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V O O R W O O R D

Extreem pessimisme 
is een gunstig teken

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

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

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

D
e markten blijven turbu-
lent en erg gevoelig voor 
slecht nieuws. Alle en-
quêtes onder beleggers in 
de westerse wereld heb-
ben dezer dagen één ge-
meenschappelijk ele-

ment: een sombere blik op de 
nabije toekomst. Laat nu net 
dat extreme pessimisme een 
grote bron van hoop zijn voor 
een beursherstel voor op zijn 
minst de komende maanden.
We verklaren die paradox na-
der. In elke enquête van de 
American Association of Indi-
vidual Investors (AAII) stelde 
de voorbije weken meer dan 
60 procent van de ondervraag-
den dat de Amerikaanse beurs 
over zes maanden lager zal 
staan dan op het moment van 
de enquête. In maart 2009 be-
reikte het pessimisme een re-
cord van 70,3 procent, maar 
opeenvolgende cijfers van 
60 procent wijzen ook op een 
slecht beurssentiment, en zijn 
sinds 1987 steeds een voor-
speller geweest van bovenge-
middelde rendementen in de 

eerste zes maanden na de pu-
blicatie van het sombere cijfer.
Een beursbodem die minstens 
zes maanden standhoudt, kan 
alleen maar gevormd worden 
te midden van een vloedgolf 
van slecht nieuws, pessimis-
me, grote zorgen en donkere 
toekomstgedachten. Het be-
klimmen van de befaamde 
Wall of Worry of muur van 
zorgen en dus het overwin-
nen van angsten doen de 
markten in de volgende 
maanden herstellen, vaak 
zelfs fors. Zo’n stevig 
marktherstel is op basis van 
het extreme beleggerspessi-
misme veel plausibeler dan 
algemeen aangenomen.

Nog hoopgevend
In tegenstelling tot de algeme-
ne perceptie dalen de inflatie-
verwachtingen. Het blijkt 
overduidelijk uit de New York 
Fed Global Supply Chain 
Pressure-index. Ooit lagen de 
inflatieverwachtingen bij de 
Amerikaanse consumenten 
op 4,7 procent. Nu is dat weer 

2,7 procent, het laagste cijfer 
sinds midden 2021. Dat is een 
basiselement om op termijn 
tot een minder agressief mone-
tair beleid te komen. De futu-
res en de swaps geven aan dat 
de markt een rentepiek ziet 
op 4,85 procent tegen maart 
2023. De markten lopen 
meestal zes tot negen maan-
den voorop. Als die piek er ef-
fectief in maart komt, dan is 
het dus niet uitgesloten dat de 
beurzen nu ongeveer hun 
dieptepunt zetten.
Maar dan mogen de bedrijfs-
winsten met betrekking tot 
het derde kwartaal natuurlijk 
niet tegenvallen. Ook daar is 
het goede nieuws dat de ana-
listen en de beleggers voor 
het eerst sinds lang echt bang 
zijn voor dat cijfermateriaal 
en hun voorzorgen hebben 
genomen. De analisten zijn de 
voorbije weken bijzonder ij-
verig geweest met het verla-
gen van hun prognoses, zodat 
nu slechts een gemiddelde 
winstgroei van 2,9 procent 
wordt verwacht voor het der-
de kwartaal. Dat is het laagste 
groeicijfer sinds het derde 
kwartaal van 2020. Op 30 juni 
bedroeg de verwachte winst-
groei nog 9,8 procent.
Hoopgevend is ook dat de be-
drijven relatief weinig winst-
waarschuwingen hebben uit-
gestuurd. Dat geeft aan dat ze 
zich toch vrij comfortabel 
voelen met de analistencon-
sensus. Het is natuurlijk ook 
nog uitkijken hoe de onderne-
mingen aankijken tegen het 
vierde en laatste kwartaal. 
Dat kan vanzelfsprekend ook 
tot negatieve reacties leiden. 
Een geweldig resultatensei-
zoen wordt het zeker niet, 
maar verwachten nu ook geen 
vloedgolf van tegenvallende 
cijfers. z
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D
e stijging van de stroom-
prijzen heeft tot een in-
grijpen van de Europese 
Unie geleid. Daarmee is 
de kous zeker nog niet af. 
Dreigend overheidsin-
grijpen blijft boven de 

 Europese nutssector hangen.
Na de inleidende beschietin-
gen van Europese Commis-
sie-voorzitter Ursula von der 
Leyen midden september 
 bereikten de Europese minis-
ters van Energie eind sep-
tember overeenstemming 
over een pakket maatregelen 
voor de energiemarkt. Die 
komen in grote lijnen over-
een met de aankondiging van 
Von der Leyen. Behalve over 
de verplichting het stroom-
verbruik tussen 1 december 
2022 en 31 maart 2023 tij-
dens piekuren met 5 procent 
terug te dringen, werden de 
ministers het ook eens over 
een vrijwillige reductie van 
het stroomverbruik met  
10 procent in die periode. 
 Bovendien raakten de EU- 
lidstaten het eens over een 
‘solidariteitsbijdrage’, een 
 belasting op overwinsten van 
de fossielebrandstofsector.

Voor de nutssector was de 
belangrijkste maatregel het 
omzetplafond voor stroom 
die via zogenoemde infra-
mar ginale technologieën is 
geproduceerd. Daaronder 
verstaat Europa onder meer 
stroom die is opgewekt uit 
duurzame bronnen, maar 
ook kernenergie en bruin-
kool. Het omzetplafond be-
draagt 180�euro per mega-
watt uur en geldt van 1 de-
cember 2022 tot 30 juni 
2023. Dat is drie maanden 
langer dan verwacht.
Die 180�euro is overigens 
geen prijsplafond voor de 
consumenten. Het betekent 
wel dat de producenten van 
duurzame stroom, als ze hun 
elektriciteit tegen bijvoor-
beeld 500�euro per mega-
watt uur uur kunnen verko-
pen, daarvan 320�euro aan de 
staat moeten afdragen. Die 
afdracht gaat naar steun aan 
de afnemers van die duur-
betaalde stroom.
Het goede nieuws, schrijft 
analist Peter Bisztyga van 
Bank of America Merrill 
Lynch (BofAML), is dat het 
akkoord de lidstaten de mo-

gelijkheid geeft de stroombe-
drijven tot 10 procent van de 
omzet boven het omzetpla-
fond van 180�euro per mega-
wattuur te laten behouden. 
Voorts bevat het akkoord van 
de Europese ministers van 
Energie “eigenlijk alleen 
maar slecht nieuws” voor de 
nutssector, aldus de analist.
Het biedt de EU-lidstaten 
 alle flexibiliteit om op natio-
naal niveau zo ongeveer alles 
in te voeren wat ze willen. 
Bisztyga sluit bijvoorbeeld 
niet uit dat er omzetplafonds 
van minder dan 180�euro per 
megwattuur komen voor 
kern-, zonne- en windenergie 
en stroom uit waterkracht-
centrales. Wel moeten de 
maatregelen proportioneel 
zijn en “de investeringssigna-
len niet in gevaar brengen”.
Ook andere maatregelen, 
 zoals belastingen op over-
winsten, behoren nog tot de 
mogelijkheden. Volgens 
Deutsche-Bank-analist James 
Brand zijn flexibele ingrepen 
op nationaal niveau in de Eu-
ropese Unie niet nieuw, maar 
wordt er nu veel nadrukkelij-
ker over gecommuniceerd. 
“Dat creëert een voortduren-
de onzekerheid voor de 
stroomopwekkers”, aldus 
Brand.

Kanshebber 1: RWE
Met bijna 5,1 van zijn ruim 
18,6 gigawatt aan opwek-
kingscapaciteit voor duurza-
me stroom in het Verenigd 
Koninkrijk is het Duitse 
RWE niet immuun voor poli-
tieke risico’s. De afgelopen 
dagen stonden de koersen 
van duurzame Britse nutsbe-
drijven en RWE onder druk, 
omdat de zwalpende Britse 
regering nu toch met een 
speciale belasting op over-
winsten lijkt te komen. Daar 
staat tegenover dat RWE be-

gin oktober twee belangrijke 
strategische stappen heeft 
gezet.
Het bedrijf is met de Duitse 
overheid overeengekomen 
zijn bruinkoolcentrales eer-
der af te bouwen. In plaats 
van in 2038 sluit RWE ze al 
in 2030. Ook heeft RWE zijn 
politieke en geografische 
spreiding vergroot. Door de 
overname van de duurzame 
activiteiten van Consolidated 
Edison zal RWE’s opwekking 
van duurzame stroom in 
2030 ongeveer gelijk ver-
deeld zijn over Europa, het 
Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. Die over-
name – die 6,8�miljard dollar 
kostte,�inclusief schulden�– 
levert een ebitda van 600�mil-
joen dollar per jaar op.
RWE financiert de overname 
onder meer met een obliga-
tielening van zo’n 1,8�miljard 
dollar en een verplicht con-
verteerbare obligatie van 
ruim 2,4�miljard euro, die is 
uitgegeven aan het staats-
fonds van Qatar. De converti-
ble wordt binnen een jaar 
omgezet in aandelen, waarna 
Qatar een belang van iets 
minder dan 10 procent in 
RWE krijgt. Volgens de Duit-
sers draagt de acquisitie ook 
na de conversie van de lening 
direct bij tot de winst per 
aandeel. Het bedrijf houdt 
bovendien vast aan een mini-
mumdividend van 0,90�euro 
per aandeel en een pay-out-
ratio van 50 tot 60 procent 
van de nettowinst op lange 
termijn. De eerder dan ge-
plande afbouw van de Duitse 
bruinkoolcentrales leidt wel 
tot 1,3�miljard euro extra 
voorzieningen, die volgens 
RWE al volledig door finan-
ciële activa zijn gedekt.
Morningstar-analist Tancrè-
de Fulop wijst op een interes-
sant aspect van die voorzie-

E U R O P E S E  N U T S B E D R Ĳ V E N

Drie kanshebbers  
voor de lange termijn

Het beste uit…
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ningen. Voor bedrijven als 
RWE, Engie en Eon, die flin-
ke voorzieningen hebben 
voor de afbouw van kern- en 
bruinkoolcentrales en hun 
pensioenverplichtingen, is 
een stijgende langetermijn-
rente juist positief. Ze ver-
laagt de huidige waarde van 
die toekomstige verplichtin-
gen. Dat benadrukte RWE 
onlangs ook al. Met een ge-
schatte koers-winstverhou-
ding van 14 en een dividend-
rendement van 2,4 procent 
voor 2023 blijft het strate-
gisch goed gepositioneerde 
RWE aantrekkelijk.

