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V O O R W O O R D

Cameco is nieuwe 
langetermijnfavoriet
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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 komen elk kwartaal 
terug op de langeter-
mijnfavorieten. Die be-
lofte hebben we begin 
september gemaakt: het 
is dus tijd voor een up-
date. Net voor de zomer 

werd tijdens een chatsessie 
het idee gelanceerd om ook 
met een portefeuille voor de 
lange termijn van start te 
gaan, een portefeuille voor de 
rustige belegger met een bre-
dere beleggingshorizon.
We zijn op die suggestie inge-
gaan en presenteerden in de 
eerste Trends van september 
twintig langetermijnfavorie-
ten. Per kwartaal mogen we 
maximaal één wijziging door-
voeren. Daarmee benadruk-
ken we het verschil met de 
voorbeeldportefeuille.
We evalueren onze selectie 
tegenover de referentie-in-
dexen. We hebben de gemid-
delde prestatie van de Bel-20, 
de Eurostoxx50 en de MSCI 
World in euro sinds 1 septem-
ber genomen. Dan komen we 
uit op een gemiddelde presta-

tie van +4,31 procent. De pres-
tatie van onze twintig lange-
termijnfavorieten in die eer-
ste drie maanden gaan alle 

kanten uit: van -17,9 tot +42,6 
procent. Dat is een spread van 
bijna 60 procent, ongelooflijk 
voor zo’n korte tijd. De ge-
middelde prestatie, waarbij 
elk aandeel of elke tracker 
hetzelfde gewicht heeft, be-
draagt +4,54 procent. Die 
prestatie ligt voorlopig iets 
boven het marktgemiddelde. 
Dat is niet slecht, maar we 
mikken op termijn op een 
 beduidend betere prestatie 
dan het gemiddelde.

We ruilen adidas in voor een 
grondstoffenwaarde, waar we 
dit decennium het meeste 
 potentieel zien: Cameco. Dat 
aandeel is onlangs stevig 
 teruggevallen door het wan-
trouwen van de markt tegen-
over de deal met Westing-
house, een bouwer van en 
dienstenverlener voor kern-
centrales. De markt schrok 
van die upgrade in de keten. 
Het gaat om een tussentijdse 
dip, die ons de gelegenheid 
geeft de langetermijnfavoriet 
op te pikken. z
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De twintig langetermijn-
favorieten haalden 
in drie maanden een 
gemiddeld rendement 
van 4,54 procent.
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Prestatie sinds 1/9/2022
AB InBev +12,5 %
Ackermans & van Haaren +3,1 %
Adidas -14,4 %
Ageas -6,8 %
Alibaba -17,9 %
Argenx -2,1 %
ASML +20,7 %
Barco -2,4 %
First Quantum Minerals +42,6 %
iShares MSCI Global Silver Mines +21,5 %
Kinepolis -13,6 %
LVMH +9,6 %
Melexis +12,7 %
Microsoft -7,0 %
Nvidia +9,9 %
Prosus -2,3 %
Rio Tinto +14,4 %
Sprott Physical Uranium Trust -7,6 %
Vaneck Vectors Goldminers +17,9 %
Volkswagen +0,1 %

BRON: BLOOMBERG

Tien favorieten voor 
2023
Het is december: klassiek het moment 
voor lĳ stjes. We zĳ n druk bezig om u 
tegen het volgende nummer onze kans-
hebbers voor 2023 voor te stellen. Dat 
zullen in principe vĳ f Belgische en vĳ f 
internationale favorieten worden.
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E
en weerbarstige econo-
mie en een kwakkelende 
beurs wogen ook op de 
resultaten van Gimv in de 
eerste helft van het boek-
jaar, van 1 april tot 30 
september. De investe-

ringsmaatschappij boekte 
75�miljoen euro nettoverlies, 
of 2,8�euro per aandeel. Het 
eigen vermogen daalde met 
5,7 procent tot 47,6�euro per 
aandeel. Logisch, gezien de 
portefeuille in de eerste helft 
een rendement van -3,5 pro-
cent had. Dat is grotendeels 
te wijten aan schuldopbouw 
bij de portefeuillebedrijven, 
door de grotere behoefte aan 
werkkapitaal om de omzet-
groei ervan mogelijk te ma-
ken. Dat mindere resultaat is 
geen ramp. In de boekjaren 
2020-2021 en 2021-2022 zijn 
nog rendement van respec-
tievelijk 27 en 20,4 procent 
geboekt. De ambitie om over 
de cyclus heen een gemid-
deld rendement van 15 pro-
cent te boeken, komt nog niet 
in gevaar.
Onderliggend is weinig aan 
de hand met de bedrijven in 
portefeuille. “De beurs is ge-
zakt, maar dat is niet het ver-
haal bij onze bedrijven”, zegt 
CEO Koen Dejonckheere. De 
omzet van de bedrijven in 
portefeuille is met 24 procent 
gestegen, waarvan 10 procent 
te danken is aan organische 
groei. De bedrijven groeien 
dus sneller dan de economie, 
maar zijn niet immuun voor 
de felle stijging van de kos-
ten, wat zich vertaalt in druk 
op de marges. De bedrijfs-
cashflow van de bedrijven in 
portefeuille bleef daardoor, 
ondanks de stijging van de 

omzet, ongeveer stabiel.
Veel beterschap valt in deze 
tweede helft van het boekjaar 
niet te verwachten. De ener-
giekosten blijven hoog en de 
loonkosten stijgen in België 
dubbel zo hard als in de 
buurlanden. Wel daalt de 

prijs van grondstoffen en is 
een einde gekomen aan de 
meeste flessenhalzen in de 
aanvoerketens. Gimv ver-
wacht dat de omzetgroei van 
zijn bedrijven zal vertragen. 
Het zal ook knokken worden 
om de marges te verdedigen. 
“De hamvraag voor 2023 is 
wat de consument zal doen. 
De bestedingen dansen nu in 
het ritme van de energieprij-
zen. Als de consument de 
handdoek niet gooit, dan ver-
wacht ik dat de recessie mild 
zal blijven”, zegt Dejonck-
heere.

Op de lange termijn is de 
waardecreatie op basis van 
de prestaties van de bedrij-
ven in portefeuille cruciaal 
voor Gimv. Sinds 2014 heeft 
Gimv voor 1,7�miljard euro 
aan participaties verkocht. 
Het investeerde er 555�mil-
joen euro in. De meerwaarde 
van 1,145�miljard euro was 
voor 81 procent te danken 
aan betere resultaten bij de 

bedrijven, en maar voor 16 
procent aan hogere waarde-
ringen. “We spelen het spel 
van goedkoop kopen en duur 
verkopen niet. Groei is de 
bron van onze waardecrea-
tie”, zegt de CEO.
De portefeuille van Gimv 
staat intussen tegen gemid-
deld 8,7�keer de bedrijfs-
cashflow in de boeken. Die 
heel faire waardering laat 
ruimte voor aanzienlijke 
meerwaarden, wanneer 
Gimv straks participaties ver-
koopt. De voorbije jaren 
heeft Gimv flink geïnves-
teerd, waardoor de nettokas-
positie geslonken is tot 
160�miljoen euro. “We zitten 
stilaan in de positie dat ons 
eigen vermogen volledig aan 
het werk is gezet. Nieuwe in-
vesteringen zullen we straks 
ook financieren met de op-
brengst van desinvesterin-
gen”, zegt Koen Dejonckhee-
re.

Conclusie
Gimv ontsnapt niet aan het 
mindere beursklimaat en de 
moeilijke economische om-
standigheden, maar onderlig-
gend is er weinig aan de 
hand. De omzet bij de bedrij-
ven in portefeuille blijft 
groeien, terwijl de bedrijfs-
cashflow vrij goed stand-
houdt. De jonge, veelbelo-
vende portefeuille is heel fair 
gewaardeerd en biedt ruimte 
voor lucratieve exits. Het 
aandeel kan worden opgepikt 
met een korting van 10 pro-
cent op de conservatief ge-
waardeerde portefeuille. Het 
blijft daarom koopwaardig. 
z

G I M V

Onderliggend weinig aan de hand

Ko e r s :  42,5 euro
T i c ke r :  GIMB BB
I S I N - c o d e :  BE0003699130
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,16 miljard euro
K /w  2 0 2 1 -20 2 2 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2-20 2 3 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -22  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -21 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6  %

De jonge, veelbelovende 
portefeuille biedt ruimte 
voor lucratieve exits.

Ad v i e s :  kopen
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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OP 23 NOVEMBER

GF



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

93

1  D EC E M B E R  2 0 2 2   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

H
et Canadese uranium-
bedrijf NexGen Energy 
bereikte in juni een his-
torische mijlpaal door 
het cruciale milieu-effec-
tenrapport in te dienen 
voor het Arrow-project 

in het Athabasca-basin. Ar-
row is een uraniumproject 
dat in 2014 werd ontdekt en 
is uitgegroeid tot het grootste 
nog niet ontwikkelde project 
in Canada. Het rapport werd 
jarenlang grondig voorbereid 
en vormt de basis voor het 
vergunningsproces, dat nor-
maal twee jaar zal duren. De 
indiening van het rapport 
werd in juli aanvaard. In ok-
tober eindigde een publieke 
consultatieperiode. Na het 
beantwoorden van de vragen 
uit de consultatie wordt het 
rapport definitief en start de 
officiële controle. De onder-
steuning van dit proces is de 
eerste prioriteit voor de ko-
mende twaalf maanden.

