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V O O R W O O R D

Kansen voor Europese 
bankaandelen

N r .  3 9  -  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

E
en belegging in de Stoxx 
600 Banks-index, met alle 
belangrijke Europese 
beursgenoteerde bank-
aandelen, deed het over de 
voorbije twaalf maanden 
duidelijk beter, of minder 

slecht, dan een belegging in 
de Stoxx 600-index. Die 
 eerste bood een 12 procent 
hogere return (koerswinst en 
dividenden): +3 procent ver-
sus -9 procent. Dat was ook te 
danken aan de hoge dividen-
den. Gemiddeld staan de 
 Europese bankaandelen 
3 procent lager dan een jaar 
geleden, maar ze keerden 
 gemiddeld 6 procent divi-
dendrendement uit.
In 2020 legde de Europese 
Centrale Bank (ECB) tijdens de
covid-19-pandemie restricties 
op met betrekking tot het uit-
keren van dividenden. Die 
werden intussen weer inge-
trokken, waardoor heel wat 
Europese banken dit jaar een 
forse inhaalbeweging hebben 
gemaakt en erg gul waren met 
dividenduitkeringen. Het be-

kendste voorbeeld is KBC. De 
Belgische grootbank zal de 
trouwe aandeelhouder dit jaar 
uitzonderlijk een brutodividend 
van 8,60�euro uitkeren. Dat is 
een brutodividendrendement 
van meer dan 15 procent op 
de huidige koers. Analisten 
gaan ervan uit dat KBC ook 
volgend jaar�4 euro bruto per 
aandeel zal uitkeren. Dat 
geeft een brutodividendren-
dement van 7 procent.
Een andere verklaring is het 
feit dat door de stijgende ren-
te en de stabiele vergoeding 
van spaargeld de rentemarge 
–�de belangrijkste inkomsten-
bron van banken�– weer is 
toegenomen. De aanhoudende 
en structurele daling van de 
rentemarge leidde er mee toe
dat de financiële waarden heel 
slecht in de markt lagen bij 
analisten en beleggers. Maar 
ook dat is ten gunste gekeerd.
Vanuit dat perspectief beke-
ken zou je zelfs een nog bete-
re relatieve prestatie van de 
Europese banksector tegen-
over het marktgemiddelde 

mogen verwachten. Alleen is 
de markt ook bang dat de 
banken door de  nakende 
 recessie hun voorzieningen 
voor slechte kredieten weer 
zullen moeten optrekken en 
dat dat op hun winsten zal 
wegen.

Nog altijd goedkoop
Daarmee is nog maar een 
stukje van de achterstand van 
het afgelopen decennium op-
gehaald. Ondanks vaak  riante 
dividenden leverde een beleg-
ging in de Stoxx 600 Banks- 
index slechts een return van 
25 procent (-16�% in koersevo-
lutie) op, tegenover 104 pro-
cent voor de Stoxx 600-index. 
Dat is een verschil van 79 pro-
cent. Het goede nieuws is dat, 
ondanks de betere prestaties 
van de voorbije tijd, de waar-
deringen van de Europese 
banksector in absolute en 
 relatieve termen nog altijd 
heel goedkoop zijn.
De veertig waarden in de 
Stoxx 600 Banks noteren 
 gemiddeld tegen 0,6�keer de 
boekwaarde (1,3�keer voor de 
aandelen in de Stoxx 
600-  index) en tegen 7,2 keer 
de verwachte winst voor 
2022. Daar zit een recessie 
toch minstens gedeeltelijk in-
geprijsd. Om de goede prijs-
kwa liteitsverhouding blijven 
we een boontje hebben voor 
KBC. De waardering ligt wat 
hoger (9�keer de verwachte 
winst en 1,1�keer de boek-
waarde), maar we krijgen 
 hoger dan gemiddelde risico-
ratio’s in ruil. In moeilijke tij-
den is dat niet te versmaden. 
Wie gespreid wil beleggen in 
Europese banken, kan terecht 
bij de tracker iShares Stoxx 
600 Banks (12,59�euro, note-
ring in Frankfurt; ISIN-
code DE000A0F5UJ7). z
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A A N D E L E N

E
erst zond de pandemie 
een schokgolf door de 
sector van het zorgvast-
goed. Begin dit jaar kwam 
een tweede schokgolf, 
toen de Franse zorgverle-
ner Orpea in opspraak 

kwam door de verwaarlozing 
van de bejaarde bewoners in 
zijn zorginstellingen. Dat 
deed ook de koers van Aedifi-
ca geen deugd. In enkele we-
ken daalde die met zowat 20 
procent, een zelden geziene 
terugval voor de Europese 
speler in zorgvastgoed.
Toch blijven de vooruitzich-
ten voor de sector op lange 
termijn zonder meer gunstig. 
In de periode 2008-2018 is 
het aantal tachtigplussers in 
de Europese Unie met 25 
procent toegenomen, tot 
25�miljoen. Tussen 2018 en 
2050 zou dat aantal met nog 
eens 130 procent klimmen tot 
57,5�miljoen. Die demografi-
sche trend zal de vraag naar 
zorgvastgoed ondersteunen.
Bovendien kon de Belgische 
groep bij de aankondiging 
van haar jaarresultaten mel-
den dat Orpea maar 5 pro-
cent van de huurinkomsten 
vertegenwoordigt (3�% in 
België, 1�% in Duitsland en 
1�% in Nederland). 
Intussen houdt Aedifica vast 
aan zijn ambitie om een pan- 
Europese speler in zorgvast-
goed te worden. Behalve in 
België, waar ze eind juni 83 
sites telde (25�% van de por-
tefeuille), is de groep ook 
 actief in Duitsland (103 sites, 
22�%), Nederland (74 sites, 
13�%), het Verenigd Konink-
rijk (111 sites, 18�%), Ierland 
(13 sites, 3�%), Finland (192 
sites, 17�%) en Zweden (23 

 sites, 2�%). Dankzij een sa-
menwerkingsovereenkomst 
met NeuroCare Home heeft 
de Bel-20’er bovendien voet 
aan de grond gezet in Spanje.
Fantastisch nieuws is de glo-
bale bezettingsgraad (zonder 
de gemeubileerde apparte-

menten) van 100 procent 
eind juni 2022. Op 30 juni 
 bedroeg de reële waarde van 
de vastgoedbeleggingen 
5,28�miljard euro. Dat is 7,8 
procent hoger dan eind 2021. 
De nettohuurinkomsten zijn 
tegenover eind vorig jaar met 
4,2 procent toegenomen. Op 
jaarbasis is er een stijging 
met 21 procent. Dat levert 
een halfjaarwinst van 
2,36�euro per aandeel op, of 
16,8 procent meer dan op 30 
juni 2021.

De portefeuille van Aedifica 
omvatte eind juni 599 zorg-
vastgoedsites met 44.300 
 bewoners. Vijf jaar geleden 
waren dat er nog maar 110.
De nettoactiefwaarde voor de 
reële waarde van de indek-
kingsinstrumenten tegen de 
stijgende rente bedroeg 
78,92�euro per aandeel 
(80,29�euro inclusief de niet- 
gerealiseerde meerwaarden 
op de indekkingen), tegen-

over 74,09�euro per aandeel 
op 31 december 2021.
Over het boekjaar 2021 
 bedroeg het vooropgestelde 
dividend 3,40�euro bruto per 
aandeel. Voor het boekjaar 
2022 bevestigde de bedrijfs-
leiding de eerdere verwach-
ting van 3,70�euro bruto per 
aandeel. Het mikt ook op een 
winst per aandeel van 
4,64�euro. Het investerings-
programma bedraagt onge-
veer 820�miljoen euro.

Conclusie
In minder dan vijf jaar is de 
gereglementeerde vastgoed-
vennootschap uitgegroeid tot 
dé Europese referentie in 
zorgvastgoed. Voor haar in-
vesteringen steunt de groep 
nadrukkelijk op de groeiende 
inkomsten op lange termijn 
dankzij langlopende en aan 
inflatie gekoppelde huurcon-
tracten (gemiddelde reste-
rende looptijd 20 jaar). De 
cijfers tonen aan dat Aedifica 
de inflatie kan doorrekenen 
aan zijn huurders. Door de 
dip na de ophef over Orpea 
en de stijgende rente is de 
premie van de beurswaarde 
tegenover de intrinsieke 
waarde wel stevig teruggelo-
pen, tot 10 à 15 procent. Dat 
maakt het aandeel voor het 
eerst in jaren weer heel aan-
trekkelijk geprijsd. z

A E D I F I C A

Dé Europese speler in zorgvastgoed

Ko e r s :  89,95 euro
T i c ke r :  AED BB
I S I N - c o d e :  BE0003851681
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,60 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  25
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  23
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -23  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -22 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,1  %

