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V O O R W O O R D

Dividendaandelen 
in de spotlights

N r .  1 7  -  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

We trappen een open deur in 
als we schrijven dat de toren-
hoge inflatie onze koopkracht 
serieus aantast. Aandelen- en 
vastgoedbeleggingen blijven 
scoren, omdat wie spaart of 
belegt in obligaties met zwaar 
negatieve reële rendementen 
wordt geconfronteerd. Dat 
was vorig en dit jaar meer dan 
ooit het geval. Dus is het ook 
voor de vastgoed- en aande-
lenbelegger zaak naar het in-
komen te kijken. Voor de aan-
delenbelegger is dat in hoofd-
zaak het dividend.
Het is logisch dat we het the-
ma nu aansnijden. Niet alleen 
is de inflatie torenhoog, het 
seizoen van de jaarvergade-
ringen van de beursgenoteer-
de bedrijven komt er ook aan. 
Een van de agendapunten op 
zo’n vergadering is de stem-
ming over de voorgestelde 
 dividenden. Die worden dan 
enkele dagen later aan de 
aandeelhouders uitgekeerd.
Het belang van het dividend 
in de totaalopbrengst van een 
aandelenbelegging wordt 

vaak zwaar onderschat. We 
spreken enkel over de win-
sten of de verliezen op onze 
aandelen, maar in Europa be-
paalden de voorbije decennia 
vooral de dividendinkomsten 
het rendement. De Bel-20-in-
dex staat 50 procent hoger 
dan in 2002, maar de return 
van de index (inclusief divi-
denden) bedraagt wel 207 
procent. Een belegging in de 
aandelen van de Bel-20 lever-
de de afgelopen twee decen-
nia dus 24 procent koerswinst 
en 76 procent aan dividenden 
op. Voor de Eurostoxx50- 
index is het verschil nog 
 extremer: amper 5 procent 
koerswinst en 95 procent 
 dividenden  (index +6% en 
 return 120%). 
Voor Wall Street daarentegen 
is het een heel ander verhaal. 
De Standard&Poor’s500- in-
dex scoorde de voorbije twin-
tig jaar een return van 494 
procent, waarvan 300 procent 
als  gevolg van koersstijgingen, 
of 61 procent koerswinsten en 
39 procent andere inkomsten.

Ruime mogelijkheden
Wie op Euronext Brussel al-
leen op zoek is naar dividend-
aandelen, heeft nog altijd een 
ruime keuze. We zetten er 
 enkele in de verf. Wie divi-
dend rendement zegt, denkt 
bijna automatisch aan de 
vastgoedvennootschappen 
(gvv’s). Volgende week bren-
gen we er een analyse over 
met een stand van zaken, 
maar we kunnen nu al ver-
klappen dat nog zeven van de 
zeventien al enige tijd note-
rende gvv’s een dividendren-
dement van meer dan 6 pro-
cent bruto halen en drie nog 
minstens 7 procent. Daar-
naast bieden ook de grote 
vastgoedontwikkelaars van 
ons land, Atenor en Immobel, 
meer dan 4 procent bruto.
Financiële waarden staan 
klassiek ook bekend als divi-
dendwaarden. Dat is bij ons 
zeker het geval. Met dank aan 
de overgeslagen dividenden 
van 2020 bij KBC (Ancora), 
die dezer dagen worden inge-
haald en ook aan het bijzon-
der fraaie rendement van de 
verzekeraar Ageas. Holdings 
zijn vooral interessant omwil-
le van de forse dividendgroei 
op lange termijn, maar tradi-
tioneel is Gimv een heel roya-
le dividendbetaler, net als 
Quest for Growth. De verguis-
de telecomwaarden Proximus
en Telenet zijn mede door 
hun zwakke koersprestatie 
ook stevige rendementswaar-
den. Bij de technologiewaar-
den willen we toch ook nog 
de aandacht vestigen op EVS 
als stevige couponbetaler. 
We herinneren er tot slot nog 
aan dat we een maand gele-
den in de derivatenrubriek 
(zie Trends nr. 13, blz. 139) 
trackers op dividendkampioe-
nen hebben voorgesteld. z
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A N A L Y S E

D
e term ‘metaverse’ is 
complex. Het begrip is 
een samentrekking van 
het begrip ‘meta’ en het 
Engelse woord ‘universe’. 
Neal Stephenson ge-
bruikte het als eerste in 

zijn sciencefictionroman 
Snow Crash uit 1992. Men-
sen, in de vorm van program-
meerbare avatars, communi-
ceren daarin met elkaar ter-
wijl ze rondlopen in een drie-
dimensionele virtuele we-
reld. Stephenson beschrijft 
met de term ‘metaverse’ een 
op virtuele realiteit gebaseer-
de opvolger van het internet.
De moderne metaverse kan 
worden omschreven als een 
gesimuleerde digitale omge-
ving die augmented reality 
(AR), virtual reality (VR) en 
de blockchain combineert. 
Met die tools worden ruimtes 

gecreëerd die de echte we-
reld nabootsen en waar de 
avatars heel uiteenlopende 
belevingen hebben. Een 
avatar is een afbeelding of 
 figuur die symbool staat voor 
een persoon, bijvoorbeeld als 
alter ego om deel te nemen 
aan een computerspel.
De metaverse van Stephen-
son is een stedelijke omge-
ving. Het virtuele onroerend 
goed is eigendom van de Glo-
bal Multimedia Protocol 

Group. Dat is een fictief on-
derdeel van de echte Associa-
tion for Computing Machine-
ry. De gronden zijn te koop 
en de eigenaar kan er gebou-
wen op neerzetten die te 
huur of te koop zijn. Welke 
mogelijkheden biedt dat voor 
vastgoedgiganten? We heb-
ben ongetwijfeld nog maar 
een fractie van de commer-
ciële mogelijkheden gezien.

Realistisch en fictief
Een heel gamma aan techno-
logie wordt ingeschakeld. 
Virtuele en toegevoegde rea-
liteit zijn de belangrijkste. 
Virtuele realiteit is een com-
putertechniek waarmee de 

drager van een speciale VR-
bril zich in een andere wer-
kelijkheid lijkt te bevinden. 
De bril vervangt de zichtbare 
werkelijkheid door een beeld 
dat digitaal wordt gegene-
reerd. De virtuele werkelijk-
heid die dan zichtbaar wordt, 
kan realistisch of fictief zijn.
Augmented reality gaat nog 
wat verder. Die technolo gie 
strooit computergegenereer-
de beelden over de werkelij-
ke wereld, waardoor ze tege-
lijk zichtbaar worden. Vol-
gens Microsoft bestaan er 
ook technologieën die daar- 
tussenin zitten. Het bedrijf 
noemt dat mixed reality 
(MR). Maar niet iedereen 
volgt die redenering. Zo zijn 
de MR-brillen van Acer, Dell, 
Lenovo, HP en Samsung ge-
woon VR-brillen. De Micro-
soft  HoloLens is een AR-bril.

Meta Platforms
Daarmee vielen al enkele 
 namen van beursgenoteerde 
bedrijven die geld proberen 
te verdienen met de metaver-
se. De grote hard- en soft-
warebedrijven staan op de 
eerste plaats om de technolo-
gie en de producten te fabri-
ceren die nodig zijn om zich 
te begeven in die kunstmati-
ge werelden. Facebook is een 
van de voortrekkers. Topman 
Mark Zuckerberg probeert er 
zijn sputterende bedrijf weer 
mee op een gigantisch winst-
gevend pad te trekken. Om te 
tonen dat het hem menens is, 

METAVERSE IN KERNCĲFERS

Bron: Bloomberg

Metaverse zit nog  
in het beginstadium

NAAM KOERS KOERS OP 1 JAAR KOERS OP 5 JAAR KOERS/WINST DIV. REND.
Meta Platforms 218,5 USD -30% +53% 15,5 -
Microsoft 286,4 USD +11% +335% 35,4 0,8%
Nvidia 219 USD +44% +783% 56,9 0,17%
Roblox 44,4 USD -41% -39% - -
Snap 34,2 USD -45% +72% - -
Sony 90,8 USD -19% +186% 16,2 0,5%
Unity 92,9 USD -8% +24% - -
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heeft hij zelfs de naam van 
zijn bedrijf veranderd in Me-
ta Platforms.
Apple stond tot begin vorig 
jaar aan de zijlijn. Maar sinds 
kort begeeft het zich ook op 
het metapad. Toen CEO Tim 
Cook onlangs gevraagd werd 
naar de initiatieven van Ap-
ple in dat domein, antwoord-
de hij dat Apple er veel inte-
resse voor heeft en er “dien-
overeenkomstig” in inves-
teert. Hij liet ook vallen dat 
Apple meer dan 14.000 AR-
Kit-apps in de App Store 
heeft. ARKit is het augmen-
tedreality-framework van 
Apple. Het bedrijf heeft ach-
ter de schermen al veel tijd 
en energie gestopt in het 
bouwen van software om het 
voor ontwikkelaars gemakke-
lijk te maken augmented rea-
lity te implementeren, het 
liefst in Apple-producten.

