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V O O R W O O R D

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

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

H
et Jaar van de Tijger is er 
tot nu eentje met botte 
tanden voor de aandeel-
houders van Chinese on-
dernemingen. En dan 
zinkt ons de moed in de 
schoenen. Vorige week 

bleek nog dat de Chinese eco-
nomie heel hard afkoelt. An-
derzijds lijkt het erop dat de 
lockdowns rond Sjanghai af-
gebouwd kunnen worden. 
Hier liggen kansen voor de 
Chinese aandelenmarkten. 
Misschien zitten we met de 
Chinese beurzen wel in de si-
tuatie waarin we in het twee-
de kwartaal van 2020 zaten.
We erkennen meteen dat de 
Chinese aandelen ook nu nog 
een meer dan gemiddeld risi-
co inhouden. Er is het perti-
nente gevaar dat de Chinese 
autoriteiten de omikronvari-
ant niet of zeker niet snel on-
der controle krijgen en zo de 
economie kopje-onder du-
wen. Er is ook het risico dat 
de export zal vertragen door 
de wereldwijde groeivertra-
ging als gevolg van de langdu-
rige oorlog in Oekraïne. Tot 
slot blijft er de dreiging van 

een schrapping van Chinese 
bedrijven die op de Ameri-
kaanse beurzen zijn geno-
teerd. De Amerikaanse beurs-
waakhond SEC kan dat doen 
en heeft al lijsten van minder 
bekende Chinese bedrijven 
gepubliceerd die een schrap-
ping boven het hoofd hangt.

Een crisis biedt kansen
In de beleggingswereld bete-
kent het adagium ‘crisissen 
zijn uitdagingen’ dat beurscri-
sissen grote kansen inhouden. 
Alleen mogen we dan geen 
beleggingshorizon van een of 
twee maanden hebben, maar 
moeten we een tot twee jaar 
verder proberen te kijken. De 
kans is bijzonder groot dat de 
Chinese centrale bank een be-
leid van monetaire versoepe-
ling blijft voeren, in tegenstel-
ling tot de Amerikaanse. Ster-
ke man Xi Jinping mag dan al 
zeker zijn van een nieuwe, 
derde termijn dit najaar, hij 
wil dat toch met de nodige 
luister doen. We krijgen dan 
ook steeds meer signalen dat 
het lastigvallen van onderne-
mingen met nieuwe regle-

menteringen, plaats moet rui-
men voor een ondersteuning 
van het bedrijfsleven. Ten 
slotte hebben anderhalf jaar 
beursellende en internationa-
le uittocht de Chinese aan-
delen in een internationale 
vergelijking heel attractief ge-
prijsd gemaakt, met noterin-
gen tegen twaalf keer de ge-
middelde winstverwachting 
2022 versus zestien keer voor 
de MSCI World-index.
Elke capitulatie zorgt voor 
een unieke koopkans. Markt-
technisch is het plaatje het 

meest beloftevol voor de Chi-
nese beurzen. U kan natuur-
lijk kiezen voor grote namen 
als Alibaba Group of Ten-
cent Holdings/Prosus, of 
voor een tracker op Chinese 
aandelen zoals de iShares 
MSCI China (Euronext Am-
sterdam met ticker ICHN; 
ISIN-code IE00BJ5JPG56).
China staat technologisch 
vaak al verder dan wij. Zo is 
er de onlineretailer Meituan 
(21,7 USD; ADR-notering 
 NYSE; ticker MPNGY US; 
ISIN-code US58533E1038) 
die volop koeriers voor de le-
veringen aan huis vervangt 
door drones en zelfrijdende 
voertuigen. Een van de weini-
ge genoteerde spelers in de 
groeimarkt van stedelijke 
luchtmobiliteit is Ehang Hol-
dings (8,1 USD; ADR-note-
ring NYSE; ticker EH US; 
ISIN-code US26853E1029). 
Ehang is een pionier in dro-
nes met passagiers als lucht-
taxidienst. Enkel voor de dur-
vers. z
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D
e Belgische verzekeraar 
Ageas is het jaar goed ge-
start. De nettowinst zon-
der de herwaardering 
van de relative perfor-
mance notes of RPN(i) 
zakte tegenover het eer-

ste kwartaal van 2021 wel 
met 29 procent, van 
294,1 miljoen naar 210 mil-
joen euro. Maar dat was be-
ter dan de gemiddelde analis-
tenverwachting van 194 mil-
joen euro. Het cijfer omvat 
een negatieve impact van 
65 miljoen euro door de zwa-
re stormen in februari in Bel-
gië en het Verenigd Konink-
rijk, en een eenmalige meer-
waarde van 45,5 miljoen op 
de verkoop van de professio-
nele verzekeringen aan nieu-
we klanten in het Verenigd 
Koninkrijk.
De levensverzekeringen 
boekten een nettowinst van 
145 miljoen euro, een terug-
val met 36 procent tegenover 
vorig jaar en nipt beter dan 
verwacht (142 miljoen). De 
nettowinst uit niet-levens-
verzekeringen steeg met 3 
procent tot 93,8 miljoen euro, 
ruim beter dan verwacht 
(54 miljoen). België boekte 
een sterke nettowinst van 
121,8 miljoen euro, een toena-
me met 20 procent tegenover 
het eerste kwartaal van 2021 
(101,3 miljoen). De levensver-
zekeringen droegen 97,7 mil-
joen euro (+40%) bij aan de 
nettowinst, tegenover 
24,1 miljoen (-24%) voor de 
niet-levensverzekeringen. 
Ook Europa presteerde beter 
dan verwacht, met een stij-
ging van de nettowinst (in-
clusief eenmalige elementen) 
met 57 procent tot 74,4 mil-

joen euro. In Azië was er een 
groter dan verwachte terug-
val van de nettowinst: -74 
procent tot 39,1 miljoen euro, 
door een impact van 115 mil-
joen als  gevolg van de daling 
van de Chinese aandelen-
markten en de rentetarieven.

De brutopremie-inkomsten 
(aandeel Ageas) klommen op 
groepsniveau met 5 procent 
tot 4,97 miljard euro. De 
groei was gelijkmatig ver-
deeld over de levensverzeke-
ringen (+5% tot 3,54 miljard) 
en de niet-levensverzekerin-
gen (+5% tot 1,43 miljard), 
met de sterkste groei (+7%) 
in Azië. De combined ratio, de 
verhouding tussen de kosten 
en de netto verdiende pre-
mies, steeg van 91,7 tot 96,7 
procent. Dat is een goede 
prestatie, gezien de negatieve 
impact van 850 basispunten 
door de stormen in februari.

De marge op producten met 
een gegarandeerde rente 
(tak21) steeg van 92 naar 109 
basispunten door meerwaar-
den in België. De marge voor 
unit-linked-producten (tak23) 
steeg van 34 naar 40 basis-
punten. De solvabiliteit klom 
naar een beter dan verwachte 
203 procent, tegenover 197 
procent eind 2021.

Ageas keert op 3 juni een 
brutodividend van 2,75 euro 
per aandeel uit. Dat geeft een 
brutorendement van 6,2 pro-
cent. Het strategische plan 
tot 2024 gaat uit van een ge-
middelde jaarlijkse groei van 
de winst per aandeel met 6 
tot 8 procent, op basis van 
een winstdoelstelling van 1,1 
tot 1,2 miljard euro tegen 
2024. Over die periode zal de 
groep 1,5 tot 1,8 miljard euro 
aan dividenden uitkeren, of 
een geschat jaarlijks rende-
ment van 6 tot 8 procent. Het 
lopende inkoopprogramma 
van eigen aandelen van 
150 miljoen euro kocht 
2,83 miljoen aandelen (1,48% 
van het aantal uitstaande 
aandelen) in voor 122,9 mil-
joen euro.
Ageas kijkt met vertrouwen 
naar de rest van 2022 en her-
haalde de verwachting voor 
het eerst een nettowinst 
(zonder RPN(i)-herwaar-
dering) van 1 miljard euro te 
halen. Vorig jaar strandde de 
winst op 945 miljoen euro.

Conclusie
Het aandeel van Ageas rea-
geerde licht positief op de 
kwartaalcijfers. De bevesti-
ging van de jaarverwachtin-
gen is positief, gezien de 
marktturbulentie. De waar-
dering blijft aantrekkelijk, te-
gen 0,74 keer de boekwaarde 
en 8 keer de verwachte winst 
voor 2022. Met de verwachte 
verbetering van het beurskli-
maat blijven we voor de ko-
mende twaalf tot achttien 
maanden mikken op een klim 
richting een boekwaarde 
rond 60 euro. z

A G E A S

Jaarprognose op schema

Koers: 44,43 euro
Ticker:  AGSN BB
ISIN-code: BE0974264930
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,48 miljard euro
K/w 2021: 10
Verwachte k/w 2022: 8
Koersverschil 12 maanden: -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 6,2%

De boekwaarde per  
aandeel bedraagt zo’n 
60 euro bij Ageas.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 MEI
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D
e kwartaalcijfers van 
Alphabet, de moederhol-
ding van Google, lagen in 
lijn met de verwachtin-
gen. Alphabet heeft op 
de onlineadvertentie-
markt in vergelijking met 

Meta Platforms minder last 
van de wijzigingen in het Ap-
ple-besturingssysteem iOS. 
Die maken het traceren van 
gebruikers om advertenties 
te personaliseren lastiger. 
Alphabet is een dominante 
speler op die markt en profi-
teerde van hogere reclame- 
uitgaven door bedrijven.

