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V O O R W O O R D

Edelmetalen klaar 
voor uitbodeming

N r .  2 6  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

D
e goud- en zilvermijnaan-
delen hebben al twee jaar 
hun vorige piek kunnen 
overtreffen. In de zomer 
van 2020 was het euforie 
alom. ‘The only way is up’ 
is een heel gevaarlijke 

these in beleggerskringen. 
Want bijna zonder uitzonde-
ring betekent dat dat de weg 
naar beneden wordt ingesla-
gen. Vandaag blijft haast al-
leen nog vertwijfeling en 
scepticisme over, ondanks de 
bonus van de oorlog in Oekra-
ine. Goud presteerde dit jaar 
tot nog toe afgerond 20 pro-
cent beter dan de S&P 500-in-
dex, de graadmeter van Wall 
Street.
Het historisch stevige ver-
band tussen geopolitieke 
spanningen en hogere prijzen 
van edelmetalen bleef dus 
overeind, maar werd sterk 
 getemperd door de stijgende 
rente. Traditioneel zijn obli-
gaties in onzekere tijden een 
toevluchtsoord voor beleg-
gers. Het conflict in Oekraïne 
veroorzaakt hogere energie- 

en voedselprijzen, waardoor 
de al aanwezige inflatiezor-
gen alleen maar zijn toegeno-
men en de tienjarige rente in 
de Verenigde Staten bijvoor-
beeld weer boven 3 procent is 
gestegen. Een belegging in 
goud levert geen rente op.
De ommekeer in het rente-
beleid van de Federal Reserve 
en weldra de Europese Cen-
trale Bank zetten druk op de 
edelmetalen, en nog meer op 
de goud- en zilvermijnaan-
delen. Die presteren weer een 
stuk zwakker dan de metalen 
zelf. We verwachten dan ook 
dat de komende tijd de bewe-
gingen van onder meer aan-
delen, obligaties en goud- en 
zilvermijnen zullen samenlo-
pen. Het is uitkijken naar een 
piek in de inflatie, een piek in 
de langetermijnrente en min-
der druk van renteverhogin-
gen door de centrale banken.

Langdurige klim
Voor alle markten geldt dat 
schommelingen op korte ter-
mijn te verwachten zijn zo-

lang aan die voorwaarden niet 
is voldaan. Ook een nieuw 
dieptepunt is nog mogelijk. 
Maar de basisstelling is dat 
het goed komt in de tweede 
jaarhelft.
Op lange termijn blijft ons 
vertrouwen in edelmetalen 
onaangetast, al hebben we 
sinds 22 maanden geen piek 
meer gezien. Er is ook al ruim 
zes jaar geen nieuwe bodem 
meer geweest. Dat bevestigt 
het scenario dat de edelmeta-
len bezig zijn aan een seculai-
re, langdurige haussemarkt, 
die nog vele jaren meegaat. 
De combinatie van een ex-
treem soepel budgettair en 
monetair beleid voor de be-
strijding van de coronacrisis 
heeft geleid tot een globaal 
exploderende schuldenpan-
demie. Dat zal op termijn ont-
wrichtingen veroorzaken op 
de financiële markten, zeker 
in de context van de stijgende 
rente en het tanend vertrou-

wen in de centrale banken. 
Dat wordt geen leuke periode 
voor onder meer aandelen, 
obligaties en vastgoed. Op dat 
moment zijn er voor de edel-
metalen wel grote kansen tot 
loskoppeling, in hoofdzaak in 
het tweede deel van dit de-
cennium. Maar op korte ter-
mijn verwachten we een 
 uitbodeming voor zowel aan-
delen, obligaties als edelmeta-
len. Een global melt-up heet 
dat in het vakjargon. Lees in 
de grondstoffenrubriek (blz. 
99) hoe u met trackers in dat 
marktsegment kunt investe-
ren. z
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Heel veel rode cijfers, zowel 
in termen van winsten als in 
termen van koersevoluties. 
Zelfs in normale tijden heeft 
de luchtvaartsector door de 
messcherpe concurrentie 
veel moeite om winst te ma-
ken, en sinds de uitbraak van 
de coronapandemie is het op 
sectorniveau al helemaal on-
mogelijk gebleken. Tot groot 
verdriet van de aandeelhou-
ders. De koersen doken de 
voorbije twaalf maanden dan 
ook tot 70 procent (SAS) 
 lager. Over vijf jaar bekeken 
schommelen de verliezen 
tussen 6 en 86 procent. Het 
afgelopen jaar wisten enkel 
Qantas en Cathay Pacific 
het hoofd boven water te 
houden.

Enkele zwaluwen
Dat de Aziatische gigant 
 Cathay Pacific (omzet 45 mil-
jard Hongkongse dollar) de 
voorbije twaalf maanden po-
sitieve beurscijfers kon voor-
leggen, is uitzonderlijk, want 
de verliezen waren in 2021 
aanzienlijk. In vijf jaar zakte 
de beurskoers een derde la-
ger. Zelfs tien jaar geleden 
was het aandeel 36 procent 
duurder. Dit aandeel komt, 
net als veel andere in de 
luchtvaartsector, niet in aan-
merking voor een buy-and-
hold belegger. Er bestaan wel 
enkele uitzonderingen. Zo 
zag Qantas Airways zijn 
koers in tien jaar maal drie 
gaan. Bij Ryanair dikte de 
koers in een decennium met 
160 procent aan. We mogen 
dus niet elk luchtvaartbedrijf 
over dezelfde negatieve kam 
scheren.

Vele faillissementen
Een groot aantal maatschap-
pijen ging vorig jaar failliet 
als gevolg van de coronapan-
demie. Enkele namen: Czech 
Airlines, WOW Air, Flybmi, 
Air Italy, Paradigm Air Ope-
rators, Trans States Airlines, 
Island Express Air, PenAir, 
Germanwings, Avianca Peru, 
TAME, Air Georgian, Jetli-
nes, AirAsia Japan, Indonesia 
AirAsia X, Cathay Dragon en 
Palestinian Airlines. De lijst 
is schier eindeloos en de kans 
is reëel dat er de komende 
maanden nog heel wat faillis-
sementen bij komen.
Zelfs een gigant als Air Fran-
ce KLM maakte vorig jaar 
meer dan 3 miljard euro ver-
lies, nadat er in 2020 al een 
recordverlies van 7 miljard 
euro geweest was. Het bedrijf 
is virtueel failliet. De Franse 
en de Nederlandse overhe-
den moeten massaal bijpas-
sen om een faillissement te 
voorkomen. Er is natuurlijk 
beterschap, maar er zijn ook 
nog veel problemen, vooral 
logistiek. Er is onvoldoende 
personeel om de vakantie-
piek vlekkeloos te doen ver-
lopen. Bovendien is het aan-

tal passagiers nog lang niet 
op het niveau van voor de co-
ronacrisis. Vooral de zakenlui 
keren nog lang niet massaal 
terug voor langeafstands-
vluchten. De oorlog in Oek-
raïne heeft de brandstofprij-
zen flink de hoogte in ge-
jaagd en het kostenplaatje 
voor de klassieke maatschap-
pijen nog moeilijker gemaakt. 
Voor de lagekostenmaat-
schappijen is het verhaal iets 
rooskleuriger, omdat ze meer 
afhangen van vakantiegan-
gers en minder van zakenlui. 
Maar ook zij hebben het ope-
rationeel moeilijk en moeten 
vluchten schrappen door 
personeelstekort of stakin-
gen.

Toch nieuwkomers
Toch zoeken ook nieuwe 
maatschappijen nog naar een 

plaatsje op de markt. Door de 
vele faillissementen komt een 
hele vloot toestellen vrij, die 
ze goedkoop kunnen leasen. 
Uep Airways (Baleraren) is al 
van start gegaan. Canarian 
Airways uit Spanje, Northern 
Air uit Zweden, EGO Air-
ways en SkyAlps uit Italië, 
Flyr en Norse Atlantic uit 
Noorwegen en Grecian Air 
uit Griekenland zijn andere 
verwachte nieuwkomers. De 
nieuwkomers lijken vooral 
budgetmaatschappijen, die 
goedkoop vliegen zonder al 
te veel poespas. Ze kunnen 
ook makkelijker terecht op 
regionale vliegvelden, die 
veel goedkoper zijn en vaak 
dichter bij de vakantiebe-
stemmingen liggen dan de 
grote nationale luchthavens. 
Ze torsen ook geen toren-
hoge kosten voor vaak ver-

KERNCĲFERS VAN DE BELANGRĲKSTE LUCHTVAARTMAATSCHAPPĲEN  

Bron: Bloomberg

Turbulentie in de 
 luchtvaartsector

NAAM KOERS VERSCHIL 1 JAAR VERSCHIL 5 JAAR KOERS/WINST DIVIDENDREND.
Air China 14,74 USD -5,7% -28,1% - 0,1%
Air France KLM 1,572 EUR -30,6% -70,9% - -
American AirLines 15,47 USD -34,0% -68,5% - -
Cathay Pacific 5,00 USD +8,7% -34,2% - -
Easyjet 451,2 Gbp -41,4% -58,6% 123 -
IAG 1,424 EUR -38,1% -67,3% 144 -
Japan Airways 8,68 USD -29,4% -43,7% - -
Lufthansa 6,127 EUR -16,6% -52,3% 210 -
Ryanair 13,05 EUR -18,9% -27,0% - -
SAS 0,7886 SEK -70,3% -86,9% - -
Qantas Airways 18,37 USD +2,4% -6,1% - -
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ouderde, lompe organisatie-
structuren.

