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V O O R W O O R D

Europese beurzen zijn 
evenknie van Wall Street

N r .  3 0  -  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

S
inds begin dit jaar hebben 
de beurzen het moeilijk. 
De Amerikaanse indexen 
tuimelen even hard naar 
beneden als de Europese. 
Het verschil bedraagt 
 amper 0,1 procent op het 

moment dat we dit schrijven. 
Tenzij we de prestatie van de 
Amerikaanse indexen omzet-
ten van dollar naar euro: dan 
is er wel nog een verschil van 
een kleine 10 procent.
Al zowat anderhalf jaar haalt 
het ene en dan weer het ande-
re continent de overhand. Op 
jaarbasis presteert de Ameri-
kaanse referentie-index licht 
beter dan de Europese 
(1,2 %). Sinds begin vorig jaar 
bedraagt het verschil 1,8 pro-
cent. Vandaag staat de Euro-
stoxx50, met de belangrijkste 
vijftig bedrijven in de eurozo-
ne, afgerond 10 procent onder 
het niveau van de S&P 500, 
met de belangrijkste vijfhon-
derd Amerikaanse onderne-
mingen. Dat was bij de beurs-
piek in maart 2000 helemaal 
anders. Toen noteerde de Eu-

rostoxx50 een top van 5.522 
punten, tegenover 1.527 pun-
ten voor de S&P 500. Voor de 
Europese sterindex is dat nog 
altijd zijn historische piek. De 
Amerikaanse sterindex heeft 
sindsdien al honderden nieu-
we toppen gevormd. Had de 
Eurostoxx50 de voorbije 21 
jaar de prestatie van de S&P 
500 kunnen evenaren, dan 
stonden we vandaag rond 
14.000 punten in plaats van 
rond 3.500 punten. Zo groot 
is het Europese beursdeficit 
tegenover Wall Street. Het 
 relativeert meteen de gelijk-
lopende prestatie van dezer 
dagen.
Na de bankencrisis greep de 
Amerikaanse centrale bank 
meteen naar het wapen van 
de monetaire versoepeling 
door het opkopen van obliga-
ties, terwijl de Europese Cen-
trale Bank er nog een aantal 
jaren over deed om dat voor-
beeld te volgen. Maar het be-
langrijkste verschil blijft het 
gewicht van de technologie-
bedrijven in de indexen. De 

Europese indexen blijven vrij 
klassiek samengesteld, terwijl 
de S&P 500 almaar meer door 
de techgiganten wordt gedo-
mineerd. Tussen 2010 en 
2020 liet de Nasdaq- index 
zelfs een return van 493 pro-
cent in euro optekenen, of ge-
middeld 19,5 procent per jaar. 
Die gigantische kloof kreeg in 
2020 met de coronacrisis nog 
een extra climax: een presta-
tieverschil van iets meer dan 
35 procent.

De tijd is voorbij dat Wall 
Street structureel beter 
presteert dan de Euro-
pese aandelenmarkten.

Gekeerd momentum
Dat behoort echter tot het 
verleden. We blijven bij onze 
stelling dat de tijd voorbij is 
dat Wall Street structureel 
 beter presteert dan de Euro-
pese aandelenmarkten. We 
denken dat het stramien van 
het voorbije anderhalf jaar 
ook het gemiddelde stramien 
zal zijn voor de komende ja-
ren. Uiteraard niet elke week 
of elke maand hetzelfde, maar 
wel min of meer hetzelfde 
over een lange periode. Voor 
dit decennium geldt, in tegen-
stelling tot de voorbije tien 
jaar, niet langer dat een beleg-
ger in techgiganten moet 
 beleggen om de indexen te 
verslaan.
De belangrijkste verklaring is 
het keerpunt in de rente. De 
spectaculaire klim van de 
techbedrijven kon enkel maar 
gebeuren bij de gratie van de 
ultralage rente. Nu de korte- 
en de langetermijnrente weer 
stijgen, wordt meer dan aan 
de rest van de aandelen aan 
de waardering van de techgi-
ganten geknaagd. z
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A A N D E L E N

B
ill Sheriff, de oprichter 
en voorzitter van het Ca-
nadese uraniumbedrijf 
enCore Energy, maakt 
werk van de ambitie om 
tijdens deze uranium-
stierenmarkt zo snel mo-

gelijk uit te groeien tot een 
leidende uraniumproducent 
in de Verenigde Staten op ba-
sis van de weinig kapitaalin-
tensieve ISR-productieme-
thode (in-situ recovery). In 
tegenstelling tot de vorige 
stierenmarkt, van 2003 tot 
2007, is er deze keer wel een 
structureel aanbodtekort, zo-
dat Sheriff erop rekent de 
meeste aandeelhouderswaar-
de te creëren door zelf urani-
um te produceren. Dat de 
Amerikaanse overheid over 
de partijgrenzen heen initia-
tieven neemt om de tanende 
Amerikaanse uraniumsector 
te ondersteunen, is daarbij 
cruciaal. Het plan is in vier 
stappen een jaarproductie 
van 4 tot mogelijk 6 miljoen 
pond uranium uit te bouwen.

De overname van de Ameri-
kaanse uraniumactiva van 
Westwater Resources in 
2020, inclusief twee ISR-pro-
ductiefaciliteiten met pro-
ductielicenties in Texas, en 
die van Azarga Uranium in 
2021, met als belangrijkste 
projecten Dewey Burdock in 
Zuid-Dakota en Gas Hills in 
Wyoming, passen perfect in 
dat plan. De eerste productie 
is gepland in Texas. De reno-
vatie van Rosita wordt afge-

rond, op tijd om er volgend 
jaar de productie op te star-
ten. De huidige jaarlijkse ca-
paciteit van Rosita bedraagt 
800.000 pond, maar kan met 
beperkte investeringen wor-
den uitgebreid tot 2 miljoen 
pond, zonder een nieuwe li-
centie te hoeven aanvragen. 
Om het risico van de opstart 
in Texas af te dekken, sloot 
enCore de voorbije twaalf 
maanden drie afnamecon-
tracten af met Amerikaanse 
nutsbedrijven. Die verzeke-
ren een winstgevende pro-
ductie met minimumprijzen, 
zonder dat enCore de bloot-
stelling aan de verwachte ho-
gere uraniumprijzen opgeeft.
In maart haalde enCore heel 
vlot 30 miljoen Canadese 
dollar op via de uitgifte van 
19,6 miljoen aandelen tegen 
1,53 Canadese dollar per aan-
deel. Het bedrijf is daarmee 
ruimschoots gefinancierd 
voor de productieopstart in 
2023. Een tweede stap in dat 
proces wordt het in produc-
tie brengen van het Dewey 
Burdock-project. De bouw 
zal op basis van de haalbaar-
heidsstudie 31,7 miljoen 

