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V O O R W O O R D

Cryptomania is
tijdelijk van de baan
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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

W
ie in cryptomunten in-
vesteert, heeft zich het 
afgelopen jaar geen se-
conde verveeld. Terwijl 
in klassieke activa dag-
schommelingen van 
meer dan 2 procent de 

uitzondering zijn, zijn die bij 
de cryptomunten veeleer de 
regel. Na de flamboyante start 
van het jaar – een verlengstuk 
van de klim die begon in het 
najaar van 2020 – werden ook 
de fans van cryptomunten 
 geconfronteerd met de harde 
wet die geldt voor alle finan-
ciële activa: what goes up, 
must come down.
De op- en neergang van het 
voorbije jaar toonde enkele 
zwakke plekken van crypto-
munten: het zijn energievre-
ters, ze hebben geen intrinsie-
ke waarde, waardoor de 
koersvorming nog sterk af-
hangt van puur sentiment, en 
er is een onzeker wettelijk 
 kader. Overheden willen dui-
delijk controle krijgen op de 
digitale munten. China gaat 
daar ver in. Cryptomunten 

zijn net aantrekkelijk omdat 
ze niet onder controle van 
centrale banken staan.

Nog niet afschrijven
We mogen zeker niet uitslui-
ten dat de bitcoin de komende 
weken de bodemniveaus van 
2021 rond 30.000 dollar nog 
eens zal testen. Dat betekent 
niet dat we de bekendste 
cryptomunt moeten afschrij-
ven. De digitale munt heeft in 
zijn korte bestaan al meer-
maals aangetoond dat ze bij-
zonder veerkrachtig is. 
Zijn we op weg naar de magi-
sche grens van 100.000 dol-
lar? Het blijft mogelijk, want 
het afgelopen jaar hebben 
grote, institutionele partijen 
interesse gekregen in crypto-
munten. Bovendien worden 
beleggingen in cryptomunten 
almaar toegankelijker met 
producten als fondsen en 
trackers, zoals de eerste Ame-
rikaanse tracker in bitcoin 
(Proshares Bitcoin Strategy 
ETF (ticker BITO). Crypto-
munten zijn een alternatieve 

belegging voor wie zich zor-
gen maakt over het onortho-
doxe beleid van de centrale 
banken en de schuldenpande-
mie die is ontstaan door de 
massale overheidssteun tij-
dens de coronacrisis.
De bitcoin is uitgegroeid tot 
dat valabele alternatief door 
zijn schaarste (bijna 90% van 
het vastgelegd maximale aan-
tal van 21 miljoen bitcoins is 
al gedolven), de beperkte 

marktomvang (enkele duizen-
den miljarden is nog een klei-
ne markt) en de voorspelbare, 
beperkte aangroei door het 
systeem van vierjaarlijkse 
halvings. Dat verdubbelt tel-
kens de rekenkracht die nodig 
is om bitcoins te mijnen, wat 
het aanbod aan bitcoins hal-
veert. Sinds mei 2020 is het 
tempo 6,25 bitcoins per 10 
minuten.
Uit de weliswaar beperkte 
 geschiedenis van de bitcoin 
kunnen we wel een halvings-
cyclus afleiden. Eenvoudig 
gesteld zijn de eerste twee 
 jaren fantastisch en de twee 
laatste veeleer de hel. Daarom 
was een van de tien stellingen 
voor 2022 dat er een grote 
kans is dat de bitcoin dit jaar 
een piek bereikt. In mei 2022 
zitten we op de helft van de 
cyclus. Cryptomunten blijven 
een heel hoog risicoprofiel 
hebben. Ook dat heeft 2021 
nog maar eens bewezen. Ze 
zijn dus goed voor maximaal 
1 of 2 procent van uw beleg-
gingsportefeuille. Houdt dat 
steeds in gedachten, ook en 
vooral als de cryptomunten 
het prima doen. z
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P
lastic was een van de be-
langrijkste uitvindingen 
van de afgelopen eeuw. 
De toepassingen zijn de 
voorbije halve eeuw 
 exponentieel gegroeid, 
omdat het materiaal aan-

zienlijke voordelen biedt. Zo 
kan het eender welke vorm 
krijgen, waardoor het een 
ideale verpakking is. Het be-
schermt, houdt vers en ver-
gaat niet. Daardoor is de we-
reldwijde productie aanzien-
lijk gestegen: van 50 miljoen 
ton per jaar in 1970 naar 
meer van 400 miljoen ton nu. 
Alles samengeteld is er al 
8 miljard ton plastic gepro-
duceerd.
De onvergankelijkheid van 
het materiaal is het belang-
rijkste nadeel van plastic. Af-
hankelijk van het type plastic 
duurt het twintig tot vijfhon-
derd jaar eer het volledig is 
afgebroken. Omdat drie 
kwart van de geproduceerde 
plastics wordt weggegooid, 
wordt de vervuiling elk jaar 
erger. De plastic afvalberg 
groeit jaarlijks met 9 procent. 
Tegen 2040 zal de wereld 
met 1,3 miljard ton plastic af-
val zijn bestrooid. Jaarlijks 
komt 8 tot 10 miljoen ton 
plastic afval terecht in de 
oceanen en de waterwegen. 
Ook mic roplastics, minuscu-
le deeltjes die niet met het 
blote oog te zien zijn, worden 
een steeds groter gezond-
heids- en milieuprobleem.
Recyclage helpt, maar vol-
staat niet. Nog altijd komt  
55 procent van de plastics op 
vuilnisbelten terecht, een 
kwart wordt verbrand en 
slechts 20 procent gerecy-

cleerd. Van de 8 miljard ton 
die tot nu is geproduceerd, is 
nog maar 9 procent gerecy-
cleerd.
Biologisch afbreekbare plas-
tics zijn een ander deel van 
de oplossing. Dat zijn plastics 
gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen, die van nature 
vergaan tot water, koolstof en 
andere organische stoffen. Of 
ze zijn composteerbaar door 
enzymen of bacteriën. Dank-
zij die troef is de markt van 
de bioplastics fel gegroeid. In 
2018 was ze goed voor 3 mil-
jard dollar, in 2021 was dat al 
7,7 miljard. Tegen 2026 zou 
die markt 23 miljard dollar 
waard zijn. Dat is een jaar-
lijkse groeivoet van 25 pro-
cent.
Plastics worden het meest 
gebruikt voor verpakkingen 
en consumentengoederen. In 
die segmenten valt de meeste 
winst te behalen door over te 
schakelen op biologisch af-
breekbare alternatieven. Let 
wel: veel van die alternatie-

ven kunnen niet zomaar in 
de vrije natuur worden ge-
dumpt. De meeste bioplastics 
breken het best af in indus-
triële compostinstallaties. 
Ecologisten wijzen op de val-
kuil dat bioplastics tot meer 
vervuiling kunnen leiden.

Corbion:  
polymelkzuur
Corbion is de wereldleider in 
melkzuur en afgeleiden daar-
van. Het Nederlandse bedrijf 
levert melkzuur als basis in-
grediënt aan de voedings- en 
chemiesector. Het gebruikt 
die grondstof ook als basis 
voor een bioplastic: polyactic 

acid (PLA) of polymelkzuur. 
Corbion richtte in 2016 een 
joint venture op met Total-
Energies voor de productie 
van PLA. Dat bioplastic is 
minder vervuilend dan 
kunstmatige plastics, maar er 
zijn wel industriële compos-
teringsprocessen nodig om 
het materiaal voldoende af te 
breken.

De productie van PLA levert 
maar een beperkt deel van de 
omzet van Corbion. Het valt 
onder de afdeling Lactic Acid 
& Specialties, die goed is 
voor 30 procent van de jaar-
lijkse omzet. De PLA-pro-
ductie groeit sterker dan het 
groepsgemiddelde en is 
winstgevender. Er zijn plan-
nen om de productiecapaci-
teit uit te breiden van 75.000 
tot meer dan 200.000 ton per 
jaar.
Corbion is financieel gezond. 
De komende jaren zullen de 
schulden iets hoger oplopen 
en de kasstromen lager uit-
vallen door die capaciteits-

uitbreidingen. Naast de 
melkzuuractiviteiten heeft 
Corbion ook nog een incuba-
torprogramma met enkele 
innovaties in de pijplijn die 
op lange termijn veelbelo-
vend zijn.
De waardering van Corbion 
ligt in lijn met het sectorge-
middelde. De koers is het 
voorbije halfjaar teruggeval-
len en kan de komende 
maanden onder druk blijven 
staan door de inflatiedruk en 
de dalende winstmarges en 
kasstromen. Op lange ter-
mijn biedt het bedrijf veel 
potentieel en loont het de 
moeite om het op te volgen.