AirFrance-KLM: 
 problematisch
AirFrance KLM heeft al lan-
ger dan de pandemie grote 
problemen. Het is een voor-
beeld van een mislukte fusie. 
De Fransen en de Nederlan-
ders gaan bij wijze van spre-
ken net niet met elkaar op de 
vuist. De structuuur is log en 
veel te duur. De dubbele nati-
onaliteit maakt vlotte be-
drijfsbeslissingen moeilijk. 
De overheden passen wel 
 telkens weer bij wanneer de 
maatschappij failliet dreigt te 
gaan. Maar het vooruitzicht 
op een gezond en rendabel 
bedrijf ontbreekt. Dit is een 
echt tradingaandeel. Niks 
voor de voorzichtige beleg-
ger.
In 2023 verwacht AirFrance 
KLM een kleine winst. Het 
bedrijf haalt met een uitgifte 
van ruim 1,9 miljard nieuwe 
aandelen 2,3 miljard euro op 
tegen een inschrijvingsprijs 
van 1,17 euro per nieuw aan-
deel. De Franse en de Neder-
landse staat doen mee aan de 
kapitaalverhoging. CMA 
CGM, een Frans bedrijf ge-
specialiseerd in overzees 
transport van containers, 
wordt een nieuwe referentie-
aandeelhouder. Ook China 
Eastern Airlines en Delta Air 
Lines nemen deel aan de 
emissie. Op een dividend 
hoeven de aandeelhouders 
de komende jaren nog niet te 
rekenen.

Ryanair: groot en sterk
Ryanair is met een vloot van 
430 moderne vliegtuigen de 
grootste Europese vliegtuig-
tuigmaatschappij in haar 
soort. De grofgebekte CEO, 
Michael O’Leary, blijft trouw 
aan zijn strategie om tickets 
aan te bieden tegen de laagst 
mogelijke prijs. Ook al moet 
hij daardoor bijna letterlijk 
vechten tegen de vakbonden. 
Daardoor, en dankzij zijn 
sterke balans met een erg 
 lage kostenstructuur, kan 
Ryan air wellicht als een van 
de eerste in Europa recht-
krabbelen na de coronacrisis. 
Misschien kan het zelfs zijn 
voordeel halen uit de plan-
nen van de grote maatschap-
pijen om capaciteit af te bou-
wen. Uiteraard moest ook de 
beurskoers van Ryanair ach-
teruit sinds begin dit jaar. 
Maar anders dan de recht-
streekse concurrenten valt de 
terugval goed mee en is de 
waardering aantrekkelijk.
Easyjet is drie keer kleiner 
dan concurrent Ryanair. Vo-

rig jaar leed het 850 miljoen 
euro verlies op een omzet 
van 1,5 miljard euro. De 
beurskoers is veel volatieler 
dan die van Ryanair. Ondanks 
de aanzienlijk lagere omzet 
heeft Easyjet maar een paar 
duizend werknemers minder 
dan Ryanair. Wie twijfelt tus-
sen beide aandelen, vindt 
daarin enkele argumenten 
om voor het Ierse aandeel te 
kiezen.

Lufthansa: enig 
 lichtpunt
Als we naar de resterende 
maatschappijen in Europa 
kijken, valt het op dat het 
Scandinavische SAS, vroeger 
een rots in de branding, het 
ook heel moeilijk heeft en 
nog in de verste verte geen 
winst in het vooruitzicht 
stelt. Bij die andere van ouds-
her oerdegelijk luchtvaart-
maatschappij, het Duitse 
Lufthansa, is er al wat licht 
aan het einde van de tunnel 
verschenen. De omzet zou 
dit jaar weer rond 30 miljard 
euro liggen. Dat zou resulte-
ren in een winst van 127 mil-
joen euro. Maar dat is nog 
lang niet de situatie van voor 
de pandemie. In 2018 was er 
nog meer dan 2 miljard euro 
winst.
International Consolidated 
Airlines Group (IAG), dat 

British Airways, Iberia, 
 Vueling, Aer Lingus en nog 
enkele andere luchtvaart-
maatschappijen overkoepelt, 
verwacht dit jaar beterschap, 
maar ook nog altijd 84 mil-
joen euro verlies.

Opeenvolgende 
 verliesjaren
De echt grote internationale 
maatschappijen leden enor-
me verliezen de voorbije 
 jaren. American Airlines, 
een van de grootste lucht-
vaartbedrijven ter wereld, 
boekte 9 miljard dollar ver-
lies in 2020. Vorig jaar was 
dat nog 2 miljard dollar, maar 
ook dit jaar zal er nog 1,5 mil-
jard dollar verlies zijn. Een 
vergelijkbaar beeld zien we 
bij de Australische gigant 
Qantas Airways. Dit jaar zal 
het verlies onder 1 miljard 
Australische dollar zakken. 
Maar ook hier is nog geen 
winst in het verschiet. Ca-
thay Pacific haalt dit jaar 
wellicht maar de helft van de 
omzet van 2019. 
Zelfs Air China, de maat-
schappij uit het land met de 
 o ngebreidelde economische 
groei, schrijft al drie jaar op 
rij verliescijfers. In Japan 
hebben ze berekend dat 
 Japan Airways dit en ook 
volgend jaar nog geen yen 
winst zal boeken. z

Van dit overzicht van de luchtvaartsector worden weinigen wild enthousiast. Alle 
bedrĳven, van noord tot zuid en van west tot oost, hebben zwaar geleden onder de 
coronapandemie. Nu die grotendeels achter de rug lĳkt, duiken door de Oekraïne-
crisis weer andere problemen op (inflatie, recessievrees) en is het moeilĳk aan het 
nodige personeel te raken. Een overwicht aan luchtvaartaandelen in de portefeuille 
opnemen, is dus niet aan de orde. Als u één naam wilt, dan gaat de voorkeur uit naar 
Ryanair, de airliner met de grootste veerkracht.

WEINIG HOOGVLIEGERS
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E
lia Group sloot vorige 
week een kapitaalverho-
ging van 590 miljoen euro 
af. Dat bedrag komt over-
een met een kleine 7 pro-
cent van de beurswaarde. 
Het bedrijf wil het verse 

kapitaal gebruiken om om-
vangrijke investeringsplan-
nen te financieren in België 
en Duitsland. In de periode 
2022-2026 wil Elia voor 
4 miljard euro investeren in 
het Belgische hoogspan-
ningsnet. Bij de Duitse doch-
ter 50Hertz staan er 5,6 mil-
jard euro investeringen op 
het programma. Elia Group 
wil een sleutelrol spelen in 

de energietransitie. Europa 
wil nog meer inzetten op 
groene energie om de ener-
gieafhankelijkheid van Rus-
land te verminderen. De uit-
breiding en versterking van 
het hoogspanningsnetwerk is 
cruciaal om de toenemende 
productie van hernieuwbare 
energie tot bij de verbruiker 
te brengen.
De bestaande aandeelhou-
ders kregen een voorkeur-
recht om in te tekenen op de 
nieuwe aandelen. De referen-
tieaandeelhouders, de ge-
meentelijk holdings Publi-T 
en Publipart, volgden de ka-
pitaalverhoging volledig. Wie 
als bestaande aandeelhouder 
niet intekende op de aande-
len, kan de positie altijd ver-
dedigen door aandelen op de 
beurs bij te kopen. De waar-

dering van het aandeel is on-
danks de recente correctie 
nog altijd pittig, met een 
koers-winstverhouding van 
meer dan 30. De vooruitzich-
ten voor de volgende tien jaar 
zijn gunstig, terwijl het risi-
coprofiel relatief laag is. De 
cashflows en winsten van 
Elia Group worden be-
schermd door het regelge-
vende kader, terwijl het be-
drijf de volgende jaren fors 
kan investeren. Dat is heel 
belangrijk. Hoe meer er geïn-
vesteerd wordt, hoe meer 
winst Elia Group mag maken 
van de regulator. De volgende 
tien jaar kan de activabasis 
van het bedrijf verdubbelen, 
waardoor ook de winst per 
aandeel kan verdubbelen. 
“Onze kapitaalverhoging 
wordt gedekt door nieuwe 
investeringen, die een verho-
ging van de winst toelaten”, 
zegt Catherine Vandenborre, 
de CFO van Elia Group. Op 
lange termijn zijn ook over-
names niet uitgesloten.
De kapitaalverhoging werd 
nu gelanceerd omdat Elia 
Groep de aandeelhouders 
duidelijkheid kan bieden 

over het regelgevend kader in 
België en Duitsland en de 
rendementen die het bedrijf 
de volgende jaren kan verdie-
nen. “We zullen in België in 
deze periode een rendement 
op eigen vermogen van 5,7 
procent kunnen verdienen, 

ten opzichte van 6 procent in 
de huidige tariefperiode”, 
zegt Catherine Vandenborre.
Vorig jaar steeg de aangepas-
te nettowinst met ruim 6 pro-
cent tot 328 miljoen euro, in 
het spoor van een activabasis 
die ook met 6 procent steeg 
dankzij een investeringspro-
gramma van 1,2 miljard euro 
in 2021. Die winst leverde 
een rendement op eigen ver-
mogen van 7,56 procent op. 
Voor dit jaar verwacht Elia 
Group een daling van het 
rendement op het eigen ver-
mogen van 6,25 à 7,25 pro-
cent. Het regelgevend kader 
is stabiel, maar een lagere bij-
drage van de Nemo Link en 
het wegvallen van enkele 
eenmalige meevallers zal op 
het rendement wegen. Dat 
zal worden gecompenseerd 
door een stijging van de acti-
vabasis met ongeveer 6 pro-
cent.