Andere sectoren
Daarnaast zullen nog een rist 
andere bedrijven profiteren 
van de nieuwe mogelijkhe-
den van de metaverse. Wie 
wil er bijvoorbeeld geen ex-
cursie maken naar een exo-
tisch land zonder de gevaren 
te trotseren en de kosten te 
dragen? Hoeveel dromers 
willen niet rondrijden in een 
Ferrari, Lamborghini of een 
andere snelle wagen die al 
dan niet echt bestaat? De 
amusementssector met zijn 
computerspellen zoekt mas-
saal naar manieren om geld 
te slaan uit de bijna oneindi-
ge mogelijkheden van de 
metaverse. De grote pretpar-
ken bekijken hoe ze tegen be-
taling attracties kunnen laten 
bezoeken op een digitale ma-
nier, maar met een maximale 
beleving.
De gezondheidssector werkt 
al jaren in een omgeving die 
de metaverse voorafgaat. 

Chirurgen trainen en experi-
menteren op virtuele patiën-
ten. Maar ook hier is dat pas 
een begin. Technisch is het al 
mogelijk voor een chirurg die 
zich in Brussel bevindt om 
een operatie uit te voeren op 

een patiënt in New York. De 
CEO van Apple wees eerder 
al op levensreddende voor-
beelden van de Apple Watch. 
De gezondheidssensoren van 
de Apple Watch, om bijvoor-
beeld de bloeddruk en de 
bloedsuikerspiegel te volgen, 
worden binnenkort veel 
krachtiger. Er zouden ook 
sensoren worden gebouwd in 
de AirPods.
De metaverse kan ook wor-
den gebruikt voor realisti-
sche simulaties die kunnen 
helpen bij de behandeling 
van psychische klachten, bij 
vliegangst en hoogtevrees of 
om spreken in het openbaar 
te oefenen. De vastgoedsec-
tor heeft VR al enkele jaren 
ingeschakeld om woningen 
virtueel te bezoeken.

Nieuwe business-
kansen
Maar dat is pas het beginvan 
de metaverse. Er ontstaan 
compleet nieuwe business-
mogelijkheden in een louter 
digitale economie. Op de be-
staande platformen zijn vir-
tuele identiteiten slechts aan 
één platform  gekoppeld. 
Maar in de metaverse kun-
nen de avatars overal worden 
meegenomen. De platformen 
zijn interoperabel. Je kunt 
virtuele items  zoals kleding, 
accessoires of auto’s van het 
ene platform naar het andere 
brengen. Het computerspel 
World of Warcraft is een vir-
tuele wereld. Spelers kunnen 
er  allerlei  zaken kopen en 
verkopen. Fortnite heeft 
eveneens virtuele ervaringen. 
Maar die staan vrijwel alleen 
op zich. Ze omvatten nog niet 
de reikwijdte van de meta-
verse.
Meta Platforms en Microsoft 
nemen het voortouw. Daar-
naast bouwen allerlei andere 
bedrijven infrastructuur voor 
de metaverse. We denken aan 
Nvidia, Unity, Roblox en 
Snap. Ook Sony doet mee. 
Het bedrijf investeert samen 
met Kirkbi 2 miljard dollar in 
Epic Games om een kind-
vriendelijke metaverse te 
ontwikkelen.

Praktische problemen
De metaverse botst echter op 
enkele praktische problemen, 
waarvoor nog geen oplossing 
in de maak is. VR-headsets 
zijn nog altijd erg onhandig. 
Veel gebruikers ervaren be-
wegingsziekte of fysieke pijn 
als ze het toestel te lang dra-
gen. AR-brillen kampen met 
soortgelijke problemen. Bo-
vendien wil niet iedereen ge-
zien worden met die onhan-
dige toestellen op het hoofd.
Het is wachten tot de techno-
logie kan worden geïnte-
greerd in gewoon ogende en 
betaalbare brillen. Maar de 
lichte draadloze headsets 
kunnen de nodige pixeldicht-
heid nog niet bereiken. Bo-
vendien bestaan nog geen ge-
standaardiseerde technische 
specificaties voor metaverse- 
implementaties. Dat lijkt een 
van de belangrijkste hinder-
palen voor een snelle door-
braak van de metaverse. 
Voorts duiken op de voorlo-
pers van de metaverse pro-
blemen op met de privacy. 
Allerlei adverteerders probe-
ren gebruik en misbruik te 
maken van de privégegevens 
van de spelers. Er zijn ook 
MeToo-problemen. Mensen 
klagen over ongewenste inti-
miteiten en zelfs de aanran-
ding van hun avatar. z

Meta Platforms en  
Microsoft nemen het 
voortouw. Maar daar-
naast bouwen ook  
 andere bedrijven 
 infrastructuur voor 
de metaverse.
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A A N D E L E N

G
BL heeft nog werk om de 
beurskorting op de actief- 
waarde terug te dringen. 
Eind 2021 noteerde het 
aandeel tegen 85 euro 
nog altijd 40 procent on-
der de nettoactief waar de 

van 143,9 euro per aandeel. 
Die hoge korting steekt af te-
gen de beperkte kortingen of 
zelfs premies bij andere in-
vesteringsmaatschappijen. 
De korting bij GBL is hard-
nekkig, onder meer omdat de 
beleggers een groot deel van 
de portefeuille makkelijk 
kunnen nabootsen. Het ge-
raamte bestaat uit beursge-
noteerde aandelen als SGS, 
Pernod-Ricard en adidas.

Om beleggers toch een uniek 
aanbod te kunnen doen, stopt 
GBL almaar meer durfkapi-
taal en alternatieve beleggin-
gen in zijn portefeuille. Die 
niet-beursgenoteerde activa 
maken al ruim een kwart van 
de portefeuille uit. Tegen 
2040 moet dat stijgen tot 40 
procent, ook omdat die activa 
hogere rendementen belo-
ven. Begin deze week kon-
digde GBL aan dat het voor 
1 miljard euro een meerder-
heidsbelang neemt in het 
niet-beursgenoteerde Affi-
dea, een Europese speler in 
medische beeldvorming.
Op de beursgenoteerde be-
drijven verwacht GBL de vol-
gende jaren een rendement 
van 5 tot 10 procent, terwijl 
durfkapitaal een rendement 
van 15 tot 20 procent belooft. 

De portefeuille van alter-
natieve investeringen, ver-
zameld onder Sienna Invest-
ment Managers, moet 15 pro-
cent halen. De nieuwe sa-
menstelling van de porte-
feuille moet een rendement 
van meer dan 10 procent per 
jaar opleveren. In de periode 
2012-2021 bedroeg het ge-
middelde jaarlijkse rende-
ment 7 procent.
GBL wil het systematisch be-
ter doen dan de belangrijkste 
referentie-index, de Euro 
Stoxx 50. In afwachting dat 
de beleggers overtuigd raken 
van dat potentieel, koopt 
GBL eigen aandelen in. Dat is 
een logische zet, want zo in-
vesteert de holding in haar 
eigen activa met een korting 
van ruim 30 procent. Vorig 
jaar heeft ze voor 407 mil-
joen  euro aandelen inge-
kocht. Dit jaar staat de teller 
op 131 miljoen, of 1 procent 
van de uitstaande aandelen.
De resultaten van 2021 zijn 
behoorlijk, maar nog niet 
over tuigend. De nettoactief-
waarde steeg met 10 procent, 
maar de Euro Stoxx 50 ging 
in dezelfde periode 19 pro-

cent vooruit. Dankzij de re-
cente inkoop van eigen aande-
len steeg de nettoactiefwaar-
de per aandeel met 13 pro-
cent. De kasinkomsten uit de 
beleggingen, die de basis vor-
men voor het dividend, ste-
gen met 8 procent tot 474 mil-

joen euro. Daarmee kan de 
holding haar dividend over 
2021 met 8 procent verhogen 
tot 2,75 euro per aandeel.
De sterren in de portefeuille 
van GBL zijn al lang niet 
meer Engie en TotalEnergies, 
maar ook niet meer adidas of 
Umicore. Recente aanwin-
sten als Webhelp, Canyon en 
Voodoo, en de portefeuille 
van alternatieve beleggingen 
van Sienna Investment Ma-
nagers maken nu het mooie 
weer. Webhelp bijvoorbeeld, 
een specialist in de uitbeste-
ding van bedrijfsprocessen, 
steeg vorig jaar stevig in 
waarde, bij een omzetstijging 
van 27 procent. GBL gelooft 
dat met die relatief kleine 
 bedrijven meer aandeelhou-
derswaarde te creëren valt. 
Op die manier wil GBL de 
kleine voorsprong op de Euro 
Stoxx 50 de volgende jaren 
weer uitdiepen. Sinds 2021 
haalt GBL 10,8 procent ren-
dement per jaar, de Europese 
aandelenindex 9,1 procent.

Conclusie
GBL werkt naarstig verder 
aan de transformatie van zijn 
portefeuille. Een groter aan-
deel van durfkapitaal in snel 
groeiende ondernemingen 
moet de basis leggen om de 
volgende jaren de beurs te 
kloppen. Voorlopig is dat 
aandeel te klein om het ver-
schil te maken en de beleg-
gers te overtuigen. Dat bete-
kent ook dat het aandeel 
 noteert met een korting van 
ruim 30 procent en een be-
hoorlijk dividendrendement 
van 3 procent kan bieden. We 
behouden het koopadvies. z

G B L

Steeds meer durfkapitaal

Koers: 93,8 euro
Ticker: GBLB
ISIN-code:  BE0003797140
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 14,6 miljard euro
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2021: 28
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 3%

GBL werkt naarstig verder 
aan de transformatie van 
zijn portefeuille.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 20 APRILGF
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L
ouis Vuitton Moet Hen-
nessy (LVMH ), het 
luxeconcern par excellen-
ce, blijft aangenaam ver-
rassen met zijn resultaten. 
Door de covid-19-pande-
mie viel LVMH een of 

twee kwartalen uit zijn rol. 
Maar al snel daarna bleek op-
nieuw dat de luxekampioen 
een klasse apart is. Er waren 
wat twijfels over China, waar 
het coronavirus opflakkert, 
maar het werd alweer een 
sterk kwartaal. In de eerste 
drie maanden van 2022 
groeide de omzet met 29 pro-
cent, van 13,96 naar 18 mil-
jard euro. Daarvan is 23 pro-
cent organisch (zonder reke-
ning te houden met overna-
mes of desinvesteringen). De 
analistenconsensus mikte op 
een omzet van 16,4 miljard 
euro in het eerste kwartaal. 
Tegenover de organische 
omzetgroei van 23 procent 
stond een gemiddelde analis-
tenverwachting van 17 pro-
cent.

