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V O O R W O O R D

Elke capitulatie is een 
koopkans
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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

W
e hadden niet gedacht 
dat we het op deze pa-
gina zo snel weer over 
de Chinese beurzen 
zouden hebben. Dat de-
den we eerder naar aan-
leiding van het Chinese 

Nieuwjaar op 1 februari, de 
start van het jaar van de tij-
ger. De eerste maanden van 
het nieuwe jaar brachten al-
leen maar meer ellende voor 
beleggers in Chinese aan-
delen. Zelfs kanjers als Aliba-
ba Group, Tencent Hol-
dings en Baidu bleven rake 
klappen krijgen. Daarin blijft 
de Chinese overheid een 
vooraanstaande rol in spelen. 
De Communistische Partij 
blijft de techbedrijven bom-
barderen met nieuwe regule-
ringen, onderzoeken en forse 
boetes (lees ook blz. 135).
Daarnaast is er de voortduren-
de dreiging tegen de Chinese 
bedrijven die op de Ameri-
kaanse beurzen noteren. Het 
Amerikaanse parlement heeft 
de Holding Foreign Compa-
nies Accountable Act (HF-

CAA) aangenomen, die de 
Amerikaanse beurswaakhond 
SEC de bevoegdheid geeft om 
noteringen van buitenlandse 
ondernemingen te schrappen 
en de handel in die aandelen 
te verbieden als ze de Ameri-
kaanse toezichthouder niet 
toelaten gedurende drie jaar 
de bedrijven te controleren. 
Op 11 maart publiceerde de 
SEC een lijst met vijf minder 
bekende Chinese bedrijven 
die een schrapping dreigden 
te ondergaan. Voldoende voor 
een nieuwe paniekgolf en dus 
fors lagere koersen voor bijna 
alle Chinese ondernemingen 
die noteren op Wall Street.

Het komt nog goed
Elke capitulatie zorgt echter 
voor een unieke koopkans – in 
China en elders. Blijkbaar ge-
schrokken van de ravage die ze 
hadden aangericht, verklaar-
den de Chinese marktautori-
teiten dat ze er alles aan zouden 
doen om de verdere implosie 
van de Chinese beurzen te 
voorkomen. Dat leidde tot een 

zelden geziene rebound voor 
de Chinese steraandelen. De 
situatie is immers niet zo 
zwartgallig als de aandelen-
koersen laten vermoeden. De 
vooruitlopende indicatoren in 
China lijken een dieptepunt 
te hebben bereikt en de Chi-
nese centrale bank voert ren-
teverlagingen door. We ver-
moeden ook dat het hoogte-
punt van de regelgeving rond 
de ‘Gemeenschappelijke Wel-
vaart’ achter de rug is.
Chinese aandelen noteren ge-
middeld met een korting van 
35 à 40 procent tegenover 
westerse aandelen. Denk aan 
de beurswijsheid van Warren 
Buffett: “Be fearful when 
others are greedy, but be gree-
dy when others are fearful.” 
Met andere woorden: als ie-
dereen hebzuchtig is, moet je 
aandelen verkopen. Eind 2020 
waarschuwden we voor een te 
groot enthousiasme voor de 
Chinese techgiganten, want 
ze waren gewaardeerd voor 
perfectie. Nu lijkt ons een in-
vestering in Chinese bedrijven 
wel interessant, want iedereen 
is bang voor China.

Dat maakt de Chinese aan-
delen goedkoop en relatief ge-
zien zelfs heel goedkoop te-
genover Europese en zeker 
Amerikaanse waarden. Een 
tracker op Chinese aandelen 
zoals de iShares MSCI Chi-
na (Euronext Amsterdam, 
 ticker ICHN, ISIN-code 
IE00BJ5JPG56) voor enkele 
procenten van de portefeuille 
lijkt ons in een perspectief 
van 12 tot 24 maanden een 
goed idee. z
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Iedereen is bang om 
in Chinese aandelen 
te beleggen. Dat is een 
goed teken.
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2
021 was een boerenjaar 
voor Bekaert, maar een 
herhaling van de sterke 
resultaten van 2021 zit er 
niet in. De zeer belang-
rijke Chinese banden-
markt vertraagde in de 

tweede helft van vorig jaar. 
Die vertraging zet in de eer-
ste helft van dit jaar door. De 
oorlog in Oekraïne zal een tol 
eisen in de vorm van een tra-
ger wereldwijd herstel of 
zelfs een recessie, wat ook op 
de markten van Bekaert zal 
wegen. Ook Bekaert ontsnapt 
niet aan de hardnekkige fles-
senhalzen in de aanvoerke-
tens en de oplopende trans-
portkosten. Het management 
is begrijpelijkerwijs vaag 
over de vooruitzichten voor 
dit jaar. De omzet zou orga-
nisch met 3 procent groeien 
en de beloofde winstmarge 
van 9 tot 11 procent moet 
haalbaar blijven.
Bekaert heeft de voorbije ja-
ren grondig zijn huiswerk ge-
maakt, zodat het een ongun-
stige conjunctuur het hoofd 
kan bieden. De efficiënte van 
de organisatie is aange-
scherpt, de focus ligt op pro-
ducten en markten met een 
voldoende toegevoegde 
waarde en het bedrijf rekent 
gedisciplineerd kostenstijgin-
gen door aan de klanten. Op 
die fundamenten zette Be-
kaert een sterk 2021 neer, ge-
holpen door de aantrekkende 
conjunctuur.
De omzet steeg vorig jaar 
met 28 procent, waarvan 9 
procent te danken is aan vo-
lumegroei en een stijgend 
marktaandeel, en 19 procent 
aan een betere productmix 
en hogere prijzen. De onder-

liggende bedrijfswinst steeg 
zelfs met 89 procent, met 
dank aan een winstmarge die 
aandikte van 7,2 naar 10,6 
procent. De strategische keu-
zes van Bekaert zetten een 
winsthefboom op de omzet-
stijging, waarbij alle divisies 

het goed deden. Noteer wel 
dat een deel van de hogere 
winst te danken is aan de 
herwaardering van de voor-
raden staaldraad, die dankzij 
de hogere prijzen in waarde 
stegen. Die herwaardering 
leverde vorig jaar 120 miljoen 
euro bedrijfswinst op, op een 
totaal van 515 miljoen euro. 
Zo’n herwaardering is niet 
elk jaar mogelijk, tenzij de 
grondstofprijzen blijven stij-
gen, maar dat is op langere 
termijn ook niet in het voor-
deel van Bekaert. Zonder dat 
voorraadeffect bleef de 
winstmarge steken op 10 pro-
cent in de eerste helft en 8 
procent in de tweede helft 
van het jaar.

De goede winstgevendheid 
vertaalt zich ook in een ster-
ke generatie van cash. Vorig 
jaar boekte het bedrijf bijna 
300 miljoen euro vrije 
cashflow, die het kan beste-
den aan de vergoeding van de 

aandeelhouders en aan de af-
bouw van de schulden. De 
nettoschuldpositie is gedaald 
tot 417 miljoen euro, of 
slechts 0,61 keer de bedrijfs-
cashflow. Dat geeft het ma-
nagement de financiële arm-
slag om het dividend met 50 
procent te verhogen tot 
1,5 euro per aandeel. Er 
wordt ook voor 120 miljoen 
euro eigen aandelen inge-
kocht, goed voor ongeveer  
5 procent van de uitstaande 
aandelen. Bekaert kan de 
sterke balans ook gebruiken 
om op overnamepad te gaan. 
Het management geeft aan 
dat de schuldgraad mag oplo-
pen tot maximaal drie keer 
de bedrijfscashflow, mits er 
opnieuw schuldafbouw mo-
gelijk is over twee tot drie 
jaar. Binnen die perken levert 
dat een theoretische oorlogs-
kas tot 1,5 miljard euro op die 
kan worden gebruikt om de 
business te versterken met 
gerichte overnames.

Conclusie
Bekaert zette vorig jaar zeer 
sterke resultaten neer, maar 
het aandeel ontsnapte niet 
aan de beursmalaise van de 
jongste weken. De oorlog in 
Oekraïne zal wegen op de in-
ternationale conjunctuur, 
terwijl hardnekkige flessen-
halzen in het aanbod de kos-
ten omhoog jagen. Daarte-
genover staat dat het bedrijf 
rust op gezonde fundamen-
ten en dat het aandeel no-
teert tegen een heel lage 
waardering. Beleggers beta-
len zeven keer de verwachte 
winst voor dit jaar. We be-
houden het koopadvies. z

B E K A E R T

Huiswerk is gemaakt

Koers: 37,1 euro
Ticker:  BEK BB
ISIN-code:  BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,25 miljard euro
K/w 2021: 6
Verwachte k/w 2022: 7
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 4%

Het bedrijf rust op 
 gezonde fundamenten en 
het aandeel noteert tegen 
een heel lage waardering.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 MAART
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D
e Belgische bouw- en 
baggergroep CFE meldde 
begin december dat ze 
zal worden opgesplitst in 
twee afzonderlijke beurs- 
genoteerde ondernemin-
gen: CFE en DEME. CFE 

zal zijn 100 procentbelang in 
de offshore-, bagger- en mi-
lieugroep DEME overdragen 
naar een nieuwe vennoot-
schap, DEME Group. De 
aandeelhouders van CFE 
zullen voor elk aandeel in be-
zit een aandeel van DEME 
Group ontvangen. Het nieu-
we CFE zal de bouwafdeling 
contracting en de vastgoed-
ontwikkelingspool BPI Real 
Estate omvatten. Het doel is 
de transactie tijdens de ko-
mende zomer af te ronden.