Kanshebber 2: Engie
Het Franse Engie is een geïn-
tegreerd nutsbedrijf: het pro-
duceert, transporteert en dis-
tribueert stroom (en aardgas) 
in 35 landen, vooral in Euro-
pa en Latijns-Amerika. Engie 
verkoopt de opgewekte 
stroom ook op de open markt 
(merchant of wholesale ge-
noemd). Een flink deel van 
die stroomproductie is al ver-
kocht tegen vastgezette prij-
zen via forwardcontracten. 
Engie heeft dit jaar 92 pro-
cent van de stroomproductie 
voor de Europese merchant-
markt tegen gemiddeld 
74�euro per megawatt uur 
vooruit verkocht. Voor 2023 
is nog slechts 69 procent ver-
kocht tegen een gemiddelde 
prijs van 70�euro. Daarmee 
heeft Engie een flinke, posi-
tieve blootstelling aan de 
sterk gestegen stroomprijzen 
in Europa. Peter Bisztyga 
spreekt dan ook van een 
“stroomprijsbonanza” voor 
Engie in 2022 en 2023.
Ook Engie heeft te maken 
met bijzondere belastingen, 
weet Tancrede Fulop, bij-
voorbeeld op Franse hydro-
centrales en de Belgische 
kerncentrales. In de eerste 

helft van dit jaar heeft Engie 
bijvoorbeeld al 467�miljoen 
winst ‘gedeeld’ met de Franse 
en de Belgische staat. Deson-
danks nam de nettowinst 
over het eerste halfjaar met 
1,9�miljard toe, tot 3,2�miljard 
euro. Net als voor RWE is de 
stijgende rente voor Engie 
geen groot bedrijfsmatig risi-
co. Meer dan 90 procent van 
de uitstaande schuld heeft 
een vaste coupon en de ge-
middelde looptijd van de 
schuld is twaalf jaar. Boven-
dien leidt een stijgende rente 
–�net als bij RWE�– tot een 
 lagere huidige waarde van de 
pensioenvoorzieningen en de 
voorzieningen voor de af-
bouw van kerncentrales.
Voor 2022 gaat Engie uit van 
een onveranderde en conser-
vatief ingeschatte nettowinst 
van 3,8 tot 4,4�miljard euro. 
De Fransen willen 65 tot 75 
procent van de nettowinst als 
dividend uitkeren, met een 
minimumdividend van 
0,65�euro per aandeel. Daar-
door kan het dividend door 
de jaren heen wel fluctueren. 
Met een geschatte koers-
winst verhouding van 7,5 en 
een dividendrendement van 
bijna 7 procent voor 2023 
(een jaar waarin de winst 
hoogstwaarschijnlijk lager 
zal liggen dan dit jaar) is al 
wel veel tegenwind in de 

koers van het aandeel van 
Engie ingeprijsd.

Kanshebber 3: EDP
Met een verwacht dividend-
rendement van 4,2 procent 
zit het Portugese EDP tussen 
RWE en Engie in. Ook EDP 
is een goed gespreid nutsbe-
drijf. Ongeveer 62 procent 
van de ebitda haalt het met 
stroomopwekking uit duur-
zame energiebronnen (zon, 
wind en waterkracht) en 
ruim 36 procent met trans-
missie- en distributienetwer-
ken. Ook geografisch zit de 
verdeling goed: 41 procent 
van de ebitda komt uit Portu-
gal en Spanje, 21 procent uit 
Brazilië en 20 procent uit 
Noord-Amerika.
In 2008 bracht EDP 75 pro-
cent van zijn duurzame 
dochter EDP Renováveis 
(EDPR), nu een van de groot-
ste vier producenten van 
duurzame elektriciteit ter 
wereld, naar de beurs. Intus-
sen is EDPR goed voor 84 
procent van de beurswaarde 
van EDP. Zowel Barclays als 
Morningstar en UBS zien 
EDP dan ook als een aantrek-
kelijk vehikel om te profite-
ren van de groei en de waar-
de van de duurzame dochter.
Ook de Braziliaanse activitei-
ten hebben een eigen beurs-
notering, onder de naam 

EDP Brasil. De Braziliaanse 
dochter, waarin EDP nog een 
belang van 56 procent heeft, 
is goed voor 8,5 procent van 
de beurswaarde van EDP. Bij 
elkaar opgeteld vertegen-
woordigen EDPR en EDP 
Brasil 92,5 procent van de 
beurswaarde van EDP. Dat 
betekent dat de Iberische ac-
tiviteiten –�waaronder de 
stroomnetwerken en aard-
gas- en steenkoolcentrales�– 
wel erg bescheiden gewaar-
deerd zijn. Volgens UBS 
moet de winst per aandeel 
van EDP in de periode 2022- 
2025 jaarlijks met gemiddeld 
9 procent kunnen stijgen.
EDP wil jaarlijks 75 tot 85 
procent van de nettowinst als 
dividend uitkeren, met een 
minimum van 0,19�euro per 
aandeel. Met een verwachte 
koers-winstverhouding van 
15,6 en een dividendrende-
ment van 4,4 procent is EDP 
redelijk gewaardeerd.

Conclusie
De drie aantrekkelijke nuts-
aandelen zijn vooral geschikt 
voor beleggers met een hori-
zon van meer dan twaalf 
maanden, die weten dat de 
aanhoudende politieke in-
menging in de nutssector de 
komende maanden nog tot 
flinke koersbewegingen zal 
leiden. z
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H
oewel de omzet van de 
specialist in farmaceuti-
sche grondstoffen en be-
reidingen in het derde 
kwartaal niet ontgoochel-
de, zakte het aandeel op-
nieuw met ruim 10 pro-

cent. De omzet steeg tegen-
over het derde kwartaal van 
2021 met 21,5 procent tot 173 
miljoen euro, boven de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 171,8�miljoen. De helft 
van de groei kwam van posi-
tieve wisselkoerseffecten (de 
sterkere Amerikaanse dollar 
en Braziliaanse real). Zonder 
bedroeg hij 10,7 procent. De 
organische groei, zonder 
overnames of desinvesterin-
gen, strandde op 1,7 procent. 
De organische groei van 6,9 
procent in de eerste jaarhelft 
is na negen maanden gezakt 
tot 5,1 procent (+13,5�% inclu-
sief wisselkoerseffecten).

Opvallend was de goede pres-
tatie in Europa. De omzet 
steeg er met 10,3 procent tot 
65,1�miljoen euro, waarvan 
2,6 procent organische groei 
zonder wisselkoerseffecten. 
Na negen maanden bedraagt 
de omzetgroei 7,9 procent tot 
202,8�miljoen euro, waarvan 
2,1 procent organisch zonder 
wisselkoerseffecten. De inte-
gratie van drie kleinere over-
names eerder dit jaar verloopt 
goed en de afdeling brands 
(merken) groeide sterke 
(+30,3�% tot 11,5�miljoen euro) 
dankzij productlanceringen. 
De uitgestelde opstart van de 

nieuwe Poolse herverpak-
kingsfaciliteit verloopt vlot.
Minder gunstig is de evolutie 
in Latijns-Amerika. Fagron 
herhaalde last te hebben van 
toenemende concurrentie en 
een terugval van de vraag. De 
kwartaalomzet steeg er wel 
nog met 16,7 procent tot 
43�miljoen euro (+18,9�% tot 
121,5�miljoen euro na negen 
maanden), maar de organi-
sche groei zonder wissel-
koerseffecten bleef beperkt 
tot 0,5 procent (+2,7�% na ne-
gen maanden). De groep fo-
cust er op het beschermen 
van marktaandeel, innovatie 
en operationele efficiëntie.
De grootste ontgoocheling 
was echter Noord-Amerika. 
De omzet steeg in het derde 
kwartaal met 39,5 procent tot 
64,9�miljoen euro, waarvan 
19,8 procent zonder wissel-
koerseffecten. Vooral de or-
ganische groei (+1,5�%) ont-
goochelde. Na negen maan-
den bedraagt de omzetgroei 
37,5 procent tot 177,2�miljoen 
euro, maar de organische 
groei zonder wisselkoers-
effecten is teruggevallen van 
18,2 procent na zes maanden 

tot 12,1 procent.
De oorzaak is hinder door or-
kaan Ian en vooral de haperen-
de beschikbaarheid van injec-
tienaalden, die de groei van de 
faciliteit in Wichita fnuikt. 
Bij de halfjaarrapportering 
verwachtte Fagron nog dat 

Wichita tegen december op 
jaarbasis 125�miljoen dollar 
omzet zou draaien. Dat is 
verlaagd naar 95�miljoen. Sa-
men met de omzet van de in 
juli gekochte faciliteit in 
Boston mikt Fagron voor de 
steriele activiteiten in de-
cember op minstens 110�mil-
joen dollar omzet op jaarba-
sis. Het bedrijf verwacht dat 
het nog zes maanden kan du-
ren om bijkomende leveran-
ciers van injectienaalden te 
kunnen inschakelen.
Cruciaal is wel dat de onder-
liggende vraag groot blijft en 
het potentieel op de lange 
termijn dus intact is. De jaar-
verwachtingen van de half-
jaarrapportering werden be-
vestigd: een jaaromzet van 
670 à 690�miljoen euro (zon-
der de faciliteit in Boston) en 
een hogere recurrente be-
drijfskasstroom- of rebitda- 
marge in de tweede jaarhelft 
tegenover de eerste jaarhelft 
(19,3�%). Het herstelactieplan 
na een inspectie van een her-
verpakkingsfaciliteit in het 
Amerikaanse Minnesota ver-
loopt volgens plan.