De definitieve haalbaarheids-
studie van februari 2021 stelt 
een bouwprijs van 1,3�miljard 
Canadese dollar en een 
bouwduur van 3,5 jaar voor-
op. Gedurende de levensduur 
van 10,7 jaar zal de mijn jaar-
lijks gemiddeld 21,7�miljoen 
pond uranium (U3O8) pro-
duceren tegen een lage kost-
prijs van 7,58 Canadese dollar 
per pond. Daarmee is ze bij 
de 10 procent goedkoopste 
mijnen. De actuele waarde 

van de toekomstige kasstro-
men na belastingen bedraagt 
een indrukwekkende 3,5�mil-
jard Canadese dollar bij een 
uraniumprijs van 50�dollar 
per pond, oplopend tot 
5,33�miljard bij 70�dollar.
NexGen Energy stak de voor-
bije jaren veel energie in het 
afsluiten van samenwer-
kingsverbanden met de drie 
lokale bevolkingsstammen, 
die het project genegen zijn. 
Daarnaast komt het project 
tegemoet aan de hoogste ei-
sen in milieubeheer en so-
cio-economische aspecten. 
De kans op een goedkeuring 
is bovengemiddeld.
Een tweede prioriteit voor de 
komende twaalf maanden is 
het Front-End Engineering 
Design van het project af te 
ronden, en op basis daarvan 
de gedetailleerde enginee-
ring te finaliseren. Een derde 
prioriteit is exploratie. De 
haalbaarheidsstudie voorziet 
in productie gedurende 10,7 
jaar, maar het feit dat Nex-
Gen Energy een mijnlicentie 
aanvraagt voor 24 jaar, geeft 
aan dat de ambities veel ho-
ger liggen. Het Arrow-project 

omvat nog maar een klein 
deel van het exploratiege-
bied. Topman Leigh Curyer 
sluit niet uit dat er nog één of 
zelfs meerdere even urani-
umrijke gebieden als Arrow 
worden ontdekt.

In 2023 zal NexGen Energy 
werk beginnen te maken van 
de financieringsplannen voor 
de bouw van Arrow. Het be-
drijf is met een kaspositie van 
140,6�miljoen Canadese dol-
lar eind september voldoen-
de gefinancierd tot het einde 
van het vergunningsproces. 
NexGen Energy houdt nog 51 
procent aan in het beloftevol-
le uraniniumexploratiebe-
drijf IsoEnergy (marktwaar-
de van 181�miljoen Canadese 
dollar), dat in 2018 werd af-
gesplitst van NexGen Energy. 
De hamvraag is of NexGen 
Energy het project zelf zal in 
productie brengen (allicht in 
2027), dan wel of het bedrijf 
wordt overgenomen door een 
grote sectorgenoot, zoals Ca-
meco of Orano, of door een 
grondstsoffengigant, zoals 
BHP of Rio Tinto. Gezien de 
jaarlijkse nettokasstroom van 
gemiddeld 763�miljoen Cana-
dese dollar na belastingen 
(zelfs 1,04�miljard in de eer-
ste vijf jaar) zal NexGen 
Energy postvatten in de top 
vijftien van ’s werelds groot-
ste grondstoffenmijnbedrij-
ven.

Conclusie
Het aandeel van NexGen 
Energy presteerde de voor-
bije weken opvallend sterker 
dan de meeste sectorgenoten. 
Het bedrijf is niet goedkoop, 
maar Arrow is dan ook een 
topproject dat een belangrij-
ke schakel kan worden om 
het structurele primaire ura-
niumaanbodtekort aan te 
pakken. Blijf rekening hou-
den met een bovengemiddel-
de volatiliteit. z

N E X G E N  E N E R G Y

Gestage vooruitgang met Arrow

Ko e r s :  4,59 dollar
T i c ke r :  NXE US
I S I N - c o d e :  CA65340P1062
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,2 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  -
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -4  %
Koersverschil sinds jaarbegin:  +5 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

NexGen Energy kan post-
vatten in de top vijftien van 
’s werelds grootste grond-
stoffenbedrijven.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e trends uit de eerste 
jaarhelft zetten ook in 
het derde kwartaal door: 
de Amerikaanse dochter 
TeleSign en de leveran-
cier van carrierdiensten 
BICS groeien sterk. De 

groepsomzet steeg in het 
derde kwartaal met 7,8 pro-
cent op jaarbasis naar 
1,51�miljard euro, boven de 
verwachte 1,45�miljard. De 
bedrijfswinst (ebitda) klom 
maar 0,6 procent hoger, naar 
426�miljoen euro. Daardoor 
daalde de ebitda-marge licht 
naar 30,4 procent, tegenover 
32,6 procent een jaar eerder.

De mislukte of ‘uitgestelde’ 
beursgang van TeleSign be-
lette de specialist in beveili-
ging, authenticatie en fraude-
detectie niet te groeien. De 
omzet klom op jaarbasis met 
44 procent naar 126�miljoen 
euro. Dat was deels te danken 
aan de sterke dollar, maar 
ook bij constante wisselkoer-
sen bedroeg de groei nog 25 
procent. TeleSign was opera-
tioneel bijna break-even, met 
een klein ebitda-verlies van 
1�miljoen euro.
De omzet van BICS groeide 
met 16,4 procent naar 
307�miljoen euro. BICS profi-
teerde van meer reisverkeer 
en de groei in cloud-commu-
nicatie. De winstgevendheid 
steeg met 23,8 procent naar 
35�miljoen.
De binnenlandse markt blijft 
veruit de belangrijkste voor 
Proximus. Daar was er een 

omzetstijging van 3,6 procent 
naar 1,12�miljard. De binnen-
landse ebitda steeg met 0,4 
procent naar 426�miljoen. 
Het management stelde de 
jaarprognoses voor de bin-
nenlandse omzetstijging bij 
van 1 tot 2 procent naar min-
stens 2 procent. Na drie 
kwartalen bedraagt die groei 
2,5 procent. De ebitda op 
groepsniveau zal tot 1 pro-
cent hoger liggen dan vorig 
jaar. Na drie kwartalen ligt de 
ebitda 0,6 procent hoger.
Vanaf volgend jaar wordt de 
onzekerheid groter. Proxi-
mus krijgt dan in Wallonië 
wellicht meer concurrentie 
van Orange Belgium (Voo) en 
Telenet. Bovendien komt er 
met het Belgisch-Roemeense 
Citymesh/Digi een vierde 
mobiele speler, wat zal we-
gen op het marktaandeel en 
de marges.
De olifant in de kamer is het 
verdienmodel rond het glas-
vezelnetwerk. Proximus wil 
tegen 2023 een landelijke 
dekkingsgraad van 95 pro-
cent. Na het derde kwartaal 
had Proximus 1,12�miljoen 
glasvezelaansluitingen, waar-

van er 220.000 waren geacti-
veerd (betalende klanten), 
een stijging met 75 procent 
op jaarbasis. Eind dit jaar 
moet de dekkingsgraad 22 
procent bedragen. Er is dus 
nog veel werk en er zijn 
vooral ook grote investerin-

gen nodig. Het glasvezelpro-
ject zou Proximus 9�miljard 
euro kosten. Het is nog on-
duidelijk of het rendabel zal 
zijn, vooral in de minder be-
volkte gebieden. Bovendien 
legt Telenet samen met Flu-
vius een parallel glasvezel-
netwerk aan. Op die netwer-
ken zullen derde spelers ook 
capaciteit kunnen huren.
De nettogroepsschuld be-
draagt -2,71�miljard euro, on-
geveer 1,6�keer de ebitda. De 
schuld die bij de glasvezel-
joint-ventures (2�miljard euro 
en stijgend) ligt, staat nog 
niet op de balans, maar zal 
vroeg of laat wel geconsoli-
deerd worden. Proximus zal 
net als in 2020 en 2021 over 
dit boekjaar een dividend van 
1,2�euro per aandeel uitkeren. 
Het wordt volgend jaar voor 
de aandeelhouders bang af-
wachten, want de vrije kas-
stromen volstaan niet om de 
dividenduitkering te dekken.

Conclusie
Het defensieve karakter van 
Proximus komt dit jaar niet 
uit de verf. In zijn markt 
stijgt de concurrentie in het 
mobiele segment en wordt 
duchtig geïnvesteerd in glas-
vezel. Daar komt voor Proxi-
mus de mislukte beursgang 
van TeleSign, de onzekerheid 
rond het dividend en het ver-
dienmodel rond glasvezel bij. 
Daardoor is de waardering 
ondanks een erg hoog rende-
ment heel laag. z

P R O X I M U S

Model rond glasvezel overtuigt niet

Ko e r s :  10,62 euro
M a r k t :  Euronext Brussel
T i c ke r :  PROX BB
I S I N - c o d e :  BE0003810273
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  3,6  mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  7,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  8
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -36  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -38 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  11,3  %

Het defensieve karakter 
van Proximus komt  
dit jaar niet uit de verf.

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

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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E
r was een reden tot op-
luchting voor de aandeel-
houders van de schuim-
rubberproducent Recticel. 
Eerder dit jaar had de 
Britse antitrustautoriteit 
CMA bezwaren geuit te-

gen de verkoop van de afde-
ling Engineered Foams aan 
het Amerikaanse Carpenter 
voor 656�miljoen euro onder-
nemingswaarde of zo’n 11,50 
euro per aandeel, omdat er te 
weinig concurrentie over-
bleef op de Britse markt. Car-
penter zal nu het overgrote 
deel van de Britse activiteiten 
van Engineered Foams ver-
kopen aan een derde partij, en 
dat vindt de CMA aanvaard-
baar. Zodra Carpenter een 
koper heeft gevonden, kan de 
verkoop worden afgerond. 
Dan zal op de balans zo’n 
300�miljoen euro nettokas- 
positie staan en heeft Recti-
cel de middelen om de groei-
strategie in isolatie stevig 
voort te ontplooien.