Het aantal zorgvastgoed-
sites in de portefeuille is 
in vijf jaar gestegen van 
117 naar 599.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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N
a een forse koersklim 
staan de aandeelhouders 
van Recticel weer met 
beide voeten op de 
grond. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) groeide 
niet zoals verhoopt en  

de schuimrubberproducent 
werd daarvoor afgestraft.
Weinig bedrijven zijn zo ver-

anderd in één jaar. Een tijd-
lang was Recticel een uitblin-
ker op Euronext Brussel. En-
kele gebeurtenissen brachten 
daar verandering in. Op 20 
juni meldde de Ierse sector-
kampioen Kingspan een seri-
euze terugval van de bestel-
lingen van april en mei, zodat 
de vooruitzichten voor de 
tweede jaarhelft werden ge-
temperd. Het deed de koers 
van Kingspan naar beneden 
donderen, en ook andere 
bouwaandelen, zoals Recti-
cel, gingen flink achteruit. Op 
26 augustus kon de schuim-
rubberproducent niet beko-
ren met zijn halfjaarcijfers, 
zodat de beurskoers zakte tot 
het niveau van rond Hemel-
vaart 2021.
Toen kwam het nieuws dat 
de Oostenrijkse concurrent 
Greiner het controlebelang 
van 27 procent van Bois Sau-
vage in Recticel verrassend 
had overgekocht tegen 
13,5�euro per aandeel. Tegen 
die prijs deed Greiner ook 
een bod op de resterende 
aandelen van Recticel. Alleen 
stond de koers toen constant 
boven de biedprijs van 
13,5�euro. De bedrijfsleiding 

en de raad van bestuur riepen 
de aandeelhouders op niet op 
het bod van Greiner in te 
gaan. De bedrijfstop deed een 
tegenzet met de verkoop van 
de afdeling Engineered 
Foams aan het Amerikaanse 
Carpenter. De aandeelhou-
ders keurden de verkoop op  
6 december goed, maar er 
kwamen wel bezwaren van 
de Britse antitrustautoriteit 
CMA. Daardoor heeft de ver-
koop vertraging opgelopen. 
Greiner had de participatie in 
Recticel precies voor de En-
gineered Foams-divisie ge-
kocht.
Recticel focust nu op het 
 potentieel in isolatie, waar 
Greiner niet of nauwelijks in 
actief is. De Oostenrijkers 
vonden een luisterend oor bij 
Filip Balcaen. Zijn holding 
Spring Holdco bv (Baltisse) 
controleert 27,2 procent van 
Recticel. Greiner moet zich 
tevredenstellen met een 
mooie meerwaarde en Bal-
caen laat CEO Olivier Cha-
pelle zijn groei strategie in 
isolatie ontplooien.
De bedrijfsleiding heeft een 
overeenkomst gesloten met 

Innova Capital voor de over-
name van Trimo, een Slo-
veense producent van isola-
tiepanelen. Dat is een drie-
voudige versterking voor 
Recticel: een uitbreiding 
richting Centraal-Europa, 

een nieuw segment met de 
intrede in isolatiepanelen en 
de toevoeging van minerale 
wol als grondstof. De afdeling 
Slaapcomfort, die weinig 
groeiperspectieven bood, 
werd aan Aquinos verkocht.
Recticel sprak eerder de am-
bitie uit om de omzet te ver-
dubbelen tegen 2025. In de 
eerste helft van 2022 maakte 
de omzet een sprong van 19,4 
procent, van 229,7 naar 
274,3�miljoen euro, waarvan 
15,6 procent organische groei. 
Dat is beduidend beter dan 
de analistenverwachtingen. 
De aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) klom van 
22,4 naar 29,2�miljoen euro, 
maar de toename was be-
perkter dan de analisten-
prognose. Het management 
gaf geen prognose voor het 
volledige boekjaar.

Conclusie
Filip Balcaen heeft aan Rec-
ticel nog geen financiële 
vreugde beleefd, maar de 
vennootschap wel de kans 
gegeven om een nieuw 
groeitraject in isolatie uit te 
stippelen. Het aandeel kreeg 
dit jaar een pittige waarde-
ring mee, wat bij ons een ad-
viesverlaging uitlokte. Maar 
door de dubbele schok van 
Kingspan en de halfjaarresul-
taten staat de koers weer 40 
procent lager. Tegen iets 
meer dan 1�keer de boek-
waarde voor een bedrijf dat 
uitzicht heeft op een netto-
kaspositie en een beter groei-
profiel op middellange ter-
mijn vinden we de waarde-
ring weer aantrekkelijk. We 
verhogen het advies. z

R E C T I C E L

Onder de lat

Ko e r s :  13,30 euro
T i c ke r :  REC BB
I S I N - c o d e :  BE0003656676
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  749 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  18
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -10  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -26 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,2  %

De aandeelhouders van 
Recticel staan weer met 
beide voeten op de grond.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 20 SEPTEMBERGF
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H
et Canadese edelmeta-
lenroyalty- en streaming-
bedrijf Sandstorm Gold 
had een sterk tweede 
kwartaal. De verkochte 
productie bedroeg een 
record van 19.276 troy 

ounce goudequivalent, een 
toename met 7,1 procent te-
genover het tweede kwartaal 
van 2021 en met 2,9 procent 
tegenover het eerste kwar-
taal. In combinatie met de 
hogere edelmetaalprijzen 
 leverde dat een recordkwar-
taalomzet van 36�miljoen dol-
lar op, tegenover 26,4�miljoen 
vorig jaar en 35,3�miljoen in 
het eerste kwartaal. De ope-
rationele kasstroom steeg 
van 17,6�miljoen naar 
21,9�miljoen dollar en de net-
towinst bedroeg 39,7�miljoen, 
tegenover 8,6�miljoen vorig 
jaar. In de nettowinst zit een 
eenmalige winst van 12,5�mil-
joen dollar op de verkoop van  
aandelen van Entrée Resour-
ces aan Horizon Copper.
Horizon Copper is een nieu-
we strategische partner, 

waaraan Sandstorm Gold in 
februari zijn belang van 30 
procent in het Turkse Hod 
Maden verkocht, in ruil voor 
een goudstreamingovereen-
komst van 200�miljoen dollar 
op Hod Maden, een partici-
patie van 34 procent in Hori-
zon Copper en een obligatie-
lening voor 95�miljoen. Daar-
naast was er een eenmalige 
winst van 22,9�miljoen dollar 
op de verkoop van royalty’s 

aan Sandbox Royalties, een 
nieuw metalenroyaltybedrijf 
dat de Canadezen in juni met 
Equinox Gold hebben opge-
richt. Sandstorm Gold en 
Equinox Gold brachten een 
aantal onderbelichte royalty’s 
in voor een tegenwaarde van 
respectievelijk 65�miljoen 
dollar (32,1�miljoen in aande-
len en 32,9�miljoen in conver-
teerbare obligaties) en 
28,4�miljoen dollar (in aande-
len). Het doel is de waarde 
van de 23 royalty’s beter naar 
boven te doen komen en 
Sandbox Royalties te betrek-
ken bij toekomstige deals van 
Sandstorm Gold.
Na zes maanden steeg de ver-
koop van 35.448 troy ounce 
goudequivalent in de eerste 
helft van 2021 tot 38.017 troy 
ounce. De omzet nam toe 
met 24,2 procent tot 71,3�mil-
joen dollar en de operatione-
le kasstroom van 40,5�miljoen 
tot 48,6�miljoen (+20�%). De 
nettowinst klom van 13,6�mil-
joen dollar tot 48,8�miljoen.
Sandstorm Gold sloot deze 
zomer twee grote transacties. 
Op 12 juli rondde het de 
overname af van een porte-

feuille van tien royalty- en 
streamingovereenkomsten 
(waarvan drie in productie) 
in handen van BaseCore Me-
tals Royalty. Sandstorm Gold 
betaalde daarvoor 525�mil-
joen dollar. Als onderdeel van 
die transactie nam Horizon 

Copper de royalty van 1,5 
procent op de Antamina-ko-
permijn in Peru over. In ruil 
ontving Sandstorm Gold een 
zilverstream van 1,66 procent 
en een royalty van 0,55 pro-
cent op Antamina, 50�miljoen 
dollar cash, een tienjarige 
 lening voor 105�miljoen en 
26�miljoen aandelen van 
 Horizon Copper (ongewij-
zigd belang van 34�%).
Op 15 augustus werd de over-
name in aandelen voor 
590�miljoen dollar van de 
kleine sectorgenoot Nomad 
Royalty afgerond. De porte-
feuille bestaat uit twintig ro-
yalty- en streamingovereen-
komsten en zal tegen 2025 
naar verwachting 40.000 
troy ounce goudequivalent 
opleveren (16.000 troy ounce 
in 2021). De verwachte jaar-
verkoop voor 2022 werd door 
de transacties opgetrokken 
van 65.000 à 70.000 troy 
ounce goudequivalent naar 
80.000 à 85.000 troy ounce, 
en voor 2025 van 100.000 
naar 155.000 troy ounce.

Conclusie
De jongste transacties positi-
oneren Sandstorm Gold als 
een volledig gestroomlijnd en 
nog meer gediversifieerd 
edelmetalenroyaltybedrijf, 
met een uniek groeiprofiel. 
Het aandeel presteerde dit 
jaar al 12 à 25 procent beter 
dan de grootste royalty-
bedrijven, maar de onder-
waardering blijft aanzienlijk. 
Deels door de opgestarte di-
videnduitkeringen verwach-
ten we een stevige herwaar-
dering. Het aandeel blijft in 
de voorbeeldportefeuille. z

S A N D S T O R M  G O L D

Gestroomlijnde groeier

Ko e r s :  6,14  dollar
T i c ke r :  SAND US
I S I N - c o d e :  CA80013R2063
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 1,73 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  44
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  31
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +0  %
Ko e r sve r s c h i l  s i n d s  j a a r b e g i n :  -1  %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1  %

Ondanks de betere pres-
tatie blijft de onderwaar-
dering aanzienlijk.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 21 SEPTEMBERGF
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D
e telecomsector doet het 
dit jaar vrijwel overal be-
ter dan het marktgemid-
delde. Niet zo in België. 
Terwijl bijvoorbeeld in 
Nederland een mobiele 
speler verdween, komt 

er hier met de tandem City-
mesh/Digi nog een bij. Bo-
vendien lopen de Belgische 
operatoren relatief achter 
met de uitrol van 5G en glas-
vezel. Een groot deel van de 
investeringen moet nog ko-
men. Om de schulden niet te 
hoog te laten oplopen moe-
ten de operatoren elders 
 besparen, en dan is het divi-
dend een logische keuze.