De groepsomzet klom met  
23 procent op jaarbasis naar 
68 miljard dollar. Alphabet 
heeft zijn activiteiten in Rus-
land stopgezet. Die waren 
vorig jaar goed voor 1 procent 
van de groepsomzet. De ope-
rationele winst of ebit steeg 
met 22,2 procent naar 
20,1 miljard dollar, waardoor 
de ebit-marge een fractie 
kromp (-0,2%) naar 29,5 pro-
cent. De nettowinst daalde 
met 8,3 procent naar 16,4 mil-
jard dollar.
Alphabet boekte tussen janu-
ari en maart voor 54,7 miljard 
dollar advertentie-inkomsten 
(+22,3%), goed voor 80,4 pro-
cent van de groepsomzet. 
Google Search blijft de groot-
ste afdeling met een omzet van 
39,6 miljard dollar of bijna een 
kwart meer dan een jaar eer-
der. YouTube bleef met een 
omzet van 6,9 miljard dollar 
(+14,4%) iets onder de ver-
wachte 7,5 miljard. Dat heeft 

onder meer te maken met de 
concurrentie van TikTok. 
Google Network, dat adver-
tenties op partnersites omvat, 
zag de omzet met 20,2 pro-
cent aandikken naar 8,2 mil-
jard dollar. Bij Google Other 
bleef de omzetstijging be-
perkt tot 5 procent (6,8 mil-
jard dollar). Het aandeel dat 
ontwikkelaars van apps moe-
ten afstaan aan Alphabet om 
die via de PlayStore te mogen 
verkopen, is de voorbije 
kwartalen fors gedaald. 
Google Cloud was weer een 
lichtpunt met een omzetstij-
ging van 43,8 procent naar 
5,8 miljard dollar. De afdeling 
boekte een operationeel ver-
lies van 931 miljoen dollar.
Door de hoge nominale koers 
van het aandeel wordt op 15 
juli een aandelensplitsing 
doorgevoerd. Eén bestaand 
aandeel geeft recht op negen-
tien bijkomende aandelen. 
De splitsing geldt voor de 
drie aandelen van de groep, 
waarvan er twee verhandel-
baar zijn: de class-A- 
aan delen (ticker GOOGL) 
zonder stemrecht en de 
class-B-aandelen (ticker 

GOOG) mét stemrecht. Er is 
in principe geen roerende 
voorheffing verschuldigd bij 
die operatie, omdat het niet 
om de uitkering van een divi-
dend gaat. Zekerheid daar-
over komt er pas wanneer de 

definitieve modaliteiten ge-
publiceerd worden in de uit-
gifteprospectus.
Alphabet boekte in het eerste 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 15,3 miljard dollar. De be-
schikbare liquiditeit bedroeg 
op het einde van het eerste 
kwartaal net geen 134 miljard 
dollar, 4 procent minder dan 
eind december. De cashposi-
tie bleef bijna ongewijzigd, 
maar de boekwaarde van de 
verhandelbare effecten lag 
5,6 miljard dollar lager dan 
een kwartaal eerder. De raad 
van bestuur wil de overtollige 
liquiditeiten versneld aan de 
aandeelhouders uitkeren. 
Daarom werd beslist het 
budget voor aandeleninko-
pen op te trekken van 50 mil-
jard dollar in 2021 naar 
70 miljard dollar dit jaar. 
Daarmee is Alphabet het 
nummer twee na Apple. Het 
aantal uitstaande aandelen 
daalde de voorbije twaalf 
maanden met 2 procent.

Conclusie
Met een verlies dat sinds de 
top beperkt bleef tot iets 
meer dan 20 procent hield 
Alphabet in vergelijking met 
andere technologiebedrijven 
goed stand tijdens de uitver-
koop op de aandelenmarkten. 
Het aandeel noteert tegen 
ongeveer 20 keer de ver-
wachte winst en 11 keer de 
ebitda. Dat is niet heel goed-
koop, maar gezien de omzet-
groei, de hoge cashpositie en 
het omvangrijke programma 
van aandeleninkopen is de 
waardering voor het eerst in 
lang weer redelijk te noemen. 
We verhogen het advies. z

A L P H A B E T

Eindelijk weer redelijk gewaardeerd

Koers: 2279,22 dollar
Ticker: GOOG US
ISIN-code: US02079K1079
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 1501 miljard dollar
K/w 2021: 20
Verwachte k/w2022: 20
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -21%
Dividendrendement: -

We verhogen het advies 
voor Alphabet.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 MEIGF
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B
eleggers halen nog altijd 
hun neus op voor de bij-
zonder lage waardering 
van bpost. Op basis van 
de verwachtingen voor 
dit jaar betalen ze onge-
veer zes keer de winst. 

De ondernemingswaarde be-
draagt slechts drie keer de 
bedrijfscashflow. De markt 
schreeuwt op die manier dat 
de resultaten van bpost de 
volgende jaren nog meer on-
der druk zullen staan.

Geheel onterecht is die vrees 
niet. Dit jaar zal de bedrijfs-
winst gevoelig dalen onder 
impuls van stijgende kosten 
en een krimp van het pakjes-
verkeer. Aanvankelijk reken-
de bpost op een bedrijfswinst 
van 280 à 310 miljoen euro 
dit jaar, maar bij de publicatie 
van de kwartaalcijfers begin 
mei waarschuwde het ma-
nagement dat de bedrijfs-
winst dit jaar een extra tik tot 
40 miljoen euro kan krijgen. 
De vork wordt verbreed naar 
240 à 310 miljoen euro. Snel 
stijgende loonkosten en een 
onverwacht stevige daling 
van het pakjesverkeer kun-
nen een groter dan verwach-
te hap nemen uit de bedrijfs-
winst.
De resultaten van het eerste 
kwartaal van dit jaar vielen 
nog mee en voldeden aan de 
verwachtingen. De omzet 
steeg 1,8 procent tot 1,04 mil-
jard euro, maar de aangepas-
te bedrijfswinst daalde met 
bijna 20 procent tot 93 mil-

joen euro, waarbij vooral de 
activiteiten in België en Eu-
ropa van hun pluimen lieten, 
slechts gedeeltelijk goedge-
maakt door een aantrekkend 
winstmomentum in de VS.
De Belgische divisie leed voor-
al onder een daling van het 
pakjesverkeer. De verscheepte 
volumes daalden met 14,8 pro-
cent, vergeleken met een uit-
zonderlijk goed eerste kwar-
taal van 2021, toen de volumes 
met 54 procent stegen in volle 
coronacrisis. Een normalisatie 
van het pakjesverkeer werd 
verwacht, maar de daling 
werd versterkt omdat bpost 
met Amazon een belangrijke 
klant verliest. Daarnaast 
weegt ook een aangetaste 
koopkracht en het dalende 
consumentenvertrouwen op 
het pakjesverkeer. Ook ande-
re logistieke bedrijven kam-
pen met een onverwacht 
sterke daling van het pakjes-
verkeer, maar de volumes la-
gen in het eerste kwartaal 
nog altijd 32 procent hoger 
dan voor de uitbraak van de 
pandemie. Achter de schom-
melingen van de pandemie 
gaat dus nog altijd een struc-

turele groei schuil. Het bin-
nenlandse postverkeer hield 
in het eerste kwartaal nog re-
latief goed stand. De volumes 
daalden slechts met 5,4 pro-
cent, maar de inkomsten 
werden op peil gehouden met 
prijsverhogingen. De divisie 

leed onder een sterke stijging 
van de kosten, als gevolg van 
de hogere energieprijzen en 
twee loonindexeringen. Dit 
jaar staan er nog twee loonin-
dexeringen op het program-
ma.
Ook de logistieke activiteit in 
Europa en Azië had het in het 
eerste kwartaal niet onder de 
markt, vooral omdat de volu-
mes van en naar Azië onder 
druk stonden, als gevolg van 
een nog doorwerkende nieu-
we btw-regeling en de lock-
downs in China. De omzet 
van de divisie daalde met 15 
procent en de bedrijfswinst 
met 38 procent, alweer onder 
impuls van hogere kosten. De 
activiteiten in Noord-Amerika 
redden niet voor het eerst 
enigszins de meubelen. De 
omzet steeg er met 13,5 pro-
cent dankzij het stijgende 
klantenbestand bij Radial. 
Dankzij een bijna verdubbe-
ling van de marge steeg de 
bedrijfswinst tot 15,2 miljoen 
euro. Radial ontpopt zich 
steeds meer tot een wissel op 
de toekomst.

Conclusie
Beleggers hebben weinig oog 
voor de bijzonder lage waar-
dering, en focussen vooral op 
de onverwacht sterke daling 
van het pakjesverkeer, de op-
lopende kosten en een nieu-
we winstwaarschuwing. De 
relatief hoopvolle resultaten 
van 2021 krijgen dus geen 
verlengstuk en maken plaats 
voor een nieuwe winstdaling. 
Toch denken we dat bij deze 
waardering de markt te pes-
simistisch is. We behouden 
het koopadvies. z

B P O S T

Zeer lage waardering

Koers: 5,8 euro
Ticker: BPOST
ISIN-code: BE0974268972
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,16 miljard euro
K/w 2021: 7
Verwachte k/w 2022: 6
Koersverschil 12 maanden: -47%
Koersverschil sinds jaarbegin: -34%
Dividendrendement: 8,4%

Radial ontpopt zich  
steeds meer tot een wissel 
op de toekomst.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et aandeel van de snel-
groeiende Canadese goud- 
producent is na een goe-
de jaarstart onlangs fors 
teruggeslagen. Een reden 
is het zwakke kwartaal-
rapport. Hoewel Equinox 

Gold had aangegeven 60 pro-
cent van de jaarproductie 
(625.000 à 710.000 troy oun-
ce goud) en meer dan 85 pro-
cent van de cashflow in de 
tweede jaarhelft te verwach-
ten, viel de productie in het 
eerste kwartaal meer dan 
verwacht terug. De 117.452 
troy ounce goud betekende 
een daling met 44,2 procent 
tegenover het vorige kwar-
taal en met 9,1 procent tegen-
over het eerste kwartaal van 
2021. De Braziliaanse mijnen 
Aurizona en RDM kampten 
met seizoensgebonden nat 
weer. Dankzij de hogere 
goudprijs (+4,3% tot 1862 
dollar per troy ounce) bleef 
de daling bij de omzet be-
perkter: van 229,7 miljoen 
dollar in het eerste kwartaal 
van 2021 naar 223,2 miljoen.

