt 
5�euro, verminderd met de 
2�euro die hij ontvangen heeft. 
Het verlies bedraagt dus 3�eu-
ro (x 100). Hij kan ook uitge-
oefend worden en koopt dan 
de aandelen die nog 50�euro 
waard zijn tegen 55�euro. Hier 
is het neerwaartse risico be-
perkt tot 55�euro min de ont-
vangen premie van 2�euro. 
Het risico is dus iets beperk-
ter dan voor een belegger die 
de aandelen bezit. z

D
e beste manier om ge-
spreid te investeren in de 
Chinese aandelenmark-
ten is dat te doen via trac-
kers of ETF’s. De meeste 
in Europa verkrijgbare 
 ETF’s schaduwen de 

 MSCI China Index. Een alter-
natief zijn Chinese aandelen 
die noteren op de beurs van 
Hongkong.

iShares MSCI China 
ETF
ISIN-code: IE00BJ5JPG56
Beurs: Euronext
Beheersvergoeding: 0,40�%
Ticker: ICHN NA
Deze tracker, die de MSCI 
China-index schaduwt, is van 
de uitgever BlackRock. De in-

D E R I V A T E N

ETF’s in Chinese aandelen

dex telt 715 posities en omvat 
ongeveer 85 procent van de 
Chinese aandelenmarkt. De 
MSCI China, die vier keer per 
jaar wordt herwogen, daalde 
vorig jaar met 22 procent. De 
sector van de consumenten-
goederen heeft met 37,3 pro-
cent het hoogste gewicht. 
Daarna volgen IT en commu-
nicatie met 24,3 procent, en 
financiële waarden en vast-
goed met 18,7 procent. De 
jaarlijkse kosten bedragen 
0,40 procent. De iShares 
 MSCI China ETF noteert op 
verschillende Europese beur-
zen. De ETF heeft een be-
heerd vermogen van 740�mil-
joen dollar en de dividenden 
worden herbelegd. BlackRock 

biedt ook een variant aan die 
de inkomsten van dividenden 
uitkeert, met het tickersym-
bool ICHD en de ISIN-code 
IE00BL977C92.
Er zijn nog andere trackers 
met de MSCI China als on-
derliggende waarde. De 
HSBC MSCI China ETF no-
teert op Euronext Parijs met 
de ticker CNY en ISIN-code 
IE00B44T3H88. De kosten 
bedragen met 0,3 procent en 
het belegd vermogen be-
draagt 820�miljoen dollar. Nog 
een alternatief is de Xtrackers 
MSCI China ETF van uitge-
ver DWS Investments. Die 
noteert op Xetra met de ticker 
XCS6 en de ISIN-code 
LU0514695690. Het belegde 

vermogen bedraagt 1,9�miljard 
dollar, en de beheerskosten 
0,65 procent.

iShares China Large 
Cap ETF
ISIN-code: IE00B02KXK85
Beurs: Euronext Amsterdam
Beheersvergoeding: 0,74�%
Ticker: FXC NA
Deze tracker van BlackRock 
schaduwt de FTSE China 
50-index. De index omvat de 
grootste vijftig Chinese aan-
delen die noteren op de Hong 
Kong Stock Exchange. De 
tracker noteert op diverse Eu-
ropese beurzen met dezelfde 
ISIN-code. Het belegde ver-
mogen bedraagt 660�miljoen 
dollar en de opbrengsten uit 
de dividenden worden uitge-
keerd. Er bestaat ook een va-
riant die de dividenden her-
belegt, met het tickersymbool 
FXAC en de ISIN-code  
IE000QOU09J7. z
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O B L I G A T I E S

O
bligaties worden, in te-
genstelling tot aandelen, 
beschouwd als een be-
legging voor de goede 
huisvader of -moeder. 
Nochtans is de ene obli-
gatie de andere niet. 

Obligaties met de rating 
 triple A behoren tot de veilig-
ste beleggingen. Ze worden 
doorgaans uitgegeven door 
internationale instellingen, 
zoals de Wereldbank, de 
Europese Investerings-
bank (EIB) of International 
Finance Corporation. Ook 
sommige bedrijfsobligaties 
maken deel uit van het exclu-
sieve clubje topdebiteuren, 
zoals Microsoft en Johnson 
& Johnson.