Conclusie
Het aandeel van Fagron is 
door de sputterende groei in 
Noord- en Zuid-Amerika te-
ruggevallen tot het laagste ni-
veau sinds november 2017. De 
waardering is afgenomen tot 
een lage 10,8 keer de verwachte 
winst 2022 en een onderne-
mingswaarde van 8,5�keer de 
verwachte bedrijfskasstroom 
2022. Gezien het getaande 
vertrouwen van de markt is 
er geen haast bij, maar we be-
vestigen het koopadvies. z

F A G R O N

Twijfels over Amerikaanse groei
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Het aandeel van Fagron  
is teruggevallen tot  
het laagste niveau  
sinds eind 2017.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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H
ecla Mining is de groot-
ste zilverproducent van 
de Verenigde Staten, 
goed voor een achtste 
van de zilverproductie 
van het land.
Zijn belangrijkste mijn is 

Greens Creek in Alaska, die 
naast zilver ook goud, lood en 
zink produceert. Door die bij- 
producten is de totale produc-
tiekostprijs van de mijn erg 
laag. Lucky Friday in Idaho 
produceert zilver en Casa Be-
rardi in de Canadese provin-
cie Québec is een goudmijn.

Hecla nam deze zomer Alex-
co Corp over en kreeg zo het 
Keno Hill-mijncomplex in 
handen. Het aandeel Alexco 
noteerde op een dieptepunt, 
nadat operationele proble-
men en een verslechterende 
financiële positie het bedrijf 
erg kwetsbaar hadden ge-
maakt. De transactie gebeur-
de in aandelen. De aandeel-
houders van Alexco kregen 
0,116 aandelen van Hecla. 
Hecla kocht ook de 
streamingovereenkomst met 
Wheaton Precious Metals af 
voor 34,8�miljoen aandelen. 
Daardoor is de hele op-
brengst van Keno Hill voor 
Hecla. De transactie had 
geen cashimpact, maar de be-
staande aandeelhouders 
moesten wel een verwatering 
van 9 procent slikken.
Hecla wil Keno Hill tegen 
eind 2023 weer op de rails 
krijgen. Met 87,6�miljoen troy 
ounce zilver aan bewezen re-

serves en een groot explora-
tiepotentieel kan Keno Hill  
3 tot 6�miljoen troy ounce zil-
ver per jaar opbrengen. Er is 
ook een verwerkingsinstalla-
tie die 400 ton per dag aan-
kan.
De groepsreserves bedroegen 

eind vorig jaar 200�miljoen 
troy ounce zilver en 2,73�mil-
joen troy ounce goud, zonder 
Keno Hill. Hecla stelde bij de 
publicatie van de productie-
cijfers van het derde kwar-
taal de jaarprognoses op-
waarts bij. De productie be-
droeg 3,55�miljoen troy ounce 
zilver (+33�% op jaarbasis) en 
bijna 45.000 troy ounce goud 
(+6�%). Voor het boekjaar 
mikt Hecla nu op 13,6 tot 
14,1�miljoen troy ounce zilver 
en 169.000 tot 180.000 troy 
ounce goud.
Greens Creek deed het goed 
in het derde kwartaal met 10 
procent meer verwerkte ert-
sen en een hogere zilverpro-
ductie. Na drie kwartalen be-
draagt ze 6,98�miljoen troy 
ounce. De jaarprognose is op-
getrokken naar 9,3 tot 9,6�mil-
joen troy ounce. Lucky Fri-
day produceerde dit jaar al 
3,2�miljoen troy ounce zilver 
(+22�%). De jaarproductie 
wordt op 4,3 tot 4,5�miljoen 
troy ounce begroot. Bij Casa 
Berardi was september een 
recordmaand. De mijn zou 
dit jaar 125.000 tot 132.000 
troy ounce goud opleveren.

De totale productiekostprijs 
bedroeg in de eerste jaarhelft 
minder dan 9�dollar per troy 
ounce zilver. Daarmee is He-
cla operationeel zelfs tegen 
een zilverprijs van 19�dollar 
heel winstgevend. In de 
tweede jaarhelft zullen de 
kosten stijgen door hogere 
prijzen voor arbeid, energie 
en staal. Hecla had na de eer-
ste jaarhelft 198,2�miljoen 
dollar in kas. Aangevuld met 
een bestaande kredietlijn be-
draagt de liquiditeit 335�mil-
joen dollar. De nettoschuld 
komt overeen met 1,4�keer de 
verwachte bedrijfswinst 
(ebitda). De vrije kasstroom 
was voor het negende kwar-
taal positief. Over de eerste 
jaarhelft bedroeg de vrije 
kasstroom 22,3�miljoen dol-
lar. Het dividend is eerder 
symbolisch en bedraagt 
0,025�dollar op jaarbasis.

Conclusie
De overname van Alexco 
door Hecla Mining tegen een 
bodemwaardering was een 
bittere pil voor de aandeel-
houders van eerstgenoemde. 
Het Keno Hill-project heeft 
echter niets van zijn kwali-
teiten verloren en leeft voort 
onder de paraplu van Hecla, 
dat de financiële slagkracht 
en de operationele expertise 
heeft om er een succes van te 
maken. Met Keno Hill kan 
Hecla ook de grootste zilver-
producent van Canada wor-
den. De troeven van Hecla 
zijn de lage productiekosten 
en de hoge reserves. Tegen 
1,4�keer de boekwaarde is het 
aandeel koopwaardig. z

H E C L A  M I N I N G

Verhoogt jaarprognoses

Ko e r s :  4,38 dollar
T i c ke r :  HL US
I S I N - c o d e :  US4227041062
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie:  2,5 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  28
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -21  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -15 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,6  % 

Hecla Mining is de  
grootste zilverproducent 
van de Verenigde Staten.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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H
yloris kampte dit jaar 
voor het eerst met een 
aanzienlijke tegenvaller. 
Het had bij het Ameri-
kaanse geneesmiddele-
nagentschap FDA een 
goedkeuringsaanvraag 

ingediend voor Maxigesic IV, 
een unieke intraveneuze 
combinatie van paracetamol 
en ibuprofen als alternatief 
voor de zwaar verslavende 
opioïde pijnstillers. Maar de 
FDA vroeg extra verduidelij-
king over de verpakking. Dat 
leidt tot vertraging, maar ge-
lukkig voor Hyloris staan de 
werkzaamheid en de veilig-
heid van het product niet ter 
discussie. CEO Stijn Van 
Rompay verwacht geen over-
schrijding van het budget en 
maakte zich sterk dat het 
commerciële potentieel on-
veranderd is. In het vierde 
kwartaal starten nieuwe tes-
ten met de verpakking, die 
enkele maanden in beslag 
zullen nemen.
De Amerikaanse goedkeuring 
van Maxigesic IV is op korte 
termijn de belangrijkste kata-
lysator van de nog beschei-
den omzet van Hyloris, die in 
de eerste jaarhelft 1,23�mil-
joen euro bedroeg, of 7 pro-
cent meer dan in dezelfde 
periode in 2021. 1,03�miljoen 
euro (+23�%) kwam van ro-
yalty’s van Maxigesic IV bui-
ten de Verenigde Staten door 
partner AFT Pharmaceuti-
cals en van de Amerikaanse 
verkoop van Sotalol IV door 
Alta Thera Pharmaceuticals. 
De gemiddelde analistenver-
wachting voor het hele jaar is 
nu verlaagd van 10,3�miljoen 
naar 5,5�miljoen euro, en na 
de tragere groei in de eerste 

jaarhelft naar 4�miljoen.
Sotalol IV is een intraveneu-
ze behandeling tegen hartrit-
mestoornissen. Het is het 
eerste product in de belang-
rijke hartfalenfranchise, die 
nog zes andere kandi-
daat-producten bevat. Het 

verstgevorderd is een intra-
veneuze toepassing van aspi-
rine (HY-073) tegen hartfa-
len, waarvoor Hyloris een 
producent heeft gecontrac-
teerd voor de aanmaak van 
een productiebatch, om de 
goedkeuringsaanvraag te on-
dersteunen. De indiening van 
de aanvraag bij de FDA is 
voorzien voor eind 2023. 

Daarnaast vordert de ontwik-
keling van een orale toepas-
sing van Milrinone voor ver-
gevorderde hartpatiënten. Na 
succesvolle besprekingen 
met de FDA lopen de voorbe-
reidingen voor de laatste kli-
nische studie eind 2022, be-
gin 2023. In juli raakten gun-
stige fase I-studieresultaten 
bekend met HY-004, een 
mondspoelmiddel voor 
tandoperaties bij patiënten 
die bloedverdunners nemen. 
Momenteel lopen de voorbe-
reidingen voor een fase 
III-studie. De voltooiing van 

de patiëntenrekrutering voor 
de fase II-doseringsstudie 
van een combinatiemiddel 
tegen weerkerende vaginale 
schimmelinfecties is nu ge-
pland voor eind 2022. Tot 
slot start partner Vaneltix 
Pharma nog voor het jaarein-
de de volgende klinische stu-
die voor Alenura, een nieuw 
type blaasspoelingsmiddel.
Momenteel heeft Hyloris 
veertien kandidaat-produc-
ten, waarvan twee zijn goed-
gekeurd, en vier generische 
producten met een hoge toe-
gangsbarrière. De steile am-
bitie blijft elk jaar vier nieu-
we kandidaat-producten toe 
te voegen en tegen eind 2024 
dertig kandidaat- of goedge-
keurde producten te hebben. 
De kaspositie steeg in de eer-
ste jaarhelft met 7,7�miljoen 
euro tot een geruststellende 
57,7�miljoen, mede dankzij 
17,2�miljoen netto-opbrengst 
van de kapitaalverhoging in 
maart en de uitoefening van 
warrants.