Mode & lederwaren, de 
grootste divisie, is cruciaal 
voor het concern. Dat was 
het afgelopen kwartaal niet 
anders. De omzet van de af-
deling steeg met 35 procent, 
van 6,74 miljard naar 
9,12 miljard euro. De organi-
sche groei bedroeg nog altijd 
een indrukwekkende 30 pro-
cent. De afdeling, die wereld-
wijd bekend is van topmer-
ken als Louis Vuitton, Fendi, 

Donna Karan, Givenchy en 
Kenzo, leverde in de eerste 
drie maanden ruim de helft 
van de groepsomzet (50,7%). 
Dat is prima nieuws, want 
Mode & Lederwaren is ook 
rendabeler dan het groepge-
middelde. In 2021 was die 

 divisie goed voor 48 procent 
van de groepsomzet en drie 
kwart van de groeps-ebit 
(12,84 op 17,15 miljard euro 
bedrijfswinst).
De afdeling Wijnen & sterke-
dranken, met de topmerken 
Moët & Chandon, Dom Pe-
rignon, Veuve Cliquot, 
Château d’Yquem en Hen-
nessy, zorgde voor een valse 
noot met een beperkte om-
zettoename van 8 procent 
(van 1,51 naar 1,64 miljard eu-
ro) en vooral amper organi-
sche groei (+2%). Aanvoer-
problemen, vooral voor de 
cognacs van Hennessy, rem-
den de groei. De divisie Se-
lectieve retailing ¬ die behal-
ve de Sephora-winkels ook 
de DFS Group, de grootste 
luxewinkelketen voor reizi-
gers met ruim 1.100 verkoop-
punten, omvat ¬ kreeg in 
2020 een serieuze dreun te 
verwerken en was daar vorig 
jaar maar deels van hersteld. 
In het eerste kwartaal ging 
het verder de goede kant uit 
met een omzetgroei van 30 
procent, van 2,34 naar 
3,04 miljard euro (+23% or-
ganisch). Ook de afdeling 

Parfums & cosmetica zag 
haar omzet stevig vooruit-
gaan (+23%, waarvan +17% 
organisch).
Sinds januari 2021 behoort 
ook het juwelenhuis Tiffany 
& Co tot de groep. Dat ver-
klaart waarom de afdeling 
Horloges & juwelen nu in 
omzet is uitgegroeid tot het 
nummer drie van het con-
cern. De divisie noteerde ook 
een stevige groei in het eerste 
kwartaal, van 1,88 naar 
2,34 miljard euro (+24%, 
waarvan +19% organisch). 
Vorig jaar was een grand-cru-
jaar voor LVMH, met een 
spectaculaire stijging van de 
recurrente bedrijfswinst (re-
bit) met 107 procent, van 8,30 
naar 17,15 miljard euro.

Conclusie
Analisten en beleggers waren 
andermaal opgetogen met de 
kwartaalcijfers van de luxegi-
gant. LVMH is zonder de 
minste discussie topkwaliteit, 
maar beleggers betalen er 
door de oorlog in Oekraïne 
en de lockdowns in China te-
genwoordig toch wat minder 
voor dan de jongste jaren, te-
gen 13,5 keer de verwachte 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda), 
en tegen 23,5 keer de ver-
wachte winst voor dit jaar. 
Begin dit jaar noteerde het 
aandeel nog boven 750 euro, 
wat toen een record was. Dat 
is vandaag 15 tot 20 procent 
minder. We zijn dan ook 
 positief over het aandeel. 
Topkwaliteit moet u wel bij 
een algemene correctie op-
pikken. z

LV M H

Nog altijd een klasse apart

Koers: 637,60 euro
Ticker: MC FP
ISIN-code: FR0000121014
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 321,0 miljard euro
K/w 2021: 26,5
Verwachte k/w 2022: 23,5
Koersverschil 12 maanden: +5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: 1,6%

Beleggers betalen  
tegenwoordig wat  
minder voor LVMH dan  
de jongste jaren.

Advies:  koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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V
oor de tweede keer op rij 
gaf het kwartaalrapport 
van Netflix aanleiding tot 
een uitverkoop van het 
aandeel. Amper vijf 
maanden na de histori-
sche topkoers van 

701 dollar noteert Neflix 
225 dollar. In januari dook 
het aandeel al ruim een vijfde 
lager, na tegenvallende ver-
wachtingen. Het manage-
ment stelde voor het eerste 
kwartaal een groei met 
2,5 miljoen abonnees voorop, 
terwijl de consensus op 
5,8 miljoen lag. Groot was de 
ontgoocheling toen het aan-
tal betalende gebruikers voor 
het eerst sinds 2011 zelfs ge-
daald bleek.
Het streamingbedrijf had al 
aangekondigd dat de groei 
van het aantal abonnees met 
het heropenen van de econo-
mie zou vertragen. Tijdens 
de coronapandemie is een 
deel van de toekomstige groei 
al opgebruikt. Een groeiver-
traging was dus verwacht, 
maar vrijwel niemand had 
een krimp zien aankomen. In 
het eerste kwartaal zakte het 
aantal abonnees op kwartaal-
basis met 200.000 naar 
221,6 miljoen. Op jaarbasis 
was er nog een groei met 6,7 
procent.
De omzet steeg met bijna 10 
procent op jaarbasis naar 
7,87 miljard dollar. De netto-
winst lag met 1,6 miljard bo-
ven de verwachtingen. Net-
flix profiteerde van de stij-
ging van de dollar, waardoor 
de schuld die in euro uitstaat, 
minder waard werd, goed 
voor een boekwinst van 
162 miljoen dollar.
Netflix kon verzachtende 

omstandigheden inroepen. 
Zo is de dienstverlening in 
Rusland (0,7 miljoen abon-
nees) stopgezet door de oor-
log. Exclusief Rusland was er 
een groei met 0,5 miljoen. 
Netflix verwijst ook naar het 
fenomeen van gedeelde pro-

fielen, waarbij inloggegevens 
worden doorgegeven. Daar-
door zijn er in de praktijk 
naar schatting zo’n 100 mil-
joen gebruikers meer. Het 
bedrijf zoekt een oplossing in 
abonnementen voor meerde-
re huishoudens.
Voor het lopende kwartaal is 
er geen beterschap in zicht. 
Netflix verwacht een daling 
van het aantal betalende 
 gebruikers met 2 miljoen, 
 tegenover een stijging met 
1,5 miljoen in dezelfde perio-
de vorig jaar.

De streamingmarkt is nog 
niet verzadigd. Netflix heeft 
daarin een marktaandeel van 
6,4 procent, maar de concur-
rentie neemt toe. Met zijn 
aanbod en zijn gebruiks-
vriendelijkheid overvleugelt 
Netflix spelers als Comcast, 
Disney, Amazon, Viacom en 
Apple, maar dat is blijkbaar 
niet voldoende om de con-

currentie het hoofd te bie-
den. Voor de prijsbewuste 
consument is Netflix, on-
danks het kwaliteitsverschil, 
te duur.
Er waren ook gunstige evolu-
ties. Zo was de vrije kas-
stroom in het eerste kwartaal 
positief (801,7 miljoen dollar) 
en Netflix verwacht dat dit 
ook in de rest van 2022 zo zal 
zijn. Vorig jaar lukte dat maar 
één kwartaal. In een kapi-
taalintensieve industrie als 
streaming is het cruciaal in-
vesteringen in content en di-
versificatie (zoals gaming) op 
eigen kracht te kunnen finan-
cieren, zonder een beroep te 
doen op de kapitaalmarkten. 
Netflix had na het eerste 
kwartaal 6 miljard dollar in 
kas, nagenoeg evenveel als 
een kwartaal eerder. De net-
toschuld bedraagt 8,6 miljard 
dollar, of 1,3 keer de ebitda op 
jaarbasis.