Na ruim twee jaar onderhan-
delen kondigde Telenet in ju-
li een deal met de intercom-
munale Fluvius aan voor de 
aanleg van een glasvezelnet-
werk. Ze richten een nieuw 
bedrijf op, waarin Telenet 
66,8 procent krijgt en Fluvius 
de rest. Tegen 2038 wil het 
nieuwe bedrijf 78 procent 
van Vlaanderen hebben voor-
zien van glasvezelaansluitin-
gen. Het zal niet lang duren 
eer Telenet daaraan verdient, 
want de netwerkcapaciteit 
komt in fasen beschikbaar en 
zal meteen een hoge bezet-
tingsgraad halen.
Zowel Telenet als Fluvius 
brengt zijn bestaande kabel- 
en glasvezelinfrastructuur in. 
Telenet huurt nu zowat een 
derde van zijn kabelnetwerk 
bij Fluvius via een erfpacht-

overeenkomst, die nog loopt 
tot 2046. Die huur wordt be-
eindigd, waardoor de schuld 
van Telenet netto met 
0,5�miljard euro zal afnemen. 
Na de eerste jaarhelft be-
droeg die nettoschuld 5,2�mil-
jard. Bij de berekening van de 

schuldgraad (nettoschuld 
 tegenover de bedrijfswinst) 
laat een nieuwe methode de 
leasingschulden buiten be-
schouwing, waardoor de 
schuldgraad daalt naar 3,9, en 
zelfs naar 3,5 na de oprich-
ting van het nieuwe bedrijf.
Nog niet alle details zijn dui-
delijk, onder meer voor de 
rapportering. Later deze 
maand schept Telenet wel-
licht meer klaarheid op de in-
vesteerdersdag. De bouw van 
het glasvezelnetwerk zal 
2�miljard euro kosten, waar-
van het grootste deel de ko-
mende acht jaar. De financie-
ring komt enerzijds van de 
kasstromen die het nieuwe 
bedrijf zal genereren. Telenet 
schuift ook 2,4�miljard euro 
schulden door naar het nieu-
we bedrijf via een intra-
groepslening. En het haalde 
745�miljoen euro uit de re-
cente verkoop van zendmas-
ten aan het Amerikaanse 
 investeringsbedrijf Digital-
Bridge. De totale liquiditeit 
bedraagt 1,4�miljard euro.
De besparing die voor beleg-
gers de grootste impact heeft, 
is de geplande dividendverla-

ging van 2,75 naar 1�euro. Bij 
hogere kasstromen kan de 
uitkering weer stijgen. Tele-
net of Fluvius kan ook nieu-
we financiële partners zoe-
ken en een deel van zijn be-
lang in het nieuwe bedrijf 
verkopen. Dat zou Telenet 
extra financiële ademruimte 
geven.
Operationeel blijft Telenet 
voor 2022 uitgaan van een 
omzet- en ebitda-groei van  
1 procent. Over de eerste 
jaarhelft daalde de ebitda 
(670,6�miljoen euro) nog met 
2,5 procent, maar het effect 
van de prijsverhoging in juni 
(+4,7�%) zal pas in de tweede 
jaarhelft voelbaar zijn.

Conclusie
De forse dividendverlaging 
was voor veel beleggers het 
signaal om het aandeel te 
dumpen. Bij afwezigheid van 
groei was het hoge rende-
ment nog de belangrijkste 
 reden om het te houden. De 
lasten van de hoge investe-
ringen komen enkele jaren 
voor de lusten, en beleggers 
zijn niet bereid de rit uit te 
zitten. Nochtans komen er 
sneller dan verwacht hogere 
kasstromen aan, en veel 
slecht nieuws zit al in de prijs 
verrekend. Tegen de huidige 
lage koers is het rendement 
nog aantrekkelijk. Telenet is 
ook niet duur, tegen 5�keer de 
ebitda. Dat zal ook moeder-
bedrijf Liberty Global niet 
ontgaan zijn. Toch heeft het 
op korte termijn weinig zin 
tegen het negatieve senti-
ment in te gaan. Om die 
 reden geven we een neutraal 
advies. z

T E L E N E T

Dividendbeleggers haken af

Ko e r s :  14,78 euro
T i c ke r :  TNET BB
I S I N - c o d e :  BE0003826436
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  1,7  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  6
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -53  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -54 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,8  %

Tegen de huidige koers is 
het dividendrendement 
van Telenet nog steeds 
aantrekkelijk.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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120 Inside Beleggen
A A N D E L E N

D
e Belgische voedings-
groep Ter Beke kon in de 
eerste jaarhelft zijn om-
zet wel verhogen tegen-
over dezelfde periode 
vorig jaar, maar de winst 
volgde niet. De bedrijfs-

kasstroom (ebitda) ging van 
27 naar 18�miljoen euro en de 
bedrijfswinst (ebit) van 7 
naar 3�miljoen. De nettowinst 
bleef met 1,5�miljoen euro op 
peil. Ook voor Ter Beke blij-
ven de kosten van grondstof-
fen en energie oplopen. “We 
rekenen de inflatie door, 
maar met vertraging, en dat 
vreet aan de winst”, klonk 
het tijdens de persconferen-
tie.
Ter Beke zag een gezond 
 herstel in de afdeling Bereide 
gerechten, die een belangrij-
ke leverancier aan de horeca 
is –�een segment dat vorig 
jaar nog in de lappenmand 
lag vanwege corona. De om-
zet ging er met 26 procent 
omhoog. Vooral de Britse 
dochter KK Fine Foods, die 
bereide maaltijden levert aan 
Britse pubs, boekte een stevig 
herstel. Ook de vraag naar 
bereide maaltijden in de su-
permarkten bleef op peil. De 
omzet van het segment 
Vleeswaren ging met 1 pro-
cent achteruit tegenover de 
eerste helft van 2021, doordat 
enkele onrendabele contrac-
ten zijn stopgezet.
Financieel staat Ter Beke er 
goed voor. De nettoschuld-
graad (nettoschuld tegenover 
ebitda) steeg amper. De 
groep verlengde haar kre-
dietlijnen bij drie banken tot 
2025, wat gezien de rentestij-
gingen een goede zaak is. 
Slechts de helft van de aan-

deelhouders kiest voor het 
keuzedividend, waardoor een 
deel van de winst in het be-
drijf blijft. Een aandachts-
punt is dat de kasstromen 
 onder druk staan. Tegenover 
dezelfde periode vorig jaar 
zit er veel meer cash vast in 

de voorraden en de klanten-
vorderingen, waardoor de 
operationele kasstroom fel is 
gedaald en de vrije kasstroom 
negatief uitkwam. Dat is het 
gevolg van de kosteninflatie 
en problemen in de aanvoer-
ketens. De verhoogde voor-
raden zijn deels een strate-
gische beslissing om geen 
voorraadtekorten te hebben, 
zei het management. Een tij-
delijke verslechtering van de 
vrije kasstroom is geen ramp, 
maar het is een aandachts-
punt voor de komende kwar-
talen.

Ter Beke zette een nieuwe 
stap om zijn aanbod te ver-
jongen en te vernieuwen met 
een investering in de voe-
dingsstart-up Davai Dum-
plings. Daarmee komt het 
management zijn belofte na 
om meer in te zetten op de 
diversifiëring van zijn aan-
bod, met een sterkere focus 
op producten met hogere 

marges zoals gezonde snacks 
en bekende merkproducten. 
Daar moet de groei in de toe-
komst van komen en minder 
van de traditionele vleesacti-
viteiten, die wel voor een 
 solide basis aan kasstromen 
zorgen. Ter Beke wil evolue-
ren van een vlees- naar een 
voedingsbedrijf. Ook KK 
 Fine Foods blijft inzetten op 
de innovatie van zijn aanbod. 
Het kreeg daar begin dit jaar 
verschillende prijzen voor.
Eind vorig jaar kondigde Ter 
Beke de fusie met het Neder-
landse Imperial Stegeman 
aan. Daarmee kan het beken-
de merken in vleeswaren en 
snacks aan zijn portfolio toe-
voegen. Maar de Nederland-
se en Belgische mededin-
gingsautoriteiten moeten 
hun zegen nog geven, wat 
 begin volgend jaar verwacht 
wordt. Als die fusie er komt, 
zou dat de strategische om-
mezwaai versnellen.