Conclusie
De voorbije weken stond de 
koers van Elia Group onder 
druk omdat de hoge waarde-
ring in dit beursklimaat niet 
te verdedigen viel. Ook de 
 kapitaalverhoging weegt op 
korte termijn op de koers. De 
waardering is, ondanks de 
correctie, nog altijd pittig te 
noemen, gezien een koers- 
winstverhouding van 35 en 
een beperkt dividendrende-
ment van 1,3 procent, maar 
daar staat op lange termijn 
een stevig groeiverhaal met 
een beperkt risico tegenover. 
Elia Group blijft daarom als 
defensief aandeel een plaats 
verdienen in uw portefeuille. 
We behouden het advies 
‘houden’. z

E L I A

Vooruitzichten blijven gunstig

Koers: 129
Ticker: ELI:BB
ISIN-code: BE0003822393
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 9,47 miljard euro
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 35
Koersverschil 12 maanden: +43 procent
Koersverschil dit jaar: +12 procent
Dividendrendement: 1,3 procent

Elia blijft als defensief 
aandeel een plaats ver-
dienen in uw portefeuille.

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 22 JUNIGF
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D
e Canadese koperprodu-
cent First Quantum Mine-
rals Gold produceerde in 
2021 een recordhoeveel-
heid van 816.435 ton ko-
per. Dat was een toename 
met 5 procent tegenover 

2020, dankzij de kopermijn 
Cobre Panama, die 331.000 
ton produceerde (+61%). Het 
is daarmee de zesde grootste 
koperproducent wereldwijd.

De Canadezen trokken de re-
cordcijfers door in het eerste 
kwartaal. Nochtans daalde de 
koperproductie tegenover het 
vorige kwartaal met 9,7 pro-
cent tot 182.210 ton door lage-
re ertsgraden, een gepland 
onderhoud in Cobre Panama 
en het langere regenseizoen 
in Zambia. De goudproductie 
viel ook terug, met 6,1 pro-
cent tot 70.357 troy ounce, 
terwijl de nikkelproductie 
met 51,3 procent toenam tot 
5.122 ton. Maar door de hoge-
re verkoopprijs van 4,45 dol-
lar per pound koper steeg de 
groepsomzet met 4,9 procent 
tot 2,16 miljard dollar. De re-
currente bedrijfskasstroom of 
rebitda (zonder eenmalige 
elementen) klom met 8,8 pro-
cent tot 1,18 miljard dollar en 
de gezuiverde nettowinst 
steeg van 306 miljoen tot 
480 miljoen dollar (+56,9%), 
of 70 dollarcent per aandeel.
De verwachte jaarproductie 
voor 2022 werd verminderd 
van 810.000 à 880.000 ton 

naar 790.000 à 855.000 ton 
door een bijstelling bij de 
Zambiaanse mijnen 
Kansanshi en Sentinel. De 
prognose voor Cobre Panama 
blijft op 330.000 à 360.000 
ton. De verwachte goud- en 

nikkelproductie bleven onge-
wijzigd op 285.000 à 310.000 
troy ounce en 25.000 à 30.000 
ton. Door de hoge inflatie en 
de lagere verwachte jaarpro-
ductie steeg de verwachte 
kostprijs per pound koper 
van 1,9 à 2,05 dollar tot 2,15 à 
2,6 dollar, en voor nikkel van 
7 à 7,75 dollar per pound tot 
7,5 à 8,5 dollar.
First Quantum zet vaart ach-
ter de schuldafbouw. In april 
en juni werd telkens 500 mil-
joen dollar terugbetaald van 
een obligatie met vervalda-
tum in april 2023. De netto-
schuld verminderde sinds de 
piek van eind 2019 van 
7,7 miljard dollar, of een hoge 
4,8 keer de rebitda van 2019, 
tot 5,82 miljard op 31 maart 
2022. Dankzij de fors geste-
gen rebitda is de schuldgraad 
gedaald naar 1,4 keer. First 
Quantum zal in de eerste 
jaarhelft de beoogde daling 
met 2 miljard realiseren en 
zal zijn schulden bijkomend 
met 1 miljard verminderen. 
Tot zolang zal de groep geen 
grote nieuwbouwprojecten 
opstarten, maar zich concen-
treren op de uitbouw van de 

bestaande mijnen die de jaar-
productie op termijn op 1 mil-
joen ton koper kunnen bren-
gen.
In mei zetten de Canadezen 
een belangrijke stap in die 
richting met de definitieve in-
vesteringsbeslissing voor het 
S3-uitbreidingsproject in 
Kansanshi, en de bouw van 
het Enterprise-nikkelproject 
in de buurt van Sentinel. S3 
zal 1,2 miljard dollar kosten 
en in 2025 opstarten. Enter-
prise kost 100 miljoen dollar 
en zal opstarten in 2023. Sa-
men met een voorziene uit-
breiding vanaf 2024 in Cobre 
Panama groeit de verwachte 
koperproductie tegen 2024 
tot 850.000 à 910.000 ton en 
de nikkelproductie tot 40.000 
à 50.000 ton. De goudproduc-
tie klimt naar 295.000 à 
320.000 ton.
Parallel is er vanaf dit jaar 
ruimte voor een dividenduit-
kering van 15 procent van de 
beschikbare kasstroom na de 
voorziene kapitaalsinveste-
ringen, met een minimum op 
jaarbasis van 10 dollarcent 
per aandeel.

Conclusie
Het aandeel van First Quan-
tum Minerals is sinds de piek 
van eind maart met 30 pro-
cent teruggevallen. Dat biedt 
beleggers een mooie kans om 
een positie in te nemen of uit 
te breiden. Het aandeel is 
aantrekkelijk om in te spelen 
op de uitstekende vooruit-
zichten voor koper dit decen-
nium. De forse volatiliteit op 
korte termijn moet u erbij 
 nemen. z

F I R S T  Q U A N T U M  M I N E R A L S

Fraaie koopkans na terugval

Koers: 29,13 Canadese dollar
Ticker: FM CN
ISIN-code: CA3359341052
Markt: Toronto
Beurskapitalisatie: 20,15 miljard 
Canadese dollar
K/w 2021: 24
Verwachte k/w 2022: 9
Koersverschil 12 maanden: +2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 0,3%

First Quantum Minerals 
is aantrekkelijk om in te 
spelen op de uitstekende 
vooruitzichten voor  
koper dit decennium.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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D
e groente- en fruitgigant 
Greenyard kon dankzij 
een goed vierde kwartaal 
het boekjaar 2021-2022 
positief afronden. De 
groepsomzet steeg in het 
vierde kwartaal (tot 31 

maart) op vergelijkbare basis 
met 2,2 procent tot 1,15 mil-
jard euro. Op jaarbasis nam 
de vergelijkbare omzet met 
1,4 procent toe, tot 4,36 mil-
jard. De recurrente bedrijfs-
kasstroom of rebitda (zonder 
eenmalige elementen) klom 
van 156,9 miljoen euro vorig 
jaar naar 166,5 miljoen 
(+6,1%), iets beter dan de 
vooropgestelde 165 miljoen. 
De rebitda-marge verbeterde 
van 3,6 naar 3,8 procent. In 
de eerste jaarhelft haalde 
Greenyard een omzetgroei 
van 1,8 procent tot 2,15 mil-
jard euro en een rebitda van 
82,6 miljoen (3,8% marge).
Het Fresh-segment boekte 
een vergelijkbare jaaromzet 
van 3,6 miljard euro (+0,7%). 
In het vierde kwartaal was er 
een beperkte toename met 
0,1 procent tot 939,8 miljoen 
euro. Intussen wordt drie 
kwart van de omzet aangele-
verd door het geïntegreerde 
bedrijfsmodel met de grote 
retailers. Die zorgen voor sta-
bielere volumes en marges. 
Ondanks de lastige omstan-
digheden door covid-19, toe-
leveringsproblemen, de oor-
log in Oekraïne en de hoge 
inflatie steeg de rebitda met 
7,1 procent tot 101,9 miljoen 
euro. De rebitda-marge klom 
van 2,6 naar 2,8 procent (3% 
na zes maanden). De afdeling 
Long-Fresh, de diepvriesaf-
deling Pinguïn en de conser-
venafdeling Noliko, boekte 

een vergelijkbare omzet van 
755,6 miljoen euro, een stij-
ging met 5,3 procent. De re-
bitda steeg met 5,1 procent 
tot 65,8 miljoen euro en de 
rebitda-marge steeg met 70 
basispunten tot 8,3 procent.
Het financiële verlies ver-

minderde door het lagere 
schuldenniveau van 47,2 mil-
joen naar 34,4 miljoen euro. 
De nettowinst steeg van 
1,2 miljoen tot 16,9 miljoen 
(0,32 euro per aandeel). De 
nettoschuld zonder de 
leasingschulden zakte in 
twaalf maanden van 
339,9 miljoen naar 303,6 mil-
joen. De schuldgraad, de ver-
houding tussen de netto-
schuld en de rebitda, zakte 
van 2,9 naar 2,4 keer. Green-
yard bereikte een jaar eerder 
dan gepland de beoogde vork 
van een schuldgraad van 2 à 
2,5 keer. De leasingschulden 
zakten van 232,9 miljoen 
naar 227,8 miljoen.

In mei is een lease-en-lease- 
backovereenkomst aange-
kondigd met een vastgoed-
investeerder voor de Prepa-
red-faciliteit in Bree. De op-
brengst van ongeveer 90 mil-
joen euro gaat naar de 
schuld afbouw en zal een 
nieuwe herfinanciering van 

de schulden toelaten met lan-
gere looptijden, alsook inves-
teringen in het strategische 
plan voor de periode tot 
2024-2025. Behalve voor de 
versterking van het verticaal 
geïntegreerde bedrijfsmodel 
en de uitbreiding van het 
aanbod van convenience- en 
van plantaardige producten 
is er opnieuw ruimte voor 
 gerichte overnames, en vanaf 
volgend jaar normaal ook 
voor een dividenduitkering. 
Tot het einde van het boek-
jaar 2024-2025 wil Green-
yard op die manier zijn om-
zet jaarlijks met 5 procent 
opkrikken, tot boven 5 mil-
jard euro ( jaarlijks +5%). De 
rebitda moet jaarlijks met 6 à 
7 procent ver hogen tot 200 à 
210 miljoen euro. Door de 
talrijke onzekerheden gaf 
Green yard nog geen becijfer-
de prognose voor het lopende 
boekjaar. 