Conclusie
Het aandeel van Hyloris 
houdt goed stand, ondanks 
de tegenvaller met Maxigesic 
IV. Het bedrijf is volledig ge-
financierd om zijn agressieve 
businessplan uit te voeren. 
We blijven dit jaar nog op on-
ze honger over de uitbreiding 
van de pijplijn en kijken uit 
naar meer nieuws de komen-
de maanden. In afwachting 
blijft deze portefeuillewaarde 
koopwaardig. z

H Y L O R I S

Wachten op nieuws

Ko e r s :  12,98 euro
T i c ke r :  HYL BB
I S I N - c o d e :  BE0974363955
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 363,4 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -13  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -27 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Hyloris is volledig gefinan-
cierd om zijn agressieve 
businessplan uit te voeren.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE OP 20 
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L
ouis Vuitton Moët Hen-
nessy (LVMH) blijft ook 
in onzekere tijden verras-
sen met uitstekende cij-
fers. Het cijferwerk van 
het luxeconcern voor het 
derde kwartaal, en bij 

 uitbreiding de eerste negen 
maanden van 2022, blijft 
ronduit prima. Het bevestigt 
dat luxemerken het minst ge-
voelig zijn voor een recessie. 
In China was er daarnaast in 
de periode juli-september 
enige beterschap in de 
 covid-situatie, al was de 
 toestand er zeker nog niet 
 genormaliseerd.

Het derde kwartaal leverde 
19 procent organische (zon-
der overnames of desinveste-
ringen) omzetgroei op tot 
19,76�miljard euro. Na negen 

maanden is er een stijging 
met 28 procent (20�% orga-
nisch): van 44,18 naar 
56,48�miljard euro.
Andermaal leverde de kroon-
divisie Mode en lederwaren 
de sterkste groei af in de eer-
ste negen maanden: plus  
31 procent, van 21,31�miljard 
naar 27,82�miljard euro. De 
organische groei bedroeg  
24 procent. Die cijfers liggen 
perfect in lijn met de eerste 
jaarhelft. De afdeling met 
topmerken als Louis Vuitton, 
Fendi, Donna Karan, Given-
chy, Kenzo enzovoort was in 
de eerste negen maanden 
goed voor bijna de helft van 
de groepsomzet (49,2�%). Ze 
is ook rendabeler dan het 
groepsgemiddelde. In 2021 
was ze nog goed voor 48 pro-
cent van de groepsomzet.
De divisie Selectieve retailing 
omvat naast de Sephora- 
shops vooral de DFS Group, 
de grootste luxewinkelketen 
voor het reizigerspubliek 
(ruim 1.100 winkels). Ze 

kreeg in 2020 een serieuze 
omzetdreun en raakte daar 
vorig jaar maar deels van 
hersteld. In 2022 ging het 
verder de goede kant uit. De 
omzet steeg met 30 procent 
(+20�% organisch), van 7,79 
naar 10,09�miljard euro.
Na een erg matig eerste 
kwartaal door aanvoerpro-
blemen herstelde de afdeling 
Wijnen en sterke dranken 
(onder meer Moët & Chan-
don, Dom  Perignon, Veuve 
Cliquot, Château d’Yquem, 
Hennessy) in de periode 
april-juni op sprankelende 
wijze en ging met de uitblin-
kersrol  lopen. In het derde 
kwartaal bleef die gunstige 

tendens overeind. Na negen 
maanden was er 23 procent 
omzetgroei (14�% organisch), 
van 4,25 naar 5,23�miljard eu-
ro.  Dat is belangrijk op 
groepsniveau, want de divisie 
is een van de meest rendabe-
le van het concern.
De afdeling Parfums en 
 cosmetica is een relatieve 
achterblijver met een omzet-
toename van 19 procent in  
de eerste negen maanden 
(12�% organisch).
Sinds januari 2021 behoort 
ook het bekende juwelenhuis 
Tiffany&Co tot het luxecon-
cern. Dat verklaart waarom 
de afdeling Horloges en 
 juwelen nu op het gebied van 
omzet het nummer drie is in 
het concern. Ook hier zien 
we stevige groeicijfers: de 
omzet nam toe met 23 pro-
cent (16�% organisch), van 
6,16 naar 7,57�miljard euro. De 
bedrijfsleiding waarschuwt 
wel voor een vertragende 
verkoop van Tiffany-juwelen 
in de Verenigde Staten.

Conclusie
Het aandeel LVMH is zonder 
de minste discussie topkwali-
teit. Meestal moet je daar 
 stevig voor betalen. Door de 
malaise op de westerse aan-
delenmarkten kunnen we  
het aandeel oppikken tegen 
13�keer de verwachte verhou-
ding ondernemingswaarde 
(ev)/bedrijfskasstroom  
(ebitda) 2022, en 21,5�keer de 
verwachte winst. Dat is 15 tot 
20 procent goedkoper dan 
het gemiddelde van de jong-
ste jaren. Vandaar de advies-
verhoging. z

LV M H

Geen groeivertraging 

Ko e r s :  618,60 euro
T i c ke r :  MC FP
I S I N - c o d e :  FR0000121014
M a r k t :  Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 311,3 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  26,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  21,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -5  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -15 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,9  %

Door de malaise op  
de westerse aandelen-
markten is het aandeel 
 vandaag minder duur.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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T
otalEnergies publiceert 
op 27 oktober zijn derde-
kwartaalcijfers. Ze zullen 
in lijn liggen met de eerste 
jaarhelft en dus verbluf-
fend zijn. De uitzonder-
lijke combinatie van hoge 

aardolie- en aardgasprijzen 
en royale raffinagemarges 
blijft de resultaten stuwen.
In de eerste jaarhelft verdrie-

voudigde de aangepaste netto- 
winst tot 18,8�miljard dollar, 
of 6,53�euro per aandeel. Over 
heel 2022 stevent TotalEner-
gies af op 12�euro winst per 
aandeel. Bij een koers van 
52�euro levert dat een koers- 
winstverhouding van minder 
dan 5 op. De beleggers menen 
dus dat de uitzonderlijke winst 
geen lang leven beschoren is. 
Op de langere termijn hangt 
de schaduw van de klimaat-
transitie over de producenten 
van fossiele brandstoffen. Op 
de korte termijn steigert de 
samenleving bij hun monster- 
winsten, terwijl de gezinnen 
forse energiefacturen krijgen. 
De personeelsleden van Total- 
Energies eisen fors hogere 
lonen, terwijl de politici een 
deel van de overwinsten wil-
len afromen. Een solidari-
teitsbijdrage die de EU wil 
invoeren, kan TotalEnergies 
meer dan 1�miljard euro kos-
ten. De extra belastingen 
brengen de aangekondigde 
dividenden voorlopig even-
wel niet in gevaar.

De marktsituatie bleef ook in 
het derde kwartaal gunstig 
voor de energiebedrijven. 
Hoewel de olieprijs daalde 
door de toenemende vrees 
voor een mondiale recessie 
en een dalende vraag, is de 
kans op een verdere prijsda-
ling klein. De OPEC-leden 
schroefden deze maand hun 
productiequota vrij fors te-
rug en de reservecapaciteit 
op de wereldoliemarkt blijft 
klein. Een herstel van de 
vraag resulteert dan snel in 
hogere prijzen. Vanaf decem-
ber boycot Europa ook Russi-
sche olie die per schip wordt 
geleverd. TotalEnergies maakt 
daarbij al winst vanaf een 
olieprijs van 25�dollar per vat.
Ook de aardgasprijzen zullen 
nog niet fors afkoelen. De ab-
surd hoge prijzen van eind 
augustus zijn weliswaar van 
de tabellen, nu de Europese 
aardgasvoorraden bijna vol 
zijn. Zonder noemenswaar-
dige Russische aanvoer wordt 
het echter een huzarenstukje 
om de winter door te komen én 
de voorraden voor de winter 
van 2023-2024 opnieuw op te 
bouwen. Tot slot blijven ook de 

raffinagemarges op een hoog 
peil, onder meer door een 
herstel van de vraag in de VS 
en Europa, en het lagere aan-
bod van Russische distillaten.
De sterke winst vertaalt zich 
in royale cashflows, die naar 
de aandeelhouders vloeien. 

In de eerste jaarhelft was er 
een vrije cashflow van 17�mil-
jard dollar. Het management 
bevestigde eind september 
het inkoopprogramma van 
eigen aandelen ter waarde 
van 7�miljard dollar dit jaar 
en de uitkering van een uit-
zonderlijk dividend van 1�eu-
ro per aandeel in december. 
Dat komt boven op de divi-
dendverhoging van 5 pro-
cent. Op die manier keert To-
talEnergies 35 tot 40 procent 
van de cashflow uit, in lijn 
met de ambitie. Met de rest 
versterkt het zijn balans en 
financiert het in de periode 
2022-2025 een investerings-
programma van 14 tot 18�mil-
jard dollar per jaar. Die inves-
teringen vloeien vooral naar 
hernieuwbare energie, extra 
lng-capaciteit en olieprojec-
ten met lage kosten en lage 
emissies. TotalEnergies ver-
wacht dat de vraag naar olie 
nog licht zal stijgen tot 2030, 
om daarna gestaag af te ne-
men.