Amerikaanse dollar kosten en 
zou klaar zijn in 2024. Dewey 
Burdock zal gespreid over 
zestien jaar 14,3 miljoen pond 
uranium produceren. De der-
de fase in de productieop-
bouw wordt de opstart van 
het Gas Hills-project in Wyo-

ming vanaf 2025. Het zal mo-
gelijk als satellietproject van 
Dewey Burdock fungeren en 
over zeven jaar 6,5 miljoen 
pond uranium produceren. 
De verwachte bouwkosten 
bedragen 26 miljoen Ameri-
kaanse dollar. De vierde fase 
wordt de ontwikkeling van 
Crownpoint en Hosta Butte 
in de uitgebreide portefeuille 
in het uraniumdistrict van 
New Mexico. De eerste pro-
ductie komt er ten vroegste 
in 2027. Daarnaast bestudeert 
enCore nieuwe overnames.
Alle voorbereidingen voor de 
geplande beursnotering op 
Nasdaq zijn klaar, maar het 
management wacht op een 
beter moment om die aan-
vraag in te dienen. Eerst 
wordt er nog een omgekeer-
de aandelensplitsing doorge-
voerd.

Conclusie
Het ondernemingsplan van 
enCore Energy zit perfect op 
schema voor de eerste urani-
umproductie vanaf 2023. Het 
ervaren team van Bill Sheriff 
positioneerde het bedrijf ide-
aal om in te spelen op de 
breed gedragen renaissance 
van de nucleaire industrie in 
de Verenigde Staten. Het 
aandeel werd de jongste 
maanden meegesleurd in het 
negatieve beursklimaat. Het 
is wachten op een ommekeer 
van het sentiment. We ver-
wachten de komende jaren 
een uitblinkersrol van dit 
aandeel. De extreme volatili-
teit hoort erbij, waarbij forse 
terugvallen in een stieren-
markt bijkoopmomenten 
zijn. z

E N C O R E  E N E R G Y

Eerste uraniumproductie in 2023

Ko e r s :  1,03 CAD
T i c ke r :  EU CN
I S I N - c o d e :  CA29259W1068
M a r k t :  Toronto
Beurskapitalisatie: 362,9 miljoen CAD
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 :  +2 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -36 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

We verwachten de komende 
jaren een uitblinkersrol 
van enCore Energy.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
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I
BM besliste vorig jaar te 
 focussen op cloudsoftware, 
consultancy en de verkoop 
van specifieke hardware-
producten. De afdeling in-
frastructuurbeheer (Global 
Technology Services) werd 

niet langer tot de kernactivi-
teiten gerekend. IBM splitste 
die af in een afzonderlijk be-
drijf, Kyndryl. In het voorbije 
tweede kwartaal speelde de 
dure dollar IBM parten.
Dat zal ook in de tweede 
jaarhelft nog het geval zijn. 
Aanvankelijk werd de impact 
op 3 tot 4 procent van de om-
zet geschat, maar nieuwe 
prognoses geven 6 procent 
aan. Dat komt overeen met 
ongeveer 3,5 miljard dollar 
op jaarbasis en is zelfs voor 
een bedrijf met de omvang 
van IBM niet niks.

In het tweede kwartaal klom 
de groepsomzet met 9 pro-
cent naar 15,54 miljard dollar, 
een stuk boven de consensus-
prognose van 15,18 miljard. 
Exclusief valutaverschillen 
bedroeg de groei 16 procent. 
De operationele winst klom 
naar 1,47 miljard, tegenover 
810 miljoen vorig jaar, maar 
de brutowinstmarge daalde 
op jaarbasis van 55,2 naar 
53,4 procent. Dat komt door 
stijgende kosten voor compo-
nenten en hogere lonen, met 
name in de consultancyafde-
ling. De winst per aandeel 
kwam met 2,31 dollar wel bo-
ven de verwachte 2,27 dollar 
uit. De consensusprognose 
voor het volledige boekjaar 

bedraagt 9,69 dollar per aan-
deel.
De softwareafdeling groeide 
met 6,4 procent, of meer dan 
12 procent, exclusief wissel-
koersverschillen. IBM zet 
onder meer in op kunstmati-

ge intelligentie, cyberbeveili-
ging en de hybride cloud. Die 
laatste niche is de schakel 
tussen de publieke cloud en 
de private cloud van bedrij-
ven. Het hybridecloudplat-
form (software en hardware 
gecombineerd) leverde de 
voorbije vier kwartalen een 
omzet van 21,7 miljard dollar 
op, een groei met 19 procent. 
De omzet uit consultancy 
groeide met 9,8 procent. IBM 
wil de margedruk verminde-
ren door de prijzen te verho-
gen.
De omzet uit hardware steeg 
met bijna een vijfde. De ver-
koop van de zSystems-pro-
ductlijn dikte zelfs met 69 
procent aan. Dat kwam door 
de start van de verkoop van 
de nieuwe z16-mainframe-
computer. In het eerste 
kwartaal was er nog een ach-
teruitgang met 19 procent.
De prognose voor de groeps- 
omzet over het volledige 
boekjaar bedraagt 60,9 mil-
jard dollar, een groei met 6 
procent op jaarbasis. IBM 
boekte in het tweede kwar-
taal een vrije kasstroom van 
2,1 miljard dollar. Dat brengt 

het totaal over de eerste jaar-
helft op 3,3 miljard dollar. De 
technologiegroep beschikte 
eind juni over 7,8 miljard dol-
lar liquiditeiten. De schuld, 
exclusief de financieringsaf-
deling IBM Global Financing, 
bedroeg 38 miljard dollar. De 
prognose voor de vrije kas-
stroom over het volledige 
boekjaar werd licht verlaagd 
van 10 tot 10,5 miljard dollar 
naar 10 miljard dollar. De ex-
treem hoge aandeleninkopen 
uit het verleden zijn er niet 
meer bij, maar IBM gooide 
het over een andere boeg met 
een groeiend dividend. Dat 
werd eerder dit jaar opge-
trokken naar 1,65 dollar op 
kwartaalbasis. Dat is tegen de 
huidige koers goed voor een 
rendement van meer dan 5 
procent. IBM keerde in de 
eerste jaarhelft voor 3 miljard 
dollar aan dividenden uit.

