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Voorwoord

Favorieten op dreef

N r .  2 6  -  Jaargang 48 
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

O
p 17 december vorig jaar 
publiceerden we onze 
tien favoriete aandelen 
voor 2021. Als we de ge-
middelde prestatie van de 
selectie vergelijken met 
de belangrijkste indexen, 

is de balans positief. Over zes 
maanden bedroeg het gemid-
delde stijgingspercentage 
22,39 procent. We hadden al-
lemaal Europese aandelen ge-
selecteerd, dus vergelijken we 
die met de Eurostoxx50-in-
dex (+15,21%) en de Bel-20-
index (+12,36%). Gemiddeld 
voor beide indexen geeft dat 
een klim van 13,78 procent, 
want de helft bestond uit Bel-
gische aandelen en de andere 
helft uit Europese waarden.

Enkele achterblijvers
Dat betekent niet al onze aan-
delen uitblinken. Adidas en 
Ontex stonden na drie maan-
den nog op verlies, maar wis-
ten zich intussen te herstel-
len. Hun prestatie blijft wel 
nog achter op de rest en op 
het marktgemiddelde.
Adidas kreeg tegenwind in 

China door een oproep tot 
een boycot, maar daar viel 
niets van te merken in de 
kwartaalresultaten. Ontex 
kreeg met Esther Berrozpe
een nieuwe CEO. Zij moet de 
markt overtuigen dat ze het 
juiste plan heeft om Ontex 
weer de weg naar boven te 
doen inslaan.
Ontex en Prosus zagen als 
enige hun koers dalen. Prosus 
is ook het enige aandeel dat 
duidelijk achteruitging in het 
tweede kwartaal, door de 
aanhoudende pesterijen van 
de Chinese autoriteiten tegen 

de techgiganten, waaronder 
Tencent Holdings, veruit de 
belangrijkste participatie van 
de holding met een notering 
op Euronext Amsterdam.

Stevige uitblinkers
PostNL blijft de uitblinker. 
De coronapandemie heeft de 
transformatie tot een logistie-
ke speler versneld en de ren-
dabiliteit opgekrikt. De orga-
nisatie kan de extra volumes 
opvangen en er financieel 
profijt uithalen. Dat betekent 
dat de aandeelhouders wel 
weer met fraaie dividenden 
verwend zullen worden.
In de eerste helft van 2021 
hebben de beleggers ook 
D’Ieteren herontdekt. De 
dochter Belron is het kroon-
juweel van de holding, een 
cashmachine die de groep van 
enorme dividendinkomsten 
voorziet. Zelfs na de fraaie 
koersprestatie van D’Ieteren 
is het aandeel nog niet echt 
duur. Voor de stevige kasposi-
tie, D’Ieteren Auto en Moles-
kine betaal je nog altijd erg 
weinig. De holdingdiscount is 
verminderd, maar blijft hoog.
ASML was het afgelopen 
halfjaar alweer goed op dreef. 
De producent van halfgelei-
dersystemen is een van de 
weinige Europese technolo-
gieparels met een dominante 
marktpositie. Door het chip-
tekort ziet de toekomst er ook 
de komende jaren fraai uit.
Barco begon bescheiden aan 
het jaar. Maar uit de trading-
update over het eerste kwar-
taal blijkt dat het orderboek 
fors was opgelopen. Dat, sa-
men met het vooruitzicht dat 
ook hier de bioscopen weer 
zouden opengaan en de festi-
vals weer zouden kunnen, 
deed de beurskoers de voor-
bije weken flink herleven. z
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KOERS TIEN FAVORIETEN IN 2021
Bedrĳ f Koersevolutie
PostNL  +62,3%
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Barco  +27,0%
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Ageas  +9,9%
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E
r zijn financiële ratio’s die 
niet zozeer iets zeggen 
over de waardering, maar 
over de financiële ge-
zondheid van een beurs-
genoteerd bedrijf. De fi-
nanciële schulden die een 

bedrijf torst, zijn daar een 
goede graadmeter voor. Door 
die bedrijfsschulden af te 
zetten tegen bepaalde posten 
op de balans en de resulta-
tenrekening krijgen de beleg-
gers een idee of die schulden 
niet te zwaar wegen.

Eigen vermogen eerst
Een bedrijf kan zich op twee 
manieren financieren: met 
eigen of met vreemd vermo-
gen. Voor zijn eigen vermo-
gen haalt het kapitaal op bij 
de aandeelhouders, op de 
beurs of via andere kanalen. 
Het kan elk jaar aandikken 
met winsten die de onder-
neming niet uitkeert of op-
nieuw in de bedrijfsvoering 
investeert. Vreemd vermogen 
bestaat uit leningen bij ban-
ken of op de obligatiemark-
ten, of uit uitstaande schul-
den bij leveranciers.
Elke belegger moet oog heb-
ben voor het evenwicht tus-
sen het eigen en het vreemd 
vermogen op de balans van 
een bedrijf. Een eerste check 
is de netto financiële schuld 
(de financiële schulden min 
de cash) af te zetten tegen 
het eigen vermogen. In be-
leggersjargon heet dat de 
 gearing. Die geeft aan hoe 
 afhankelijk een bedrijf is van 
schuldfinanciering.
Die afhankelijkheid verschilt 
sterk van bedrijf tot bedrijf 
en van sector tot sector. De 
tapijtenproducent Balta 
Group bijvoorbeeld heeft 
door zijn hoge schulden een 

gearing van 122 procent, wat 
vrij hoog is. Het heeft dus 
meer schulden dan het eigen 
vermogen. Bij de petprodu-
cent Resilux daarentegen 
 bedraagt de netto financiële 
schuld slechts 13 procent te-
genover het eigen vermogen.
Een hogere gearing betekent 
meer risico, en dat weerspie-
gelt zich in de koersen en de 
waarderingen. Bedrijven met 
te hoge schulden zullen daar-
om lager noteren dan hun 
concurrenten.
Een volgende vraag die be-
leggers het best stellen, is of 
een bedrijf voldoende kas-
stromen genereert om zijn 
schulden te dragen en af te 
betalen. Een veelgebruikte 
ratio daarvoor is de schuld-
graad. Die zet de netto finan-
ciële schuld af tegen de be-
drijfskasstroom (ebitda). Dat 
cijfer geeft weer hoeveel keer 
de jaarlijkse bedrijfskas-
stroom nodig is om de schul-
den af te betalen.
Balta heeft een schuldgraad 
van 4, wat in theorie wil zeg-
gen dat de tapijtenproducent 
vier jaar nodig heeft om zijn 
bankleningen en obligaties af 
te betalen, als het daarvoor 
zijn totale operationele kas-
stromen zou gebruiken. Resi-
lux heeft een schuldgraad 
van 0,4. Het heeft dus met 
minder dan een halfjaar aan 
bedrijfskasstromen voldoen-
de om al zijn financiële 
schulden af te betalen.

Voorspelbare  
kas stromen
Net als de waarderingsratio’s 
zeggen de gearing en de 
schuldgraad op zich niets. U 
moet ze in de juiste context 
en in het geheel van de be-
drijfsvoering zien.

Zo kunnen bedrijven met 
heel voorspelbare kasstro-
men, zoals nutsbedrijven en 
vastgoedvennootschappen, 
doorgaans hogere schuldgra-
den verdragen. Bij Elia be-
draagt die bijvoorbeeld meer 
dan 8, maar dat is voor de 
hoogspanningsnetbeheerder 
behapbaar, omdat een groot 
deel van zijn inkomsten vast-
liggen in contracten op lange 
termijn. Vastgoedontwikke-
laars brengen regelmaat en 
voorspelbaarheid in hun in-
komsten met huurcontracten 
voor meerdere jaren.
Bedrijven uit defensieve sec-
toren, zoals basisconsump-
tiegoederen, hebben ook 
vaak stabiele kasstromen, 
wat een hogere schuldgraad 
mogelijk maakt. AB InBev is 
daar een voorbeeld van. 
Sinds de overname van SAB-
Miller in 2016 heeft de groep 
haar schuldgraad meer dan 
verdubbeld, van 2,6 tot 6,6. 
Nu moet de bierbrouwer zo 
veel mogelijk pintjes verko-
pen, om die schuldgraad 
weer naar beneden te krij-
gen. Voor bedrijven die hun 
inkomsten halen uit grote 
eenmalige projecten waar 

minder regelmaat in zit, zijn 
zulke hoge schulden moeilij-
ker te dragen.
Telecom is nog zo’n sector 
die hogere schulden toelaat 
omwille van de regelmatige 
inkomensstromen.