Conclusie
Het aandeel van Greenyard 
steeg met 12 procent na de 
bekendmaking van de jaarcij-
fers, maar het kon die winst 
niet vasthouden. De resulta-
ten en vooral de winstge-
vendheid evolueren gunstig, 
ondanks de lastige economi-
sche omstandigheden. De 
schuldafbouw is voldoende 
gevorderd om gericht nieuwe 
investeringen toe te laten. De 
waardering is aantrekkelijk, 
tegen 11,1 keer de verwachte 
winst voor het boekjaar 
2022-2023 en met een onder-
nemingswaarde (ev) van 
5,7 keer de verwachte recur-
rente bedrijfskasstroom in 
2022-2023. z

G R E E N Y A R D

Klaar voor nieuwe groeischeuten

Koers: 7,65 euro
Ticker:  GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 394,1 miljoen euro
K/w 2021: 24
Verwachte k/w 2022: 11
Koersverschil 12 maanden: -25%
Koersverschil sinds jaarbegin: -23%
Dividendrendement: -

Greenyard kon het boek-
jaar positief afronden.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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I
nditex (Industria de Diseno 
Textil) is de maatschappij 
boven de succesvolle kle-
dingketen Zara. Amancio 
Ortega Gaona, nu een van 
de rijkste Europeanen, 
heeft Inditex in 1963 opge-

richt als textielfabrikant van 
vrouwenkleding. De groep 
omvat naast Zara nog zeven 
merken: Pull& Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home en Uter-
qüe.

De cijfers over de eerste drie 
maanden van het boekjaar 
2022-2023 (afsluitdatum 31 
januari) tonen dat de groep 
heel goed met de hoge infla-
tie omgaat. Op 30 april waren 
er wereldwijd 6.423 verkoop-
punten. Dat zijn 335 winkels 
minder dan op hetzelfde mo-
ment van 2021. Inditex kon-
digde vorig jaar al aan 1.000 
tot 1.200 minder goed preste-
rende verkooppunten te slui-
ten. De kledingwinkelgigant 
gaat veel meer inzetten op 
onlineverkoop. De groep wil 
30 procent van de omzet uit 
digitale verkoop halen tegen 
2024. In het eerste kwartaal 
was er wel een terugval van 6 
procent van de onlineverko-
pen, tegenover een corona-
kwartaal vorig jaar, toen de 
onlineverkopen op jaarbasis 
met maar liefst 67 procent 
waren gegroeid.
Inditex is succesvol omdat 
het design, de productie, de 
logistiek en de verkoop per-

fect op elkaar zijn afgestemd. 
Ondanks de lagere onlinever-
koop stegen de nettoverko-
pen in het eerste kwartaal 
met 36 procent (tegen con-
stante wisselkoersen), van 
4,94 naar 6,74 miljard euro 
op jaarbasis. Dat is meer dan 
in het eerste kwartaal van 
2019, voor corona. De win-
kelverkopen gingen hoger, 
ondanks de daling van het 
aantal winkels. De omzet ligt 
0,5 miljard of 8 procent bo-
ven de analistenconsensus, 
wat mee de positieve koers-
reactie verklaart. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) maakte in 
de eerste drie maanden van 
het boekjaar een sprong van 
55 procent, van 1,235 miljard 
naar 1,917 miljard euro. Dat 
doet de ebitda-marge (be-
drijfskasstroom tegenover 
omzet) herstellen van 25 
naar 28,4 procent. De bruto-
marge klom tot 60,1 procent, 
het hoogte cijfer van de voor-
bije tien jaar.
Hoewel Zara de prijzen met 
gemiddeld 10 procent heeft 
opgetrokken, wist het toch 
shoppers aan te trekken. Dat 
en de aanhoudende kosten-

controle (operationele kosten 
+24% versus omzettoename 
van 36%) verklaren de ver-
rassend hoge marge. De net-
towinst sprong van 421 mil-
joen euro (0,135 euro per 
aandeel) naar 760 miljoen 

euro, of 0,244 euro per aan-
deel (+80,7%). De nettokas-
positie loopt op. Die bedroeg 
eind april 9,21 miljard euro 
(2,95 euro per aandeel), een 
klim met 28 procent. Inditex 
gaat in het tweede kwartaal 
door op dat elan, met tussen  
1 mei en 5 juni een omzetstij-
ging op jaarbasis van 17 pro-
cent.
Het hobbelige beursparcours 
van het voorbije jaar heeft 
ook te maken met de verras-
sende wissels aan de top eind 
vorig jaar. Sneller dan ver-
wacht nam de 37-jarige doch-
ter van de stichter, Marta Or-
tega, de stoel van voorzitter 
van de raad van bestuur over 
van Pablo Isla. Nog verras-
sender was de wissel van 
Carlos Crespo – amper twee 
jaar CEO – voor Oscar Garcia 
Maceiras, een ex-bankier 
zonder trackrecord in retail.

Conclusie
De koers van Inditex herstel-
de door de sterke cijfers, na-
dat ze maanden onder druk 
had gestaan, mee door de 
wissels aan de top en de 
vrees dat de inflatie de mar-
ges zou drukken. Het voor-
deel van de koersdaling en de 
meevallende cijfers is dat 
 Inditex op de laagste waarde-
ring van de voorbije vijf jaar 
zit. Tegen 9 keer de verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) voor 
het lopende boekjaar noteert 
het aandeel zo’n 30 procent 
onder het gemiddelde van de 
voorbije vijf jaar (13 x ev/
ebitda). Vandaar het positie-
ve advies. z

I N D I T E X

Verrassend sterk kwartaal

Koers: 21,74 euro
Ticker: ITX SM
ISIN-code: ES0148396007
Markt: Madrid
Beurskapitalisatie: 67,74 miljard euro
K/w 2021: 20
Verwachte k/w 2022: 19,5
Koersverschil 12 maanden: -29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -24%
Dividendrendement: 2,7%

Inditex noteert tegen de 
laagste waardering van 
de voorbije vijf jaar.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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N
a de inval in Oekraïne 
zag Kinross Gold geen 
andere optie dan zijn 
Russische activa te ver-
kopen. Dat is vanuit ope-
rationeel oogpunt een 
flinke tegenvaller. De 

 ondergrondse Kupol-mijn 
stond vorig jaar in voor bijna 
een half miljoen troy ounce 
goud. Daarnaast beschikte 
Kinross over het veelbelo-
vende Udinsk-project. Dat 
zou in 2026 operationeel 
worden. Kinross verkocht 
 alles aan Highland Gold 
 Mining Group, een van de 
grootste Russische gouddel-
vers, voor 680 miljoen dollar. 

Daarvan is 400 miljoen dol-
lar voor Kupol en 280 mil-
joen voor Udinsk. De ver-
koopprijs zal in schijven 
worden betaald. Een bijko-
mende moeilijkheid is de 
nauwe band tussen Highland 
Gold en de Russische VTB 
Bank, waartegen in het Wes-
ten economische sancties van 
kracht zijn. Kinross verkocht 
ook het belang van 90 pro-
cent in Chirano (Ghana) voor 
225 miljoen dollar aan Asan-
te Gold.
De productieprognose van 
2,65 miljoen troy ounce voor 
2022 werd verlaagd naar 
2,15 miljoen troy ounce 
(-5%). Vorig jaar produceer-
den de mijnen van de groep 
– inclusief Kupol en Chira-
no – 2,07 miljoen troy ounce. 
Voor dit jaar werd een forse 

stijging vooropgesteld, nu 
Tasiast (Mauritanië) weer op 
volle kracht produceert. In 
2021 kreeg de verwerkings-
installatie af te rekenen met 
een brand, waardoor de out-
put kelderde naar 170.000 
troy ounce. Dit jaar wordt op 
een stijging tot 600.000 toy 
ounce gemikt. Tasiast ver-
werkt 21.000 ton ertsen per 
dag. Dat moet volgend jaar 
oplopen naar 24.000 ton.
In het eerste kwartaal van 
2022 bedroeg de groepspro-
ductie 506.000 troy ounce, 
inclusief de Russische activa. 
Zonder die activa was dat 
410.000 troy ounce, of 6 pro-
cent minder dan een jaar eer-
der. De omzet bleef op jaar-
basis gelijk op 768 miljoen 
dollar, dankzij de hogere ver-
koopprijs van goud. Tasiast 
boekte een recordproductie 
van bijna 134.000 troy ounce.
Er werd gestart met de bouw 
van een zonnenergie-instal-
latie. Die moet volgend jaar 
klaar zijn en de energiekos-
ten reduceren. La Coipa is 
Chili werd weer opgestart en 
zal deze zomer op kruissnel-
heid zijn. De mijn moet op 

jaarbasis 250.000 troy ounce 
goud opleveren tegen pro-
ductiekosten die minder dan 
600 dollar bedragen. In het 
eerste kwartaal lagen de ge-
middelde productiekosten op 
1.245 dollar. Dat is 18 procent 
meer dan een jaar eerder 

door hogere uitgaven voor 
elektriciteit, olie en gas, staal 
en personeel. Voor het hele 
jaar wordt een gemiddelde 
productiekostprijs van 
1.125 dollar vooropgesteld.
De groei moet onder meer 
komen van het Dixie-project 
van het overgenomen Great 
Bear Resources. Dixie moet 
op termijn 400.000 troy oun-
ce goud per jaar opleveren. 
Andere projecten in de pijp-
lijn zijn onder meer Lobo 
Marte (Chili) en Manh Choh 
(Alaska). Kinross beschikte 
op het einde van het eerste 
kwartaal over 454 miljoen 
dollar aan cash. De beschik-
bare liquiditeit bedraagt 
1,7 miljard dollar. Kinross 
keert een kwartaaldividend 
van 3 dollarcent uit en koopt 
dit jaar voor 300 miljoen dol-
lar eigen aandelen in.