Conclusie
IBM deed het dit jaar een 
stuk minder slecht dan de 
technologiesector, maar was 
voordien ook veel minder 
hard gestegen. Big Blue kan 
sinds vorig jaar weer aankno-
pen met omzetgroei, die in 
2022 wel gedeeltelijk wordt 
gefnuikt door de dure dollar. 
De groep beschikt in ver-
schillende niches nog over 
een sterke marktpositie en 
koppelt positieve kasstromen 
aan een hoog en groeiend di-
vidend. Dat hoge rendement, 
gekoppeld aan een erg rede-
lijke waardering, is de groot-
ste troef van IBM, dat boven-
dien ook redelijk gewaar-
deerd is. Vandaar de advies-
verhoging. z

I B M

Stabiele groei en hoog rendement

Ko e r s :  128,93 dollar
T i c ke r :  IBM US
I S I N - c o d e :  US4592001014
M a r k t :  New York Stock Exchange
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  116 mil jard  
dollar
K /w  2 0 2 1 :  16
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  13,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -2 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,1  %

IBM beschikt in verschil-
lende niches nog over een 
sterke marktpositie.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A A N D E L E N

I
n de elektronicasector is 
Samsung Electronics een 
naam als een klok. Dat het 
bedrijf zou uitgroeien tot 
de grootste producent van 
geheugenchips en smart-
phones ter wereld en tot 

een van de grootste onderne-
mingen van Azië, had nie-
mand durven denken toen 
het bedrijf in 1938 begon als 
kruidenier. Halfgeleiders en 
smartphones zorgen samen 
voor iets meer dan 70 pro-
cent van de omzet en 85 pro-
cent van de bedrijfswinst 
(ebit). Toch ligt het aandeel 
van het Zuid-Koreaanse con-
glomeraat niet in de bovenste 
lade bij beleggers, zelfs niet 
nadat de 53-jarige Lee Jae- 
Yong, de oudste kleinzoon 
van de stichter, begin decem-
ber het ‘nieuwe Samsung’ 
heeft gelanceerd. Hij voegde 
de mobiele en de consumen-
tendivisie samen tot één divi-
sie, naast de chipdivisie.
Het samensmelten van beide 

afdelingen moet er onder 
meer voor zorgen dat er snel-
ler nieuwe gadgets en appli-
caties uit de consumenten-
divisie in nieuwe versies van 
smartphones worden geïnte-
greerd, en omgekeerd, dat 
technologie voor het Galaxy- 
ecosysteem wordt omgezet 
in elektronicaproducten. 
Maar de herstructurering en 
de managementwissels 
moesten ook de wil tonen dat 
het concern echt streeft naar 
verandering en sterkere ope-

rationele prestaties, om beter 
te kunnen concurreren met 
het veel rendabelere Apple.
2021 was een geweldig jaar 
voor de chipdivisie, met 
voorlopige groeicijfers van 36 
en 22 procent voor DRAM- 

en NAND-halfgeleiders. 
Samsung is goed voor ruim 
een derde van de wereldwij-
de productie van die chips. 
De smartphones deden het 
minder goed. De grote groei 
is al enkele jaren uit die bran-
che verdwenen, en bij Sam-
sung was de achteruitgang in 
2021 nog groter dan het ge-
middelde in de sector. De 
vouwbare smartphones Ga-
laxy Z Fold 3 en Flip 3 zijn te 
veel een nicheproduct om de 
cijfers te redden. Over 2022 
is er beter nieuws. Samsung 
is de eerste techgigant die 
met voorlopige cijfers inzicht 
gaf in zijn tweede kwartaal. 
Daaruit bleek dat de verkoop 
veel beter was dan de markt 
had verwacht. Net als in het 
eerste kwartaal komt de om-
zet uit in de buurt van 77 mil-
jard Koreaanse won. In het 
vorige kwartaal was dat 
77,78 miljard won, maar in 
vergelijking met hetzelfde 
kwartaal van vorig jaar is er 
een vooruitgang van 21 pro-
cent (toen 63,67 miljard 
won). Ook de bedrijfswinst 
(ebit) van 14 miljard won 
komt aardig in de buurt van 
de 14,12 miljard won van het 

voorgaande kwartaal en ligt 
bijna 11 procent boven de be-
drijfswinst van 12,57 miljard 
won in het tweede kwartaal 
van 2021. De inflatie heeft 
een impact op de marges, 
maar verergerde dus niet of 
nauwelijks in het tweede 
kwartaal tegenover het eerste 
kwartaal.
Die hoopgevende cijfers 
zorgden voor een algemeen 
herstel in de chipsector, 
waardoor de beurswaarde 
van de bedrijven in dat seg-
ment met 30 miljard dollar 
herstelde. Sam sung weer-
stond dus ook goed aan de 
omvangrijke lockdowns in 
China. China is de grootste 
markt voor Sam sung, met 21 
procent van de groepsomzet.

Conclusie
De positieve reactie op de 
voorlopige kwartaalcijfers 
lijkt ons volkomen logisch. 
Samsung kan vandaag wor-
den gekocht tegen minder 
dan 3 keer de verwachte ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda), 
slechts 1,1 keer de boekwaar-
de en tegen 9 keer de ver-
wachte winst voor 2022. Dat 
is bijzonder laag, ook histo-
risch bekeken. Bovendien 
heeft Samsung een heel soli-
de balans met een nettokas-
positie. We houden het aan-
deel dan ook in de voorbeeld-
portefeuille en sluiten een 
verhoging van onze positie 
niet uit als stevige herstel-
kandidaat. z

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

Sterke resultaten, zwakke koers

Ko e r s :  1119 dollar
T i c ke r :  SMSN LI
I S I N - c o d e :  US7960508882
M a r k t :  London Stock Exchange
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  267,21 mil jard 
dollar
K /w  2 0 2 1 :  11,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  9
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -36 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -32 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,5 %

Het aandeel van Samsung 
is historisch bekeken bij-
zonder goedkoop.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
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S
üdzucker is veruit de 
grootste suikerproducent 
van Europa (23 suiker- 
fabrieken en twee raffi-
naderijen) en wordt 
 gecontroleerd door een 
coöperatie van 30.000 

suikerbiettelers (59% van de 
aandelen). Op de aankondi-
ging van de eerstekwartaal-
cijfers van het boekjaar 
2022-2023 (afsluitdatum 28 
februari) volgde een veeleer 
neutrale koersreactie. Dat 
was helemaal niet slecht, 
want de koers was in de aan-
loop naar die bekendmaking, 
tegen de algemene beurs-
trend in, al mooi gestegen. De 
cijfers en de prognoses voor 
het volledige boekjaar over-
troffen de analistenverwach-
tingen. De voorbije twee jaar 
waren sterke jaren voor de 
landbouwgrondstoffen. De 
suikerprijs is tussen midden 
2020 en het voorjaar van 
2022 van 12 naar 20 dollar 
geklommen, al is die onlangs 
wel zo’n 10 procent terugge-
vallen vanaf de piek.