Eerder werd al een overeen-
komst gesloten met Innova 
Capital voor de overname 
van Trimo, een Sloveense 
producent van hoogwaardige 
isolatiepanelen. Dat is een 
drievoudige versterking voor 
Recticel: geografisch richting 
Centraal-Europa, een nieuw 
segment met de intrede in 
isolatiepanelen, en technisch 
door de toevoeging van mi-
nerale wol als grondstof.
Het management sprak eerder 

de ambitie uit voor een omzet-
verdubbeling tegen 2025 te 
gaan. Maar operationeel is er 
wat tegenwind. Net als het 
tweede kwartaal liet het derde 
kwartaal niet de verhoopte 
groei van de bedrijfkas-
stroom (ebitda) zien. De om-

zet maakte wel een sprong 
van 42,7 procent, van 107,6 
naar 153,5�miljoen euro, maar 
die stijging is bijna volledig te 
danken aan het overgenomen 
Trimo en voldeed niet aan de 
analistenverwachting. De be-
drijfsleiding kwam met een 
vork voor de aangepaste be-
drijfskasstroom (ebitda) van 
60 tot 65�miljoen euro voor 
het volledige boekjaar 2022, 
onder de gemiddelde analis-
tenprognose van 68�miljoen 
euro.
Recticel is in volle transitie. 
Weinig bedrijven zijn zo ver-
anderd in zowat anderhalf 
jaar. Rond Hemelvaart 2021 
kwam het verrassende nieuws 
dat de Oostenrijkse concur-
rent Greiner het controle- 
belang van 27 procent van de 
holding Bois Sauvage had 
overgekocht tegen 13,5�euro 
per aandeel. Dat was verras-
send, niet het minst voor 
CEO Olivier Chapelle. Tegen 
die prijs deed Greiner ook een 
bod op de resterende aande-
len van Recticel. Alleen stond 
de koers toen constant boven 
de biedprijs van 13,5�euro, 
omdat de bedrijfsleiding en 

de raad van bestuur de aan-
deelhouders uitdrukkelijk 
opriep niet op het bod in te 
gaan. De bedrijfstop zocht 
naar een tegenzet. Greiner 
had de participatie in Recticel 
omwille van de divisie Engi-
neered Foams gekocht en pre-
cies voor die afdeling werd 
nu een koper gevonden in het 
Amerikaanse Carpenter.
Recticel 2.0 focust op het 
groeipotentieel in isolatie, 
een activiteit waarin Greiner 
niet of nauwelijks aanwezig 
is. De Oostenrijkers zochten 
een uitweg en vonden een 
luisterend oor bij Filip Bal-
caen. Zijn holding Spring 
Holdco bv (Baltisse) bezit nu 
een controlebelang en Balcaen 
koopt de voorbije tijd ijverig 
bijkomende Recticel-aande-
len. De Oostenrijkers moesten 
dus tevreden zijn met een 
mooie meerwaarde en Balcaen 
laat Chapelle en zijn manage-
ment toe het groeiplan in  
isolatie te realiseren.

Conclusie
Investeerder Filip Balcaen 
was de ridder op het witte 
paard voor het nieuwe 
groeitraject van het manage-
ment met de focus op isola-
tie. Dat hij volop gelooft in 
die strategie, blijkt uit zijn  
recente aankopen. Tegen 
slechts ruim één keer de 
boekwaarde voor een bedrijf 
dat uitzicht heeft op een  
nettokaspositie en een beter 
groeiprofiel op de middel- 
lange termijn vinden we de 
waardering weer aantrek-
kelijk. Vandaar het positieve 
advies. z

R E C T I C E L

Groen licht voor verkoop

Ko e r s :  14,96 euro
T i c ke r :  REC BB
I S I N - c o d e :  BE0003656676
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 829,6 miljoen euro
K /w  2 0 2 1 :  18
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -8  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -17 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,1  %

Referentieaandeelhouder 
Filip Balcaen kocht  
onlangs ijverig  
Recticel-aandelen.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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H
et Canadese edelmeta-
lenroyalty- en streaming-
bedrijf Sandstorm Gold 
pakte uit met record-
kwartaalcijfers. De ver-
kochte hoeveelheid 
goud equivalent bedroeg 

22.606 troyounce, of 45,7 
procent meer dan in het der-
de kwartaal van 2021. Na ne-
gen maanden stijgt de ver-
koop met 19 procent tot 
60.623 troyounce goudequi-
valent. In combinatie met 
een 4 procent lagere gemid-
delde goudprijs tegenover 
het derde kwartaal van 2021 
steeg de omzet met 41,3 pro-
cent tot 39�miljoen dollar. In 
het tweede kwartaal bedroeg 
de omzet 36�miljoen dollar.
Inbegrepen bij de cijfers zijn 
de eerste bijdragen van de 
overname van tien royalty- 
en streamingovereenkomsten 
van BaseCore Metals Royalty 
voor 525�miljoen dollar en de 
overname in aandelen voor 
590�miljoen van sectorgenoot 
Nomad Royalty. De operatio-
nele kasstroom, zonder de 
veranderingen in het werk- 
kapitaal, steeg van 20,8�miljoen 
dollar in het derde kwartaal 
van 2021 naar 31,3�miljoen. De 
nettowinst steeg van 6,6�mil-
joen naar 31,3�miljoen dollar, 
vooral dankzij een eenmalige 
winst van 24,9�miljoen op de 
verkoop van het belang van 
30 procent in het Turkse Hod 
Maden-project aan Horizon 
Copper. In ruil kreeg Sand-
storm een streamingovereen-
komst van 200�miljoen dollar 
op Hod Maden, een partici-
patie van 34 procent in Hori-
zon Copper en een obligatie-
lening voor 95�miljoen. Dit 
jaar werd Sandbox Royalties 

opgericht, een nieuw meta-
lenroyaltybedrijf waarin 
Sandstorm Gold en Equinox 
Gold onderbelichte royalty’s 
inbrachten voor een tegen-
waarde van respectievelijk 
65�miljoen dollar (32,1�mil-
joen uitbetaald in aandelen 

en 32,9�miljoen in conver-
teerbare obligaties) en 
28,4�miljoen (volledig in aan-
delen).

De verkoopvork voor 2022 
werd dankzij de dubbele 
overname opgetrokken van 
65.000 à 70.000 troyounce 
goudequivalent naar 80.000 
à 85.000 troyounce, en voor 
2025 van 100.000 naar 
155.000 troyounce. De porte-
feuille van royalty’s en 
streamingovereenkomsten is 
gestegen naar 250. Daarvan 
zijn 39 mijnen in productie, 
met een mooie geografische 
spreiding, die in het derde 
kwartaal voor 40 procent af-
komstig was van Noord- 
Amerika (18�% Canada), 46 
procent van Zuid-Amerika en 
14 procent uit Fiji, Zuid-Afri-
ka, Ivoorkust en Burkina Fa-
so. Bovendien zal tegen 2025 
naar verwachting 87 procent 
van de productie afkomstig 
zijn van goud of zilver, 8 pro-

cent van koper en 5 procent 
van overige metalen.
De forse overnames gingen 
niet alleen gepaard met de 
uitgifte van 87,9�miljoen nieu-
we aandelen, maar ook met 
een opname van 500�miljoen 
dollar schulden. De krediet-
faciliteit werd in augustus 
opgetrokken tot 625�miljoen 
dollar, maar CEO Nolan 
Watson maakt er geen ge-
heim dat hij zo weinig moge-
lijk schulden op de balans 
wil. Begin oktober volgde een 
kapitaalverhoging voor 
92�miljoen dollar via de uit-
gifte van 18,06�miljoen aan-
delen tegen 5,1�dollar per 
aandeel. De schuld bedroeg 
na de kapitaalverhoging 
505�miljoen dollar. Na de af-
ronding van de verkoop van 
de royalty van 1,5 procent op 
de Antamina-kopermijn in 
Peru aan Horizon Copper zal 
Sandstorm voor 290�miljoen 
investeringen (mengeling van 
schulduitgiften en aandelen) 
aanhouden, vooral in Hori-
zon Copper, Sandbox Royal-
ties en Bear Creek Mining.

Conclusie
Het aandeel van Sandstorm 
Gold had eerder dit jaar zijn 
forse onderwaardering ver-
minderd, maar deed het 
sinds de kapitaalverhoging 
minder goed. De schaduw 
van mogelijke bijkomende 
aandelenuitgiften voor een 
versnelde schuldafbouw 
tempert tijdelijk de funda-
mentele waarderingsinhaal-
race die op termijn voorligt 
op basis van het sterkere 
groeiprofiel. z

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

Inhaalrace op de pechstrook

Ko e r s :  5,29  dollar
T i c ke r :  SAND US
I S I N - c o d e :  CA80013R2063
M a r k t :  NYSE
Beurskapitalisatie: 1,59 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  38
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  22
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -16  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -15 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,1  %

De schaduw van  
mogelijke bijkomende  
aandelenuitgiften hangt 
boven de koers.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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G
oud en zilver lagen in het 
derde kwartaal zwak op 
koers. Dat had een weer-
slag op de omzet en de 
winst van Wheaton Pre-
cious Metals. De groeps-
omzet daalde met bijna 

19 procent op jaarbasis naar 
219�miljoen dollar. De ver-
koopvolumes daalden met  
7 procent, de lagere verkoop-
prijzen hadden een impact 
van 12 procent. Wheaton 
ontving 159.900 troyounce 
goudequivalent (goud, zilver, 
palladium, platina en kobalt) 
van de mijnen waarmee het 
een afnameovereenkomst 
voor heeft afgesloten. Dat is 
13 procent minder dan een 
jaar eerder, een gevolg van de 
lagere output bij Salobo, uit-
gebaat door Vale, en de slui-
ting van de 777-mijn.