Conclusie
De exit uit Rusland is op kor-
te termijn een vloek, maar op 
lange termijn een zegen. De 
korting vanwege het politie-
ke risico kan worden inge-
ruild voor een meer markt-
conforme waardering, nu een 
steeds groter deel van de pro-
ductie uit stabiele mijnregio’s 
komt. Kinross noteert tegen 
minder dan 0,9 keer de boek-
waarde. De verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
en de bedrijfswinst bedraagt 
amper 3,5. Dat is een stuk 
goedkoper dan de concurren-
tie. Het grootste risico voor 
beleggers is dat een opportu-
nistische overnemer van de 
koopjesprijzen gebruikmaakt 
om Kinross goedkoop binnen 
te halen. z

K I N R O S S  G O L D

Er is leven na Rusland

Koers: 4,03 dollar
Ticker: KGC US
ISIN-code: CA4969024047
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 5,3 miljard dollar
K/w 2021: 25
Verwachte k/w 2022: 10
Koersverschil 12 maanden: -47%
Koersverschil sinds jaarbegin: -28%
Dividendrendement: 2,9%

Kinross Gold noteert met 
een flinke korting tegen-
over de sectorgenoten.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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M
et een koersverdubbe-
ling behoort het aan-
deel van Fugro dit jaar 
tot de blikvangers op 
de beurs. De rally 
weerspiegelt het her-
nieuwde optimisme 

over de toekomst van het 
bedrijf, dat gegevens over 
het aardoppervlak en de 
 bodem verzamelt en inter-
preteert, en moet in het licht 
worden gezien van de enor-
me koersdaling in het afge-
lopen decennium. Het ver-
trouwen van beleggers in de 
winstcapaciteit van Fugro 
heeft een flinke deuk opge-
lopen, na een lange reeks 
verliesjaren en een ernstig 
verzwakte balans. In 2020 
werd de balans via een kapi-
taalverhoging versterkt en 
vorig jaar schreef Fugro 
weer zwarte cijfers.
De autonome omzetgroei en 
orderontvangsten trekken al 
geruime tijd aan, gedreven 
door de bloeiende offshore 
windsector en infrastruc-
tuur- en watermarkten. Die 
markten profiteren van de 
energietransitie en over-
heidsstimuleringspakketten. 
Hun aandeel in de concern-

omzet moet verder toene-
men van 61 naar minstens 65 
procent.
Ondertussen trekt ook de 
traditionele olie- en gassec-
tor duidelijk aan, waarbij de 
Oekraïne-oorlog voor een 
extra vraagimpuls zorgt. Ge-
zien de onderinvesteringen 
in het afgelopen decennium, 
lijkt de olie- en gasmarkt 
aan het begin van een lang-
durige opleving te staan.

Conclusie
De aantrekkende vraag ver-
taalt zich volgens Fugro al in 
hogere prijzen. Samen met 
een betere vlootbezetting 
zorgt dat voor een sterk her-
stel van de winstgevend-
heid. Fugro denkt de 
ebit-marge te kunnen verho-
gen naar 8 à 12 procent in 
2023-2024. Dit jaar rekent 
het bedrijf op omzetgroei op 
alle markten en een stap 
richting de margedoelstel-
ling.
Stijgt de ebit-marge de ko-
mende jaren naar het mid-
den van de ten doel gestelde 
bandbreedte, dan verdient 
Fugro al snel 1,40 euro per 
aandeel en zakt de koers-
winst verhouding naar 
slechts 10. Het aandeel 
 beschikt over een aantrek-
kelijk stijgingspotentieel, 
 temeer daar het structureel 
lagere gewicht van de cycli-
sche olie- en gasmarkten in 
de omzet een hogere waar-
dering rechtvaardigt. Het 
advies voor het aandeel luidt 
‘koopwaardig’. z

O
ver het gebroken boek-
jaar 2021-2022 (1 april 
2021 tot 30 maart 2022) 
heeft Lucas Bols een 
omzet van 92,0 miljoen 
euro geboekt. Dat is 
liefst 10 procent meer 

dan in het pre-coronajaar 
2019-2020. Vergeleken met 
vorig jaar bedraagt de groei 
61 procent. Dat valt deels te 
verklaren door de herope-
ning van de horeca. CEO 
Huub van Doorne spreekt 
van een krachtige opbouw 
van de global cocktail 
brands: Bols Likeuren, Pas-
soa en Galliano.
De nettowinst is, gecorri-
geerd voor eenmalige kos-
ten, uitgekomen op 14,7 mil-
joen of 1,11 euro per aandeel. 
De resultaten zijn een stuk 
beter dan verwacht. Positief 
voor het risicoprofiel is de 
verbetering van de schuld-
graad van 5,1 naar 2,7 keer 
de bedrijfskasstroom.

Conclusie
Voor dit jaar is een winst-
groei mogelijk tot naar onze 
schatting 1,25 euro per aan-
deel. Op een koers van 11 eu-
ro geeft dat een erg beschei-
den koers-winstverhouding 
van 9. De dividendbetaling 
zal worden hervat. We mik-
ken op een aantrekkelijk di-
videndrendement van circa 
4,5 procent. Het koopadvies 
blijft van kracht. z

H
et tankopslagbedrijf 
Vopak wil de dalende 
trend keren. De operati-
onele bedrijfskasstroom 
in verhouding tot het 
geïnvesteerde kapitaal 
moet in 2025 minstens 

10 procent bedragen, tegen-
over 10,2 procent in 2021 en 
nog 12,8 procent in 2019.
De aangescherpte focus op 
cashgeneratie moet kapitaal 
vrijmaken om tot 2030 1 
miljard euro te investeren in 
gas- en industriële terminals 

en 1 miljard euro in termi-
nals voor groene energie. 
Dat zijn voor Vopak deels 
nieuwe markten. De rende-
menten op de investeringen 
zijn daarom onzeker. De 
vooruitzichten voor olieop-
slag in Europa blijven zwak. 
Bij een bescheiden koers- 
winstverhouding van  
11 hanteren we een ‘hou-
den’-advies. z

F U G R O

Nog meer in het vat
L U C A S  B O L S

Niet naar waarde geschat

V O P A K

Imponeert niet

Het beste uit…
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M A R K T  I N  B E E L D

Galapagos verraste met twee 
overnames in de immuno- 
oncologie, een nieuw domein 
voor Galapagos. Het Bel-
gisch-Nederlandse biotech-
bedrijf neemt het Nederland-
se Cellpoint over voor 

125 miljoen euro, plus even-
tuele mijlpaalbetalingen tot 
maximaal 100 miljoen euro, 
en lijft het Amerikaanse 
Aboundbio in voor bijna 
14 miljoen dollar. Cellpoint 
biedt een ader-tot- ader-
oplossing voor CAR-T. De 
taak van Aboundbio bestaat 
erin nieuwe CAR-T-kandida-
ten te leveren. De beleggers 
waren verrast. Het aandeel 
kon dan ook niet profiteren 
van het nieuws.

Uit de resultaten van de 
5G-veiling, die in België 
1,2 miljard euro opbracht, 
blijkt dat een nieuwkomer de 
Belgische markt zal betreden, 
een combinatie van het 
West-Vlaamse Citymesh met 

het Roemeense Digi. Digi is 
als prijsbreker actief in Roe-
menië, Hongarije, Portugal en 
Spanje. Dat is slecht nieuws 
voor Proximus, Telenet en 
Orange Belgium. Die sleepten 
ook een 5G-licentie in de 
wacht, maar hun beurskoers 
kwam opnieuw onder druk. 
De koers van Telenet viel te-
rug naar het laagste peil van 
de voorbije twaalf jaar, terwijl 
die van Proximus een nieuw 
dieptepunt bereikte.

Een kapitaalverhoging lever-
de Mithra Pharmaceuticals 
23,5 miljoen euro op. Het 
Waalse biotechbedrijf gaf bij-
na 3,9 miljoen nieuwe aan-
delen uit tegen 6,07 euro per 
aandeel, een korting van 5 

procent tegenover de koers 
voor de aankondiging. Het 
aantal aandelen steeg met 8,4 
procent. Ook CEO Leon Van 
Rompaey schreef erop in. De 
markt kan weer focussen op 
een wereldwijde deal voor 
het menopauzemiddel Done-
sta. Daarnaast wil Mithra een 
converteerbare obligatie 
plaatsen voor maximaal 
100 miljoen euro. De succes-
volle plaatsing leidde een 
koersherstel in.

