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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

D
e Bel-20-index heeft 
 onlangs zijn jaarlijkse 
herziening ondergaan. 
Dit jaar zijn de ongeluk-
kigen Barco en ING. Zij 
moeten plaats ruimen 
voor Elia en Melexis.

Ook de biotechwaarde ar-
genx profiteert van de verwij-
dering van ING, want het 
krijgt met 11 procent het op 
twee na grootste gewicht in 
de index.
De Bel-20-index bestaat der-
tig jaar. In beurstermen is dat 
een eeuwigheid. Dat blijkt 
ook als we de samenstelling 
van maart 1991 vergelijken 
met die van vandaag. Amper 
vier van de toenmalige index-
leden zijn nog altijd onder die 
naam aanwezig. Het gaat om 
GBL, Sofina, Solvay en UCB.
We rekenen daar ook nog de 
verzekeraar AG bij als vijfde 
vaste waarde, al gaat het nu 
om Ageas. Barco was ook bij 
de eerste twintig geselecteer-
den voor de index, maar dat 
bedrijf is er dus nu uitgeval-
len.
De stelling dat zowat alle Bel-
20’ers overnamekandidaten 

zijn, lijkt te kloppen. CBR, 
Delhaize, Generale Bank, 
 Generale Maatschappij, GIB, 
Electrabel-Tractebel, Petrofi-
na en Royale Belge zijn in 
buitenlandse handen geval-
len, hoofdzakelijk in Franse. 
Dat is bijna de helft van de 
toenmalige Bel-20-leden. Bio-
tech en vastgoed waren toen 
nog helemaal niet vertegen-
woordigd. Argenx heeft intus-
sen het op twee na grootste 
gewicht in de referentie-in-
dex en met Aedifica, Cofi-
nimmo en WDP zitten er 
drie gereglementeerde vast-
goedvennootschappen (gvv’s) 
in de graadmeter, ten koste 
van de financiële sector (en-
kel nog Ageas en KBC) en 
klassieke industriële waar-
den. Ook Bekaert, Gechem 
(nu Recticel) en Tessender-
lo zijn in de loop der tijden 
uit de Bel-20-index gevallen.

Achtergebleven op 
Amerikaanse aandelen
Over de voorbije eeuw heb-
ben aandelen gemiddeld 8 tot 
9 procent per jaar opgebracht. 
Zo bekeken is de gemiddelde 

jaarlijkse opbrengst van 7,64 
procent van een belegging in 
de Bel-20-index over de voor-
bije drie decennia normaal te 
noemen. De index steeg met 
amper 229 procent, maar de 
hoge dividenden zorgden 
toch voor een return van 756 

procent op dertig jaar.
In een Europees perspectief 
is dat een sterk vergelijkbare 
prestatie met die van de 
Eurostoxx 50-index, die de 
voorbije drie decennia 290 
procent is gestegen, maar 
door een lager gemiddeld 
 dividend op een gemiddelde 
opbrengst van 7,41 procent 
uitkomt. In een internationale 
vergelijking wordt de presta-
tie van de Bel-20-index steeds 
minder voordelig. De heel 
brede MSCI World-index liet 
een forsere indexstijging 
(+439%) zien, maar de gemid-
delde jaarlijkse opbrengst 
(7,92%) ligt nog niet zo ver 
boven de Belgische graadme-
ter. De vergelijking met de 
Amerikaanse indexen is min-
der florissant. De Standard& 
 Poor’s500-index maakte een 
sprong van 955 procent en 
 leverde gemiddeld 10,39 pro-
cent return per jaar op. De 
technologiebeurs Nasdaq 
spant de kroon met een in-
dexklim van 2769 procent en 
een gemiddelde jaarlijkse op-
brengst van 12,68 procent. 
Technologie was altijd maar 
in beperkte mate aanwezig in 
de Bel-20-index en dat zal zo 
blijven. Biotech kan wel voor 
groei zorgen, maar is geen 
stabiele factor. z
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A
tenor heeft een lange 
staat van dienst, maar de 
Belgische vastgoedgroep 
beleeft de jongste jaren 
een soort tweede jeugd. 
Ze rolde een ambitieus 
internationaal groeiplan 