Dat hier mogelijkheden lig-
gen, bewijst het recente over-
namebod van de Nederlandse 
holding HAL op Boskalis, de  
Nederlandse sectorgenoot van 
DEME. HAL legt 32,5 euro 
per aandeel Boskalis op tafel, 
een ondernemingswaarde 
van 4,2 miljard euro. Boskalis 
en DEME zijn volgens de 
omzet, de winstgevendheid 
en de grootte van het order-
boek vergelijkbaar. CFE no-
teert momenteel met een on-
dernemingswaarde van zo’n 
3,7 miljard euro.
In afwachting van de afsplit-
sing pakte CFE uit met beter 
dan verwachte jaarcijfers over 
2021. De groepsomzet steeg 
met 12,8 procent tot 3,64 mil-
jard euro, te vergelijken met 
de gemiddelde analistenprog-

nose van 3,56 miljard euro. 
Na negen maanden bedroeg 
de groei tegenover 2020 nog 
6,3 procent tot 2,55 miljard 
euro. DEME realiseerde na 
een sterk vierde kwartaal een 
jaaromzet van 2,51 miljard 
euro, een toename met 14,3 
procent. Na negen maanden 
ging de omzet 3 procent ho-
ger tot 1,73 miljard euro.
De baggeractiviteiten groei-
den het sterkst, met 29 pro-
cent tot 1,13 miljard euro, on-
der meer dankzij de eerste bij-
drage van het nieuwste parade- 
paard uit de vloot, de Sparta-
cus. DEME Offshore zag de 
omzet met 35 miljoen euro 
terugvallen tot 899,6 miljoen 
door een daling van de gele-
verde materialen. De komen-
de jaren zullen meer en meer 
offshoreprojecten buiten  
Europa opstarten. Dit jaar 
wordt het nieuwste installa-
tieschip Orion opgeleverd. 
Het kleinere DEME Infra 
boekte 263 miljoen euro om-
zet, een stijging met 26 pro-
cent. 
Heel positief was de evolutie 
van de bedrijfskasstroom of 
de ebitda. Die nam met 27 

procent toe tot 469,3 miljoen 
euro. In 2019 bedroeg de 
ebitda 437 miljoen euro. De 
ebitda-marge steeg van 16,8 
naar 18,7 procent.
De nettowinst van DEME 
verdubbelde ruimschoots tot 

114,6 miljoen euro (+138,7%). 
Het orderboek steeg het 
voorbije jaar met 31,2 procent 
tot een record van 5,9 miljard 
euro, waarvan bijna de helft 
voor rekening van Offshore 
(+148,2% tot 2,8 miljard).  
DEME verwacht in 2022 een 
verdere toename van de om-
zet, de ebitda en de netto-
winst. Contracting boekte 
een omzetstijging met 14 pro-
cent tot 1,04 miljard euro, 
vooral dankzij bovengemid-
delde groei in Polen (+34,2% 
tot 236 miljoen). De netto-
winst steeg met 152,7 procent 
tot 13,9 miljoen euro. Het or-
derboek groeide met 5 pro-
cent tot 1,56 miljard euro. 
BPI boekte een nettowinst 
van 23 miljoen euro, een toe-
name met 74,2 procent.
Op groepsniveau steeg de 
ebitda met 29,7 procent tot 
537,8 miljoen euro en de net-
towinst met 134,4 procent tot 
150 miljoen. Dat is 5,93 euro 
per aandeel. Ter versterking 
van het eigen vermogen van 
het toekomstige CFE wordt 
dit jaar onverwachts geen di-
vidend uitgekeerd.

Conclusie
Het aandeel van CFE herstel-
de volledig van de dip begin 
maart na de inval in Oekraïne 
en is sinds de aangekondigde 
afsplitsing van DEME met 
ruim 30 procent gestegen. 
Toch blijft de waardering te-
gen ruim 21 keer de verwach-
te winst 2022 en met een on-
dernemingswaarde van 
5,8 keer de verwachte be-
drijfskasstroom 2022 aan-
trekkelijk, in de aanloop naar 
de afsplitsing van DEME. z

C F E

Waardecreatie door afsplitsing DEME

Koers: 130,40 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,3 miljard euro
K/w 2021: 22
Verwachte k/w 2022: 21
Koersverschil 12 maanden: +50%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%
Dividendrendement: -

CFE pakte uit met beter 
dan verwachte jaarcijfers 
voor 2021.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 23 MAARTGF
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H
et Canadese Equinox 
Gold is met zes produce-
rende mijnen en vijf 
groeiprojecten een van 
de snelst groeiende 
goudproducenten. Dank-
zij een sterk vierde kwar-

taal waarin 210.432 troy oun-
ce goud werd geproduceerd, 
klokte de jaarproductie af op 
602.100 troy ounce. Dat was 
ruim binnen de verwachte 
vork van 560.000 à 625.000 
troy ounce goud en 26 pro-
cent meer dan in 2020.
Los Filos in Brazilië leverde 

de grootste bijdrage, met 
144.096 troy ounce goud te-
gen een hoge productiekost-
prijs van 1.753 dollar per troy 
ounce, gevolgd door Mesqui-
te in de Verenigde Staten met 
137.467 troy ounce tegen 
1.327 dollar per troy ounce en 
Aurizona in Brazilië met 
134.961 troy ounce tegen 
991 dollar per troy ounce. De 
productiekostprijs op 
groepsniveau bedroeg in het 
vierde kwartaal 1.266 dollar 
per troy ounce goud, en op 
jaarbasis 1.350 dollar. De re-
bitda klom in het vierde 
kwartaal van 85,3 miljoen 
dollar tot 130 miljoen en de 
gezuiverde nettowinst van 
38,9 miljoen naar 75,6 mil-
joen. Op jaarbasis steeg de 
rebitda met 7,4 procent tot 
303,1 miljoen dollar, maar 
zakte de gezuiverde netto-
winst met 16,5 procent tot 
73,8 miljoen.

Equinox Gold verkocht in 
2021 twee kleinere niet-kern-
activa: de Braziliaanse Pilar- 
mijn en de Mexicaanse Mer-
cedes-mijn. Samen zouden 
ze in 2021 circa 10 procent 
van de jaarproductie hebben 
aangeleverd. Equinox Gold 
focust op vijf uitbreidings-
projecten die binnen drie tot 
vier jaar de jaarlijkse groeps-
productie met 600.000 troy 
ounce goud zullen doen toe-
nemen, tot meer dan 1 mil-
joen troy ounce. Eerstdaags 
start de eerste productie van 
Santa Luz in Brazilië. Deze 
mijn zal gedurende 9,5 jaar 
gemiddeld 95.000 troy ounce 
goud produceren tegen een 
lage productiekostprijs van 
877 dollar per troy ounce. 
Een tweede project is de 
dubbele uitbreiding van Los 
Filos die de jaarproductie 
vanaf 2024 met 120.000 troy 
ounce goud zal optrekken tot 
circa 300.000 troy ounce. De 
derde grote geplande uitbrei-
ding is Castle Mountain in de 
VS. Zodra die in gebruik is, 
zal de tweede productiefase 
de verwachte productie van 
25.000 à 35.000 troy ounce 

goud in 2022 richting 2025 
verhogen tot meer dan 
200.000 troy ounce. Het vier-
de project, een ondergrondse 
mijn in Aurizona, zal 30.000 
troy ounce goud productie 
toevoegen.

Het belangrijkste project is 
de bouw van Greenstone in 
Canada. Equinox Gold ver-
wierf 50 procent in dat pro-
ject (intussen 60%) door de 
overname van Premier Gold 
Mines. De eerste productie 
wordt in de eerste helft van 
2024 verwacht. Greenstone 
zal gedurende veertien jaar 
gemiddeld 358.000 troy oun-
ce goud produceren, waarvan 
gemiddeld 414.000 troy oun-
ce tijdens de eerste vijf jaar. 
De financiering van alle 
groeiprojecten is verzekerd 
door de beschikbare cash 
(305,5 miljoen dollar eind 
2021), een kredietfaciliteit 
van 200 miljoen en de mini-
male jaarlijkse operationele 
kasstroom van 300 miljoen. 
Daarnaast zijn er nog voor 
circa 450 miljoen dollar be-
langen in Solaris Resources 
en in i-80 Gold. Voor 2022 
mikken de Canadezen op een 
wat ontgoochelende produc-
tievork van 625 à 710.000 
troy ounce goud tegen een 
hoge totale productiekost-
prijs van 1.330 à 1.415 dollar 
per troy ounce.

Conclusie
Het aandeel van Equinox 
Gold verteerde de dip van 
eind januari door de lager 
dan verwachte productie-
vooruitzichten voor 2022 
volledig. Tegen 0,65 keer de 
intrinsieke waarde noteert 
het aandeel 15 tot 60 procent 
goedkoper dan sectorgeno-
ten. We verwachten de ko-
mende jaren een stevige her-
waardering naarmate de 
groeiprojecten succesvol 
worden opgeleverd. z

E Q U I N O X  G O L D

Groeitraject blijft intact

Koers: 10,87 Canadese dollar
Ticker: EQX CN
ISIN-code: CA29446Y3041
Markt: Toronto
Beurskapitalisatie: 3,28 miljard 
Canadese dollar
K/w 2021: 33
Verwachte k/w 2022: 15,5
Koersverschil 12 maanden: +7%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: -

Equinox Gold noteert 
nog altijd een pak goed-
koper dan vergelijkbare 
sectorgenoten.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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F
irst Majestic besliste in 
het derde kwartaal een 
deel van de productie 
– 1,4 miljoen troy ounce 
zilver – niet te verkopen 
wegens de lage zilver-
prijs. Daardoor was er in 

die periode geen groei, maar 
dat werd rechtgezet in het 
vierde kwartaal. Dat leverde 
een omzet van 204,9 miljoen 
dollar op, of 61 procent meer 
dan een jaar eerder. Over het 
volledige boekjaar steeg de 
omzet met meer dan 60 pro-
cent naar 584,1 miljoen dol-
lar, een record.