Debiteuren in 
moeilijkheden
Aan de andere kant van het 
spectrum vinden we obliga-
ties van ondernemingen in 
moeilijkheden. Ze hebben 
een rating CCC+ of slechter. 
Bij een rating D is de emit-

tent failliet. Bezitters van 
zulke obligaties kunnen nog 
een deel van hun geld of zelfs 
alles terugkrijgen, als nog iets 
rest na betaling van de 
schuldeisers die hen voor-
gaan. Dat zijn de bevoorrech-
te debiteuren, zoals de cura-
toren van het faillissement, 
deurwaarders en allerlei in-
stellingen van sociale zeker-
heid enzovoort. Als de obli-
gaties achtergesteld zijn, ko-
men de bezitters na alle an-
dere schuldeisers en net voor 
de aandeelhouders. Je kunt 
de effecten niet meer verko-
pen, aangezien de debiteur 
failliet verklaard werd. Bezit-
ters van achtergestelde obli-
gaties met een rating D staan 
er dus niet goed voor.
Effecten met een rating C tot 
CCC+ zijn uitgegeven door 
emittenten waarvoor het ge-
vaar op een faillissement re-
eel is. De obligaties zijn door-
gaans nog te koop op de se-
cundaire markt, maar ze be-
horen tot het erg speculatie-

ve papier. Wie het koopt, be-
geeft zich op glad ijs. Noch-
tans kan de verleiding groot 
zijn. Het rendement is bij-
zonder hoog. Maar, zoals bij 
de meeste beleggingen, gaat 
een hoog rendement gepaard 
met een hoog risico.
Obligaties in Amerikaanse 
dollar van het noodlijdende 
Bed Bath & Beyond gaan te-
genwoordig van de hand te-
gen 10 procent van de nomi-
nale waarde, waardoor het 
rendement tot boven 250 
procent stijgt. Ze krijgen dan 
ook derating C. Dat wijst op 
een nakend faillissement. Iets 
minder slecht vergaat het 
Adler, een van de grootste 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 80,50  6,58 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 90,29 7,14 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 76,12  9,04 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 79,31  7,94 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 88,12  7,87 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 77,80 5,89 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  66,95 26,5 % 100.000 B-
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25 96,37 3,26 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 95,59 2,98 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 92,55 4,64 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,58 6,21 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,75 % 19/05/28 87,64  4,36 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 94,96  8,22 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 88,13  28,1 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 93,26 11,5 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 88,52  6,40 % 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Defensief versus 
speculatief

= ESG-obligatie
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Duitse vastgoedgroepen. Dat 
kreeg de stempel CC. De uit-
staande obligaties met een 
restlooptijd van vier jaar le-
veren een rendement van  
35 procent in euro. Dat is 
aanlokkelijk, maar Viceroy 
Research, dat onderzoek doet 
naar ondernemingen die ver-
dacht worden van dubieuze 
praktijken, verklaart dat Ad-
lers obligaties bijna zeker 
niet kunnen worden afgelost. 
Adler ontkent dat. De rating 
CCC+ is de minst slechte van 
categorie C, waarin de emit-
tenten worden onderbracht 
die aan de rand van het bank-
roet staan. Alle obligaties met 
een rating C mogen we dus 
erg speculatief noemen.

Opgelet in het  
middensegment
Bij leningen met een rating B 
moet een onderscheid ge-
maakt worden: van B- tot 
BB+ noemen we ze specula-
tief met substantiële risico’s, 
obligaties met een rating 
BBB-, BBB of BBB+ zijn van 
aanvaardbare kwaliteit. Bij 
de bekende namen met een 
rating B- vinden we Bom-
bardier, Uber en Douglas. 
Obligaties in dollar van de 
twee eerstgenoemde brengen 
tussen 6,25 en 8 procent op. 
Een voorbeeld: Bombardier 
met een coupon van 7,875 
procent. Een looptijd tot 15 
april 2027 kost vandaag iets 
minder dan 100 procent, en 

geeft een rendement van net 
geen 8 procent. Er zijn cou-
pures per 2.000�dollar. Een 
obligatie in euro van de Duit-
se parfumketen Douglas met 
een coupon van 6 procent, 
die vervalt op 8 april 2026, 
kost vandaag 86 procent. Dat 
brengt het rendement op 
11,25 procent, wat uitzonder-
lijk hoog is.
Bij iets betere ratings daalt 
het rendement. Maar wie ge-
interesseerd is in deze cate-
gorie van obligaties, kan toch, 
rekening houdend met het 
(speculatieve karakter, aan-
trekkelijke rendementen vin-
den. Zo biedt de autobouwer 
Renault (rating BB+) een 
rendement van 3,40 procent 
op een lening in euro, die 
vervalt in november 2025. Ze 
kost 93,45 procent en draagt 
een coupon van 1 procent. 
Maar met dezelfde debiteur 
haalt u 5 procent rendement 
op een lening met een 
coupon van 2,375 procent, 
die een jaar langer loopt. Dat 
is ongeveer evenveel als bij 
de lening van Volvo, die ver-
valt op 31 mei 2028 met een 
coupon van 4,25 procent. 
Wie kijkt naar een gelijkaar-
dige kwaliteit (BB+) in Ame-
rikaanse dollar, haalt moeite-
loos 7 procent rendement. De 
schoenenverkoper Foot Loc-
ker biedt een coupon van  