Tweesnijdend zwaard
Schulden zijn evenwel een 
tweesnijdend zwaard. Ener-
zijds zetten ze een hefboom 
onder de rendementen van 
bedrijven. Een bedrijf met 
veel schulden dat veel winst 
maakt, kan zeggen dat het 
met weinig eigen vermogen 
aanzienlijke rendementen 
haalt. Anderzijds kunnen 
schulden een strop zijn om 
de nek van een bedrijf, wan-
neer een groot deel van de in-
komsten wegvalt.
Zo kwam AB Inbev vorig jaar 
in nauwe schoentjes, toen 
wereldwijd de horeca in 
lockdown ging en de bier-
brouwer een aanzienlijk deel 
van zijn inkomsten zag op-
drogen. Daardoor knipte de 
groep in het dividend en 
snoeide ze nog zwaarder in 
de kosten. De bioscoopgroep 
Kinepolis en de technologie-
bedrijf Barco zijn daar het 

Vergeet de schulden niet

GF
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tegenbeeld van. De corona-
crisis trof beide bedrijven, 
maar ze stonden financieel 
sterk genoeg om die goed te 
doorstaan. Bij Kinepolis vie-
len de inkomsten helemaal 
weg, maar het wist het hoofd 
boven water te houden. Bar-
co zag een belangrijk deel 
van zijn inkomsten wegval-
len, maar had de financiële 
ruimte om te investeren in de 
verdere ontwikkeling van 
zijn producten en sterker uit 
de terugval te komen.
De lage rente maakt sommige 
bedrijven blind voor die 
keerzijde van te veel financi-
ele schulden. Het kost hun 
momenteel heel weinig om 
geld te lenen, waardoor som-
mige zich volgeladen hebben 
met schulden. Ze vergeten 
soms dat ze die aan het einde 
van de rit moeten terugbeta-
len. Daarom is het belangrijk 
de evolutie van de schulden 
van bedrijven op te volgen.
Het schoolvoorbeeld van een 
bedrijf waar dat catastrofaal 
misliep, was de Belgische 
zinksmelter Nyrstar. In 2010 
had de groep een nettoschuld 
van 38 miljoen euro op een 
bedrijfskasstroom van 
207 miljoen en een eigen ver-
mogen van 832 miljoen euro. 
Tegen 2018 was die schuld 
ontploft tot 1,7 miljard euro, 
terwijl de bedrijfskasstroom 
205 miljoen euro bedroeg en 
het eigen vermogen zelfs 
 negatief was. De clou van het 
verhaal was dat Nyrstar die 
schulden was aangegaan om 
zich uit breiden in een do-
mein waarin het geen erva-
ring had: mijnbouw. Dat 
maakte die schulden een pak 
risicovoller dan bijvoorbeeld 
die van AB InBev, dat andere 
brouwers overnam en zo bij 
het pintjes tappen is geble-
ven.
Een recenter voorbeeld van 

een overmoedige schuldver-
slaving is FNG. Met een 
agressieve overnamestrategie 
werkte de modegroep zich 
almaar dieper in de schulden. 
De operationele winsten 
volgden echter niet, waar-
door het die aanwassende 
schuldenberg steeds minder 
kon dragen.

Ook andere  
verplichtingen tellen
Het loont voor een belegger 
hoe dan ook om, behalve 
naar de financiële schulden 
zoals obligaties en bankkre-
dieten, ook te kijken naar an-
dere omvangrijke verplich-
tingen die een bedrijf op de 
balans heeft staan. Zo heeft 
de chemiereus Solvay 
2,2 miljard euro aan provisies 
staan voor pensioenplannen 
voor zijn personeel. Dat zijn 
geen financiële schulden, 
maar wel verplichtingen die 
het bedrijf is aangegaan en 
op termijn moet aflossen. Als 

die worden opgeteld bij de 
netto financiële schuld van 
2,5 miljard, stijgt de gearing 
(schuld op eigen vermogen) 
van 34 naar 65 procent en de 

schuldgraad (schuld op be-
drijfskasstroom) van 1,3 naar 
2,4. Solvay komt daarmee 
niet in de gevarenzone, maar 
bij bedrijven die al een hoge 
financiële schuld hebben, 
moeten andere omvangrijke 
verplichtingen op de balans 
een alarmbel doen afgaan.
Schulden mogen evenwel 
geen taboe zijn voor beleg-
gers en bedrijven. Schuldfi-
nanciering kan een hefboom 
zetten onder het rendement 
van een bedrijf en maakt dus 

deel uit van de gereedschaps-
kist van elke financieel direc-
teur. Bedrijven die te weinig 
gebruikmaken van de ruimte 
die ze hebben om hun activi-
teiten of projecten met schul-
den te financieren, zullen 
daar ook voor afgestraft wor-
den op de beurs.
Zo kreeg de telecomspeler 
Telenet van het activistische 
investeringsfonds CI-AM het 
verwijt dat het zijn financie-
ringsruimte onvoldoende ge-
bruikte om de aandeelhou-
ders te vergoeden. Volgens 
CI-AM kan de telecomspeler 
perfect extra schulden aan-
gaan om eigen aandelen in te 
kopen.
Voor elk bedrijf is het zoeken 
naar het optimale evenwicht 
tussen eigen en vreemd ver-
mogen, en dat evenwicht 
hangt sterk af van sector tot 
sector. z

Voor elk bedrijf is het 
zoeken naar het optimale 
evenwicht tussen eigen 
en vreemd vermogen.

Waarderingsratio’s, of multi-
ples in het financiële jargon, 
zĳn alomtegenwoordig in de 
beleggerswereld. Beleggers 
gebruiken ze om te beslissen 
of ze een aandeel wel of niet 
kopen. Er bestaan talloze 
ratio’s, die elk een bepaald 

aspect van een aandeel en 
het onderliggende bedrĳf 
belichten. Allemaal samen 
geven ze een zicht op de 
financiële gezondheid en het 
rendementspotentieel van 
beursbedrĳven.
Om door het waarderingsbos 

de bomen te helpen zien, zet 
Trends zes weken lang de 
belangrĳkste en populairste 
waarderingsratio’s op een rĳ, 
samen met enkele handvat-
ten voor hoe beleggers ze 
kunnen gebruiken. De voor-
bĳe weken belichtten we de 

koers-winstverhouding 
(k/w), de koers-boekwaarde-
verhouding en de ev/ebitda. 
Vandaag hebben we het over 
de schuldratio’s. De komende 
weken volgen de winstratio’s 
(8/7) en de winstmarges en 
de vrĳe kasstromen (15/7).

Reeks: de ratio achter de ratio’s
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D
e groente- en fruitgigant 
Greenyard presenteerde 
beter dan verwachte cij-
fers over het boekjaar 
2020-2021 (afsluitdatum 
op 31 maart). Greenyard 
gaf daarvoor in april al 

de voorzet door de verwach-
te recurrente bedrijfskas-
stroom of rebitda (zonder 
eenmalige elementen), zon-
der rekening te houden met 
de boekhoudkundige norm 
voor leasingschulden 
(IFRS16), voor het volledige 
boekjaar op te trekken van de 
bovenkant van de vork van 
106 à 110 miljoen euro tot 116 
à 117 miljoen. Aan het begin 
van het boekjaar werd een 
rebitda tussen 100 en 
105 miljoen euro voorop-
gesteld. Finaal klokte Green-
yard af op 116,6 miljoen euro, 
een toename met 21,8 pro-
cent tegenover het boekjaar 
2019-2020 (95,7 miljoen eu-
ro), of tot 156,9 miljoen inclu-
sief IFRS16 (+17,6%).

Dat was in de eerste plaats 
een gevolg van een stevige 
omzetgroei met 8,7 procent 
tot 4,42 miljard euro. Na ne-
gen maanden bedroeg de om-
zetgroei 10,3 procent, maar in 
het vierde kwartaal beperkte 
de groei zich tot 4,5 procent. 
Het Fresh-segment boekte 
3,59 miljard euro omzet, een 
toename met 10,1 procent 
 tegenover vorig jaar. Dat is 
vooral een gevolg van de nau-
were samenwerking met de 
grote retailers via het verti-

caal geïntegreerde partner-
model. De rebitda steeg van 
76,3 miljoen euro naar 
95,1 miljoen (+24,6%), of een 
stijging van de rebitda-marge 
van 2,3 naar 2,6 procent. 
Long Fresh, de diepvriesaf-
deling Pinguïn en de conser-
venafdeling Noliko, draaide 
een omzet van 823,5 miljoen 
euro, een klim met 3,2 pro-
cent in vergelijking met vorig 
jaar, geholpen door enkele 
nieuwe contracten en extra 
volume door de thuiscon-
sumptie, die de daling bij de 
horeca compenseerde. De re-
bitda herstelde met 4,2 mil-
joen euro tot 62,6 miljoen eu-
ro (+7,2%). De rebitda-marge 
klom van 7,3 naar 7,6 procent. 
Op groepsniveau was er een 
kleine nettowinst van 1,2 mil-
joen euro, tegenover een net-
toverlies van 68 miljoen in 
het boekjaar 2019-2020.
De nettoschuld daalde de 
voorbije twaalf maanden van 
425,6 miljoen naar 339,9 mil-
joen euro, mede dankzij de 
gelaagde herfinanciering in 
maart. Die omvatte naast le-
ningen en kredieten met een 
bankenconsortium voor 

467,5 miljoen euro, inclusief 
een kredietlijn voor de terug-
betaling van de converteer-
bare lening van 125 miljoen 
in december 2021, ook een 
kapitaalverhoging van 50 
miljoen. Daardoor daalde de 
schuldgraad van 4,4 naar 2,9. 

Tegen het einde van het boek- 
jaar 2021-2022 mikt het mana- 
gement op een daling van de 
schuldgraad richting 2,5 keer.
Dat cijfer houdt rekening met 
de onlangs aangekondigde 
overname van Greenyard 
Prepared Netherlands, een 
leverancier van champignons 
in blik en glas, door de Poolse 
investeerder Cornerstone In-
vestment Management voor 
17 miljoen euro. Daarmee is 
de transformatie afgerond 
die in 2019 onder impuls van 
medetopman Marc Zwaane-
veld werd opgesteld, en ver-
schuift de aandacht naar de 
verdere versterking van de 
wereldwijde kernactiviteiten 
en van het verticaal geïnte-
greerd partnermodel met de 
grote retailers.
Voor het boekjaar 2021-2022 
mikt Greenyard op een rebit-
da inclusief IFRS16 van 
165 miljoen euro (125 miljoen 
zonder IFRS16). Tot het 
boekjaar 2024-2025 moet de 
omzet jaarlijks met 2 procent 
groeien en de rebitda met 5 
procent.