First Majestic profiteerde 
van de hogere zilverprijs 
(+19%) en de bijdrage van 
Jerritt Canyon. De goudmijn 
in Nevada droeg vorig boek-
jaar ongeveer drie kwartalen 
bij aan de groepsomzet en le-
verde 69.000 troy ounce goud 
op. De productiekosten lig-
gen nog boven 2.000 dollar 
per troy ounce door de inves-
tering in een installatie voor 
afvalverwerking, maar dat 
cijfer zal de komende kwar-
talen fors afnemen. First Ma-
jestic mikt voor 2022 op ge-
middeld 1.503 tot 1.607 dollar 
per troy ounce. Daarmee zou 
de mijn comfortabel winstge-
vend zijn.
De productie bij Jerritt Ca-
nyon komt momenteel van 
twee ondergrondse gebieden, 
SSX en Smith. In de tweede 
jaarhelft wordt West Genera-
tion opgestart en zullen de 
ondergrondse mijnen met el-

kaar worden verbonden. 
Voor Jerritt Canyon wordt 
dit jaar op een output van 
100.000 troy ounce gerekend, 
bijna de helft meer dan vorig 
jaar. Dat moet tegen 2024 op-
lopen tot bijna 200.000 troy 
ounce. First Majestic heeft 

nog drie Mexicaanse mijnen 
in portefeuille.
Op groepsniveau bedroeg de 
output 8,6 miljoen troy ounce 
zilverequivalent, samenge-
steld uit 3,36 miljoen troy 
ounce zilver (+2% op jaar- 
basis) en 674.000 troy ounce 
goud (+24%). Dat bracht de 
output over het volledige 
boekjaar op 26,9 miljoen troy 
ounce zilverequivalent, 32 
procent meer dan een jaar 
eerder. De zilverproductie 
steeg met 15 procent naar 
12,84 miljoen troy ounce. De 
goudproductie lag met 
192.000 troy ounce bijna 
dubbel zo hoog als een jaar 
eerder. Door de hogere inves-
teringen in Jerritt Canyon 
stegen de productiekosten op 
groepsniveau met ongeveer 
een derde naar 18,85 dollar per 
troy ounce zilverequivalent.
First Majestic mikt voor het 
lopende boekjaar op een out-
put tussen 32,2 en 35,8 mil-
joen troy ounce zilverequiva-
lent. Het middelpunt van die 
vork impliceert een produc-
tiegroei met meer dan een 
kwart. Met 12,2 tot 13,5 mil-
joen troy ounce zilver ogen 

de groeiprognoses bij zilver 
nog bescheiden, maar met 
een voorspelde output tussen 
258.000 en 285.000 troy oun-
ce bedraagt de verwachte 
groei bij goud 45 procent. De 
productiekosten zullen dit 
jaar dalen naar gemiddeld 
17,42 dollar.
Met een output van 13,5 mil-
joen troy ounce zilverequiva-
lent was San Dimas vorig jaar 
de grootste mijn van de 
groep. Dat zal ook in 2022 
het geval zijn met een voor-
spelde productie van 13,7 tot 
15,2 miljoen troy ounce en la-
gere kosten. De Ermitaño- 
uitbreiding bij Santa Elena is 
in productie.
De goud- en zilverdelver had 
eind vorig jaar 237,9 miljoen 
dollar in kas, nagenoeg even-
veel als een jaar eerder. Het 
kwartaaldividend werd vast-
gelegd op 1 procent van de 
omzet. Het inkoopprogram-
ma werd verlengd zodat First 
Majestic de komende twaalf 
maanden 10 miljoen aande-
len zal inkopen, of 3,8 pro-
cent van het totale aantal uit-
staande aandelen.

Conclusie
First Majestic Silver oogt 
duur op basis van de winst 
van dit en vorig boekjaar, 
maar die zal de komende  
jaren substantieel stijgen 
naarmate de productie en  
de prijzen toenemen. De bij-
drage van Jerritt Canyon en 
Ermitaño zal toenemen ter-
wijl de productiekosten zul-
len dalen. First Majestic is  
financieel gezond zal de kas-
stromen vanaf dit jaar weer 
zien stijgen. z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R

Groei komt eraan

Koers: 13,79 dollar
Ticker: AG US
ISIN-code: CA32076V1031
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 3,6 miljard dollar
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: 55
Koersverschil 12 maanden: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: 0,2% 

De winst van First Majestic 
Silver zal de komende jaren 
substantieel stijgen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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H
et Belgische diagnostica-
bedrijf MDxHealth kan 
niet tevreden terugblik-
ken op 2021. Hoewel de 
omzet in het vierde kwar-
taal tegenover dezelfde 
periode in 2020 met 46 

procent groeide tot 6 miljoen 
dollar, beperkte de groei zich 
op jaarbasis tot 20 procent, 
van 18,5 miljoen tot 22,2 mil-
joen. Daarmee wordt de posi-
tieve trend van hogere omzet- 
dan volumegroei wel beves-
tigd, maar de volumegroei 
blijft vooralsnog te beperkt.
Het volume van de Confirm- 
MDX-test voor prostaatkanker 
daalde in het vierde kwartaal 
tegenover hetzelfde kwartaal 
in 2020 met 3 procent tot 
3.598 testen. In het derde 
kwartaal bedroeg het aantal 
3.748 testen (-4,7%). Op jaar-
basis is er een stijging met 2,5 
procent tot 15.324 testen. Het 
volume van Select-MDX voor 
prostaatkanker zakte in het 
vierde kwartaal met 3,6 pro-
cent tot 3.346 testen, nadat  
er in het derde kwartaal een 
beperkte terugval was met  
1 procent tot 3.218 testen. Op 
jaarbasis geeft dat nog een 
stijging met 3,1 procent tot 
13.615 testen. Topman Mc-
Garrity gaf aan dat de markt 
door de pandemie met  
50 procent is teruggevallen.
De omzetgroei van 20 procent 
tot 22,2 miljoen dollar impli-
ceert een mooie stijging van de 
gerealiseerde prijs per ver-
kochte test, van circa 1.100  
naar 1.300 dollar voor Con-
firm-MDX en van circa 110 
naar 130 dollar voor Select- 
MDX. De omzet in de eerste 
jaarhelft bedroeg 10,5 miljoen 
dollar. De brutowinst klom 

van 8 miljoen dollar tot 10,6  
miljoen (+31%), waardoor de 
brutomarge met 390 basis-
punten klom tot 47,5 procent 
(48,6% in het eerste semester). 
Dat was een gevolg van de 
hogere gemiddelde verkoop-
prijzen. De operationele kos-

ten stegen vorig jaar met 6 
procent tot 37,4 miljoen dol-
lar, en het nettoverlies steeg 
met 1 procent tot 29 miljoen 
(13,3 miljoen in het eerste se-
mester). De cashburn steeg 
van 21,9 miljoen dollar tot 
26,8 miljoen als gevolg van de 
investeringen in de volgende 
urologische testen in ontwik-
keling (AS-MDx en Monitor- 
MDx).

Dankzij de dubbele financie-
ringsoperatie – 30,4 miljoen 
dollar in januari door de uit-
gifte van 27,8 miljoen aan-
delen tegen 0,9 euro per aan-
deel, en de beursgang op 
Nasdaq in november die bru-
to 45 miljoen ophaalde tegen 
1,038 euro per aandeel – be-
schikte MDxHealth eind 2021 
over een kaspositie van 58,5  
miljoen. Daarmee is er einde-
lijk voldoende ruimte om 
minstens twee jaar zonder  
financieringsdruk te werken 
aan de broodnodige groeiver-
snelling. Die moet er vooral 
komen van de langverwachte 

toekenning van de terugbeta-
lingsvergoeding voor Select- 
MDX door de publieke Ame-
rikaanse ziekteverzekering 
Medicare. Die toekenning 
wordt de komende maanden 
verwacht, en zou vanaf de 
tweede jaarhelft een positie-
ve impact hebben op de om-
zet en de brutomarge.
MDxHealth mikt voor 2022 
op een omzetgroei met 13 à 
21 procent tot 25 à 27 miljoen 
dollar. Een tweede groeipool 
wordt de bij de urologen-
klanten gelanceerde urine-
wegeninfectietest (UTI). Bij 
de halfjaarrapportering zal 
meer duidelijkheid komen 
over de verwachtingen, maar 
de eerste verkoopindicaties 
zijn gunstig. Parallel werkt 
MDxHealth aan de ver- 
breding van het testmenu met 
twee testen die het behande-
lingstraject van een patiënt 
met een positieve biopsie zul- 
len ondersteunen. Ook hier-
over volgen bij de halfjaar-
rapportering meer details.

Conclusie
We koppelden in januari het 
behoud van MDxHealth in de 
voorbeeldportefeuille aan 
tastbare vooruitgang dit jaar 
in de commercialisatie. Het 
bedrijf beloofde bij de half-
jaarrapportering meer details 
over de nieuwe groeipolen. 
Tegen die tijd moet ook de 
terugbetaling van Select- 
MDx geregeld zijn. We vin-
den de prognose voor 2022 
ontgoochelend, maar zullen 
de komende cijferrapporten 
afwachten om knopen door te 
hakken. Het aandeel bodemt 
de jongste weken uit. z

M D X H E A LT H

Ontgoochelende prognose voor 2022

Koers: 0,74 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 114,5 miljoen euro
K/w 2021: -
Verwachte k/w 2022: -
Koersverschil 12 maanden: -29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: -

We wachten de komende 
cijferrapporten af om  
knopen door te hakken.