uit dat de portefeuille eind 
vorig jaar bracht van gemid-
deld 600.000 naar 1,275 mil-
joen vierkante  meter, ge-
spreid over 32 projecten (nog 
18 in 2016). Deels om die 
groei te ondersteunen heeft 
Atenor net voor de zomer 
van vorig jaar 77,4 miljoen 
euro opgehaald met een 
voorkeurrecht voor bestaan-
de aandeelhouders door de 
uitgifte van 1,41 miljoen nieu-
we aandelen tegen 55 euro 
per aandeel.
Het strategische plan heeft 
de vastgoedontwikkelaar 
weggehaald van de histori-
sche as Brussel- Luxem burg 
(eind 2020 nog 29% van de 
portefeuille), om meer te 
 focussen op de groeimarkten 
van Centraal-Europa (Boeda-
pest, Boekarest en War-
schau), die intussen al de 
helft (49%) van de vastgoed-
portefeuille uitmaken. Dat 
percentage zal de komende 
jaren normaal verder oplo-
pen. Daarnaast heeft Atenor 
gediversifieerd naar een aan-
tal andere Europese landen 
zoals Frankrijk (Parijs), 
Duitsland (Düsseldorf ), Por-
tugal (Lissabon) en onlangs 
Nederland (Den Haag). De 
uitbreiding naar die landen 
moet de gemiddelde duur 
van een project in de porte-
feuille helpen  reduceren van 
6 naar 4,5 jaar.
Zo kan in 2017-2021 niet ge-
middeld 100.000 vierkante 

meter worden ontwikkeld, 
zoals in de periode 2013- 
2016, maar 200.000 vierkan-
te meter. Voor de  periode 
2022-2026 kan dat oplopen 
tot 400.000 vierkante meter. 
Aangezien het streefcijfer 
van 400 euro brutowinst per 

vierkante meter ongewijzigd 
blijft (bijna elk project gaat 
daaroverheen), heeft Atenor 
de ambitie een brutowinst 
van 80 miljoen euro te gene-
reren in de periode 2017- 
2021, en 160 miljoen euro in 
2022- 2026. In 2017-2021 ging 
het om 40 miljoen euro.

De portefeuille is gespreid 
over negen landen en veer-
tien steden. 65 procent van 
de portefeuille bestaat uit 
kantoren, 28 procent is resi-
dentieel (appartementen) en 
de rest winkels. Door het 
massale thuiswerken door de 
coronacrisis plaatsen veel in-
vesteerders vraagtekens bij 
de toekomst van kantoren, 
maar voor het management 
van Atenor is deze crisis geen 
revolutie voor de kantoren-
markt.
Zowel voor het verlenen van 
vergunningen als voor de 
verkoop van projecten heeft 

de coronapandemie tot ver-
tragingen geleid. De ontwik-
kelaar verliest ongeveer één 
jaar in zijn groeiplan. Geluk-
kig hielden de halfjaarresul-
taten al een flinke voor-
sprong in op het cijfer van 
2019, met een nettoresultaat 
van 19,6 miljoen euro. Daar 
kwam in de tweede jaarhelft 
nog weinig bij, zodat het net-
toresultaat van 37,78 miljoen 
euro (7,08 euro per aandeel) 
een duik maakte naar 
24,13 miljoen euro (3,43 euro 
per aandeel).
Op basis van de lopende be-
sprekingen acht het manage-
ment het haalbaar in 2021 
weer in de buurt van het re-
sultaat van 2019 uit te komen. 
Dat betekent een vooruit-
zicht van een winst van 35 tot 
38 miljoen euro voor dit jaar. 
De aandeelhouders krijgen 
een verhoging van het divi-
dend met 5 procent, van 
2,31 naar 2,42 euro bruto per 
aandeel, alsof het een nor-
maal jaar was geweest.