Het afgelopen decennium 
heeft Südzucker gediversifi-
eerd in bio-ethanol via de 
beursgenoteerde dochter 
CropEnergies, een van de 
grootse spelers in Europa, in 
fruitbereidingen en fruitcon-
centraten (nummer één in 
Europa) en in specialiteiten 
(nummer één in Europa voor 
diepgevroren pizza). In het 
eerste kwartaal van het boek-
jaar 2022-2023 steeg de om-

zet met 29,8 procent tot 2,275 
miljard euro. Het manage-
ment blijft erbij dat de omzet 
dit boekjaar tussen 8,9 en 
9,3 miljard euro zal uitkomen 
(7,6 miljard euro in het afgelo-
pen boekjaar). Opmerkelijk is 
dat de analistenconsensus 
voor de omzet 8,69 miljard 
euro bedraagt, of zo’n 3 pro-
cent onder de onderkant van 
de vork.
Cruciaal was de omzet- 
sprong van het suikersegment 
(+22,1 % of van 595 naar 
727 miljoen euro). De hogere 
gemiddelde prijs werd ver-
sterkt door hogere volumes 
en een hogere opbrengst per 
beplante hectare. De droogte 
kan de opbrengsten later dit 
jaar wel in negatieve zin be-
invloeden. Zowel in absolute 
als relatieve termen scoorde 
CropEnergies veruit de 
grootste omzetsprong met 
93,3 procent, van 195 naar 
377 miljoen euro. De forse 
klim van de energieprijzen is 
daar natuurlijk niet vreemd 
aan. Specialiteiten, de op één 
na grootste afdeling, boekte 
een omzetgroei van 421 naar 
515 miljoen euro (+22,3 %).

Voor het hele boekjaar mikt 
het management voor de sui-
kerdivisie opnieuw op een 
positief bedrijfsresultaat 
(ebit) tussen 0 en 100 miljoen 
euro. CropEnergies deed het 
schitterend met een ebit-

sprong van 15 naar 87 miljoen 
euro. Specialiteiten zorgde 
voor een valse noot, met een 
daling van de ebit van 34 
naar 30 miljoen euro – een 
gevolg van de kosteninflatie. 
Fruit deed het in de groep ge-
matigd met een ebit-toename 
van 16 naar 20 miljoen euro. 
In totaal levert het eerste 
kwartaal een bedrijfswinst 
(ebit) van 163 miljoen euro 
op, of ruim een verdrievoudi-
ging tegenover de 49 miljoen 
euro in de eerste drie maan-
den van het vorige boekjaar. 
De bedrijfsleiding mikt op 
een vork van 400 tot 500 mil-
joen euro voor het hele boek-
jaar (332 miljoen euro in het 
boekjaar 2021-2022). De ana-
listenconsensus voor de 
groepsebit staat op 405 mil-
joen euro, helemaal aan de 
onderkant van de vork.

Conclusie
Geduld wordt dan toch be-
loond. Het aandeel heeft de 
afgelopen maanden eindelijk 
de sprong kunnen maken 
waar we op hadden gehoopt. 
Laten we niet vergeten dat 
Südzucker enkele jaren gele-
den door een diep dal is ge-
gaan en daar nog maar deels 
van is hersteld. Tegen 15 keer 
de verwachte winst, tegen 
1,2 keer de boekwaarde en 
7 keer de verhouding tussen 
de ondernemingswaarde (ev) 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor het boekjaar 
2022-2023 is het aandeel nog 
niet echt duur, maar het 
goedkope is er wel vanaf. 
Vandaar nemen we de beslis-
sing om het advies naar ‘neu-
traal’ te verlagen. z

S Ü D Z U C K E R

Eindelijk fors winstherstel

Ko e r s :  15,49 euro
T i c ke r :  SZU GR
I S I N - c o d e :  DE0007297004
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie:  3,16 miljard euro
K /w  2 0 2 1 - ‘2 2 :  22,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2- ‘2 3 :  15
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +16 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,6 %

Südzucker is nog niet  
echt duur, maar het  
goedkope is er wel vanaf.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 15 JULIGF
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M A R K T  I N  B E E L D

Het vooruitzicht op het her-
stel van het aantal abonnees 
deed de koers van de Ameri-
kaanse streamingdienst Net-
flix opveren na de bekend-
making van de tweedekwar-
taalcijfers. Weliswaar daalde 
het aantal abonnees nog met 

970.000, maar dat was beter 
dan de verwachtingen. Ana-
listen gingen uit van 2 mil-
joen. De groep boekte een 
nettowinst van 3,20 dollar 
per aandeel, flink beter dan 
verwacht. Voor het derde 
kwartaal voorspelt Netflix 
een aangroei van het klanten-
bestand met 1 miljoen. Op 
166 dollar werd een bodem 
gevormd. Het aandeel won 
ruim 5,4 procent na het 
nieuws en steeg nadien door.

Het is nog wachten op de 
tweedekwartaalcijfers, maar 
Solvay gaf een verrassend po-
sitief voorproefje. De groep 
verwacht een onderliggende 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
tussen 855 en 865 miljoen 
euro. Dat cijfer overtreft de 

verwachtingen van de analis-
ten met 10 tot 13 procent. 
 Ondanks de onzekere macro- 
economische omstandighe-
den zal Solvay de verwachtin-
gen voor heel 2022 verhogen. 
Er doken ook geruchten op 
dat Solvay zou werken aan 
een uitstap uit olie- en gas-
chemicaliën. Door de hoge 
olie- en gasprijzen is het  
ogenblik daar gunstig voor. In 
enkele dagen won de koers 
van Solvay 6,5 procent.

Het Belgische medtechbedrijf 
Sequana Medical kreeg de 
proof of concept voor de fase 
IIa-studie naar hartfalen. 
Daarnaast werd met de erva-
ren Amerikaan Doug Kohr 
een topper opgenomen in de 
raad van bestuur. Sequana 

Medical tankte 10 miljoen eu-
ro bij Kreos Capital. De le-
ning heeft een rente van 9,75 
procent per jaar, met 1,25 
procent transactievergoedin-
gen en 1,25 procent terugbe-
talingscommissies. Later kan 
daar nog 10 miljoen euro bij 
komen, voldoende tot het 
derde kwartaal van 2023. De 
beleggers reageerden en-
thousiast en stuurden het 
aandeel in enkele dagen ruim 
30 procent hoger.