Advies: koopwaardig
Risico:  hoog
Rating: 1C
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H
et Zuid-Afrikaanse Nas-
pers bracht Prosus in 
september 2019 naar de 
Amsterdamse beurs. Het 
is een van de markantste 
beurssprookjes van de 
afgelopen decennia. Het 

mediabedrijf kocht tijdens de 
uiteenspatting van de inter-
netzeepbel in mei 2001 een 
belang van 46,5 procent in 
Tencent Holdings met een 
prijskaartje van ‘slechts’ 
32 miljoen dollar. Dat Chine-
se techbedrijf is vooral be-
kend van de mobiele berich-
tenapp WeChat, die is uitge-
groeid tot het overheersende 
Chinese platform. Daarop 
kunnen klanten alles doen: 
gamen, winkelen, producten 
kopen, artikels lezen, tv-kij-
ken, tickets reserveren, bel-
len, chatten en betalen.  
WeChat heeft maandelijks 
meer dan één miljard actieve 
gebruikers, die er gemiddeld 
anderhalf uur per dag spen-
deren.

Tencent is het grootste onli-
negamingbedrijf ter wereld. 
Naspers (Prosus) is met 28,83 
procent nog altijd de grootste 
aandeelhouder. Het belang 
van Tencent voor de groep is 
gezakt van bijna 90 procent 
een jaar geleden tot bijna 80 
procent nu. Prosus wil af van 
de status van monoholding 
en investeert volop in andere 
e-commerceactiviteiten, 
meestal niet-beursgenoteer-
de ondernemingen. Het had 
begin dit jaar een waarde van 

40 miljard dollar en heeft de 
ambitie de omvang de ko-
mende drie tot vijf jaar te 
verdubbelen. Naast Tencent 
zijn de belangrijkste andere 
beursgenoteerde belangen 
onder meer DeliveryHero, 
Trip.com, Remitly, Skillsoft 
en Udemy.
De participatie in het groot-
ste Russische onlineplatform 
VK (voorheen Mail.ru) wordt 
afgeschreven. Het belang had 
een waarde van 700 miljoen 
dollar eind 2021. Het is maar 
een van de vele teleurstellin-
gen van de afgelopen twaalf 
maanden. Het sentiment ten 
aanzien van Chinese beleg-
gingen in het algemeen en de 
techgiganten in het bijzonder 
keerde in de loop van 2021 
volledig nadat de Chinese au-
toriteiten fors hadden inge-
grepen. In het kader van een 
campagne voor meer gelijk-
heid kregen de grote onder-
nemingen een salvo aan on-
derzoeken, boetes en nieuwe 
reglementeringen opgelegd. 
Dat deed heel wat buiten-
landse investeerders weg-
vluchten uit Chinese aande-
len. Dat is minder van toe-

passing op Tencent, maar de 
maatregelen om minderjari-
gen te ‘redden’ van te veel 
onlinegaming, livestreaming, 
audio en video zijn wel nade-
lig voor de techgigant.
Daar kwam onlangs nog de 

beschuldiging bovenop dat 
WeChat Pay de regels over 
het witwassen van geld heeft 
geschonden en dat Tencent 
volgens The Wall Street 
Journal daarvoor een record-
boete boven het hoofd hangt. 
Er zou volgens de centrale 
bank van China te weinig zijn 
ondernomen om gebruikers 
en handelaars te identifice-
ren die het platform hebben 
gebruikt om illegale praktij-
ken zoals gokken te kunnen 
uitvoeren.
Prosus beschikt nog over  
financiële ruimte om de 
e-commerceportefeuille te 
verruimen. Zeker als een 
stuk van het belang in Ten-
cent zou worden verkocht. 
Daar is het nu niet het ideale 
moment voor. Maar we ver-
wachten de komende jaren 
nog enkele belangwekkende 
aankondigingen op dat ge-
bied.

Conclusie
Het grootste internetbedrijf 
van Europa zit mee in de 
neerwaartse spiraal van de 
hysterie rond Chinese aande-
len. Al was er onlangs even 
een fors herstel. Alleen al de 
participatie in Tencent is tus-
sen 120 en 125 miljard euro 
waard. Dat is bijna 60 euro 
per aandeel, meer dan de 
huidige beurskoers. We 
schatten de onderwaardering 
tegenover de intrinsieke 
waarde nog altijd op min-
stens 35 procent. Een norma-
lisering van de toestand in 
China moet later dit jaar tot 
een afbouw van de forse on-
derwaardering van het 
Prosus-aandeel leiden. z

P R O S U S

Korting blijft zeer groot

Koers: 51,61 euro
Ticker: PRX NA
ISIN-code: NL0013654783
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 107,0 miljard euro
K/w 2021: 24
Verwachte k/w 2022: 22
Koersverschil 12 maanden: -45%
Koersverschil sinds jaarbegin: -30%
Dividendrendement: 0,2%

Het sentiment ten aanzien 
van de Chinese techgigan-
ten is volledig gekeerd

Advies: koopwaardig
Risico:  laag
Rating: 1A
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T
ijdens de voorbije turbu-
lente beursweken zag 
Qualcomm het grootste 
deel van de koerswinsten 
van vorig najaar weer ver- 
dampen. De halfgeleider-
producent had nochtans 

de wind in de zeilen. Qual-
comm pakte in november uit 
met langetermijnprognoses 
die boven de verwachtingen 
lagen. De sterke kwartaalcij-
fers bevestigden de vooruit-
zichten. De omzet klom met 
30 procent naar 10,7 miljard 
dollar, boven de consensus-
prognose van 10,43 miljard 
dollar. De winst van 3,23 dol-
lar per aandeel lag ook boven 
de verwachte 3 dollar.

Ook de prognoses voor het 
lopende kwartaal liggen bo-
ven de verwachtingen. Qual-
comm mikt op een omzet 
tussen 10,2 en 11 miljard dol-
lar, terwijl de analisten op 
9,54 miljard dollar rekenden. 
De winst zal tussen 2,8 en 
3 dollar per aandeel uitko-
men, een stuk boven de ver-
wachte 2,48 dollar.
Qulacomm realiseerde in het 
boekjaar dat eindigde in sep-
tember een omzet van 
33,56 miljard dollar, 43 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Het hoge cijfer viel voor 
een deel toe te schrijven aan 
de vergelijkingsbasis met het 
coronajaar 2020, maar zegt 
ook iets over de onderliggen-
de sterkte. Ondanks het ster-
ke jaar 2021 zal er ook dit 
boekjaar een omzetgroei met 
25 procent zijn.

Het management is optimis-
tisch, want de potentiële af-
zetmarkten worden steeds 
groter. Telecombedrijven 
staan aan het begin van een 
omvangrijke investeringscy-
clus. Er zijn ook andere 
groeipolen. Qualcomm zette 
lange tijd vooral in op halfge-
leiders voor mobiele toestel-
len (Snapdragon). Het nadeel 
daarvan was een sterke af-
hankelijkheid van een klein 
aantal klanten als Apple, 
Samsung en Xiaomi. De con-
currentie neemt toe en komt 
onder meer van Broadcom, 
Nvidia, MediaTek en NXP. 
Bovendien besloten verschil-
lende grote smartphonefabri-
kanten hun eigen chips te 
produceren. Zo zal Qual-
comm volgend jaar nog maar 
20 procent van de chips leve-
ren die Apple gebruikt. Ook 
China wil tegen 2025 70 pro-
cent van de halfgeleiders lo-
kaal produceren. Dat wordt 
gecompenseerd door een 
nieuwe productlijn voor 
Android-toestellen. De mo-
biele halfgeleiders staan niet-
temin nog altijd in voor bijna 
de helft van de groepsomzet. 

Het management ziet de ca-
tegorie de komende jaren 
met gemiddeld 12 procent 
per jaar groeien.
De omzet van het internet 
der dingen zal toenemen van 
5 miljard dollar vorig jaar 
naar 9 miljard in 2024. Qual-

comm wil door overnames 
ook fors groeien in het seg-
ment van halfgeleiders voor 
de autosector. De omzet zal 
er groeien van minder dan 
1 miljard dollar vorig jaar 
naar 3,5 miljard in 2026 en 
8 miljard tegen het einde van 
dit decennium.
Qualcomm realiseerde in het 
vorige boekjaar een vrije kas-
stroom van 8,65 miljard dol-
lar. In het eerste kwartaal 
kwam daar 1,5 miljard dollar 
bij. De halfgeleidergroep had 
eind vorig jaar 11,3 miljard 
dollar in kas. De nettoschuld 
bedraagt 4,4 miljard dollar. 
Vorig jaar werd 3 miljard dol-
lar besteed aan dividenduit-
keringen en 3,4 miljard dollar 
aan de inkoop van eigen aan-
delen. Daardoor was er ruim-
te om het kwartaaldividend 
op te trekken van 68 naar 
75 dollarcent per aandeel. 
Dat levert tegen de huidige 
koers een rendement van bij-
na 2 procent op.