Conclusie
De aandelenkoers volgde de 
voorbije kwartalen slechts 
mondjesmaat de recordresul-
taten. De koers-winstverhou-
ding is gedaald naar minder 
dan 5. Deze resultaten zijn op 
langere termijn niet vol te 
houden, maar de krappe 
energiemarkten blijven de 
komende jaren de prijzen on-
dersteunen. Er kunnen extra 
belastingen op de overwin-
sten komen, maar de aan-
trekkelijke vergoedingen 
voor de aandeelhouders ko-
men niet in gevaar. Het ad-
vies blijft ‘houden’. z

T O T A L E N E R G I E S

Dividend niet in gevaar

Ko e r s :  53 euro
T i c ke r :  TTE
I S I N - c o d e :  FR0000120271
M a r k t :  Euronext Parĳs
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  138 mil jard euro
k /w  2 0 2 1 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +19  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +18 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  7  %

Er kunnen extra belastin-
gen op de overwinsten 
komen, maar de aan-
trekkelijke vergoedingen 
voor de aandeelhouders 
komen niet in gevaar.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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ASML, de Nederlandse pro-
ducent van gesofisticeerde 
machines voor de productie 
van chips, maakte fraaie der-
dekwartaalcijfers bekend. De 
omzet steeg tot 5,8�miljard 
euro, terwijl de groep op 5,1 

tot 5,4�miljard euro had ge-
mikt. Bovendien haalde 
 ASML voor 8,9�miljard euro 
nieuwe bestellingen binnen, 
4,7 procent meer dan in het 
tweede kwartaal. Tot slot 
klom de brutomarge van 49,1 
naar 51,8 procent. Voor het 
vierde kwartaal mikt ASML 
op een omzet van 6,1 à 
6,6�miljard euro, en voor 2022 
op 21,1�miljard euro. Na de 
cijfers klom het aandeel ruim 
8 procent hoger.

De plantagegroep Sipef zag 
de palmolieproductie in het 
derde kwartaal met 11,7 pro-
ducent toenemen tot 111.700 
ton. Daarom gaat Sipef nog 
altijd uit van een record-
resultaat voor dit jaar en her-

haalt het zijn doelstelling van 
een productiegroei met 4 
procent in 2022. Sipef ver-
kocht al 88 procent van de 
productie voor 2022 tegen 
gemiddeld 1.035�dollar per 
ton. De vooropgestelde netto 
recurrente winst van meer 
dan 100�miljoen dollar blijft 
dan ook haalbaar. Sipef is bij-
na schuldenvrij. Ook volgend 
jaar rekent Sipef op prima re-
sultaten. Na het nieuws won 
het aandeel ruim 4 procent.

De Amerikaanse streaming-
reus Netflix wist wereldwijd 
2,4�miljoen nieuwe abonnees 
te werven. Dat overtrof de 
verwachtingen van de analis-
ten. In totaal telt Netflix nu 
223,1�miljoen abonnees. De 

omzet steeg in het derde 
kwartaal met 6 procent tot 
7,93�miljard dollar, terwijl de 
winst per aandeel 3,10�dollar 
bereikte. Voor het lopende 
kwartaal legt de streaming-
gigant de lat op 4,5�miljoen 
nieuwe abonnees. Na het 
nieuws maakte het aandeel 
een sprong van 13 procent. 
Toch is de koers van Netflix 
nog altijd maar de helft van 
begin 2021.

De Belgische logistiekevast-
goedgroep WDP publiceerde 
geruststellende kwartaalcij-
fers. In de eerste negen 
maanden steeg de winst met 
17 procent op jaarbasis tot 
175,9�miljoen euro (0,95�euro 

per aandeel) bij een bezet-
tingsgraad van 99 procent. 
Voor 2022 blijft WDP mik-
ken op een winst per aandeel 
van 1,25�euro en een dividend 
van 1�euro bruto. Na de be-
kendmaking van de cijfers 
voerde WDP een kapitaalver-
hoging van 300�miljoen euro 
door tegen 23,20�euro per 
aandeel, of zowat 6 procent 
korting op de beurskoers. De 
koers zakte eerst om daarna 
wat te herstellen.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 452,30 euro
Ticker: ASML NA
ISIN-code: NL0010273215

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 58,20 euro
Ticker: SIP BB
ISIN-code: BE0003898187

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 276,00 dollar
Ticker: NFLX NA
ISIN-code: US64110L1061

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 24,48 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0974349814
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K
waliteit heeft zijn prijs, 
en dat is bij LVMH meer 
dan ooit het geval. De 
schok van de oorlog in 
Oekraïne en de lock-
downs in China deed ook 
de beurskoers van het 

luxeconcern even stokken. 
Het bedrijf haalt een groot 
deel van zijn omzet uit China. 
Durvers konden het aandeel 
in mei aanschaffen tegen 
540�euro, of 13�keer de winst 
per aandeel. Intussen komt de 
koers weer overeen met 
25�keer de verwachte winst. 
Goedkoop is dat niet, maar 
ook niet uitzonderlijk duur.
Een aandeel van LVMH kost 
nog steeds 50 procent meer 
dan twee jaar geleden. Begin 

O P T I E S

Luxueus beleggen met LVMH
dit jaar was er zelfs een top 
van 758�euro. Tegen de huidi-
ge 645�euro blijft er dus een 
mooi potentieel om met op-
ties à la hausse te gaan. Wie 
de aandelen bezit en ze liever 
houdt, kan overwegen calls te 
schrijven. Het aandeel gaat 
begin volgend jaar ex-divi-
dend. Dat zal zorgen voor een 
extra bonus.

Geschreven call
Schrijf de call LVMH maart 
2023 met uitoefenprijs 
700,00�euro @ 27,88 euro
De premie van 27,88�euro 
biedt een extra rendement 
van bijna 5 procent in vijf 
maanden. Zolang de aande-
lenkoers van LVMH onder 

700�euro blijft, is de premie 
verworven. Als de schrijver 
van de call aangewezen 
wordt, moet hij zijn aandelen 
verkopen tegen 700�euro, ver-
meerderd met de premie. Hij 
ontvangt zo 727,88�euro of 13 
procent meer dan de huidige 
beurskoers. Deze positie kan 
wel enkel voor wie minstens 
100 aandelen bezit.

Geschreven put
Schrijf de put LVMH juni 
2023 met uitoefenprijs 
750,00�euro @ 135,00 euro
Deze put is geschikt voor 
 beleggers die bereid zijn de 
aandelen van LVMH te  kopen 
tegen een lagere prijs dan de 
huidige koers. Concreet gaat 

het om 615�euro (750 - 135). 
Aangezien de omvang van het 
contract 100 aandelen be-
draagt, moet de schrijver dus 
61.500�euro per contract ter 
beschikking houden. Dat is 
5,5 procent minder dan wan-
neer hij nu 100 aandelen op 
de beurs zou kopen. 
In prin cipe zal geen enkele 
koper van deze put tot de uit-
oefening overgaan. Hij zal 
weliswaar 750�euro per aan-
deel ontvangen, maar zijn 
recht heeft wel 135�euro ge-
kost. De aanwijzing wordt pas 
interessant zodra de koers 
van LVMH onder 615�euro 
zakt. z

N
a de inval van Rusland in 
Oekraïne ontstond een 
globale schaarste aan 
plantaardige oliën. Oek-
raïne is een belangrijke 
producent van zonne-
bloemolie en de export 

viel nagenoeg stil. De prijs 
van alternatieven als sojaolie 
en vooral palmolie schoot de 
hoogte in. De internationale 
prijs van palmolie (CIF Rot-
terdam) piekte eind april op 
2.000�dollar per ton. Door de 
grote vraag legde Indonesië, 
de grootste palmolieprodu-
cent, de uitvoer aan banden, 
om de prijsstijging op de loka-
le markt te beperken. Dat cre-
eerde nog meer schaarste op 
de internationale markt.

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

Palmolieprijs nog steeds hoog

Enkele maanden later is de si-
tuatie helemaal anders. Eind 
september viel de prijs CIF 
Rotterdam terug naar 
880�dollar per ton. Na het gro-
tendeels opheffen van de uit-
voerbeperkingen en een ho-
gere productie in Maleisië 
was er even een overaanbod. 
Omdat palmolie ook gebruikt 
wordt als basis voor biodiesel, 
is de palmolieprijs gelinkt aan 
de prijs van ruwe olie. Die 
ging de voorbije maanden on-
deruit. Ook de oplopende in-
flatie en de dure dollar wogen 
op palmolie.

Goede vooruitzichten
Toch zijn de vooruitzichten 
voor 2023 en de lange termijn 

niet slecht. Door de groeiende 
wereldbevolking neemt de 
consumptie van plantaardige 
oliën toe, en daar profiteert 
ook palmolie van. Tegelijk 
blijft de groei van het aanbod 
beperkt, omdat het lastiger 
wordt om milieuvergunnin-
gen te krijgen voor nieuwe 
plantages. Ook de rol van pal-
molie in de productie van bio-
brandstoffen neemt toe.
De jongste weken is de pal-
molieprijs weer richting 
1.000�dollar per ton gestegen. 
Dat is historisch aan de hoge 
kant. In de Verenigde Staten 
wordt een lagere opbrengst 
van sojaolie verwacht, terwijl 
delen van Indonesië en Ma-
leisië kampen met ongunstig 

weer, dat de oogst hindert. 
Klimatologen voorspellen bo-
vendien een grote kans dat 
het weerfenomeen La Niña 
de komende maanden op-
duikt. Dat betekent meer 
neerslag voor Azië (met pro-
ducenten Indonesië en Malei-
sië) en droogte in Brazilië en 
Argentinië, wat ongunstig is 
voor de komende oogst van 
soja. Voorts wordt verwacht 
dat het opheffen van de lock-
downs in China tot een hoge-
re vraag leidt. Inspelen op een 
aanhoudend hoge palmolie-
prijs kan met het aandeel van 
de Belgische palmolieprodu-
cent Sipef. Die staat financi-
eel sterk en bevestigde de re-
cordwinst voor 2022. z
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L E Z E R S V R A A G

Graag nog eens een update 
over Novo Nordisk. Is het 
aandeel koopwaardig, of 
blijft u bij een houden-ad-
vies?