De productiekostprijs steeg 
met 1.578 dollar per troy oun-
ce goud licht boven de voor 
de eerste jaarhelft verwachte 
1.540 dollar. In de tweede 
jaarhelft mikt Equinox Gold op 
een daling naar 1.295 dollar per 
troy ounce goud, mede dank-
zij de heropstart van de goed-
kopere Braziliaanse Santa 
Luz-mijn (verwachte totale 
kostprijs 975 à 1.025 dollar). 
Dit jaar zal ze 70.000 à 
90.000 troy ounce goud pro-

duceren, en vanaf volgend 
jaar gemiddeld 100.000 troy 
ounce. In april is de verkoop 
van de Mercedes- 
mijn in Mexico afgerond, in 
ruil voor 100 miljoen dollar 
cash, een royalty van 2 procent 
op de productie en 24,73 mil-

joen aandelen van de over- 
nemer Bear Creek Mining.
Een tweede reden voor de re-
cente daling van de aandelen- 
koers is de bezorgdheid over 
het tijdig en binnen het bud-
get van 1,23 miljard dollar op- 
leveren van het Greenstone- 
project in Canada. Het feit dat 
Iamgold opbiechtte dat zijn 
Canadese project in Ontario 
niet tijdig zal klaar zijn en veel 
meer dan voorzien zal kosten, 
verhoogde de onzekerheid. 
Greenstone is veruit het 
grootste bouwproject van 
Equinox Gold. De vorige drie 
(Aurizona, Castle Mountain en 
Santa Luz) werden volgens 
plan opgeleverd. De eerste 
productie van Greenstone is 
voorzien in de eerste helft van 
2024. Het project is het be-
langrijkste van de vijf groei-
projecten die de jaarlijkse 
productie met 600.000 troy 
ounce goud zullen verhogen. 
Greenstone zal 240.000 troy 
ounce goud leveren. Op volle 
snelheid zal Santa Luz 
30.000 troy ounce goud extra 
produceren. Daarna volgen 
twee uitbreidingsprojecten in 
de Braziliaanse Los Filos-mijn, 

goed voor 125.000 troy ounce 
goud extra, op voorwaarde dat 
de herstelde sociale vrede 
met de buurtbewoners over-
eind blijft. Daarna is er nog 
de tweede productiefase in 
Castle Mountain in de Ver-
enigde Staten (180.000 troy 
ounce goud) en een onder-
grondse uitbreiding in Auri-
zona (30.000 troy ounce goud).
Dat indrukwekkende groei- 
traject financiert de groep met 
de beschikbare 466 miljoen 
dollar cash, inclusief 200 mil-
joen nog niet opgenomen kre- 
dietfaciliteiten, de participa-
ties ter waarde van 375 mil-
joen in Solaris Resources 
(12,7%), i-80 Gold (25%) en 
Bear Creek Mining (16%), en 
de toekomstige kasstromen 
van de productie. Vorige 
week werd de productie in 
RDM stilgelegd, omdat de 
vergunning voor het mijnaf-
valbekken niet tijdig verlengd 
raakte. RDM zou 11 procent 
aan de verwachte jaarpro-
ductie bijdragen.

Conclusie
Het aandeel van Equinox Gold 
is te fors afgestraft voor de 
tegenvallende kwartaalpro-
ductie en de twijfels over de 
timing en de kostprijs van de 
bouw van Greenstone. We 
hebben er vertrouwen in dat 
Equinox Gold geleidelijk het 
vertrouwen zal herstellen. Het 
groeitraject richting 1 mil-
joen troy ounce goud jaarpro- 
ductie kan de waarderings- 
ratio’s op termijn met 50 tot 
100 procent verbeteren. z

E Q U I N O X  G O L D

Eerste kwartaal te zwaar afgestraft

Koers: 5,43 dollar
Ticker: EQX US
ISIN-code: CA29446Y3041
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,66 miljard dollar
K/w 2021: 21,5
Verwachte k/w 2022: 25
Koersverschil 12 maanden: -41%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20%
Dividendrendement: -

Equinox Gold zal het  
vertrouwen herstellen.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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OP 19 MEI

GF



2 6  M E I  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

102 Inside Beleggen
A A N D E L E N

H
et aandeel First Majestic 
Silver halveerde tussen 
half april en half mei. In 
dezelfde periode is de 
goudprijs gedaald van 
bijna 2.000 naar onge-
veer 1.800 dollar per troy 

ounce (-10%) en zakte de zil-
verprijs van 26 naar 21 dollar 
(-20%). De koersval lijkt bui-
ten proportie. De goud- en 
zilverdelver kende een trage 
jaarstart. In de tweede jaar-
helft zal de productie aan-
trekken. De groep heeft dus 
meer baat bij stijgende prij-
zen tussen juli en december.
Het management herhaalde 
de productieprognoses voor 
het volledige boekjaar. De 
output zal uitkomen op 32,2 
tot 35,8 miljoen troy ounce 
zilverequivalent, tegenover 
26,9 miljoen vorig jaar. Het 
cijfer is samengesteld uit 12,2 
tot 13,5 miljoen troy ounce 
zilver en 258.000 tot 288.000 
troy ounce goud.
De periode tussen januari en 
maart liet een flinke stijging 
van de productie en de omzet 
zien. Vorig jaar werd de Jer-
ritt Canyon-mijn gekocht en 
in het eerste kwartaal werd 
nog vergeleken met de cijfers 
zonder de mijn in Nevada. 
Dat zal vanaf het tweede 
kwartaal niet langer het geval 
zijn.
Jerritt Canyon en de drie 
Mexicaanse mijnen (San Di-
mas, Santa Elena en La En-
cantada) produceerden sa-
men 7,22 miljoen troy ounce 
zilverequivalent. Dat is 59 
procent meer dan een jaar 
eerder, maar 16 procent min-
der dan in het vierde kwar-
taal. Vooral de zilverproduc-
tie viel tegen met 2,61 miljoen 

troy ounce, een afname met 
10 procent op kwartaalbasis 
en 22 procent op jaarbasis. In 
januari en februari hadden 
de Mexicaanse mijnen af te 
rekenen met een erg hoog 
 absenteïsme door covid- 
besmettingen. Het personeel 

moest wel worden doorbe-
taald en First Majestic had 
ook hogere kosten voor die-
sel en scheikundige stoffen. 
Daardoor stegen de produc-
tiekosten op jaarbasis met 21 
procent naar 20,87 dollar per 
troy ounce. De groepsomzet 
lag met 156,8 miljoen dollar 
56 procent hoger dan een 
jaar eerder. De operationele 
winst daalde met 46 procent 
naar 15,1 miljoen dollar.
First Majestic schat dat de 
productiekosten dit jaar op 
16,79 tot 18,06 dollar per troy 
ounce zullen uitkomen. Bij 
Jerritt Canyon is nog veel 
werk om de productiekosten 
omlaag te krijgen. In de 
tweede jaarhelft worden 
West Generation en Savall II 
opgestart en worden de on-
dergrondse mijnen met el-
kaar verbonden.

First Majestic heeft het aan 
de stok met de Mexicaanse 
belastingautoriteiten. In het 
beste geval krijgt de groep 

een schadevergoeding toege-
wezen, maar een extra belas-
tingfactuur is ook mogelijk. 
Er is een arbitrageprocedure 
aan de gang.
In maart en april werd 
31,4 miljoen dollar opgehaald 
via de uitgifte van 2,3 miljoen 
aandelen. First Majestic had 
op het einde van het eerste 
kwartaal 192,8 miljoen dollar 
in kas. De totale liquiditeit 
bedraagt 294,4 miljoen dollar. 
De langetermijnschuld be-
staat uit een converteerbare 
obligatie van 183,5 miljoen 
dollar die uitstaat tegen 0,375 
procent. De dividendpolitiek 
bestaat erin 1 procent van de 
omzet per aandeel uit te ke-
ren als kwartaaldividend. 
Voor het eerste kwartaal was 
dat 0,006 dollar, goed voor 
een rendement van 0,3 pro-
cent. Het inkoopprogramma 
werd verlengd. First Majestic 
zal tot 22 maart 2023 onge-
veer 10 miljoen aandelen in-
kopen.