Telenet bereikte eindelijk een 
deal met Fluvius over een 
nieuw glasvezelnetwerk door 
de oprichting van een nieuw 
bedrijf, voorlopig NetCo 
 genoemd, dat voor 66,8 pro-
cent in handen van Telenet 
zal zijn en voor 33,2 procent 

van Fluvius. De deal doet de 
nettoschuld van Telenet met 
500 miljoen euro dalen. Bij 
NetCo zal de nettoschuld-
graad op vijf keer de ebitda 
liggen. Telenet wijzigt daar-
voor wel drastisch zijn divi-
dendbeleid: er komt een 
drempel voor het dividend van 
1 euro bruto. Dit jaar was de 
laatste keer dat er 2,75 euro 
werd uitgekeerd. De aandeel-
houders stuurden het aan-
deel 12,5 procent lager.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 216,44 dollar
Ticker: NFLX US
ISIN-code: US64110L1061

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 82,64 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 6,72 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 16,63 euro
Ticker: TNET BB
ISIN-code: BE0003826436
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A
ls de sfeer negatief is op 
de beurzen, gaan vrijwel 
alle aandelen onderuit. 
Goed en minder goed 
worden over dezelfde 
kam geschoren. Ook een 
kwaliteitsaandeel als 

New mont krijgt dan klappen. 
Maar we denken dat de huidi-
ge malaise kansen biedt om à 
la hausse te gaan op de groot-
ste goudproducent ter we-
reld. Sommige superbeleggers 
zijn onmetelijk rijk geworden 
door aandelen te kopen als de 
meeste andere beleggers er-
vanaf wilden.
Het aandeel is opgenomen in 
de S&P 500-index. Dat kan 
zowel actieve en passieve be-
leggers aantrekken. Het ver-

O P T I E S

Newmont is kwaliteit voor een prikje
loor de voorbije twaalf maan-
den 10 procent van zijn waar-
de. Nochtans heeft het bedrijf 
heel wat ijzers in het vuur lig-
gen. Het heeft overwegend 
goudmijnen in politiek stabie-
le regio’s, wat de meeste con-
currenten helemaal niet kun-
nen zeggen. De balans is bij-
zonder stevig en de produc-
tiekosten behoren tot de laag-
ste van allemaal.
We zouden het zelfs weer 
aandurven een zuivere call-
optie te kopen. Normaal ge-
sproken verkiezen we om via 
geschreven posities winst te 
boeken. Maar de aandelen-
koers is voldoende volatiel 
om onze pijlen te richten op 
een goedkope call.

Gekochte call
Koop de call Newmont de-
cember 2022 met uitoefen-
prijs 60,00 dollar @ 
3,35 dollar
De uitoefenprijs is een kleine 
10 procent hoger dan de hui-
dige aandelenkoers. We beta-
len 3,35 dollar voor die aan-
koopoptie. Maar we hebben 
tijd gekocht tot 16 december. 
In normale omstandigheden 
zou Newmont weer richting 
75 dollar of meer kunnen 
gaan. Dat is verre van onmo-
gelijk, want in april werd voor 
hetzelfde aandeel nog 85 dol-
lar betaald. We vertrouwen 
ook wat op de technische 
analyse. Die ziet pas een 
weerstand rond 60 dollar. 

Maar zodra die het begeeft, 
kan het snel richting 75 dollar 
gaan. In dat geval is deze call 
minstens 15 dollar waard.
Uieraard is ook hier de defen-
sieve variant van het schrijven 
van een putoptie mogelijk.

Geschreven put
Schrijf de put Newmont ok-
tober 2022 met uitoefen-
prijs 65,00 dollar @ 
11,65 dollar
De premie van 1.165 dollar 
(11,65 x 100) is mooi meege-
nomen, als de aandelenkoers 
van Newmont aan een re-
monte begint. Mocht het mis-
gaan en de koers blijft op een 
laag niveau, dan kopen we de 
aandelen tegen 65 dollar, ver-
minderd met de premie van 
11,65 dollar. We betalen dus 
slechts 53,35 dollar per aan-
deel. Dat is zo’n 3 procent on-
der de huidige beurskoers. z

D
e opkomende landen zijn 
dit jaar geen veilige ha-
ven op de turbulente aan-
delenmarkten. Dat komt 
gedeeltelijk omdat de 
meeste van hun schuld 
uitstaat in dollar en de 

Amerikaanse munt tegen vrij-
wel alle andere valuta fors in 
waarde is gestegen.

Amundi MSCI Emer-
ging Markets ETF
ISIN-code: LU1681045370
Beurs: Euronext Parijs
Jaarlijkse vergoeding: 0,20%
Ticker: AEEM FP

Deze tracker schaduwt de 
MSCI Emerging Markets-in-
dex. Die is met 1.382 bedrij-

D E R I V A T E N

Trackers op de opkomende landen

ven uit 24 landen de grootste 
index in het segment van de 
opkomende markten. Veel 
trackers volgen die als onder-
liggende waarde. De index is 
heel sterk op Azië gericht; 
China en Taiwan hebben sa-
men een gewicht van bijna 50 
procent. De Chinese beurs 
deed het tijdens de eerste 
jaarhelft in verhouding niet 
zo slecht, wat de achteruit-
gang van de MSCI EM be-
perkte tot iets meer dan 20 
procent. Dit product is een 
synthetische tracker, waarvan 
de inkomsten worden herbe-
legd. 
Een alternatief op Euronext 
Parijs is de Lyxor MSCI 
Emerging Markets ETF met 

tickersymbool LEM FP en 
ISIN-code FR0010429068. 
De jaarlijkse beheerkosten 
liggen met 0,55 procent een 
stuk hoger. Op dat gebied 
scoort de Xtrackers MSCI 
Emerging Markets ETF 
 beter met 0,18 procent. Deze 
tracker van  uitgever DWS 
Group noteert op Xetra met 
tickersymbool XMME GY en 
ISIN-code IE00BTJRMP35. 
XMME is een fysieke tracker 
waarvan de dividenden wor-
den herbelegd.

Lyxor MSCI Emerging 
MarketsM ex-China 
ETF
ISIN-code: LU2009202107
Beurs: Xetra

Jaarlijkse vergoeding: 0,15% 
(na oktober 0,25%)
Tickers: EMXC GY

Deze tracker schaduwt de 
MSCI Emerging Markets 
ex-China-index. Die telt 692 
bedrijven uit opkomende lan-
den buiten China. Toch is het 
overwicht van Azië groot. Het 
best vertegenwoordigde land 
is Taiwan (22%), gevolgd door 
India (20%), Zuid-Korea 
(18%), Brazilië (7,4%), Saudi- 
Arabië (6,6 %), en Zuid-Afrika 
(5,3%). Het is een syntheti-
sche tracker waarvan de divi-
denden worden herbelegd. 
De jaarlijkse beheerkosten 
werden tijdelijk verlaagd van 
0,25 naar 0,15 procent. 
Beleggers die op individuele 
landen willen inspelen, kun-
nen terecht bij landen-ETF’s 
zoals de iShares MSCI Brazil 
ETF en de Lyxor MSCI India 
ETF. z
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P O R T E F E U I L L E

S
inds 16 juni heeft Wall 
Street geen nieuw diep-
tepunt meer laten opte-
kenen en heeft de tienja-
rige overheidsrente geen 
nieuwe top meer bereikt. 
Dat voedt de hoop dat we 

de neergang – al dan niet 
voorlopig – wel hebben ge-
had en dat we uitkijken naar 
betere beursmaanden, met 
weliswaar nog altijd volatili-
teit en mindere dagen. Geen 
hittegolf op de aandelen-
markten, maar wel steeds 
bredere opklaringen.