Conclusie
De markt reageerde eerder 
sceptisch op de vooruitzich-
ten. Het aandeel heeft de 
voorbije maanden nog geen 
herstel laten optekenen en 
blijft hangen op de uitgifte-
prijs van de kapitaalverho-
ging. Daardoor is de beurs-
koers voldoende ver onder de 
intrinsieke waarde gezakt. 
Die koers houdt vooral reke-
ning met de lagere resultaten 
van 2020 en de twijfels over 
de perspectieven voor kan-
toorvastgoed. Atenor blijft 
deel uitmaken van de voor-
beeldportefeuille. z

A T E N O R

Toch hoger dividend

Koers: 56,20 euro
Ticker: ATEB BB
ISIN-code: BE0003837540
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 394,2 miljoen euro
K/w 2020: 16
Verwachte k/w 2021: 8
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 4,4%

De beurskoers houdt 
vooral rekening met de  
lagere resultaten van 2020 
en de twijfels over de  
perspectieven voor kan-
toorvastgoed.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D
e industriële aandelen 
liggen de jongste maan-
den goed in de markt, 
anticiperend op een 
krachtig herstel van de 
wereldwijde conjunc-
tuur zodra de coronacri-

sis achter de rug is. De staal-
draadproducent Bekaert is 
geen uitzondering. Sinds het 
najaar is de koers zowat ver-
dubbeld, maar toch blijft de 
waardering schappelijk. Dat 
wijst erop dat de hogere 
koers stoelt op gezonde fun-
damenten, zoals een herstel 
van de omzet en een fors 
aantrekkende winst. In de 
tweede helft van het jaar 
steeg de onderliggende be-
drijfswinst met maar liefst 56 
procent tot 181 miljoen euro, 
terwijl de markt rekende op 
150 miljoen euro. De onder-
liggende bedrijfsmarge steeg 
tot 9,1 procent, ver boven de 
marge van 7 procent die Be-
kaert als minimum nastreeft.
Dat resultaat werd mogelijk 

omdat de meeste eindmark-
ten na de zomer een onver-
wacht sterk herstel lieten 
 optekenen. Vooral op de ban-
denmarkt herstelden de ver-
koopvolumes spectaculair, 
ook omdat klanten hun voor-
raden opnieuw aanvulden. 
Positieve en eenmalige waar-
deaanpassingen van de eigen 
voorraden droegen ook bij 
aan dat fraaie resultaat. Daar-
naast kon Bekaert profiteren 
van zijn mondiale productie-

park. Het kon marktaandeel 
afsnoepen van concurrenten 
die door covid-19-perikelen 
kampten met productiepro-
blemen. Die bonus zal dit 
jaar grotendeels verdwijnen 
als de concurrentie de pro-
ductie volledig hervat.
Toch heeft de aantrekkende 
winstgevendheid een duur-
zaam karakter, omdat de 
 betere marges te danken zijn 
aan een volgehouden beleid 
van kostenbesparingen en ef-
ficiëntieverbeteringen ener-
zijds, en aan de verschoven 
focus op producten met een 
hogere toegevoegde waarde 
anderzijds. Die keuze kost 
soms omzet, maar kanaliseert 
de investeringen naar pro-
ducten met een hogere ren-
dabiliteit. Het is veelzeggend 
dat de vier divisies ¬ de rub-
berversterking voor de ban-
denmarkt, de staaldraadtoe-
passingen, de speciaalpro-
ducten en Bekaert Bridon 
Ropes Group ¬ in de tweede 
helft van 2020 op het niveau 
van de bedrijfscashflow een 
marge van minstens 10 pro-
cent verdienden.
Dat zorgde ervoor dat het 