Conclusie
Strategisch blijft Ter Beke de 
juiste keuzes maken. De 
nieuwe CEO heeft ook een 
akkoord met de raad van 
 bestuur over de nieuwe 
 strategie. De resultaten lijden 
onder de stijgende inflatie, 
maar het bedrijf slaagt er 
steeds beter in die door te 
 rekenen aan zijn klanten. 
 Beleggers zijn daar evenwel 
niet van overtuigd en stuur-
den het aandeel lager. De 
waardering blijft laag. Dank-
zij de strategische omme-
zwaai en de gezonde financi-
ele positie en resultaten blijft 
het aandeel koopwaardig 
voor de lange termijn. z

T E R  B E K E

Op naar verjonging en vernieuwing

Ko e r s :  99,2 euro
T i c ke r :  TERB BB
I S I N - c o d e :  BE0003573814
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  181  miljoen euro
K /w  2 0 2 2 :  25
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 3 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -14  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,0  %

De fusie met Imperial 
Stegeman zou de stra te-
gische ommezwaai 
 versnellen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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E
en nieuwe CEO moet be-
scheiden zijn en durven 
te erkennen dat de strate-
gie werkt”, zegt Peter Co-
rijn, die in mei Marleen 
Vaesen opvolgde als CEO 
van de lingerieproducent 

Van de Velde. De halfjaarcij-
fers tonen aan dat er geen be-
hoefte is aan een revolutie bij 
Van de Velde. Vooral dankzij 
het herstel van de relaties 
met de boetieks kan het be-
drijf opnieuw aanknopen 
met een duurzame groei. De 
verkoop via de 25 eigen win-
kels en de webshop dikte met 
19,1 procent aan, terwijl de 
verkoop aan het netwerk van 
andere boetieks steeg met 16 

procent. De vergelijkbare 
omzet, met correctie voor 
eerdere of latere seizoenleve-
ringen, steeg met 21,5 pro-
cent in de eerste helft van dit 
jaar. De winstgevendheid 
maakte een nog grotere 
sprong, getuige een toename 
van de vergelijkbare bedrijfs-
cashflow met 30 procent. De 
nettowinst steeg met 26 pro-
cent tot 22,9�miljoen euro, 
goed voor 1,75�euro per aan-
deel.
Verschillende factoren stuw-
den de omzet. Zo keerden de 
consumenten in groten geta-
le terug naar de fysieke win-
kels. Dat zag Van de Velde 
graag gebeuren, omdat de 
juiste pasvorm een belangrij-
ke verkooptroef is voor de 
merken van het bedrijf. Van 

de Velde verkocht meer set-
jes van een hogere prijsklasse 
of zonder kortingen. Met het 
einde van corona en het ein-
de van de reisbeperkingen 
herstelde ook de verkoop van 
badmode grotendeels. Ge-
zien die tijdelijke postcoro-
na-effecten, zijn groeicijfers 
van 20 procent niet vol te 
houden, maar een gestage 
groei van de omzet en de 
winst richting nieuwe re-
cords is de volgende jaren 
heel waarschijnlijk.
Zijn de langetermijnvooruit-
zichten goed, dan moet ook 
Van de Velde met een bang 
hart afwachten hoe de con-
sument reageert op de geste-
gen energiefactuur. Het be-
drijf is heel voorzichtig in 
zijn vooruitzichten voor de 
tweede jaarhelft, waardoor 
beleggers koel reageerden op 
de sterke halfjaarcijfers. “De 
impact van de economische 
onzekerheid op onze groei is 
niet duidelijk. De toestand is 
niet dramatisch, maar we 
voelen ongerustheid bij de 
klanten”, zegt Corijn. Van de 
Velde is van plan de stijging 
van de kosten door te reke-

nen in de eindprijzen. Dat 
impliceert een prijsstijging 
van 5 procent in het najaar en 
5 procent volgend jaar.
Een grote werf voor de nieu-
we CEO is de expansie bui-
ten de Benelux. Het model 

van zelfstandige boetieks die 
de merken van Van de Velde 
uitdragen, is uniek in België 
en dus moeilijk te kopiëren 
naar de Duitse of Franse 
markt. Ook in de Verenigde 
Staten lukt de expansie voor-
lopig niet. Van de Velde baat 
er drie winkels uit die winst 
maken, maar groeiplannen 
zijn er nog niet. “Toch moe-
ten we succesvol kunnen zijn 
in de Verenigde Staten. We 
hebben een goed product en 
het is de grootste markt”, 
zegt Corijn.
Dankzij de sterke operatio-
nele resultaten blijft de ba-
lans van het bedrijf ijzer-
sterk, want schuldenvrij. De 
nettokaspositie is wel ge-
daald van 73 naar 54�miljoen 
euro door de aanleg van gro-
tere voorraden om de groei te 
ondersteunen, door de uitke-
ring van het dividend en door 
het inkoopprogramma van 
eigen aandelen.

Conclusie
De beurskoers volgde de 
voorbije maanden het herstel 
van de omzet en de winst 
niet meer, ondanks sterke 
halfjaarcijfers. Dat komt om-
dat beleggers zich zorgen 
maken dat de hoge energie-
facturen ook de verkoop van 
lingerie zal aantasten. Maar 
een vertraging van de omzet-
groei zal tijdelijk zijn en de 
perspectieven op lange ter-
mijn blijven gunstig. Voor 
een bedrijf met een sterke 
balans en gestage groeivoor-
uitzichten is de waardering 
met een koers-winstverhou-
ding van 12 aantrekkelijk. We 
behouden het koopadvies. z

V A N  D E  V E L D E

Perspectieven blijven gunstig

Ko e r s :  35,6 euro
T i c ke r :  VAN:BB
I S I N - c o d e :  BE0003839561
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  474 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  12
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  12
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +21  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  5,5  %

Dankzij de sterke opera-
tionele resultaten blijft 
de balans van Van de 
Velde ijzersterk.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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H
et aandeel van Ordina 
kan sinds de publicatie 
van de halfjaarcijfers op 
2 augustus geen goed 
meer doen. De koers 
verloor zo’n kwart van 
zijn waarde. De IT-

dienst enverlener opereert 
wel op de sterke groeimark-
ten van digitalisering van 
overheids- en bedrijfssyste-
men. Overheden en onder-
nemingen kunnen daardoor 
efficiënter en competitiever 
opereren.
Beleggers zien het aandeel 
weleens als sterk cyclisch, 
maar tijdens de coronapan-
demie heeft Ordina het te-
gendeel bewezen. Het be-
schikt daarnaast over een 
solide financiële positie en 
laat al langer de nodige 
prijskracht zien. Beleggers 
kijken nu naar de groei-
beperkingen en die zitten 
vooral in de krappe arbeids-
markt.
Op de cijfers over de eerste 
jaarhelft valt weinig aan te 
merken. Ze zijn zelfs be-
hoorlijk sterk te noemen. 
Het concern uit Nieuwegein 
boekte een autonome om-
zetgroei van 8,7 procent tot 

216�miljoen euro. De groei 
was over beide kwartalen 
ongeveer gelijk. Positief is 
ook dat de omzetgroei breed 
gedragen wordt over de ver-
schillende eindmarkten.
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) klom met 15,5 procent 
nog wat harder, waardoor 
de ebitda-marge verder ver-
beterde van 12,5 tot 13,0 pro-
cent. De nettowinst kwam 
over de eerste jaarhelft uit 
op 14,0�miljoen euro of 
0,15�euro per aandeel, tegen-
over nog 11,9�miljoen euro in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Ordina sloot de eerste zes 
maanden af met een netto-
kaspositie van 26,0�miljoen 
euro.
In het tweede kwartaal 
heeft Ordina per saldo 30 
vaste medewerkers zien ver-
trekken. Dat is minder goed 
nieuws op een markt waar 
elke hooggekwalificeerde 
IT-specialist telt. Het con-
cern ziet de krappe arbeids-
markt als het grootse risico. 
Niettemin denken wij dat 
Ordina een goede positie 
heeft op de arbeidsmarkt.

Conclusie
Het concern stevent dit jaar 
af op een winst per aandeel 
van 0,30�euro. Dat geeft een 
koers-winstverhouding in 
de buurt van 13. Dat is niet 
duur voor dit kwaliteits-
bedrijf, maar in deze tijden 
 nodigt de waardering niet 
direct tot een koopadvies 
uit. Ordina is wel te behou-
den, deels omwille van het 
aantrekkelijke dividend. z

D
e vastgoedreus Unibail- 
Rodamco-Westfield 
(URW) heeft onlangs 
zijn Westfield Santa 
Anita-winkelcentrum in 
Californië verkocht 
voor 537,5�miljoen dol-

lar. De korting op de boek-
waarde van 10,7 procent valt 
mee. Dat geeft wat meer 
vertrouwen in een succes-
volle afronding van het des-
investeringsproces. URW 
wil zich voor eind 2023 uit 
de Amerikaanse markt te-
rugtrekken en moet nog cir-
ca 12�miljard dollar zien te 
verkopen, of circa 22 pro-
cent van de totale vastgoed-
portefeuille. In Europa heeft 
het al voor 3,2�miljard ver-
kocht, waarmee het doel van 
4�miljard bijna is gehaald. 
Daarmee staat URW niet 
langer met de rug tegen de 
muur. De schuldgraad ligt 
wel nog boven het gemid-
delde van de sector, maar de 
kans dat de groep niet kan 
voldoen aan de bankconve-
nanten is eerder klein.
URW heeft maar liefst 
12�miljard euro aan cash be-
schikbaar en is herfinancie-
ring voor drie jaar zeker ge-
steld. De rente op de schuld 
ligt voor vijf jaar vast. URW 
hoeft zijn Amerikaanse win-
kelcentra niet tegen solden-
prijzen weg te doen. Moet er 
toch een flinke discount van 
30 procent worden geïncas-
seerd, dan nog daalt de 
schuldgraad maar in be-
perkte mate tot in de buurt 
van het sectorgemiddelde.
We gaan ervan uit dat de 
verkoopopbrengst van de 
Amerikaanse portefeuille 
zal meevallen. Net als dat bij 

de verkoop van het centrum 
in Californië is meegevallen. 
Ondertussen liggen de om-
zetten in de Amerikaanse 
winkelcentra weer op 110 
procent in vergelijking met 
voor de coronacrisis. Ook in 
Continentaal Europa 
(104�%) is dat het geval. 
 Alleen de twee winkelcentra 
in Londen (94�%) blijven 
nog achter.