Barco: bevestiging van 
herstel
Barco is een van de schaarse 
uitblinkers op de Brusselse 
beurs, met een koerswinst 
van meer dan 30 procent dit 
jaar. Na een goede eerste-
kwartaalupdate bevestigde 
het technologiebedrijf met 
sterke halfjaarcijfers dat het 
herstel na de coronapande-
mie doorzet. De gevolgen 
zijn nog niet helemaal achter 
de rug, want de lockdowns in 
China wogen nog op de En-

tertainment-afdeling. Daar-
naast worden de kosten van 
het tekort aan componenten 
op 40 miljoen euro geschat. 
In de tweede jaarhelft moet 
die impact sterk dalen of 
zelfs helemaal wegvallen.
Toch lag de omzet in de eer-
ste jaarhelft met 472,6 mil-
joen euro (+29 %) boven de 
verwachte 441 miljoen. Barco 
kon profiteren van de dure 
dollar, want het haalt meer 
dan 60 procent van zijn om-
zet uit Noord-Amerika en 
Azië. Exclusief wisselkoers-
verschillen bedroeg de groei 
22 procent. De bedrijfswinst 
of ebitda groeide op jaarbasis 
met 68 procent naar 46,2 mil-
joen euro, ruim boven de 
consensusverwachting van 
35,5 miljoen. Barco boekte 
minder afschrijvingen en 
hoefde, anders dan vorig jaar, 
geen herstructureringskosten 
ten laste van het resultaat te 
nemen. De ebita-marge dikte 
aan naar 9,8 procent, tegen-
over 7,5 procent vorig jaar 
(consensus: 8,1%). Netto 
bleef er 22 miljoen euro over 

(0,25 euro per aandeel), te-
genover 2,5 miljoen (0,03 eu-
ro) een jaar eerder.
Entertainment was de enige 
afdeling die onder de ver-
wachtingen bleef, ondanks 
een omzetgroei met 23 pro-
cent naar 160 miljoen euro. 
De ebitda was echter 2,7 mil-
joen euro negatief, terwijl op 
13,2 miljoen was gerekend. 
Enterprise deed het beter 
dan verwacht met een omzet 
van bijna 150 miljoen euro 
(+43 %) en een ebitda-marge 
van 18,4 procent. ClickShare 
vond zijn tweede adem, nu er 
weer meer op kantoor wordt 
gewerkt. De tool is wereld-
wijd al in meer dan 1 miljoen 
vergaderzalen geïnstalleerd. 
Healthcare blijft de grootste 
afdeling met een omzet van 
163,9 miljoen euro (+24%) en 
een ebitda-marge van 13,6 
procent. 
Op groepsniveau haalde Bar-
co in de eerste jaarhelft voor 
509,2 miljoen euro nieuwe 
orders binnen (+9%). De 
waarde van het orderboek 
bedraagt 538 miljoen euro, of 
37 procent meer dan een jaar 
eerder. Enterprise zag het 
aantal bestellingen met 24 
procent aandikken, gevolgd 
door Entertainment (+11%). 

Bij Healthcare was er een 
lichte daling (-3%). Barco 
durfde deze keer wel jaar-
prognoses te geven. Het gaat 
uit van een omzetgroei met 
25 procent tegenover 2021. 
De ebitda- marge zou op 10 
tot 12 procent uitkomen. Op 
middellange termijn mikt 
Barco op een ebitda-marge 
van 14 tot 17 procent.
De vrije kasstroom was over 
de eerste jaarhelft 28 miljoen 
euro negatief door de toena-
me van de voorraden en de 
handelsvorderingen. Veel 
contracten werden pas aan 
het einde van het kwartaal 
afgesloten, waardoor de beta-
ling pas in de lopende kwar-
taal volgt. Over het volledige 
boekjaar zal de vrije kas-
stroom wel positief zijn. Het 
dividend (nu 0,4 euro per 
aandeel) komt dus niet in ge-
vaar. De cashpositie daalde 
aan het einde van de eerste 
jaarhelft naar 234 miljoen 
euro, of 76 miljoen euro min-
der dan zes maanden eerder. 
Barco presteerde in de eerste 
jaarhelft boven de verwach-
tingen. De extreme onder-
waardering van eind vorig 
jaar is weg, maar gezien de 
betere vooruitzichten, het 
aantrekkelijke rendement en 
de sterke financiële positie 
blijft Barco koopwaardig 
(rating 1A). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema basis-
waarden
- 7C Solarparken heeft de 
winstverwachtingen voor het 
boekjaar 2022 verhoogd. De 
cashflow per aandeel zou 
voor 2022 uitkomen op 
0,65 euro per aandeel op 
basis een verwachte ebitda 
tussen 49,1 tot 55,4 miljoen 
euro.
- ASML deed het beter dan 
verwacht in het tweede kwar-
taal, maar verlaagde zĳn 
groeiprognose voor 2022 van 
20 naar 10 procent door het 
schuiven met de omzet, wat 

wel een daling van de bruto-
marge naar 49 à 50 procent 
inhoudt. Meer in het volgende 
nummer.
- Ontex heeft een nieuwe 
fabriek geopend in de Ameri-
kaanse staat North Carolina. 
Die moet de verdere groei in 
de Verenigde Staten mogelĳk 
maken en de logistiek helpen 
optimaliseren.
- Sipef: Indonesië besliste de 
exportheffing voor palmolie 
minstens tot 31 augustus op 
te schorten. Daardoor kan 
het lokale voorraden verko-
pen. De plantageholding blĳft 

uitgaan van een recordwinst 
in 2022.
- Solvay: zoals BASF de week 
voordien kwam nu ook Solvay 
voortĳdig met een positieve 
omzet- en winstverrassing. 
De verwachte vork van 855 à 
865 miljoen euro voor de 
ebitda houdt 10 à 13 procent 
beterschap in tegenover de 
analistenconsensus (lees ook 
blz. 86).

Thema vergrij-
zing
- Hyloris meldt positieve 
resultaten in fase I voor het 

mondspoelmiddel HY-004.
- Sequana Medical boekt 
een mooie vooruitgang in het 
onderzoek naar hartfalen met 
een effectieve verwĳdering 
van een teveel aan vocht, 
waardoor de mortaliteit met 
75 procent zakt na één jaar 
behandeling. Bovendien 
werd met de Amerikaan Doug 
Kohrs een topper met veertig 
jaar ervaring aan de raad van 
bestuur toegevoegd. 
Sequana tankte ook 10 mil-
joen euro bĳ voor de lening-
overeenkomst met Kreos 
Capital VI (lees ook blz. 86).