4 procent tot 1 oktober 2029. 
De stukken kosten slechts  
83 procent, waardoor het 
rendement oploopt tot  
7,25 procent. Tot en met dat 
niveau spreken we van high 
yield of rommelobligaties, 
waar de risicoaverse belegger 
niets te zoeken heeft.

Aanvaardbare  
kwaliteit
Met de rating BBB belanden 
we bij de stukken van aan-
vaardbare kwaliteit. We spre-
ken over investment grade. 
De meeste institutionele be-
leggers, zoals pensioenfond-
sen en verzekeringsmaat-
schappijen, mogen enkel in 
zulke effecten posities inne-
men. RCI Banque, de finan-
ciële poot van de autocon-
structeur Renault, gaf begin 
dit jaar een lening uit in euro, 
die vervalt op 13 juli 2026 en 
een coupon van 4,625 pro-
cent draagt. Ze wordt ver-
handeld in coupures van 
1.000�euro. Dat laat een opti-
male spreiding toe. Arcelor-
Mittal (ook BBB-) maakt het 
mogelijk een rendement te 
halen van 6,25 procent in 
dollar. Maar de obligatie die 
een coupon van 6,8 procent 
draagt, loopt wel tot 29 no-
vember 2032. De rating van 
Hyundai (BBB+) is de hoog-
ste in de B-categorie. Op een 

lening in Canadese dollar van 
de Koreaanse autoconstruc-
teur met een coupon van  
2 procent, die over drie jaar 
vervalt, mag u rekenen op 
een rendement van iets bo-
ven 5 procent.
In principe stapt de defensie-
ve belegger pas in de markt 
vanaf obligaties uit de A-ca-
tegorie. Effecten met een ra-
ting A-, A of A+ krijgen de 
stempel ‘goede kwaliteit’. Be-

kende namen zijn BP, BASF, 
BMW, adidas en Toyota. 
Het label ‘uitstekende kwali-
teit’ gaat naar obligaties met 
een dubbele A-rating. We 
spreken over Nike, Berk-
shire Hathaway en Apple. 
Uitzonderlijke kwaliteit 
krijgt de rating AAA. Het ri-
sico op wanbetaling van die 
debiteuren is omzeggens nul. 
De vermelde kwalificaties 
worden gebruikt door het ra-
tingbureau Standard & Poor’s 
en grotendeels door Fitch. 
Een ander groot bureau, 
Moody’s, hanteert een ande-
re quotering, die begint met 
Aaa (beste) tot C (slechtste). 
z

In principe stapt de  
defensieve belegger pas 
in de markt vanaf obliga-
ties uit de A-categorie.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0810 -5,65 %
EUR/GBP 0,8866 +6,13 %
EUR/NOK 10,745 +7,74 %
EUR/SEK  11,294 +10,38 %
EUR/CAD 1,4523 +1,35 %
EUR/AUD  1,5586 -0,92 %
EUR/NZD  1,6966 +1,67 %
EUR/ZAR  18,540 +5,23 %
EUR/TRY  20,309 +31,34 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Het begrip ‘getokeniseerde 
obligatie’ is nog niet alge-
meen bekend, maar daar 
komt de volgende maanden 
wellicht verandering in. 
Tokenfinanciering verwĳst 
naar de uitgifte van onder 
meer obligaties, maar ook 
van opties of contracten als 
digitale activa. Ze kunnen 

daardoor op een transpa-
rante manier worden geregis-
treerd, verplaatst en opge-
slagen in de blockchain. Een 
token is een bewĳs van 
eigendomsrecht op een deel 
van die activa. De technolo-
gie biedt de mogelĳkheid 
financiële activa op te delen 
in kleinere eenheden. Door 
de eenvoudige digitale ver-
handelbaarheid vergroot de 
liquiditeit.