Het Deense Novo Nordisk is 
de marktleider in de behan-
deling van diabetes en obesi-
tas. Na een lastige periode 
van 2015 tot 2017, door stevi-
ge prijzendruk op de Ameri-
kaanse markt van de klassie-
ke, humane insulineproduc-
ten, ging het Novo Nordisk 
de jongste jaren opnieuw 
voor de wind. De dalende 
omzet uit de klassieke insu-
lines werd getemperd door 
innovatie met insulines die 
sneller of langer werken, of 
door combinaties van insuli-
nes. Maar vooral GLP-1- 
receptoragonisten zijn een 
enorm succes. Dat is een 
nieuwe categorie medicijnen 
tegen diabetes type 2 (90 à 
95�% van de patiënten), die 
het darmhormoon GLP-1 
 activeert. GLP-1 helpt de 
bloedsuikerspiegel onder 
controle te houden.
In de eerste jaarhelft haalde 
Novo Nordisk 36,7�miljard 
Deense kronen omzet uit de 
verkoop van drie GLP-1-re-
ceptoragonisten, een toena-
me met 57 procent tegenover 
dezelfde periode in 2021 
(+45�% bij constante wissel-
koersen). Het sterproduct 
Ozempic spande de kroon 
met een omzet van 26,4�mil-
jard kronen (+87�%). De ver-
koop van insulines zakte met 
3 procent tot 27,3�miljard kro-
nen (-8�% bij constante wis-
selkoersen), waarvan nog 

4,2�miljard (-9�%) voor de 
klassieke producten (-15�% 
zonder wisselkoerseffecten). 
In totaal leverde de diabetes-
franchise 78,8 procent van de 
groepsomzet van 83,3�miljard 
kronen (+25�% en +16�% zon-
der wisselkoerseffecten). 
Structureel blijft diabetes de 
komende decennia een groei-
markt, waarin Novo Nordisk 
tegen 2025 een marktaandeel 
van meer dan een derde wil 
(nu 31�%). In 2024 komt nor-
maal gesproken het belofte-
volle Icodec op de markt.
Een nog kleinere markt, maar 
met nog groter groeipotenti-
eel, is obesitas. Novo Nordisk 
heeft met Wegovy als enige 
een medicijn voor gewichts-
verlies op de markt. De obe-
sitasfranchise verdubbelde 
haar omzet in de eerste jaar-
helft tot 7�miljard Deense 
kronen, waarvan 2,7�miljard 
voor Wegovy. Novo Nordisk 
verwacht dat Wegovy 25�mil-
jard kronen omzet haalt te-
gen 2025 (omgerekend 
3,3�miljard dollar). De con-
currentie zit echter ook niet 
stil. Vooral Eli Lilly legt de 
marktleider steeds meer het 
vuur aan de schenen. Het 

 bedrijf heeft met Trulicity 
een blockbuster-GLP-1-re-
cepteragonist op de markt 
(3,7�miljard dollar omzet in 
de eerste jaarhelft, +22�%). 
Maar er is vooral Mounjaro, 
het eerste combinatiemiddel 
dat zowel GIP (een ander 
hormoon voor de controle 
van de bloedsuikerspiegel) 
als GLP-1 activeert. Mounaro 
scoorde in een vergelijkende 
studie beter dan Ozempic en 
blijkt ook te werken om ge-
wicht te verliezen. In mei 
kreeg Mounjaro zijn eerste 
goedkeuring. Analisten ver-
wachten dat de piekverkoop 
kan oplopen tot een fenome-
nale 25�miljard dollar.
Novo Nordisk is een absolute 
topspeler op structurele 
groeimarkten. De koers van 
het aandeel stabiliseert sinds 
midden 2021, na een heel 
sterke periode. Ondanks een 
verhoging van de jaarver-
wachtingen zakte het aan-
deel met 10 procent na de 
 bekendmaking van de half-
jaarcijfers. Gezien de toene-
mende concurrentie en de 
pittige waardering, tegen 
33�keer en 27�keer de ver-
wachte winst voor 2022 en 
2023, blijft het advies hou-
den (rating 2B). z

Is Novo Nordisk nog een steraandeel?

Hebt u ook een beleggingsvraag? Elke week behandelen we een actuele vraag 
van een abonnee. Mail uw vraag naar inside beleggen@roularta.be. Misschien 
leest u hier het antwoord.

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 20/10: Tip van de week: 

Rieter Holding, Hyloris  en aandelenlĳs-
ten

• Vrĳdag 21/10: Beste uit Beleggers 
Belangen (Europese nutsbedrĳven); 
opties (LVMH) Maandag 24/10: Barco 
en lezersvraag (Novo Nordisk)

• Dinsdag 25/10: Beste uit Beleggers 
Belangen (chipsector/ASML), WDP; 
grondstoffen (palmolie)

• Woensdag 26/10: Tip van de week: 
Continental, Sipef  en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: EXTREEM PESSIMISME 
HOOPVOL;  AANDELEN IN DE KĲKER: 
BARCO EN FAGRON

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 27 OKTOBER
AB InBev: kwartaalresultaten
Apple: kwartaalresultaten
Argenx: kwartaalresultaten
Euronav: kwartaalresultaten
Kinepolis: kwartaalupdate
MDxHealth: kwartaalresultaten
Newmont: kwartaalresultaten
Pharming: kwartaalresultaten
Telenet: kwartaalresultaten
UMG: kwartaalresultaten

VRĲDAG 28 OKTOBER
Basic-Fit: kwartaalresultaten
Equinor: kwartaalresultaten
Proximus: kwartaalresultaten
Volkswagen: kwartaalresultaten

DINSDAG 1 NOVEMBER
BP: kwartaalresultaten

WOENSDAG 2 NOVEMBER
IAMGold: kwartaalresultaten
Hecla Mining: kwartaalresultaten
Wolters-Kluwer: kwartaalresultaten

AANDELENINDEX
ASML 111
Barco 114
EDP 104
Engie 104
Fagron  106
Hecla Mining 107
Hyloris 108
LVMH 109, 112
Netflix 111
Novo Nordisk 113
Rieter Holding 118
RWE 104
Sipef 111
TotalEnergies  110
WDP 111

GF
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P O R T E F E U I L L E

D
oor de vrees voor een 
aanhoudend torenhoge 
inflatie, en dus een 
agressief monetair beleid 
van de centrale banken, 
hebben de aandelen-
markten nog geen her-

stelrally ingezet. Maar de 
combinatie van kwartaal-
resultaten die doorgaans de 
verwachtingen halen en het 
slechte beurssentiment moet 
die herstelbeweging binnen-
kort alsnog op gang brengen.

Barco: hogere jaar-
prognose
Barco presteert dit jaar 30 
procent beter dan de Bel-20. 
Die goede prestatie komt niet 
uit de lucht vallen. Na een 
sterke eerste jaarhelft bracht 
het derde kwartaal de beves-
tiging dat alle afdelingen 
weer groeien. In de eerste 
jaarhelft stokte de productie 
nog door tekorten aan onder-
delen, die vooral de afdeling 
Entertainment troffen. Barco 
schat dat de omzet in het 
derde kwartaal daardoor met 
ongeveer 20�miljoen euro is 
afgeremd. In het tweede 
kwartaal was dat nog ruim 

40�miljoen euro. Na de eerste 
jaarhelft bereikte het order-
boek een record. Ondanks de 
sputterende bevoorradings-
keten steeg de omzet daar-
door meer dan verwacht tus-
sen juli en september.
Barco draaide 262,2�miljoen 
euro omzet, 40 procent meer 
dan een jaar eerder. De groep 
haalt bijna 40 procent van 
haar omzet uit Noord-Ameri-
ka, waardoor ze kon profite-
ren van de sterke dollar. Ex-
clusief wisselkoersverschil-
len bedroeg de groei 30 pro-
cent. De omzet lag 8�miljoen 
euro boven de consensusver-
wachting. Het aantal nieuwe 
bestellingen bleef met 
242�miljoen euro (+8�% op 
jaarbasis) iets achter op de 
analistenprognoses. Eind 
september was het order-
boek 527,6�miljoen euro 
waard, 22 procent meer dan 
een jaar eerder, maar 2 pro-
cent onder het record van 
eind juni.
Vooral de afdeling Entertain-
ment deed het erg goed met 
een omzetstijging van 43 
procent tot 105�miljoen euro. 
De verkoop van cinemapro-

jectoren nam toe, al bleef de 
Chinese markt achter door 
de covidlockdowns in enkele 
delen van het land. Enter-
tainment haalde ook voor 
88�miljoen euro (+17%) or-
ders binnen. Ook Healthcare 
deed het erg goed met een 
groei van 36 procent tot 
84�miljoen euro. Ondanks de 
economische terugval blijven 
de ziekenhuizen investeren 
in beeldtechnologie. Enkel 
Enterprise bleef wat achter 
op de verwachtingen, on-
danks de toename van de 
verkopen met 42 procent 
naar 74�miljoen euro. Analis-
ten hadden gemiddeld op bij-
na 80�miljoen gerekend. De 
waarde van het orderboek 
kromp naar 71�miljoen euro 
(-4%) door de lagere vraag 
naar grote videomuren.
Barco verhoogde zijn omzet-
prognose voor 2022 licht, en 
rekent nu voor het hele jaar 
op een omzetgroei van meer 
dan 25 procent. Tot vorige 
maand was dat nog “onge-
veer” 25 procent. Dat is haal-
baar, want na drie kwartalen 
in 2022 bedraagt de omzet 
734,9�miljoen euro (+33%). 
Bij constante wisselkoersen 
komt de groei op 25 procent 
uit. De grens van 1�miljard 
 euro omzet zal Barco in 2022 