Conclusie
De leegstand loopt terug en 
de huurstijging versnelt 
door de hoge indexatie. 
URW verhoogde de winstra-
ming voor heel het jaar van 
8,2 tot 8,4�euro naar min-
stens 8,9�euro per aandeel. 
Vanaf 2023 hervat het be-
drijf de dividenduitkering, 
die na alle desinvesteringen 
op 6�euro per aandeel kan 
uitkomen. Een beurskoers 
die amper 67 procent be-
draagt van de intrinsieke 
waarde wijst op een forse 
onderwaardering. Het koop-
advies voor het aandeel blijft 
dan ook overeind. z

O R D I N A

Stabiele dienstverlener
U N I B A I L - R O D A M C O - W E S T F I E L D

Onderwaardering blijft

Het beste uit…

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 SEPTEMBER

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 SEPTEMBER

122

2 9  S E P T E M B E R  2 0 2 2   W W W.T R E N D S . B E



123

2 9  S E P T E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

Inside Beleggen
M A R K T  I N  B E E L D

De tachtigjarige stichter 
Jean-Louis Bouchard neemt 
weer het heft in handen bij 
de computergroep Econo-
com. De vorige CEO, Laurent 
Roudil, verlaat na zes maan-
den om persoonlijke redenen 

het IT-bedrijf. In 2018 had 
Bouchard zijn zoon Robert al 
eens aangesteld als topman, 
maar het duurde niet lang 
vooraleer hij zelf weer de 
teugels in handen nam. 
Jean-Louis Bouchard is de 
grootste aandeelhouder van 
Econocom, met een belang 
van ruim 40 procent. Mee 
door het gebrek aan stabili-
teit aan de top presteerde het 
aandeel de jongste jaren te-
leurstellend.

Na een persbericht kelderde 
de koers van de Nationale 
Bank van België met 27,5 pro-
cent. De instelling liet weten 
dat ze verlies verwacht voor 
het lopende boekjaar 2022. 
In de volgende boekjaren kan 

het verlies nog oplopen. 
 Bovendien blijft de uitkering 
van een dividend onzeker. 
Dat heeft alles te maken met 
de stijgende rente. De bank 
moet rente betalen op de 
 deposito’s die de commer-
ciële banken bij haar moeten 
deponeren, terwijl de rente 
op haar eigen obligatiepor-
tefeuille laag zal blijven. De 
koers staat op het laagste 
 niveau in bijna dertig jaar.

Het biofarmabedrijf Inventi-
va, dat noteert op Euronext 
Parijs en Nasdaq, sloot een 
overeenkomst met het Chi-
nese Sino Biopharm om het 
geneesmiddel lanifibranor, 
een middel tegen de vette-

leverziekte NASH, in China 
op de markt te brengen. In 
ruil krijgt Inventiva een voor-
uitbetaling van 12�miljoen 
dollar. De overeenkomst kan 
Inventiva 290�miljoen dollar 
opleveren voor klinische, re-
glementaire en commerciële 
mijlpaalbetalingen. Inventiva 
kan ook royalty’s ontvangen 
op de verkoop in China. Na 
het nieuws maakte de terug-
gevallen koers een sprong 
van 15 procent.

Uniper is een nieuw slacht-
offer van de energiecrisis. De 
Duitse overheid heeft het 
 bedrijf genationaliseerd om 
een faillissement te vermij-
den. Uniper staat in voor 40 
procent van de Duitse gas-

voorziening, maar omdat het 
geen gas uit Rusland meer 
krijgt, moet het dat peper-
duur inkopen en lijdt het 
 dagelijks een verlies van 
100�miljoen euro. De Duitse 
overheid neemt de aandelen 
van het Finse Fortum over 
voor 1,7�euro per stuk. Ze on-
derschrijft ook een kapitaal-
verhoging van 8�miljard euro. 
Op de beurs van Frankfurt 
was het aandeel de voorbije 
maanden een afknapper.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  2C
Ko e r s :  2,78 euro
T i c ke r :  ECONB BB
I S I N - c o d e :  BE0974313455

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
Ko e r s :  1010 euro
T i c ke r :  BNB BB
I S I N - c o d e :  BE0003008019

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  1C
Ko e r s :  4,66 euro
T i c ke r :  IVA FP
I S I N - c o d e :  FR0013233012

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  hoog
R a t i n g :  2C
Ko e r s :  3,27 euro
T i c ke r :  UN01 GR
I S I N - c o d e :  DE000UNSE018
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O
ok de koers van Nasdaq- 
ster Nvidia is de voorbije 
maanden sterk terug-
gevallen. Nvidia heeft 
nochtans nog altijd kwali-
teiten. De producent van 
hardware, voornamelijk 

op het gebied van videokaar-
ten en chipsets, doet nog al-
tijd erg goede zaken. Maar 
bomen groeien niet tot in de 
hemel. Computergames 
 blijken nu toch iets meer 
 cyclisch te zijn dan vroeger 
werd aangenomen. Tijdens 
de coronapandemie boomde 
de hele sector, maar nu lijkt 
een verzadiging op te treden. 
Bovendien loert een recessie 
om de hoek. Veel consumen-

O P T I E S

Het spel zit op de wagen bij Nvidia
ten besparen op niet-essentië-
le zaken, waaronder compu-
terspellen.
Voor wie al langere tijd aan-
deelhouder is, is dat slechts 
een minuscuul verliesje. Het 
aandeel staat nog altijd 4.000 
procent hoger dan tien jaar 
geleden. Maar dat is een 
schrale troost voor beleggers 
die begin dit jaar Nvidia-aan-
delen hebben gekocht. In am-
per zes maanden verloren ze 
de helft van hun waarde.

Geschreven put
Schrijf de put Nvidia juni 
2023 met uitoefenprijs 
160�dollar @ 40,40�dollar
We schreven enkele maanden 

geleden de put november met 
uitoefenprijs 160�dollar en 
ontvingen daar 25,25�dollar 
voor. Als we niets doen, kopen 
we de aandelen tegen 
134,75�dollar (160 - 25,25). Dat 
is ongeveer de huidige beurs-
koers. Niets doen is dus een 
verdedigbaar standpunt. Een 
andere mogelijkheid is het 
oude contract af te sluiten en 
de put juni 160�dollar te 
schrijven. De put afsluiten 
kost 27�dollar. Dat is 1,75 dol-
lar meer dan we hebben ont-
vangen toen we het eerste 
contract afsloten. De nieuwe 
put brengt 40,40�dollar in het 
laatje. We verwachten er dus 
een lucratieve deal van.

Gekochte call
Koop de call Nvidia juni 
2023 met uitoefenprijs 
150�dollar @ 19,00�dollar
De optieconstructie met de 
gekochte call enkele maanden 
geleden bleek iets te voorba-
rig. We vermoeden dat de 
looptijd iets te krap wordt en 
zouden overstappen naar een 
optie met een langere loop-
tijd. De vervaldag van de 
nieuwe gekochte call ligt hal-
verwege volgend jaar. Dat is 
later dan verwacht, maar te-
gen dan hopen we dat de situ-
atie op de markten weer ge-
stabiliseerd is. Nvidia heeft 
alles in huis om daar mooie 
winsten uit te puren. Dit con-
tract krijgt intrinsieke waarde 
als de beurskoers van Nvidia 
met 12 procent stijgt. Het 
haussepotentieel is dan vrij-
wel onbeperkt. z

I
n maart, kort na de uitbraak 
van de oorlog in Oekraïne, 
bereikte de prijs van een ton 
aluminium nog een histo-
risch record van meer dan 
4.000�dollar. Sindsdien ging 
het bergaf en is de prijs af-

gegleden naar minder dan 
2.300�dollar per ton, of het 
laagste niveau in anderhalf 
jaar.

Energie-intensief 
Volgens het International 
Aluminium Institute (IAI) is 
de Europese output van alu-
minium tussen januari en au-
gustus met 11,3 procent ge-
daald. Over dezelfde periode 
was er ook in Noord-Amerika 
een achteruitgang met 5 pro-

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

Aluminiumprijs stijgt niet

cent. Dat werd deels gecom-
penseerd door China, waar de 
output met 1,8 procent steeg. 
De productie van aluminium 
is heel energie-intensief. In 
Europa maakt energie nor-
maal 40 procent van de totale 
productiekosten uit. Maar de 
energiekosten zijn dit jaar ge-
explodeerd, waardoor de pro-
ductie niet langer rendabel is 
voor veel bedrijven, waarvan 
het contract voor een vaste af-
nameprijs van elektriciteit af-
loopt.
Alleen al de voorbije twaalf 
maanden is de Europese 
smeltcapaciteit met meer dan 
1�miljoen ton gedaald. Onge-
veer de helft van de Europese 
aluminiumsmelters heeft 

haar capaciteit verminderd of 
zelfs helemaal afgebouwd. 
Dat cijfer zal nog verder toe-
nemen.