Danimer: op en neer
Het Amerikaanse bioplastic-
bedrijf Danimer maakt PHA- 
plastics op basis van plant-
aardige oliën die door bacte-
riën tot plastic gefermen-
teerd worden. Daardoor zijn 
ze volledig biologisch af-
breekbaar en vergen ze geen 
bijzonder composteringspro-

Bioplastics: beloftevol 
op lange termijn

Ecologisten wijzen op de valkuil dat bioplastics  
tot meer vervuiling kunnen leiden.
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ces. Zolang er zuurstof en 
micro-organismen bij het 
PHA kunnen, zal het materi-
aal ontbinden.
Danimer, opgericht in 2004, 
heeft jaren besteed aan on-
derzoek en ontwikkeling. In 
2018 nam het zijn eerste fa-
briek in gebruik, waar het 
bioplastic maakt onder de 
merknaam Nodax. Danimer 
kwam in december 2020 
naar de Amerikaanse beurs 
via een lege beurshuls of 
SPAC. Het bedrijf werd toen 
op zo’n 900 miljoen dollar 
gewaardeerd. Momenteel 
 bedraagt de beurskapitalisa-
tie ruim 700 miljoen dollar. 
Danimer haalde 380 miljoen 
dollar cash op, waarmee het 
zijn productie wil uitbreiden 
en meer wil uitgeven om 
nieuwe klanten te werven.
In de maanden na de beurs-
gang steeg de koers van 10 
naar 55 dollar. In maart vorig 
jaar publicerde The Wall 
Street Journal een artikel dat 
de duurzaamheidsclaims van 
Danimer op de korrel nam. 
PHA zou niet zo snel en effi-
ciënt afbreken als het bedrijf 
wel beweert. In april en mei 
namen ook shortsellers het 
aandeel onder vuur. Volgens 
hen loog Danimer onder 
meer over de productievolu-
mes in zijn fabrieken. In de 
maanden daarna daalde de 
koers naar het huidige ni-
veau van ongeveer 7 dollar.
Ondanks de controverse 
heeft Danimer grote klanten, 
waaronder Bacardi en Pepsi, 
die voldoende afnemen om 
de productie op te voeren. 
Danimer heeft de lat voor 
zichzelf wel heel hoog ge-
legd, met een verdertigvou-
diging van zijn productie en 
een vertienvoudiging van 
zijn omzet tegen 2025.
De onzekerheid is evenwel 
groot, onder meer door de 

ongefundeerde claims over 
zijn producten en de onre-
gelmatigheden die shortsel-
lers hebben aangewezen. Dat 
neemt niet weg dat Danimer 
de komende jaren positief 
kan verrassen, als het de be-
weringen van zijn critici kan 
weerleggen.
Danimer is een goed voor-
beeld van hoe een aandeel 
enkel op voluntarisme in de 
hoogte kan gaan. De redene-
ring dat bioplastics de oplos-
sing voor de wereldwijde 
plasticvervuiling zijn en dat 
alles wat daarnaar neigt wel 
zal stijgen, is geen goede ba-
sis voor een beleggingsbeslis-
sing. De tuimelperte van het 
aandeel van Danimer  bewijst 
dat niet alles in bioplastics 
een succesvolle belegging is.

Avantium:  
grote stap vooruit
Het Nederlandse Avantium 
produceert hernieuwbare 
plastics en chemicaliën. Zijn 
bioplastics van het type 
 FDCA zijn uit suikers ge-
maakt. De FDCA wordt om-
gezet in PEF, een biologisch 
afbreekbaar polyester en een 
alternatief voor pet, waarvan 
onder meer wegwerpflessen 
zijn vervaardigd. De bioche-
micaliën hebben een verge-
lijkbaar productieproces, zijn 

eveneens een grondstof voor 
PEF en bieden uit duurzaam-
heidsperspectief ook veel 
 potentieel.
Avantium zit nog in de pio-
niersfase. De productie van 
FDCA is al gelukt in testom-
gevingen en een kleine pro-
ductiesite. De volgende stap 
is ze op industriële schaal uit 
te rollen in een nieuwe fa-
briek, die Avantium de ko-
mende twee jaar wil bouwen. 
Daar heeft het eind vorig jaar 
de financiering via schulden 
en extra kapitaal voor veilig-
gesteld.
Het bedrijf wil zijn nieuwe 
fabriek tegen eind 2023 ope-
rationeel hebben en vanaf 
2024 zijn FDCA-plastics op 
grote schaal beginnen te ver-
kopen. Het doel is een jaar-
lijkse productie van 5.000 
ton FDCA per jaar. In een 
volgend stadium wil het die 
technologie via licenties ver-
kopen aan andere producen-
ten.
Avantium ging in 2017 naar 
de beurs. Toen bestonden al 
plannen om een grote bio-
plasticsfabriek te bouwen. 
Maar die werden vertraagd, 
toen de chemiereus BASF 
zijn partnerschap met Avan-
tium afblies. Daarna is het 
aandeel op de dool geweest. 
Het nieuws eind vorig jaar 

over de financiering voor de 
nieuwe fabriek gaf de koers 
een stevige zet.
Avantium is een groeiaan-
deel. Het echte werk moet 
nog beginnen. Dat brengt 
veel risico’s mee op operatio-
neel, commercieel en finan-
cieel gebied. De vraag is of 
het een eeuwige belofte 
blijft. De komende twee jaar 

zullen uitwijzen of het be-
drijf zijn operationele en 
commerciële mijlpalen kan 
halen. Op lange termijn blijft 
het onzeker of het zijn FD-
CA-productie rendabel kan 
opschalen. Daar is veel geld 
voor nodig, met meer schul-
den en kapitaalverhogingen 
tot gevolg.
Anderzijds speelt het in een 
niche met veel toekomst en 
staat het voorlopig financieel 
sterk genoeg om daar zijn 
positie in te veroveren. Het 
aandeel is zeker het bestude-
ren waard en geschikt voor 
risicobewuste groeibeleg-
gers. z

De tuimelperte van het 
aandeel van Danimer 
 bewijst dat niet alles in 
bioplastics een succes-
volle belegging is.
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D
e omzet van ASML, de 
Nederlandse fabrikant 
van halfgeleiderappara-
tuur, lag in het laatste 
kwartaal van 2021 met 
net geen 5 miljard euro 
zo’n 3 procent onder de 

consensusprognose. Dat 
kwam door vertragingen in 
de productie van DUV-ma-
chines (deep ultraviolet). De 
winst kwam met een bruto-
marge van 54,2 procent wel 
fors uit boven de verwachtin-
gen, dankzij een grotere bij-
drage van EUV (extreme ul-
traviolet) aan de omzet.

2021 was nog maar eens een 
recordjaar met 18,61 miljard 
euro omzet, een derde meer 
dan een jaar eerder. De om-
zet uit bestaande machines 
die nieuwe software krijgen, 
steeg vorig jaar met 35 pro-
cent. EUV en DUV groeiden 
met respectievelijk 41 en 25 
procent. De brutomarge be-
droeg vorig jaar gemiddeld 
52,7 procent, tegenover 48,6 
procent in 2020. ASML ver-
diende netto 14,34 euro per 
aandeel, of bijna 70 procent 
meer dan een jaar eerder.
De waarde van het orderboek 
bedroeg 7,05 miljard euro. 
Taiwan is de grootste afne-
mer, gevolgd door Korea. 
China staat met 16 procent 
op de derde plaats, maar dat 
zou nog meer kunnen zijn. 
ASML heeft nog geen ex-
portlicentie voor de recentste 
EUV-technologie. Onder 
Amerikaanse druk weigert de 

Nederlandse overheid die toe 
te kennen.
De omzetprognose van 3,3 tot 
3,5 miljard euro voor het lo-
pende eerste kwartaal ligt 
fors onder de consensusver-
wachting van 5,36 miljard. 
Dat komt doordat de test- en 
acceptatieprocedures die de 
verkoop van een halfgelei-
dersysteem voltooien, voort-
aan grotendeels bij de klant 
worden uitgevoerd en niet 
langer bij ASML. Daarmee 
wil het bedrijf sneller eigen 
productiecapaciteit vrijma-
ken. Het gevolg is wel dat 
zo’n 2 miljard euro omzet 
vertraagd in de boeken komt. 
Ook de winst zal daardoor 
tijdelijk lager uitvallen, met 
een voorspelde brutomarge 
van 49 procent. De Nederlan-
ders verwachten dit jaar 
22,3 miljard euro omzet 
(+20%). EUV zou met onge-
veer een kwart groeien en 
DUV met 20 procent.
ASML verkocht vorig jaar 42 
EUV-machines. Dit jaar stijgt 
het productietempo naar 55 
en in 2023 naar minstens 60. 
ASML kreeg ook al een order 
van Intel voor een High-NA-

systeem, de opvolger van 
EUV. De eerste prototypes 
zouden volgend jaar klaar 
zijn. De technologie zou in 
2024 op een grotere schaal 
worden uitgerold. De omzet-
prognoses op lange termijn 
blijven gehandhaafd op 24 

tot 30 miljard euro tegen 
2025.
ASML keerde vorig boekjaar 
net geen 10 miljard euro aan 
aandeelhoudersvergoedin-
gen uit. Ze waren gespreid in 
1,4 miljard euro aan divi-
dendbetalingen en bijna 
8,6 miljard euro aandelenin-
kopen. De dividenduitgaven 
omvatten het slotdividend 
van 2020 en het tussentijdse 
dividend voor 2021 (1,8 euro 
per aandeel), dat in novem-
ber is uitgekeerd. ASML ver-
dubbelt dit jaar zijn totale di-
vidend van 2,75 naar 5,5 euro, 
wat betekent dat het dit voor-
jaar nog 3,7 euro uitkeert. Het 
vorige zomer opgestarte in-
koopprogramma loopt door 
tot eind 2023. Eind 2021 be-
schikte ASML over 7,6 mil-
jard euro aan cash en investe-
ringen. De groep boekte in 
het vierde kwartaal een vrije 
kasstroom van 6,1 miljard 
 euro. Dat bracht het totaal 
voor 2021 op 9,9 miljard, 
 tegenover 3,6 miljard een  
jaar  eerder.