Conclusie
Het aandeel van Greenyard 
reageerde positief op de jaar-
cijfers. We verlaagden het 
 risicoprofiel na de herfinan-
ciering in maart. Het verti-
caal geïntegreerde bedrijfs-
model werpt zijn eerste 
vruchten af. Het aandeel is 
voldoende vooropgelopen en 
noteert correct, tegen 26 keer 
de verwachte winst voor 
2021- 2022 en met een onder-
nemingswaarde (ev) van 
ruim 6,5 keer de verwachte 
rebitda voor 2021-2022. z

G R E E N Y A R D

Opnieuw beter dan verwacht

Koers: 10,3 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 457 miljoen euro
K/w 2021: 381
Verwachte k/w 2022: 26
Koersverschil 12 maanden: +94%
Koersverschil sinds jaarbegin: +70%
Dividendrendement: -

Het verticaal  geïnte - 
greerde bedrijfsmodel  
van Green yard werpt  
zijn eerste vruchten af.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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I
AMGold nam een trage start 
in 2021, maar de jaardoel-
stellingen komen voorlopig 
niet in gevaar. De groeps-
productie daalde op jaar-
basis met 7 procent naar 
156.000 troy ounce, terwijl 

de productiekosten met 
1238 dollar ruim 200 dollar 
boven het sectorgemiddelde 
lagen. Door de hogere goud-
prijs draaide IAMGold wel 
een hogere omzet (+8%) en 
boekte de groep een winst van 
19,5 miljoen dollar, tegenover 
nog een verlies een jaar eer-
der. Essakane (Burkina Faso) 
moest eens te meer de meu-
bels redden. Die mijn levert 
na een productiestijging van 
21 procent bijna twee derde 
van de groepsoutput. Rosebel 
(Suriname) had te kampen 
met overvloedige neerslag en 
de naweeën van de corona-
pandemie, waardoor de pro-
ductie met 26 procent daalde 
naar 47.000 troy ounce. Bij 
Westwood ligt de onder-
grondse productie nog altijd 
stil na de aardverschuiving 
van vorig jaar.

IAMGold verwacht een bete-
re tweede jaarhelft. De jaar-
prognose blijft gehandhaafd: 
een output tussen 630.000 en 
700.000 troy ounce en pro-
ductiekosten tussen 1230 en 
1280 dollar. De bouw van Cô-
té Gold was begin april voor 
een vijfde compleet. De mijn 
zal wellicht pas begin 2024 
operationeel zijn. Met de ex-
tra output (initieel 469.000 

troy ounce per jaar) zal IAM-
Gold voor het eerst voorbij 
de grens van 1 miljoen troy 
ounce op jaarbasis gaan. Voor 
Boto Gold in Senegal is de 
vergunning al sinds 2019 bin-
nen. Het project is voor 90 
procent in handen van IAM-

Gold (10% voor de Senegale-
se overheid) en zit nog in de 
fase van de haalbaarheidsstu-
die. Er is nog niet beslist of 
IAMGold het project zelf 
ontwikkelt of verkoopt. Op 
dit moment kan de groep 
twee grote projecten niet 
aan. Er is ook geen haast bij, 
want een hogere goudprijs 
zal de waarde van Boto alleen 
maar doen toenemen. Boto 
beschikt over 1,4 miljoen troy 
ounce reserves.
De groepsreserves werden 
dit jaar met 17 procent neer-
waarts bijgesteld naar 13,94 
miljoen troy ounce. Dat heeft 
vooral te maken met de ver-
koop van de Sadiola-mijn in 
Mali (-1,6 miljoen) en de ver-
laagde reserveschatting bij 
Westwood (-0,5 miljoen). Als 
we de ondernemingswaarde 
van 1,34 miljard dollar afzet-
ten tegenover de reserves, 
komen we voor IAMGold aan 
minder dan 100 dollar per 
troy ounce reserves. Dat is in 
vergelijking met de sectorge-
noten erg laag. Rosebel heeft 
met 4,15 miljoen troy ounce 
een levensduur van 17 jaar. 
Voor Essakane (3 miljoen) is 

dat 8 jaar en voor Westwood 
(626.000 troy ounce) 10 jaar. 
Die cijfers houden geen reke-
ning met toekomstige uit-
breidingen.
Aan het einde van het eerste 
kwartaal stonden 967,8 mil-
joen dollar cash en investe-
ringen op de balans. De lan-
getermijnschuld bedraagt 
466,7 miljoen dollar, waarvan 
het grootste deel bestaat uit 
een obligatielening van 
450 miljoen dollar (5,75%), 
die in oktober 2028 afloopt. 
Inclusief leaseverplichtingen 
bedraagt de nettocashpositie 
435,5 miljoen dollar. De be-
schikbare liquiditeit wordt 
aangevuld met een krediet-
lijn van 500 miljoen dollar. 
De financiële reserves en de 
kasstromen volstaan om de 
ontwikkeling van Côté Gold 
te financieren. In principe is 
er zelfs ruimte voor een aan-
delenaankoop, wat gezien de 
lage waardering (0,6 keer 
boekwaarde) gunstig zou zijn 
voor het bedrijf en de aan-
deelhouders.

Conclusie
IAMGold behoort volgens 
 alle maatstaven tot de goed-
koopste gouddelvers. Dat is 
niet zonder reden, want door 
een ongunstige samenloop 
van omstandigheden waren 
de prestaties de voorbije ja-
ren ontgoochelend. Groei 
komt er pas zodra Côté Gold 
operationeel is, en daarop is 
het nog meer dan twee jaar 
wachten. In afwachting is het 
neerwaartse koersrisico wel 
beperkt en zal IAMGold 
meebewegen op de golven 
van de goudprijs. z

I A M G O L D

Wachten op Côté Gold

Koers: 3,17 dollar
Ticker: IAG US
ISIN-code: CA4509131088
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 1,5 miljard dollar
K/w 2020: 17
Verwachte k/w 2021: 12
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: -14%
Dividendrendement: -

IAMGold behoort volgens 
alle maatstaven tot de 
goedkoopste gouddelvers.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating:  1B
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D
e Noord-Amerikaanse 
meststoffengigant 
Nutrien verraste met een 
verhoging van de voor-
ziene jaarproductie van 
potas in twee stappen. 
De eerste aankondiging 

op 7 juni stelde een verhoging 
met 500.000 ton voorop. Het 
bericht kwam enkele dagen 
nadat de Amerikaanse sector- 
genoot Mosaic had gemeld 
zijn productie in de twee ou-
de schachten van de Esterha-
zy-mijn negen maanden eer-
der dan voorzien te zullen 
stopzetten vanwege toene-
mend overstromingsgevaar. 
Mosaic zal daardoor de ko-
mende twaalf maanden 1 mil-
joen ton potas minder produ-
ceren dan voorzien. Maar de 
productieverhoging bij 
Nutrien kadert vooral in de 
hoger dan verwachte wereld-
wijde vraag naar potas als ge-
volg van de hoge gewasprij-
zen die de landbouwers ertoe 
aanzetten om zo veel moge-
lijk te produceren. Op 21 juni 
werd een verdere toename 
van de potasproductie met 
500.000 ton aangekondigd. 
Mogelijk spelen daarbij de po-
litieke spanningen tussen de 
Europese Unie en Wit-Rus-
land, die onder meer leidden 
tot een Europese importban 
van potas uit Wit-Rusland. 
Nutrien mikt op een record-
verkoop op jaarbasis van 13,3 
à 13,8 miljoen ton potas. Het 
vorige record bedroeg 13 mil-
joen ton in 2018.
Nutrien verhoogde de winst-
verwachting voor de eerste 
jaarhelft, van een gezuiverde 
nettowinst per aandeel van  
2 à 2,2 dollar naar 2,3 à 
2,5 dollar. In dezelfde perio-

de in 2020 bedroeg de winst 
1,28 dollar per aandeel. Het is 
duidelijk dat bij de halfjaar-
rapportering de winstver-
wachtingen voor het volledi-
ge jaar zullen worden ver-
hoogd. In het eerste kwartaal 
bedroeg de gezuiverde netto-

winst 0,29 dollar per aandeel. 
Dat was mogelijk dankzij een 
omzetstijging met 11 procent 
tot 4,66 miljard dollar. De re-
currente bedrijfskasstroom 
of rebitda (zonder eenmalige 
elementen) klom 59 procent 
hoger, tot 806 miljoen dollar. 
Daarvan nam de potasafde-
ling 380 miljoen dollar 
(+33%) voor haar rekening, 
gevolgd door de nitraatafde-
ling met een rebitda van 
300 miljoen (+27%), 109 mil-
joen voor de retailafdeling 
(7 miljoen in 2020) en 97 mil-
joen voor de fosfaatafdeling 
(+111%). Op jaarbasis rekent 
Nutrien op een rebitda van 
4,4 à 4,9 miljard dollar, mooi 
verdeeld over de grootste 
drie afdelingen (retail, potas 
en nitraat), met een rebitda 
tussen 1,3 en 1,7 miljard dol-
lar, aangevuld met 275 à 
375 miljoen van de fosfaat-
afdeling.
Er zijn geruchten dat Nutrien 
gesprekken voert over een 
samenwerking voor het Jan-
sen-potasproject van de 
grondstoffengigant BHP. Dat 
is een gigantisch nieuw-
bouwproject in de Canadese 
mijnbouwprovincie Saskat-

chewan dat al enkele jaren 
als een donkere schaduw 
 boven de potasmarkt hangt. 
Jansen kan een stevig over-
aanbod creëren en bijgevolg 
de potasprijzen onder druk 
zetten. Dat was tot nog toe 
ook de positie van Nutrien, 
dat zich fel kantte tegen het 
project. Maar in april werd 
CEO Chuck Magro vervan-
gen door Mayo Schmidt, die 
een pragmatischer geluid laat 
horen. Hij is van mening dat 
de potasmarkt met een gedis-
ciplineerde productie-aan-
pak het extra volume van 
Jansen kan opvangen. BHP 
investeerde al 4,5 miljard 
dollar in Jansen en neemt in 
de tweede jaarhelft een defi-
nitieve investeringsbeslis-
sing. Hoewel beide partijen 
dat ontkennen, zouden sa-
menwerkingsscenario’s wor-
den bekeken.