Het Belgische materialen-
bedrijf Umicore maakte een 
nieuw, ambitieus strategisch 
groeiplan bekend, met de 
naam Umicore 2030 – RISE. 
De beleggers reageerden al-
lerminst enthousiast. Umico-

re wil tussen 2022 en 2026 
maar liefst 5 miljard euro in-
vesteren, vooral voor de be-
handeling van kathodemate-
riaal voor herlaadbare batte-
rijen. Analisten en beleggers 
schrokken enorm van de om-
vang van de investeringen en 
vroegen zich af of die wel 
voldoende rendement zullen 
opbrengen. De beleggers 
stuurden het aandeel 8 pro-
cent lager. Ook daarna bleef 
de koers dalen.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 51,30 euro
Ticker: GLPG BB
ISIN-code: BE0003818359

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 13,50 euro
Ticker: PROX BB
ISIN-code: BE0003810273

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 7,94 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 32,47 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526
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E
nkele maanden geleden 
zetten we een bijzondere 
haussecombinatie op met 
het technologieaandeel 
Qualcomm. We kochten 
100 aandelen tegen 
158 dollar. Maar de koers 

is gezakt. Momenteel kost het 
aandeel 124 dollar. Per aan-
deel lijden we 34 dollar verlies 
(158 - 124). We dachten dat er 
forse koersbewegingen kon-
den ontstaan en kochten ook 
een beschermende put okto-
ber met uitoefenprijs 155 dol-
lar. Die kostte 15,14 dollar. 
Dat contract is sterk in waar-
de gestegen. De premie be-
draagt 36 dollar, of bijna 
21 dollar meer dan de aan-
koopprijs. Dat maakt het ver-
lies deels goed. Bovendien 

O P T I E S

Nieuwe combinaties op Qualcomm
kan de situatie nog grondig 
veranderen. Het contract 
loopt nog tot 21 oktober.
Voor wie zuiver met opties 
wilde werken, wezen we op 
de mogelijkheid van geschre-
ven puts om de aandelen bij 
een koersdaling goedkoper te 
verwerven. Stijgt de koers, 
dan behoudt u de putpremie. 
Zoals de situatie er nu uitziet, 
zullen we de aandelen vol-
gende maand moeten kopen 
tegen 160 dollar. We ontvin-
gen een premie van 15,05 dol-
lar, zodat de aandelen 
144,95 dollar zullen kosten.
Omdat we vinden dat de 
koers van Qualcomm te veel 
heeft geleden onder de beurs-
malaise, gaan we weer op 
 dezelfde manier à la hausse.

Gekochte aandelen
Koop 100 aandelen Qual-
comm @ 124 dollar
Wie nog geen aandelen bezit, 
kan een positie nemen. Door 
de zenuwachtige reacties op 
de beurzen, is het kopen of 
bijkopen van aandelen voor-
behouden voor beleggers met 
stalen zenuwen. De aankoop 
van een put kan voor ge-
moedsrust zorgen.

Gekochte put
Koop 1 put Qualcomm janu-
ari 2023 met uitoefenprijs 
115 dollar @ 10,75 dollar
Als de beursstemming blijft 
tegenzitten, zal dit verkoop-
contract de positie bescher-
men tot 20 januari 2023. Er 
ligt een stevige steun onder 

de koers rond 123 dollar. Als 
die het begeeft, kan het tot 
108 dollar gaan. Maar pas bij 
een daling tot 104,25 dollar 
(115 - 10,75) wordt dit contract 
winstgevend. Als de koers 
stijgt, kan dit contract waar-
deloos worden, maar de 
waarde van onze aandelen is 
dan gestegen.
Voor wie geen aandelen bezit 
en toch à la hausse wil beleg-
gen, is er een geschreven put.

Geschreven put
Schrijf de put Qualcomm 
oktober met uitoefenprijs 
130 dollar @ 14,75 dollar
Als de koers boven 130 dollar 
stijgt, behoudt u de premie. 
De eerste weerstand van be-
tekenis ligt pas rond 133 dol-
lar. Gaat de koers de andere 
richting uit, dan koopt u de 
aandelen tegen 115,25 dollar 
(130 - 14,75). Dat is 7,5 procent 
onder de huidige koers. z

W
e bekijken in twee afle-
veringen een aantal Eu-
ropese trackers op edel-
metalen en gerelateerde 
aandelen. We gaan van 
start met die laatste ca-
tegorie.

Van Eck Vectors Gold 
Miners ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: IE00BQQP9F84
Beheersvergoeding: 0,53%
Ticker: G2X GY
Deze ETF van Van Eck Global 
is de Europese variant van de 
grootste en meest liquide 
Amerikaanse GDX- tracker en 
schaduwt de Van Eck Global 
Gold Miners Index. Die bevat 
54 aandelen van grote en 
middelgrote goud- en zilver-

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

Trackers op goud- en zilvermijnaandelen
producenten en royaltybedrij-
ven. Merk op dat de liquidi-
teit lager ligt dan die van 
GDX, terwijl de spreads (ver-
schil tussen aankoop- en ver-
koopkoers) groter zijn. G2X is 
een fysieke tracker die inkom-
sten uit dividenden herbelegt.

Van Eck Vectors Junior 
Gold Miners ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: IE00BQQP9G91
Beheersvergoeding: 0,55%
Ticker: G2XJ GY
De Van Eck Vectors Junior 
Gold Miners is de Europese 
variant van GDXJ. De onder-
liggende waarde is de MVIS 
Global Junior Gold Miners- 
index. Die bevat 100 goud- en 
zilverproducenten met in ver-

gelijking tot G2X een hoger 
aandeel van middelgrote 
 bedrijven. Beide indexen heb-
ben verscheidene gemeen-
schappelijke posities.

iShares Gold Produ-
cers ETF
Beurs: Xetra
ISIN-code: IE00B6R52036
Beheersvergoeding: 0,55%
Ticker: IS0E GY
Deze ETF van BlackRock 
schaduwt de S&P Commodity 
Producers Gold-index. Die 
telt 61 posities, gelijkaardig 
aan die van de Van Eck Global 
Gold Miners Index.

UBS Solactive Gold 
Producers ETF
Beurs: Xetra

ISIN-code: IE00B7KMNP07
Beheersvergoeding: 0,43%
Ticker: UBUD GY
Deze tracker van UBS Fund 
Management schaduwt de 
Solactive Global Pure Gold 
Miners-index. Die telt 25 po-
sities en bevat enkel bedrijven 
waarvan minstens 90 procent 
van de omzet uit goud afkom-
stig is. UBUD is een fysieke 
ETF. De dividenden worden 
uitgekeerd en niet herbelegd.
In mei lanceerde uitgever 
Global X Funds op een aantal 
Europese beurzen de Silver 
Miners ETF, die zich op zil-
verproducenten concentreert. 
Nog niet alle brokers hebben 
die ETF in hun bestand opge-
nomen. De ISIN-code is 
IE000UL6CLP7. z
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P O R T E F E U I L L E

A
rgenx blijft het steraan-
deel van de portefeuille 
en stapelt de recordkoer-
sen op. Daardoor is het 
gewicht opgelopen tot 
8,5 procent. Omwille van 
risico spreiding bouwen 

we de positie wat af. Met te-
genzin, want we blijven 100 
procent geloven in het poten-
tieel van het in beurskapitali-
satie grootste biotechbedrijf 
van Europa. Ook verkopen 
we Euronav zonder limiet.
Die dubbele opbrengst herin-
vesteren we in vier favorieten 
voor tweede jaarhelft. Bij 
Mithra Pharmaceuticals is 
de koersval gestopt door een 
private plaatsing (zie blz. 98). 
Nu de lange rente begint te 
dalen, verhogen we onze 
blootstelling aan technologie 
met twee zwaar teruggeval-
len aandelen: ASML en Sofi-
na. Tot slot mikken we op de 
beursgang van Porsche, om 

de koers van Volkswagen in 
een hogere versnelling te 
zien gaan.

Prosus: zwaar onder-
gewaardeerd
Prosus werd in september 
2019 naar de Amsterdamse 
beurs gebracht door het 
Zuid-Afrikaanse Naspers. 
Het mediabedrijf kocht bij 
het uiteenspatten van inter-
netzeepbel in 2001 een be-
lang van 46,5 procent in Ten-
cent Holdings voor ‘slechts’ 
32 miljoen dollar. Prosus 
heeft nog altijd 29 procent 
van Tencent, en die partici-
patie heeft nog steeds een ge-
wicht van 77 procent in de 
intrinsieke waarde. Prosus 
wil echter af van status van 
monoholding en investeert 
volop in andere e-com-
merce-activiteiten, meestal 
niet-beursgenoteerde onder-
nemingen. Het had begin dit 

jaar een waarde van 40 mil-
jard dollar. De ambitie is de 
omvang de komende drie tot 
vijf jaar te verdubbelen.
Naast Tencent zijn de belang-
rijkste andere beursgenoteer-
de belangen JD.com, Delive-
ryHero, Trip.com, Remitly, 
Skillsoft, Udemy. Het senti-
ment ten aanzien van Chine-
se beleggingen in het alge-
meen en de techgiganten in 
het bijzonder keerde in de 
loop van 2021 volledig om, 
nadat de Chinese autoriteiten 
fors hadden ingegrepen. De 
delistingstress is minder van 
toepassing op Tencent, maar 
de maatregelen om minderja-
rigen te ‘redden’ van te veel 
gaming, audio en video zijn 
nadelig voor de techgigant. 
Op basis van voorlopige cij-
fers kan Prosus over het afge-
sloten boekjaar (afsluitdatum 
31/3) een spectaculaire stij-
ging (167 à 174%) realiseren 
van de winst per aandeel 
door een forse eenmalige 
meerwaarde van 12,3 miljard 
dollar op de verkoop van een  
2 procentbelang in Tencent 

in april 2021. Minder goed 
nieuws is dat de recurrente 
winst het afgelopen boekjaar 
met 14 tot 21 procent is terug-
gelopen door lagere dividen-
dinkomsten van participaties 
en hogere investeringskos-
ten.
Het basisargument voor het 
Prosus-aandeel blijft de forse 
korting van meer dan 40 pro-
cent ten opzichte van de in-
trinsieke waarde. Op 15 juni 
bedroeg de intrinsieke waar-
de 167,3 miljard euro of 80,5 
euro per aandeel. Alleen al de 
participatie in Tencent is 
129 miljard euro waard of 
62 euro per aandeel. Tegen 
de huidige koers krijgen we 
niet alleen alles buiten het 
Tencent-belang gratis, maar 
ook die participatie met 25 
procent korting. Een redelij-
ker waardering moet de ko-
mende twaalf maanden tot 
een fors koersherstel van het 
Prosus-aandeel leiden. Van-
daar dat we de positie verder 
hebben opgetrokken en dat 
het aandeel bij de tien favo-
rieten voor de tweede helft 
van 2022 hoort (koopwaar-
dig, rating 1A). z

Het Prosus-aandeel 
 noteert met een onder-
waardering van meer  
dan 40 procent.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Euronav: John Frederiksen 

heeft via zĳn holding Fama-
town Finance zĳn belang in 
Euronav opgetrokken tot 
17,2 procent.