BNP Paribas is een van de 
voorlopers om getokeni-
seerde obligaties te lance-
ren. In augustus vorig jaar 
bracht de bank een ESG-obli-
gatie op de markt van EDF 
ENR, een producent voor zon-
ne-energieproductie op 
daken. De uitgifte van de 
innovatieve obligatie maakt 
het, volgens de emittent, 
makkelĳker om in duurzame 
technologie te investeren. De 

Europese Investeringsbank 
lanceerde eerder al haar eer-
ste digitale obligatie via de 
blockchain van ethereum. 
Het was de eerste digitale 
obligatie via een openbare 
blockchain. Omdat ook digi-
tale munten een beroep doen 
op de blockchaintechnologie, 
kan de indruk ontstaan dat 
het om erg risicovolle beleg-
gingen gaat. Maar niets is 
minder waar.

Getokeniseerde 
obligaties



2 6  J A N UA R I  2 0 2 3   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

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

N
a een vliegende start 
moesten de beurzen even 
een stapje terugzetten. 
Maar verwacht geen gro-
te verschuivingen, want 
voor daarna zien we het 
heus wel zitten, zowel 

voor de aandelenmarkten als 
de grondstoffen, inclusief de 
edelmetalen. We leggen een 
eerste aankooplimiet voor de 
goudtracker, om aan te geven 
dat we op een lager niveau 
weer willen instappen. Om 
de  basiswaarden aan te vul-
len hebben we een top drie 
van de aankoopkandidaten 
opgesteld, in alfabetische 
volgorde: Bayer, Bekaert en 
Disney. De argumentatie 
voor de twee internationale 
waarden lees u op blz. 92 en 
93. We leggen onze eerste 
 limiet voor Bekaert.

Sofina: instapkans  
is nog niet voorbij
In een pas gepubliceerde 
nieuwsbrief plakt Sofina een 
nettowaarde van 9,5�miljard 
euro op zijn portefeuille, wat 
goed is voor 284�euro per 
aandeel. Eind vorig jaar was 

de portefeuille nog 11,4�mil-
jard euro waard, of 338�euro 
per aandeel. Het gaat om 
voorlopige cijfers, omdat het 
vierdekwartaalrapport van 
de Amerikaanse partners nog 
moet binnenlopen. Op 30 
maart volgen de definitieve 
cijfers, die in principe weinig 
zullen verschillen van de re-
sultaten die Sofina vorige 
week publiceerde.
Sofina ontsnapte vorig jaar 
niet aan de beursmalaise, 
 temeer omdat het vooral in 
technologie- en groeiwaar-
den investeert. Door de ge-
stegen rente en de economi-
sche vertraging hebben 
groeiaandelen flinke klappen 
gekregen. Ook het aureool 
van Sofina als uitmuntende 
belegger werd aangetast door 
een aantal uitschuivers. De 
waarde van de belegging in 
het Indiase onlineleerplat-
form Byju’s is flink gedaald. 
Het belang in de Britse cos-
meticabedrijf THG is ver-
schrompeld. Vorige week 
moest het Amerikaanse For-
ma Brands bescherming te-
gen zijn schuldeisers vragen.

De beurskoers van Sofina 
daalde vorig jaar nog harder 
dan de intrinsieke waarde. 
Noteerde het aandeel eind 
2021 nog met een premie van 
28 procent tegenover de net-
toportefeuillewaarde, dan 
moeten de aandeelhouders 
vrede nemen met een korting 
van 28 procent eind 2022. 
Vandaag kan die korting op 
ongeveer 25 procent worden 
geschat. Daar liggen instap-
kansen voor beleggers, want 
de korting is overdreven, ge-
zien het trackrecord van So-
fina de voorbije jaren en de 
kwaliteit van de portefeuille. 
De voorbije tien jaar haalde 
Sofina een gemiddeld jaar-
rendement van 12,6 procent, 
tegenover 10,9 procent voor 
een wereldindex.
De holding maakte bekend 
welke belangen schuilgaan 
achter het vehikel SC-China 
Co-Investment 2016-A, dat 
een prominente plaats in 
haar portefeuille heeft. Het 
gaat om een investering in 
ByteDance, het Chinese in-
ternet- en technologiebedrijf 
dat vooral bekend is van de 
TikTok-app. Het belang in 
ByteDance loopt op tot meer 
dan 5 procent van de porte-
feuille en is daarmee de 
grootste waarde in de porte-