Recessievrees
De aluminiumvoorraden in de 
geregistreerde opslagplaatsen 
van de London Metals Ex-
change kelderden dit jaar met 
70 procent. Samen met het la-
gere aanbod belette dat niet 
dat de prijzen toch daalden. 
Aluminium ging mee onder-
uit met de prijs van de andere 
basismetalen. Die leden onder 
de dure dollar, die in twintig 
jaar niet meer zo hoog stond 
en grondstoffen extra duur 
maakt voor kopers buiten de 
dollarzone. Verder valt de 

eindvraag tegen door de lage-
re economische activiteit in 
de vastgoedsector, een gevolg 
van de oplopende rentes en 
de vrees voor een wereldwij-
de recessie. Ondanks de ge-
daalde productie en de lagere 
voorraden is er geen fysieke 
schaarste. De fysieke premies, 
of wat bijgelegd moet worden 
voor een fysieke levering bo-
ven op de prijs van de ter-
mijncontracten, zijn hoog in 
Europa en de Verenigde 
 Staten, maar rezen de pan 
niet uit. In Azië zijn de pre-
mies zelfs erg laag, wat duidt 
op voldoende beschikbaar-
heid. Op korte termijn zal de 
prij sevolutie van aluminium 
afhangen van de evolutie van 
de dollar en de macro-eco-
nomische groei-indicatoren. 
z
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Blijft het Duitse RWE te 
midden van de enorme 
energiecrisis een goede-
huisvaderaandeel? Graag 
nog eens een update.

Tegen de achtergrond van de 
snel verslechterende wereld-
economie en de enorme im-
pact van de oorlog in Oekraï-
ne op de energiemarkt zette 
RWE een sterke eerste jaar-
helft neer. De totale elektrici-
teitsproductie zakte beperkt, 
van 78,4 tot 77,8 gigawattuur. 
De daling van de bijdrage van 
kernenergie (-5,6 tot 5,6 giga-
wattuur) werd grotendeels 
opgevangen door een hogere 
bijdrage uit gascentrales in 
het Verenigd Koninkrijk (+1,9 
tot 20,5 gigawattuur), offsho-
re wind (+1,6 tot 4,8 gigawat-
tuur) en onshore wind en 
zonne-energie (+1,9 tot 10,9 
gigawattuur).
Door de fors gestegen prijzen 
steeg de omzet uit de ver-
koop van elektriciteit met  
82 procent tot 13�miljard euro 
en die uit de verkoop van gas 
verviervoudigde tot 2,2�mil-
jard. De groepsomzet klom 
van 8,6�miljard tot 16,3�mil-
jard euro. De recurrente be-
drijfskasstroom of rebitda 
(zonder eenmalige elemen-
ten) klom van 1,75�miljard tot 
2,86�miljard euro (+63,2�%). 
Offshore wind boekte een re-
bitda van 632�miljoen euro 
(+173�miljoen tegenover vorig 
jaar), onshore wind en zon-
ne-energie 491�miljoen 
(+533�miljoen) en water, bio-
massa en gas 755�miljoen 

(+458�miljoen), terwijl de bij-
drage van steenkool en kern-
energie met 44�miljoen zakte 
tot 501�miljoen euro.
De groep boekte een eenma-
lige afschrijving van 748�mil-
joen euro op een leverings-
contract van Russisch steen-
kool dat nog liep tot in 2025 
en zoekt alternatieven voor 
de import van Russisch gas. 
RWE sloot in mei een con-
tract voor vijftien jaar voor 
de import van vloeibaar gas 
(lng) uit de Verenigde Staten. 
Maar ook het gebruik van 
bruinkool nam toe om aan de 
leveringscontracten te kun-
nen voldoen. De goede winst-
cijfers vertaalden zich niet in 
de operationele kasstroom, 
die terugviel van 5�miljard 
naar 2,9�miljard euro. Dat was 
een gevolg van de fors geste-
gen prijs van CO2-uitstoot-
certificaten (van 44 naar 
85�euro per ton) en de nood-
zaak om meer certificaten te 
kopen door de gestegen 
CO2-emissie. De investerin-
gen lagen lager dan vorig jaar 
(1,2�miljard tegenover 1,9�mil-

jard euro), maar blijven volop 
gericht op alternatieve ener-
gie, in lijn met het vorig jaar 
gepresenteerde strategische 
plan Growing Green. Dat 
stelt tegen 2030 een investe-
ring van 30�miljard euro 
voorop om de capaciteit in 
groene energie te verdubbe-
len tot 50 gigawatt.
De jaarverwachtingen wer-
den door de sterke halfjaar-
cijfers opgetrokken: de ver-
wachte rebitda steeg van 3,6 
à 4�miljard naar 5 à 5,5�mil-
jard euro en de gezuiverde 
nettowinstverwachting van 
1,3 à 1,7�miljard naar 2,1 à 
2,6�miljard. Het brutodivi-
dend zal in 2023 opnieuw 
0,9�euro per aandeel bedra-
gen, of een brutorendement 
van 2,2 procent. Het aandeel 
mag in de portefeuille blijven 
als defensieve manier om in 
te spelen op de energietransi-
tie. Het aandeel steeg sinds 
begin dit jaar met een heel 
mooie 12,4 procent, maar ver-
toont tekenen van topvor-
ming. We verlagen daarom 
tijdelijk het advies naar hou-
den (rating 2B). z

Blijft RWE een goedehuisvader-
aandeel?

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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WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
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Van de Velde  en aandelenlĳsten
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Beleggers Belangen (Ordina, Unibail-
Rodamco), opties (Nvidia)
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P O R T E F E U I L L E

D
e nieuwe renteverhoging 
met 75 basispunten 
(0,75�%) door de Ameri-
kaanse centrale bank 
heeft de aandelenmark-
ten nog niet tot rust ge-
bracht, integendeel. De 

manifest negatieve reactie 
vergroot de kans dat de bo-
dem van de Standard& Poor’s 
500-index van in juni snel zal 
worden getest. Die kan nog 
doorzakken tot rond het 
200-daagse gemiddelde in de 
buurt van 3.500 punten. Dat 
langetermijngemiddelde is 
sinds 2009 de referentie van 
de langdurige hausse op Wall 
Street. Enkel in 2020 zijn we 
daar even onder gedoken. 

Wheaton Precious 
 Metals: productie-
verlaging
WPM verlaagde de produc-
tieprognoses voor het hele 
boekjaar. In plaats van 
700.000 tot 760.000 troy 
ounce goudequivalent wordt 
op 640.000 tot 680.000 gere-
kend. De oorzaak ligt bij een 
combinatie van operationele 
elementen bij enkele mijnen 
waarmee WPM een 
streamingovereenkomst 

heeft, en onvoorzien natuur-
geweld. Zo werd in juni het 
Stillwater-mijncomplex in de 
Amerikaanse staat Montana 
getroffen door overstromin-
gen. Het was zeven weken 
niet operationeel. Er zal nog 
een impact zijn op de pro-
ductie in het derde kwartaal.
Bij Voisey Bay in Canada, uit-
gebaat door Vale, daalde de 
output van kobalt als bijpro-
duct in het tweede kwartaal 
met 76 procent, nadat de 
mijn was stilgelegd voor on-
derhoud. Dat was ook het ge-
val bij Salobo, ook een mijn 
van Vale. De goudproductie 
daalde er met 39 procent. In 
Mexico had San Dimas, uit-
gebaat door First Majestic, af 
te rekenen met lagere grades.
De mijnen van WPM produ-
ceerden in de eerste jaarhelft 
333.265 troy ounce goudequi-
valent. Dat is 14 procent min-
der dan dezelfde periode een 
jaar eerder. De verkoop 
(-3,5�% tot 348.779 troy oun-
ce) daalde minder hard, om-
dat een deel van de metalen 
in voorraad werd verkocht. 
Dat leverde per saldo een 
omzet van 610,2�miljoen dol-
lar op, of 6,8 procent minder 

dan een jaar eerder.
Met 431�dollar kosten per 
troy ounce goudequivalent 
bleef een operationele marge 
van 1.383�dollar per verkoch-
te troy ounce over. WPM is 
ook bij de huidige lagere 
edelmetaalprijzen comforta-
bel winstgevend.
Netto was er 307,3�miljoen 
dollar winst of 4,8 procent 
minder dan een jaar eerder. 
Tussen 2023 en 2026 mikt 
WPM op een gemiddelde 
output van 800.000 troy oun-
ce goudequivalent, oplopend 
naar gemiddeld 850.000 in 
de periode tot 2031.
Goud heeft met 54 procent 
het grootste aandeel in de 
output, gevolgd door zilver 
(36%), palladium (5�%), ko-
balt (4�%) en platina (1�%). De 
kostenprognose voor de ko-
mende vijf jaar bedraagt 
444�dollar per troy ounce 
goud en 5,25�dollar per troy 
ounce zilver.
WPM sloot sinds begin 2020 
negen nieuwe streaming-
overeenkomsten af. Die zijn 
goed voor een gezamenlijke 
output van gemiddeld 
155.000 troy ounce goudequi-
valent per jaar. WPM voerde 
ook enkele financiële trans-
acties door. De stream op 
Yauliyacu (Peru) werd ver-
kocht voor 150�miljoen dollar 
in cash, omdat de uitbater 