Conclusie
De edelmetalen laten het wat 
afweten. Dat heeft grote ge-
volgen voor de gerelateerde 
aandelen. First Majestic zit 
nog altijd op schema om de 
jaarprognoses te halen. De 
groep is financieel gezond. 
Gezien de grote onzekerheid 
over de evolutie van de meta-
lenprijzen liggen de winst-
prognoses ver uiteen. Tegen 
3 keer de omzet en 1,5 keer 
de boekwaarde is het aandeel 
niet duur. First Majestic blijft 
koopwaardig. z

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

Uitkijken naar tweede jaarhelft

Koers: 7,91 dollar
Ticker: AG US
ISIN-code: CA32076V1031
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,1 miljard dollar
K/w 2021: 39,5
Verwachte k/w 2022: 27
Koersverschil 12 maanden: -52%
Koersverschil sinds jaarbegin: -24%
Dividendrendement: 0,3% 

First Majestic Silver  
zit op schema om  
de jaarprognoses te halen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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R
uim twee maanden gele-
den doken de geruchten 
op dat referentieaandeel-
houder GBL een bod op 
het fors gedaalde Ontex 
zou overwegen. Sinds-
dien hebben we daar 

niets meer over gehoord, ook 
niet bij de publicatie van de 
jaarcijfers van de holding.

De producent van persoonlij-
ke hygiëne-oplossingen voor 
baby’s (luiers), vrouwen 
(tampons) en senioren (in-
continentieproducten) gaat 
door een diep dal door de 
dramatische combinatie van 
problemen in de aanvoerketen 
en de exploderende grond-
stoffenprijzen. Dat heeft de 
financiële positie het afgelo-
pen jaar verzwakt. De netto 
financiële schuld bedroeg op 
31 maart 833 miljoen euro, 
een toename met meer dan 
100 miljoen euro tegenover 
de 726 miljoen euro van eind 
vorig jaar. Dat is 5,7 keer de 
verhouding tussen de netto 
financiële schuld en de re-
currente bedrijfskasstroom 
(rebitda, zonder eenmalige 
elementen). Dat was eind 
 vorig jaar nog 4,2 keer.
De bedrijfsleiding bevestigde 
daags voor de publicatie van de 
cijfers over het eerste kwar-
taal dat er prille, verkennende 
gesprekken zijn met de Ame-
rikaanse groep American  
Industrial Partners (AIP), de  
eigenaar van de sectorgenoot 
Attindas. Intussen probeert 
CEO Esther Berrozpe Ontex 

overeind te trekken, terwijl 
er met de gigantische stijging 
van de grondstoffenprijzen 
en andere kosten en de ge-
miste omzet door problemen 
in de aanvoerketen een per-
fecte storm over het bedrijf 
raast. Om het ‘New Ontex’ 
richting een ebitda- marge 
van 12,5 tot 13,5 te krijgen, 
worden onder meer de ini-
tiatieven van het vorige 
 management, zoals de ont-
wikkeling van eigen merken 
en de sprong naar Latijns- 
Amerika, teruggedraaid. On-
tex grijpt terug naar private 
labels, enkel in Europa en 
Noord-Amerika.
In het eerste kwartaal had 
Ontex het nog altijd moeilijk 
om zijn prijzen op te trekken 
(slechts +2%) op de kern-
markten. Dat werd gecom-
penseerd door de volume-
groei met 11 procent. De om-
zet ging 13,2 procent hoger 
op de kernmarkten, van 339,9 
naar 384,7 miljoen euro. Dat 
is 9,2 procent meer dan de 
analistenconsensus van 
352,4 miljoen euro. Op 
groepsniveau zien we een stij-
ging met 15,4 procent, van 

479,7 naar 553,4 miljoen euro. 
Dat is 10,2 procent beter dan 
de analistenconsensus van 
502 miljoen euro.
Buiten de kernmarkten kon de 
producent van persoonlijke 
hygiëne-oplossingen de prij-

zen met gemiddeld 7 procent 
optrekken. De volumegroei is 
te danken aan enkele innova-
ties die goed ontvangen wor-
den door de klanten. Toch 
zien we een nog sterker dan 
verwacht verval in de ebitda- 
marge, ondanks kostenbespa-
ringen, die dit jaar meer dan 
de voorziene 60 miljoen euro 
netto zullen bedragen, en de 
hoger dan verwachte omzet-
toename. De kosteninflatie 
nam meer toe dan verwacht en 
nam op groepsniveau liefst 
588 basispunten (5,9%) ebitda- 
marge weg. Die viel van 10,3 
naar 4,5 procent, en is dus 
heel ver verwijderd van de 
geambieerde 12,5 à 13,5 pro-
cent. De aangepaste ebitda 
zakte in de periode van janu-
ari tot maart van 49,6 naar 
24,7 miljoen euro tegenover 
dezelfde periode vorig jaar.

Conclusie
Er was een positieve markt-
reactie op de geruchten van 
een mogelijke fusie. Al liggen 
de voorwaarden van de deal 
nog niet op tafel en kunnen 
de onderhandelingen nog 
mislukken. In 2018 werd nog 
een bod van PAI Partners af-
gewezen. Die blunder zal 
GBL wellicht niet opnieuw 
willen maken. Het is gissen 
tegen welke voorwaarden de 
fusie zal gebeuren, maar het 
is moeilijk denkbaar dat dat 
tegen minder dan de huidige 
koers zal zijn. We blijven bij 
ons positieve advies. Als er 
toch geen overeenkomst 
komt, hopen we dat de ver-
koop van niet-kernactivitei-
ten een kapitaalverhoging 
kan vermijden. z

O N T E X

Weldra in Amerikaanse handen?

Koers:  7,64 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 629 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: -

De volumegroei in de  
eerste drie maanden  
was een opsteker.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e Duitse Volkswagen- 
groep is een van de 
grootste autoconstruc-
teurs ter wereld en ver-
uit de grootste van Euro-
pa. De merkenportefeuil-
le is de sterkste ter we-

reld en omvat liefst 300 mo-
dellen onder de merken 
Volkswagen, Audi, Seat, Sko-
da, Porsche, Bentley voor de 
personenwagens en Scania, 
MAN en Navistar voor de 
vrachtwagens. Maar haar 
ambitie om ook de meest 
succesvolle en fascinerende 
autobouwer ter wereld te 
worden, torpedeerde de 
groep door het schandaal 
rond de sjoemelsoftware. 
Het kostte jaren om daarvan 
te herstellen. In de tussentijd 
groeide Tesla Motors uit tot 
het icoon van de autosector 
en de marktleider in het seg-
ment van de elektrische wa-
gens.

Het afgelopen jaar koesterde 
Volkswagen weer ambitieuze 
plannen: het wil Tesla Mo-
tors onttronen en tegen 2025 
de grootste producent en ver-
koper van elektrische wagens 
zijn. In het eerste kwartaal 
van 2022 waren elektrische 
wagens nog maar goed voor 
5,2 procent van het aantal 
verkochte auto’s, maar dat is 
wel ruim een verdubbeling 
tegenover een jaar eerder 
(2,1%). Om een topspeler in 
elektrische wagens te wor-
den, moet dat percentage nog 
een aantal keer verdubbelen. 

Tegen 2025 moet het 20 pro-
cent zijn en tegen 2030 de 
helft.
Volgens het nieuwe investe-
ringsprogramma 2022-2026, 
dat begin december werd be-
kendgemaakt, zal de groep 
daarvoor 159 miljard euro 
moeten uitgeven. Daarom 
wordt de markt al een tijd 
opgewarmd voor de beurs-
gang van Porsche. Het luxe-
merk is goed voor iets meer 
dan 3 procent van het aantal 
verkochte wagens, maar in 
het eerste kwartaal van 2022 
leverde het wel 17 procent 
van de bedrijfswinst (ebit). 
De hoge waardering van het 
wel apart genoteerde Ferrari 
en uiteraard ook van Tesla 
Motors steekt de ogen uit. 
Analisten berekenen de 
waarde van Porsche op 75 tot 
100 miljard euro. Het is nu 
wachten op betere marktom-
standigheden om de beurs-
gang te laten doorgaan.
De eerste drie maanden van 
dit jaar geven een gemengd 
cijferbeeld. Door de aanhou-
dende problemen in de aan-
voerketen (tekort aan com-
ponenten, chips) en de oor-

log in Oekraïne heeft de 
groep 14,5 procent minder 
wagens verkocht: van 2,33 
naar 1,99 miljoen. Toch bleef 
de omzet met 62,74 miljard 
euro (+0,6%) stabiel. Dat is 
onder meer te danken aan de 
bijdrage van 2 miljard euro 

van de overgenomen Ameri-
kaanse vrachtwagenprodu-
cent Navistar (geconsoli-
deerd sinds juli). Prijsverho-
gingen, een grotere verkoop 
van duurdere wagens en in-
dekkingen, onder meer tegen 
stijgende grondstoffenprij-
zen, stuurden het bedrijfsre-
sultaat (ebit) van 4,812 mil-
jard naar 8,453 miljard euro 
(+73%). De nettowinst maakt 
een sprong van bijna 97 pro-
cent: van 3,414 miljard naar 
6,724 miljard euro. Belangrijk 
is ook nog dat de nettokaspo-
sitie van de automobielafde-
ling verder is gestegen tot 
31,1 miljard euro.