Conclusie
Het aandeel van Nutrien 
presteerde de voorbije maan-
den prima onder impuls van 
de verbeterde meststoffen-
prijzen en de goede vooruit-
zichten. Een deal voor het 
Jansen-project van BHP zou 
een goede zaak zijn voor de 
lange termijn. Het aandeel is 
te behouden, tegen 18 keer de 
verwachte winst voor 2021 
en 8,65 keer de verhouding 
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de verwachte 
ebitda voor 2021. z

N U T R I E N

Optimisme troef

Koers: 61,30 dollar
Ticker: NTR US
ISIN-code: CA73755L1076
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 34,95 miljard dollar
K/w 2020: 34
Verwachte k/w 2021: 18
Koersverschil 12 maanden: +86%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: 3%

Nutrien verraste met een 
verhoging van de voorziene 
jaarproductie van potas in 
twee stappen.

Advies:  houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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O
p de resultaten van het 
boekjaar 2020-2021 (af-
sluitdatum 28 februari) 
van Südzucker volgde 
een negatieve koersreac-
tie. Door de uitbraak van 
de covid-19-pandemie 

kwam het aandeel in maart 
2020 fors onder druk en be-
reikte de koers opnieuw de 
dieptepunten van eind 2018 
en begin 2019. Vooral vorig 
najaar herstelde de koers tus-
sentijds. Door de pandemie 
zakte de suikerprijs in de 
loop van april 2020 naar een 
nieuw dieptepunt, om daarna 
weer te klimmen.
Over het boekjaar 2020-2021 
draaide Südzucker een sta-

biele omzet van 6,679 miljard 
(+0,1%). Ook de omzet in het 
suikersegment stagneerde 
(2,252 miljard euro, -0,2%). 
De hogere gemiddelde prijs 
werd gecompenseerd door 
minder beplante hectares 
door de lockdown en een iets 
lagere opbrengst door de 
droge zomer.
Südzucker blijft veruit de 
grootste suikerproducent van 
Europa (23 suikerfabrieken 
en 2 raffinaderijen) en wordt 
sinds jaar en dag gecontro-
leerd door een coöperatie 
van zowat 30.000 suikerbie-
tentelers (59% van de aande-
len). Het afgelopen decenni-
um werd gediversifieerd 
richting bio-ethanol via de 
beursgenoteerde dochter 
Crop Energies, een van de 

grootse spelers in Europa; in 
fruitbereidingen en concen-
traten (telkens het nummer 
één in Europa) en specialitei-
ten (onder meer het nummer 
één in Europa in diepgevro-
ren pizza). Die afdelingen 
wisten de hoge inkomsten 
van vorig boekjaar op peil te 
houden.
Er is een einde gekomen aan 
de daling van de resultaten. 
Het boekjaar 2020-2021 le-
vert ruim een verdubbeling 
van de bedrijfswinst (ebit) 
op, van 116 naar 236 miljoen 
euro. In het vierde kwartaal 
sprong de ebit van 3 naar 
41 miljoen euro. De verbete-
ring van het afgelopen boek-
jaar mag bijna uitsluitend op 
het conto van de herstelde 
resultaten van het suikerseg-
ment worden geschreven 
(van -236 naar -121 miljoen 
euro). De andere afdelingen 
– specialiteiten, Crop Ener-
gies en fruitbereidingen en 
concentraten – wisten min of 
meer het resultaat van het 
vorige boekjaar te evenaren.
De nieuwe lockdowns als ge-
volg van de heropflakkering 
van de covid-19-pandemie 

leidden ertoe dat het ma-
nagement de verwachtingen 
voor het volledige boekjaar 
2020-2021 moest terug-
schroeven. Aanvankelijk was 
de bedrijfsleiding ervan uit-
gegaan van een hogere omzet 

(6,9 tot 7,2 miljard euro), 
maar dat werd een stabiele 
omzet. Dat bleef niet zonder 
gevolgen voor de winstprog-
nose. De verhoopte turn-
around van verlies naar winst 
wordt doorgeschoven naar 
het lopende boekjaar 2021- 
2022. De eerdere verwach-
ting voor de groepsebit tus-
sen 300 en 400 miljoen euro 
werd behoorlijk terugge-
schroefd tot 190 à 240 mil-
joen euro. We kwam aan de 
bovenkant van de vork uit.
De nieuwe prognose voor het 
lopende boekjaar is een om-
zettoename naar 7 tot 7,2 mil-
jard euro, vooral door een 
substantiële stijging van het 
suikersegment. Dat moet lei-
den tot een positieve ebit 
(tussen 0 en 100 miljoen) 
voor het suikersegment en 
een groepsebit tussen 300 en 
400 miljoen euro. Het eerste 
kwartaal was een valse start 
met 1,75 miljard euro omzet 
(1,67 miljard euro een jaar ge-
leden) en een ebit van 49 mil-
joen euro (61 miljoen euro 
een jaar geleden).

Conclusie
Het suikersegment zou in het 
lopende boekjaar uit de rode 
cijfers komen. De jaarprog-
nose lijkt ons realistisch. De 
jaarcijfers en de update over 
het eerste kwartaal leidden 
tot koersdalingen. Er is zo 
het nodige koerspotentieel in 
een meerjarenperspectief. 
Maar het zal met horten en 
stoten gaan. Omdat de koers 
onder de boekwaarde 
(14,2 euro per aandeel) no-
teert, handhaven we het po-
sitieve advies. z

S Ü D Z U C K E R

Beter, maar niet goed genoeg

Koers: 13,20 euro
Ticker: SZU GR
ISIN-code: DE0007297004
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 2,69 miljard euro
K/w 2020-‘21: 70
Verwachte k/w 2021-‘22: 26
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds 1/1: +13%
Dividendrendement: 1,5%

Het suikersegment zou in 
het lopende boekjaar uit  
de rode cijfers komen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e koers van Tesla blijft 
extreem volatiel. Tesla is 
een emo-aandeel dat 
vaak fors beweegt op 
nieuws dat niets met de 
operationele gang van 
zaken te maken hebben. 

Tesla leverde vorig jaar net 
geen 500.000 wagens en 
streeft de komende jaren 
naar een gemiddelde volu-
megroei van 50 procent. De 
consensusprognose voor dit 
jaar bedraagt 55 procent, 
maar vanaf 2022 ligt de ver-
wachting een stuk lager.
Tesla voerde in het eerste 
kwartaal een update van de 

Model S en de Model X door, 
waardoor die tijdelijk niet in 
de verkoopstatistieken ver-
schenen. Dit jaar moet de 
productie van de Model Y op 
kruissnelheid komen en in 
principe start ook de verkoop 
van de Tesla Semi e-truck. 
Over de timing voor de nieu-
we Roadster en de elektri-
sche pick-up Cybertruck 
kwam geen nieuws.
De productiecapaciteit van 
de fabriek in Fremont stijgt 
naar 100.000 stuks van de 
Model S en de Model X en 
500.000 van de Model 3 en 
de Model Y. De Gigafactory 
in Sjanghai zal 450.000 stuks 
van de Model 3 en de Model 
Y produceren. In Berlijn 
moeten nog dit jaar auto’s 
van de band rollen voor Eu-
ropa. Ook in Austin bouwt 
Tesla een nieuwe fabriek.
In het eerste kwartaal produ-

ceerde Tesla 180.338 voertui-
gen, 76 procent meer dan een 
jaar eerder. Dit kwartaal zou 
de productie voor het eerst 
boven 200.000 uitkomen. De 
impact van het wereldwijde 
tekort aan halfgeleiders is 
niet duidelijk.
De gemiddelde verkoopprijs 
per wagen lag 13 procent la-
ger dan een jaar eerder ¬ er 
was tijdelijk geen dure Model 
S en Model Y, en er was meer 
productie in China. Ter com-
pensatie verhoogde Tesla 
zijn prijzen op de meeste 
markten.
De groepsomzet steeg in het 
eerste kwartaal tot 10,39 mil-
jard dollar (+74%), iets boven 
de verwachte 10,28 miljard. 
De autoverkoop leverde met 
9 miljard dollar het grootste 
deel van de omzet. Energy & 
Storage (zonnepanelen en 
thuisbatterijen) was goed 
voor 494 miljoen en de 
dienstentak voor 893 miljoen. 
Tot die laatste behoren ook 
de emissiekredieten die Tesla 
verkocht aan andere con-
structeurs. Die zijn pure 
winst en stonden in voor 
518 miljoen dollar, of 5 pro-

cent van de omzet. Naarmate 
alle constructeurs zelf vol-
doende wagens met een lage 
emissie in het gamma heb-
ben, zal het systeem van de 
emissiekredieten uitdoven.
De brutomarge op de ver-
koop van auto’s steeg naar 22 

procent, tegenover 20 pro-
cent vorig jaar. De operatio-
nele winst bedroeg 594 mil-
joen dollar, goed voor 5,7 pro-
cent marge. Schaalvoordelen 
moeten dat cijfer nog opkrik-
ken. Netto bleef 439 miljoen 
dollar of 39 dollarcent per 
aandeel over, minder dan de 
opbrengst uit emissiekredie-
ten. De vrije kasstroom 
(293 miljoen) was voor het 
vierde kwartaal op rij posi-
tief. De cashpositie daalde 
naar 17,1 miljard dollar, te-
genover 19,4 miljard eind vo-
rig jaar.
Tesla betaalde schulden te-
rug en investeerde 1,5 miljard 
in bitcoin. Daarvan is een 
deel weer verkocht. Het aan-
tal uitstaande aandelen klom 
het voorbije jaar met 14 pro-
cent. De shortpositie ligt nu 
meer dan 80 procent onder 
de piek van twee jaar gele-
den. De kans op een nieuwe 
short squeeze is dus drastisch 
afgenomen.