feuille. Het bedrijf zou eind 
vorig jaar een waarde van 
300�miljard dollar hebben, na 
een daling van 25 procent in 
2022. “ByteDance geniet van 
aantrekkelijke vooruitzich-
ten, maar het bedrijf kampt 
ook met een moeilijkere in-
ternationale omgeving die de 
groei van internetspelers af-
remt”, schrijft Sofina op zijn 
website. ByteDance is we-
reldwijd actief, maar kampt 
op enkele grote markten met 
zenuwachtige overheden.
Sofina donderde vorig jaar 
brutaal van zijn voetstuk. Als 
investeerder in technologie- 
en groeibedrijven deelde de 
holding royaal in de algeme-
ne beursmalaise die te wijten 
was aan hogere rentevoeten 
en een vertragende econo-
mie. Het blazoen werd ook 
geschonden door een aantal 
missers. De correctie is ech-
ter overdreven. Beleggers 
kunnen de kwalitatieve en 
gediversifieerde portefeuille 
van Sofina oppikken met een 
korting van 25 procent. Als 
instapkans is dat een no-brai-
ner. We behouden het koop-
advies (rating 1B). z

Beleggers kunnen Sofina 
oppikken met een kor-
ting van 25 procent.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Ageas: de grootste verze-

keraar van het land zou 
opnieuw zĳn benaderd door 
BE Group, de investerings-
groep van enkele gewezen 
zakenbankiers, voor een 
overname.

·  Microsoft wil ongeveer  
5 procent van de arbeids-
plaatsen of 11.000 banen 
schrappen. De resultaten 
bespreken we in het vol-
gende nummer.

·  Tessenderlo heeft een 
overeenkomst getekend 
met het Italiaanse Esseco 
voor de overname van de 
marketing- en verkoopacti-
viteiten voor meststoffen 
met ammoniumthiosulfaat 
(ATS).

Goud & metalen
·  First Majestic Silver: de 

markt reageerde negatief 
op het productiecĳfer van 
7,6 miljoen troyounce gou-
dequivalenten in het vierde 

kwartaal. Een bespreking 
volgt in een volgend num-
mer.

Vergrijzing
·  Biocartis: uit voorlopige 

resultaten blĳkt dat de 
belangrĳkste doelstellingen 
voor 2022 werden gehaald, 
met een brutomarge van  
34 procent en een beperkte 
cashverbranding tot 
38,5 miljoen euro, waardoor 
nog 66 miljoen euro cash 
overblĳft.

·  Hyloris heeft de pĳplĳn 
aangevuld met een middel 
tegen fosfortekort.

·  MDxHealth gaf bĳkomende 
informatie over de over-
name van de prostaatkan-
kertest van Exact Sciences, 
die tot extra kosten leidde in 
het derde kwartaal.

·  UCB publiceerde studiere-
sultaten over 24 weken van 
twee fase III-studies met 
bimekizumab (Bimzelx) voor 
de indicatie axial spondy-
loarthritis.

Na terugval weer  
toeslaan
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 60 aandelen Bekaert tegen maximaal 37,70 euro  
en 300 deelbewĳzen VanEck Vectors Gold Miners tegen maximaal 
27,80 euro
Verkoop: we hebben 10 aandelen Alibaba Group verkocht tegen 
114,02 dollar; 3 LVMH tegen 798,70 euro;15 Prosus tegen 74,90 euro; 
350 VanEck Vectors Gold Miners tegen 31,825 euro en 50 Wheaton 
Precious Metals tegen 44,06 dollar  

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
153.629,16   (88,9%)      19.135,56    (11,1%)             172.764,72  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2023  Sinds 1/1/2023
Inside Beleggen  +6,8% Bel20 +2,9%
Eurostoxx50 +8,8% MSCI World +3,2%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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A A N D E L E N

S
ysco is met een jaarom-
zet van 68,6�miljard dol-
lar de grootste distribu-
teur van voedingsmidde-
len ter wereld. Het heeft 
17 procent van de Ameri-
kaanse foodservicemarkt 