Glencore de mijn zal af-
stoten. WPM verkocht ook 
de stream van Keno Hill na 
de overname van Alexco door 
Hecla en krijgt voor 135�mil-
joen dollar aandelen Hecla.
WPM had na de eerste jaar-
helft 449�miljoen dollar in 
kas. Een ongebruikte krediet-
lijn van 2�miljard dollar werd 
verlengd tot 2027. Het kwar-
taaldividend blijft ongewij-
zigd op 15�dollarcent per aan-
deel, goed voor een rende-
ment van bijna 2 procent.
WPM was sinds het voorjaar 
van 2020 niet meer zo goed-
koop. Dat heeft te maken met 
de ongunstige evolutie van de 
edelmetaalprijzen en de ver-
laging van de productieprog-
noses. Beleggers die wat ver-
der kijken dan de zwakte in 
de edelmetaalsector, zien een 
bedrijf met een erg aantrek-
kelijk bedrijfsmodel dat al 
bijna drie decennia succesvol 
is. WPM heeft een aantrek-
kelijke pijplijn en is finan-
cieel gezond. Slimme beleg-
gers profiteren van de kans 
die de markten biedt om het 
aandeel goedkoop (bij) te ko-
pen. z

Wheaton was sinds het 
voorjaar van 2020 niet 
meer zo goedkoop.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
·  Tessenderlo: Vlaams 

minister van Omgeving 
Zuhal Demir (N-VA) heeft 
Tessenderlo een vergunning 
gegeven voor een tweede 
gasgestookte centrale in 
Tessenderlo

·  Volkswagen: op basis van 
de vooropgestelde vork ligt 
de beurswaarde van Por-
sche tussen 70 en 75 miljard 

euro. Vandaag (29/9) is de 
eerste noteringsdag. Er 
wordt een positieve start 
verwacht

Thema  
vergrijzing
·  Argenx heeft bĳ de FDA het 

dossier ingediend voor de 
goedkeuring van de onder-
huidse toediening van Vyv-
gart bĳ patiënten met de 
spierziekte myasthenia 

 gravis (MG)
·  Inventiva sloot een over-

eenkomst met Sino Bio-
pharm met een voorafbeta-
ling van 12 miljoen dollar om 
lanifibranor op de Chinese 
markt te brengen na goed-
keuring (lees ook blz. 123). 
Details leest u in het vol-
gende nummer

·  Mithra Pharmaceuticals: 
de resultaten van het 
tweede kwartaal bleven 

onder de verwachtingen. 
Het anticonceptiemiddel 
Donesta werd wel goedge-
keurd in Taiwan en Hong-
kong. Een bespreking leest 
u in het volgende nummer

·  UCB: de EMA heeft de ont-
vangst bevestigd van het 
dossier voor bimekizumab in 
twee vormen van artritis, 
een basisvoorwaarde om 
goedkeuring te kunnen krĳ-
gen

Fed kan gemoederen 
niet bedaren
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
152.025,38   (99,0%)      1.512,35    (1,0%)             153.537,73  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -14,1% Bel20  -21,1%
Eurostoxx50 -22,1% MSCI World  -9,0%

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

B
egin dit jaar bedroeg het 
rendement op een tien-
jarige overheidsobligatie 
in België ietsje meer dan 
0 procent. Vandaag is het 
al 2,37 procent. In de 
Verenigde Staten be-

draagt de tienjaarsrente 3,48 
procent, meer dan het dub-
bele dan in januari. De lange-
termijnrente stijgt in navol-
ging van de beleidsrente die 
de centrale banken hanteren. 
De Europese Centrale Bank 
(ECB) heeft de kortetermijn-
rente in september van 0 
procent ineens op 0,75 pro-
cent gebracht. Zweden volg-
de met een historisch hoge 
stijging van 100 basispunten. 
De Federal  Reserve trok de 
rente deze maand voor de 
vijfde keer dit jaar op. Het 
belangrijkste tarief bedraagt 
nu tussen 3 en 3,25 procent. 
Maar wellicht volstaat zelfs 
de hoogste rente in veertig 
jaar niet om de strijd tegen 
de inflatie te beslechten.

Vorige maand is het leven in 
de Verenigde Staten gemid-
deld 8,26 procent duurder 
geworden. Dat is een lichte 
daling tegenover juli, maar 
de beurzen hadden een gro-
tere daling verwacht. Daar 
komt bij dat de kerninflatie 
(inflatie zonder energie en 
onbewerkte levensmiddelen) 
van 5,9 naar 6,3 procent is ge-
stegen. Ook in België klom de 
kerninflatie in augustus naar 
5,4 procent, tegenover 5,2 
procent in juli. Dat cijfer is 
stabieler dan de gewone in-
flatie en geeft een beter beeld 
van de echte prijsdruk.

Waardeverlies
De rente ging al fors hoger, 
maar ze moet meer dan 
waarschijnlijk nog omhoog. 
Voor obligaties met een vaste 
coupon is dat slecht nieuws. 
Hun waarde zakt omdat er 
nieuwe effecten met een 
 grotere coupon op de markt 
komen. Voor beleggers die 

hun stukken bijhouden tot de 
vervaldag heeft dat weinig of 
geen invloed. Zij zullen op de 
vervaldag normaal 100 pro-
cent van de nominale waarde 
terugkrijgen. De minder-
waarde die ze vandaag boe-
ken, speelt dus niet bij hen. 
Dat is wel het geval voor ac-
tieve beleggers die obligaties 
kopen en verhandelen zoals 
aandelen. Vrijwel alle obliga-
ties met een vaste coupon 
verliezen waarde als de rente 
stijgt. De impact van een stij-
gende rente is groter op 
langlopende obligaties dan 
op kortlopende. Sinds begin 
dit jaar heeft de categorie 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR Altarea 1,875 %  17/01/28  78,30  6,88 % 100.000  BBB-
EUR Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  84,55  8,86 % 100.000  NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 82,92  6,17 %  100.000  NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  75,32  8,58 %  1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50 %  01/04/27  85,34  8,46 %  2.000  BB+
USD Micron Techn.  2,703 % 15/04/32  76,06 6,07 % 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  96,95  7,92 % 100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  94,89  3,64 %  10.000 AAA
SEK EIB  1,75 % 12/11/26  94,81  3,08 % 10.000  AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25  92,00  4,57 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  95,69  5,79 % 2.000  BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28  87,21  4,29 % 1.000  AAA
ZAR EIB 7,25 % 23/01/30 91,22  8,92 % 10.000 AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24  71,88  44,7 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24  92,58  11,2 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 % 25/08/26  84,62 7,34 %  1.000  AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Hoe obligaties reageren 
op rentestijgingen

= ESG-obligatie
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Morningstar Euro Long 
Term Bond ongeveer 25 pro-
cent verloren, terwijl de Euro 
Ulta-Short Term slechts met 
1,46 procent daalde.
De buy-and-holdstrategie die 
de meeste Belgische obliga-
tiebezitters hanteren, mag ter 
discussie worden gesteld. 
Kan een belegger een obliga-
tie met een lage coupon van-
daag niet beter verkopen en 
een nieuwe in ruil kopen die 
beter rendeert? Het is onmo-
gelijk die vraag te beant-
woorden omdat het ant-
woord voor geen elke obliga-
tie hetzelfde is. Alles hangt af 
van de looptijd, de coupon of 
de munt. Alle experts zijn het 
er wel over eens dat obliga-
ties een belangrijke plaats 
verdienen in de meeste por-
tefeuilles, ook als de rente 
stijgt. Ze kunnen een door-
slaggevende rol spelen om de 
risico’s te beperken. Obliga-
ties kunnen diversificatie 
bieden door hun doorgaans 
lage correlatie met aandelen.

Slecht halfjaar
De eerste helft van 2022 was 
een slechte periode voor 
obligatiebeleggers. Ook dit 
najaar wachten ons nieuwe 
uitdagingen, niet het minst 
door de inflatie die de econo-
mie blijft teisteren. Eurostat 
berekende dat die in augus-
tus 9,1 procent op jaarbasis 
bedroeg in de Europese Unie. 
Sinds de invoering van de 

 euro in 1999 was de inflatie 
nooit zo hoog. Vooral de 
pijlsnelle stijging valt op. Een 
jaar geleden bedroeg de in-
flatie nog maar 2,2 procent.
Een van de belangrijkste aan-
jagers zijn de ongezond hoge 
energieprijzen. De meeste 
goederen worden met gas, 
elektriciteit of olie geprodu-
ceerd. Ook de fors gestegen 
grondstoffenprijzen drijven 
de inflatie op. Geïndexeerde 
lonen stijgen om gelijke tred 
te houden met de oplopende 
prijzen. Maar ook de krappe 
arbeidsmarkt, die in bepaalde 
sectoren smeekt om meer 
werkwilligen, moet steeds 
meer loon betalen. Dat maakt 
veel producten en diensten 
duurder. Het lijkt een vicieu-
ze cirkel waar de Europese 
en de Amerikaanse economie 
moeilijk uit raken.
Dan maar de rente verhogen, 
ondanks de gehavende eco-
nomie. Ze moeten kiezen 
tussen de cholera en de pest: 
ofwel de rente laag houden 
en de economie sparen, met 
het risico dat de inflatie on-
beheersbaar wordt, of de ren-
te verhogen en daardoor de 
economie in een recessie 
storten. De roep van een aan-
tal bestuursleden van de ECB 
om de rente nog meer en in 
grotere stappen te verhogen, 

klinkt steeds luider. Een re-
cessie lijkt de komende 
maanden dus onafwendbaar. 
De negatieve economische 
groei zal in veel landen gelijk 
lopen met de hoge inflatie. 
Economen noemen dat stag-
flatie. Dat is een economisch 
horrorscenario.