Conclusie
Voor de publicatie van het 
kwartaalrapport lag de con-
sensusprognose voor de 
winst op hetzelfde niveau als 
vorig jaar (11 dollar). Het is 
onzeker of die prognose nog 
haalbaar is. Het goede 
nieuws is dat Netflix na jaren 
van overwaardering zowaar 
een redelijke waardering 
heeft gekregen, vooral als de 
vrije kasstromen positief blij-
ven. Met de doorgevoerde 
prijsverhogingen is de kans 
klein dat de winst zal ineen-
storten. We verhogen het 
 advies van negatief naar neu-
traal. z

N E T F L I X

In de uitverkoop

Koers: 223,94 dollar
Ticker: NFLX US
ISIN-code: US64110L1061
Markt:  Nasdaq
Beurskapitalisatie: 100 miljard dollar
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2021: 20,5
Koersverschil 12 maanden: -60%
Koersverschil sinds jaarbegin: -62%
Dividendrendement: -

Het Netflix-aandeel  
heeft zowaar een redelijke 
waardering gekregen na  
de nieuwe koersval.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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B
ijna zeven jaar nadat het 
toenmalige Thrombo-
genics, nu Oxurion, het 
roer omgooide van de 
commercialisatie van het 
oogmiddel Jetrea naar 
een nieuwe pijplijn kan-

didaat-geneesmiddelen voor 
diabetes-gerelateerde oog-
ziekten, worden de komende 
twaalf tot achttien maanden 
cruciaal.

Initieel had Oxurion vier 
kandidaat-middelen, maar na 
het wegvallen van THR-409 
en THR-317 ligt de focus op 
de plasma- kallikreïneremmer 
(Pkal-remmer) THR-149 en 
de pan-RGD integrine-rem-
mer THR-687. Die moleculen 
kunnen mogelijk tegemoet-
komen aan de beperkingen 
van de standaardbehandeling 
met anti-VEGF-middelen 
(Lucentis of Eylea), door een 
snellere, langere en betere 
werkzaamheid aan te tonen.
Voor beide moleculen loopt 
een fase II-studie in twee de-
len. THR-149 wordt getest bij 
patiënten met diabetisch ma-
cula-oedeem (DME) die niet 
of niet optimaal reageren op 
een anti-VEGF-middel. Voor 
40 tot 50 procent van de 
DME-patiënten voor wie dit 
het geval is, bestaat er geen 
werkzaam medicijn. In 2020 
bedroeg de DME- markt  
4 miljard dollar. Uit een ver-
dere analyse van de vorig na-
jaar gepubliceerde positieve 
resultaten van het eerste deel 
van de studie bleek dat twee 

van de acht patiënten die de 
hoogste dosis kregen toege-
diend niet in de studie opge-
nomen hadden mogen zijn. 
Zulke patiënten maken 20 
procent van de doelgroep uit, 
maar kunnen op basis van 
twee biomerkers worden op-
gespoord. Door een aanpas-
sing van het studieprotocol 
worden zij niet opgenomen 
in het tweede deel van de 
studie, een vergelijking met 
Eylea. De eerste resultaten 
van het tweede deel worden 
midden 2023 verwacht. Ui-
teraard is dat een belangrijk 
moment.
In het lopende kwartaal krij-
gen we de eerste resultaten 
van het eerste deel van de fa-
se II-studie met THR-687 bij 
DME-patiënten die nog geen 
eerdere behandeling kregen. 
Bij gunstige resultaten start 
met de gekozen dosis onmid-
dellijk het tweede deel, even-
eens een vergelijkingsstudie 
met Eylea. De resultaten 
worden in de tweede helft 
van 2023 verwacht. THR-687 
heeft een breder werkings-
potentieel, waardoor in geval 
van gunstige resultaten uit 

het eerste deel van de DME- 
studie en met voldoende fi-
nanciering, later dit jaar een 
fase II-studie start naar natte 
leeftijdsgebonden maculade-
generatie (natte AMD), een 
markt van 6,5 miljard dollar.

Voor de financiering was er 
de voorbije maanden heel 
wat nieuws. Dat was ook no-
dig, gezien de geslonken kas-
positie (10 miljoen euro eind 
2021). Eerst was er in juni 
2021 een financieringsdeal 
met de Franse Negma Group, 
die de gespreide uitgifte mo-
gelijk maakt van tot 30 mil-
joen euro verplicht in aande-
len om te zetten converteer-
bare obligaties. Daarvan is  
minder dan 5 miljoen euro 
opgenomen. In november 
volgde de uitgifte van een 
converteerbare obligatie voor 
10 miljoen euro, opgenomen 
door Kreos Capital en Pon-
tifax Ventures. De belangrijk-
ste stap volgde begin maart 
met een private plaatsing van 
7,2 miljoen aandelen tegen 
1,44 euro per aandeel, of een 
premie van 4 procent op de 
laatste voorafgaande koers. 
De Amerikaanse biotechin-
vesteerder Fidelity Manage-
ment tekende in op 3,1 mil-
joen aandelen. Door een be-
kende Amerikaanse inves-
teerder aan te trekken zette 
Oxurion de eerste belangrij-
ke stap richting een Ameri-
kaanse beursnotering.

Conclusie
De resultaten met THR-687, 
THR- 149 en THR-687 zullen 
beslissen of Oxurion alsnog 
een tweede beursleven kan 
realiseren dat wel voor waar-
decreatie zorgt. We verwach-
ten een forse koersreactie 
(positief of negatief ) op de 
resultaten op korte termijn 
over THR-687. Enkel voor de 
risicobewuste biotechbeleg-
ger. z

O X U R I O N

Moment van de waarheid komt eraan

Koers: 1,18 euro
Ticker: THR BB
ISIN-code: BE0974281132
Markt:  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 55,6 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -55%
Koersverschil sinds jaarbegin: -34%
Dividendrendement: -

Er was de voorbije maan-
den heel wat nieuws over 
de financiering.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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S
amsung Electronics is 
niet alleen de grootste 
onderneming van Zuid- 
Korea met een domi- 
nant gewicht in de Zuid- 
Koreaanse Kospi-index, 
maar ook een van de be-

langrijkste ondernemingen 
van Azië. Dat had niemand 
verwacht toen het bedrijf in 
1938 begon als kruidenier. 
Nu is het de grootste produ-
cent van geheugenchips en 
smartphones ter wereld.

Halfgeleiders en smartphones 
maken samen iets meer dan 
70 procent van de omzet en 
85 procent van de bedrijfs-
winst (ebit) uit. Toch ligt het 
aandeel van het Zuid-Ko-
reaanse conglomeraat niet in 
de bovenste lade bij beleg-
gers. De 53-jarige Lee Jae- 
Yong, de oudste kleinzoon 
van de stichter, lanceerde  
begin december een ‘nieuw 
Samsung’. Drie bedrijfson-
derdelen werden er twee. De 
mobiele en de consumenten-
divisie zijn samengevoegd, 
naast de chipdivisie. Dat ver-
eenvoudigde de structuur en 
moest vooral de operationele 
prestaties verhogen. De 
groep wil weer meer presta-
tiegericht werken om beter 
te kunnen concurreren met 
het veel rendabelere Apple.
Het samenvoegen van de 
twee afdelingen moet er 
 onder meer toe leiden dat er 
sneller nieuwe gadgets en ap-
plicaties uit de consumenten-
divisie in nieuwe versies van 

de smartphones worden ge-
integreerd en ontwikkelingen 
voor het Galaxy-ecosysteem 
worden omgezet in elektro-
nicaproducten. Maar de 
structuuraanpassing en 
 managementwissels moeten 
vooral de wil tonen dat het 
concern streeft naar verande-
ring en beterschap.
Het jaar 2021 was een gewel-
dig jaar voor de chipdivisie, 
met voorlopige groeicijfers 
van respectievelijk 36 en 22 
procent voor DRAM- en 
NAND-halfgeleiders. Sam-
sung is goed voor ruim een 
derde van de wereldproduc-
tie van die chips. De grote 
groei is al enkele jaren uit de 
smartphone-industrie, maar 
in 2021 was de achteruitgang 
bij Samsung groter dan het 
gemiddelde in de sector. Het 
commerciële succes van de 
vouwbare smartphones 
 (Galaxy Z Fold 3 en Flip 3) is 
niet genoeg om de totale cij-
fers te redden.
Voor 2022 is er beter nieuws. 
Uit de cijfers over de eerste 
drie maanden van dit jaar 
bleek dat de verkopen van de 
Samsung S22 Series 20 pro-

cent hoger liggen dan de S21 
Series vorig jaar, en in de 
Verenigde Staten zelfs 40 
procent hoger. Het toestel 
werd in februari uitgebracht 
en zat na amper zes weken al 
boven 1 miljoen verkochte 
exemplaren wereldwijd.

De chipafdeling doet het 
minder goed dan vorig jaar, 
maar de terugval in het eer-
ste kwartaal was beperkter 
dan verwacht. De prijzen van 
de DRAM-chips vielen terug 
met 4 procent, terwijl op  
-6 procent was gerekend. De 
daling van de prijzen van de 
NAND-halfgeleiders bleef 
beperkt tot 3 procent.
Dat gaf een omzet van 77,0 mil- 
jard Koreaanse won (74,89 
miljard verwacht) en een be-
drijfswinst van 14,1 miljard 
won (consensus 13,4 miljard). 
Dat is 50,3 procent meer dan 
in de eerste drie maanden 
van vorig jaar en de hoogste 
winst in het eerste kwartaal 
sinds 2018. Voor de rest van 
dit jaar wordt een prijsher-
stel met 5 tot 10 procent ver-
wacht voor NAND-chips. 
Een donkere wolk boven de 
chipmarkt is de lockdown in 
China die tot nog meer logis-
tieke problemen leiden en de 
geplande productie kan ver-
storen.