Conclusie
Volkswagen is een goed uit-
gebalanceerde groep met een 
sterke merkenportefeuille en 
de ambitieuze doelstelling 
Tesla Motors uit te dagen in 
het segment van de elektri-
sche wagens. Tegen minder 
dan 5 keer de verwachte 
winst voor 2022 en 0,5 keer 
de boekwaarde is het aandeel 
zeer goedkoop. Temeer daar 
de geplande beursgang van 
de winstmachine Porsche 
voor koersanimo moet kun-
nen zorgen. De grootste auto-
bouwer van Europa is dan 
ook een topkandidaat om het 
gewicht in de voorbeeldpor-
tefeuille verder op te trekken 
in de komende weken en 
maanden. z

V O L K S W A G E N

Porsche en de rest is gratis

Koers: 144,58 euro
Ticker: VOW3 GY
ISIN-code: DE0007664039
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 86,53 miljard euro
K/w 2021: 4
Verwachte k/w 2022: 4,5
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19%
Dividendrendement: 5,3%

Analisten ramen de  
waarde van Porsche op  
75 tot 100 miljard euro.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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X
-Fab profiteerde in het 
eerste kwartaal van de 
uitzonderlijk hoge vraag 
naar halfgeleiders. Met 
de huidige productieca-
paciteit is het potentieel 
voor een verdere omzet-

groei nagenoeg volledig opge- 
bruikt. Daarom maakt X-Fab 
versneld werk van de conver-
sie van de Franse fabriek, 
 zodat die meer halfgeleiders 
voor de kernmarkten van  
het bedrijf kan produceren.  
Intussen wordt ook de capa-
citeit van de fabrieken in  
Maleisië en Texas uitgebreid.

Het segment van foundry’s 
als X-Fab, die in onderaanne-
ming halfgeleiders produce-
ren voor chipontwikkelaars, is 
heel kapitaalintensief. Maar 
X-Fab wil niet dat er binnen 
enkele jaren weer overcapaci-
teit is. Daarom onderhandelde 
het bedrijf met de grootste 
klanten langetermijncontrac-
ten met een afnameplicht. 
Worden bepaalde niveaus 
niet gehaald, dan moeten de 
klanten een schadevergoe-
ding betalen. X-Fab rekent er-
op dat de halfgeleiderklanten 
met de covidcrisis in het ach-
terhoofd hogere voorraden 
aanhouden. In de contracten 
is ook in een jaarlijkse prijs-
aanpassing voorzien om de 
stijgende kosten te dekken.
X-Fab liet weten dat de pro-
ductiecapaciteit voor 2023 en 
2024 al is volgeboekt. Dat gaf 
het management het vertrou-
wen om de doelstellingen voor 
2026 met twee jaar te vervroe-

gen. De mijlpaal van een om-
zet van 1 miljard dollar zal al 
in 2024 worden gehaald. Te-
gen dan moet ook een marge 
op de bruto bedrijfswinst 
(ebitda) van minstens 30 pro-
cent mogelijk zijn. Dat was 
tot nu 27 procent.

X-Fab mikt voor het lopende 
boekjaar op een omzet tussen 
750 en 815 miljoen dollar. Het 
midden van die vork impli-
ceert een groei met 19 procent 
op jaarbasis. De ebitda-marge 
zou tussen 21 en 25 procent uit-
komen. Na het eerste kwartaal 
van 2022 ligt X-Fab op schema. 
De leveranciers bevinden zich 
vooral in de Verenigde Staten, 
Europa en Japan, zodat X-Fab 
weinig last heeft van de lock-
downs in China. Tussen janu-
ari en maart steeg de omzet 
met 15 procent op jaarbasis 
naar 178,7 miljoen dollar. De 
ebitda steeg eveneens met 15 
procent naar 41 miljoen dol-
lar, waardoor de marge sta-
biel bleef op 23 procent. Het 
effect van het doorrekenen van 
de hogere productiekosten zal 
pas de komende kwartalen 
zichtbaar worden. Het aantal 
bestellingen klom met 13 pro-
cent naar 239,3 miljoen dollar. 
De kernactiviteiten (Auto-
motive, Industrial, Medical) 
stonden met een omzet van 
145 miljoen dollar (+16,2%) in 
voor 81 procent van de groeps- 
omzet. Automotive tekende 
met 90 miljoen dollar (+7,4%) 
voor ongeveer de helft. Daar-

na volgen Industrial (41 mil-
joen, +27,8%) en Medical 
(14 miljoen, +58%). De omzet 
uit SiC-halfgeleiders verdub-
belde naar 12 miljoen dollar 
en de inkomsten uit prototy-
ping (24,6 miljoen dollar) 
stegen met 30 procent.
X-Fab mikt voor het lopende 
kwartaal op een omzet tussen 
170 en 180 miljoen dollar en 
een ebitda-marge tussen 20 en 
24 procent. Het valutarisico 
wordt langzaam maar zeker 
afgebouwd. Vorig boekjaar 
werd 37 procent van de omzet 
in euro gegenereerd en dat is 
in het eerste kwartaal opge-
lopen naar 40 procent. X-Fab 
rapporteert in dollar, maar 
noteert in euro op Euronext 
Parijs. Door bijkomende 
 kapitaaluitgaven daalde de 
cashpositie van 290,2 miljoen 
dollar eind december naar 
259,3 miljoen dollar eind 
maart. De schuld nam licht 
toe, waardoor de nettocash-
positie daalde van 163,7 mil-
joen naar 129,9 miljoen dollar.

Conclusie
De koers van X-Fab is de 
voorbije maand tegen de 
markttrend in met bijna een 
vijfde gestegen. Dat is een 
sterke prestatie, waar de goe-
de vooruitzichten niet 
vreemd aan zijn. Het aandeel 
noteert tegen tien keer de 
verwachte winst, 1,2 keer de 
boekwaarde en 4,3 keer de 
ebitda van dit boekjaar. Dat 
is, gezien de verwachte groei, 
van de komende jaren nog al-
tijd niet te duur. Onder 8 eu-
ro blijft het aandeel koop-
waardig. z

X - F A B

Doelstellingen sneller in zicht

De voorbije maand ging het 
aandeel van X-Fab tegen  
de markttrend in hoger.

Advies: koopwaardig
Risico:  gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 19 MEI

Koers: 7,41 euro
ISIN-code: BE0974310428
Ticker: XFAB FP
Markt:  Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 1 miljard euro
K/w 2021: 11,5
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -21%
Dividendrendement: -
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Over het eerste kwartaal 
maakte de Nederlandse bank 
ABN AMRO tegenvallende 
cijfers bekend. De operatio-
nele baten stegen tot 1,93 mil-
jard euro, terwijl de rente- 
inkomsten met 4 procent 
daalden tot 1,31 miljard euro. 

De kosten kwamen hoger uit 
dan verwacht en de bank 
trok bovendien nog eens 
50 miljoen euro uit voor de 
inspanningen om witwassen 
tegen te gaan. Netto verdien-
de de bank 295 miljoen euro. 
De kernkapitaalratio (CET1) 
kwam uit op 16 procent. ABN 
AMRO gaf aan rechtstreeks 
nauwelijks te worden geraakt 
door de oorlog in Oekraïne. 
Toch dook het aandeel bijna 
12 procent lager na de cijfers.

De koersen van talrijke retai-
lers staan wereldwijd onder 
druk. Ook Colruyt ontsnapt er 
niet aan. Na de afstraffing die 
zowel Walmart, de grootste 
retailer ter wereld, en Target 
kregen, belandde de koers 
van Colruyt op het laagste 

peil van de afgelopen tien jaar, 
mede door een tik van 9,3 pro-
cent vorige week woensdag. 
Het zette ook de koers van de 
holding Sofina, die een belang 
in Colruyt aanhoudt, verder 
onder druk. Maar de hoofd-
reden voor de koersval van 
Sofina is de komst van de 
Britse shorter Fraser Perring. 
Die meent dat de positie in 
het Indiase Byju veel minder 
waard is dan de waardering 
die Sofina eraan geeft.

Uit een tradingupdate bleek dat 
de holding niet rechtstreeks is 
blootgesteld aan de oorlog in 
Oekraïne, maar dat die toch de 
winst van een aantal bedrijven 
negatief beïnvloedt. Het resul-
taat uit de kernsectoren zal 
daarom voor 2022 op het  

niveau van 2021 liggen. Dank-
zij meerwaarden zal AvH een 
recordwinst boeken. De ver-
koop van de ouderenzorg-
groep Anima aan AG Insu-
rance, die waarschijnlijk in 
het derde kwartaal zal worden 
beklonken, levert een cash- 
opbrengst van zowat 300 mil-
joen euro op en een meer-
waarde van 230 miljoen euro. 
DEME stelde teleur. Op 30 
juni krijgt DEME een note-
ring op de beurs.

Tijdens de eerste drie maan-
den presteerde de groep be-
ter dan verwacht. De omzet 
steeg met 85 procent ten op-
zichte van dezelfde periode 
van 2021 tot 25,6 miljard eu-
ro. De bedrijfswinst (ebit) 
kwam 74 procent hoger uit op 

3,5 miljard euro. Engie ver- 
hoogde de prognoses voor 
heel 2022. De groep trok de 
verwachtingen voor het re-
currente nettoresultaat op tot 
de vork 3,8 tot 4,4 miljard euro, 
tegenover 3,1 tot 3,3 miljard 
euro. Engie liet voorts weten 
met Gazprom te praten over 
de betalingsregeling voor 
Russische gasleveringen. In 
een reactie maakte de koers 
van Engie een sprong van  
5,3 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 10,50 euro
Ticker: ABN NA
ISIN-code: NL0011540547

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 30,98 euro
Ticker: COLR BB
ISIN-code: BE0974256852

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 169,70 euro
Ticker: ACKB BB
ISIN-code: BE0003764785

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 12,36 euro
Ticker: ENGI FP
ISIN-code: FR0010208488
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D
e koers van het aandeel 
van ArcelorMittal haalde 
midden januari een piek 
op 33 euro, nu zitten we 
daar zo’n 17 procent on-
der. We achten de kans 
groot dat de waarde de 

komende maanden weer 
stijgt.
ArcelorMittal is een school-
voorbeeld van een cyclisch 
aandeel. Voor een belegger 
die met opties werkt, is dat 
een godsgeschenk. De koers is 
neerwaarts gericht, dus is een 
baissestrategie aan de orde. 
We gaan ervan uit dat een 
nieuwe hausse in de maak is. 
De staalreus is te goedkoop, 
tegen amper 0,5 de boekwaar-

O P T I E S

Spotgoedkoop ArcelorMittal

de en een koers-winstverhou-
ding van 3. Voeg daar een ge-
schat dividendrendement van 
1,75 procent aan toe en we 
hebben een geschikt aandeel 
om met opties à la hausse op 
te gaan.
Onze beproefde constructie 
bestaat uit een geschreven 
putoptie en een gekochte call. 
De toekomst lacht de aan-
deelhouder van Arcelor Mit-
tal toe als het beurssentiment 
mee wil. Dat is nu nog niet 
het geval, waardoor de opties 
tegen een interessante prijs 
geïnstalleerd worden.