coro na jaar 2020 allesbehalve 
een rampjaar werd voor Be-
kaert. Zelfs de forse omzet-
daling in de eerste helft van 
jaar, toen de coronacrisis de 
vraag decimeerde, nam geen 
hap uit de marges, wat een 

signaal was dat het bedrijf 
zijn huiswerk goed gemaakt 
had. Dankzij het forse om-
zetherstel in de tweede jaar-
helft kon Bekaert het jaar 
 afsluiten met een 13 procent 
hogere onderliggende be-
drijfswinst.
De sterke fundamenten ver-
talen zich ook in solide voor-
uitzichten voor dit jaar. Be-
kaert rekent op een onderlig-
gende marge van minstens 
7,6 procent, tegenover 7,2 
procent vorig jaar, op een 
omzet van minstens 4 miljard 
euro, tegenover 3,8 miljard 
euro vorig jaar. Dat moet in 
2021 een bedrijfswinst van 
minstens 300 miljoen euro 
opleveren, of ruim 10 procent 
meer dan in 2020. De trans-
formatie van Bekaert is nog 
niet afgewerkt en moet het 
volgende kwartaal nog extra 
efficiëntieverbeteringen 
 baren. De fraaie resultaten 
vertalen zich ook in mooie 
cashflows en een sterkere 
 balans. De netto financiële 
schuldgraad is gedaald tot 
1,26, waardoor het bedrijf 
een dividend van 1 euro per 
aandeel kan uitkeren over de 
resultaten van 2020.

Conclusie
De koers heeft er een mooie 
rit op zitten, maar de stijging 
stoelt op de gezonde funda-
menten van een omzetherstel 
en een aantrekkende winst. 
Beleggers betalen 11 keer de 
verwachte winst voor dit jaar, 
wat dus verder opwaarts po-
tentieel laat. We behouden 
het koopadvies. z

B E K A E R T

Sterk winstherstel

Koers: 34,95 euro
Ticker:  BEK BB
ISIN-code:  BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,1 miljard euro
K/w 2020: 12
Verwachte k/w 2020: 11
Koersverschil 12 maanden: +133%
Koersverschil sinds jaarbegin: +29%
Dividendrendement: 2,85%

De koersstijging stoelt op  
de gezonde fundamenten 
van een omzetherstel en 
een aantrekkende winst.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
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D
e grondstoffengroep 
Glencore schrapte vorig 
jaar haar dividend, om-
dat de schuld boven de 
vooropgestelde grens 
was gestegen. Door de 
onzekerheid als gevolg 

van de coronacrisis nam het 
management liever het zeke-
re voor het onzekere. Dit jaar 
zal het over mei en septem-
ber 1,6 miljard dollar uitke-
ren. Dat is minder dan de 
2,6 miljard dollar van 2019, 
maar meer dan de verwachte 
1,3 miljard. Glencore houdt 
de aandeelhouders boven-
dien een wortel voor: als de 
grondstoffenprijzen hoog 
blijven en de schuld voldoen-
de is teruggevallen (naar 13 
miljard), kan de uitkering 
nog stijgen. Misschien wordt 
ze zelfs aangevuld met aan-
deleninkopen. Dat wordt op 
zijn vroegst in augustus dui-
delijk, bij de publicatie van 
de halfjaarcijfers. Het moet 
haalbaar zijn, gezien de vrije 
kasstroom van 7 miljard dol-
lar op jaarbasis.