Conclusie
Er kwam geen positieve reac-
tie op de kwartaalcijfers. De 
waardering blijft historisch 
bekeken bijzonder laag, tegen 
amper 3 keer de verwachte 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) en 
tegen 9,5 keer de verwachte 
winst van 2022, zeker als we 
in rekening nemen dat een 
kwart van de beurswaarde 
wordt gedekt door de netto-
kaspositie. We namen Sam-
sung Electronics op in de 
voorbeeldportefeuille als 
 serieuze achterblijver. z

S A M S U N G  E L E C T R O N I C S

2022 is beloftevol begonnen

Koers: 1365 dollar
Ticker: SMSN LI
ISIN-code: US7960508882
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 325,95 miljard dollar
K/w 2021: 13
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: 2,2%

De waardering van  
Samsung Electronics is  
bijzonder laag.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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T
exaf, de holding die zich 
richt op de Democrati-
sche Republiek Congo, is 
twee jaar weinig of niet 
gegroeid. Vooreerst is er 
de schade van de corona-
pandemie. Het grote 

Afrikaanse land werd minder 
getroffen dan de meeste Eu-
ropese landen, onder meer 
doordat de bevolking gemid-
deld veel jonger is. Maar de 
reisbeperkingen hebben de 
komst van nieuwe residen-
tiële huurders in de eerste 
helft van vorig jaar vertraagd 
en Texaf kreeg voor het eerst 
in jaren te maken met leeg-
stand. De bezettingsgraad 
bedroeg 92,8 procent in de 
eerste zes maanden van 2021. 
Daarnaast was er serieuze 
brandschade in 2020 aan een 
verhuurd magazijn en aanpa-
lende kantoren, met gemiste 
huurinkomsten tot gevolg.

Het tij keerde vanaf de twee-
de helft van vorig jaar. De 
 bezettingsgraad evolueerde 
weer richting 100 procent. 
De 33 wooneenheden van het 
project Bois Nobles werden 
op tijd in gebruik genomen 
en meteen volledig verhuurd. 
Ook het nieuwe kantoorge-
bouw Petit-Pont, met ruim 
3.000 vierkante meter kan-
toorruimte, is volledig ver-
huurd. Na een daling van de 
huurinkomsten uit de vast-
goedpoot – bijna 120.000 
vierkante meter verhuurop-
pervlakte – met 2 procent in 
het eerste halfjaar, was er 

voor heel 2021 toch nog een 
stijging van 2,1 procent: van 
19,33 naar 19,73 miljoen euro. 
Texaf zal de magische grens 
van 20 miljoen euro pas in 
2022 halen. Het recurrent 
bedrijfsresultaat (zonder 

eenmalige elementen) stond 
halfweg nog op -10 procent, 
maar eindigde toch 0,6 pro-
cent hoger: van 9,06 naar 
9,12 miljoen euro.
Texaf is trots op de opstart 
van het grootste project in 
zijn bestaan: Promenade des 
Artistes. Het is een investe-
ring van 18 miljoen euro voor 
de bouw van 94 appartemen-
ten die eind 2023 moeten 
worden opgeleverd. Dat moet 
voor 3 miljoen euro of 15 pro-
cent meer huurinkomsten 
zorgen. Carrigrès, een 
zandsteengroeve in Kinshasa 
met nog zeker veertig jaar 
 reserves, zag vorig jaar haar 
omzet met bijna 16 procent 
toenemen tot 2,96 miljoen 
euro, zodat er weer een net-
towinst van 452.000 euro 
was. 
Texaf Digitaal is een nieuwe 
groeipool in ontwikkeling.
Begin 2020 werd de digitale 
campus Silikin Village geo-
pend, die onderdak biedt aan 
de Kinshasa Digital Academy, 
die Congolese jongeren een 
intensieve opleiding in web- 
en mobiele ontwikkeling 
aanbiedt. Silikin Village 

wordt verder uitgebouwd 
voor start-ups en digitale 
 bedrijven in Afrika. Via het 
fonds Partech Africa inves-
teerde Texaf al in een aantal 
Afrikaanse start-ups.
Tot slot wordt voortgewerkt 
aan een potentieel megapro-
ject: de ontwikkeling van 
zo’n 1.800 woningen op 86 
hectare buiten Kinshasa 
(Kinsuka), gericht op de Con-
golese middenklasse. Juridi-
sche acties rond eigendoms-
rechten hebben de groep 
flink wat geld gekost.
Het recurrente bedrijfsresul-
taat (rebit) op groepsniveau 
kwam in 2021 uit op 8 mil-
joen euro. Dat is 1,8 procent 
meer dan in 2020, terwijl 
halfweg de rebit nog 15 pro-
cent lager lag. Per aandeel is 
er een status quo op 2,18 eu-
ro. Het nettoresultaat kwam 
uit op 5,20 miljoen euro, bij-
na 14 procent boven het cijfer 
van 2020 (4,57 miljoen euro). 
Het dividend per aandeel 
wordt met 11 procent opge-
trokken tot 1,43 euro per aan-
deel bruto (1 euro netto).

Conclusie
De tweede helft van 2021 was 
een stuk beter dan de eerste, 
en de vooruitzichten voor 
2022 en 2023 tonen weer 
groeiperspectieven na enkele 
jaren van stilstand. Het 
koers potentieel op lange ter-
mijn op basis van de vast-
goedontwikkeling alleen is 
groot. Maar de koersevolutie 
stelde de voorbije jaren te-
leur. Nu zien we weer per-
spectief voor de komende 12 
tot 24 maanden. We verho-
gen het advies. z

T E X A F

Betere perspectieven

Texaf  is twee jaar weinig  
of niet gegroeid.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 32,80 euro
Ticker: TEXF BB
ISIN-code: BE0974263924
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 120,2 miljoen euro
K/w 2021: 22
Verwachte k/w 2022: 18
Koersverschil 12 maanden: -6%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 4,3%
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Barco publiceerde een mee-
vallende tradingupdate over 
het eerste kwartaal. De om-
zet steeg met 20 procent tot 
206,3 miljoen euro, terwijl de 
nieuwe bestellingen op jaar-
basis 8 procent hoger uitkwa-

men op 246,9 miljoen euro. 
Het orderboek bereikte eind 
maart 530 miljoen euro, een 
groei met 51 procent. De af-
deling Healthcare deed het 
uitstekend. Barco geeft wel 
aan dat verstoringen in de 
toeleveringsketen het herstel 
van de marges kunnen be-
lemmeren. Barco handhaaft 
de verwachtingen voor het 
eerste halfjaar. Na de cijfers 
maakte de koers een sprong 
van bijna 8 procent.

IBM maakt meevallende eer-
stekwartaalcijfers bekend. De 
omzet steeg met 8 procent 
tot 14,20 miljard dollar, een 
stuk boven de verwachtin-
gen. Per aandeel boekte IBM 
een aangepaste winst van 

1,40 dollar en de brutomarge 
steeg van 7,9 tot 10,7 procent. 
IBM verwacht de hoogste 
prognose voor zijn omzet-
groei in 2022 te halen, al ver-
oorzaakt de opschorting van 
de activiteiten in Rusland een 
omzetdaling met 300 miljoen 
dollar (-0,5% van de omzet). 
Dat zal een negatieve impact 
van 200 miljoen dollar op de 
winst van 2022 hebben. De 
koers won 7 procent op de 
cijfers.

In het eerste kwartaal no-
teerde het diagnosticabedrijf 
Biocartis een solide groei. De 
omzet steeg met 17 procent 
tot 10,1 miljoen euro, waar-
van 8,1 miljoen uit de ver-
koop van cartridges. De om-

zet uit oncologie nam met 42 
procent toe tot 6,7 miljoen 
euro, terwijl die uit infectie-
ziekten met 10 procent daal-
de door mindere vraag naar 
covid-19-testen. Biocartis 
plaatste 48 nieuwe toestellen. 
De brutomarge steeg tot 35 
procent tegen 16 procent in 
2021. Daardoor daalde de 
cashburn tot 10,3 miljoen eu-
ro. Biocartis heeft 37,3 mil-
joen euro in kas. De koers 
won ruim 14 procent.

Over het eerste kwartaal zag 
Just Eat Takeaway, de groot-
ste maaltijdbezorger in Euro-
pa, het aantal bestellingen 
met 1 procent dalen tegen-
over hetzelfde kwartaal in 
het coronajaar 2021. De 

groep liet weten dat ze een 
mogelijke verkoop van de 
Amerikaanse dochter Grub-
Hub onderzoekt. Ze schroef-
de de verwachtingen voor de 
groei in 2022 terug. CEO Jit-
se Groen verwacht een gelei-
delijke verbetering van de 
winstgevendheid in 2022 en 
een positieve aangepaste 
 bedrijfkasstroom (ebitda) 
voor 2023. De koers veerde 
op, maar moest het grootste 
deel weer prijsgeven.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 21,28 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0974362940

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 139,84 dollar
Ticker: IBM US
ISIN-code: US4592001014

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 2,43 euro
Ticker: BCART BB
ISIN-code: BE0974281132

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 25,62 euro
Ticker: TKWY NA
ISIN-code: NL0012015705
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D
e resultaten van Louis 
Vuitton Moet Hennessy 
(LVMH) stellen zelden 
teleur. De pandemie 
speelde ook het luxecon-
cern parten. Een paar 
kwartalen ging het min-

der goed, maar als daar be-
grijpelijke externe redenen 
voor zijn, hoeft dat niet te 
verontrusten. 
De eerstekwartaalcijfers 
 waren op het eerste gezicht 
goed. De omzet groeide met 
29 procent. De tweede  lezing 
kan een beetje verontrusten. 
In de eerste drie maanden 
van vorig jaar bedroeg de om-
zetgroei 44 procent. Maar de 
vergelijkingsbasis vorig jaar 
was het rampjaar 2020, toen 

O P T I E S

LVMH overtuigt opnieuw
de coronacrisis op zijn hardst 
toesloeg. We kunnen dus ge-
rust stellen dat LVMH de 
beurs weer in positieve zin 
heeft verrast. Maar niet alle 
beleggers zijn blijkbaar over-
tuigd. Het voorbije kwartaal 
moest de koers maar liefst 10 
procent prijsgeven. Het aan-
deel is, ondanks die correctie, 
nog steeds geen koopje. Maar 
LVMH is topkwaliteit. Het 
aandeel steeg de voorbije vijf 
jaar met 185 procent. In een 
decennium werd het zelfs 475 
procent duurder.
De koers gaat al vele jaren ge-
staag in opgaande lijn. De 
luxeproducten van het Franse 
concern zijn tijdloos. De 
koerszwakte isdus eerder een 

koopgelegenheid dan een 
 reden tot ongerustheid.