Gezien de lage prijzen, koos 
Wheaton ervoor niet alles te 
verkopen, waardoor het ver-
koopvolume van 138.800 
troy ounce goudequivalent  
7 procent lager lag dan een 
jaar eerder. Wheaton hield 
na het derde kwartaal 
138.000 troy ounce goudequi-
valent aan onverkochte voor-
raden aan, of bijna een volle-
dig kwartaal productie. De 
brutowinst daalde van 151 
naar 102�miljoen dollar, maar 
netto bleef bijna de helft 
meer winst over tegenover 
jaar eerder. Dat had te maken 
met inkomsten van de ver-
koop van de Keno Hill- 

streamingovereenkomst, na-
dat de eigenaar en mijnuitba-
ter Alexco was overgenomen 
door Hecla Mining. De aan-
gepaste nettowinst daalde 
met 31,5 procent naar 
93,9�miljoen dollar.
Wheaton verlaagde zijn pro-
ductieprognoses voor het 
 lopende boekjaar na enkele 
operationele tegenslagen. 
Het mikt op 640.000 tot 
680.000 troyounce goudequi-
valent, samengesteld uit 22,5 
à 24�miljoen troyounce zilver 
en 300.000 à 320.000 troy-
ounce goud, aangevuld met 
kleine hoeveelheden palla-
dium, kobalt en platina. Die 
cijfers werden na het derde 
kwartaal bevestigd. Na drie 
kwartalen in 2022 ligt de out-
put op 491.100 troyounce 
goudequivalent. Wheaton 
mag volgend jaar uitkijken 
naar drie nieuwe projecten. 
Sabina Gold&Silver start be-
gin 2023 met de bouw van 
het Goose-project, Genera-
tion Mining met Marmato en 
Artemis Gold met Black-
water. Die nieuwe projecten 
zullen de productie de ko-
mende jaren doen groeien. 

Tussen 2023 en 2026 mikt 
Wheaton op een gemiddelde 
output van 800.000 troyoun-
ce goudequivalent, die zal 
oplopen tot gemiddeld 
850.000 tot 2031. Goud zal 
het grootste aandeel in de 

groepsomzet hebben (54�%), 
gevolgd door zilver (36�%), 
palladium (5�%), kobalt (4�%) 
en platina (1�%). Die cijfers 
zijn gebaseerd op de huidige 
streamingovereenkomsten en 
houden geen rekening met 
nieuwe deals.
Wheaton keert op kwartaal-
basis een basisdividend van 
5�dollarcent per aandeel uit, 
goed voor een uitgave van 
59�miljoen dollar. Tegen de 
huidige koers komt dat over-
een met een rendement van 
1,6 procent. Het beschikte na 
het derde kwartaal over 
495�miljoen dollar cash en 
kortlopende investeringen, 
tegenover 449�miljoen dollar 
drie maanden eerder. De li-
quiditeit wordt nog aange-
vuld met een kredietfaciliteit 
van 2�miljard dollar, die eer-
der dit jaar tot 2027 werd 
verlengd.

Conclusie
Het bedrijfsmodel van 
 Wheaton garandeert lage 
kosten, maar op de inkom-
sten heeft de groep geen 
 impact. Lagere edelmetaal-
prijzen en een dalende out-
put leiden tot een daling van 
de winst, wat in het derde 
kwartaal het geval was. Er is 
wel beterschap op komst 
voor de productie, zodat zelfs 
bij constante edelmetaalprij-
zen de omzet en de winst 
zullen toenemen. De huidige 
lage koers houdt geen reke-
ning met bijkomende groei 
door hogere goud- en zilver-
prijzen. z

W H E A T O N  P R E C I O U S  M E T A L S

2023 brengt beterschap

Ko e r s :  37,78  dollar
M a r k t :  New York Stock Exchange
T i c ke r :  WPM US
I S I N - c o d e :  CA8283361076
Beurskapitalisatie: 16,7 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  29
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  30
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -13  %
Koersverschil sinds jaarbegin: -10 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  1,6  %

Het bedrijfsmodel van 
Wheaton Precious Metals 
garandeert lage kosten.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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V
orige maand verhoog-
den we het advies voor 
het aandeel Vopak van 
‘houden’ naar ‘kopen’. 
De marktomstandighe-
den zijn niet optimaal, 
maar de koers was wel 

erg ver weggezakt en het di-
videndrendement evolueer-
de richting 7 procent. Na 
een beter dan voorzien der-
de kwartaal ziet Vopak nu 
ruimte om ook positiever te-
gen heel 2022 aan te kijken. 
Het concern wordt wel flink 
geholpen door positieve va-
luta-effecten.
Vopak zag in het derde 
kwartaal de omzet versus het 
kwartaal ervoor stijgen van 
338,0�miljoen tot 349,6�mil-
joen euro. De voor bijzondere 
posten gezuiverde bedrijf-
kasstroom (ebitda) kwam uit 
op 226,9�miljoen euro, tegen 
219,4�miljoen in het tweede 
kwartaal. De analisten had-
den gerekend op een daling 
van het resultaat tot circa 
213�miljoen. Betere markt- 
omstandigheden, gunstige 
valuta-effecten en de bij- 
drage van nieuwe projecten 
stuwden het resultaat. Voor-
al in de regio’s Azië, het 
Midden-Oosten en Noord- 
en Zuid-Amerika ging het 
beter, net als bij nieuwe 
energiebronnen en lng.
De nettowinst steeg zelfs 
kwartaal op kwartaal van 
53,5 tot 77,7�miljoen euro, of 
0,62�euro per aandeel. Na 
drie kwartalen ligt de winst 
per aandeel op 1,64�euro per 
aandeel, nog wel lager dan 
de 1,83�euro van een jaar  
terug, maar dat komt vooral 

door hogere belastingen. 
Het is bemoedigend dat de 
bezettingsgraad in het derde 
kwartaal weer is gestegen, 
van 87 naar 89 procent. Na 
drie kwartalen bedraagt de 
bedrijfskasstroom als per-
centage van het geïnvesteerde 
vermogen 11,3 procent.

Conclusie
Vopak trekt de verwachtin-
gen voor het boekjaar op.  
De onderliggende ebitda zal 
rond 890�miljoen euro uit- 
komen, tegen een eerdere 
verwachting van 830 tot 
850�miljoen. De operationele 
kasstroommarge zal nu  
minimaal 10,5 procent be-
dragen, tegen eerder nog 
circa 9,5 procent. Vopak zal 
bij de jaarcijfers ook de 
doelstellingen onder de loep 
nemen. De koers is intussen 
weer behoorlijk gestegen. 
Bij de huidige koers/winst 
van 10,5 blijven we niette-
min bij ons koopadvies voor 
het Vopak-aandeel. z

D
e producent van roest-
vrij staal heeft in het 
derde kwartaal minder 
staal verscheept. De 
klanten in Europa bouw- 
den hun voorraden af 
door de slechtere eco-

nomische vooruitzichten. 
Vooral de industrie heeft het 
lastig door de energiecrisis 
en de oorlog in Oekraïne. In 
Brazilië zette het bedrijf wel 
meer staal af. De afzetprijzen 
zakten ten opzichte van de 
relatief hoge niveaus van 
eerder dit jaar. Het resultaat 
werd gedrukt door een af-
waardering van de voorra-
den. Vergeleken met het 
tweede kwartaal daalde de 
omzet met 26 procent naar 
1,82�miljard euro. De voor 
bijzondere posten aangepas-
te bedrijfskasstroom (ebitda) 
kwam uit op 235�miljoen, te-
gen 402�miljoen in het twee-
de kwartaal. Dat overtrof de 
analistenverwachting van 
206�miljoen.
Dankzij een lager werkkapi-
taal steeg de operationele 
kasstroom vergeleken met 
het voorgaande kwartaal met 

20 procent naar 267�miljoen. 
Ondanks een kapitaalterug-
gave van 127�miljoen euro in 
de vorm van dividenden en 
aandeleninkopen kon Aperam 
zijn nettoschuld verder re-
duceren van 571�miljoen euro 
eind juni naar 482�miljoen. 
In het vierde kwartaal ver-
wacht het bedrijf een verdere 
daling. De volumes zullen 
dan ook weer licht aantrek-
ken. De prijzen blijven wel 
corrigeren en het negatieve 
voorraadeffect houdt aan. 
De ebitda zal daardoor in het 
vierde kwartaal dalen naar 
historisch gangbare niveaus.
Toch stevent Aperam ander-
maal af op een uitermate 
goed jaar. Over de eerste ne-
gen maanden bedraagt de 
winst per aandeel 8,31�euro 
per aandeel, tegen 6,21�euro 
in dezelfde periode van 
2021. Over heel 2022 kan het 
9,45�euro per aandeel wor-
den. Die hoge winsten zijn 
niet houdbaar. In 2023 zou 
de winst weleens kunnen 
halveren.