·  LVMH: topman Bernard 
Arnault liet zich opvallend 
gunstig uit over de eerste 
zes maanden van 2022. Vol-
gens hem zal het luxecon-
cern de doelstellingen van 
de eerste jaarhelft halen. 
Voor de cĳfers is het wach-
ten tot 26 juli.

·  Tessenderlo trekt de winst-
verwachtingen voor 2022 
op: de bedrĳfskasstroom zal 
ongeveer 10 procent hoger 
liggen dan vorig boekjaar, 
vooral door betere agro-re-

sultaten. Voorheen was de 
prognose een vergelĳkbare 
ebitda als in 2021. De half-
jaarcĳfers komen op 25 
augustus.

·  Volkswagen: de topman 
voor Noord-Amerika gaf aan 
dat er grote uitdagingen zĳn 
met het opvoeren van de 
batterĳproductie voor de 
overgang naar meer elektri-
sche voertuigen.

Goud & metalen
·  Alexco Resource zal de 

verwerkingsinstallatie stil-
leggen en focussen op de 
ontwikkeling van een onder-
grondse mĳn om hogere 
ertsgehalten te verkrĳgen. 
Dat stelt de evolutie naar 

positieve kasstromen uit 
naar 2023.

·  NexGen Energy: de laatste 
fase in het vergunningspro-
ces is opgestart na de indie-
ning van het milieu-effec-
tenrapport voor het Rook 
I-project.

Vergrijzing
·  Argenx kreeg een positief 

advies voor Vyvgart (efgart-
gimod) in de indicatie 
myasthenia gravis (zeld-
zame spierziekte) van 
CHMP, het raadgevend 
comité van de EMA.

·  Biocartis kondigde de lan-
cering aan van de Gene 
Fusion Panel-test, een test 
voor longkankerpatiënten 

die sneller een behandeling 
kunnen opstarten.

·  Mithra kondigde het ont-
slag aan van stichter en 
referentieaandeelhouder 
François Fornieri als 
niet-uitvoerend bestuurder 
en een kapitaalverhoging 
van 23,5 miljoen euro, 
vooral opgehaald bĳ de 
bestaande aandeelhouders 
en de opstart van onderhan-
delingen voor een gewaar-
borgde converteerbare obli-
gatie van maximaal 100 mil-
joen euro (zie blz. 98).

·  UCB verlaagde de winst-
prognose voor 2022 dras-
tisch: van de vork 4,8 à 
5,3 euro per aandeel naar 
3,7 à 4 euro per aandeel.

Laatste verschuivingen 
voor de zomer
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 2 aandelen ASML; 100 aandelen Mithra 
Pharmaceuticals; 3 aandelen Sofina en 5 aandelen Volkswagen, allen 
tegen openingskoers donderdag
Verkoop: we verkopen 125 Euronav tegen minimaal 11,88 euro of 
openingskoers donderdag;  5 aandelen argenx tegen openingskoers 
donderdag 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
162.711,83 (99,8%) 303,99 (0,2%) 163.015,82 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -8,7% Bel20 -15,0%
Eurostoxx50  -17,8% MSCI World -11,1%

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

A
l geruime tijd geleden 
had Jerome Powell, de 
voorzitter van de Ameri-
kaanse centrale bank 
(Fed), aangekondigd dat 
de basisrente omhoog 
moest. Het belangrijkste 

Amerikaanse rentetarief 
stond sinds maart 2020 op 
een historisch laag niveau 
van 0 tot 0,25 procent. Mid-
den maart werd het voor-
zichtig verhoogd met 0,25 
procent tot 0,50 procent. 
 Begin mei ging het renteta-
rief voor de tweede keer dit 
jaar hoger. Er kwam toen een 
half procentpunt bij (0,75 tot 
1%). Maar een verhoging met 
een kwart procent en daarna 
een half procent volstond 
niet. Midden deze maand 
werd de rente zelfs opgetrok-
ken met een nooit geziene 
0,75 procent. Het is van 1994 
geleden dat de Fed met zulke 
reuzenstappen heeft ge-
werkt. De Amerikaanse be-
leidsrente bedraagt nu 1,75 
procent.

Grof geschut
Eindelijk wordt het grof ge-
schut bovengehaald om de 
inflatie te lijf te gaan. Die be-
draagt al 8,58 procent. Dat is 
ver van het beoogde niveau 
van 2 procent. De Fed gaat 
dus in overdrive. Velen vra-
gen zich af hoe het zover is 
kunnen komen. Een paar jaar 
geleden kelderde de rente tot 
bijna 0 procent. De belang-
rijkste reden daarvoor was 
het bedrijfsleven steunen. 
Daarom kost de Fed ook mas-
saal obligaties aan. De Euro-
pese Centrale Bank (ECB) 
deed hetzelfde. De centrale 
banken vreesden terecht dat 
de economie ondersteund 
moest worden na de opdon-
der die ze had gekregen door 
de pandemie. Maar nu blijkt 
dat ze de capaciteiten en de 
inventiviteit van de bedrijfs-
leiders onderschat hebben. 
De economie groeide sterker 
dan verwacht. Een stevig 
herstel werd ingezet en de 
inflatie ging omhoog, eerst 

langzaam, dan versneld. De 
arbeidsmarkt evolueerde 
richting volledige werkgele-
genheid, waardoor de lonen 
stijgen. Het streefniveau van 
2 procent voor de inflatie 
sneuvelde.

Inflatiepiek
Het in een versneld tempo 
verhogen van de rente is nu 
het belangrijkste wapen om 
de galopperende inflatie een 
halt toe te roepen. Maar het 
is de vraag of dat snel het ge-
wenste effect zal hebben. Net 
zoals Europa importeren de 
Verenigde Staten prijsverho-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

EUR  Altarea 1,875% 17/01/28 79,02  6,48% 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875% 01/07/26 83,20  9,04% 100.000 NR
EUR  VGP  1,625% 17/01/27 78,18 7,42% 1.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 77,34  8,13% 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 82,86  8,99% 2.000 BB+
USD  Micron Techn.   2,703% 15/04/32 79,07  5,59% 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25 81,58  14,6% 100.000 B
NOK  Nordic Inv. Bank  1,50% 13/03/25 97,16  2,57% 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  90,51  4,90% 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor 3,683% 03/12/24 94,63 6,08% 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  100,4  6,88% 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0% 19/01/24 63,96  50,6% 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75% 27/08/24 91,48  11,3% 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 84,73  7,06% 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

De Fed gaat in overdrive

= ESG-obligatie
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gingen. Een zoveelste sanc-
tiepakket tegen Rusland 
stuwt de olieprijs alweer 
 hoger. Die stijgende olie- en 
gasprijzen wakkeren de in-
flatievrees aan. Een vat ruwe 
Brent-olie kost al 116 dollar. 
Dat is historisch gezien erg 
hoog. En niets wijst erop dat 
de prijsstijgingen achter de 
rug zijn. De olieproducenten 
wrijven zich in de handen, 
maar de bedrijven en de par-
ticulieren knarsetanden. 
Tankbeurten zijn nog nooit 
zo duur geweest. De voor-
schotfacturen voor gas en 
elektriciteit worden stilaan 
onbetaalbaar. Bovendien zul-
len alle bedrijven de hogere 
energieprijzen moeten door-
rekenen in de gefabriceerde 
producten. Het zal resulteren 
in nog meer inflatie. De ren-
teverhogingen worden daar-
door voorlopig niet meer dan 

een doekje voor het bloeden.
Wellicht is het wachten tot 
de prijs van de meeste pro-
ducten zo hoog wordt dat de 
afzetmarkt automatisch 
overstag gaat. Als het aanbod 
hoog blijft terwijl de vraag 
daalt, moeten de prijzen en 
dus de inflatie vanzelf om-

laag. Dat is een economische 
wetmatigheid. Maar intussen 
zal nog heel wat water naar 
de zee vloeien.
Dit jaar zal de inflatie rond 
5,2 procent liggen. Om dat 
 niveau te halen, zullen de 
prijzen na de zomer sterk 
moeten dalen. Dat zal wel-
licht gebeuren door een da-
ling van de levensstandaard 
van het gemiddelde gezin. 
Het zal resulteren in nog 
meer ontevreden consumen-
ten en massale stakingen. 
Daardoor kan de inflatie te-
gen volgend jaar zakken tot 
een realistischer niveau van 
2,6 procent. In 2024 gaan we 
dan weer richting 2,2 pro-
cent. Door de dalende koop-
kracht zal de Amerikaanse 
economie dit jaar met slechts 
1,7 procent groeien, meent de 
Fed. Dat is een vol procent-
punt minder dan eerder 
voorspeld. De Fed verwacht 
pas beterschap in 2024. Het 
worden dus nog enkele ma-
gere jaren voor het bedrijfs-
leven.