De nettoschuld was eind 
 vorig jaar gedaald naar 
15,84 miljard dollar, binnen 
de doelstelling van 10 à 
16 miljard. Dat komt overeen 
met 1,4 keer de aangepaste 
bedrijfswinst (ebitda). In 
2019 was er nog een schuld 
van 17,6 miljard dollar en in 
2014 zelfs meer dan 30 mil-
jard. Glencore torst traditio-
neel een hogere schuld dan 

Rio Tinto en BHP, omdat de 
groep een grote en kapitaal-
intensieve tradingdivisie 
heeft, die grondstoffen ver-
handelt. Die anticyclische af-
deling dient als buffer tegen 
een neergaande economie.
Glencore produceert koper, 
kobalt, nikkel, zink, lood, 
steenkool en, in mindere ma-
te, olie. De groep heeft een 
belang van 49,99 procent in 
Viterra, het vroegere Glenco-
re Agricultural. Die land-
bouwdivisie is actief in de 
opslag, de verwerking en het 
transport van landbouw-
grondstoffen.
Glencore leed 1,9 miljard dol-
lar nettoverlies in het boek-
jaar 2020, tegenover 400 mil-
joen in 2019. In de tweede 
jaarhelft was er 700 miljoen 
dollar winst, maar dat was 
onvoldoende om het verlies 
van de eerste jaarhelft (2,6 
miljard) te compenseren. Het 
nettoverlies kwam vooral van 
5,9 miljard dollar aan afboe-
kingen op mijnactiva. De 
ebitda bleef in 2020 met 
11,56 miljard dollar nagenoeg 
stabiel tegenover een jaar 
eerder en lag een stuk boven 

de consensusverwachting 
van 10,7 miljard.
De tradingdivisie had het 
beste jaar sinds 2008. De 
winst steeg met 41 procent 
naar 3,3 miljard dollar. Ruim 
de helft kwam van de handel 
in olie. Glencore nam in het 

voorjaar van 2020, toen de 
olieprijs kelderde, grote posi-
ties in en verkocht die later 
met veel winst. Ook de han-
del in kobalt was erg winst-
gevend. De winst van de 
mijnafdeling daalde op jaar-
basis met 13 procent naar 
7,8 miljard dollar. Lagere 
steenkoolprijzen deden de 
hogere prijzen voor koper, 
nikkel en kobalt teniet.
CEO Ivan Glasenberg geeft 
na achttien jaar de fakkel 
door aan Gary Nagle. Glasen-
berg bracht Glencore naar de 
beurs in 2011 en behoudt 9 
procent van de aandelen. 
Maar zijn naam blijft ook 
verbonden aan het anticor-
ruptieonderzoek naar de 
 activiteiten van Glencore dat 
nog altijd loopt in de Ver-
enigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Brazilië.

Conclusie
De herneming van het divi-
dend werd positief onthaald 
en er zit nog meer in het vat 
voor de aandeelhoudersver-
goedingen. Na de forse prijs-
klim van verschillende 
grondstoffen is een consoli-
datie of terugval niet uitge-
sloten. Door zijn hogere risi-
coprofiel noteert Glencore 
met een flinke korting tegen-
over zijn sectorgenoten BHP 
en Rio Tinto. Tegen 1,5 keer 
de boekwaarde is het aandeel 
niet duur. Met het oog op de 
start van een nieuwe super-
cyclus in grondstoffen en 
 hogere aandeelhoudersver-
goedingen krijgt Glencore 
een positief advies. Het risico 
is wel bovengemiddeld. z

G L E N C O R E

Het dividend is terug

Koers: 2,80 pond
Ticker: GLEN LN
ISIN-code: JE00B4T3BW64
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 37,3 miljard pond
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: 14
Koersverschil 12 maanden: +149%
Koersverschil sinds jaarbegin: +20%
Dividendrendement: 3%

Door zijn hogere risico- 
profiel noteert Glencore 
met een flinke korting  
tegenover zijn sector- 
genoten BHP en Rio Tinto.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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W
e namen vorige zomer 
het Franse biotechbe-
drijf Inventiva op in de 
voorbeeldportefeuille 
na de verrassend sterke 
fase IIb-resultaten met 
de pan-PPAR-remmer 