Conclusie
Door de talrijke kwaliteiten 
van het bedrijf is ASML altijd 
een duur aandeel geweest. 
De beleggers waren lang be-
reid een forse premie tegen-
over het marktgemiddelde te 
betalen. Maar ook ASML is 
niet immuun voor de oplo-
pende rente. Dat verklaart de 
negatieve koersreactie, on-
danks de sterke vooruitzich-
ten op lange termijn en de 
verdubbeling van het divi-
dend. Nieuwe aankopen zou-
den we even uitstellen. z

A S M L

Het dividend verdubbelt

Koers: 626,2 euro
Ticker: ASML NA
ISIN-code: NL0010273215
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 261,6 miljard euro
K/w 2021: 33,5
Verwachte k/w 2022: 27
Koersverschil 12 maanden: +43%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement:  0,9%

De waardering van ASML 
is niet immuun voor de 
oplopende rente.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 21 JANUARIGF
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M
ithra is het jaar positief 
gestart. De Luikse speci-
alist in vrouwelijke ge-
zondheid maakte vorige 
week positieve werk-
zaamheidsresultaten 
 bekend van de twee 

 lopende fase III-studies met 
Donesta. Naast het anticon-
ceptiemiddel Estelle is Done-
sta het tweede kandidaat- 
middel gebaseerd op estetrol 
(E4), een natuurlijk oestro-
geen, dat wordt getest tegen 
vasomotorische symptomen 
(opvliegers en hartkloppin-
gen) in de menopauze.
Er loopt een Noord-Ameri-
kaanse studie en een studie 

in Europa, Rusland en La-
tijns-Amerika. 2300 vrouwen 
nemen eraan deel. De pri-
maire eindpunten waren de 
gemiddelde verandering van 
de frequentie van opvliegers 
tegenover de beginwaarden 
en de hevigheid van de symp-
tomen na vier en na twaalf 
weken behandeling, vergele-
ken met placebopatiënten. 
De werkzaamheid nam week 
na week toe, met na twaalf 
weken een daling tot 80 pro-
cent van de frequentie en tot 
56 procent van de hevigheid 
van de opvliegers, en beteke-
nisvolle dalingen vergeleken 
met de placebogroep. Alle 
primaire eindpunten in de 
wereldwijde studie werden 
gehaald, terwijl in de Noord- 
Amerikaanse studie het pri-
maire eindpunt na vier we-

ken voor de hevigheid van de 
opvliegers nipt niet werd ge-
haald. Vanaf week vijf was 
dat wel het geval. Na ruggen-
spraak met specialisten oor-
deelde Mithra dat dat geen 
belemmering zal zijn voor 
een latere goedkeuring.

Uit de eerste data na drie 
maanden opvolging in de 
 wereldwijde studie blijkt een 
heel gunstige weerslag op de 
levenskwaliteit. De volledige 
data van de Noord- Ameri-
kaanse studie zijn beschik-
baar tegen eind 2022, en die 
van de wereldwijde studie 
 tegen het einde van de eerste 
helft van 2023. Rond die tijd 
zal het goedkeuringsdossier 
worden ingediend bij het 
Amerikaanse geneesmidde-
lenagentschap (FDA). De in-
diening bij het Europese ge-
neesmiddelenagentschap 
(EMA) zal tegen eind 2023 
gebeuren. De Amerikaanse 
goedkeuringsbeslissing 
wordt verwacht in de eerste 
helft van 2024, de Europese 
in de tweede helft van 2024.
De mooie resultaten effenen 
het pad om Donesta te testen 
op drie andere, vaak voorko-
mende klachten tijdens de 
menopauze: vulvovaginale 
atrofie (fase III-studie) en de 
textuur, kwaliteit en uitstra-
ling van het haar en de huid 
(fase II-studies). De drie stu-
dies zullen in het tweede en 
het derde kwartaal opstarten, 

met als doel zo veel mogelijk 
data ervan te kunnen opne-
men in het goedkeuringsdos-
sier.
CEO Leon Van Rompay rea-
geerde bijzonder opgetogen 
op de positieve data en maakt 
zich sterk dat Mithra dit jaar 
een wereldwijde licentiedeal 
voor Donesta kan afsluiten. 
Gezien het grote marktpo-
tentieel, zou dat voor Mithra 
een transformerende deal 
moeten worden. Vorig jaar 
was er de historische door-
braak met de goedkeuring in 
Canada, Europa, de Verenig-
de Staten, Rusland en Austra-
lië van Estelle als oraal anti-
conceptiemiddel. Tijdens de 
investeerdersdag gaf partner 
Mayne Pharma een bemoedi-
gende update over de com-
mercialisatie van Nextstellis 
(Estelle) op de cruciale Ame-
rikaanse markt. We kijken uit 
naar de jaarrapportering in 
maart voor concrete ver-
koopcijfers. Mithra beschikte 
eind juni over 56 miljoen eu-
ro cash.

Conclusie
Het aandeel van Mithra rea-
geerde positief, maar niet uit-
bundig op de positieve resul-
taten van Donesta. De markt 
wacht op concrete deals en 
de eerste verkoopcijfers van 
Estelle. Ook de regelmatige 
financieringsoperaties via 
LDA Capital drukken de 
koers. We mikken op een 
 wereldwijde deal met Done-
sta en een aanzienlijke her-
waardering van het aandeel 
in 2022. Het aandeel blijft 
 behouden in de voorbeeld-
portefeuille. z

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

Gunstige werkzaamheid Donesta

Koers: 21,15 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 931,7 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: -

We mikken op een her-
waardering van het aan-
deel in 2022.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 19 JANUARI
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D
e overname van Gold-
corp bracht nieuwe groei 
voor Newmont Corp, 
maar door de coronapan-
demie en de mijnsluitin-
gen zijn de prognoses 
niet gehaald. Tegelijk 

klommen de productiekosten 
door investeringen en hogere 
energieprijzen. Naar omstan-
digheden doet Newmont het 
goed, rekening houdend met 
de daling van de goudprijs 
vorig jaar.
In het derde kwartaal produ-
ceerden de mijnen van de 
groep 1,45 miljoen troy ounce 
goud, een daling met 5 pro-
cent op jaarbasis. De verkoop 
van zilver, koper, lood en 
zink, die als bijproduct wor-
den geproduceerd, compen-
seerde dat. Die productie 
steeg met 15 procent naar 
315.000 troy ounce goud- 
equivalent. Dat leverde 
2,9 miljard dollar omzet op 
(+9%). De totale productie-
kosten klommen naar 
1.041 dollar per troy ounce 
(+10%). Dankzij een gemid-
delde verkoopprijs van 
1.778 dollar per troy ounce 
lag de brutomarge met 
737 dollar per troy ounce 
toch nog comfortabel hoog.
Newmont verwacht in het 
vierde kwartaal een produc-
tie van 6 miljoen troy ounce 
goud, tegenover 5,9 miljoen 
een jaar eerder. De productie 
van bijproducten zou toene-
men van 1 naar 1,3 miljoen 
troy ounce. Dat brengt de 
output op 7,3 miljoen troy 
ounce, tegenover 6,9 miljoen 
in 2020. De productiekost-
prijs van 1.050 dollar zal flink 
uitkomen boven de verwach-
te 1.015 dollar.

Nieuwe projecten moeten de 
winstgevendheid de komen-
de jaren opkrikken, zelfs met 
de huidige hoge energieprij-
zen en een stabiele goudprijs. 
Newmont rekent onder meer 
op Ahafo North (Ghana), 
waar de productie eind vol-

gend jaar start. De groep 
plant ook uitbreidingen bij 
Tanami (Australië) en Yanac-
cocha (Peru). Met Norte 
Abierto, Galore Creek en 
Nueva Union is ook de pijp-
lijn aan nieuwe projecten 
goed gevuld.
Dit boekjaar moet een output 
van 7,5 miljoen troy ounce 
opleveren, volgend jaar oplo-
pend naar 7,5 tot 8,1 miljoen 
en zelfs 7,7 tot 8,3 miljoen in 
2024. De productiekostprijs 
zal afnemen van 1.030 dollar 
dit jaar naar 880 tot 980 dol-
lar de komende jaren. New-
mont verwacht ook besparin-
gen dankzij de verregaande 
automatisering, waarin het 
zwaar heeft geïnvesteerd.
Na het derde kwartaal had 
Newmont 4,8 miljard dollar 

cash en een langetermijn-
schuld van 5,5 miljard. Dat 
brengt de nettoschuld op 
700 miljoen dollar, of minder 
dan 0,2 keer de ebitda. In het 

derde kwartaal was er een 
vrije kasstroom van 735 mil-
joen dollar, wat het totaal 
over de vier voorgaande 
kwartalen op iets meer dan 
3 miljard brengt. Dat is veel, 
gezien de coronapandemie 
en de hogere kapitaaluitga-
ven. De beschikbare liqui-
diteit bedraagt 7,6 miljard 
dollar.
Newmont verhoogde vorig 
jaar zijn kwartaaldividend 
naar 55 dollarcent per aan-
deel (2,2 dollar op jaarbasis). 
Dat kost 1,76 miljard dollar 
per jaar, maar de kasstromen 
zijn hoog genoeg om de uit-
kering nog op te trekken. Bij 
hogere goudprijzen zal dat 
vrijwel zeker gebeuren. New-
mont koopt ook eigen aande-
len in. Van de beschikbare 
1 miljard dollar was na het 
derde kwartaal al ongeveer 
100 miljoen dollar opge-
bruikt.