Geschreven put 
Schrijf de put ArcelorMit-

tal september met uitoefen-
prijs 32,00 euro @ 5,72 euro
Een geschreven contract 
biedt het voordeel dat niet 
meteen een investering nodig 
is en het is een defensievere 
keuze. De schrijver krijgt on-
middellijk een ruime premie 
van 5,72 euro. Als de koers 
van ArcelorMittal boven 
32 euro gaat, glijdt de intrin-
sieke waarde uit de premie. 
Dan rest nog tijdswaarde, die 
vervliegt naarmate de tijd 
vordert. Mocht de koers toch 
niet stijgen, dan kopen we de 
aandelen tegen 32 euro ver-
minderd met de ontvangen 
premie van 5,72 euro, of tegen 
26,28 euro.

Gekochte call
Koop de call ArcelorMittal 
december met uitoefen-
prijs 30,00 euro @ 2,90 
 euro
Met dit contract zetten we 
ons out of the money (uitoe-
fenprijs boven beurskoers). 
De callpremie bevat dus al-
leen tijdswaarde. We hebben 
nu het recht aandelen van 
 ArcelorMittal te kopen tegen 
30 euro. De koers ligt lager. 
Die moet met ten minste 10 
procent stijgen eer dit con-
tract winstgevend wordt. 
Maar als het beurssentiment 
ten goede keert, kan dat geen 
probleem zijn. Op 30 euro 
ligt een weerstand. Als die 
het begeeft, wacht een nieu-
we hindernis rond 33 euro. 
Vanaf dat niveau tellen we de 
winst uit. z

D
e recente beurscorrectie 
heeft de aandelen in de 
technologiesector zwaar 
getroffen. Zo werden de 
torenhoge waarderingen 
wat gemilderd. Wie ge-
spreid wil beleggen in Eu-

ropese of Amerikaanse tech-
nologiewaarden, heeft de keu-
ze uit verschillende ETF’s.

Lyxor Stoxx Europe 
600 Technology ETF
Deze ETF van Lyxor ETF, die 
noteert op Euronext Parijs 
(ISIN-code LU1834988518), 
schaduwt de prestatie van de 
Stoxx Europe 600 Techno-
logy-index en noteert op Eu-
ronext Parijs met het ticker-
symbool TNO. Die telt 35 aan-

D E R I V A T E N

Trackers op techaandelen

delen uit de Europese techno-
logiesector. De index is wel 
sterk geconcentreerd, want de 
grootste vijf posities maken 
meer dan 63 procent van de 
index uit. TNO is een synthe-
tische tracker waarvan de 
 dividenden niet worden uit-
gekeerd maar herbelegd. De 
jaarlijkse beheerkosten bedra-
gen 0,3 procent.

iShares MSCI Europe 
Infrastructure Techno-
logy Sector ETF
Deze tracker van uitgever 
BlackRock (ISIN-code: 
IE00BMW42413) noteert 
met het tickersymbool ESIT 
op de Duitse Xetra en is een 
alternatief voor TNO van 

Lyxor. Het gaat grotendeels 
om dezelfde bedrijven die tot 
de Stoxx Europe 600 Techno-
logy-index behoren, alleen 
zijn de wegingen verschil-
lend. Het gaat om een fysieke 
tracker en de dividenden 
worden herbelegd. De jaar-
lijkse beheersvergoeding be-
draagt 0,18 procent.

iShares Nasdaq 100 
ETF
Deze tracker (ISIN-code: 
 IE00BYVQ9F29) is eveneens 
van BlackRock en noteert op 
Xetra met het tickersymbool 
NQSE. Het is een fysieke trac-
ker en de dividenden worden 
herbelegd. De onderliggende 
waarde is de Nasdaq 100 met 

de grootste Amerikaanse 
technologiewaarden. De jaar-
lijkse beheersvergoeding be-
draagt 0,36 procent. Dezelfde 
ETF noteert ook op Euronext 
met het tickersymbool CNDX 
NA, maar met een beduidend 
lagere liquiditeit.

SPDR S&P US Techno-
logy Select Sector ETF
Deze tracker behoort tot de 
SPDR-productlijn van State 
Street Global Advisors en no-
teert op Xetra met het ticker-
symbool ZPDT (ISIN-code: 
IE00BWBXM948). Ook dit is 
een fysieke tracker en de divi-
denden worden herbelegd. 
De onderliggende waarde is 
de S&P Technology Select 
Sector-index met 76 large-
captechbedrijven die tot de 
S&P500-index behoren. Het 
product onderscheidt zich 
met een erg lage beheersver-
goeding van 0,15 procent. z
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M
et de symbolische aan-
kopen van vorige week 
zijn we weer volledig 
belegd. We hebben een 
goed oog in de aande-
lenmarkten de komende 
twaalf maanden. Het 

beste van het jaar moet vol-
gens ons nog komen, al is het 
niet uitgesloten dat we nog 
één lagere bodem zien.

KBC stelt niet teleur
Het aandeel van KBC heeft 
sinds het jaarbegin sterk ge-
schommeld. In januari be-
reikte het nog een piekkoers 
op 85 euro, maar deels door 
de oorlog in Oekraïne dook 
die begin maart richting 
50 euro. Na een herstel naar 
65 euro was er onlangs weer 
een terugval naar 55 euro. 
Daar was deze keer een goe-
de reden voor: de uitkering 
van forse dividenden. Met 
dank aan de Europese Cen-
trale Bank, die de Europese 
banken had aangemaand vo-
rig jaar geen dividenden uit 
te keren over het boekjaar 
2020, om tijdens de corona-
crisis meer reserves op te 
bouwen. Maar intussen hief 

ze de dividendbeperking op. 
Tot groot jolijt van de aan-
deelhouder, die de afgelopen 
week 7,6 euro bruto per aan-
deel aan dividenden kreeg.
Dat is ook een enorme mee-
valler voor de referentie-aan-
deelhouder, KBC Ancora, die 
18,6 procent van aandelen be-
zit. Het is een typische Belgi-
sche monoholding: ze heeft 
enkel KBC-aandelen in por-
tefeuille en haar inkomsten 
bestaan bijna uitsluitend uit 
KBC-dividenden. Uiteraard 
hoeven de aandeelhouders 
niet te hopen dat ze jaarlijks 
zo’n hoog dividend krijgen. 
Maar de liquiditeits- en sol-
vabiliteitsratio’s van KBC 
 behoren wel tot de top in 
 Europa. Daardoor kan het 
management vanaf het boek-
jaar 2022 een aangescherpt 
dividendbeleid voeren en 
minstens 50 procent van de 
geconsolideerde winst uitke-
ren, mogelijk aangevuld als 
een bepaalde kapitaalratio 
boven 15 procent blijft. Eind 
maart stond die op 15,3 pro-
cent. Het moet het aandeel 
als dividendwaarde blijvend 
op de kaart zetten.

Maar om hoge dividenden uit 
te keren, moeten de resulta-
ten op peil blijven. Dat is in 
de moeilijke omstandigheden 
van 2022 met de oorlog in 
Oekraïne, de vertragende 
economie en de torenhoge 
inflatie niet zo vanzelfspre-
kend. KBC presteerde welis-
waar cijfers die boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting liggen, maar moest over 
het eerste kwartaal toch een 
nettoresultaat aankondigen 
dat met 458 miljoen euro 
99 miljoen lager lag dan in de 
eerste drie maanden van vo-
rig jaar. Per aandeel betekent 
dat een daling van 1,31 naar 
1,07 euro.
Het probleem zat vooral aan 
de kostenkant. De exploita-
tiekosten liepen mede door 
de torenhoge inflatie op van 
1,32 naar 1,52 miljard euro. 
De analisten hadden op 
1,42 miljard euro gerekend. 
Gelukkig kwamen de rente- 
inkomsten, de basis van het 
resultaat van de bank-verze-
keraar, netto boven de ver-
wachtingen uit. Met 1,2 mil-
jard euro lagen ze 1 procent 
boven de 1,177 miljard van 
het vorige kwartaal en 12 
procent boven de 1,068 mil-
jard van het eerste kwartaal 

van 2021. De analistencon-
sensus bedroeg 1,18 miljard. 
KBC dankt dat beste kwar-
taalcijfer van het voorbije 
jaar aan een hogere nettoren-
temarge van 1,91 procent.
De voorbije kwartalen nam 
de Belgische grootbank ook 
voorzieningen voor slechte 
kredieten terug. Maar het 
tempo van die terugnames 
daalt door de onzekere ma-
cro-economische tijden. KBC 
nam in de eerst drie maanden 
voor netto 15 miljoen euro 
voorzieningen terug, een pak 
minder dan de 62 miljoen in 
het vierde kwartaal van 2021, 
de 66 miljoen euro in het 
derde en vooral de 130 mil-
joen euro van het tweede 
kwartaal. In hetzelfde kwar-
taal van vorig jaar ging het 
om 76 miljoen euro.
We zijn tevreden over de 
kwartaalcijfers van KBC. De 
waardering is weer erg rede-
lijk tegen 1,1 keer de boek-
waarde, een verwachte 
koers-winstverhouding van 
10,5, bijzonder fraaie kapi-
taalratio’s en een verwacht 
dividendrendement van 5,5 
procent. We blijven bij ons 
positieve advies (koopwaar-
dig, rating 1B). z

De waardering van  
KBC is weer erg redelijk.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Ackermans&vanHaaren 

bevestigde het eerdere 
vooruitzicht van een record-
winst voor 2022, mede door 
de verkoop van de activitei-
ten in ouderenzorg (Amina) 
aan AG Insurance. Maar AvH 
kreeg de wind van voren 
door een winstwaarschu-
wing bĳ DEME (CFE). De 
beursgang van DEME is 
gepland op 30 juni (zie blz. 
106). Een uitvoerige bespre-
king in het volgende num-
mer.