Lagere coupons
Voor wie nu of over enkele 
weken obligaties koopt, is dat 
niet meteen slecht nieuws. 
Een nieuwe obligatie zal een 
aantrekkelijke rente bieden. 
Bestaande obligaties met een 
lagere coupon die niet meer 
marktconform zijn, komen te 
koop tegen een sterk verlaag-
de prijs, waardoor het rende-
ment aanzienlijk stijgt. Die 
obligaties zijn fiscaal beke-
ken het interessantst, omdat 
de roerende voorheffing 
wordt geheven op de lage 
coupon. Op de vervaldag 
worden ze uitbetaald tegen 
100 procent en de meerwaar-
de (terugbetalingsprijs min 
de aankoopprijs) is onbelast.
Ongetwijfeld knabbelt de 
 hoge inflatie ook een groot 
deel van het obligatierende-
ment weg. Maar redelijker-
wijze mogen we aannemen 
dat de centrale banken alles 
in het werk stellen om de in-
flatie terug te dringen tot een 

normaal niveau. Dat ligt rond 
2 procent. Als dat lukt in 
2024, zitten obligatiebeleg-
gers die binnenkort nieuw of 
bestaand papier kopen voor 
lange tijd op rozen.

Aantrekkelijke 
 alternatieven
Wie niet kan wachten op de 
beste kansen, kan een obliga-
tiefonds overwegen. In zo’n 
fonds zitten obligaties met 
veel verschillende looptijden. 
De opbrengst wordt altijd 
herbelegd op de vervalda-

tum. Daardoor haalt het 
fonds steeds hogere coupon-
rentes binnen in periodes dat 
de rente stijgt. Dat leidt tot 
hogere rendementen. Het is 
dus helemaal niet het mo-
ment om obligaties de rug 
toe te keren. Integendeel 
zelfs: obligaties bieden nu al 
een aantrekkelijk rendement 
en de couponrente zal de 
 komende weken nog vedrer 
stijgen. Terwijl het risico op 
de aandelenbeurzen blijft 
toenemen, biedt de obligatie-
markt aantrekkelijke alterna-
tieven. z

Het is helemaal niet het 
moment om obligaties de 
rug toe te keren.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD  1,0001  -14,98 %
EUR/GBP  0,8761  +2,76 %
EUR/NOK  10,272  +1,17 %
EUR/SEK  10,841  +6,91 %
EUR/CAD  1,3300  -10,86 %
EUR/AUD  1,4935  -7,44 %
EUR/NZD  1,6944  +1,90 %
EUR/ZAR  17,723  +3,37 %
EUR/TRY  18,309  +82,59 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De drie staatsbons die de 
schatkist onlangs heeft uit-
gegeven, brachten 20,6 mil-
joen euro op. Dat was een 
serieuze ontgoocheling, want 
de vorige staatslening had 
drie maanden eerder bĳna 
het dubbele opgeleverd, en 
dat met een kleinere coupon. 
Het verschil in rendement is 
zelfs aanzienlĳk. De succes-

volle bood slechts 0,49 pro-
cent op vĳf jaar en 0,91 pro-
cent op tien jaar, tegenover 
0,74 procent en 1,19 procent 
voor de recentste.
Er worden allerlei redenen 
gezocht voor het mislukken. 
Zo zouden de obligaties te 
kort na elkaar gelanceerd 
zĳn. Bovendien is september 
een slechte maand omdat 

gezinnen voor hoge kosten 
staan aan het begin van het 
nieuwe schooljaar. Misschien 
speelt ook het vooruitzicht 
op de uitgifte van een tweede 
groene obligatie een rol. 
Want inderdaad: die lening 
scoorde. De uitgifte haalde 
maar liefst 4,5 miljard euro 
op. Het grootste deel daarvan 
gaat naar de spoornetbe-
heerder Infrabel en de NMBS.
De groene staatsobligaties 
vervallen op 22 april 2039 en 

het brutorendement 
bedraagt 2,754 procent. Dat 
is lager dan het rendement 
op vergelĳkbare, klassieke 
obligaties. Het idee om het 
groene label te gebruiken, 
levert de schatkist een 
besparing op van 7,5 tot 
11 miljoen euro. Met andere 
woorden: voor bepaalde 
beleggers mag de overtui-
ging bĳ te dragen aan duur-
zaamheid een verlies aan 
rendement meebrengen.

Groen verkoopt vlot, zelfs met  
lagere rendementen
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D
e Gentse specialist in de 
behandeling van vocht-
ophopingen door lever-
ziekten, kanker of hart-
falen staat aan de voor-
avond van cruciale resul-
taten. In het vierde 

kwartaal krijgen we de pri-
maire eindpuntresultaten 
van de Amerikaanse Posei-
don-studie met de alfapump 
voor patiënten met een weer-
kerende vochtophoping in de 
buik wegens leverziekten. Bij 
de bevestiging van de sterke 
resultaten vorig jaar staat het 
licht op groen om in de twee-
de helft van 2023 de Ameri-
kaanse goedkeuringsaan-
vraag in te dienen.

De bedoeling van Sequana 
Medical is de commercialisa-
tie in de Verenigde Staten 
zelf te verzorgen. Daarvoor 
moet het de 140 levertrans-
plantatiecentra benaderen, 
wat met een team van vijftig 
mensen zal gebeuren. Heel 
positief is dat er al terugbeta-
lingscodes ter beschikking 
zullen zijn vanaf de eerste 
dag na de goedkeuring. Die 
kunnen na een jaar worden 
aangevuld met een extra be-
taling vanwege de nieuwe 
 alfapumptechnologie en de 
toekenning van de break-
through device-status door de 
FDA (NTAP-vergoeding). Tot 
nu is gebleken dat de kans op 
overleven na twaalf maanden 
70 procent is, met ook een 
duurzame verbetering van de 

levenskwaliteit en een veilig-
heidsprofiel in lijn met de 
verwachtingen. In de zomer 
werden twee nieuwe Ameri-
kaanse bestuurders benoemd 
met commerciële en regelge-
vende ervaring voor de com-
mercialisatie van de alfa-

pump in de Verenigde Staten.
In het vierde kwartaal rap-
porteert Sequana Medical 
over het DSR-hartfalenpro-
gramma (direct sodium remo-
val of directe natriumverwij-
dering), voor het eerst met 
DSR 2.0, het eigen gepaten-
teerde infusaat van de twee-
de generatie. In juli gaf het 
bedrijf een bijzonder gunsti-
ge update over de klinische 
resultaten met DSR 1.0, op 
basis van de lopende Sahara- 
studie en van langere termijn-
data uit de eerdere Red De-
sert-studie. Daaruit bleek 
niet alleen opnieuw de effici-
ente en veilige verwijdering 
van de congestie (te veel 
vocht) –�de oorspronkelijke 
insteek van het hartfalenpro-
gramma�– maar ook de dui-
delijke verbetering van de 
cardio-renale toestand van 
de patiënt. Dat laatste kan 
betekenen dat de DSR-be-
handeling een ziektemodifi-
cerend medicijn voor hartfa-
len kan worden. Bovendien 
hoefden de behandelde pati-
enten tijdens de opvolgperio-
de niet te worden heropge-
nomen in het ziekenhuis 
voor congestie en verminder-

de de kans op overlijden na 
een jaar met 75 procent. 
Daarop besliste het bedrijf de 
Sahara-studie beperkt uit te 
breiden met enkele patiënten 
die voor het eerst met DSR 
2.0 worden behandeld.
Na het afronden van stabili-
teitstesten en dierenproeven 
met DSR 2.0 wordt de aan-
vraag ingediend om in de 
eerste helft van 2023 Mojave 
op te starten, de eerste Ame-
rikaanse studie naar hartfa-
len met DSR 2.0. De eerste 
resultaten van die studie vol-
gen in de tweede jaarhelft en 
kunnen als basis dienen voor 
een partnerschap voor het 
DSR-hartfalenprogramma. 
Dankzij een aangekondigde 
financiering van 10�miljoen 
euro bij Kreos in juli is er vol-
doende cash tot het derde 
kwartaal van 2023.

Conclusie
Sequana Medical is de tip van 
de week omdat de komende 
twaalf tot achttien maanden 
een stevige herwaardering 
van het aandeel mogelijk is. 
De bevestiging van de eerde-
re sterke resultaten in lever 
in de Amerikaanse Poseidon- 
studie in het vierde kwartaal 
en de start van de eerste 
Amerikaanse studie in hart-
falen in de eerste helft van 
2023 moeten de poorten ope-
nen naar Amerikaanse inves-
teerders. Als dat lukt, dan 
kan het snel gaan. Risicobe-
wuste Belgische investeer-
ders krijgen nog een laatste 
kans om te anticiperen op de 
komst van gespecialiseerde, 
minder risicoaverse Ameri-
kaanse investeerders. z

A N T I C I P E R E N  O P  A M E R I K A A N S E  I N V E S T E E R D E R S

Tip van de week: Sequana Medical

Ko e r s :  5,52 euro
T i c ke r :  SEQUA BB
I S I N - c o d e :  BE0974340722
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 119,5 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -12  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -27 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

Sequana Medical beschikt 
over voldoende cash  
tot het derde kwartaal  
van 2023.

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