Conclusie
Newmont biedt door zijn 
omvang een grote diversifica-
tie aan activa en combineert 
een relatief lage productie-
kostprijs met grote reserves 
en een goed gevulde pijplijn 
aan nieuwe projecten. De 
groep is financieel gezond. 
Zelfs tegen de huidige goud-
prijs genereert Newmont 
 hoge kasstromen, wat een 
aantrekkelijk dividend toe-
laat. De waardering is histo-
risch gezien niet te hoog en 
houdt geen rekening met stij-
gende prijzen van goud en 
andere metalen. Koopwaar-
dig als basiswaarde in een ge-
spreide goudportefeuille. z

N E W M O N T  C O R P

Gouden rendement

Koers: 60,35 dollar
Ticker:  NEM US
ISIN-code: US6516391066
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 48,3 miljard dollar
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2022: 17
Koersverschil 12 maanden:  -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement:  3,6% Zelfs tegen de huidige 

goudprijs is Newmont in 
staat een aantrekkelijk 
 dividend uit te keren.

Advies:  koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating:  1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 JANUARI
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A
ls investeerder in groei- 
en techbedrijven ont-
snapte Sofina de voorbije 
weken niet aan de cor-
rectie die vooral de pittig 
gewaardeerde groeibe-
drijven te beurt viel. De 

onverwacht hoge en hard-
nekkige inflatie verplicht de 
centrale bankiers om sneller 
dan verwacht de lange weg 
naar de normalisering van 
het monetaire beleid in te 
slaan. De hogere rentevoeten 
die in het verschiet liggen, 
wegen op de toekomstige 
cashflows, terwijl de hoge 
koersen van de groeibedrij-
ven in hoge mate berusten op 
die toekomstige cashflows.
De koers van Sofina noteert 
intussen 18 procent onder 
het record van 434 euro van 
half december. Bij die koers 
betalen beleggers nog altijd 
een premie van 11 procent op 
de nettoactiefwaarde van de 
portefeuille van de holding. 

In de nieuwsbrief van 20 ja-
nuari maakte Sofina bekend 
dat het eigen vermogen eind 
december 11,1 miljard euro 
bedroeg, goed voor 330 euro 
per aandeel. Die premie is 
verdedigbaar, gezien het bij-
zonder goede trackrecord dat 
Sofina kan voorleggen. In au-
gustus vorig jaar liep de pre-
mie nog op tot meer dan 30 
procent. De lagere premie is 
uiteraard geen garantie dat 
de correctie straks voorbij is. 

De koers van Sofina zal ook 
in de nabije toekomst dansen 
op het ritme van de waarde-
ringen van de groeibedrijven. 
Het krappere geldbeleid 
geeft tegenwind, maar het 
blijft finaal heel soepel en 
sterke bedrijfsresultaten 
kunnen steun bieden.
Sofina presteerde in de twee-
de helft van 2021 meer dan 
behoorlijk. De nettoactief-
waarde steeg van 308,7 naar 
330 euro per aandeel, goed 
voor een rendement van 6,9 
procent in zes maanden tijd. 
CEO Harold Boël wees er in 
de nieuwsbrief op dat de vo-
latiliteit op de beurzen toe-
nam in de laatste maanden 
van het jaar, vooral die van 
groei- en technologiewaar-
den. De volatiliteit kreeg in 
de eerste weken van dit jaar 
een verlengstuk met een cor-
recte op de Amerikaanse 
technologiebeurs Nasdaq.
Voor details over de resulta-
ten van de tweede jaarhelft is 
het nog te vroeg. In de poot 
minderheidsbelangen die op 
lange termijn worden aange-
houden, stopte Sofina vers 
geld in onder meer Collibra 

en THG (het vroegere The 
Hut Group). Die Britse 
e-commercespeler trok tegen 
500 pence per aandeel naar 
de beurs, maar noteert nu op 
153 pence. THG is op die ma-
nier een zeldzame uitschui-

ver. Het gros van het rende-
ment zal ook deze keer wel-
licht verdiend zijn in de part-
nerfondsen waarin Sofina in-
vesteert. Die wisten heel wat 
van hun participaties tegen 
aantrekkelijke voorwaarden 
te slijten op de beurzen. In de 
derde divisie, de minder-
heidsparticipaties in groei-
bedrijven, toonde Sofina zich 
een bezige bij in de tweede 
helft van 2021. In Azië heeft 
het zes en in Europa vier 
nieuwe participaties aan de 
portefeuille toegevoegd. Veel 
aandacht is er voor de naken-
de beursgang van het Indiase 
leerplatform Think & Learn 
(het vroegere Byju’s). De 
beursgang zou het bedrijf op 
40 tot 50 miljard dollar waar-
deren, wat het dubbele is van 
de huidige waardering. Of 
dat nog haalbaar is gegeven 
de recente correctie, is maar 
de vraag. Sofina lichtte in de 
nieuwjaarsbrief geen tipje 
van die sluier op.

Conclusie
Sofina kon, gezien de samen-
stelling van zijn portefeuille, 
niet ontsnappen aan de cor-
rectie die de pittig gewaar-
deerde groei- en technologie-
bedrijven heeft ondergaan. 
De premie op de intrinsieke 
waarde daalde naar een ver-
dedigbare 11 procent. Op kor-
te termijn zal ook de koers 
van Sofina ten prooi blijven 
aan de volatiliteit op de beur-
zen, maar op lange termijn 
blijft Sofina een unieke mo-
gelijkheid om te investeren in 
niet-beursgenoteerde belof-
tevolle bedrijven. Het advies 
blijft houden. z

S O F I N A

Correctie zet door

Koers: 367 euro
Ticker: BB
ISIN-code: BE0003717312
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 12,6 miljard euro
K/w 2021: 9
Verwachte k/w 2021: 15
Koersverschil 12 maanden: +34%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%

Op lange termijn blijft 
Sofina een unieke moge-
lijkheid om te investeren 
in niet-beursgenoteerde 
beloftevolle bedrijven.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

REEDS VERSCHENEN IN INSIDE BELEGGEN  
OP 21 JANUARIGF
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T
ake Two Interactive be-
hoort samen met Electro-
nic Arts, Activision Bliz-
zard en Zynga tot de 
grootste spelers op de ga-
mingmarkt. Die industrie 
telt 2,8 miljard gebrui-

kers en een jaarlijkse omzet 
van ruim 200 miljard dollar.
Take Two is een specialist in 
console- en pc-games. Het 
beschikt over elf franchises 
en games waarvan meer dan 
5 miljoen exemplaren zijn 
verkocht, waaronder NBA en 
Grand Theft Auto. Mobiele 
games leveren slechts 12 pro-
cent van de omzet. Dat seg-
ment tekent voor iets meer 
dan de helft van de wereld-
wijde omzet van de sector, en 
groeit met 8 procent op jaar-
basis ook sneller dan het 
marktgemiddelde.

Concurrent Electronic Arts 
nam vorig jaar voor 2 miljard 
dollar Glu Mobile over, een 
specialist in mobiele games, 
en vorige week liet Microsoft 
weten dat het Activision Bliz-
zard wil overnemen. Take 
Two kon niet achterblijven 
en na een maandenlange flirt 
bracht het begin januari een 
bod op Zynga uit, dat focust 
op het mobiele segment met 
titels als Farmville en Mafia 
Wars.
Take Two betaalt per aandeel 
van Zynga 3,5 dollar in liqui-
diteiten en 6,36 dollar in aan-
delen van Take Two. Dat is 
een waardering van 9,86 dol-

lar, of een premie van 64 pro-
cent tegenover de laatste 
slotkoers voor het bod. Dat is 
veel, maar Zynga noteerde in 
februari 2020 wel nog tegen 
meer dan 12 dollar.
Het aandeel viel met bijna de 
helft terug, nadat de groei in 
de eerste jaarhelft onder de 
verwachtingen was gebleven. 
Daar kwam de vrees bovenop 
voor de impact van het nieu-
we besturingssysteem van 
Apple, waarbij gebruikers 
voortaan expliciet toestem-
ming moeten geven voor 
tracking en advertenties. In 
het mobiele segment is het 
verdienmodel anders dan dat 
van de pc- en consolegames. 
De meeste mobiele spellen 
zijn gratis. Er wordt geld ver-
diend aan de verkoop van ex-
tra’s die het spel aantrekkelij-
ker maken. Take Two krijgt 
er door de overname van 
Zynga ook Chartboost bij, 
een softwareplatform waar-
mee adverteerders in een 
 game gericht kunnen adver-
teren.
De waarde van de transactie 
bedraagt 12,7 miljard dollar, 
waarvan 1,7 miljard dollar 

schulden. De jaaromzet van 
Zynga is met 2,8 miljard iets 
lager dan die van Take Two 
(bijna 3,4 miljard). Het aan-
deel van mobiele games in de 
groep zal toenemen tot 50 
procent. Take Two deed vori-
ge zomer al twee kleine over-

names in het mobiele seg-
ment. Take Two is iets groter 
en winstgevender dan Zynga. 
Toch verwacht de groep na 
twee jaar voor 100 miljoen 
dollar kostenbesparingen te 
realiseren. Op lange termijn 
mikt Take Two op minstens 
500 miljoen dollar aan extra 
boekingen.
De mobiele activiteiten van 
Zynga moeten ook toelaten 
de inkomsten beter te sprei-
den. Bij console- en pc-games 
is er een piek van de omzet 
en de winst bij de lancering 
van nieuwe producten of 
nieuwe versies. In het mobie-
le segment zijn de inkomsten 
meer in de tijd gespreid. De 
gecombineerde groep krijgt 
een ondernemingswaarde 
van ongeveer 30 miljard dol-
lar. Activision Blizzard en 
Electronic Arts blijven groter. 
Om de deal te financieren, 
zal  Take Two eerst de netto-
cashpositie (2,3 miljard dol-
lar) aanspreken en een lening 
van 2,7 miljard aangaan. Het 
aantal uitstaande aandelen 
neemt met de helft toe naar 
174 miljoen. Zynga heeft het 
recht nog tot 24 februari een 
beter bod te vinden. De kans 
dat dat gebeurt, is klein.