dus voor het eerst kunnen 
doorbreken. De ebitda-marge 
zal dit jaar tussen 10 en 12 
procent uitkomen. In de eer-
ste jaarhelft bedroeg die mar-
ge 9,8 procent, wat een stij-
ging in de tweede jaarhelft 
impliceert. Die toename 
moet er komen door een be-
tere productmix en operatio-
nele verbeteringen. In de ko-
mende drie jaar verwacht 
Barco een gemiddelde orga-
nische omzetgroei van 7 tot  
9 procent. Alleen volgend 
boekjaar zou de groei met  
10 tot 15 procent iets meer 
uitgesproken zijn. De ebitda- 
marge moet uitkomen tussen 
14 en 18 procent. Een belang-
rijke voorwaarde is dat de 
economie niet al te sterk ver-
traagt en de beperkingen in 
de aanvoerketen geleidelijk 
worden weggewerkt.
Het aandeel noteert intussen 
weer op het niveau van begin 
juli. Gezien de verwachte 
omzet- en margegroei, blijft 
Barco tegen 14�keer de ver-
wachte ebitda, 17�keer de 
 verwachte winst en met een 
 dividendrendement van  
1,9 procent koopwaardig 
(rating 1A). z

Barco presteert dit jaar 
30 procent beter dan  
Bel-20-index.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema basis-
waarden
·  Adidas: de nieuwe winst-

waarschuwing voor 2022 is 
een onaangename verras-
sing. Meer in een van de vol-
gende nummers.

·  ASML Holding: een sterk 
kwartaalrapport counterde 
alle twĳfels (lees ook blz. 
111). Meer in het volgende 
nummer.

·  Deceuninck: heel wat top-
mensen kochten ook vorige 
week massaal aandelen in.

·  Just Eat Takeaway: de 
bestellingen en de omzet 
bleven onder de verwach-
tingen, maar de ebitda was 
positief in het derde kwar-
taal. Meer in het volgende 
nummer.

·  Prosus heeft voor 2,4 mil-
joen dollar zĳn participatie 
in het Russische bedrĳf 
Avito verkocht, met een 
meerwaarde van 1 miljoen 
dollar.

·  Sipef is op weg naar een 
recordwinst, met bovendien 

een schuldenvrĳe balans 
(lees ook blz. 111). Meer in 
het volgende nummer.

·  Sofina: de van het voetstuk 
gevallen dochter Byju’s uit 
India is er toch in geslaagd 
voor 250 miljoen dollar kapi-
taal op te halen bĳ de inves-
teerders.

·  Volkswagen: in de eerste 
negen maanden van 2022 
heeft Porsche 2 procent 
meer wagens geleverd dan 
in dezelfde periode vorig 
jaar.

Thema goud en 
metalen
·  Rio Tinto verwacht ĳzer-

ertsleveringen voor dit jaar 
aan de onderkant van de 
verwachtingen.

Thema vergrij-
zing
· Biocartis beleeft een dege-
lĳk derde kwartaal, maar ver-
wacht een moeilĳk vierde 
kwartaal.

Barco blijft groeien
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 70 aandelen Xior gekocht tegen 27,15 euro
Verkoop: we hebben 2 aandelen Samsung Electronics verkocht tegen 
960,20 dollar
 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
160.178,54   (99,8%)      354,23    (0,2%)             160.532,78  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -10,2% Bel20  -20,4%
Eurostoxx50 -19,1% MSCI World  -9,5%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O B L I G A T I E S

D
e halfgeleideroorlog tus-
sen de Verenigde Staten 
en China is een paar we-
ken geleden een nieuwe 
fase ingegaan. Ameri-
kaans president Joe 
Biden verbiedt de export 

naar China van gesofistikeer-
de apparatuur om geavan-
ceerde halfgeleiders of chips 
te fabriceren. China’s belang-
rijkste producent van geheu-
genchips, YMTC, wordt di-
rect getroffen. Dat bedrijf 
wordt, evenals de fabrikan-
ten van chipapparatuur Nau-
ra Technology Group en Hua 
Hong Semiconductor, een 
“directe bedreiging” voor 
Amerikaanse chipbedrijven 
genoemd. 
De nieuwe regels zullen wel-
licht een zware impact heb-
ben op de Chinese economie. 
Een halfgeleider vormt de 
basis van de geheugen- en 
processorchips die bijna in 
elk elektronisch apparaat 
 zitten.

Rake klappen
In tijden van economische 
groei floreren de chipprodu-
centen. Maar als het wat 
minder gaat, krijgen ze als 
eerste klappen. De voorbije 
maanden was dat het geval. 
Al is dat ook voor een deel de 
schuld van de sector zelf. 
Vóór covid hielden de chip-
producenten weinig of geen 
voorraden aan. Toen de pan-
demie volop woedde, legden 
ze de productie stil. Toen de 
economie weer begon te 
draaien, kon de productie 
van chips niet volgen. Dat 
leidde tot tekorten en leve-
ringsproblemen. Als gevolg 
daarvan hebben heel wat 
aandelen van chipsfabrikan-
ten tot de helft van hun waar-
de verloren.
Op de obligatiemarkt vielen 
de koersen ook terug, maar in 
veel mindere mate. De 
langlopende leningen dalen 
het sterkst. Nvidia is een dui-
delijk voorbeeld. De koers 

van het aandeel daalde in 
twaalf maanden met 50 pro-

cent. Desondanks staat hij 
nog altijd 3.600 procent ho-
ger dan tien jaar geleden. De 
obligatie in dollar met een 
coupon van 2,85 procent, die 
vervalt op 1 april 2030, staat 
vandaag te koop tegen 84 
procent van de nominale 
waarde. Een obligatie die tien 
jaar langer loopt en een 
coupon van 3,5 procent 
draagt, kost 75 procent. De-
zelfde stukken die in 2050 
vervallen, kosten nog slechts 
70 procent. Het rendement 
bedraagt respectievelijk 5,44, 
5,76 en 5,58 procent. Dat is 
correct voor een debiteur 
met rating A.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 74,15  8,11 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 83,58  9,31 % 100.000 NR
EUR  VGP 1,625 % 17/01/27 75,63 8,58 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 68,62  9,97 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 82,45  9,41 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 72,89  6,74 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 95,86  8,44 % 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  95,69  3,37 % 10.000 AAA
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,67  3,15 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 89,75  5,56 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 95,78 5,82 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 86,00  4,60 % 1.000  AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30 90,13  9,16 % 10.000  AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 76,32  40,0 % 1.000  AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 93,39  10,8 % 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 82,74  8,11 % 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Mooie kansen bij de 
chipproducenten

= ESG-obligatie
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Hoge ratings
De meeste grote producenten 
van halfgeleiders hebben een 
hoge rating dankzij hun ste-
vige balans, die de terugbeta-
lingscapaciteit garandeert. 
ASML en Qualcomm hebben, 
net als Nvidia, een A-rating. 
Met een rating A+ doet Intel 
het nog iets beter. Ook die 
drie bedrijven hebben inte-
ressante obligaties uitstaan 
op de secundaire markt.
Het Nederlandse ASML is 
een toeleverancier van de 
chipsector. De obligatie in 
euro, die vervalt op 25 febru-
ari 2030, is fiscaal interes-
sant, omdat ze een coupon 
van slechts 0,25 procent 
draagt. Ze is te koop tegen  
79 procent van de nominale 
waarde. Voor beleggers die 
liever een hogere coupon 
 incasseren, komt de eerste 
groene lening van ASML in 
aanmerking. Die is enkele 
maanden geleden geplaatst 
en loopt tien jaar. De coupon-
rente bedraagt 2,25 procent 
en het papier is te koop tegen 
90 procent. Daardoor be-
draagt het rendement 3,52 
procent. Het kapitaal zal 
worden aangewend voor 
groene commerciële vast-
goedprojecten.
Qualcomm is een van de 
grootste spelers op de halfge-
leidermarkt. Heel wat smart-
phones werken met chips van 
dat bedrijf. Maar ook in het 
internet der dingen (slimme 

huishoudtoestellen) en de 
autosector is Qualcomm erg 
actief. Met twee recente obli-
gaties in dollar herfinanciert 
het bestaande leningen. 
Merkwaardig is dat aan de 
nieuwe stukken een hogere 
coupon hangt dan aan de ou-
dere. De obligatie die na tien 
jaar vervalt, biedt een coupon 
van 4,25 procent. Ze is te 
koop tegen 93,5 procent van 
de nominale waarde, waar-
door het rendement stijgt tot 
boven 5 procent.