Conclusie
De halfgeleideraandelen 
staan onder druk. Dat schept 
kansen voor bedrijven die 
onterecht worden afgestraft, 
zoals Qualcomm. Het gene-
reert hoge kasstromen en 
combineert dat met hoge 
marges en een sterke balans 
waar ruimte is voor stijgende 
aandeelhoudersvergoedin-
gen. Beleggers kunnen niet 
om Qualcomm heen. Het 
aandeel noteert tegen iets 
meer dan 4 keer de verwach-
te omzet en amper 13 keer de 
verwachte winst van het lo-
pende boekjaar. We verhogen 
het advies. z

Q U A L C O M M

Sterke groei in alle segmenten

Koers: 153,07 dollar
Ticker: QCOM US
Markt: New York Stock Exchange
ISIN-code: US7475251036
Beurskapitalisatie: 172,4 miljard dollar
K/w 2021: 17,5
Verwachte k/w 2022: 13
Koersverschil 12 maanden: +14%
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement: 2%

Beleggers kunnen niet  
om Qualcomm heen.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 MAARTGF



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

137

3 1  M A A RT  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

V
oor de zoveelste keer 
staat een Europees aan-
deel enkele maanden na 
de beursgang fors lager. 
We bestuderen dan ook 
bijna nooit beursnieuwe-
lingen, omdat ze te duur 

naar de beurs worden ge-
bracht. Zeker als de nieuw-
komer, zoals Universal Mu-
sic Group (UMG), meteen 
een fenomenale sprong 
maakt op de eerste beursdag. 
Maar sinds die piekkoers 
ging het aandeel begin maart 
zo’n 35 procent lager. Dan 
zijn we wél geïnteresseerd.

UMG is de wereldmarktlei-
der in de muziekindustrie. 
De groep is zo dominant dat 
ze er ooit in geslaagd is alle 
muzikanten uit de top tien 
van de Billboard Hot 100-lijst 
onder contract te hebben. 
Van The Beatles tot Justin 
Bieber, van ABBA tot Lady 
Gaga, van Elton John tot 
 Taylor Swift en The Weeknd 
¬ allemaal zijn ze onder con-
tract bij UMG. Het is de 
groep met de grootste platen-
labels ter wereld, waaronder 
Universal Music, EMI, Abbey 
Road Records, Capital Music 
Group, Motown en Virgin 
Music.
De Brit Lucian Grainge, de 
CEO van UMG, kocht EMI 
op een moment dat de we-
reldwijde omzet van de mu-
ziekindustrie door de dalen-
de platenverkoop gekrompen 
was van 23,6 miljard dollar in 
2001 naar 14 miljard in 2014. 

Dat was visionair. Sinds 2015 
klimt de omzetten weer elk 
jaar gestaag. In 2021 werd in 
de Verenigde Staten voor het 
eerst sinds 1996 een stijging 
van de fysieke verkoop in de 
platenwinkels  genoteerd.
De gamechanger is de komst 

van streamingdiensten als 
Spotify en Apple Music. Dat 
heeft het waardemodel in de 
sector helemaal op zijn kop 
gezet. Eenmalige inkomsten 
zijn vervangen door een 
voortdurende stroom aan 
streaminginkomsten. Van de 
inkomsten uit de hele 
muziek industrie kwam in 
2020 al 62 procent uit 
streaming. Bij UMG is dat 
zelfs zo’n 70 procent. Volgens 
waarnemers heeft streaming 
nog flink wat groeipotentieel. 
De streamingbedrijven heb-
ben samen enkele honderden 
miljoenen abonnees, maar 
daar zit de komende vijf tot 
tien jaar nog rek op, gezien 
de omvang van de wereld-
bevolking en de wereldwijde 
interesse voor muziek.
Muziekrechten worden 
 gezien als een nieuwe goud-
mijn. De grootste spelers in 
de financiële wereld, zoals 
KKR, Blackstone en Pimco, 
kwamen in het nieuws met 
deals over muziekrechten. 
Muzikanten als Bruce 
Springsteen en Bob Dylan 
hebben de afgelopen tijd hun 
muziekrechten verkocht aan 
grote investeerders.

De jaarcijfers van 2021 lieten 
een gemengd beeld zien. 
UMG klopte de verwachtin-
gen met een omzet van 
8,504 miljard euro, tegenover 
een analistenconsensus van 
8,411 miljard euro. Dat is 
vooral te danken aan een om-
zetstijging van bijna 4 pro-
cent in het vierde kwartaal: 
2,52 miljard versus een ver-
wachte 2,431 miljard euro. De 
groei bedroeg 14,4 procent op 
jaarbasis en zelfs 19 procent 
in het laatste kwartaal.
De aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) bleef met een 
stijging van 9,8 procent in de 
periode oktober-december 
onder de verwachtingen. Die 
ging van 458 naar 503 mil-
joen euro, maar analisten 
hadden 516 miljoen ver-
wacht. Dat heeft te maken 
met een eenmalig element. 
Op jaarbasis sprong de ebitda 
van 1,487 naar 1,788 miljard 
euro, een stijging van 20,2 
procent. De ebitda-marge 
nam toe van 20,0 naar 21,0 
procent. Het gebrek aan 
prognoses voor 2022 stelde 
analisten teleur. 

Conclusie
We zijn eerder dit jaar van 
start gegaan met de actieve 
opvolging van UMG. We heb-
ben het aandeel onlangs in de 
voorbeeldportefeuille opge-
nomen als een van de grotere 
Europese groeisuccessen 
voor de komende jaren. Het 
aandeel kan herstellen van de  
kater van de beursgang en 
uitgroeien tot een beurslieve-
ling. We verwachten een ver-
der herstel in de loop van het 
jaar. z

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

Beursgang met een kater

Muziekrechten worden  
gezien als een nieuwe 
goudmijn.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 22 MAART

Koers: 22,36 euro
Ticker: UMG NA
ISIN-code: NL0015000IY2
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 40,53 miljard euro
K/w 2021: 39
Verwachte k/w 2022: 25,5
Koersverschil sinds IPO: -13%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 1,1%
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De koers van de vliegtuig-
bouwer Boeing ging even bij-
na 4 procent lager nadat een 
Boeing 737-800 van de Chi-
nese luchtvaartmaatschappij 
China Eastern Airlines was 
gecrasht met 132 personen 

aan boord. Geen enkele pas-
sagier overleefde het ongeval. 
De koers herstelde nadien. Er 
zijn ongeveer 4.500 Boeings 
van hetzelfde type in gebruik 
en het verongelukte toestel 
was vijf jaar in dienst. De 
Boeing 737-800 werd opge-
volgd door de Boeing 737-
Max, waarvan in 2018 en 
2019 twee toestellen crash-
ten. Daarop moest Boeing die 
toestellen twintig maanden 
aan de grond houden.

Lang duurde het niet tot Rec-
ticel, dat zich omvormde tot 
een pure isolatiespeler, een 
eerste overname deed. Het 
neemt de Sloveense produ-
cent van isolatiepanelen Tri-
mo over voor een onderne-

mingswaarde van 164,3 mil-
joen euro. Daarmee doet de 
groep haar intrede in de iso-
latiepanelen. Voorts breidt 
Recticel uit naar Centraal- en 
Oost-Europa. De overname is 
ook technologisch van be-
lang, want de groep wordt 
daardoor actief in minerale 
wol. Zowel de analisten als 
de beleggers reageerden ver-
heugd. De koers bereikte een 
record na de aankondiging. 
De trend blijft stijgend.

Het Waalse bouwbedrijf 
Moury Construct maakte 
fraaie resultaten over 2021 
bekend. De omzet ging 4,8 
procent hoger naar 136,1 mil-
joen euro. Het bedrijfsresul-
taat trok met 66 procent aan 

tot 17,3 miljoen euro, terwijl 
de nettowinst 43 procent ho-
ger werd afgevlagd op 13 mil-
joen euro. Ook voor dit boek-
jaar blijven de verwachtingen 
hooggespannen. Het order-
boekje bereikte eind februari 
2022 het record van 239 mil-
joen euro. Het brutodividend 
per aandeel wordt met 20 
procent opgetrokken tot 
8,40 euro. Na de cijfers steeg 
de koers van het nogal illiqui-
de aandeel met 10,7 procent.

Het Limburgse chemiebe-
drijf maakte bevredigende 
cijfers over 2021 bekend. De 
omzet klom meer dan ver-
wacht tot 2,08 miljard euro, 
vooral dankzij de agrodivisie. 
De aangepaste bedrijfskas-

stroom (ebitda) trok met 12,6 
procent aan tot 354,2 miljoen 
euro. Voor 2022 mikt Tessen-
derlo Group op eenzelfde 
ebitda. De nettowinst ver-
dubbelde bijna van 98,6 mil-
joen tot 188,3 miljoen euro, 
terwijl de nettoschuld ver-
minderde van 201,3 miljoen 
eind 2020 tot 74,8 miljoen 
euro eind december 2021. Er 
kom geen dividend. De groep 
zoekt een alternatief voor 
Russische mestgrondstof. 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 188,85 dollar
Ticker: BA US
ISIN-code: US0970231058

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 21,30 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code: BE0003656676

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 342,00 euro
Ticker: MOUR BB
ISIN-code: BE0003602134

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 35,30 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639
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P
rosus, het grootste Euro-
pese internetaandeel, 
kostte twaalf maanden 
geleden nog 101 euro. De 
huidige koers noteert de 
helft lager. Daardoor no-
teert het aandeel met een 

fikse onderwaardering tegen-
over de intrinsieke waarde. 
Prosus bezit een belang van 
28 procent in het Chinese 
Tencent, en dat is 125 miljard 
euro waard. Het bedrijf heeft 
ook posities in onlinemarkt-
plaatsen, onlineplatforms 
voor de bezorging van voe-
ding, e-commerce en andere 
platformen. Aangezien het 
aandeel ondergewaardeerd is, 
gaan we resoluut à la hausse 
met onze vertrouwde strate-

O P T I E S

A la hausse met Prosus
gie van geschreven puts en, 
voor de liefhebbers, gekochte 
calls.