Vooruitgelopen
De obligatiemarkten zijn 
daar al ruim op vooruitgelo-
pen. De rente op tienjarig 

Duits staatspapier stijgt tot 
1,76 procent. Begin dit jaar 
was hetzelfde rentetarief nog 
negatief. Daardoor neemt het 
renteverschil, de spread, met 
zwakkere economieën af. Dat 
is een positief teken, want de 
obligatiemarkt heeft er ver-
trouwen in dat de monetaire 
overheden de toestand onder 
controle zullen houden.
In de Verenigde Staten ligt 
het rendement op staatsobli-
gaties met een looptijd van 
tien jaar al dubbel zo hoog als 
in Europa. Ongetwijfeld zul-
len heel wat debiteuren met 
een twijfelachtige rating het 
erg moeilijk krijgen. Ze moe-
ten op hun obligaties een 
 torenhoge rente betalen, ter-
wijl hun winsten krimpen. 
Met zulk papier wordt het 
opletten. Revlon kan ervan 
meespreken. De bekende 
New Yorkse cosmeticagigant 
heeft via chapter 11 het fail-
lissement aangevraagd. Dat is 
slecht nieuws voor beleggers 
die een obligatie bezitten die 
binnen twee jaar vervalt en 
een coupon draagt van 6,25 
procent.

Steeds meer kansen
Anderzijds, en u kon dat hier 

al lezen, duiken ook almaar 
meer kansen op. Nieuwe en 
bestaande obligaties van goe-
de kwaliteit in Amerikaanse 
dollar bieden nu al een ren-
dement van 4 procent en 
zelfs meer. Zo is er de nieuwe 
lening van Bank Of Nova Sco-
tia. De op twee na grootste 
Canadese bank heeft een ra-
ting A- bij Standard & Poor’s. 
De obligatie loopt tot 11 april 
2025 en draagt een coupon 
van 3,45 procent. Op de se-
cundaire markt is ze te koop 
voor minder dan 98 procent, 
wat het rendement op 4,25 
procent brengt. 
Een andere Canadese bank, 
Royal Bank Of Canada, doet 
zelfs nog beter. Ze koppelt 
een coupon van 3,625 pro-
cent aan een obligatie die 
vervalt op 4 mei 2027. Wie ze 
kan aankopen tegen 96 pro-
cent, haalt een rendement 
van 4,50 procent. Met een 
 rating A is het debiteurenrisi-
co erg beperkt. z

In Amerikaanse dollar 
vallen al rendementen 
van meer dan 4 procent 
te rapen.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0510 -11,52%
EUR/GBP 0,8618 +0,32%
EUR/NOK 10,477 +1,85%
EUR/SEK  10,660 +4,37%
EUR/CAD 1,3637 -7,73%
EUR/AUD  1,5233 -3,73%
EUR/NZD  1,6786 -1,73%
EUR/ZAR  16,829 -1,15%
EUR/TRY  18,230 +75,49%

OBLIGATIEFOCUS

De Belgische vastgoedsector 
heeft er weer twee groene 
obligaties bĳ. De belangrĳk-
ste is die van Immobel. Het 
maximumbedrag van 125 mil-
joen euro werd in een mum 
van tĳd volledig onderschre-
ven. De obligatie vervalt over 
vier jaar en biedt een vaste 
coupon van 4,75 procent. Op 
basis van de uitgifteprĳs van 
101,625 procent bedraagt het 

bruto jaarlĳks rendement 
4,30 procent of 2,89 procent 
netto, na aftrek van 30 pro-
cent roerende voorheffing. 
Investeren kan vanaf 
1.000 euro.
Wie geen of weinig obligaties 
van de grootste Belgische 
beursgenoteerde vastgoed-
ontwikkelaar heeft weten te 
bemachtigen, krĳgt vanaf 
volgende maand nieuwe kan-
sen. Dan worden de effecten 
verhandeld op de geregle-
menteerde markt van Euro-
next Brussels (ISIN-code 
BE0002866474). Mocht de 

rente nog wat stĳgen, dan 
kunnen de stukken misschien 
aangekocht worden onder de 
emissieprĳs. Dat zou het ren-
dement opkrikken.
Immobel is niet aan zĳn 
proefstuk toe op het gebied 
van groene obligaties. Het 
bedrĳf wil er de ontwikkeling 
van projecten met hoge duur-
zaamheidsdoelstellingen 
mee voortzetten.
Intervest Offices & Ware-
houses had nog geen erva-
ring met green bonds, maar 
heeft nu toch vlot 45 miljoen 
euro opgehaald. Aan de vĳf-

jarige lening hangt een 
coupon van 3,60 procent.
Het Belgische producent van 
voedingswaren Vandemoor-
tele nv heeft zopas een ‘nor-
male’ obligatie uitgegeven 
met een looptĳd van zeven 
jaar. De uitgifteprĳs bedraagt 
101,875 procent of 
1.018,75 euro per coupure. Na 
aftrek van de roerende voor-
heffing komt het actuarieel 
nettorendement uit op 3,612 
procent.

Vastgoedspelers 
met groene  
obligaties
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Is een investering in Uranium 
Royalty Corp een goede be-
legging in de uraniumsector?

Beleggers die ons al langer 
volgen, weten dat we het ro-
yalty- en streamingbedrijfs-
model in de edelmetalensec-
tor genegen zijn. Daarmee 
kun je profiteren van de mo-
gelijke prijsstijging van de 
grondstof waar de streaming- 
of royaltyovereenkomst be-
trekking op heeft, zonder de 
typische mijnbouwrisico’s 
zoals vergunningsproblemen, 
vertragingen, overstromin-
gen, hogere bouwkosten of 
problemen met buurtbewo-
ners en overheden. Daaren-
boven is er een onderschat 
opwaarts potentieel, doordat 
na het afsluiten van de deal 
vaak nog extra reserves wor-
den ontdekt op het project. 
Al garandeert het model niet 
dat elk royalty- en streamin-
gaandeel succesvol is.
Uranium Royalty Corp is in 
2019 opgericht door het team 
van Uranium Energy Corp, 
een op Noord-Amerika ge-
richt uraniumexploratie- en 
ontwikkelingsbedrijf. Het 
aandeel noteert sinds begin 
2020 op de beurs van Toron-
to en sinds mei 2021 op de 
Amerikaanse Nasdaq. Daar-
door verdrievoudigde het 
aandeel in volume. Uranium 
Royalty focust als enige ro-
yaltybedrijf op uranium. In-
tussen verwierf het zestien 
royalty’s gespreid in de Ver-
enigde Staten, Canada en Na-
mibië, en met heel wat be-
kende uraniumbedrijven als 
tegenpartij. Tot nu leveren ze 

geen inkomsten op, maar dat 
verandert dit jaar.
Een van de belangrijkste is 
een royalty van 1 procent op 
een deel van de McArthur- 
mijn, ’s wereld grootste ura-
niummijn in Canada, die na 
vier jaar heropstart. Nog in 
Canada zijn er royalty’s op 
Cigar Lake en Roughrider. In 
de VS zitten heel wat ISR- 
projecten in de portefeuille, 
waarvan er de komende jaren 
mogelijks een aantal (her)op-
starten dankzij de renaissan-
ce van de Amerikaanse kern-
industrie. Het plan is de ko-
mende jaren via nieuwe 
streams en royalty’s mee te 
investeren in de nieuwbouw-
projecten die nodig zijn om 
de grote kloof tussen de ver-
wachte vraag en het aanbod 
van uranium te dichten.
Uranium Royalty investeert 
ook in fysiek uranium. Ener-
zijds kocht het 1,55 miljoen 
pound uranium tegen een ge-
middelde aankoopprijs van 
42,20 dollar per pound. An-
derzijds heeft de groep een 
belang van 3,8 procent in Yel-

low Cake, het op de Londen-
se beurs noterende vehikel 
dat louter in fysiek uranium 
investeert. De belangen in fy-
siek uranium dekken zowat 
40 procent van de beurs-
waarde (240 miljoen dollar). 
Uranium Royalty heeft een 
sterk management en aan-
deelhouders, en werd op het 
ideale moment gelanceerd, 
aan de vooravond van een de-
cennium waarin veel investe-
ringen nodigzijn. 
In lijn met de forse terugval 
in de sector is het aandeel 
sinds november 2021 ruim 
gehalveerd, tot bij een be-
langrijke steun van 2,4 dollar. 
Het aandeel is koopwaardig 
voor de geduldige langeter-
mijnbelegger (rating 1B). z

Is dit een alternatief in uranium?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 23/6: First Quantum 

Minerals en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 24/6: analyse luchtvaart en 

opties (Qualcomm)
• Maandag 27/6: Prosus, lezersvraag 

(Uranium Royalty Corp) 
• Dinsdag 28/6: Recticel, Het Beste uit 

Beleggers Belangen (Disney, HAL) en 
derivaten (goud- en zilvermĳnen) 

• Woensdag 29/6: Barrick Gold, Umicore;  
pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: TERUGBLIK EERSTE EN 
VOORUITBLIK TWEEDE JAARHELFT 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 30 JUNI
General Mills: kwartaalresultaten
Micron Tech: kwartaalresultaten

DINSDAG 12 JULI
PepsiCo: kwartaalresultaten

DONDERDAG 14 JULI
Ericsson: kwartaalresultaten
JPMorgen Chase: kwartaalresultaten
Morgan Stanley: kwartaalresultaten

VRĲDAG 15 JULI
Citigroup: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 18 JULI
Bank of America: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten

DINSDAG 19 JULI
Barco: halfjaarresultaten
Halliburton: kwartaalresultaten
Johnson&Johnson: kwartaalresultaten
Netflix: kwartaalresultaten

WOENSDAG 20 JULI
ASML: kwartaalresultaten
Tesla Motors: kwartaalresultaten
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