Bijna vergane glorie
Een van de bekendste spelers 
op de chipmarkt, en wellicht 
ook de grootste en oudste, is 
Intel. Het bedrijf bracht be-
gin augustus vijf obligaties 
tegelijk uit. De kortlopende 
vervalt over vijf jaar en kreeg 
een coupon van 3,75 procent. 
Wie ze vandaag koopt tegen 
94 procent, haalt een rende-
ment van 5,20 procent. Dat 
neemt toe tot 5,50 procent 
voor de stukken die vervallen 
in 2029. Daar bedraagt de 
coupon 4 procent. Voor lief-
hebbers van langlopend pa-
pier gaf Intel een obligatie uit 
met een coupon van 5,05 pro-
cent, die pas afloopt in 2062. 
Kopers betalen daar vandaag 
slechts 82 procent voor en 
leggen hun rendement van 

6,30 procent vast voor veertig 
jaar. De coupon wordt om de 
zes maanden uitgekeerd en 
er zijn coupures beschikbaar 
vanaf 2.000�dollar. Een min-
punt is de ingebouwde call 
vanaf 5 juli 2027. Dan kan In-
tell de effecten terugbetalen 
tegen 100 procent.
Advanced Micro Devices 
(AMD) is een grote concur-
rent van Intel. Het bedrijf 
verlaagde zijn omzetver-
wachting voor het derde 
kwartaal, omdat de pc-markt 
krimpt en veel klanten de 
voorraad afbouwen. De obli-
gaties van AMD krijgen van 
Standard & Poor’s een rating 
A- en blijven dus behoren tot 
de investment-gradecatego-
rie. Midden dit jaar kwamen 
een tien- en een dertigjarige 
lening op de markt met een 
coupon van 3,924 en 4,393 
procent. De eerste is te koop 
tegen 88 procent, wat het 
rendement op 5,64 procent 
brengt. De tweede kost 80 
procent en dat geeft een ren-
dement van 5,90 procent.
Texas Instruments maakte 
bij ons vooral naam met zijn 
rekenmachines. Maar het be-
drijf uit Dallas is veel meer 
dan dat. Het is de grootste 
producent van analoge chips 
(sensoren), die analoge signa-
len omzetten naar digitale. 

De rating A+ verraadt een 
sterke financiële positie. Ook 
hier zien we een groot koers-
verschil naargelang de loop-
tijd van de obligatie. Lang-
lopende zoals de obligatie die 
vervalt in 2051 en een 
coupon van 2,7 procent 
draagt, kunnen makkelijk ge-
kocht worden rond 65 pro-
cent. Het rendement loopt 
dan op tot boven 5 procent. 
Kortlopende, zoals de vijfja-
rige met een coupon van 2,9 
procent, noteren nog tegen 
90 procent. Het rendement 
komt op 5,26 procent.
De obligaties van Micron 
Technology krijgen een ra-

ting BBB-, zodat ze nog net 
in de investment-gradecate-
gorie vallen. De effecten in 
de Obligatieselectie leveren 
een rendement op van 6,7 
procent. Ze zijn nog steeds 
koopwaardig. Wie de looptijd 
van tien jaar wat lang vindt, 
kan kijken naar de obligatie 
die vervalt op 15 februari 2027 
en een coupon van 4,185 pro-
cent heeft. Ze kost 93 pro-
cent, waardoor het rendement 
6,25 procent bedraagt. z

De meeste grote produ-
centen van halfgeleiders 
hebben een hoge rating.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  0,9837 -15,11 %
EUR/GBP 0,8693 +2,52 %
EUR/NOK 10,374 +5,89 %
EUR/SEK  10,914 +9,00 %
EUR/CAD 1,3510 -5,79 %
EUR/AUD  1,5644 +0,06 %
EUR/NZD  1,7323 +5,16 %
EUR/ZAR  17,749 +3,88 %
EUR/TRY  18,286  +71,77 %

OBLIGATIEFOCUS

Voor ESG-obligaties wordt al 
geruime tĳd een mooie toe-
komst voorspeld. Het gaat om 
een amalgaam van groene 
obligaties (milieuvriendelĳk), 
sociale obligaties (sociaal, 
maatschappelĳk) en duur-
zame obligaties (rentevoet 
gelinkt aan prestaties). In 
onze Obligatieselectie hebben 
we er al twee opgenomen. 

Maar nu de beurzen het laten 
afweten en ook de ESG-obli-
gaties klappen krĳgen, begin-
nen sommige beleggers te 
twĳfelen. Het is bekend dat 
het rendement van groene en 
sociale obligaties doorgaans 
wat lager is dan dat van 
gewone obligaties. Daar zĳn 
verschillende oorzaken voor, 
maar niet iedereen heeft daar 
nog begrip voor.
In de Verenigde Staten, waar 
financiële trends vaak sneller 
doorbreken dan in Europa, 

trekken anti-ESG-fondsen 
steeds meer geld aan. Er is 
(voorlopig?) een verschuiving 
aan de gang van pro- naar 
anti-ESG. De Europese markt, 
de grootste ter wereld op het 
gebied van ESG, boekte in het 
tweede kwartaal de laagste 
instroom sinds de uitbraak 
van de covidpandemie. Intus-
sen heeft Florida een resolu-
tie aangenomen, die zĳn pen-
sioenfondsbeheerders ver-
biedt milieu-, sociale en 
governancefactoren in hun 

investeringsstrategieën in te 
bedden.
Misschien keert het senti-
ment weer ten voordele van 
ESG-obligaties, zodra de 
financiële wereld weer tot 
rust komt. De voorbĳe drie 
maanden zĳn alleszins nog 
heel wat nieuwe groene obli-
gaties uitgegeven. Wie inte-
resse heeft, kan ze allemaal 
terugvinden op https://www.
climatebonds.net/cbi/pub/
data/bonds.

ESG-obligaties 
krijgen wat  
tegenwind
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R
ieter Holding, genoteerd 
op de Zwitserse beurs, 
heeft een rijke geschie-
denis. Het is opgericht in 
1795, toen Johann Jacob 
Rieter een handelshuis in 
katoen en exotische spe-

cerijen startte. Vrij snel werd 
het ook een productiebedrijf 
van spinnerijen. De beursno-
tering volgde in 1985. Intus-
sen is Rieter Holding ’s we-
reld grootste leverancier van 
systemen voor het spinnen 
van korte stapelvezels, met 
een marktaandeel van 30 
procent, achttien productie-
vestingen in tien landen en 
5.500 personeelsleden, van 
wie er 16,5 procent in Zwit-
serland werken. De groep 
heeft drie businessunits: ma-
chines en systemen, compo-
nenten en de klantendienst.
Rieter is actief in de textiel-

sector, die op de lange ter-
mijn meegroeit met de we-
reldbevolking en het beschik-
baar inkomen, gemiddeld 
met 2 tot 3 procent per jaar. 
Maar van jaar tot jaar zijn er 
grote verschillen. De textiel-
sector is heel conjunctuurge-
voelig. In het coronajaar 
2020 leed de groep 25 pro-
cent omzetverlies tot 573�mil-
joen Zwitserse frank (CHF) 
en een nettoverlies van 
89,8�miljoen. In 2021 was er 
een fors herstel met een om-
zet van 969,2�miljoen Zwit-
serse frank en een nettowinst 
van 29,6�miljoen. In de eerste 
helft van dit jaar ging de 

winstgevendheid weer de 
verkeerde kant op, ondanks 
een orderboek van 869,4�mil-
joen Zwitserse frank (tegen-
over 570�miljoen gemiddeld 
in de voorbije vijf jaar) en 
een forse omzettoename van 

400,5 naar 620,6�miljoen 
frank (+55�%). Dat laatste 
dankt Rieter deels aan recen-
te overnames, die 68,9�mil-
joen bijdroegen. De bedrijfs-
kosten stegen echter nog 
spectaculairder van 275,8 
naar 490,5�miljoen, zodat het 
nettoresultaat weer 25,2�mil-
joen frank onder nul dook.
De overnames moeten Rieter 
voorbereiden op de verschui-
ving in de textielsector. Het 
belang van China neemt af, 
ten voordele van landen als 
Turkije en India. Het ma-
nagement werkt ook aan een 
actieplan om de winstge-
vendheid op te krikken en 
wil grond (75.000�vierkante 
meter) in de buurt van het 
hoofdkantoor in Winterthur 
te gelde maken. Voorts re-
kent het de prijsverhogingen 
almaar meer door. Toch gaat 
het bedrijf voor dit jaar uit 
van een lagere bedrijfswinst. 
Rieter is wel financieel ge-
zond.
De volatiele resultaten resul-
teerden in een rollercoaster 
op de beurs. Begin 2018 piek-
te de koers van het aandeel in 
de buurt van 250 Zwitserse 
frank, om in 2020 terug te 

vallen tot zowat 75 frank. In 
2021 volgde een spectaculair 
koersherstel tot boven 225 
frank. De afkoelende wereld-
economie deed het aandeel 
dit jaar weer afglijden rich-
ting het dieptepunt van 2020.
De activiteiten van Rieter lig-
gen in het verlengde van die 
van Picanol, de Belgische we-
reldmarktleider in weefma-
chines, die over afzienbare 
tijd een onderdeel wordt van 
Tessenderlo Group. Topman 
Luc Tack bezit zo’n 15 pro-
cent in Rieter Holding. Het 
gaat duidelijk om een min-
derheidsbelang, een geldbe-
legging, en nog geen industri-
ele investering. Maar dat kan 
uiteraard veranderen.

Conclusie
Rieter Holding is onze tip 
van de week omdat de koers 
dicht bij een tienjarig diepte-
punt staat. De waardering is 
laag voor een wereldleider, 
weliswaar in een cyclische 
nichemarkt: onder de boek-
waarde (0,9�keer), 0,3�keer de 
omzet en 5�keer de verhou-
ding ondernemingswaarde 
(ev) tegenover de bedrijfs-
kasstroom (ebitda). Dat soort 
aandelen moet je oppikken in 
moeilijke economische tijden 
en met een fraaie meerwaar-
de verkopen als de conjunc-
tuur weer hoogtij viert. z

G A R E N  S P I N N E N  B Ĳ  L A G E  B E U R S K O E R S

Tip van de week: Rieter Holding

Ko e r s :  81,30 Zwitserse frank
T i c ke r :  RIEN SW
I S I N - c o d e :  CH0003671440
M a r k t :  Zürih
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  383,6  mil joen 
Zwitserse frank
K /w  2 0 2 1 :  4,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -56  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -53 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De volatiele resultaten  
resulteerden in een roller-
coaster op de beurs.

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