Geschreven put
Schrijf de put Prosus de-
cember met uitoefenprijs 
55,00 euro @ 9,93 euro
De dalende beurskoers van de 
voorbije weken heeft de pre-
mies van putopties de hoogte 
ingejaagd. Met dit contract 
halen we 993 euro binnen 
(9,93 x 100). Dat maakt het 
baisserisico beperkt. De koers 
moet slechts met 6 procent 
stijgen om alle intrinsieke 
waarde uit de premie te ha-
len. Vanaf dat moment blijft 
slechts tijdswaarde over. Die 
wordt kleiner naarmate de 

tijd verstrijkt, tot nul op de 
vervaldag op 16 december. 
Mocht de koers toch nog ver-
der dalen, dan moeten we de 
aandelen wellicht kopen. We 
betalen dan slechts 45,07 euro 
per aandeel (55 – 9,93). Dat 
niveau ligt dicht bij de laagste 
koers sinds de beursnotering.

Gekochte call
Koop de call Prosus maart 
2023 met uitoefenprijs 
60,00 euro @ 5,03 euro
Voor wie liever geen geschre-
ven posities inneemt, wijzen 
we op deze gekochte call. De 
koers moet met bijna 20 pro-
cent stijgen eer die optie in-
trinsieke waarde krijgt. Dat 
lijkt meer dan het in werke-

lijkheid is. Nauwelijks een 
maand geleden was het aan-
deel van Prosus zelfs meer 
waard. Wanneer het baisse-
sentiment wegebt, ligt er pas 
een weerstand op 70 euro. In 
dat geval is dit contract in-
trinsiek 10 euro waard (70 – 
60). Dat zou een verdubbeling 
van onze investering zijn.
De weerstand op 70 euro lijkt 
ons niet erg hardnekkig. 
Mocht die barrière het bege-
ven, dan ligt de weg open 
naar 100 euro. De calloptie is 
dan minstens 40 euro waard. 
Dat is meer dan wishful thin-
king. We hebben tijd gekocht 
tot 17 maart 2023. Uiteraard is 
het altijd mogelijk dat het 
aandeel dat niveau niet haalt 
tegen dan. Zoals elk gekocht 
contract wordt ook dit waar-
deloos als de aandelenkoers 
niet boven 60 euro raakt. De 
premie is dan verloren. z

V
eel beleggers willen in 
turbulente beurstijden 
een stabiel en hoog divi-
dend. De ETF-uitgever 
State Street Global Ad-
visors heeft met de Divi-
dend Artistocrats een 

aparte productlijn die op dat 
thema inzet. Het gaat telkens 
om de dividendkampioenen 
in een regio. Het zijn allemaal 
fysieke trackers die de divi-
denden uitkeren.

D E R I V A T E N

Trackers op dividendkampioenen

SPDR S&P Euro Divi-
dend Aristocrats ETF
ISIN-code: IE00B5M1WJ87
Beurs: Euronext Parijs
Jaarlijkse vergoeding: 0,3%
Ticker (Euronext): EUDV FP
De onderliggende waarde van 
deze tracker is de S&P Euro 
High Yield Dividend Aristo-
crats Index. Die bevat de 
veertig bedrijven met het 
hoogste dividendrendement 
in de S&P Europe Broad Mar-
kets Index. Het gemiddelde 
rendement van de aandelen 
in de index bedraagt 3,7 pro-
cent. Deze ETF beheert ruim 
1,1 miljard euro.
België wordt in de index 
 behalve door de verzekeraar 
Ageas ook nog vertegenwoor-

digd door Colruyt (1,76%), 
UCB (1,61%) en Elia (1,25%).

SPDR S&P US Divi-
dend Aristocrats ETF
ISIN-code: IE00B6YX5D40
Beurs: Xetra
Jaarlijkse vergoeding: 0,3%
Ticker (Euronext): SPYD GY
Dit is de Amerikaanse variant 
van de Dividend Aristocrats. 
De onderliggende S&P High 
Yield Dividend Aristocrats 
Index bestaat uit aandelen 
van de S&P Composite 1500 
Index, waarvan het dividend 
minstens twintig opeenvol-
gende jaren is gestegen. De 
index telt 119 posities waar-
van het gemiddelde rende-
ment 2,8 procent bedraagt. 

SPYD heeft 3,8 miljard dollar 
onder beheer.

SPDR S&P Emerging 
Markets Dividend Aris-
tocrats ETF
ISIN-code: IE00B6YX5B26
Beurs: Xetra
Jaarlijkse vergoeding: 0,55%
Ticker (Euronext): SPYV GY
Deze variant zet in op de op-
komende markten en volgt de 
S&P Emerging Markets High 
Yield Dividend Aristocrats 
Index. Die bevat de 49 bedrij-
ven die hun dividenden al 
minstens vijf jaar op rij hand-
haven of optrekken. De index 
is vooral op Azië gericht, met 
een dominante positie voor 
China (37,7%), Zuid-Korea 
(25%) en Taiwan (12,6%). Het 
gemiddelde rendement van 
de aandelen in de index be-
draagt 4,8 procent. De ETF 
heeft iets meer dan 100 mil-
joen dollar onder beheer. z

S&P EURO HIGH YIELD  
DIVIDEND ARISTOCRATS (23/3)

1. Allianz  5,1%
2. UPM Kymmene  5,0%
3. Bouygues  5,0%
4. Ageas  4,9%
5. Sanofi  4,8%
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E
r is een einde gekomen 
aan een bijzonder woelig 
eerste kwartaal op de fi-
nanciële markten met een 
galopperende inflatie, 
mede ten gevolge van de 
Russische invasie in Oek-

raïne. Dat verplicht de Ame-
rikaanse centrale bank voor 
een opwaartse rentecyclus te 
gaan, maar ook niet te over-
drijven om een zware groei-
vertraging te vermijden.
We waren heel actief in het 
eerste kwartaal, met flink 
wat verkopen en een pak 
aankopen. Die hebben geren-
deerd, want we zijn volledig 
ongeschonden uit het ope-
ningskwartaal van 2022 ge-
komen. We mikken op een 
rustiger tweede kwartaal, 
voor marktbewegingen en 
zeker voor het aantal trans-
acties in de voorbeeldporte-
feuille. De intentie is die geli-
miteerd te houden. We zijn 
enkel van plan te wisselen als 
er zich iets voordoet met een 
portefeuillewaarde of er zich 
onverwachts een fraaie kans 
aandient die we graag 
meepikken.

Adidas: geruststelling 
over Rusland
Het aandeel van adidas kreeg 
rake klappen door de invasie 
van Rusland in Oekraïne. De 
Duitse sportgigant heeft een 
sterke positie in Centraal- en 
Oost-Europa, inclusief Rus-
land. De koers bereikte in au-
gustus vorig jaar nog een piek 
op 335 euro, om na de start 
van de oorlog in Oekraïne te 
halveren tot  170 euro.
We namen het aandeel tegen 
ruim 171 euro weer op in de 
voorbeeldportefeuille. We 
waren heel benieuwd wat de 
bedrijfsleiding naar aanlei-
ding van de jaarcijfers 2021 
had te melden over de impact 
van Rusland op de cijfers 
voor dit jaar. Met een geschat 
omzetverlies van 250 miljoen 
euro voor dit jaar bleek de 
schade mee te vallen. Temeer 
daar de top dit jaar een her-
stel verwacht van de verko-
pen in China, zodat de voor-
opgestelde omzetprognose 
van 11 tot 13 procent bij con-
stante wisselkoersen boven 
de gemiddelde analisten-
schatting lag (+9,5%). De 

koers maakte een sprong van 
ruim 25 euro of 13,6 procent 
op die aankondiging.
Voor de jaarcijfers 2021 ver-
dient adidas geen gouden 
medaille. Problemen in de 
aanvoerketen en turbulenties 
in China deden de beurs-
koers al terugvallen voor er 
sprake was van een conflict 
in Oekraïne. Net als grote ri-
vaal Nike weigerde de Duitse 
sportgigant nog katoen te ge-
bruiken uit een Chinese pro-
vincie, waar er ernstige aan-
wijzingen waren dat de Oei-
goeren tot dwangarbeid wer-
den verplicht. Genoeg voor 
de Chinezen om een laster-
campagne tegen adidas op te 
zetten. Dat had vorig jaar een 
negatieve impact op de Chi-
nese verkoopcijfers.
In het vierde kwartaal lag de 
omzet nog min of meer in lijn 
met vorig jaar en de analis-
tenconsensus, met 5,137 mil-
jard euro. In China was er 
een daling van 24 procent. 
Voor heel 2021 was er een 
15,2 procent omzetstijging te-
genover het coronajaar 2020. 
De bedrijfswinst (ebit) was 
met 66 miljoen euro een af-
knapper, want 71 procent 
minder tegenover het laatste 
kwartaal van 2020 en ook ver 
onder de analistenconsensus 

van 114,4 miljoen euro. Maar 
door een spectaculair herstel 
in het eerste halfjaar geldt 
voor 2021 een sprong van 
166,3 procent voor de ebit tot 
bijna 2 miljard euro. De aan-
deelhouders worden beloond 
met een dividendstijging van 
3 tot 3,30 euro bruto per aan-
deel, of een toename met 10 
procent. Tot groot jolijt van 
referentieaandeelhouder 
GBL.
Adidas profiteert net zoals 
Nike al een aantal jaren van 
‘athleisure’. Dat is de trend 
waarbij het is toegestaan 
sportkleding (of kleding die 
lijkt op sportkleding) op 
straat te dragen. Adidas blijft 
een kwalitatief groeiaandeel, 
top in Europa. Na de ‘Oekraï-
ne-duik’ is het aandeel weer 
redelijk gewaardeerd tegen 
minder dan elf keer de on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022 (tegen-
over 14,5 keer gemiddeld 
over de afgelopen vijf jaar). 
Vandaar dat we het aandeel 
weer hebben opgenomen in 
de voorbeeldportefeuille (ra-
ting 1A, koopwaardig). 