van 300�miljard dollar in 
handen. De concurrent US 
Food volgt op ruime afstand 
met een marktaandeel van 11 
procent. De Verenigde Staten 
vertegenwoordigen ruim 70 
procent van de omzet van het 
concern. Afnemers zijn voor-
al restaurants, ziekenhuizen 
en scholen. De Noord-Ame-
rikaanse markt groeit be-
scheiden, heeft lage toetre-
dingsdrempels en is zeer 
competitief. Daardoor zijn de 
winstmarges vrij laag. Sysco 
treedt op als consolidator en 
wint marktaandeel.
Op de investeerdersdag in 
2021 lanceerde Sysco een 
nieuwe strategie, die als doel 
heeft de omzetgroei te ver-
snellen. Het bedrijf wil tegen 
eind volgend jaar 1,5�keer 
sneller dan de markt groeien 
en de winst per aandeel moet 
ruim 30 procent boven het 
pre-coronaniveau van 2019 
uitkomen. Investeringen in 
digitalisering, marketing en 
logistiek moeten de klanter-
varing verbeteren en daar-
mee de groei stimuleren. 
 Tegelijk wil Sysco 750�mil-
joen dollar in de kosten 
snoeien. Het ligt op koers om 
die doelstellingen te halen. In 
het eerste kwartaal van het 
 gebroken boekjaar 2023, dat 
eind juni eindigt, werd de 
omzet met 16,2 procent opge-
voerd. Op de Amerikaanse 
thuismarkt steeg de omzet 
met 17 procent.

De hoge inflatie kan roet in 
het eten gooien. Consumen-
ten zien hun koopkracht af-
nemen en zouden daardoor 
geneigd kunnen zijn minder 
vaak buitenshuis te eten. 
Maar vooralsnog is daar geen 

sprake van en doen restau-
rants over het algemeen goe-
de  zaken.

Sysco genereerde in de coro-
nacrisis een goede kasstroom 
en verhoogde het dividend. 
Sinds de beursgang in 1970 
wordt het dividend elk jaar 
opgetrokken. Dit jaar komt 
het naar verwachting op 
1,96�dollar per aandeel uit. 
Dankzij zijn schaalgrootte 
heeft het bedrijf een concur-
rentievoordeel en behaalt het 
hogere winstmarges dan sec-
torgenoten. Sysco heeft een 
vrij hoge leverage, maar wil 
zijn solide investmentgrade-
kredietrating behouden.
Vergeleken met de piek tij-
dens de coronacrisis is de 
verhouding tussen de net-
toschuld en de bedrijfskas-
stroom (ebitda) gedaald naar 
3,1. Die zal naar verwachting 
verder zakken richting 2,5 tot 
2,7. Het bedrijf ziet ruimte 
om zo’n 1,5�miljard dollar 

naar de aandeelhouders te-
rug te sluizen, in de vorm van 
een dividend en de inkoop 
van eigen aandelen. Sinds 
2015 is meer dan 14�miljard 
dollar teruggevloeid naar de 
aandeelhouders.
Het bedrijf blijft op over-
namepad. Het vizier is onder 
meer gericht op distributeurs 
op de thuismarkt die gespeci-
aliseerd zijn in een bepaalde 
keuken. Zo nam Sysco in 
2021 de groothandel in Itali-
aans eten Greco & Sons over. 
Daarnaast ziet Sysco overna-
mekansen op onderontwik-
kelde markten als Canada en 
het Verenigd Koninkrijk. 
Voorts zoekt het naar moge-
lijkheden om cash-and-car-
ry-groothandelsvestigingen 
over te nemen in Latijns- 
Amerika.

Conclusie
Na de crash op het hoogte-
punt van de coronapandemie 
is de koers weer ruimschoots 
verdubbeld. Het aandeel no-
teert tegen 17�keer de consen-
susschatting van 4,71�dollar 
voor het boekjaar 2024 en is 
daarmee zeker niet te duur. 
In de tien jaar voor de coro-
nacrisis noteerde Sysco altijd 
tegen een flinke premie ver-
geleken met de S&P 500. Die 
is nu omgeslagen in een kor-
ting, want de index noteert 
tegen bijna 20�keer de ver-
wachte winst voor dit jaar. 
Dat is niet terecht, gezien de 
ongekende marktpositie en 
het defensieve karakter van 
Sysco. Het dividendrende-
ment maakt het aandeel ook 
voor dividendbeleggers 
 attractief. z

D E  M A R K T L E I D E R  B R E I D T  U I T

Tip van de week: Sysco Corp.

Ko e r s :  77,30 dollar
T i c ke r :  SYY US
I S I N - c o d e :  US8718291078
M a r k t :  NYSE
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  39,17  mil jard 
dollar
K /w  2 0 2 2 :  24
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  18,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +2  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +1 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,4  %

Sysco noteert met  
een korting in plaats van 
een premie tegenover  
de S&P500-index.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE OP 20 JA-
NUARI

GF