Conclusie
Tesla is dan wel een auto-
bouwer, maar het wordt 
 gewaardeerd als een techno-
logiebedrijf. Toch noteert het 
aandeel intussen een derde 
onder de top van eind janua-
ri. De omzetgroei zal vanaf 
volgend jaar afzwakken. Ook 
ook het uit doven van de in-
komsten uit emissiekredieten 
zal de  marges drukken. Over 
de cryptoplannen van Tesla 
blaast Musk warm en koud. 
Het aandeel blijft ook na de 
correctie duur. We hand-
haven het negatieve advies 
voor Tesla. z

T E S L A  M O T O R S

Emissiekredieten zijn winstmotor

Koers: 599,37 dollar
Markt: New York Stock Exchange
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Beurskapitalisatie: 577 miljard dollar
K/w 2020: 268
Verwachte k/w 2021: 132
Koersverschil 12 maanden: +37%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: -

Tesla wordt gewaardeerd 
als een technologiebedrijf.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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V
estas heeft een belabberd 
eerste kwartaal achter de 
rug. De omzet daalde 
met 12 procent en de 
 bedrijfswinst dook 
71 miljoen euro in het 
rood. Toch houdt de 

Deense wereldleider in de 
productie van windturbines 
op land vast aan zijn vooruit-
zichten voor het hele jaar. De 
omzet moet afklokken op 16 
à 17 miljard euro, waarop een 
bedrijfswinst van 6 à 8 pro-
cent kan worden verdiend. 

Dat resulteert in het midden 
van de vork in een bedrijfs-
winst van 1,1 miljard euro, 
een nettowinst van 800 mil-
joen euro en een winst van 
0,8 euro per aandeel. Op 
 basis van de beurskoers van 
31 euro betalen beleggers bij-
na 40 keer de winst. Dat is 
pittig voor een onderneming 
die op lange termijn gunstige 
perspectieven heeft, maar op 
korte termijn heel wat katten 
te geselen heeft.
De verliescijfers in het eerste 
kwartaal zijn vooral te wijten 
aan oplopende kosten. De 
prijzen voor nieuwe projec-
ten zijn gestegen van 
0,74 miljoen euro per mega-
watt in 2020 naar 0,8 miljoen 
euro in het eerste kwartaal. 
De stabilisatie van de prijzen 
is mogelijk na de consolida-
tiegolf van de voorbije jaren. 
Toch lijkt Vestas meer dan de 
concurrentie de hogere kos-

ten door te rekenen in hogere 
prijzen. De instroom van 
nieuwe orders daalde in het 
eerste kwartaal gevoelig, 
maar dankzij de instroom 
van de voorbije jaren is het 
orderboek nooit dikker ge-
weest. De betere onderlig-

gende winstgevendheid 
wordt echter helemaal te-
nietgedaan door hogere kos-
ten. Vestas wijst naar de fles-
senhalzen in de aanvoerke-
ten, de hogere prijzen van 
staal en de oplopende logis-
tieke kosten. De lagere activi-
teit door de coronacrisis 
weegt ook op de bedrijfs-
winst, omdat de vaste kosten 
over minder projecten kun-
nen worden gespreid. In de 
loop van het jaar moet de ac-
tiviteit aantrekken.
Vestas blijft goed geld verdie-
nen met het onderhoud van 
turbines. Toch is ook in die 
divisie de winst gedaald. 
Vestas geeft aan zijn klanten 
een productiewaarborg van 
98 procent, maar de jongste 
tijd lagen de turbines vaker 
stil voor onderhoud of her-
stellingen. Vestas verklaart 
de problemen door een te 
complex geworden product-
aanbod, wat het bedrijf pro-
beert aan te pakken met een 
vereenvoudigde catalogus. 
De kwaliteit leed ook onder 
het hoge installatietempo van 
de voorbije jaren. De winst-
marge in de onderhoudsdivi-
sie daalde van 26 naar 22 

procent, al is een deel van die 
daling te wijten aan de inte-
gratie van het onderhoud van 
windturbines op zee, wat 
minder rendabel is.
De resultaten krijgen nog 
geen steun van de verkoop 
van offshore windturbines. 
Vestas kocht vorig jaar zijn 
partner MHI uit in de joint 
venture om windturbines op 
zee te bouwen. Daar is nog 
werk aan de winkel om een 
competitief product in de 
markt te zetten. Pas in 2025 
rekent Vestas op een bijdrage 
aan de resultaten van de ver-
koop van windturbines op 
zee. Op lange termijn biedt 
offshore windenergie meer 
groeipotentieel dan windtur-
bines op land. De vooruit-
zichten blijven gunstig. 
Vestas rekent erop dat de 
vraag naar elektriciteit tegen 
2050 met 60 procent zal stij-
gen, met een stijgend markt-
aandeel van windenergie.

Conclusie
Het aandeel noteert tegen 
een koers-winstverhouding 
van ongeveer 40 nog altijd 
duur. Op korte termijn heeft 
Vestas een aantal katten te 
geselen, zoals de opgelopen 
kosten en de kwaliteitspro-
blemen. Op lange termijn 
blijven de vooruitzichten 
gunstig, omdat windenergie 
een sleutelrol speelt in de 
vergroening en de elektrifi-
catie van de globale energie-
voorziening. Door de hoge 
waardering is de kans groot 
dat er zich betere instap-
momenten aanbieden. Het 
advies blijft houden. z

V E S T A S

Stevige adempauze

Op korte termijn heeft 
Vestas heel wat katten te 
geselen. Op lange termijn 
blijven de vooruitzichten 
gunstig.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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Koers: 31 euro
Ticker: VWS
ISIN-code: DK0061539921
Markt: Xetra
Beurskapitalisatie: 31,4 miljard euro
K/w 2020: 50
Verwachte k/w 2021: 40
Koersverschil 12 maanden: +72%
Koersverschil sinds jaarbegin: -27%
Dividendrendement:  0,74%
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Het Britse farmabedrijf GSK 
ontvouwde een plan met de 
doelstellingen voor de ko-
mende jaren. GSK mikt op 
een groei van de omzet en de 
winst. Voor de periode 2021- 
2026 voorziet het een samen-

gestelde jaarlijkse omzet-
groei van meer dan 5 procent. 
Voor het aangepaste operati-
onele resultaat rekent GSK 
op een klim van meer dan 10 
procent. Tegen 2026 moet de 
operationele kasstroom 
10 miljard pond bedragen. De 
farmareus is van plan de con-
sumententak midden 2022 te 
verzelfstandigen. Daardoor 
zal de schuldratio dalen tot 
minder dan 2. De koers van 
GSK steeg licht.

De koers van Hamon, een 
specialist in koeltorens, lag 
na een schorsing van drie 
maanden bijna 60 procent 
onder de  vorige koers. Het 
bedrijf deed een kapitaalver-
hoging van 15 miljoen euro 

door de creatie van 30 mil-
joen nieuwe aandelen tegen 
0,50 euro per stuk. Dat was 
een aanzienlijke verwatering 
voor de bestaande aandeel-
houders, waardoor ook de 
Waalse overheid meerder-
heidsaandeelhouder werd. 
Voor de cijfers over het eer-
ste halfjaar is het wachten tot 
10 september 2021. Al jaren 
legt Hamon een belabberd 
parcours af. De trend blijft 
dalend.

EssilorLuxottica won de ar-
bitragezaak tegen het Neder-
landse GrandVision, de hol-
ding die meer dan 7000 op-
tiekzaken in 40 landen heeft, 
waaronder Pearle. De hol-
ding HAL Trust bezit 76,7 

procent van GrandVision. 
Het arbitragehof oordeelde 
dat GrandVision zijn ver-
plichtingen niet is nageko-
men. EssilorLuxottica krijgt 
de kans zich terug te trekken 
uit de deal. De koers van 
GrandVision daalde met bij-
na 8 procent, terwijl HAL 
Trust 5 procent prijsgaf. De 
meeste analisten verwachten 
dat EssilorLuxottica zal aan-
dringen op een herziening 
van de voorwaarden.

Luc Tack heeft onlangs nog 
een fors pakket extra aan-
delen van de Limburgse che-
miegroep Tessenderlo Group 
bijgekocht via Verbrugge, de 
dochtervennootschap van Pi-
canol. Picanol bezit nu 62,5 

procent van de stemrechten 
van Tessenderlo. Persoonlijk 
heeft Tack via de vennoot-
schap Symphony Mills bijna 
7 procent van de stemrechten 
van Tessenderlo in handen. 
De koers van Tessenderlo 
steeg licht na het nieuws. Na 
de top van midden maart 
2021, toen de koers van Tes-
senderlo bijna 40 euro aan-
tikte, is de koers van het aan-
deel wat teruggevallen. Maar 
de trend blijft stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 1406 pence
Ticker: GSK LN
ISIN-code: GB0009252882

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 1,30 euro
Ticker: HAMO BB
ISIN-code: BE0974352842

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 25,05 euro
Ticker: GVNV NA
ISIN-code: NL0010937066

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 35,10 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639
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M
et opties op een aande-
lenindex, zoals de Bel-20 
en de Nederlandse AEX, 
is het mogelijk in te spe-
len op een daling of een 
stijging van een hele korf 
aandelen tegelijk. Sinds 

begin dit jaar deden beide in-
dexen het prima. We willen 
die winsten beschermen tij-
dens de zomer. Daarvoor zijn 
indexopties handig.
Een forse terugval van de 
aandelenkoersen verwachten 
we niet. De economie draait 
volop en zolang de rente en 
de inflatie onder controle blij-
ven, zijn aandelen het enige 
alternatief voor beleggers. 
Anderzijds kunnen de forse 
koersstijgingen van de voor-

O P T I E S

Beschermd met indexopties
bije maanden er beleggers toe 
aanzetten winst te nemen.
We kunnen à la baisse gaan 
op twee manieren: met ge-
schreven calls of gekochte 
puts. De eerste manier vergt 
geen directe investering. Wie 
putopties koopt, betaalt on-
middellijk de premie. We ver-
kiezen het schrijven van calls 
op de Bel-20 en de AEX.