Conclusie
De overname van Zynga is 
zinvol. De vraag is of Take 
Two de vooropgestelde extra 
omzet en kostenbesparingen 
effectief zal halen. Gaming is 
een groeimarkt, maar dat zit 
grotendeels in de koers ver-
rekend. Take Two mag in de 
portefeuille blijven. z

T A K E  T W O  I N T E R A C T I V E

Consolidator in gamingindustrie

Koers: 157,35 dollar
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US8740541094
Ticker: TTWO US
Beurskapitalisatie: 19,1 miljard dollar
K/w 2021: 34
Verwachte k/w 2022: 25
Koersverschil 12 maanden: -22%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14%
Dividendrendement: -

Take Two betaalt  
een premie van  
64 procent voor Zynga.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 19 JANUARIGF
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O
p 10 juli 2019 vond een 
buitengewone algemene 
vergadering plaats bij 
Tessenderlo Group, waar 
de aandeelhouders het 
loyauteitsstemrecht (dub-
bel stemrecht voor aan-

delen op naam die meer dan 
twee jaar in bezit zijn) heb-
ben goedgekeurd. Daardoor, 
en door zijn constante aan-
kopen, controleert CEO Luc 
Tack rechtstreeks (vooral via 
de vennootschap Symphony 
Mills) en onrechtstreeks 
 (Picanol, via de vennoot-
schap Verbrugge) 67,91 pro-
cent van de stemrechten.

De cruciale drempel is 75 
procent. Daarboven kan nie-
mand nog belangrijke beslis-
singen blokkeren. Dat ge-
beurde wel nog begin 2016, 
toen de aandeelhouders van 
Tessenderlo een fusieproject 
tussen Picanol en Tessender-
lo Group torpedeerden. Het 
project werd begraven, maar 
kan nog altijd terugkomen. In 
het gemiddelde tempo van de 
voorbije jaren kan Tack de 
drempel van 75 procent dit of 
volgend jaar bereiken.
De omzet van Tessenderlo 
Group, gespreid over de divi-
sies Agro, Bio-valorisatie, In-
dustriële oplossingen en de 
elektriciteitscentrale T-Po-
wer, verliep na een prima 
2020 veel gematigder in de 
eerste helft van 2021. Agro, 
dat vooral Tessenderlo Ker-
ley (meststoffen uit afvalstro-

men van raffinaderijen) 
 omvat, zag in de eerste jaar-
helft een omzettoename van 
3 procent, van 362,2 naar 
373,5 miljoen euro. Het blijft 
de belangrijkste afdeling voor 
de omzet en de bijdrage aan 
de ebitda: 75,2 miljoen euro 

in het eerste halfjaar. Dat is  
11 procent minder dan de 
84,5 miljoen euro in de eerste 
zes maanden van 2020, door 
de gestegen grondstoffenprij-
zen.
De spectaculairste ommekeer 
in het resultaat van 2020 te-
genover 2019 kwam van de 
afdeling Bio-Valorisatie (ver-
werking slachtafval en gelati-
ne). In de eerste helft van 
2021 ging de omzet nog 3 
procent hoger, van 287,6 naar 
297,4 miljoen euro, maar de 
aangepaste ebitda moest wel 
8 procent prijsgeven, van 45,3 
naar 41,8 miljoen euro, na een 
sprong van 45 procent vorig 
jaar.
De divisie Industriële oplos-
singen (plastic pijpsystemen 
en waterbehandeling) kende 
een sterk eerste halfjaar met 
een omzettoename van 26 
procent, van 250,6 naar 
314,9 miljoen euro, en een 
sprong van 70 procent van de 
aangepaste ebitda, van 24,8 
miljoen naar 42,1 miljoen 
 euro. De gascentrale T-Power 
leverde een stabiele omzet 
van 35,2 miljoen euro (+2%), 
maar wel een 7 procent lage-
re aangepaste ebitda van 

25,6 miljoen euro. Dat geeft 
een 9,2 procent hogere 
groepsomzet van 1,021 mil-
jard euro, een toename met 
1,5 procent van de aangepaste 
ebitda, van 182,0 naar 
184,7 miljoen euro, en een 
groepswinst van 97,3 miljoen 
euro (4,26 euro per aandeel).
De netto financiële schuld 
bedroeg 117,8 miljoen euro, 
zowat de helft minder dan de 
239,9 miljoen euro midden 
2020. In november meldde 
de bedrijfsleiding dat de aan-
gepaste ebitda 2021 niet ver-
gelijkbaar zou zijn met die 
van 2020 (314,6 miljoen eu-
ro), maar ongeveer 10 pro-
cent hoger zal liggen. Net 
voor kerst werden strategi-
sche investeringen aangekon-
digd: een meststoffenfabriek 
in Ohio en een overname van 
een tankopslagbedrijf in Ne-
derland.

Conclusie
We sluiten niet uit dat het 
 fusieproject Picanol-Tessen-
derlo in de komende twaalf 
tot achttien maanden weer 
naar boven komt, als Luc 
Tack 75 procent van de stem-
rechten in handen heeft. We 
willen de komende maanden 
weer belegd zijn in Tessen-
derlo. Het stilaan schulden-
vrije Tessenderlo is erg goed-
koop gewaardeerd tegen 
9 keer de verwachte winst, 
1,3 keer de verwachte boek-
waarde en minder dan 5 keer 
de verwachte verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor 
2022. Instappen tegen 33 à 
34 euro zou leuk zijn. z

T E S S E N D E R L O  G R O U P

Luc Tack gaat richting 75 procent

In november werd de ver-
wachting van de aange-
paste ebitda voor 2021 met 
10 procent verhoogd.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 18 JANUARI

Koers: 36,55 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,562 miljard euro
K/w 2021: 13,5
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5%
Dividendrendement: -
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Activision Blizzard, de Ame-
rikaanse ontwikkelaar van 
spelletjes bekend van World 
of Warcraft, Candy Crush en 
Call of Duty, kreeg een bod 
van 95 dollar per aandeel van 
Microsoft. Dat is 45 procent 

boven de laatste koers. Het 
waardeert Activision Bliz-
zard op 68,7 miljard dollar. 
Daarmee is het de grootste 
overname van Microsoft. De 
koers van Microsoft verloor 
een habbekrats, maar die van 
Sony daalde sterk na het be-
richt. Microsoft wordt het 
nummer drie op de wereld-
wijde spelletjesmarkt na 
Tencent en Sony. De koers 
van Activision Blizzard bleef 
een stuk onder de biedprijs.

De Amerikaanse financiële 
reus Goldman Sachs ging on-
der de lat bij de bekendma-
king van de vierdekwartaal-
cijfers van 2021. De inkom-
sten verbeterden van 11,74 tot 
12,64 miljard dollar, maar de 

winstgevendheid viel tegen. 
Goldman Sachs verdiende 
3,94 miljard dollar of 
10,81 dollar per aandeel, te-
genover 12,08 dollar een jaar 
eerder. De inkomsten uit de 
aandelenhandel en het ver-
mogensbeheer stelden teleur. 
Bij de investeerdersbank 
 namen de inkomsten toe van 
2,73 tot 3,80 miljard dollar, en 
dat was een record. Door het 
nieuws verloor de koers bijna 
7 procent.

De koers van Ageas leverde 
in enkele dagen meer dan 10 
procent in na het bericht dat 
de Belgische overheid een 
belang van 6,3 procent had 
genomen via de Federale Par-
ticipatie- en Investerings-

maatschappij (FPIM). Naar 
verluidt nam de holding de 
aandelen van het Chinese 
Ping An over. Rond Ageas 
circuleren al geruime tijd 
overnamegeruchten en door 
de Belgische verankering 
wordt een overname veel 
moeilijker. Een uitrookbod is 
niet meer mogelijk, omdat 
FPIM meer dan 5 procent 
van de aandelen aanhoudt. 
Het Chinese Fosun blijft de 
grootste aandeelhouder.

De voedinggigant Unilever 
deed verwoede pogingen om 
de divisie consumentenge-
zondheidszorg van GSK over 
te nemen, maar gooit de 
handdoek in de ring. Unile-
ver bracht drie keer een bod 

uit. Het laatste bod lag op 
50 miljard pond. GSK liet 
weten dat de biedingen het 
bedrijf en zijn vooruitzichten 
fundamenteel onderwaarde-
ren. GSK blijft wel vasthou-
den aan zijn plan om de acti-
viteiten in het midden van dit 
jaar een afzonderlijke beurs-
notering te geven. De koers 
van Unilever dook lager bij 
de overnamepogingen en 
herstelde nauwelijks bij het 
staken van de biedingen.