Conclusie
Met een schuldgraad van 0,4 
is de balans zeer solide. Het 
dividend van 2�euro per aan-
deel loopt daarom geen ge-
vaar en levert een dividend- 
rendement op in de buurt 
van 7 procent. Ook op basis 
van de koers/winst voor 
2023 van 6,4 is het Aperam- 
aandeel goedkoop. Het 
koopadvies blijft dan ook 
van kracht. z

A P E R A M

Riant dividend is  
houdbaar

V O P A K

Opslagbedrijf begint 
beter te draaien

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

Volgens de laatste tradingup-
date van de holding is Acker-
mans & van Haaren nog altijd 
op weg naar een recordjaar. 
Tijdens het derde kwartaal 
voldeden alle kernsegmenten 
aan de verwachtingen. De 

omzet van DEME steeg met 
14 procent op jaarbasis. De 
divisie private banking slaag-
de erin 829�miljoen euro 
nieuwe fondsen aan te trek-
ken ondanks het moeilijke 
beleggerssentiment. Voorts 
liet AvH weten het belang in 
Sipef te hebben opgetrokken 
naar 36,4 procent. De desin-
vestering uit Anima leverde 
een meerwaarde van 
236,4�miljoen euro op. Het 
aandeel won bijna 2 procent.

Het lijkt erop dat de Ameri-
kaanse familie Glazer, de 
meerderheidsaandeelhouder 
van Manchester United, be-
reid is de prestigieuze Engel-
se voetbalclub te verkopen. 
Ze bekijkt een aantal opties, 

zoals nieuwe investeringen of 
een mogelijke verkoop. De 
Glazers kochten de club ze-
ventien jaar geleden. Talrijke 
fans van de club van Old Traf-
ford morren omdat de club al 
jaren geen enkele trofee in de 
wacht kon slepen. De Britse 
miljardair Jim Ratcliffe zou 
een bod overwegen en ook de 
voormalige sterspeler David 
Beckham wil mee aan boord 
komen. De koers maakte een 
sprong van 44 procent.

Het nieuws dat Carlos Brito, 
de voormalige CEO van AB 
InBev, de nieuwe topman 
wordt van Belron, de autorui-
tendochter van D’Ieteren, gaf 
de koers van de holding een 
nieuwe impuls. Belron, vooral 

bekend onder de naam 
Carglass, is het kroonjuweel 
van de groep. Brito treedt in 
januari 2023 in dienst en zal 
in maart Gary Lubner opvol-
gen. Lubner leidde Belron ze-
ventien jaar en blijft lid van 
de raad van bestuur. Hij zorg-
de voor groei bij Belron dank-
zij een geografische expansie, 
de vergroting van het markt-
aandeel en geslaagde overna-
mes. De koers van D’Ieteren 
bereikte een nieuw record.

De Belgische farmagroep 
UCB diende opnieuw de Bio-
logics License Application in 
bij de Amerikaanse FDA om 
volwassenen met matige tot 
ernstige plaque psoriasis te 
behandelen met bimekuzi-

mab (commerciële naam 
Bimzelx). In mei 2022 kreeg 
UCB de gevreesde Complete 
Response Letter van de FDA, 
waarin stond dat bepaalde 
inspectieobservaties moesten 
worden opgelost voordat de 
aanvraag kon worden goed-
gekeurd. Die sloegen geluk-
kig niet op de werkzaamheid 
of de veiligheid van het 
 middel. De koers van UCB 
sprong in enkele dagen  
4 procent hoger.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 152,10 euro
Ticker: ACKB BB
ISIN-code: BE0003764785

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 18,85 dollar
Ticker: MANU US
ISIN-code: KYG5784H1065

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 180,00 euro
Ticker: DIE BB
ISIN-code: BE0974259880

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 77,74 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530
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H
et aandeel Ageas krijgt 
heel wat aankoopaanbe-
velingen. De wat moeiza-
mere gang van zaken ver-
taalt zich op de beurs in 
een zwakke prestatie van 
het aandeel. Dat is van-

daag 20 procent goedkoper 
dan een jaar geleden. Daar-
door is Ageas echt goedkoop 
geworden. Het aandeel kost 
momenteel slechts iets meer 
dan 7�keer de winst. Boven-
dien gaat het dividendrende-
ment richting 8 procent. Dat 
moet ongetwijfeld zorgen 
voor koerssteun, mocht de 
malaise op de beurzen langer 
duren dan algemeen ver-
wacht. Nieuwkomers kunnen 

O P T I E S

Premies pakken met Ageas
opteren voor een looptijd 
richting midden vorig jaar, 
maar een lage uitoefenprijs 
aangezien de aandelenkoers 
gezakt is.

Gekochte call
Koop de call Ageas juni 2023 
met uitoefenprijs 40,00�eu-
ro @ 2,40�euro 
Dit contract is lichtjes out the 
money. De eerste weerstand 
wacht op 45�euro. Een koers-
stijging tot daar zou de pre-
mie al ten minste verdubbe-
len in waarde. De hoogste 
koers van dit jaar bedraagt 
50,36�euro. In dat geval zal de 
intrinsieke waarde van deze 
call al 10�euro bedragen. Dat is 

vier keer onze investering. 
Het is mogelijk dat zo’n ni-
veau nog dit jaar wordt ge-
haald, mocht er een einde-
jaarsspurtje inzitten. Maar 
wellicht volgt pas beterschap 
in de lente van volgend jaar. 
We hebben er goede hoop op, 
want de mogelijke winst is 
onbeperkt. Het grootst moge-
lijk verlies is, zoals bij alle ge-
kochte contracten, de inleg.

Geschreven put
Schrijf de put Ageas juni 
2023 met uitoefenprijs 
45,00�euro @ 11,10 euro
De put maart 2023 met uit-
oefenprijs 50�euro die we in 
het voorjaar schreven, werd 

intussen duurder. Er resten 
nog vier maanden en in zo’n 
termijn is nog heel wat moge-
lijk. Wie nu putcontracten wil 
schrijven, kan een mooie pre-
mie opstrijken. Voor de put 
juni 2023 met uitoefenprijs 
45�euro ontvangt de schrijver 
11,10�euro. Dat contract is in-
trinsiek slechts 7�euro waard 
(45 - 38). De premie bevat dus 
4,10�euro tijdswaarde. Die zal 
wegsmelten als de aandelen-
koers stabiel blijft of stijgt. De 
premie is definitief verwor-
ven bij een koers van 45�euro 
of hoger. Gebeurt dat niet, 
dan kan de schrijver aange-
wezen worden. De aankoop-
prijs zal dan 33,90�euro bedra-
gen (45 - 11,10). Dat is 9 pro-
cent onder de koers die we 
zouden betalen als we het 
aandeel vandaag op de beurs 
kochten. z

I
nstitutionele beleggers 
moeten hun investeringen 
in fossiele brandstoffen  
beperken om aan de ESG- 
regels te voldoen. Daar 
heeft alternatieve energie 
als beleggingsthema van ge-

profiteerd. Verschillende 
 ETF’s maken het ook voor 
private beleggers mogelijk op 
dat thema in te spelen.

IShares Global Clean 
Energy ETF
De ETF van BlackRock scha-
duwt de prestatie van de S&P 
Global Clean Energy-index, 
die is samengesteld uit 102 
posities met een overwicht 
voor Amerikaanse bedrijven 
(41�%), gevolgd door China 
(12,4�%), Denemarken (9,3�%) 
en Spanje (8,7�%). De ETF no-

D E R I V A T E N

Trackers op alternatieve energie
teert op verschillende Euro-
pese beurzen. Bij de variant 
op Euronext Amsterdam 
(ISIN-code IE000U58J0M1, 
ticker INRA NA) worden de 
inkomsten uit dividenden 
herbelegd. Bij de variant op 
de Duitse Xetra (ticker IQQH 
GY) worden de dividenden 
uitgekeerd. De jaarlijkse be-
heersvergoeding bedraagt een 
vrij hoge 0,65 procent.

L&G Clean Energy ETF
De tracker, uitgegeven door 
het Britse L&G Investment 
Management, noteert op de 
Duitse Xetra (ISIN-code 
IE00BK5BCH80, ticker 
RENW GY). De onderliggen-
de waarde is de Solactive 
Clean Energy-index, die uit 
53 bedrijven bestaat. Het 

overwicht van de VS is een 
stuk kleiner dan bij de S&P- 
index met een aandeel van 21 
procent, gevolgd door Japan 
(13�%), Spanje (11�%), Duits-
land (10�%) en Frankrijk (8�%).
Bij elke herweging van de in-
dex worden alle posities in de 
index naar hetzelfde gewicht 
teruggezet. De jaarlijkse be-
heersvergoeding ligt met 0,49 
procent iets lager dan bij de 
ETF van BlackRock.

Lyxor New Energy ETF
Deze ETF van Lyxor ETF  
noteert op Euronext Parijs 
(ISIN-code FR0010524777, 
ticker NRJ FP) en schaduwt 
de MSCI New Energy-index, 
die 102 posities telt. De samen- 
stelling is gelijkaardig aan de 
S&P Global Clean Energy- 

index met een groot over-
wicht voor Amerikaanse  
bedrijven (40�%), gevolgd 
door bedrijven uit de euro- 
zone (16�%), China (6,7�%) en 
Australië (6,4�%). De inkom-
sten uit dividenden worden 
uitgekeerd. De jaarlijkse be-
heersvergoeding bedraagt  
0,6 procent.