Geschreven calls
Schrijf de call BEL20 sep-
tember 2021 met uitoefen-
prijs 4100 @ 192,87 euro
Wie deze call schrijft, haalt 
direct de premie van 
1928,7 euro (192,87 x 10) bin-
nen, zonder investering. De 
multiplier van een Bel-20-

contract is niet 100, maar 10. 
Rond 3918 punten ligt een 
steun, als de koersen terug-
vallen. Zolang de index lager 
noteert dan 4100, maakt u 
winst. Gaat het toch verder 
omhoog, dan moet u tien keer 
het verschil tussen 4100 en de 
stand van de index op 17 de-
cember betalen. Bij deze op-
ties op de Bel-20 is het volu-
me verhandelde contracten 
erg laag. Dat probleem is veel 
kleiner met opties op de Ne-
derlandse AEX.

Schrijf de call AEX septem-
ber 2021 met uitoefenprijs 
720 @ 22,90 euro
Bij deze index is de contract-
grootte 100. Dit contract 

brengt dus 2290 euro (22,90 x 
100) binnen. We hanteren 
 dezelfde strategie als bij de 
Bel-20. We rekenen op een 
 terugval of een horizontale 
beweging van de index tussen 
de steun rond 694 en de 
weerstand op 719 punten. In 
dat scenario haalt u de premie 
van de geschreven call bin-
nen. Als de weerstand het be-
geeft, kan het gaan tot de vol-
gende barrière rond 740 pun-
ten. Het maximaal mogelijke 
verlies zou dan gelijk zijn aan 
het verschil van de AEX op 17 
september en de uitoefenprijs 
(720), vermenigvuldigd met 
100. Dat verlies wordt getem-
perd door de ontvangen pre-
mie van 2290 euro. z

B
eleggers kopen inverse 
trackers op aandelenin-
dexen om in te spelen op 
een verwachte koersda-
ling. Ze kunnen ook die-
nen als beschermings-
strategie. Inverse of short 

ETF’s streven naar het omge-
keerde rendement van de 
 onderliggende index. Ze doen 
dat met opties, swaps en an-
dere afgeleide producten.
Ze zijn samengesteld om op 
dagbasis de inverse prestatie 
van de onderliggende index te 
volgen. Over een lange perio-
de zijn er afwijkingen, omdat 
de index en de prijs van de in-
verse tracker nooit perfect te-
gengesteld evolueren. Dat 
maakt inverse ETF’s onge-

D E R I V A T E N

Beschermd met inverse indextrackers

schikt om lang in portefeuille 
te houden. 
We bekijken enkele inverse 
trackers op de Euro Stoxx 50 
en de S&P500.

Amundi Short Euro 
Stoxx 50 Daily ETF
Beurs: Euronext Parijs
ISIN-code: FR0010757781
Jaarlijkse vergoeding: 0,3%
Tickersymbool: C5S FP
Pluspunt: de lage vergoeding.

Xtrackers Euro Stoxx 
50 Short Daily Swap 
UCITS ETF
Beurs: Deutsche Börse
ISIN-code: LU0292106753
Jaarlijkse vergoeding : 0,4%
Tickersymbool: DXSP GY

Lyxor Euro Stoxx 50 
Daily Inverse ETF
Beurs: Euronext Parijs
ISIN-code: FR0010424135
Jaarlijkse vergoeding: 0,4%
Tickersymbool: BSX FP

Lyxor EURO STOXX 50 
Daily (-2x) Inverse 
UCITS ETF
Beurs: Euronext Parijs
ISIN-code: FR0010424143
Jaarlijkse vergoeding: 0,6%
Tickersymbool: BXX FP
Deze ETF is een hefboomver-
sie van BSX, waarbij de trac-
ker streeft naar een dubbele 
 inverse prestatie. Daalt de Eu-
ro Stoxx 50 bijvoorbeeld met 
1 procent, dan stijgt BXX met 
2 procent.

X-Trackers S&P500 In-
verse Daily Swap ETF
Beurs: Deutsche Börse
ISIN-code: LU0322251520
Jaarlijkse vergoeding : 0,5%
Tickersymbool: DSX3 GY
Deze tracker gaat short op de 
Amerikaanse S&P500-index.

Lyxor S&P 500 Daily 
(-2x) Inverse UCITS 
ETF
Beurs: Euronext Parijs
ISIN-code: LU1327051279
Jaarlijkse vergoeding: 0,6%
Tickersymbool: DSP5 FP
Deze ETF is, net als BXX, een 
combinatie van een inverse en 
een hefboomtracker. De trac-
ker schaduwt de S&P 500 2x 
Inverse Daily-index. z
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W
e hebben gebruikge-
maakt van de terugval 
van Prosus om het 
aandeel op te nemen in 
de voorbeeldportefeuil-
le. Daarvoor hebben we 
een stukje van onze po-

sitie in Picanol en Texaf af-
gebouwd. Ook de kapitaal-
verhoging bij Compagnie 
des Alpes hebben we door-
gevoerd en verwerkt.

Ontex: duidelijke  
ambitie
De nieuwe CEO van Ontex, 
Esther Berrozpe, is niet van 
plan half werk af te leveren. 
De aandeelhouders hadden 
21 juni in hun agenda geno-
teerd. Dan zou de CEO haar 
plan ontvouwen om de pro-
ducent van hygiëneproduc-
ten voor baby’s (luiers), vrou-
wen (tampons) en senioren 
(incontinentieproducten) 
weer op de rails te krijgen. 
Berrozpe en de nieuwe fi-
nancieel directeur, Peter 
Vanneste, maakten een vast-
beraden en overtuigende in-
druk, maar niet alles is uitge-
klaard. Wat met de activitei-
ten in Brazilië? Wanneer 
komt er een deal voor de her-

financiering? Wat zijn de 
doelstellingen op lange ter-
mijn? Wat we wel kregen, 
was bemoedigend. Er komt 
een nieuwe organisatie met 
twee in plaats van drie divi-
sies: een voor Europa en een 
voor de rest van de wereld. In 
Europa ligt de klemtoon op 
het terugwinnen van con-
tracten. In Noord-Amerika 
wil Ontext het significante 
groeipotentieel, vooral in in-
continentieproducten, benut-
ten. Daarvoor komt er een 
nieuwe productiefaciliteit in 
North Carolina. Voor de op-
komende landen ligt de na-
druk op winstgevender groei.
Ontex snoeit in de kosten: 
60 miljoen euro tegen eind 
dit jaar en 120 miljoen euro 
tegen 2023. De overheadkos-
ten moeten naar het niveau 
van 2016, de productiviteit 
moet jaarlijks met minimaal 
2 procent stijgen en de capa-
citeitsbezetting van de fa-
brieken moet beter. Die 
maatregelen moeten tegen 
2023 zorgen voor een verge-
lijkbare omzetgroei van 2 à 3 
procent. De ebitda-marge 
(bedrijfskasstroom tegenover 
omzet) moet naar 12,5 à 13,5 

procent (nu 10%) en de 
schuldgraad (netto financiële 
schuld tegenover bedrijfkas-
stroom) naar minder dan 3 
(nu bijna 4).
De bedrijfstop belooft dat het 
tweede kwartaal van dit jaar 
beter wordt dan dezelfde pe-
riode vorig jaar. Maar de cij-
fers over de eerste jaarhelft 
zullen na de zwakke start van 
het jaar wel nog lager uitko-
men dan in de eerste helft 
van 2020. De vergelijkbare 
omzet (like for like) ging met 
11,1 procent achteruit in het 
eerste kwartaal tot 510,2 mil-
joen euro, tegenover 
574,2 miljoen in hetzelfde 
kwartaal in 2020. Op basis 
van de gerapporteerde omzet 
was er een achteruitgang met 
16,5 procent, tot 479,7 mil-
joen euro. Dat was wel 2 pro-
cent beter dan de gemiddelde 
analistenverwachting van 
469,8 miljoen euro. De aan-
gepaste ebitda (bedrijfskas-
stroom) kwam bijna een 
kwart lager uit op 49,6 mil-
joen euro (was 66 miljoen eu-
ro in het eerste kwartaal van 
2020). Een forsere daling van 
de ebitda tegenover de omzet 
betekent een afname van de 
ebitda-marge van 11,5 naar 
10,3 procent. De analisten-
consensus hield echter reke-

ning met een nog forser ver-
lies aan ebitda en ebitda- 
marge. De nettoschuld be-
droeg eind maart 845,4 mil-
joen euro, in lijn met eind de-
cember (847,6 miljoen euro), 
maar wel een verbetering 
met 3 procent tegenover 
871,1 miljoen euro eind maart 
2020. Maar omdat de ebitda 
net geen 25 procent is gezakt, 
doet dat de schuldgraad wel 
weer oplopen van 3,37 keer 
aan het einde van het eerste 
kwartaal van vorig jaar over 
3,6 keer eind 2020 naar 
3,86 keer eind maart 2021. 
Het is dus wachten op de 
herfinanciering van de schul-
den later dit jaar.
De marktreactie was positief 
en bemoedigend. We herha-
len dat Ontex voor ons geen 
hopeloos geval is. De beurs-
koers is nog te veel een weer-
spiegeling van wat fout is ge-
lopen de voorbije jaren, te-
gen een extreem lage waar-
dering van minder dan 
0,7 keer de boekwaarde. Dit 
aandeel is voor ons een 
mooie kans voor de komende 
12 tot 24 maanden. We be-
vestigen met nog meer over-
tuiging ons positieve advies 
(rating 1B). z

De reactie op het strate-
gische plan van Ontex 
was bemoedigend.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Basiswaarden
•  Compagnie des Alpes: ver-

werking van de deelname 
aan de kapitaalverhoging 
(extra 100 aandelen aan 
9,40 euro per aandeel)

•  Euronav heeft de goedkeu-
ring van een buitengewone 
algemene vergadering om 
in de komende vĳf jaar 
opnieuw eigen aandelen in 
te kopen. Het gaat om maxi-
maal 10 procent van het 
aantal uitstaande aandelen.