lanifibranor op patiënten met 
niet-alcoholische steatose 
hepatitis (NASH). De resul-
taten wettigen de hoop dat 
Inventiva de winnaar wordt 
in de zoektocht naar een 
 medische doorbraak in de 
behandeling van NASH, sa-
men met niet-alcoholische 
leververvetting (NAFDL), de 
grootste overblijvende niet te 
behandelen leverziekte, met 
een geschat marktpotentieel 
van 30 miljard dollar.
Inventiva verzilverde de ster-
ke resultaten met een beurs-

gang op Nasdaq, waarmee  
de Fransen 94,9 miljoen euro 
ophaalden. Hoewel de beurs-
gang niet de verhoopte hoge-
re koers opleverde, volstaat 
de kaspositie van 133 miljoen 
euro van eind december tot 
het vierde kwartaal van 2022.
Begin januari werd na de 
consultatie met zowel het 
Amerikaanse als het Europe-
se geneesmiddelenagent-
schap het goede nieuws aan-
gekondigd dat één fase III- 
studie zal volstaan om, in ge-
val van gunstige resultaten, 
een goedkeuringsdossier in 
te dienen. Het primaire eind-
punt is een gecombineerde 
score op de NASH-resolutie 

en de vermindering van litte-
kenvorming. De start van de 
eerste fase van de studie is 
gepland in de eerste jaarhelft, 
met voorziene tussentijdse 
resultaten over de eerste 900 
patiënten in de tweede helft 
van 2024. Het is cruciaal dat 

zowel de FDA als het EMA 
ermee instemde een versnel-
de goedkeuring mogelijk te 
maken op basis van de tus-
sentijdse resultaten. Daarna 
start een tweede deel van de 
studie die tot een definitieve 
goedkeuring kan leiden.
Parallel loopt nog een fase II- 
studie op type 2-diabetes-
patiënten met NAFDL. De 
resultaten werden tot nu ver-
wacht in 2021, maar worden 
door de tragere rekrutering 
vanwege corona voorzien in 
de eerste helft van 2022.
Het oprichtersduo, de groot-
aandeelhouders Fréderic 
Cren en Pierre Broqua (sa-
men 25%), hebben duidelijk 
vertrouwen in lanifibranor 
en schoven bij de jaarrappor-
tering plannen naar voren 
om de molecule ook te testen 
op nog ziekere patiënten met 
gecompenseerde cirrose en 
in combinatie met kandidaat- 
geneesmiddelen met andere 
werkingsmechanismen. De 
financiering daarvoor is niet 
voorzien in de vooropgestel-
de cashburn.
Vanwege het enorme poten-
tieel van lanifibranor besliste 

Inventiva minstens tijdelijk 
niet langer zelf te investeren 
in de verdere klinische ont-
wikkeling van odiparcil, een 
kandidaat-geneesmiddel 
voor vijf vormen van de erfe-
lijke stofwisselingsziekte 
mucopolysaccharidosis 
(MPS). Na eerdere positieve 
fase IIa-resultaten bij vol-
wassenen bekijken de Fran-
sen alle strategische opties. 
Mogelijk wordt later dit jaar 
een partnerschap gesloten. 
De resultaten van de lopende 
fase I-studie van ABBV-157, 
een kandidaat-geneesmiddel 
dat AbbVie in licentie nam 
van Inventiva en wordt getest 
op patiënten met de huid-
ziekte psoriasis, is opgescho-
ven van het eerste naar het 
tweede kwartaal.

Conclusie
We hebben nooit onder stoe-
len of banken gestoken dat 
we hoopten met Inventiva dit 
jaar een fors rendement te 
realiseren. Dat kan er enkel 
komen met een licentiedeal 
voor lanifibranor of een over-
namebod. Het blijft afwach-
ten of grote farmabedrijven 
zoals Gilead Sciences, Novo 
Nordisk, Novartis, Pfizer of 
AstraZeneca zullen toehap-
pen. Duidelijk is dat het op-
richtersduo heel veel waar-
depotentieel ziet in lanifibra-
nor. We vertrouwen erop dat 
ze dat potentieel maximaal 
zullen benutten. Ook al kan 
dat betekenen dat we langer 
geduld zullen moeten uitoe-
fenen. z