Advies: ingaan op het bod
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 81,44 euro
Ticker: ATVI US
ISIN-code: US00507V1098

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 348,10 dollar
Ticker: GS US
ISIN-code: US38141G1040

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 44,74 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930 

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 44,91 euro
Ticker: UNA NA
ISIN-code: GB00B10RZP78
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D
e economische groei ver-
traagt. Dat is onder meer 
te wijten aan de omikron-
variant. Daarnaast blijft 
de inflatie in Europa en 
de Verenigde Staten 
hoog. De centrale banken 

moeten het geweer van 
schouder veranderen, want 
de inflatie mag geen vrij spel 
krijgen. De Amerikaanse cen-
trale bank zou de rente nog 
dit voorjaar voor een eerste 
keer verhogen. Op termijn 
moet de Europese Centrale 
Bank volgen. Veel aandelen 
zien daardoor hun koers zak-
ken, sommige zelfs met enke-
le procenten per dag. Op rela-
tief korte termijn kunnen we 
nog een verdere terugval op 

O P T I E S

Bescherming met indexopties
de beurzen verwachten, maar 
van een crash is nog geen he-
lemaal sprake. Misschien is 
de term ‘gezonde correctie’ 
het best gekozen. We mogen 
evenwel niet blind zijn voor 
wat er zich afspeelt op de 
beurzen. Een tijdelijke be-
scherming van de portefeuille 
kan nuttig zijn. Deze keer 
 gebruiken we indexopties.

Schrijf de call AEX- 
index juni 2022 met 
uitoefenprijs 800 @ 
17,30 euro
Dit contract brengt 1.730 euro 
(100 x 17,30) binnen. Bij die 
index bedraagt de contract-
grootte 100. We vermoeden 
een terugval of een horizonta-

le beweging van de index tus-
sen de steun rond 750 en de 
weerstand op 800 punten. In 
dat scenario haalt u de premie 
van de geschreven call bin-
nen. Als de weerstand het be-
geeft en de index hoger gaat, 
bedraagt het hoogst mogelijk 
verlies het verschil van de 
AEX op 17 juni en de uitoe-
fenprijs (800), vermenigvul-
digd met 100. Dat verlies 
wordt wel verzacht door de 
premie van 1.730 euro en de 
waardestijging van de aande-
len. Een vergelijkbare strate-
gie is mogelijk met de Euro-
Stoxx 50, een index met vijf-
tig Europese aandelen waar-
onder AB InBev, ING, LVMH 
en Novartis.

Schrijf de call Euro-
Stoxx 50 mei 2022 met 
uitoefenprijs 4275 @ 
136,60 euro
Opgelet: de contractgrootte 
bedraagt hier 10. Valt de index 
verder terug en sluit hij tegen 
20 mei onder 4.275 punten, 
dan is de premie van 1.366 eu-
ro (10 x 136,6) verworven. 
Stijgt de index, dan wordt de 
afrekening gemaakt in uw na-
deel, maar zijn uw aandelen 
wel in waarde gestegen. 
Om Amerikaanse techaan-
delen te verzekeren tegen 
verdere koersdalingen kunt u 
opties gebruiken op de Nas-
daq 100. De contracteenheid 
is 100. Daardoor is de aan-
koop een vrij zware inves-
tering. Daarom verkiezen  
we ook hier geschreven 
 posities zoals de geschreven 
call juni 15.200. Die brengt 
1.003,26 dollar (x 100) op. z

D
e gasprijs verpulvert re-
cord na record. De vraag 
is of dat kansen biedt 
voor beleggers om zich in 
te dekken tegen een ho-
gere energiefactuur. Er is 
geen eenduidig antwoord 

op die vraag, omdat aardgas 
geen wereldwijde grondstof 
is. De gasmarkt zit fundamen-
teel anders in elkaar dan de 
oliemarkt. Gasprijzen worden 
 regionaal bepaald en de ver-
schillen kunnen groot zijn.
De zogenoemde hubs voor de 
handel in gas (zowel fysiek als 
met termijncontracten) ma-
ken deel uit van een infra-
structuurnetwerk van pijplei-
dingen en lng-terminals. Cru-
ciale kenmerken van een hub 

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

Aardgas is geen eenvoudige investering

zijn dat die voor alle markt-
participanten toegankelijk is, 
dat de prijzen er transparant 
tot stand komen en de liquidi-
teit er voldoende hoog is. De 
grootste gashub is Henry Hub 
in de Amerikaanse Staat Loui-
siana, het centrale punt voor 
pijpleidingen met vertakkin-
gen naar Canada en Mexico. 
De termijncontracten met 
Henry Hub-gas als onderlig-
gende waarde noteren op de 
Nymex-beurs in dollar per 
miljoen British thermal units 
(BTu). De Amerikaanse aard-
gasprijs piekte in oktober, om 
daarna flink terug te vallen. 
De jongste weken zit de prijs 
weer in de lift. Een cruciaal 
verschil met Europa is dat de 

Amerikaanse aardgasvoor-
raden nog wel boven het vijf-
jaarlijkse gemiddelde liggen.
In Europa is de Nederlandse 
Title Transfer Facility 
(TTF) uitgegroeid tot de 
 dominante hub voor aardgas 
(fysiek en termijncontracten). 
De prijs wordt er uitgedrukt 
in euro per megawatt uur. De 
historisch extreem hoge gas-
prijs in Europa heeft verschil-
lende oorzaken. Een eerste 
zijn de geopolitieke spannin-
gen aan de oostgrenzen van 
het continent. Die lopen op 
korte termijn mogelijk nog 
verder op. Een andere factor 
zijn de lage voorraden die na 
de vorige winter onvoldoende 
zijn aangevuld. Tegelijk nam 

de gasconsumptie toe door de 
aantrekkende economische 
activiteit. Op hetzelfde mo-
ment kwam er nog vraag uit 
Duitsland, dat vorig jaar zijn 
laatste kerncentrales sloot. 
Alvast tot het einde van de 
winter hoeven consumenten 
niet te rekenen op veel  lagere 
prijzen.
Er bestaan geen financiële 
producten die de gasprijzen 
op de TTF-markt schaduwen. 
Alle voor private investeer-
ders toegankelijke financiële 
producten hebben de Nymex- 
variant als onderliggende 
waarde. Wie in aardgas be-
legt, doet dat dus eigenlijk in 
Amerikaans gas doet, en niet 
in Europees of in lng. z
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W
e beleven mogelijk de 
moeilijkste beursperio-
de sinds midden 2020. 
Onze verwachting dat 
de volatiliteit zou toe-
nemen, blijkt meteen 
uit te komen. De Ame-

rikaanse index bereikte al op 
4 januari zijn tussentijdse 
piek. Iedereen moet voor 
zichzelf beslissen hoe hij 
daarmee omgaat. Denkt u 
richting de eerstvolgende ja-
ren, dan kunt u de verwachte 
terugval van zo’n 10 procent 
aan u laten voorbijgaan. Wij 
hebben ervoor gekozen een 
kaspositie van ruim 15 pro-
cent op te bouwen.
We hebben de kaspositie fors 
opgetrokken op 19 januari, 
toen de Amerikaanse beurs-
graadmeter S&P500 onder 
een belangrijke steun zakte. 
We hebben indexwaarden als 
Adecco Group, ASML, Bos-
kalis en LVMH (tijdelijk) 
verkocht en onze positie in 
AB InBev en Barco afge-
bouwd. Ageas stond ook op 
het lijstje van verkoopkandi-
daten, maar daarmee zijn we 
te laat. De koers heeft een 
flinke aderlating ondergaan 
toen de Belgische staat via 

FPIM een participatie van 6 
procent nam (lees blz. 106).

Just Eat Takeaway: 
normalisering
Just Eat Takeaway werd in 
2021, en ook nog in het vier-
de kwartaal, geconfronteerd 
met een groeivertraging. Dat 
hoeft niet te verbazen, gezien 
de grote over name van Just 
Eat in het Verenigd Konink-
rijk en van GrubHub in de 
Verenigde Staten in de laatste 
twee jaar. Bovendien groeide 
Just Eat Takeaway in 2020 
onverwachts sterk door de 
lockdowns. Eind 2020 kon-
den mensen in veel landen 
niet uit eten en bestelden ze 
aan huis. Dat was eind 2021 
anders, waardoor de groei 
tussen die twee periodes 14 
procent bedroeg. Voor het 
hele jaar groeide het aantal 
bestellingen met 33 procent 
tegenover 2020 en de trans-
actiewaarde daarvan met 31 
procent. Met de overname 
van GrubHub niet meegere-
kend had Just Eat Takeaway 
verwacht zijn bestellingen 
met 45 procent te doen groei-
en, maar dat is uiteindelijk 
40 procent geworden.