Geen hittegolf, wel 
opklaringen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
163.679,72 (99,8%) 447,49 (0,2%) 164.127,21 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -8,0% Bel20 -13,8%
Eurostoxx50 -16,3% MSCI World -7,2%

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

O
pzame lezers hebben 
vastgesteld dat de koers 
van heel wat obligaties 
fors gedaald is. Dat heeft 
alles te maken met de 
stijgende rente. Nieuwe 
obligaties komen op de 

markt met een veel hogere 
coupon dan die van bestaan-
de leningen. Door die lagere 
koers houdt het rendement 
van effecten op de secundai-
re markt gelijke tred met dat 
van leningen op de primaire 
markt.
Wie vandaag een obligatie 
koopt tegen 75 procent van 
de nominale waarde – wat 
lang niet onmogelijk is – en 
op de vervaldag 100 procent 
ontvangt, houdt dus een aan-
zienlijke meerwaarde over. 
Maar omdat vadertje staat 
van vele walletjes eet, stellen 
beleggers zich de vraag hoe 
de fiscus omgaat met die 
meerwaarde. Het antwoord 
op die vraag is naar Belgische 
normen verrassend: de fisca-
le afhandeling hangt af van 
de prijs waartegen de obliga-
tie is uitgegeven.
Vaak wordt een obligatie uit-
gegeven tegen 100 procent. 

Als u ze nu koopt voor 75 
procent en u betaalt bijvoor-
beeld 75.000 euro, krijgt u op 
de eindvervaldatum 100 pro-
cent of 100.000 euro terug. 
Het verschil tussen de aan-
koop- en de terugbetalings-
prijs, namelijk 25 procent of 
25.000 euro, is belastingvrij. 
Op de intresten die u jaar-
lijks ontvangt, is wel 30 pro-
cent roerende voorheffing 
verschuldigd. Als u de obli-
gatie die u kocht voor 
75.000 euro, verkoopt vóór 
de eindvervaldatum tegen 
bijvoorbeeld 85.000 euro, 
dan is de meerwaarde van 
10.000 euro eveneens belas-
tingvrij.

Onder pari
Met een obligatie die onder 
pari is uitgegeven, is de situa-
tie anders. Stel dat een obli-
gatie wordt uitgegeven tegen 
99,5 procent. U betaalt dan 
99.500 euro voor een lening 
die terugbetaald wordt tegen 
100.000 euro. Als u die houdt 
tot de vervaldag, draagt u 
roerende voorheffing af op 
het verschil tussen de uitgif-
te- en de terugbetalingsprijs. 

In dit voorbeeld bent u dus 
30 procent belasting op 
500 euro verschuldigd.
Maar als u dezelfde obligatie 

vandaag op de secundaire 
markt koopt, kunt u toch een 
fiscaalvriendelijke meer-
waarde realiseren. U koopt 
die bijvoorbeeld tegen 75 
procent of 75.000 euro en op 
de vervaldag incasseert u 100 
procent of 100.000 euro. De 
meerwaarde, of het verschil 
tussen de aankoopprijs 
(75.000 euro) en de uitgifte-
prijs (99.500 euro), is dan be-
lastingvrij. Alleen op het ver-
schil tussen de oorspronke-
lijke uitgifteprijs (99.500 eu-
ro) en de terugbetalings-
waarde (100.000 euro), of 
500 euro, is 30 procent roe-
rende voorheffing verschul-
digd. Uiteraard geldt hetzelf-
de tarief op alle ontvangen 
coupons.

OBLIGATIES MET EEN LAGE FISCALE DRUK

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Volkswagen Leasing 0,625 %  19/07/29  82,36  3,50 % 1.000  BBB+
EUR Renault SA 1,00 % 28/11/25 89,86 4,29 % 1.000 BB+
EUR Blackstone Private Cre 1,75 %  30/11/26  84,29 5,92 % 100.000 BBB-
EUR Petroleos Mexicanos 2,75 % 21/04/27 75,41  9,37 %  100.000  BBB
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  100.000 81,61 5,87 % BBB-
EUR Ineos Finance Plc  2,125 % 15/11/25 89,4 5,65 % 100.000 BB
EUR Renault SA  2,50 % 02/06/27 81,78 7,03 % 100.000 BB+
EUR SoftBank Group Corp  3,125 % 19/09/25  85,22  8,52 % 100.000  BB+
EUR Intrum AB  3,00 % 15/09/27  77,28  8,62 %  100.000  BB
EUR Iliad SA 1,875 % 25/04/25  92,73  4,72 % 100.000 BB
CAD Hyundai Capital  2,008 % 12/05/26 89,67  5,00 % 1.000  BBB+
USD Apple Inc. 1,125 %  11/05/25  94,25  3,27 % 2.000 AA+
USD Coinbase Global Inc.  3,375 % 01/10/28 64,5 11,5 % 2.000  BB+

Obligaties onder pari
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Obligatiefondsen
Sommige beleggers verkie-
zen obligatiefondsen of -trac-
kers boven individuele obli-
gaties, vooral om de ruimere 
spreiding. Fondsen geven ook 
de mogelijkheid te beleggen 
in obligaties die voor particu-
lieren niet of heel moeilijk 
toegankelijk zijn. Op de 
meerwaarde op de obligaties 
houdt de bank 30 procent 
roerende voorheffing in. De 
fiscus beschouwt een fonds 
of een tracker als een obliga-
tiefonds zodra 10 procent van 
dat fonds belegd is in obliga-
ties.
Door de stijgende rente is dit 
een geschikt moment om de 

portefeuille aan te vullen met 
fiscaalvriendelijke obligaties. 
Dat zijn doorgaans obligaties 
met een vergelijkbaar rende-
ment als dat van een primaire 
obligatie, maar met een klei-
nere coupon. Daardoor is de 
roerende voorheffing veel la-
ger. Het rendement ligt onge-
veer even hoog omdat de 
obligatiekoers laag is en de 
meerwaarde aan het einde 
van de rit onbelast is.