Invesco Global Clean 
Energy ETF
Deze tracker wordt uitgege-
ven door Invesco Asset  
Management en noteert op 
Xetra (ISIN-code IE00BL-
RB0242, tickersymbool  
G1CE GY). De onderliggende 
waarde is de WilderHill New 
Energy Global Innovation In-
dex, die met 124 participaties 
nog meer gespreid is dan de 
bovenstaande indexen. De  
inkomsten uit dividenden 
worden herbelegd en de jaar-
lijkse beheersvergoeding  
bedraagt 0,6 procent. z
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Ik heb als voormalige aan-
deelhouder van Orca Gold 
een positie in Perseus Mi-
ning. Dat aandeel steeg re-
cent fors. Wat nu te doen? 
Verkopen? 

De Australische goudprodu-
cent Perseus Mining noteert 
in Australië en op de TSX-V 
beurs in Canada. Door de 
overname van Orca Gold eer-
der dit jaar verwierf het 
Block 14 in het noorden van 
Sudan. Dat goudproject zal 
gedurende 13,6 jaar gemid-
deld 167.000 troyounce goud 
produceren tegen een lage 
totale productiekostprijs van 
751�dollar per troyounce. 
Sinds de afronding van die 
overname maakt Perseus Mi-
ning de gedetailleerde ont-
werpplannen op voor de 
bouw van de mijn. De bedoe-
ling is in de tweede helft van 
2023 een definitieve investe-
ringsbeslissing te nemen.
Perseus Mining beschikt over 
drie producerende mijnen in 
Afrika. De Edikan-mijn in 
Ghana produceerde het voor-
bije boekjaar (tot 30 juni 
2022) 134.543 troyounce 
goud tegen een hoge gemid-
delde kostprijs van 1.534�dol-
lar per troyounce goud. De 
mijn heeft nog een levens-
duur tot 2027, maar wel met 
een verbeterd kostenprofiel 
en een nog hoger exploratie-
potentieel voor verdere ver-
lenging van de productie. De 
tweede mijn is Sissingué in 
Ivoorkust. Die is sinds 2018 
in bedrijf met een verwachte 
levensduur tot 2026. Het 
voorbije boekjaar produceer-

de Sissingué 61.653 troyoun-
ce goud tegen een totale kost-
prijs van 1.051�dollar per troy-
ounce. Het kroonjuweel van 
de groep is de Yaourémijn in 
Ivoorkust. Die startte begin 
2021 op en produceerde het 
afgelopen boekjaar 297.818 
troyounce goud tegen een in-
drukwekkend lage kostprijs 
van 668�dollar per troyounce. 
De mijn zal nog minstens 
acht jaar produceren, maar 
er wordt ook al gekeken naar 
een ondergrondse uitbrei-
ding.
In totaal produceerde Per-
seus Mining het afgelopen 
boekjaar 494.014 troyounce 
goud tegen een gemiddelde 
kostprijs van 952�dollar per 
troyounce. Daarmee is Per-
seus Mining bij de goedkoop-
ste middelgrote goudprodu-
centen en genereert het bo-
vengemiddelde vrije kasstro-
men. Op 30 juni beschikte de 
groep over een nettokasposi-
tie van 403,3�miljoen Austra-
lische dollar en tegen eind 
2022 zal de groep volledig 
schuldenvrij zijn. Ze keert 
sinds vorig jaar een dividend 

uit met een bruto-
rendement van 1 
procent (exclusief 
bonusdividend). 
Het plan is te zor-
gen dat de groep 
continu over vol-
doende mijnre-
serves beschikt 
om minstens het 
huidige produc-
tieniveau aan te 
houden geduren-
de de volgende 
tien jaar. De over-

name van Orca Gold past 
perfect in dat plan. De groep 
heeft een sterke balans en 
hoge verwachte toekomstige 
vrije kasstromen om die zelf-
standig te financieren.
Het aandeel reageerde on-
langs sterk op het herstel van 
de goudprijs en we verwach-
ten een goede prestatie te-
genover de overige goudpro-
ducenten. Het aandeel is 
daarom koopwaardig (ra-
ting 1C). Interessant om te 
weten is dat Perseus Mining 
dankzij de overname van Or-
ca Gold een belang aanhoudt 
in Montage Gold. Dat bedrijf 
ontwikkelt onder meer het 
Koné-goudproject in Ivoor-
kust en kan een volgende 
overnamekandidaat voor 
Perseus Mining worden. z

Moet ik Perseus Mining verkopen?

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 24/11: Proximus, Sandstorm 

Gold  en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 25/11: NexGen Energy, Wheaton 

Precious Metals, opties (Ageas) 
• Maandag 28/11: Ontex, Xior en lezers-

vraag (Perseus Mining)
• Dinsdag 29/11: derivaten (alternatieve 

energie)
• Woensdag 30/11: Beste uit Beleggers 

Belangen (Tesla) en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: UPDATE LANGETERMĲNFA-
VORIETEN, AANDELEN IN DE  
KĲKER: DISNEY EN ONTEX 

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 1 DECEMBER
Kroger: kwartaalresultaten
Marvell Tech: afsluiting 
kapitaalverhoging
 
VRĲDAG 2 DECEMBER
Ehang Holdings: kwartaalresultaten

DINSDAG 6 DECEMBER
Ashstead Group: kwartaalresultaten
Autozone: kwartaalresultaten
Ferguson plc: kwartaalresultaten
Victrex: kwartaalresultaten

WOENSDAG 7 DECEMBER
Aurubis: kwartaalresultaten
Berkeley Group: kwartaalresultaten 

DONDERDAG 8 DECEMBER
DS Smith plc: kwartaalresultaten 
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N
a minder dan twee jaar 
neemt de producent van 
persoonlijkehygiëne- 
oplossingen voor baby’s 
(luiers), vrouwen (tam-
pons) en senioren (in-
continentieproducten) al 

afscheid van topvrouw Es-
ther Berrozpe. Ze wordt ver-
vangen door de Argentijn 
Gustavo Calvo Paz, een vete-
raan van Kimberley Clark.
Dat heeft te maken met de 
verslechterde financiële situ-
atie bij Ontex. Eind septem-
ber bedroeg de schuldgraad 
een onaanvaardbaar hoge 7,7. 
De verhouding tussen de net-
to financiële schuld en de be-
drijfskasstroom moet tegen 
eind dit jaar zakken naar 6,5, 
maar dat is nog altijd erg 
hoog.
Positief is dat de omzet in het 
derde kwartaal toenam met 
24,6 procent op jaarbasis, van 
512,3 naar 638,1�miljoen euro. 
Dat is 6,4 procent boven de 
gemiddelde analistenschat-
ting van 600�miljoen. Liefst 
17 procent was organische 
groei.
De bedrijfskasstroom van de 
voortgezette activiteiten gaf 
een gemengd beeld. Op jaar-
basis dook de ebitda 41,3 pro-
cent lager, van 40,9 naar 
24,0�miljoen euro. Dat was 

12,7 procent onder de analis-
tenconsensus van 27,5�mil-
joen, maar wel 28 procent 
beter dan in het tweede 
kwartaal. De ebitda-marge 
steeg dan ook van 5,1 naar 5,6 
procent op kwartaalbasis, 
maar op jaarbasis is er wel 
nog een forse terugval van 
610 basispunten. Schuldenaf-
bouw wordt de prioriteit van 
de nieuwe CEO, onder meer 
door de verkoop van de Bra-
ziliaanse activiteiten. De 
marges moeten verbeteren in 
de komende kwartalen.
Over de verkennende ge-
sprekken met de Amerikaan-
se groep American Industrial 
Partners (AIP), de eigenaar 
van sectorgenoot Attindas, 
horen we al maanden niks 
meer. Toen de kosteninflatie 
losbarstte, was de structuur 
van Ontex nog niet optimaal 
en het bedrijf kampte met 
een verzwakte concurrentie-
positie, vooral in Europa. Die 
toestand eist nu een zware 
tol in de vorm van een forse 
margedruk en een hoog op-
gelopen schuldgraad.
Het is nu uitkijken naar de 
aankondiging van de verkoop 
van de Braziliaanse activitei-
ten en eventueel een nieuw 
plan van de nieuwe CEO om 
de crisis aan te pakken. Maar 

het dieptepunt in de rentabi-
liteit en de piek in de schuld-
graad hebben we nu normali-
ter gehad. Voor de risicobe-
wuste belegger (koopwaar-
dig/rating 1C). 