Het Verenigd Koninkrijk 
blijft de sterkst groeiende 
 regio, wat aantoont dat de in-
vesteringen na de overname 
van Just Eat vruchten afwer-
pen. Buiten Londen is Just 
Eat Takeaway de marktleider. 
In de hoofdstad heeft het een 
derde van de markt en blijft 
het investeren om meer klan-
ten en restaurants te werven 
en de efficiëntie van zijn 
 logistieke netwerk te verbe-
teren. Door die investeringen 
zal het Verenigd Koninkrijk 
dit jaar nog niet winstgevend 
zijn, stelde het management.
Noord-Europa blijft het 
meest winstgevende seg-
ment. Ook daar groeide Just 
Eat Takeaway met meer dan 
30 procent. Goed nieuws was 
ook dat concurrenten Delive-
ry Hero en Deliveroo weg-
trekken uit Duitsland. Afge-
lopen jaar begon Just Eat 
 Takeaway met boodschap-
penleveringen. In Canada 
worden die over het hele net-
werk uitgerold. In het Ver-
enigd Koninkrijk is het part-
nerschappen aangegaan met 
enkele retailketens, en in de 
Verenigde Staten met 7-Ele-
ven.
De bedrijfskasstroommarge 
(ebitda) bedraagt -1,25 pro-
cent voor 2021. Vanaf dit jaar 
moet de winstgevendheid 
verbeteren richting -0,8 tot 

-0,6 procent voor de groep. 
De ordergroei zal in 2022 af-
zwakken naar 10 tot 20 pro-
cent. De overname van Grub-
Hub blijft op de resultaten en 
de koers wegen. De investe-
ringen om in de Verenigde 
Staten marktaandeel te win-
nen zijn zo groot, dat de 
markt de overname eerder 
als een vloek dan als een ze-
gen ziet. Verschillende beleg-
gers en analisten sturen aan 
op een verkoop of een afsplit-
sing van GrubHub. Het ma-
nagement zoekt naar strate-
gische partnerschappen om 
marktaandeel te winnen. De 
Verenigde Staten blijven op 
de groei wegen, maar het 
aandeel is daar meer dan vol-
doende voor afgestraft. Dat 
leidt tot een aantrekkelijke 
waardering, met een koers- 
omzetverhouding van 1,8, 
 tegenover meer dan 7 voor de 
concurrenten. Just Eat Take-
away zit ook al veel dichter 
bij operationele winstge-
vendheid. De situatie in de 
Verenigde Staten blijft onze-
ker, maar de kans op slagen is 
groot. We behouden het 
koopadvies (rating 1C). z

Het aandeel van Just Eat 
Takeaway is meer dan 
voldoende afgestraft.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  Ageas: de overnamepremie 

ging vorige week uit het 
aandeel, nadat was bekend 
geraakt dat de Belgische 
overheid via de Federale 
Participatie- en Investe-
ringsmaatschappĳ (FPIM) 
een belang van 6,3 procent 
heeft genomen in de groot-
ste verzekeraar van het 
land. Operationeel veran-

dert dat niets (lees ook blz. 
106).

·  Compagnie des Alpes zag 
de omzet in het eerste kwar-
taal van het boekjaar 2021- 
2022 met 36,6 procent toe-
nemen tegenover dezelfde 
periode in 2020-2021.

·  EVS heeft het management 
versterkt met de aanstelling 
van Alex Redfern als chief 
technology officer.

Vergrijzing
·  Argenx heeft amper enkele 

weken na de Amerikaanse 
ook de Japanse goedkeuring 
beet voor Vyvgart (efgarti-
gimod) voor de spierziekte 
myastenia gravis.

·  UCB meldde de overname 
van partner Zogenix, een 
Amerikaans biofarmabedrĳf 
gespecialiseerd in epilep-
siebehandelingen, voor 

1,9 miljard dollar in cash. 
Daarnaast raakten positieve 
tussentĳdse resultaten 
bekend voor bimekizumab 
(Bimzelx), deze keer voor de 
indicaties psoriatische artri-
tis en niet-radiografische 
ankylosing spondilitis 
(axSpa). Meer details leest u 
in het volgende nummer.

Meteen volop in de  
correctie
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: we hebben 25 aandelen AB InBev verkocht tegen 58,74 euro;  
5 ASML tegen 640,00 euro; 80 Boskalis tegen 27,02 euro; 65 Adecco 
tegen 48,89 Zwitserse frank (order via website/nieuwsbrief 19/1);  
100 Barco tegen 19,53 euro  (order via website/nieuwsbrief 19/1) en  
5 LVMH tegen 679,10 euro (order via website/nieuwsbrief 19/1)  

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
142.189,03   (81,7%)      32.000,76    (18,3%)             174.189,79  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -2,6% Bel20   -3,7%
Eurostoxx50  -1,8% MSCI World  -5,3%

Orders

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



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

110 Inside Beleggen
O B L I G A T I E S

D
e rente op spaarboekjes 
is al jaren verwaarloos-
baar. De jongste  dagen is 
ze wel wat gestegen, 
maar dat geldt alleen 
voor beleggingen op lan-
ge termijn. Een rende-

ment van 0,35 procent bruto 
is bijvoorbeeld pas mogelijk 
op Belgische staatsobligaties 
met een looptijd van tien 
jaar. Toch staat er meer dan 
300 miljard euro op spaarre-
keningen, en dat bedrag blijft 
groeien. Zelfs van de minus-
cule basis- en getrouwheids-
premie van 0,11 procent wil-
len de banken af, omdat ze 
hopen geld kost. ING België
rekent klanten die meer dan 
250.000 euro op een spaar-
boekje hebben sinds vorig 
jaar een strafrente van 0,5 
procent aan. ABN  AMRO, 
Puilaetco, Argenta en Trio-
dos volgden dat voorbeeld. 
De marktleider BNP Paribas 
Fortis maakte onlangs be-
kend dat het vanaf april geen 

bedragen hoger dan 
250.000 euro meer toestaat 
op een spaarrekening.

Valabele alternatieven
Omdat de banken klanten 
met veel cash niet graag 
kwijtraken, zoeken ze naar-
stig naar oplossingen. Beleg-
gingsfondsen zijn al vele ja-
ren een valabele optie. Er zijn 
er zoveel dat elke belegger 
wel zijn of haar gading kan 
vinden. Toch voelen sommi-
gen zich niet aangetrokken 
tot fondsen. Er staan aan-
zienlijke kosten tegenover. 
Behalve in- en soms uitstap-
kosten rekenen de financiële 
instellingen ook jaarlijkse be-
heerskosten aan, boven op de 
kosten voor de verhandeling 
van de effecten in het fonds. 
Voor wie geen fondsen wil, 
zijn vrijwel alle grootbanken 
begonnen met beleggings-
applicaties voor doe-het-
zelvers. KBC werkt al jaren 
met Bolero. Net zoals bij 

Keytrade en Saxobank zijn er 
ook transacties met obligaties 
mogelijk. Bij Re=Bel van Bel-
fius en Self Invest van ING is 
alleen handel in aandelen en 
trackers mogelijk.

Hoger risico
De lage rente op traditionele 
spaarproducten heeft vorig 
jaar nog een andere vorm van 
beleggen populair gemaakt: 
crowdlending. Volgens De 
Tijd hebben vorig jaar zes 
crowdlendingplatformen sa-
men 85 miljoen euro binnen-
gehaald. Dat is nog ver ver-
wijderd van de grote kapita-
len die met gewone obligaties 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR
EUR Air France-Klm  3,875% 01/07/26  98,65  4,21% 100.000 NR
EUR  VGP 1,625% 17/01/27 99,64  1,68% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 94,27 5,39% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 97,43  5,07% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,70% 15/04/32 97,15  3,03% 1.000 BBB-
GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,08 4,60% 100.000 BBB
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,3 1,68% 1.000 AAA
RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 89,61 9,07% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,47 0,35% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 97,66 2,33% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,68% 03/12/24 102,15  2,90% 2.000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,27 1,23% 2.000 BBB-
ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 102,16  5,72% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 86,81 28,75% 10.000 AAA
BRL  EIB 7,50% 11/01/23 103,59 5,21% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Crowdlending breekt 
door
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naar bedrijven vloeien, maar 
de trend is ingezet. Het aan-
tal dossiers verdubbelde en 
ook het opgehaalde kapitaal 
verdubbelde bijna. Dat hoeft 
niet te verbazen. Het rende-
ment schommelt tussen 5 en 
9 procent bruto. Tegenover 
zulke rendementen staan na-
tuurlijk aanzienlijke risico’s.
Bij crowdlending financieren 
particuliere beleggers onder-

nemingen door in te tekenen 
op een achtergestelde obliga-
tie. De onderneming betaalt 
intrest en lost het geleende 
bedrag af volgens een terug-
betalingsschema (maande-
lijks, trimestrieel, jaarlijks). 
Crowdlending wordt gezien 
als een aanvulling op het ei-
gen vermogen van de onder-
neming.
Deze financieringsvorm is 
niet gewaarborgd en achter-
gesteld. Ze houdt daarom 
ook meer risico in voor de 
belegger dan een gewone 
obligatie. Als er betalingspro-
blemen ontstaan, wordt de 
belegger pas na de bevoor-
rechte en de gewaarborgde 
schuldeisers betaald. Er wor-
den ook geen waarborgen 
 gevestigd. De obligaties zijn 
niet beursgenoteerd, niet ge-

dekt en niet converteerbaar 
in aandelen. Ze zijn daardoor 
niet vlot of soms zelfs hele-
maal niet verhandelbaar, in 
het geval dat de belegger 
voor de eindvervaldag over 
zijn geld wil beschikken.
Voor natuurlijke personen 
die hun fiscale woonplaats in 
België hebben, is de rente on-
derworpen aan een bevrij-
dende roerende voorheffing 
van 30 procent, behalve in 
bepaalde gevallen. Als de 
crowdlending is opgezet 
door een startende onderne-
ming, krijgt de kredietgever 
een vrijstelling van roerende 
voorheffing op de intresten 
die hij ontvangt van de star-
ter. Die mag niet meer dan 50 
werknemers tellen en de om-
zet mag niet hoger zijn dan 
9 miljoen euro.
De winwinlening is een fisca-
le maatregel van de Vlaamse 
overheid die een overheids-
garantie voor 40 procent van 
het kapitaal garandeert. Op 
de jaarlijkse rente (0,875 tot 
1,75%) is 30 procent roerende 
voorheffing verschuldigd. 
Het belastingkrediet van 2,5 
procent is echter vrijgesteld 
van die roerende voorheffing. 
Het nettorendement klimt 
daardoor naar maximaal 
3,725 procent.