•  Picanol heeft flink wat 

extra aandelen van Tessen-
derlo Group verworven (lees 
blz. 106). De participatie 
van Picanol (via de vennoot-
schap Verbrugge) is intus-
sen opgelopen tot 62,5 pro-
cent van de stemrechten.

Vergrijzing
•  Galapagos meldt het ver-

trek van chief scientic offi-
cer Piet Wigerinck later dit 
jaar. Hĳ was wetenschappe-
lĳk directeur sinds 2012 en 
kwam al in 2008 naar 

Galapagos. Onder zĳn lei-
ding werden meer dan 100 
patentfamilies ingediend. 
Alle klinische ontwikke-
lingsactiviteiten komen nu 
in handen van chief medical 
officer Walid Abi-Saab. De 
markt reageerde negatief 
op het nieuws.

•  Mithra Pharmaceuticals: 
de verkoop van Estelle 
(commerciële naam Next-
stellis) door partner Mayne 
Pharma is van start gegaan 
op de cruciale Amerikaanse 

markt. Het kocht ook de 
rechten voor Zoreline terug.

•  Oxurion stopt het kan-
keronderzoek (Oncurious) 
en focust volledig op de 
twee moleculen tegen oog-
ziekten (THR-149 en THR-
687). Meer in het volgende 
nummer.

•  UCB kreeg positief advies 
voor potentiële blockbuster 
bimekizumab van CHMP, het 
adviesorgaan van EMA, voor 
de indicatie matige en ern-
stige psoriasis.

De ommezwaai van Ontex
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PORTEFEUILLE

Aankoop: We hebben ingeschreven op 100 bĳkomende aandelen 
Compagnie des Alpes aan 9,40 euro; we hebben 25 aandelen Prosus 
gekocht tegen 82 ,50 euro (2078,45 euro)

Verkoop: We hebben 10 aandelen Picanol verkocht tegen 74,60 euro 
(736,05 euro) en 25 aandelen Texaf tegen 35,10 euro (867,55 euro)

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
183.977,66  (99,6%)  332,08  (0,2%) 184.309,74 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +10,8% Bel20 +14,1%
Eurostoxx50 +16,0% MSCI World +15,9%

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
mper drie maanden gele-
den kon u hier lezen dat 
de rente op staatsobliga-
ties hard gestegen was, 
maar dat de Europese 
Centrale Bank (ECB) dat 
liever niet wilde. De 

Amerikaanse centrale bank 
(Federal Reserve) leek daar 
meer relaxed mee om te gaan. 
De combinatie van forse fis-
cale stimulansen en een ruim 
monetair beleid heeft in de 
Verenigde Staten de inflatie-
verwachtingen aangewak-
kerd. Daardoor steeg de Ame- 
rikaanse lange rente even. En 
omdat Europa de VS vaak 
volgt op dat gebied, gingen 
ook de Europese lange rente 
en de inflatie omhoog. Maar 
de ECB is niet tevreden met 
de stijging van de lange rente 
in de eurozone. Daarom gaat 
de centrale bank door met het 
aankopen van obligatielenin-
gen. Volgens ECB-gouver-
neur Christine Lagarde is het 

onnodig om nu al over de af-
bouw van de steunaankopen 
te spreken. Lagere Europese 
obligatierentes zijn dus mo-
gelijk, als de inflatieverwach-
tingen in Europa weer dalen.

Impuls van vaccins
De ECB heeft nog voldoende 
ruimte in haar aankooppro-
gramma om wekelijks meer 
obligaties aan te kopen. Maar 
de Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP) 
van 1,85 miljard euro was een 
tijdelijke maatregel. Het pro-
gramma loopt formeel af in 
maart 2022. Het is onwaar-
schijnlijk dat de regeling nog 
langer wordt volgehouden. 
Ongeveer 70 procent van de 
volwassen bevolking van de 
Europese Unie zou tegen het 
einde van de zomer volledig 
gevaccineerd zijn. De econo-
mische groei zal wellicht toe-
nemen, als de situatie norma-
liseert en de economie het 

verloren terrein volgend jaar 
inhaalt. Dan nog noodmaat-
regelen aanhouden is moei-
lijk te rechtvaardigen.
De ECB beschikt ook nog 
over een ouder programma 
voor de aankoop van activa 
(APP). Ze kan beide opvoe-
ren, vooral omdat de inflatie 
nog altijd niet dicht bij 2 pro-
cent komt. De groei van de 
consumentenprijzen wordt 
zelfs tot 2023 op nauwelijks 
1,4 procent geschat.

Rond het nulpunt
Grote overheidstekorten zijn 
een andere reden waarom de 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Mas Securities  4,25% 19/05/26 99,92 4,27% 100.000 BB
EUR  Trafigura Funding  3,875% 02/02/26 103,27 3,10% 100.000 NR
EUR  Saipem Finance  3,125% 31/03/28 102,53  2,71% 100.000 BB+
USD  Jaguar Land Rover  5,875% 15/01/28 104,71 4,79% 200.000 B
USD  Delta Air Lines  3,75% 28/10/29  98,87  3,92% 2000 B+
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60 91,00  7,68% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 98,07  4,24% 100.000 BBB
NOK  Volkswagen 2,50% 15/11/22 102,16 1,08% 20.000 BBB+
RUB  IBRD 5% 28/01/25 97,31  5,84% 100.000 NR
SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,45  0,38%  10.000  AAA
CAD  Fairfax Finl  3,95% 03/03/31 103,09  3,57% 1000 BBB-
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 103,46  2,63% 2000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23 106,27  1,23% 2000 BBB-
ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23 103,71 5,39% 10.000 AAA
TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 91,78  19,26% 10.000 AAA
BRL  EIB 7,50% 11/01/23  103,59 5,21% 5000 AAA
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52  1,09%  1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Gematigde rente-
verwachtingen
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ECB stimuleringsmaatregelen 
zal moeten blijven nemen. 
De prognose voor het begro-
tingstekort voor volgend jaar 
bedraagt 3 procent van het 
bruto binnenlands product 
(bbp) voor de eurozone als 
geheel. Maar door de massale 
subsidies lijkt dat cijfer niet 
realistisch. Die maatregelen 
snel opheffen, zou veel fail-
lissementen, een stijgende 
werkloosheid en een nog la-
gere inflatie meebrengen. De 
ECB moet dus blijven steun 
verlenen. Een significante 
renteverhoging ligt duidelijk 
nog veraf, en het monetaire 
beleid zal nog lang erg ruim 
blijven. Sommige experts 
hadden verwacht dat de ren-
te in de tweede helft van 
2022 wat zou stijgen. Maar 
nu is er een consensus dat de 
lange rente rond 0 procent 
zal standhouden.
We blijven dus bij onze me-
ning dat de opstoot van de 
rente in Europa tijdelijk was 
en dat aanpassingen aan de 
looptijden van de EU-obliga-
ties zich niet opdringen. Voor 
Amerikaanse obligaties is de 
situatie anders.

Tegenstrijdige  
signalen
Ook de Fed gaf aan dat hij zijn 
beleid rond de steunaankopen 
nog niet wijzigt. Het ruime 
aankoopprogramma van obli-
gaties (120 miljard dollar per 
maand) blijft intact. Ook de 

beleidsrente blijft onveran-
derd op 0 tot 0,25 procent. 
De Fed zou er stilaan aan 
denken de steunaankopen af 
te bouwen. Daarop klom de 
rente op 10-jarige Treasuries 
(Amerikaanse staatsobliga-
ties) tot boven 1,5 procent, en 
steeg de dollar ten opzichte 
van de euro.
De macro-economische cij-
fers zijn erg sterk in de VS. 
De inflatie bedroeg vorige 
maand 5 procent op jaarbasis. 
De Fed heeft de inflatieprog-
noses voor 2021 herzien en 
wil tijdelijk een hogere infla-
tie dan 2 procent tolereren. 
De obligatiemarkten sluiten 
zich aan bij de visie van de 
Fed dat de stijgende inflatie 
van voorbijgaande aard is. De 
inflatierisicopremie neemt 
wat af, zodat de obligatieren-
te weer wat daalt.
Maar de daling van de rente 
op Treasuries lijkt in strijd 
met de toestand van de Ame-
rikaanse economie. Die pres-
teert erg sterk, en dat blijft 
wellicht nog een hele tijd zo. 
De gigantische infrastruc-
tuurwerken die president Joe 
Biden heeft aangekondigd, 
zouden de inflatie moeten 
aanwakkeren. Anderzijds 
neemt de tewerkstellings-
graad weinig toe. Biden heeft 

de extra werkloosheidsuitke-
ringen van 300 dollar per 
week verlengd tot 6 septem-
ber. Zo’n cadeau moedigt het 
leger werklozen niet aan om 
aan de slag te gaan. Dat blijkt 
uit de arbeidsmarktcijfers 
van april en mei: er kwamen 
837.000 nieuwe banen bij, 
maar er blijven nog 8 miljoen 
Amerikanen werkloos, bijna 
evenveel als na de financiële 
crisis van 2008.
Kortom, er komen tegenstrij-
dige signalen uit de Ameri-
kaanse economie. De Fed zal 
de ontwikkeling van de 
langlopende rentes nauw in 
de gaten blijven houden. Te 
snel en te sterk stijgende ren-
tes kunnen een verkrapping 
op financiële markten ver-
oorzaken, waardoor de eco-
nomische heropleving te 
sterk zou afnemen. We be-
twijfelen daarom dat de ren-
tedaling zal doorzetten. We 
verwachten dat de officiële 
beleidsrentes tot 2023 vrij-
wel onveranderd blijven.