·  Deceuninck wordt vanaf  
1 juli weer naamsponsor in 
het wielrennen. Alpecin- 
Deceuninck is de ploeg van 
onder meer wereldtopper 
Mathieu van der Poel.

·  D’Ieteren herlanceert het 
inkoopprogramma van 
eigen aandelen. Het gaat 
over 106,6 miljoen euro in 
de komende negen tot 
twaalf maanden.

·  Euronav: de algemene ver-
gadering heeft het voorstel 
van CMB (familie Saverys) 
om drie nieuwe bestuurders 

te benoemen afgekeurd.
·  Samsung Electronics ver-

hoogt de prĳzen van half-
geleiders tot 20 procent.

·  Sofina: de koers kwam 
onder druk door de komst 
van een shorter die de par-
ticipatie in Byju’s overge-
waardeerd vindt, en door de 
koersval van Colruyt.

Vergrijzing
·   Inventiva had eind maart 

een kaspositie van 80,5 mil-
joen euro. Het kondigde wel 
een vertraging van zes 

maanden aan in de rekrute-
ring van de fase III-studie 
met lanifibranor in de 
NASH-studie, een gevolg 
van de corona- en de Oek-
raïnecrisis. De Europese 
Investeringsbank (EIB) biedt 
een kredietfaciliteit van 
50 miljoen euro.

·  MDxHealth: de langver-
wachte toekenning van de 
terugbetalingsvergoeding 
voor Select-MDX door de 
publieke Amerikaanse ziek-
teverzekering (Medicare)  
is er.

Volledig belegd
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PORTEFEUILLE

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
167.664,59   (99,9%)      111,38    (0,1%)             167.775,97  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -5,8% Bel20 -10,2%
Eurostoxx50  -15,3% MSCI World  -9,4%

Aankoop: We hebben 35 aandelen Just Eat Takeaway (bĳ)gekocht aan 
18,52 euro, 10 aandelen Melexis aan 77,15 euro, 200 aandelen NexGen 
Energy aan 4,47 dollar en 10 aandelen Solvay aan 88,86 euro
Verkoop: -

Orders
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D
e techgiganten beleven 
een wilde rit op de beur-
zen. De ene dag worden 
ze verguisd, de andere dag
zijn ze de sterren. De 
obligatiekoersen blijven 
niet achter. Met dien ver-

stande dat die vrijwel alleen 
nieuwe dieptepunten opzoe-
ken. Wellicht schuilt onzeker-
heid over de reële sterkte van 
reuzen als Apple, Amazon, 
Microsoft, Alphabet (ex-
Google) en Meta (ex-Face-
book) achter de ups en downs.
Apple mag dan wel als groot-
ste beursgenoteerde bedrijf 
voorbijgestoken zijn door de 
oliemagnaat Saudi Aramco, 
er staat nog altijd een beurs-
kapitalisatie van meer dan 
2.350 miljard dollar in de boe-
ken. Microsoft nadert weer 
de grens van 2.000 miljard 
dollar. Dat zijn gigantische 
cijfers. Alle Belgen samen 
produceren jaarlijks slechts 
goederen en diensten ter 
waarde van een vierde van de 
beurswaarde van Microsoft.

Uitzonderlijke winst-
machines
Als bedrijven zo’n beurs-
waarde halen, is het niet ab-
normaal dat beleggers zich 
vragen stellen. Zijn die be-
drijven dat wel waard? Zijn ze 
niet enorm overgewaardeerd? 
En wat met hun leningen? 
Zullen ze die wel kunnen te-
rugbetalen? Beleggers die de 
internetbubbel van 1997 tot 
2001 hebben meegemaakt, 
weten waarover ze spreken. 
Allerhande bedrijven werden 
verhandeld tegen onwaar-
schijnlijk hoge waarden. Ze 
haalden geld op als ware het 
gratis papier. Ze hadden altijd 
één zaak gemeen: vrijwel geen
enkel bedrijf maakte winst en, 
wat erger was, bij de meeste 
was zelfs met de sterkste 
Hubble-telescoop geen be-
terschap in zicht. Uiteraard 
hoeft het niet te verbazen dat 
dat tot problemen leidt.
Vandaag is de situatie van de 
techgiganten niet vergelijk-
baar. De FAANG-bedrijven 

(Facebook, Apple, Amazon, 
Netflix en Google) zijn uit-
zonderlijk sterke winstma-

chines. In China wordt ge-
sproken van de BATX (Baidu, 
Alibaba, Tencent en Xiaomi). 
Die bedrijven zijn zo perfor-
mant geworden dat markt-
analisten ze beschouwen als 
de barometer van de gezond-
heid van de Amerikaanse en 
de Chinese economie. Elk 
van die bedrijven ziet zijn 
omzet en winst al jaren expo-
nentieel groeien. Prestaties 
uit het verleden zijn geen 
 garantie voor de toekomst, 
maar we kunnen gerust stel-
len dat de bestuurders van die 
bedrijven niet op hun lauwe-
ren rusten. Enorme bedragen 
worden jaarlijks besteed aan 
onderzoek en ontwikkeling. 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM  3,875% 01/07/26  88,79  7,10% 100.000  NR
EUR VGP 1,625% 17/01/27  84,31  5,36% 1.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  81,52  7,37% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  89,25  7,15% 2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703% 15/04/32  82,50  5,01% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  80,01  13,4% 100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,3  1,30% 1.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4 0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  92,43  4,05% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  96,62  5,12% 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,3 1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,0 6,47%  10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  68,49  42,4% 1.000  AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24  90,58  11,7% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5  1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Techreuzen staan niet 
op lemen voeten

= ESG-obligatie
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De oorspronkelijke winst-
generatoren krijgen al ruime 
bijstand van andere toepas-
singen zoals clouddiensten 
van Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure, 
Google Cloud, IBM Cloud, 
Alibaba Cloud en Salesforce. 
Al die bedrijven hebben veel 
beloftevolle producten en 
diensten in de pijplijn zitten. 
Bovendien hebben ze zoveel 
cash in portefeuille dat ze in 
staat zijn bijna permanent 
overnames te doen van be-
drijven die verder gevorderd 
zijn dan zij in beloftevolle 
ontwikkelingen.

Beste kwaliteitsratings
Op de obligatiemarkt halen de 
meeste techgiganten al jaren 
probleemloos de beste kwali-
teitsratings. We hebben geen 
indicatie dat daar in de nabije 
toekomst verandering in komt. 
De rating van Apple (AA+) 
grenst aan de absolute top. 
Toch dwarrelt de koers van 
Apple-obligaties naar beneden 
zoals die van elke doorsnee-
obligatie. Daar is de stijgende 
langetermijnrente de oorzaak 
van. Maar als topdebiteuren 
hun obligatiekoers in dezelfde 
mate zien zakken als rommel-
debiteuren, dienen zich inte-
ressante koopkansen aan. 
Wat te denken van de obliga-
tie van Apple die vervalt op  
11 mei 2025? De coupon is 
niet hoger dan 1,125 procent, 
maar de stukken zijn geen 95 

procent meer waard. Daar-
door loopt het rendement al 
op tot 3 procent. Langerlo-
pende stukken van dezelfde 
debiteur halen met gemak 
een rendement dat hoger ligt 
dan 4 procent. De obligatie 
die vervalt op 5 augustus 
2051 en een coupon van 2,7 
procent draagt, kost nog 
slechts 75 procent van de 
 nominale waarde. Daardoor 
klimt het rendement tot 4,2 
procent, en dat voor een de-
biteur met de rating AA+. De 
meeste Amerikaanse obliga-
ties maken bovendien een 
goede spreiding van de mid-
delen mogelijk. De coupures 
van 2.000 dollar zijn behap-
baar voor elke belegger, ter-
wijl veel Europese obligaties 
uitgegeven worden in coupu-
res van 100.000 euro.
Amazon gaat prat op een 
schitterende AA-rating. Een 
tienjarige obligatie met een 
coupon van 3,6 procent be-
draagt minder dan 98 procent 
van de nominale waarde. De 
waarde van een dertigjarige 
lening met een coupon van 
3,95 procent is gedaald tot 
onder 95 procent, waardoor 
het rendement is gestegen tot 
4,28 procent. Hoe langer de 
looptijd van een obligatie, des 
te meer is de koers gevoelig 
voor een rentestijging. Dat 
heeft de langlopende lening 
van Amazon ondervonden. 
Die vervalt pas op 3 juni 2060 

en is beschikbaar tegen 70 
procent van de nominale 
waarde. De coupon bedraagt 
slechts 2,7 procent, maar het 
rendement loopt op tot 4,30 
procent. Alphabet (AA+) 
heeft ook een obligatie uit-
staan, die pas op 15 augustus 
2060 vervalt. De coupon van 
2,25 procent brengt het ren-
dement op 4 procent, omdat 
de obligatiekoers gezakt is tot 
een povere 66 procent.
Bij Microsoft constateren we 
een vergelijkbare evolutie. 
Het softwarebedrijf is veel 
minder afhankelijk van recla-
me dan bijvoorbeeld Alpha-
bet en Meta. Hier is de triple 
A-status dan ook nog hoger 
dan bij Amazon. Een lening 
met een coupon van 2,54 pro-
cent die afloopt op 8 augus-
tus 2026 wordt momenteel 
verkocht voor 97 procent. 
Dat brengt het rendement op 
3,15 procent. Sterker nog: de 
obligatie met vervaldag 1 juni 
2060 is te koop voor slechts 
72 procent. Dat brengt het 
rendement op 4,14 procent. 
De coupon van 2,675 procent 
wordt halfjaarlijks betaald. 
Ook dat vinden we zelden bij 
Europese obligaties.