Geschreven put
Schrijf de put LVMH sep-
tember 2022 met uitoefen-
prijs 670,00 euro @ 65,71 
euro
De defensieve aanpak is er 
een met een geschreven put. 
Wie deze put schrijft, haalt de 
onwaarschijnlijke premie van 
6.571 euro (100 x 65,71) bin-
nen. Alles heeft te maken met 
de ¬ naar onze mening on-
terechte ¬ negatieve stem-
ming rond LVMH. De premie 
die we ontvangen, bedraagt 
bijna 10 procent op de uitoe-
fenprijs. Die is verdiend als de 
beurskoers boven 670 euro 

gaat. Dat is nauwelijks 4,5 
procent boven de huidige 
beurskoers. Gaat het toch de 
neerwaartse kant op, dan 
 kopen we de aandelen tegen 
nauwelijks 604,29 euro (670 
– 65,71). Zelfs dat scenario 
zou een goede zaak zijn.

Gekochte call
Koop de call LVMH decem-
ber 2022 met uitoefenprijs 
700,00 euro @ 29,34 euro
Momenteel bevat de premie 
van dit contract alleen tijds-
waarde. De koper van de call 
heeft het recht zich de aan-
delen aan te schaffen tegen 
700 euro, terwijl ze op de 
beurs 10 procent goedkoper 
verhandeld worden. Er wacht 
bij een koersstijging pas een 
technische weerstand rond 
740 euro. Op dat niveau zou 
de prijs van deze optie intrin-
siek 40 euro waard zijn. z

H
ernieuwbare energie 
maakt de voorbije jaren 
opgang als investerings-
thema. Institutionele be-
heerders zijn verplicht in 
te zetten op duurzaam-
heid. Ook voor particulie-

re beleggers zijn er verschil-
lende ETF’s om op dat thema 
in te spelen.

L&G Clean Energy ETF
L&G Investment Manage-
ment, een van oorsprong Brit-
se financiëledienstenverlener, 
is de jongste jaren ook actief 
op de ETF-markt. De L&G 
Clean Energy ETF (ISIN- 
code: IE00BK5BCH80) is een 
vrij nieuwe tracker, die sinds 
november 2020 wordt aange-

D E R I V A T E N

ETF’s in alternatieve energie

boden en bijna 200 miljoen 
dollar beheert. Deze ETF 
heeft verschillende noterin-
gen, maar die op Xetra met 
het tickersymbool RENW is 
voor ons het interessantst. Dit 
product is een fysieke tracker. 
De jaarlijkse beheerkosten 
bedragen 0,49 procent. 
De tracker schaduwt de Sol-
active Clean Energy-index. 
Die wordt in maart en sep-
tember aangepast, waarbij 
 alle bedrijven hetzelfde ge-
wicht in de index krijgen. 
Momenteel bestaat die uit 63 
bedrijven. Het gelijke gewicht 
van de participaties en de 
geografische spreiding zijn de 
belangrijkste pluspunten van 
deze ETF.

Invesco Global Clean 
Energy ETF
Deze tracker (ISIN-code: 
 IE00BLRB0242) is uitgege-
ven door Invesco Asset Ma-
nagement en noteert op Xetra 
met het tickersymbool G1CE. 
De jaarlijkse beheerkosten 
zijn met 0,6 procent iets ho-
ger en deze ETF van Invesco 
is met een beheerd vermogen 
van 63 miljoen dollar ook 
kleiner. De onderliggende 
waarde is de WilderHill New 
Energy Global Innovation-in-
dex. Die is met 124 participa-
ties nog meer gespreid dan de 
Solactive Clean Energy-index. 
Het relatieve gewicht van de 
participaties in die index 
schommelt tussen 0,4 en 1,11 

procent. De enige Belgische 
vertegenwoordiger is Elia, 
met een gewicht van 0,94 
procent. Anders dan die van 
Solactive bevat de index van 
WilderHill Chinese aandelen. 
Ze hebben een gewicht van 
10,4 procent, voorafgegaan 
door Amerikaanse aandelen 
(27,4%) en aandelen uit de 
 eurozone (20,9%).

Lyxor New Energy ETF
Deze ETF noteert op Euro-
next Parijs met ticker NRJ en 
ISIN-code FR0010524777. De 
onderliggende waarde is de 
World Alternative Energy 
 Total Return-index. Die be-
staat uit de veertig grootste 
bedrijven, die minstens 40 
procent van hun omzet uit 
 alternatieve energie halen. 
NRJ mikt dus vooral op grote 
bedrijven. z
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P O R T E F E U I L L E

W
e zien meer en meer 
zenuwachtigheid rich-
ting 3 en 4 mei, wan-
neer het rentecomité 
van de Federal Reserve 
zijn volgende vergade-
ring heeft gepland. De 

meerderheid gaat uit van een 
renteverhoging met 50 basis-
punten (0,50%). Het zou 
voor het eerst sinds 2000 zijn 
dat dat gebeurt. Het doet ook 
de nervositeit op de grond-
stoffenmarkten toenemen.

ASML: goede  
vooruitzichten
ASML Holding heeft een 
sterk eerste kwartaal achter 
de rug, waarin het een omzet 
van 3,53 miljard euro draaide. 
Dat is 2 procent boven de 
consensusverwachting, maar 
wel 19 procent lager dan een 
jaar eerder. Dat komt door de 
nieuwe fast-shippingproce-
dure die de groep invoerde 
voor EUV-systemen. In prin-
cipe moet voor de levering 
van zo’n systeem een reeks 
procedures worden doorlo-

pen eer het formeel aan de 
klant kan worden overgedra-
gen en als omzet erkend. 
Maar ASML kampt met een 
tekort aan productiecapaci-
teit en voert die procedures 
tijdelijk bij de klant zelf uit. 
Zo kan het zijn beschikbare 
capaciteit optimaal benutten 
en zo veel mogelijk orders 
uitvoeren. Het gevolg is wel 
dat ASML de omzet van een 
EUV-machine niet onmid-
dellijk kan boeken.
Dat effect zal ook spelen in 
het lopende kwartaal. De 
omzetprognose van ASML 
lag met 5,1 tot 5,3 miljard eu-
ro onder de verwachte 
5,8 miljard, maar de Neder-
landers verwachten 800 mil-
joen euro als uitgestelde om-
zet. De omzet van het eerste 
kwartaal was onderverdeeld 
in de verkoop van nieuwe 
systemen (EUV en DUV, sa-
men 2,29 miljard euro) en In-
stalled Base (1,24 miljard eu-
ro). Dat is de activiteit die be-
staande machines van nieu-
we software voorziet. De 

brutomarge lag met 49 pro-
cent in lijn met de verwach-
tingen en ASML verdiende 
netto 695 miljoen euro, of 
1,73 euro per aandeel. Dat is 8 
procent boven de prognose.
De vraag naar halfgeleider-
machines blijft onvermin-
derd hoog. Tussen januari en 
maart heeft ASML voor 
7 miljard euro nieuwe orders 
binnengehaald. Het houdt de 
omzetprognose voor het vol-
ledige boekjaar ongewijzigd. 
Het mikt op een groei met 20 
procent, wat een omzet van 
22,3 miljard euro moet ople-
veren. De onderliggende 
groei zal eerder rond 25 pro-
cent schommelen, als we re-
kening houden met het effect 
van de uitgestelde omzet. De 
prognose voor de brutomarge 
werd wel iets verlaagd van 53 
naar 52 procent.
ASML zal in de tweede jaar-
helft nieuwe prognoses afge-
ven voor 2025 en daarna. De 
Nederlanders zinspelen op 
een toename van de produc-
tiecapaciteit en hogere om-
zet- en margeverwachtingen. 
Nu ligt de omzetprognose 
voor 2025 op 24 à 30 miljard 
dollar. Ook de marges zullen 
toenemen door schaalvoor-

delen en een hogere gemid-
delde verkoopprijs. De vrije 
kasstroom was in het eerste 
kwartaal 838 miljoen euro 
negatief, doordat ASML voor 
2,1 miljard euro eigen aande-
len inkocht. Voor het volledi-
ge boekjaar rekent het op een 
positieve vrije kasstroom van 
6,4 miljard euro. Het divi-
dend over 2021 ligt met 
5,5 euro per aandeel dubbel 
zo hoog als een jaar eerder. 
Na de tussentijdse uitkering 
van november (1,8 euro) volgt 
in mei het slotdividend van 
3,7 euro. ASML sloot het eer-
ste kwartaal af met een cash-
positie van 4,7 miljard euro.
Ondanks de positieve reactie 
na de kwartaalcijfers noteert 
ASML nog ongeveer een 
kwart onder de topkoers van 
november. Tegen 35 en 
28 keer de verwachte winst 
van dit en volgend boekjaar 
noteert ASML niet goedkoop. 
Wegens de hoge aandeelhou-
dersvergoedingen, de boven-
gemiddelde groei en de 
structureel goede vooruit-
zichten is die waardering te 
verantwoorden. ASML blijft 
koopwaardig (rating 1A). z

De structureel goede 
vooruitzichten verant-
woorden de hoge waar-
dering van ASML.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Thema  
Basiswaarden
·  AB InBev keert de Russi-

sche markt de rug toe door 
zĳn belang in de joint ven-
ture aan zĳn partner te ver-
kopen, wat wel leidt tot een 
waardevermindering van 
1,1 miljard dollar.