I N V E N T I V A

Ambities worden opgekrikt

Koers: 11,02 euro
Ticker: IVA FP
ISIN-code: FR0013233012
Markt: Euronext Parĳs
Beurskapitalisatie: 425,7 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +339%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: -

We vertrouwen erop  
dat de oprichters het 
 potentieel van lanifibra - 
nor maximaal benutten.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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J
ensen Group, de specialist 
in industriële wassyste-
men, zag haar koers in 
2020 terugvallen naar het 
peil van 2015. De corona-
pandemie trof de toeristi-
sche sector ongemeen 

hard, zeker het segment van 
de zakenreizen. De hotels, 
een belangrijke klantengroep 
van Jensen, zijn leeg of zo 
goed als leeg. De omzet dook 
naar 245,2 miljoen euro. Dat 
is 26,2 procent lager dan de 
332,2 miljoen euro in 2019. 
Van een herstel in de tweede 
jaarhelft was bij Jensen 
Group niet echt sprake. De 
groei sinds 2014 is eensklaps 
verdwenen. Jensen draaide 
door de coronapandemie 
procentueel weer meer om-
zet in de Europese Unie (on-
geveer twee derde) en min-
der in Azië. De groep wil 
nochtans evolueren naar de 
helft uit de Europese Unie en 
de helft uit de rest van de 
 wereld.
Het fikse omzetverlies weegt 
op de winst. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) zakt met 36,3 
procent, van 31,2 miljoen 
naar 19,8 miljoen euro. Daar-
van haalde Jensen 9 miljoen 
euro in de eerste jaarhelft. 
Toen was er een terugval met 
ruim 56 procent tegenover de 
eerste helft van 2019. Per 
aandeel zakte de winst van 4 
naar 2,5 euro. Dat houdt een 
daling van de ebitda-marge 
van 9,4 naar 8,1 procent in.
Het bedrijfsresultaat (ebit) 
maakt een nog stevigere duik: 
van 23,0 naar 12,8 miljoen eu-
ro (-44,4%). Maar het is niet 
meer de crashlanding van het 
eerste halfjaar (-86% tot 
2,4 miljoen euro). Het houdt 

wel een afname van de ebit- 
marge van 6,9 naar 5,2 pro-
cent in, maar net als in 2009 
bleef Jensen Group wel 
winstgevend.
De orkaan Michael berok-
kende de belangrijkste pro-
ductiefaciliteit van Jensen 

USA grote schade op 10 okto-
ber 2018. De gedeeltelijke 
uitkering van de verzekering 
heeft een positieve impact 
van 2,9 miljoen euro gehad 
op de ebit. Nog een gunstig 
effect vormden de overheids-
steunmaatregelen (+0,7 mil-
joen), maar herstructure-
ringskosten hadden een 
 negatieve impact van 2,7 mil-
joen euro.
Het nettoresultaat bedraagt 
7,6 miljoen euro, of 0,97 euro 
per aandeel. Dat is iets meer 
dan een halvering (-51,6%) 
tegenover de 15,7 miljoen eu-
ro van 2019 en een flinke ver-
betering tegenover de slechts 
1,5 miljoen euro (0,19 euro 

per aandeel) in de eerste 
jaarhelft.
Een heel gunstige vaststelling 
bij Jensen Group, die wordt 
gecontroleerd door de Deen-
se familie Jensen via Jensen 
Invest (53 %), is de sterke fi-
nanciële positie. De nettokas-

positie bedroeg eind vorig 
jaar 28,3 miljoen euro, of 
3,6 euro per aandeel. Daar-
door kan er, ondanks een 
heel moeilijk jaar, over 2020 
toch nog een dividend van 
0,25 euro bruto per aandeel 
af.
De perspectieven voor dit 
jaar zijn nog niet hartverwar-
mend. Het ziet ernaar uit dat 
de moeilijke periode nog wel 
even zal aanhouden. Het aan-
tal ontvangen orders in 2020 
bleef beperkt tot 223,4 mil-
joen euro, of 31,5 procent 
minder dan de 326,3 miljoen 
van 2019. Dat biedt nog niet 
veel reden tot groot optimis-
me over de eerste helft van 
dit jaar.