Kleine bedragen
De bekendste crowdlending-
platformen zoals BeeBonds, 
Bolero Crowdfunding, Ec-
co Nova, Look&Fin en Win-
Winner vallen onder het toe-
zicht van de regulator FSMA. 
De aangeboden dossiers zijn 
er grondig gecontroleerd, 
waardoor het aantal wanbe-
talingen vrij beperkt is (onge-
veer 2%). Maar net als bij alle 
vormen van beleggingen doet 
een geïnteresseerde er goed 
aan de belegging grondig te 
spreiden over tien tot twintig 
dossiers en in elk ervan 
maximaal 2.000 à 3.000 euro 
te investeren. Blijkbaar zijn 
veel beleggers tevreden over 
crowdlending, want de grote 
platformen signaleren dat het 
kapitaal dat vrijkomt na een 
succesvol project, vaak her-
belegd wordt in een of meer 
nieuwe projecten. Door de 
toegankelijkheid en de lage 
bedragen (van 500 tot 1.000 
euro) is crowdlending ge-
schikt voor jonge beleggers, 
als interessant alternatief 
voor het spaarboekje.

Duurzaamheid
Ook bij alternatieve vormen 
van beleggen zoals crowdlen-
ding zoeken bepaalde beleg-
gers naar duurzaamheid. Zo 

zoekt Lita geld voor de ener-
gietransitie, banencreatie, 
onderwijs en duurzaam vast-
goed. De vastgoedsector doet 
trouwens vaak een beroep op 
kapitaal uit crowdlending. Zo 
zorgde de vastgoedgroep 
Caenen vorig jaar voor de 
meest succesvolle campagne 
bij Bolero. Het platform Ecco 
Nova is er trots op dat het de 
meeste duurzame niet-vast-
goedprojecten realiseert.
Vrijwel alle crowdfunding- 
en crowdlendingplatformen 
verwachten dat de opmars 
dit jaar aanhoudt. België 
heeft een jarenlange achter-
stand goed te maken op de 
buurlanden. 
Bij de ingediende aanvragen 
zit erg veel kaf tussen het 
 koren. De meeste dossiers 
 raken niet door de strenge 
selectie van de bekende plat-
formen. Maar voorzichtig-
heid blijft geboden. Boven-
dien is het aanbod al sterk 
verbeterd, maar echt goede 
projecten zijn nog eerder 
zeldzaam. Daardoor is snel-
heid geboden om in te schrij-
ven, als zich een beloftevol 
zaak aandient. Kleine projec-
ten zijn doorgaans in 30 mi-
nuten volledig onderschre-
ven. Grote campagnes lopen 
meestal enkele dagen. z

Door de toegankelijkheid 
en de vrij lage bedragen is 
crowdlending geschikt 
voor jonge beleggers.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,1388 -6,26%
EUR/GBP 0,8366 -5,80%
EUR/NOK 9,9799 -2,95%
EUR/SEK  10,315 +2,13%
EUR/CAD 1,4253 -7,23%
EUR/AUD  1,5841 +1,37%
EUR/NZD  1,6807 -0,19%
EUR/ZAR  17,610 -3,97%
EUR/TRY  15,414 +72,28%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De ratingbureaus verlagen de 
kredietwaardigheid van heel 
wat debiteuren. Dat heeft 
veel te maken met financiële 
problemen vanwege de pan-
demie, al spelen soms ook 
andere verontrustende 
gebeurtenissen een rol.
Moody’s verlaagt de rating 
van R&F Properties naar 
Caa2. R&F werd afgewaar-
deerd na een overnamebod 

en een looptĳdverlenging van 
zĳn obligatie ter waarde van 
725 miljoen dollar. Ook S&P 
beschouwt de transactie als 
een “noodlĳdende herstruc-
turering”, die gelĳkstaat aan 
een wanbetaling. Fitch 
Ratings heeft de rating van 
de vastgoedontwikkelaar 
Shimao Group Holdings 
verlaagd van BB naar B-. Het-
zelfde bureau heeft ook de 
rating van Talen Energy 
Supply verlaagd van CCC+ 
naar CCC. Het Amerikaanse 

bedrĳf is gespecialiseerd in 
koolstofvrĳe elektriciteit.
Moody’s is van plan de 
Baa1-rating van Biogen naar 
beneden te herzien. De voor-
uitzichten zĳn negatief, 
omdat het Amerikaanse Cen-
ters for Medicare and Medi-
caid Services (CMS) vraag-
tekens plaatst bĳ de terug-
betaling van Aduhelm, het 
medicĳn van Biogen tegen de 
ziekte van Alzheimer. 
Electricité de France wacht 
hetzelfde lot. Fitch downgra-

dede EDF al van A- naar tot 
BBB+.
Niet alleen de rating van 
bedrĳven staat ter discussie, 
ook bepaalde landen scoren 
slechter. Fitch Ratings heeft 
de rating van Ghana verlaagd 
van B naar B-. De vooruitzich-
ten zĳn negatief. S&P brengt 
de rating van Sri Lanka naar 
CCC wegens toenemende 
externe financieringsrisico’s.

Massale 
downgradings
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Vulcan Energy Resources is 
na een enorme stijging vo-
rig jaar onlangs stevig te-
ruggevallen. Een koopkans? 

Het Australisch-Duitse Vul-
can Energy Resources ont-
wikkelt een uniek CO2-neu-
traal lithiumproject in Duits-
land. Het project combineert 
de productie van natuurlijke 
hernieuwbare geothermische 
energie met de ontginning 
van lithium uit een onder-
grondse zoutoplossing. Uniek 
is dat drie technologieën in 
drie fabrieken worden ge-
combineerd om tot een kool-
stofneutraal proces te komen.
Het project ligt in de vallei 
van de Boven-Rijn en is met 
resources (nog niet bewezen 
reserves) van 15,85 miljoen 
ton lithiumcarbonaatequiva-
lent (LCE) met voorsprong 
het grootste in Europa. Het 
project zal op kruissnelheid 
40.000 ton lithiumhydroxide 
produceren, de vorm van li-
thium die wordt gebruikt 
voor de productie van lithi-
um-ionbatterijen voor elek-
trische wagens. De bouw van 
de eerste productiefase zal 
700 miljoen euro kosten. De 
productie zal in 2024 opstar-
ten en jaarlijks 15.000 ton li-
thiumhydroxide opleveren. 
Na de opstart van de tweede 
fase (kostprijs: 1,1 miljard eu-
ro) in 2025, stijgt de jaarlijkse 
productie naar 40.000 ton. 
Dat is voldoende om jaarlijks 
1 miljoen elektrische wagens 
te voorzien van een batterij.
Momenteel wordt in Europa 

nog geen lithiumhydroxide 
geproduceerd, terwijl de 
jaarlijkse vraag tegen 2030 
naar verwachting zal explo-
deren naar 800.000 ton. Het 
bedrijf ondertekende in 2021 
vier lithiumafnamecontrac-
ten met onder meer Renault 
en Umicore. Dit jaar volgen 
overeenkomsten voor het 
surplus aan geothermische 
energie.
Het aandeel viel sinds de 
piek van 16,65 Australische 
dollar in september met 43 
procent terug. Vulcan Energy 
haalde vorig jaar 320 miljoen 
Australische dollar op 
– 100 miljoen tegen 6,5 dollar 
per aandeel in februari en 
220 miljoen tegen 13,5 dollar 
in september – maar zal nog 
financiering nodig hebben. 
De sector staat na een feno-
menale stijging de jongste 
maanden onder druk. De re-
cente afwijzing van de ver-
gunning voor een lithium-
project van Rio Tinto in Ser-
vië en vergunningsproble-
men in Chili bewijzen dat de 
noodzakelijke, forse produc-

tieverhoging van lithium niet 
zonder slag of stoot zal ge-
beuren.
De daling van de lithiumaan-
delen kan nog enkele weken 
tot maanden aanhouden. We 
zouden daarom wachten met 
een aankoop. Bestaande posi-
ties mogen wel worden aan-
gehouden. Er zijn heel wat 
overnames in de sector.  
Het milieuvriendelijke 
– CO2-neutraal en gebruikt 
veel minder water – en ren-
dabele project kan van Vul-
can Energy een overname-
kandidaat maken. Al moeten 
nog belangrijke stappen op 
het gebied van vergunningen 
en financiering worden on-
dernomen. De tweede jaar-
helft wordt belangwekkend, 
met de voorziene oplevering 
van de definitieve haalbaar-
heidsstudie, die de basis 
moet vormen om de project-
financiering tegen het einde 
van het jaar rond te krijgen. 
Het aandeel krijgt vanaf fe-
bruari meer visibiliteit door 
een tweede notering op de 
beurs van Frankfurt, boven 
op de notering in de thuis-
markt Australië. Houden 
(rating 2C). z

Zit er potentieel in Vulcan Energy 
Resources?

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.
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