Adidas is en blijft een 
kwalitatief groeiaandeel.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Basiswaarden
·  Alibaba Group onder-

steunde de koers fors door 
de aankondiging voor 
25 miljard dollar eigen aan-
delen in te kopen, waarmee 
de Chinese techgigant wil 
aangeven het eigen aandeel 
ondergewaardeerd te vin-
den.

·  Euronav kreeg groen licht 
voor de notering van 
200 miljoen dollar senior 
onbevoorrechte obligaties.

·  Just Eat Takeaway: gaat 
de samenwerking met 

McDonald’s intensiveren.
·  Sofina: op basis van het 

jaarrapport 2021 weten we 
dat de intrinsieke waarde 
per aandeel eind vorig jaar 
337,86 euro bedroeg.

·  Telenet kwam met de 
mededeling dat het zĳn 
mobiele zendmastactivitei-
ten heeft verkocht voor 
745 miljoen euro aan Digit-
alBridge Investments, met 
een positieve koersreactie.

·    Tessenderlo klopte de ver-
wachtingen met de jaarcĳ-
fers 2021 (lees ook p. 138), 

vooral dankzĳ een uitste-
kend jaar voor de agrodivi-
sie. Een bespreking in detail 
volgt in het volgende num-
mer.

·  Volkswagen is van plan de 
komende vĳf jaar voor 
7,1 miljard dollar in Noord- 
Amerika te investeren.

Vergrijzing
·  Argenx kon goede resulta-

ten tonen voor de ADAPT 
SC-studie, die moest aanto-
nen dat het onderhuids 
(patiëntvriendelĳker) toe-

dienen van Vyvgart bĳ 
 patiënten met de spierziekte 
myasthenia gravis (MG) niet 
ondergeschikt is aan de 
goedgekeurde klassieke, 
intraveneuze toediening. 
Het goede nieuws werd 
gebruikt om vlot 700 mil-
joen dollar extra kapitaal op 
te halen.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
heeft voor een tweede keer 
5 miljoen euro getankt in het 
kader van de eerder afge-
sloten overeenkomst met 
Goldman Sachs.

Uitkijken naar rustiger 
tweede kwartaal
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -
Verkoop: -

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
189.769,26   (99,9%)      61,44   (0,1%)             189.830,70  (100%)
Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen +6,1% Bel20 -5,0%
Eurostoxx50  -10,0% MSCI World   -1,2%
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I
n oktober vorig jaar meld-
den we dat obligaties dreig-
den de slechtste prestatie 
in 22 jaar neer te zetten. 
Een van de barometers om 
het obligatieklimaat af te 
wegen is het obligatiefonds 

iShares Global Aggregate 
Bond. Dat streeft ernaar de 
beleggingsresultaten te vol-
gen van een index bestaande 
uit wereldwijde investment-
grade-obligaties. We hoopten 
dat de financiële markten er 
tegen het jaareinde nog een 
spurtje gingen uitpersen, an-
ders zou 2021 geboekstaafd 
staan als een uitzonderlijk 
slecht obligatiejaar. We we-
ten intussen hoe dat afgelo-
pen is. Er is nu sprake van 
een berenmarkt.

Vier jaar geleden
De Duitse en Belgische tien-
jaarsrentes bedragen respec-
tievelijk 0,37 en 1 procent. 
Het is bijna vier jaar geleden 
dat de lange rente nog zo’n 
hoog niveau haalde. De Ame-

rikaanse tienjaarsrente is al 
boven 2 procent gestegen. De 
voorzitter van de Amerikaan-
se centrale bank, de Fed, be-
vestigt dat de rente nog een 
stuk hoger kan gaan. De Eu-
ropese centrale bank (ECB) 
is meer gematigd in haar uit-
spraken, maar de kans op een 
rentestijging wordt ook in de 
eurozone met de dag groter.
De obligatiekoersen dalen. 
Dat is slecht nieuws voor be-
leggers, ook voor de Belgi-
sche. Zij houden traditioneel 
veel obligaties in portefeuille 
(meer dan 30 miljard euro). 
Bovendien bezitten ze een 
veelvoud daarvan in obliga-
tiefondsen. Het Belgische 
consumentenvertrouwen is 
als gevolg van het vele nega-
tieve nieuws de voorbije 
maanden gezakt naar het ni-
veau van 2020. Nochtans is 
de negatieve invloed van de 
dalende obligatiekoersen re-
latief beperkt voor de meeste 
particuliere beleggers. Wie 
de effecten aanhoudt tot de 

vervaldag, zoals de meesten 
doen, zal doorgaans de volle-
dige inleg terugkrijgen.

Het snelste herstel
Maar er is wellicht nog meer 
hoop. Na regen komt zonne-
schijn, ook voor obligaties. 
De komende maanden, mis-
schien zelfs al vroeger, zijn er 
weer interessante stukken op 
de kop te tikken. De vraag is 
echter welke obligaties het 
snelst gaan herstellen. Vorig 
jaar kreeg vooral de invest-
mentgrade-categorie rake 
klappen. Obligaties uit de 
highyield-groep, met een 
minder sterke rating, pres-
teerden beter.
Op de obligatiemarkt geldt 
de algemene regel dat een 
hoger risico gepaard gaat met 
een hoger rendement. Het is 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000  NR
EUR Air France-KLM 3,875% 01/07/26 91,40 6,22% 100.000  NR
EUR VGP 1,625% 17/01/27  93,63 2,96% 1.000  NR
USD Ecopetrol 4,625% 02/11/31  90,81 5,90% 1.000  BB+
USD Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 91,89 6,41% 2.000  BB+
USD Micron Techn. 2,703% 15/04/32  89,17  3,98% 1.000  BBB-
GBP La Financiere Atalian  6,625% 15/05/25  93,65  8,98% 100.000  B
NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,9 1,28% 1.000  AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26  107,4  0,38% 10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65% 22/09/25  93,80 3,37% 1.000 BBB+
AUD Ford Motor  3,683% 03/12/24  98,31  4,35% 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  106,2 1,23% 2.000  BBB-
ZAR IBRD 7,50% 17/05/23  101,4 6,18% 10.000  AAA
TRY IBRD 12,0% 15/03/23 83,30  34,7% 10.000 AAA
BRL IFC 6,75% 27/08/24 90,38  11,5% 5.000  AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26  108,5 1,09% 1.000  AAA

* Nieuw in de selectie

Dé kans om 
obligaties te kopen

= ESG-obligatie
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dan ook niet verwonderlijk 
dat het rendement op Russi-
sche én Oekraïense staats-
obligaties uitgedrukt in dol-
lar sinds de oorlog sterk is 
gestegen. Het risico is toren-
hoog dat het uitgeleende geld 
niet zal worden terugbetaald. 
De staatsschuld van Rusland 
en Oekraïne stijgt sterk. De 
val van de roebel ten opzichte 
van de dollar is daar niet 
vreemd aan. Een roebel is 
minder waard dan één dollar- 
cent. De Russische centrale 
bank probeert met hogere 
rentes, tot zelfs 20 procent, 
de val tegen te houden. Voor-
lopig tevergeefs. Zolang de 
beurs van Moskou gesloten 
is, kan er niet worden gehan-
deld, ook niet in Russische 
staatsobligaties. Rusland zou 
nu toch voldaan hebben aan 
twee obligaties waarvan de 
coupon vervallen is. Dat be-
weert het Russische ministe-
rie van Financiën toch. Maar 
beleggers konden de gelden 
nog niet innen vanwege de 
westerse sancties. Het is dus 
nog niet zeker of de Russische 
staat in gebreke is gebleven 
en de rentebetalingen heeft 
gestaakt. Beleggen in zulke 
obligaties of in beleggings-
fondsen die er veel van in 
portefeuille hebben, is erg  
risicovol.

Veilige havens
De fondsmanagers van Pimco  
GIS Emerging Markets Bond 

Fund verwachten niet dat de 
problemen met Russische en 
Oekraïense obligaties een erg 
negatief effect zullen hebben 
op andere opkomende mark-
ten. Ze staven die redenering 
met de obligatiemarkt in 
Zuid-Amerika. Die heeft niet 
of nauwelijks geleden onder 
de Russische inval. Alleen 
Aziatische bedrijfsobligaties 
krijgen klappen. Dat heeft al-
les te maken met de wanbe-
talingen bij Chinese vast-
goedbedrijven.
In Europa kreunt de obliga-
tiemarkt onder de oorlogstaal 
van de Russische president 
Vladimir Poetin, maar ook 
onder de galopperende infla-
tie. Er zijn al signalen gege-
ven dat de oorlog misschien 
niet heel erg lang meer zal 
aanslepen. Telkens herleven 
de financiële markten even. 
Mochten de Russen de oor-
log beëindigen, dan zullen de 
inflatie en de maatregelen 
van de centrale banken weer 
alle aandacht krijgen. Naar 
onze mening zullen vooral 
bedrijfsobligaties dan weer 
meer in trek komen. Die heb-
ben zwaardere klappen ge-
kregen dan staatsobligaties.
Staatsobligaties waren vooral 
de eerste weken van de oor-
log in Oekraïne sterk in trek. 
Maar de koersen van de ‘vei-
lige havens’ vielen nadien te-
rug. Sommige beleggers heb-
ben blijkbaar meer schrik 

van de sterke stijging van de 
inflatie en de agressieve ver-
strakking van het monetaire 
beleid dan van Poetin. Ook de 
centrale banken delen die 
mening. De Fed heeft begin 
maart haar obligatieaanko-
pen al stopgezet. De ECB 
gaat de afbouw van de obliga-
tieaankopen versnellen. De 
haviken lijken het dus ge-
haald te hebben. Zij hebben 
de grootste aandacht voor de 
strijd tegen de inflatie en 
voorlopig minder voor de 
economische groei. Het zal 
resulteren in nog meer rente-
stijgingen dit jaar na die van 
vorige week woensdag.