Negatieve reële rentes
De rente en de inflatie krij-
gen, terecht, veel aandacht 
van de beleggers. Maar van 
het grootste belang blijven de 
reële rentes, die soms te wei-
nig aandacht krijgen. De reë-

le rente is de nominale rente 
gecorrigeerd voor de inflatie-
verwachtingen. We merken 
dat die reële rentes maar ma-
tig opgelopen zijn in de VS, 
en dat die op Duits staatspa-
pier zelfs gedaald zijn. De 
rentestijging van de voorbije 
maanden valt dus mee. De 
centrale banken blijven hun 
opkoopprogramma’s uitvoe-
ren, omdat ze erop vertrou-
wen dat de inflatiegolf van 
voorbijgaande aard zal zijn. 
De markten geloven dat. 
Obligaties en aandelen blij-
ven sterk presteren. De eco-
nomie trekt aan, maar de 
centrale banken waken er-
over dat de (reële) rentes niet 
te ver doorschieten.

We gaan ervan uit dat de for-
se inflatie-opstoot zal afkoe-
len, en dat de rente-evolutie 
in de tweede jaarhelft gema-
tigd zal zijn, met iets meer 
opwaarts risico in de VS dan 
in Europa. Maar we ver-
wachten geen spektakel zo-
als in de eerste maanden van 
2021. z

We verwachten geen 
spektakel voor de lange 
rente, zoals in de eerste 
maanden van 2021.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD 1,1910 +6,24%
EUR/GBP 0,8560 -5,10%
EUR/NOK 10,218 -4,36%
EUR/SEK 10,167 -3,46%
EUR/CAD 1,4734 -3,27%
EUR/AUD 1,5820 -3,18%
EUR/NZD 1,7045 -2,20%
EUR/ZAR 16,953 -13,03%
EUR/TRY 10,408 +36,12%

OBLIGATIEFOCUS

Biotech is een beloftevolle 
sector, maar winst en verlies 
liggen er dicht bĳeen. Zo 
werd het Franse Advicenne 
40 procent duurder, nadat 
het Europees Geneesmidde-
lenagentschap EMA groen 
licht had gegeven voor Sib-
nayal, een medicĳn voor nier-
problemen. Maar de voorbĳe 
drie maanden verloor het 
aandeel alweer 40 procent. 

De beurswaarde van argenx, 
de lieveling van de beurs, 
spurtte in nauwelĳks vier jaar 
van enkele honderden miljoe-
nen tot 12 miljard euro. Maar 
als het management een deel 
van de winst verzilvert, kĳken 
de beleggers beter uit. De 
vorige lieveling, Galapagos, 
verloor in twaalf maanden 66 
procent, na negatieve berich-
ten over filgotinib.
De portefeuille van de 
wereldspeler Amgen bevat 
Repatha (cholesterol), 
Kiprolis (leukemie), Prolia 

(osteoporose), Enbrel 
(auto-immuunziekten) en 
Neulasta (bloedkanker). Het 
bedrĳf heeft heel wat obliga-
ties uitstaan op de secun-
daire markt. Allemaal hebben 
ze de kwalificatie investment 
grade, wegens de sterke 
balans van Amgen.
Biogen kreeg onlangs de 
toelating om Aduhelm (adu-
canumab), een geneesmiddel 
tegen de ziekte van Alzhei-
mer, op de markt te brengen. 
De potentiële afzetmarkt is 
zeer groot. In de VS lĳden 

6 miljoen mensen aan de 
ziekte, in Europa bĳna 9 mil-
joen. Aduhelm kan jaarlĳks 
tot 12 miljard dollar opbren-
gen voor Biogen. Het bedrĳf 
bracht een maand geleden 
een interessante obligatie in 
dollar uit, met een coupon 
van 3,15 procent. De stukken 
kosten momenteel 100,40 
procent, zodat het rende-
ment uitkomt op 3,13 pro-
cent. De obligatie krĳgt de 
sterke rating A-. Een min-
puntje is de lange looptĳd: de 
vervaldag is 1 mei 2050.

Biotech in de 
schijnwerpers
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Kunt u toelichting geven 
over het Zweedse Kinnevik, 
naar aanleiding van de re-
cente opsplitsing tussen het 
gewone aandeel Kinnevik 
AB en het Kinnevik AB re-
demption share?

Kinnevik werd in 1936 
 opgericht door de Zweedse 
families Stenbeck, Klingspor 
en von Horn. De groep richt 
zich op bedrijven met een 
sterk digitaal profiel in vier 
segmenten: gezondheid, con-
sumentendiensten, financië-
ledienstenverlening en opko-
mende markten. De gemid-
delde jaarlijkse return be-
droeg de voorbije vijf jaar  
26 procent en de jongste tien 
jaar 20 procent. Door de cycli 
heen mikt Kinnevik op een 
rendement van 12 tot 15 pro-
cent. De investeringen zijn 
gespreid over ruim 25 bedrij-
ven. De strategie is bedrijven 
die uitblinken in digitale 
transformatie op lange ter-
mijn te ondersteunen.
Veruit het grootste succes tot 
nu was de investering in het 
Duitse onlineretailbedrijf 
Zalando, dat in 2008 is opge-
richt. Kinnevik stapte in 2010 
in Zalando en bleef al die ja-
ren de grootste aandeelhou-
der. De initiële investering 
van 7,9 miljard Zweedse kro-
nen verzevenvoudigde. Het 
belang van 21 procent was op 
31 maart goed voor 39 pro-
cent van de intrinsieke waar-
de van 117,8 miljard Zweedse 
kronen, of omgerekend 404 
kronen per aandeel.

Het op één na grootste be-
lang (19%) in de portefeuille 
is de positie in het Zweedse 
telecombedrijf Tele2, gevolgd 
door 10 procent in Teladoc 
Health, een Amerikaanse 
 digitale gezondheidsspeler 
voor professionele klanten. 
Naast een restcategorie, goed 
voor 16 procent van de intrin-
sieke waarde, zijn er ook nog 
belangen in de e-tailer Global 
Fashion Group (8%), de 
Ame rikaanse dienstverlener 
in gezondheidszorg Village-
MD (6%) en de digitale ge-
zondheidsspeler Babylon 
(2%).
In april besliste Kinnevik zijn 
volledige belang in Zalando 
door te geven aan de aan-
deelhouders. Daartoe noteer-
den vanaf 17 mei tijdelijk 
Kinnevik AB redemption 
shares: 143 redemption sha-
res stemden overeen met 28 
Zalando-aandelen. Om tech-
nische redenen gebeurt de 
operatie in twee stappen. 
Eerst was er de creatie van 

niet-beursgenoteerde aande-
len van Zalando, opgenomen 
in een Zweeds aandelenre-
gister. Nog tot 14 juli loopt de 
tweede stap, waarbij de aan-
delen uit het Zweedse regis-
ter kunnen worden omge-
ruild in aandelen van Zalan-
do, die vanaf 21 juli zullen 
noteren op de beurs van 
Frankfurt.
Het aandeel van de groei-
bedrijven in de portefeuille 
klimt door de operatie van 40 
naar 68 procent, en het aan-
deel van de niet-beursgeno-
teerde bedrijven stijgt van 22 
naar 37 procent. Bovendien 
versnelt de herpositionering 
naar een meer uitgebalan-
ceerde portefeuille, die meer 
gericht is op jonge groeibe-
drijven en een snellere rota-
tie van het kapitaal beoogt.
De uitkering had een tegen-
waarde van 172 Zweedse kro-
nen per Kinnevik-aandeel. 
Na de uitkering bedraagt de 
pro-forma intrinsieke waarde 
232 Zweedse kronen. Het 
aandeel noteert met een pre-
mie van 42 procent op de in-
trinsieke waarde, een stuk 
duurder dan de meeste Belgi-
sche holdings. Bestaande po-
sities mogen behouden blij-
ven (rating 2A). z

Wat te doen met Kinnevik na  
de opsplitsing?

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 24/6: IAMGold, Nutrien en 

aandelenlĳsten
• Vrĳdag 25/6:  Analyse (schuldratio’s) en 

opties (indexopties) en voorwoord
• Maandag 28/6:  Ontex en lezersvraag 

(Kinnevik)
• Dinsdag 29/6: Inditex, Kraft Heinz en 

grondstoffen (ĳzererts) 
• Woensdag 30/6:  analyse hotelsector;  

pdf

AGENDA

CHAT MEE  OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR!
PODCAST: TERUGBLIK EERSTE  
JA ARHELFT/ VOORUITBLIK TWEEDE 
JA A R H E L F T

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 1 JULI
Constellation Brands: 
kwartaalresultaten
Hennes&Mauritz: kwartaalresultaten

DINSDAG 6 JULI
Ocado: kwartaalresultaten

MAANDAG 12 JULI
Kinnevik: kwartaalresultaten

DINSDAG 13 JULI
Goldman Sachs: kwartaalresultaten
JPMorgan: kwartaalresultaten
PepsiCo: kwartaalresultaten

WOENSDAG 14 JULI
Bank of America: kwartaalresultaten
Citigroup: kwartaalresultaten
WellsFargo: kwartaalresultaten

DONDERDAG 15 JULI
AkerBP: kwartaalresultaten
TomTom: kwartaalresultaten

MAANDAG 19 JULI
Barco: kwartaalresultaten
IBM: kwartaalresultaten
Wereldhave Belgium: 
kwartaalresultaten
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