Vlot verhandelbaar
Nieuwe emissies, zoals die 
van Qualcomm, pakken het 
noodgedwongen anders aan. 
Aan de recentste obligatie 
van de fabrikant van halfge-

leiders (rating A) hangt met-
een cou pon van 4,25 procent 
vast. De stukken gaan vlot 
over de toonbank. Het rende-
ment van iets meer dan 4 
procent is vanaf de uitgifte 
marktconform en de obliga-
tiekoers houdt dus goed 
stand. Maar het rendement 
van bestaande leningen met 
een restlooptijd van tien jaar 
doet niet onder voor dit nieu-
we papier.

We hebben gezien dat lan-
gerlopende obligaties van de 
absolute techtoppers moeite-
loos een rendement van 4 
procent halen. Maar beleg-
gers die zich tevredenstellen 
met een iets lagere rating die 
toch nog behoort tot de in-
vestment-gradecategorie, 
kunnen al rekenen op een 
rendement van 5 procent en 
meer. We wijzen op het soft-
warebedrijf Oracle, dat een 
obligatie aanbiedt met een 
coupon van 2,875 procent, 
die vervalt op 25 maart 2031. 
Het papier is te koop tegen 
84,5 procent. Dat brengt het 
rendement op 5,1 procent. De 
veiligheid van een debiteur 
met de rating BBB+, de klei-
ne coupures van 2.000 dollar 
en de zesmaandelijkse 
coupon zijn inbegrepen. z

De techtoppers zijn  
uitzonderlijk sterke 
winstmachines.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0542  -12,69%
EUR/GBP  0,8443  -1,78%
EUR/NOK  10,190  +1,09%
EUR/SEK  10,460  +3,08%
EUR/CAD  1,3501  -7,93%
EUR/AUD  1,5027  -3,89%
EUR/NZD  1,6583  -1,38%
EUR/ZAR  16,778  -1,78%
EUR/TRY  16,670  +62,35%

OBLIGATIEFOCUS

Vorige maand werd 88 pro-
cent van de topobligaties 
(investment grade) goedko-
per. Over dezelfde periode 
daalde slechts 77 procent 
van de junkbonds in waarde. 
De grootste verliezers waren 

investment-gradeleningen 
met een lange looptĳd. Ze zĳn 
gevoeliger voor rentewĳzi-
gingen dan hoogrentende 
obligaties (high yield). Die 
werden daardoor het meest 
getroffen. De rente op Ameri-
kaanse overheidsobligaties 
op tien jaar is vorige maand 
met 59 basispunten geste-
gen. Dat is het gevolg van de 
galopperende inflatie.

In de highyieldsector steeg 
de koers van verschillende 
obligaties die op korte ter-
mĳn aflopen. Zo zagen onder 
meer Groenland, Times 
China, KWG, Seazen en Jinke 
hun obligaties met vervalda-
tum in 2022 en 2023 in 
waarde stĳgen, naarmate de 
angst voor wanbetaling 
afneemt. Ratingbureaus heb-
ben de rating van die bedrĳ-

ven verlaagd en hun vooruit-
zichten negatief bĳgesteld. 
Maar de meeste bedrĳven 
hebben voldoende middelen 
om op korte termĳn vervallen 
obligaties af te lossen. Dat 
stelt beleggers gerust. Russi-
sche en Oekraïense bedrĳven 
daarentegen zĳn opnieuw de 
grootste verliezers, omdat de 
oorlog voortduurt.

Uitgesproken 
daling van de 
obligatiekoersen 
in april
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L E Z E R S V R A A G

Hoe komt het dat er, gezien 
de hoge volatiliteit in de 
 financiële markten, maar 
weinig beweging zit in het 
aandeel van Flow Traders?

Het Nederlandse Flow Tra-
ders werd in 2004 opgericht 
en noteert sinds juli 2015 op 
Euronext Amsterdam. De 
beursgang gebeurde tegen 
32 euro per aandeel. Het aan-
deel schommelde sindsdien 
tussen 49,3 euro (december 
2015) en 17,1 euro (november 
2017). Het noteert momen-
teel rond 29 euro. Het bedrijf 
is actief als marktmaker in 
exchange traded products 
(ETP’s), waaronder ETF’s. 
Het breidt daarnaast uit naar 
obligaties, munten, grond-
stoffen en digitale munten.
Flow Traders is aanwezig in 
Europa, maar ook in Noord- 
Amerika en Azië. Het maakt 
gebruik van een eigen plat-
form waarmee geld wordt 
verdiend op de beperkte 
marges tussen de aankoop en 
de verkoop van ETP’s (bied- 
en laatkoersen). De evolutie 
van die marges, maar vooral 
van de handelsvolumes, be-
palen de nettohandelsinkom-
sten. Het aandeel doet het 
daarom meestal beter in peri-
odes van hoge volatiliteit, 
omdat die gepaard gaan met 
bovengemiddelde volumes.
Dat bleek bij uitstek bij de 
start van de covid-19-pande-
mie in het voorjaar van 2020. 
Volledig tegen de markt in 
steeg het aandeel in de eerste 
maand van de pandemie (van 

half februari tot half maart 
2020) met 27 procent, tegen-
over een daling van de S&P 
500-index met 31 procent. 
2020 leverde een recordbe-
drag aan nettohandelsinkom-
sten op van 933,4 miljoen eu-
ro. Die vertaalden zich in een 
nettowinst van 464,5 miljoen 
euro, bijna driemaal zoveel 
als het vorige record van 
2018 (160,9 miljoen). In 2021 
zakten de nettohandelsin-
komsten naar een normaler 
niveau van 384 miljoen euro 
en de nettowinst naar 
114,9 miljoen, of 2,63 euro per 
aandeel.
De markt reageerde in febru-
ari ontgoocheld op de verla-
ging van de pay-outratio van 
60 à 70 procent naar 51 pro-
cent, waardoor het jaardivi-
dend strandde op 1,35 euro 
per aandeel. Het slotdividend 
bedroeg 0,35 euro per aan-
deel bruto. De beslissing ka-
dert in de ambitie om voort 
te groeien, zowel geografisch 
als in productaanbod. Dat zal 
de vaste kosten dit jaar met 
15 procent doen toenemen.
Ondanks een beter dan ver-
wacht eerste kwartaal groei-

en de Neder-
landers on-
langs minder 
snel dan de 
markt. We 
verwachten 
niet dat die 
druk direct zal 
verminderen. 
We zouden te-
gen de huidige 
koers rond 

29 euro geen nieuwe posities 
innemen. Bestaande posities 
mogen wel behouden wor-
den, maar aangezien we de 
volgende kwartalen een iets 
rustiger beursklimaat ver-
wachten, zien we het aandeel 
niet uitblinken tegenover de 
bredere beursindexen. Flow 
Traders is wel een naam om 
in gedachten te houden rich-
ting volgend jaar, wanneer de 
beurzen wereldwijd een 
meerjaarse piek kunnen 
neerzetten als slotstuk van de 
langdurige stierenmarkt (op-
gaande beurstrend) die in 
2009 begon. Zo’n ommekeer 
kan de aanzet zijn van een 
nieuwe periode van hoge 
 volatiliteit en volumes, het 
ideale beursklimaat voor 
Flow Traders, en een aan-
trekkelijk aankoop opleveren. 
Houden/afwachten (rating 
2B). z

Is Flow Traders een topper in  
volatiele tijden?

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.

REEDS  VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 19/5: Equinox Gold, X-Fab 

en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 20/5: First Majestic Silver en 

opties (ArcelorMittal)
• Maandag 23/5: KBC, lezersvraag (Flow 

Traders) 
• Dinsdag 24/5: Balta, Gimv, UMG en 

derivaten (techbedrĳven) 
• Woensdag 25/5: Amazon, CFE;  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: Crisis in China;  aandelen 
in de kĳker:  bpost en Ontex 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 26 MEI
7C Solarparken: kwartaalresultaten

DINSDAG 31 MEI
HP: kwartaalresultaten
Salesforce: kwartaalresultaten

WOENSDAG 1 JUNI
Dollar Tree: kwartaalresultaten

DINSDAG 14 JUNI
Colruyt: halfjaarresultaten

WOENSDAG 15 JUNI
Greenyard: kwartaalresultaten
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