Bedrijfsobligaties  
boven
Vooral bedrijfsobligaties zul-
len daarvan profiteren. Mis-
schien niet onmiddellijk, 
maar wel vanaf volgend jaar. 
Veel zal ervan afhangen hoe 
de markten en de inflatie zul-
len reageren op de rentever-
hogingen. In de Verenigde 
Staten is de inflatie ongeveer 
drie keer hoger dan gewenst. 
In België steeg de index van 
de consumentenprijzen vori-
ge maand met 8,04 procent. 
Het streefcijfer is ook bij ons 
2 procent. We zitten daar dus 
veraf. Bovendien krikken de 
sterk stijgende olie- en gas-
prijzen de inflatie nog meer 
op. Ook de gigantisch hoge 
prijs van bepaalde grondstof-

fen werkt tegen. Daar komt 
nog de erg krappe arbeids-
markt bij, zowel in de VS als 
in de eurozone. Het aantal 
vacatures is uitzonderlijk 
hoog. Daardoor stijgen de lo-
nen en ook de prijs van goe-
deren en diensten.

We gaan ervan uit dat de 
centrale banken voldoende 
maatregelen zullen treffen 
zodat de inflatie haar galop 
niet langer kan aanhouden 
en aanzienlijk zal vertragen. 
In het vooruitzicht op betere 
tijden werden de jongste da-
gen al verschillende interes-
sante obligaties uitgegeven. 
We denken daarbij aan 
Berkshire Hathaway, het 
vehikel van superbelegger 
Warren Buffett. De debiteur 
heeft rating AA en betaalt op 
de recente tienjarige obligatie 
zesmaandelijks een coupon 
van 2,875 procent. Momen-
teel bedraagt het rendement 
3,30 procent vermits de stuk-
ken te koop zijn tegen 96,5 
procent. Voor de liefhebbers 
van eeuwigdurende obliga-
ties is er de nieuwste lening 
in euro van Volkswagen. Die 
draagt een vaste coupon van 
4,43 procent tot 2031. Daarna 
wordt ze variabel. z

Berkshire Hathaway 
heeft een interessante 
obligatie uitgegeven.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

EUR/USD  1,1014  -7,52%
EUR/GBP  0,8311  -2,89%
EUR/NOK  9,6733  -4,62%
EUR/SEK 10,417  +2,67%
EUR/CAD  1,3879  -6,77%
EUR/AUD  1,4807  -3,68%
EUR/NZD 1,5849  -4,69%
EUR/ZAR  16,340  -6,98%
EUR/TRY  16,324  +87,05%

OBLIGATIEFOCUS

Belgische beleggers en spaar- 
ders houden meer dan 300 mil- 
jard euro aan op spaarboekjes 
die niets opbrengen. Noch-
tans bestaan heel wat alter-
natieven, zoals de nieuwste 
groene obligatie van Atenor. 

Maar bĳ interessante stukken 
is haast nodig. De inschrĳ-
vingsperiode liep van 21 tot 
en met 24 maart. Al na één 
dag was het maximumbedrag 
van 55 miljoen euro binnen.
De Green Retail Bond van 
Atenor heeft een looptĳd van 
zes jaar en een brutocoupon 
van 4,625 procent. De op- 
brengst is bestemd voor duur- 

zame en energiezuinige vast-
goedprojecten. Zo’n doel 
gaat er nog steeds vlot in bĳ 
Belgische beleggers, ook al 
bedraagt de uitgifteprĳs van 
de obligaties 101,875 procent. 
Het nettorendement van 2,89 
procent is marktconform.
Ook de gereglementeerde 
vastgoedvennootschap 
Ascencio heeft met succes 

25 miljoen euro opgehaald. 
De obligatie-uitgifte omvat 
drie tranches met een gemid-
delde looptĳd van vier jaar en 
een gewogen gemiddelde 
rente van 2,57 procent. Parti-
culiere beleggers mochten 
echter niet meespelen. De 
onderhandse plaatsing was 
alleen bedoeld voor instituti-
onele beleggers.

Alweer groen  
en Belgisch  
vastgoed
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Ik ben aandeelhouder van 
Kinross Gold. Deze goud-
mijn blijft opvallend achter 
op de andere mijnen. Is 
daar een specifieke reden 
voor?

Absoluut. Kinross Gold is al 
meer dan 25 jaar actief in 
Rusland, maar daar komt al 
dan niet tijdelijk een einde 
aan. De activa van de groep 
bevinden zich in het uiterste 
noordoosten van het land aan 
de Beringzee, ruim 7.000 ki-
lometer verwijderd van het 
oorlogsgeweld in Oekraïne. 
Toch was het om politieke 
redenen niet langer een optie 
om in het land actief te blij-
ven, al was dat initieel wel de 
bedoeling. De ondergrondse 
Kupol-mijn stelt meer dan 
200.000 personeelsleden te 
werk en is erg winstgevend. 
Kinross kocht enkele jaren 
terug ook Chulbatkan en 
daaruit vloeide het Udinsk- 
project voort. Het was de be-
doeling om in de tweede 
jaarhelft een haalbaarheids-
studie te publiceren en begin 
2026 de mijn op te starten. 
Die plannen zitten voorlopig 
in de diepvriezer.
De Russische activa stonden 
vorig jaar in voor 481.000 
troy ounce goud of 23 pro-
cent van de groepsproductie. 
Dat aandeel ging dit jaar af-
nemen naar 13 procent we-
gens een grotere bijdrage van 
andere mijnen die het vorig 
jaar minder goed deden. Dit 
jaar zal 58 procent van de 
output uit Noord- en Zuid- 

Amerika komen en 29 pro-
cent uit West-Afrika. We 
gaan ervan uit dat het weg-
vallen van de Russische pro-
ductie tijdelijk is. Er is ook 
geen impact op activa buiten 
Rusland, want Kinross haal-
de geen kasstromen uit het 
land maar herinvesteerde 
die.
Hoe dan ook zal de oorspron-
kelijke productieprognose 
van 2,65 miljoen troy ounce 
op groepsniveau dit jaar niet 
gehaald worden. Vorig jaar 
daalde de output met 13 pro-
cent op jaarbasis naar 
2,07 miljoen troy ounce. Dat 
kwam door een brand van 
een verwerkingsinstallatie bij 
Tasiast, waardoor de mijn vo-
rig jaar de productie ruim 
zag halveren. Ook bij Round 
Mountain daalde de output 
door seismische activiteit.
Er zijn voorlopig geen nieu-
we prognoses die rekening 
houden met het opschorten 
van de Russische activiteiten. 
Rekening houdend met het 

verwachte aandeel van Rus-
land zou de nieuwe schatting 
in de buurt van 2,3 miljoen 
troy ounce moeten uitkomen. 
Kinross nam eind vorig jaar 
Great Bear Resources over 
voor 1,4 miljard dollar en 
kreeg daarmee het erg belof-
tevolle Dixie-project (rijke 
ertsen) in het Canadese Red 
Lake-district in handen. Een 
haalbaarheidsstudie komt er 
niet voor 2026 en productie 
ten vroegste in 2029. Kinross 
betaalde het grootste deel in 
cash waardoor de verwate-
ring (nieuwe aandelen) be-
perkt blijft tot amper 7 pro-
cent.
Kinross noteert historisch 
met een erg hoge korting op 
de andere goudmajors gezien 
het geopolitieke risico. Kin-
ross noteert amper boven de 
boekwaarde en de verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde en de bedrijfs-
winst bedraagt amper 3,5. Bij 
de concurrenten ligt die ver-
houding twee tot drie keer 
hoger. We menen dat de situ-
atie in Rusland in de koers zit 
verrekend. Kinross blijft 
koopwaardig, maar met bo-
vengemiddeld risico (rating 
1C).  z

Is Kinross Gold een terechte  
achterblijver?

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.

REEDS VERSCHENEN OP   
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 24/3: MDxHealth, 

Qualcomm en aandelenlĳsten 
• Vrĳdag 25/3: Equinox Gold en opties 
• Maandag 28/3: adidas, lezersvraag 

(Kinross Gold) 
• Dinsdag 29/3: Aedifica, Atenor en deri-

vaten (dividendaandelen) 
• Woensdag 30/3: Exmar, NexGen 

Energy,  pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
TOT 23/7 EN OPNIEUW VANAF 11/8
PODCAST: kansen en risico’s van de 
Chinese beurs en aandelen in de kĳ-
ker:  Alibaba en Prosus 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 31 MAART
H&M: kwartaalresultaten

VRĲDAG 1 APRIL
Sodexo: kwartaalresultaten

WOENSDAG 13 APRIL
JPMorgan Chase: kwartaalresultaten

DONDERDAG 14 APRIL
Citigroup: kwartaalresultaten
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
Wells Fargo: kwartaalresultaten

MAANDAG 18 APRIL
Bank of America: kwartaalresultaten 

DINSDAG 19 APRIL
Coca-Cola: kwartaalresultaten
Halliburton: kwartaalresultaten
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