Xior: geruststellend
Net als bij de andere geregle-
menteerde vastgoedvennoot-
schappen (gvv’s) is er bij 
 Xior Student Housing ope-
rationeel weinig of niks aan 
de hand, ondanks de stevige 
koerstuimeling. Xior is onder 
de gvv’s een buitenbeentje, 
aangezien het zich bijna uit-
sluitend bezighoudt met de 
huisvesting van studenten. 
Daaruit haalt het ruim 90 
procent van zijn inkomsten.
Xior heeft in mei een kwan-
tumsprong gemaakt dankzij 
de overname voor 939�mil-
joen euro van de vastgoed-
ontwikkelaar Basecamp 
Group European Student 
Housing Fund I + II. Het aan-
tal studentenkamers steeg 
daardoor van 21.185 naar 
26.526. Bij de vijf landen 
waarin Xior al actief was, 
kwamen Duitsland, Dene-
marken en Zweden. De gvv is 
nu aanwezig in 43 Europese 
steden. Maar de voorbije 
maanden vonden beleggers 
de timing van die operatie 
niet zo ideaal. Door de stij-
gende rente maakte de markt 
zich zorgen over de financie-
ring ervan. De verkopende 
fondsen van Basecamp mo-

gen hun aandelen in eerste 
instantie enkel via private 
plaatsing verkopen, en dus 
was het uitkijken naar de re-
cente private plaatsing van 
bijna 2,1�miljoen aandelen. 
Die lukte, maar dat gebeurde 
met 29,1�euro per aandeel wel 
tegen een fors lagere koers.
Operationeel zien we geen 
reden tot ongerustheid. De 
bezettingsgraad blijft met  
98 procent erg hoog. De 
netto- huurinkomsten zijn op 
jaarbasis toegenomen van 
54,0 naar 75,6�miljoen euro, 
boven de verwachte 74,3�mil-
joen euro. De nettowinst nam 
toe met 37,1 procent, van 29,2 
naar 40,1�miljoen euro. Door 
de kapitaaloperaties bleef de 
stijging beperkt tot 16,5 pro-
cent, van 1,21 naar 1,41�euro 
per aandeel. De intrinsieke 
waarde klom van 35,1 naar 
44,0�euro per aandeel, met 
een geschatte waarde van de 
portefeuille van 3,8�miljard 
euro. De schuldgraad be-
draagt 50 procent.
Xior is actief in een groei-
niche van de vastgoedmarkt. 
Bij ons, maar ook elders, is er 
een structureel tekort aan 
studentenhuisvesting. Bo-
vendien kunnen we het aan-
deel nu ruim 30 procent on-
der de intrinsieke waarde ko-
pen (koopwaardig, rating 
1A). z

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN

Basiswaarden
·  Ackermans & van Haaren 

bevestigde met de kwar-
taalupdate dat de holding 
op weg is naar een record-
jaar (zie blz. 99)

·  Prosus boekte een winst-
daling met 82 procent tot 
1,81 dollar per aandeel in de 

eerste negen maanden van 
dit boekjaar. 

Vergrijzing
·  Argenx: de FDA heeft de 

aanvraag aanvaard voor de 
versnelde goedkeuring voor 
het onderhuids toedienen 
van Vyvgart voor de behan-
deling van patiënten met 

myasthenia gravis
·  Biocartis: we hebben mee-

gedaan aan de kapitaalver-
hoging tegen 0,75 euro per 
aandeel en ingetekend op 
400 nieuwe aandelen

·  Hyloris heeft zĳn pĳplĳn 
verbreed met een kandi-
daat-middel (neusspray) 
voor ideopathic rhinitis

·  Oxurion zal voor eind dit 
jaar tussentĳdse data aan-
kondigen van de fase 
IIb-studie van resterende 
molecule THR-149

·  UCB heeft een nieuw dos-
sier ingediend bĳ de FDA 
voor de goedkeuring van het 
psoriasismiddel Bimzelx (zie 
blz. 99)

Opnieuw CEO-wissel  
bij Ontex
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging van 
Biocartis  (400 bĳkomende aandelen tegen 0,75 euro per aandeel;  
verwerking in het volgend nummer)
Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
165.609,20   (99,8%)      417,42    (0,2%)             166.026,62  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen -7,1% Bel20 -14,9%
Eurostoxx50 -8,5% MSCI World  -6,5%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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C
onvertibles of converteer-
bare obligaties staan 
weer in de schijnwerpers 
bij de beleggers. Er zijn 
de voorbije maanden dan 
ook enkele nieuwe op de 
markt gebracht. Zo heeft 

Air France KLM onlangs 
305�miljoen euro opgehaald 
met zulke obligaties. Met dat 
geld zal de luchtvaartmaat-
schappij de overheidssteun 
tijdens de coronacrisis terug-
betalen, en haar kapitaalposi-
tie versterken. De lening kent 
geen einddatum en kan wor-
den omgezet in maximaal 
200�miljoen nieuwe of be-
staande aandelen. De conver-
sieprijs wordt 1,526�euro. Dat 
is 23 procent boven de recente
aandelenkoers. De eerstko-
mende drie jaar betaalt Air 
France KLM 6,5 procent ren-
te. Daarna wordt het 1,3 pro-
cent boven de driejaars 
 Mid-Swap Rate.
Doorgaans worden aandelen 
van het bedrijf dat conver-

teerbare obligaties uitgeeft, 
daarvoor afgestraft. Dat is 
niet anders bij Air France -
KLM. De leningen kunnen 
immers worden omgezet in 
nieuwe aandelen. Als dat ge-
beurt, verwateren ze de be-
staande aandelen. De Neder-
lands-Franse luchtvaart-
maatschappij heeft het niet 
gemakkelijk, en daar komt 
nog bij dat het Italiaanse 
dochterbedrijf Alitalia ook 
zware financiële problemen 
kent. Begin dit jaar stak Air 
France -KLM al eens 37,5�mil-
joen euro in Alitalia via een 
converteerbare lening.
Mithra Pharmaceuticals 
heeft een tweede opname van 
25�miljoen euro gedaan op 
zijn converteerbare obligatie-
lening met de investerings-
maatschappij Highbridge/
Whitebox. Het aandeel van 
het Luikse farmabedrijf on-
dervindt eveneens veel last 
van de verwatering door de 
omzetting van de obligaties. 

Het is best mogelijk dat er 
binnenkort een nieuwe tran-
che komt van de converteer-

bare obligaties.
Biocartis kondigde eind vo-
rige maand aan dat bestaande 
convertibles zijn geruild voor 
nieuwe. Een ander biotech-
bedrijf, Oxurion, worstelt met 
gelijkaardige problemen als 
Mithra en Biocartis. Ook daar 
heeft de aandelenkoers veel 
last van de verwatering door 
de continue omzetting van 
converteerbare obligaties in 
aandelen door Negma, een 
investeringsbedrijf uit Dubai. 
Op 18 november haalde Oxu-
rion nog eens 140.000�euro 
op, via de omzetting van 
converteerbare obligaties en 
de uitgifte van 14,7�miljoen 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Altarea 1,875 % 17/01/28 78,23  7,06 % 100.000 BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26 88,64  7,58 % 100.000 NR
EUR  VGP  1,625 % 17/01/27 75,38  8,99 % 100.000 NR
USD  Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  75,25 8,66 % 1.000 BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 % 01/04/27 88,25  7,72 % 2.000 BB+
USD  Micron Techn.  2,703 % 15/04/32 76,16  6,15 % 1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25  100,8  6,26 % 100.000 B
NOK  BMW Finance  2,25 % 19/06/23 98,92  4,20 % 10.000 A
SEK  EIB 1,75 % 12/11/26 94,77  3,14 % 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  1,65 % 22/09/25 90,55  5,35 % 1.000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683 % 03/12/24 94,76  6,48 % 2.000 BB+
NZD  KFW 1,750 % 19/05/28 84,00  5,08 % 1.000 AAA
ZAR  EIB 7,25 % 23/01/30  92,85 8,62 % 10.000 AAA
TRY  EBRD 13,0 % 19/01/24 88,34  25,6 % 1.000 AAA
BRL  IFC 6,75 % 27/08/24 91,39  12,4 % 5.000 AAA
PLN  EIB 2,75 % 25/08/26 79,60  9,31 % 1.000 AAA

* Nieuw in de selectie

Convertibles 
verwateren aandelen

= ESG-obligatie
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nieuwe aandelen.
Cumulex, het vroegere Su-
craf, stelt op 5 december 2022 
de overname van AA Circular 
voor tijdens zijn algemene 
vergadering. De financiering 
daarvan zal gebeuren met de 
uitgifte van een converteer-
bare obligatie. De verwate-
ring van de aandelen en een 
verdere koersdaling zal daar 
het gevolg van zijn.
Lucid, een fabrikant van 
elektrische wagens, onder-
ging hetzelfde lot. De uitgifte 
van een converteerbare obli-
gatie resulteerde onlangs in 
een koersdaling met 10 pro-
cent. Of hoe obligaties een 
belangrijke invloed kunnen 
hebben op het verloop van 
aandelenkoersen.

Hybride  
beleggingsvorm
 Een convertible hoort bij de 
hybride beleggingsvormen. 
Het is enerzijds een obligatie, 
een vastrentend effect, en an-
derzijds een speculatie op de 
evolutie van een aandelen-
koers. Wegens dat specifieke 
karakter wordt ze het best al-
leen gekocht door beleggers 
met enige ervaring in obliga-
ties én aandelen.
Een bedrijf dat een conver-
teerbare obligatie uitgeeft, be- 
paalt de conversieprijs. Dat is 
de prijs die de aandelen moe-
ten kosten voor wie de obli-
gaties inruilt. Die ligt meestal 
10 tot 15 procent hoger dan de 

aandelenkoers op het ogen-
blik van de lancering. Bij een 
conversiepremie van 23 pro-
cent, zoals bij Air France- 
KLM, moet de aandelenkoers 
met meer dan 23 procent stij-
gen eer de conversie renda-
bel is.
Met een convertible kunnen 
we profiteren van de koers-
stijging van het onderliggende 
aandeel. Bovendien biedt ze 
bescherming bij een waarde-
daling van het aandeel, aan-
gezien de begininvestering 
terugbetaald zal worden op de 
eindvervaldag. Tegelijk hangt 
aan de meeste convertibles 
een vaste coupon. Er is dus 
een vast rendement tot de om- 
zetting, ook al is dat meestal 
lager dan het rendement van 
klassieke obligaties. Er be-
staan uitzonderingen op die 
regel. In maart 2021 lanceer-
de Sagerpar, een dochteron-
derneming van GBL, een con- 
verteerbare obligatie die geen 
couponrente opbrengt. Boven- 
dien bedroeg de conversie-
premie bijna 40 procent. De 
stukken werden uitgebracht 
tegen 101,25 procent en kosten 
nu nog slechts 90 procent.
Zoals bij alle obligaties hangt 
de terugbetaling af van het 
vermogen van de emittent om 
zijn verbintenissen na te ko-
men. Maar converteerbare 