·  Barco versloeg de verwach-
tingen met een omzetgroei 
van 20 procent (16% ver-
wacht). Het orderboek steeg 
9 procent boven de analis-
tenconsensus (lees ook blz. 
138). Een bespreking volgt 

in het volgende nummer.

·  Just Eat Takeaway publi-
ceerde een ontgoochelende 
omzet over het eerste kwar-
taal en schroeft de groeiver-
wachtingen voor 2022 
terug. De rendabiliteit was 
wel beter dan verwacht. Een 
mogelĳke verkoop van het 
Amerikaanse Grubhub lĳkt 
nu toch bespreekbaar. Een 
bespreking volgt in het vol-
gende nummer.

·  Sipef bevestigt de prog-
nose van recordresultaten 
in 2022 en een verwachte 
productiegroei van 4 pro-

cent. Een bespreking volgt 
in het volgende nummer.

·  Volkswagen zal een nieuw 
groeiplan voorstellen dat 
meer macht geeft aan 
regio’s en merken om de 
gevoeligheid voor externe 
factoren, zoals de versto-
ring van de aanvoerketen, te 
milderen.

Thema  
vergrijzing
·  Biocartis: de markt was 

aangenaam verrast door de 
recordbrutomarge in het 
eerste kwartaal. Een 

bespreking volgt in het vol-
gende nummer.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
de koers ging verder onder-
uit richting 10 euro na een 
verlenging van de financie-
ring door LDA Capital met 
twee jaar en de verhoging 
van het bedrag met 25 mil-
joen euro (lees ook blz. 144).

Thema goud  
en metalen
·  Equinox Gold heeft de ver-

koop van de Mercedes-mĳn 
definitief afgerond.

Aftellen naar Fed-
meeting
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: we hebben 250 aandelen 7CSolarparken verkocht aan  
4,585 euro en 125 aandelen Euronav aan 11,15 euro

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
181.598,59   98,6%      2601,44    1,4%             184.200,03  100%
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  +3,0% Bel20  -3,4%
Eurostoxx50 -10,7% MSCI World  -4,6%

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

E
ind vorig jaar bestond er 
twijfel of de Australische 
economie de sterke groei 
van de voorbije jaren zou 
kunnen aanhouden. Maar 
het vierde kwartaal van 
2021 werden alle twijfels 

van tafel geveegd. De groei 
van 3,4 procent (kwartaal op 
kwartaal) heeft vriend en vij-
and verrast. Het is goed 
nieuws dat vooral de gezins-
bestedingen weer toenemen. 
Dat toont aan dat de modale 
Australiër weer vertrouwen 
put uit het einde van de lock-
down. De consumptie van de 
Australische huishoudens 
gaat weer in stijgende lijn en 
lag in december 2021 zelfs 
hoger dan voor de pandemie. 
Momenteel sparen gezinnen 
13,6 procent van hun inko-
men. Dat is bijna het dubbele 
van december 2019.

Zichtbaar resultaat
In maart is de inflatie geste-
gen tot 3,5 procent. De oorlog 

in Oekraïne speelt een rol. De 
politieke en economische 
wereld kampt met belangrij-
ke vragen. Net zoals in veel 
landen is er onzekerheid over 
de evolutie van de inflatie 
door de ontwikkelingen op de 
energiemarkten en de aan-
houdende leveringsproblemen.
Maar zolang de situatie niet 
drastisch verslechtert, houdt 
de De Reserve Bank of Aus-
tralia (RBA), de Australische 
centrale bank, de rente op 
een historisch laag niveau: 0,1 
procent. De bank blijft ervan 
overtuigd dat de inflatie weer 
zal zakken tot een aanvaard-
baar peil. Ook in de eurozone 
waren de centrale banken 
daarvan overtuigd. Maar de 
haviken lijken het intussen te 
halen van de duiven. De eer-
sten willen de inflatie te lijf 
gaan met enkele rentever-
hogingen terwijl de duiven, 
waaronder de ECB-voor  zit-
ter Christine Lagarde, nog 
steeds blijven hopen dat de 

inflatie vanzelf zal zakken.
De Australische regering 
heeft veel adequater gerea-
geerd dan de Europese Unie 
om de negatieve gevolgen 
van de pandemie te beper-
ken. Ze ondersteunde niet al-
leen noodlijdende bedrijven, 
maar ook Australiërs die hun 
baan verloren hebben. Ook 
de belastingdienst hielp be-
drijven met maatoplossingen 
in de vorm van een tijdelijke 
vermindering of tijdelijk uit-
stel van betalingen. De RBA 
vaardigde maatregelen uit 
om de financieringskosten te 
verlagen. Het resultaat was 
snel zichtbaar. Terwijl veel 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24  99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM 3,875% 01/07/26  91,20  6,32% 100.000  NR
EUR VGP 1,625% 17/01/27  92,13  3,44% 1.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  87,02  6,55% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27  92,69  6,24% 2.000  BB+
USD Micron Techn. 2,703% 15/04/32  86,73  4,39% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  88,55  11,1% 100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,5 1,29% 1.000 AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4 0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  93,07  3,85% 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  97,44  4,73% 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank  4,00% 25/08/23 106,3 1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,2 6,24% 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0% 19/01/24  77,19  31,5% 1.000  AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 90,23  11,6% 5.000  AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Over de kangoeroe 
en de kiwi

= ESG-obligatie
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westerse economieën op ape-
gapen liggen, kruipt die van 
het land van de kangoeroe 
snel uit het dal. Over 2021 
 bedraagt de economische 
groei een benijdenswaardige 
4,2 procent.

AAA-rating 
Niet voor niets is Australië 
een van de weinige landen met 
nog een AAA-rating op zijn 
overheidsobligaties. De over-
heidsschuld is dan ook erg 
laag, evenals de werkloos-
heid. Die bedroeg 4,2 procent 
in maart 2022. De rentever-
goeding voor obligaties in 
Australische dollar op vijf 
jaar is 1,85 procent hoger dan 
vergelijkbaar Belgisch staats-
papier.
De belangrijkste handels- 
partner van Australië is Chi-
na, dat zorgt voor bijna een 
derde van de economische 
activiteit. Dat heeft in het 
verleden menig belegger er-
van weerhouden obligaties in 
Australische dollar in porte-
feuille te nemen. Maar de 
Chinese economie blijft ste-
vig groeien. Vanuit dat stand-
punt dreigt, naar onze me-
ning, geen groot gevaar.
Australië blijft niet afzijdig in 
de oorlog van de Russen te-
gen Oekraïne. Eerste minis-
ter Scott Morrison heeft mili-
tair materieel beloofd. Daar-
mee komt ook Australië op 
het steeds langer wordend 
lijstje van landen die openlijk 

partij kiezen tegen de Russi-
sche president Vladimir Poe-
tin. Eerder al had het land de 
export van aluminiumerts en 
bauxiet naar Rusland verbo-
den. De handel met dat land 
stelt echter weinig voor. Aus-
tralië zoekt steeds meer toe-
nadering tot de Europese 
Unie. De onderhandelingen 
over een vrijhandelsakkoord 
lopen goed en we verwach-
ten dat ze eind 2022 beëin-
digd zullen zijn. De ratificatie 
is voorzien voor 2023.

Australische dollar
De Australische dollar pro-
fiteert van de economische 
sterkte in Australië. De munt 
is 5 procent duurder dan 
twaalf maanden geleden. 
Maar er blijft nog veel op-
waarts potentieel. Momen-
teel komt 1 euro overeen met 
1,46 Australische dollar. On-
geveer tien jaar geleden be-
taalden de Australiërs slechts 
1,18 Australische dollar voor 
een euro. Dat is 20 procent 
minder. Op dit moment is een 
rendement van 4,5 procent 
vlot haalbaar op kwaliteitsle-
ningen in Australische dollar 
(zie obligatieselectie). De 
vliegtuigmaatschappij Qan-
tas Airways biedt zelfs meer 
dan 5,30 procent op zeven 
jaar. De coupon bedraagt 

slechts 2,95 procent, maar de 
stukken zijn te koop tegen 85 
procent. Als diversificatie van 
de portefeuille zijn zulke ef-
fecten best te verantwoorden.