Verlopen rente
Beleggers die obligaties ko-
pen op de secundaire markt 
schrikken er soms van dat ze 
ook verlopen rente moeten 
betalen. Toch is dat normaal. 
Als u bijvoorbeeld midden 
juli een tweedehandse obli-
gatie koopt die de coupon 
uitkeert op 1 januari, dan zijn 
al zes maanden rente ver-
worven door de verkoper. U 
moet die vergoeden.
Een koper van obligaties op 
de secundaire markt moet 
dus rekening houden met een 
aantal factoren om de belas-
tingdruk op het rendement te 
meten. Het rendement aan 
het einde van de looptijd 
wordt samengesteld door de 

coupon en de meer- of min-
waarde tussen de huidige 
prijs en de waarde bij de te-
rugbetaling. De obligatie- 
experts van Goldwasser Ex-
change waarschuwen er te-
recht voor dat een obligatie 
met een lage belastingvoet 
niet noodzakelijk een ideale 
belegging voor elk beleggers-
profiel. Het is zaak ook reke-
ning te houden met criteria 
zoals de looptijd, het debi-
teurenrisico en de munt van 
uitgifte.
We hebben een lijst samen-
gesteld met enkele obligaties 
waarvan de fiscale druk op 
het rendement beperkt is 
door de kleine coupon en de 
aankoopprijs onder pari. z

Een obligatie met een 
lage belastingvoet is 
niet noodzakelijk een 
ideale belegging voor 
elk beleggersprofiel.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND OP 1 JAAR

EUR/USD  0,9959  -16,02 %
EUR/GBP  0,8461 -0,95 %
EUR/NOK  10,298 -0,01 %
EUR/SEK  10,610 +4,21 %
EUR/CAD 1,3162 -10,89 %
EUR/AUD  1,4891  -6,11 %
EUR/NZD 1,6409  -3,35 %
EUR/ZAR 17,208 +0,99 %
EUR/TRY  17,412 +69,89 %

OBLIGATIEFOCUS

De Church of England geeft 
obligaties uit, voor het eerst 
sinds haar ontstaan in 1534. 
De kerk, die naar schatting 
12 miljard euro bezit, zal wel-

licht geen officiële rating krĳ -
gen, maar de obligatie zal, 
gezien de vele activa als 
onderpand, als heel veilig 
worden beschouwd. Volgens 
Bloomberg zal het geld wor-
den gebruikt voor algemene 
doeleinden, sociale projecten 
en milieuvriendelĳ ke investe-
ringen zoals hernieuwbare 

energie en groene gebou-
wen. De timing had beter 
gekund. De rente op tien jaar 
(2,05 %) is vandaag drie keer 
hoger dan een jaar geleden 
(0,62 %). In juli 2020 had de 
kerk zelfs kunnen lenen 
tegen 0,16 procent.
De Europese Centrale Bank 
onderneemt vanaf oktober 

stappen om haar obligatie-
portefeuille te vergroenen. 
Elk jaar wordt 30 miljard euro 
per jaar herbelegd in lenin-
gen van bedrĳ ven die werk 
maken van een lagere uit-
stoot en ambitieuzere kli-
maatdoelstellingen.

Koop obligaties 
en verdien uw 
hemel

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28  81,23 5,97 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  81,99  9,54 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 %  17/01/27  79,40  6,95 %  100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  76,63  8,28 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 %  01/04/27 85,42  8,30 % 2.000 BB+
USD Micron Techn.   2,703 % 15/04/32 79,99 5,46 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 %  15/05/25  75,25  18,1 %  100.000 B
NOK Nordic Inv. Bank 1,50 % 13/03/25 101,8 0,79 % 10.000  AAA
SEK EIB 1,75 %  12/11/26 97,55 2,33 %  10.000  AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 90,94  4,65 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 %  03/12/24 95,52 5,71 % 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23  99,59 4,33 % 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50 % 17/05/23 100,3 7,05 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24 63,51 52,9 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24  90,09 12,3 % 5.000 AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/26 84,73 7,06 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie = ESG-obligatie
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Het aandeel van Nova  
Royalty zit in een sukkel-
straatje. Kan u nog eens  
een update geven? 

Nova Royalty is een Cana-
dees royaltybedrijf dat in 
2018 is opgericht. Uniek is 
dat het ervaren team het suc-
cesvolle royaltymodel inzet 
op koper en in mindere mate 
nikkel, twee kritische grond-
stoffen voor de elektrificatie 
en de decarbonisatie. Het 
aandeel nam een vliegende 
start sinds de beursgang op 
de Venture Exchange van 
Toronto op 1 oktober 2020 
tegen 1 dollar per aandeel. In 
januari 2021 werd een kort-
stondige piek van 6,25 Cana-
dese dollar bereikt. Sindsdien 
viel de koers terug tot 1,5 Ca-
nadese dollar. De daling ver-
snelde sinds maart door de 
toegenomen recessievrees.
Sinds vorige zomer heeft No-
va drie nieuwe royalty’s ver-
worven, waardoor de porte-
feuille is uitgegroeid tot 22 
royalty’s. In augustus 2021 
kocht het een royalty van 1 
procent op Aranzazu, een ko-
per-, goud- en zilverproject 
in Mexico. Het was de eerste 
op een mijn in productie, die 
jaarlijks 1 à 1,5 miljoen dollar 
zal opleveren. Dat is voldoen-
de om het gros van de wer-
kingskosten te financieren. 
In januari volgde een royalty 
van 0,135 procent op de Cop-
per World- en Rosemont- 
koperprojecten van Hudbay 
Minerals in Arizona. Een 
 beslissing over de productie 
wordt in 2024 verwacht. Tot 
slot kocht Nova in mei een 

deel van een bestaande royal-
ty op het Argentijnse Jose-
maria-koper-, goud- en zil-
verproject van Lundin Mi-
ning. Lundin neemt nog dit 
jaar de productiebeslissing.
Door die deal is Nova bloot-
gesteld aan vier van de tien 
grootste bovengrondse ko-
perprojecten in ontwikkeling 
in beide Amerika’s. Als die 
vier projecten een plaats krij-
gen tussen de volgende gene-
ratie koperprojecten, worden 
het enorme kaskoeien voor 
Nova. Zo kan de royalty van 
0,42 procent op Taca Taca, 
het Argentijnse koper- en 
goudproject van First Quan-
tum, bij een koperprijs van 
4 dollar per pound jaarlijks 
8 miljoen dollar opleveren en 
250 miljoen over de eerste 32 
productiejaren. Nova betaalt 
32 miljoen dollar voor de ro-
yalty. Een productiebeslissing 
wordt in 2023 of 2024 geno-
men.
De Canadezen willen voort-
groeien door een combinatie 
van bijkomende royalty’s te 
verwerven op topprojecten 

die tientallen jaren kunnen 
produceren, het verwerven 
van royalty’s op produceren-
de of bijna producerende 
projecten die direct cash op-
brengen en door progressie 
op de projecten van de be-
staande royalty’s. Het bedrijf 
streeft een Amerikaanse 
beursnotering na voor meer 
visibiliteit. 
Het aandeel is het slachtoffer 
van de terugval van de koper-
prijs. Op korte termijn is een 
ommekeer lastig in te schat-
ten, maar voor de belegger 
met geduld biedt de forse te-
rugval een prima koopkans. 
De fundamentele vraag- en 
aanbodsituatie voor koper 
blijft uitstekend. Een typisch 
aandeel voor de langeter-
mijnbelegger. Koopwaardig 
(rating 1C). z

Heeft Nova Royalty nog potentieel?

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