obligaties worden soms uit-
gegeven door ondernemingen 
in een groeifase of die via ande- 
re middelen moeilijk aan geld 
geraken (Oxurion, Mithra). 
De rating is dan vaak lager en 
dat wijst op een hoger risico. 
Bovendien zijn veel conver-
teerbare leningen achterge-
steld. Dat kan een probleem 
vormen bij ernstige financiële 
problemen van de emittent. 
Dan worden de obligatiehou-
ders pas terugbetaald als alle 
gewone schuldeisers hun 

geld hebben teruggekregen.
Erg vervelend voor een bezit-
ter van convertibles is een 
dalende koers van het onder-
liggende aandeel, zoals het 
geval is bij GBL. Een conver-
sie heeft dan geen zin, omdat 
de beurskoers lager ligt dan 
de conversieprijs. De obliga-
tiehouder blijft zitten met pa-
pier dat een rendement biedt 
onder het marktgemiddelde. 
De verkoop van het papier 
voor de vervaldag zal niet 
vanzelfsprekend zijn. Mocht 
het toch lukken, dan zal het 
onder de uitgifteprijs zijn.

Gespecialiseerde 
fondsen
Sinds een paar jaar worden 
ook groene converteerbare 
obligaties uitgegeven. De 
Franse elektriciteitsgroep 
EDF was een van de eerste 
om dat te doen. Dutch Green 
Business Group NV (DGB of 
DutchGreen), een leidend 
bedrijf in CO2-compensatie 
en de ontwikkeling van na-
tuurprojecten, heeft in maart 
dit jaar 750.000�euro opge-
haald met de uitgifte van 
groene converteerbare obli-
gaties.
Het aanbod converteerbare 
obligaties voor particulieren 
blijft beperkt. We geven geïn-
teresseerden de raad gespeci-
aliseerde fondsen te verkie-
zen. Enkele voorbeelden: 
UBS (Lux) Bond SICAV - 
Convert Global (EUR), 
Morgan Stanley Invest-
ment Funds - Global Con-
vertible Bond, BNP Paribas 
Funds Europe Small Cap 
Convertible, LBPAM ISR 
Convertibles Europe. Ook 
ETF’s zijn een mogelijkheid: 
SI UCITS ETF - UC Refini-
tiv European Convertible 
Bond, SPDR Refinitiv 
 Global Convertible Bond. 
z

Met een convertible  
kunnen we profiteren van  
de koersstijging van het 
onderliggende aandeel.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,0264 -9,72 %
EUR/GBP 0,8665 +2,89 %
EUR/NOK 10,487 +4,73 %
EUR/SEK  10,969 +8,84 %
EUR/CAD 1,3770 -3,90 %
EUR/AUD  1,5502 -0,76 %
EUR/NZD  1,6739  +3,69 %
EUR/ZAR  17,744 +0,06 %
EUR/TRY  19,113  +52,37 %

OBLIGATIEFOCUS

The Bank of England (BoE) 
heeft, net als veel andere 
centrale banken, voor vele 
miljarden obligaties aange-
kocht. Op die manier heeft ze 
de economie gestimuleerd 
tĳdens de coronapandemie. 
In het recente verleden heb-
ben de centrale banken veel 
winst gemaakt op hun obliga-

tieportefeuille. Maar nu de 
rente overal stĳgt, gaat het 
de verkeerde kant op. Ramin-
gen spreken van om en bĳ 
150 miljard euro die de Britse 
regering zal moeten betalen 
om de BoE bĳ te springen.
De Nationale bank van België 
(NBB) krĳgt ongetwĳfeld met 
dezelfde moeilĳkheden te 
maken. Ze heeft miljarden 
euro’s in depot van het ban-
kennetwerk. De rente die ze 
daarop moet betalen, is al 

sterk gestegen, en de 
komende jaren zal de last nog 
fors toenemen. Bovendien 
zĳn de obligaties die ze als 
stimulus heeft gekocht tĳ-
dens de pandemie, sterk in 
waarde gedaald. Er zĳn van-
daag obligaties verkrĳgbaar 
met een veel hogere coupon. 
De NBB moet nu de inge-
kochte obligaties met aan-
zienlĳke verliezen verkopen. 
Als het een troost mag 
wezen, de centrale banken 

van de ons omringende lan-
den komen voor dezelfde 
moeilĳkheden te staan.
De Belgische staatsbons op 
vĳf jaar die op 4 december 
worden uitgegeven, krĳgen 
een coupon van 2 procent. De 
obligaties op tien jaar bieden 
0,4 procent meer. Netto 
betekent dat 1,4 en 1,68 pro-
cent. Behoudens een ver-
vroegde afsluiting, is inschrĳ-
ven mogelĳk tot en met vrĳ-
dag 2 december.

Centrale bank 
zijn is niet  
langer plezant
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E
en van de grootste mark-
ten van Azië is erg aan-
trekkelijk geprijsd. Het 
thema Indonesië bespeel 
je het best met een trac-
ker.
Indonesië is ’s werelds 

grootste eilandstaat. De ar-
chipel heeft een oppervlakte 
van 1.904.569 vierkante kilo-
meter. Het land heeft de op 
drie na grootste bevolking: 
267�miljoen mensen. Het is 
tevens het land met de groot-
ste moslimbevolking, hoewel 
de islam er geen staatsreligie 
is. Indonesië is een republiek 
met een verkozen parlement 
en een president. De hoofd-
stad is Jakarta. De Indonesi-
sche archipel is al sinds de 
zevende eeuw een belangrij-
ke handelsregio.

In Indonesië verdient nog al-
tijd 45 procent van de bevol-
king zijn inkomen in de land-
bouw. Zowat 25 procent van 
de export bestaat uit agrari-
sche producten, vooral rub-
ber, palmolie, thee, koffie, 
rijst en specerijen. Hout is in-
tussen de op een na belang-
rijkste deviezenbron. Sinds 
de jaren negentig bestaat bij-
na de helft van de export uit 
industrieproducten. Maar 
ook de textielindustrie is nog 
belangrijk. Indonesië bezit 
grote voorraden aan fossiele 
brandstoffen (kolen, olie en 
aardgas), maar het gebruikt 
die zelf.
Hoog tijd om enkele argu-

menten aan te reiken om te 
beleggen in Indonesië. Ten 
eerste heeft Indonesië de 
grootste voorraad bewezen 
reserves van nikkel. Dat me-
taal is essentieel voor de 
groene-energietransitie. De 
vraag naar nikkel zal alleen 

maar toenemen en de Indo-
nesische overheid is van plan 
de wereldmarktleider te wor-
den in de hele keten, van 
mijnbouw tot batterijproduc-
tie voor elektrische auto’s.
Daarnaast is Indonesië de 
juiste weg ingeslagen op het 
gebied van menselijke en 
economische vrijheden. In 
de FRDM, een opkomende-
markten-ETF op basis van 
vrijheden, heeft Indonesië 
een 200 procent grotere we-
ging dan in de vergelijkbare 
ETF op basis van marktwaar-
de (EEM). Indonesië doet 
het op het gebied van vrijhe-
den dus een stuk beter dan 
andere opkomende landen.

Voorts zijn de schulden een 
stuk lager dan in het westen. 
De verhouding tussen de 
schulden en de omvang van 
de economie is in Indonesië 
met 41,2 procent ruim de 
helft lager dan die verhou-
ding in de eurozone (95,4�%). 

Dat biedt ruimte voor extra 
investeringen of om tegensla-
gen op te vangen.
Bovendien zijn aandelen uit 
Indonesië niet duur. De ver-
houding tussen de vrije kas-
stroom en de beurswaarde 
van de MSCI Indonesia (kos-
tenpercentage 0,45�%) was in 
de afgelopen tien jaar gemid-
deld 5,9. Nu is ze 9,6. Vrij ver-
taald: er blijft 63 procent 
meer geld bij de bedrijven 
over ten opzichte van de 
beurswaarde dan wat in de 
afgelopen tien jaar gebruike-
lijk was.

Conclusie
De bovenstaande factoren 
geven Indonesische aandelen 
de komende jaren de wind in 
de zeilen, maar de belegger 
die langer de tijd heeft, zal 
ook profiteren van de demo-
grafie. De bevolking van In-
donesië neemt elk jaar met 
3�miljoen mensen toe. 25,6 
procent van de Indonesiërs is 
jonger dan veertien jaar. Dat 
betekent dat de productieve 
bevolking toeneemt. Dit the-
ma bespelen we bij voorkeur 
met de Lyxor MSCI Indone-
sia UCITS ETF. z
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Tip van de week: Lyxor MSCI Indonesia ETF

Ko e r s :  140 euro
T i c ke r :  INDO FP
I S I N - c o d e :  LU1900065811
M a r k t :  Parĳs
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  44 mil joen euro
K /w  2 0 2 1 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  7
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +12  %
Koersverschil sinds jaarbegin: +14 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  -

De langetermijnbelegger 
zal profiteren van de  
demografie van Indonesië.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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Indonesië heeft de groot-
ste voorraad bewezen  
reserves van nikkel.