Nieuw-Zeelandse  
dollar
Dat geldt ook voor papier in 
Nieuw-Zeelandse dollar. Het 
renteverschil bedraagt 2,6 
procent tegenover vergelijk-
bare obligaties in euro. De 
Europese Unie onderhandelt 
ook een vrijhandelsakkoord 
met Nieuw-Zeeland. De eco-
nomie van dat land doet het 
goed. In het vierde kwartaal 
van 2021 werd een groei van 
3 procent opgetekend. Maar 
over heel 2021 nam de groei 
af met 1,4 procent.
De Nieuw-Zeelandse centra-
le bank neemt het risico van 
een te hoge inflatie ernstig. 
Ze heeft onlangs de rente 
met 50 basispunten verhoogd 
naar 1,50 procent. Dat is de 
meest drastische verhoging 
sinds 2000. In februari pas 
was de derde officiële rente-
verhoging afgekondigd tot 1,0 
procent. Nochtans ligt de in-
flatie nog maar rond 3 pro-
cent. Dat is slechts een derde 
van de Belgische en de Ame-
rikaanse inflatie. Maar de 
werkgelegenheid is gestegen 
tot een niveau van feitelijk 

volledige werkgelegenheid. 
Er is een nijpend tekort aan 
arbeidskrachten in verschil-
lende sectoren. Dat baart de 

centrale bank zorgen. Meer 
immigratie zou dat tekort 
kunnen verzachten, maar 
daarvoor bestaat geen con-
sensus in Nieuw-Zeeland.
De Nieuw-Zeelandse dollar 
doet het goed op de wissel-
markten. De munt werd be-
gin april meer dan 5 procent 
duurder tegenover de euro. 
Intussen is de winst licht af-
genomen, maar ze bedraagt 
toch nog meer dan 3 procent. 
Net zoals de Australische 
dollar heeft de Nieuw-Zee-
landse dollar nog veel op-
waarts potentieel. In 2015 
betaalden de Nieuw-Zeelan-
ders slechts 1,40 dollar voor 
een euro, vandaag 1,60 dollar. 
De overheidsfinanciën zijn 
dan ook heel gezond. De net-
to-overheidsschuld bedraagt 
slechts 30 procent van het 
bruto binnenlands product 
(bbp). Het zijn sterke argu-
menten die een beperkte in-
vestering verantwoorden. z

De Australische en 
Nieuw-Zeelandse dollar 
doen het goed op de  
wisselmarkten.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0780  -9,95%
EUR/GBP  0,8288  -4,54%
EUR/NOK  9,5527  -4,77%
EUR/SEK  10,345  +2,35%
EUR/CAD  1,3606  -9,37%
EUR/AUD  1,4675  -4,95%
EUR/NZD  1,6033  -3,88%
EUR/ZAR  15,846  -6,49%
EUR/TRY  15,787  +64,28%

OBLIGATIEFOCUS

Jeff Bezos, de baas van Ama-
zon en een van de rĳkste 
mensen op aarde, ziet alles 
groots. Zĳn bedrĳf is op de 
beurs 1.500 miljard dollar 
waard. Waarvoor hĳ zich tot 
de obligatiemarkt richt, is 
dan ook niet helemaal duide-
lĳk. Het is van mei 2021 gele-
den dat hĳ nog eens geld 
ophaalde. Ook nu doet hĳ dat 

niet onopgemerkt. In maar 
liefst zeven tranches haalt hĳ 
12,75 miljard dollar op.
Met zo’n pak geld kun je wel 
wat doen. Amazon beweert 
dat het geld zal worden 
gebruikt voor “algemene 
bedrĳfsdoelstellingen”. Dat 
kan gaan van de aflossing 
van bestaande leningen over 
de financiering van overna-

mes tot een inkooppro-
gramma van eigen aandelen. 
Dat laatste horen bestaande 
aandeelhouders graag. Om 
nog meer beleggers aan te 
trekken, wordt het aandeel 
binnenkort gesplitst in twin-
tig aandelen. Om obligatie-
beleggers te behagen, zĳn de 
nieuwe leningen al beschik-
baar in coupures van 
2.000 dollar. De kortlopende 
tranches gaan van twee tot 
en met zeven jaar. Wie voor 

de lange termĳn gaat, kan 
kiezen uit tien, dertig en zelfs 
veertig jaar. De tweejarige 
obligatie draagt een coupon 
van 2,73 procent. Wie wil 
wachten tot de vervaldag van 
de langstlopende lening op 
13 april 2062, strĳkt een 
coupon van 4,10 procent op. 
De coupons worden om de 
zes maanden voor de helft 
uitgekeerd. Voor een kwali-
teitsdebiteur als Amazon zĳn 
het prima voorwaarden.

Amazon levert nu ook obligaties
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Ik ben zeer ongerust over 
de koershalvering van 
Mithra Pharmaceuticals, 
mede door de insiderverko-
pen van hoofdaandeelhou-
der Fornieri. Komt het, ge-
zien de aanhoudende finan-
cieringsnood, nog goed met 
het ooit zo beloftevolle bio-
techbedrijf?

Het aandeel van Mithra 
Pharmaceuticals, de Luikse 
specialist in vrouwelijke ge-
zondheid, is sinds de publica-
tie van de jaarcijfers gehal-
veerd, tot onder 12 euro, het 
niveau van bij de beursgang 
in 2015. De eerste verklaring 
is de matige verkoop van het 
anticonceptiemiddel Estelle. 
Partner Mayne Pharma werd 
in de Verenigde Staten niet 
geholpen door de pandemie 
en de nog beperkte terugbe-
talingen, maar de onderlig-
gende verkoopindicatoren 
evolueren wel gunstig. Ook in 
Europa volgt Estelle het pa-
troon van vergelijkbare pro-
ductlanceringen. Het is dus 
veel te vroeg om conclusies 
te trekken, al zal het wellicht 
meer tijd vergen dan ver-
hoopt. Het aandeel van May-
ne Pharma noteert wel op het 
niveau van eind 2021.
Een tweede verklaring zijn 
de insiderverkopen door 
voormalig CEO François For-
nieri. In 2021 verkocht hij af-
gerond 977.000 aandelen 
voor 23,3 miljoen euro. Eind 
maart, begin april verkocht 
Fornieri om persoonlijke re-
denen afgerond 270.000 aan-
delen, of 0,6 procent van de 
uitstaande aandelen, voor 

3,6 miljoen euro (gemiddeld 
13,38 euro per aandeel). Hoe-
wel dat schadelijk is voor de 
perceptie, maken we ons 
daarover niet ongerust. For-
nieri houdt nog 24,2 procent 
aan in Mithra.
Een derde factor, hoewel niet 
nieuw, waren de aanhouden-
de financieringsoperaties en 
de uitstaande verplichtingen 
aan Uteron Pharma, de voor-
malige eigenaar van estetrol 
(E4), het werkzame natuur-
lijke oestrogeen in Estelle en 
Donesta. Mithra heeft de ver-
plichtingen tegenover Uteron 
in 2019 met 62 procent afge-
bouwd tot 250 miljoen euro. 
Daarvan is nog 185 miljoen 
euro uitstaand, gespreid te 
betalen over de komende 
acht jaar, met een ingebouwd 
beschermingsmechanisme 
(minimale kaspositie na beta-
ling). Mithra kan nog maxi-
maal 290 miljoen euro ont-
vangen van partners op toe-
komstige mijlpaalbetalingen 
voor Estelle.
In februari kondigde Mithra 
een flexibele financiering tot 
100 miljoen euro, gespreid 
over de komende twee jaar, 
aan met Goldman Sachs. 
Daarvan is 20 miljoen euro 
uitgeoefend. De financiering 
met LDA Capital staat on 
hold zolang het programma 
met Goldman Sachs loopt, 
maar werd met twee jaar ver-
lengd tot april 2025 en uitge-
breid met 25 miljoen euro 
(maximaal 58 miljoen uit-
staand). Analisten verwach-
ten dat Mithra structureel 
winstgevend wordt vanaf 
2024.

De mate waarin de financie-
ringen met Goldman Sachs en 
LDA Capital worden opgeno-
men, zal afhangen van de ti-
ming van de wereldwijde li-
centiedeal met Donesta. Na 
de sterke eerste resultaten in 
januari van de fase III-studies 
naar het effect tegen vasomo-
torische symptomen of VMS 
(opvliegers en hartkloppin-
gen) in de menopauze, zit al-
les op schema voor het indie-
nen van de goedkeuringsaan-
vragen in de Verenigde Staten 
(midden 2023) en Europa 
(eind 2023). Bovendien wordt 
een bredere werking in de 
menopauze onderzocht, die 
Donesta een extra concurren-
tievoordeel zou bieden tegen-
over de kandidaat-middelen 
van Bayer en Astellas. Een 
deal wordt nog dit jaar ver-
wacht, wellicht in de tweede 
jaarhelft.
CEO Leon Van Rompay wil 
niet de snelste, maar de beste 
partner om het enorme po-
tentieel in de onderontwik-
kelde menopauzemarkt te be-
nutten. We hadden dit koerss-
cenario niet verwacht, maar 
geven Mithra het voordeel 
van de twijfel. We bekijken de 
komende weken of we bij 
overdreven daling wat aande-
len bijkopen (rating 1C). z

Komt het nog goed met Mithra?

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 21/4: Netflix, Oxurion en 

aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 22/4: analyse metaverse en 

opties (LVMH)
• Maandag 25/4: ASML, lezersvraag 

(Mithra Pharmaceuticals) 
• Dinsdag 26/4: analyse vastgoed-

vennootschappen en derivaten  
(clean energy) 

• Woensdag 27/4: Agfa-Gevaert,  
Saint-Gobain, pdf
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