Conclusie
Jensen Group heeft een 
moeilijk jaar achter de rug en 
zal dit jaar nog geen normale 
resultaten kunnen voorleg-
gen. De groep verwacht op 
zijn vroegst in 2022 een nor-
malisering van het internati-
onale reisverkeer (toerisme 
en zakenreizen). De kosten 
onder controle houden, 
winstgevend blijven en van-
uit een sterke financiële posi-
tie misschien dit jaar een 
overname doen, lijkt voorlo-
pig de hoogst mogelijke am-
bitie. Het aandeel heeft nog 
herstelpotentieel. Vandaar 
het positieve advies. z

J E N S E N  G R O U P

Toch nog winstgevend

Koers: 27,30 euro
Ticker: JEN BB
ISIN-code: BE0003858751
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 213,5 miljoen euro
K/w 2020: 29
Verwachte k/w 2021: 23
Koersverschil 12 maanden: +32%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 0,9%

Het coronajaar 2020  
heeft alle omzetgroei  
sinds 2014 weggevaagd.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 24 MAART

GF



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

127

1  A P R I L  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

N
a een moeilijk 2019 was 
er in 2020 geen beter-
schap bij McEwen Mi-
ning. De coronapande-
mie is maar een gedeelte-
lijke verklaring. Andere 
goudproducenten hiel-

den hun productie beter op 
peil en kampten niet met zul-
ke hoge verliescijfers.
De uitbouw van het goud-
mijnbedrijf loopt niet van 
een leien dakje. Ook veteraan 
en stichter Robert McEwen 
spreekt over de rampjaren 
2019 en 2020. Dit jaar wordt 
evenmin geweldig. 2021 
wordt een overgangsjaar, om 
de productieproblemen ver-
der aan te pakken, verder aan 
exploratie te doen en te kij-
ken of succesvolle afsplitsin-
gen mogelijk zijn, die het 
aandeel weer aantrekkelijk 
moeten maken.

McEwen Mining heeft vier 
producerende mijnen: El 
Gallo, San José, Black Fox en 
Gold Bar. Er is ook een pro-
ject in ontwikkeling in de 
buurt van Black Fox, Lexam 
VG Gold, en een zakenkans 
in koper, Los Azules. Door de 
enorme stijging van de ko-
perprijs denkt McEwen er-
aan dat laatste exploratiepro-
ject apart te laten noteren, 
waarbij McEwen Mining een 
belangrijke aandeelhouder 
blijft.
De productie van de El Gallo- 
mijn in Mexico loopt op haar 
einde. Er staat een middel-

groot zilvermijnproject op 
stapel: Fenix. Dat moet daar 
voor een verlenging van de 
productie zorgen. De groep 
overweegt ook dat project 
apart te laten noteren, met 
McEwen Mining als referen-
tie-aandeelhouder. Het moet 
financiële middelen opleve-
ren om die projecten te ont-
wikkelen. Dan kan de groep 
de 49 miljoen dollar die ze nu 
heeft, gebruiken om de pro-
blemen bij haar mijnen aan 
te pakken en de productie 
met een verdere exploratie 
vanaf 2023 richting het doel 
van 300.000 troy ounce gou-
dequivalenten te stuwen. 
Daar bleef McEwen vorig 
jaar met 114.800 troy ounce 
goudequivalenten ver van af. 
Dat was een daling met 34 
procent  tegenover 2019 
(174.400 troy ounce).
De coronapandemie sloeg 
ook hard toe in Noord- en 
Latijns-Amerika (Mexico, Ar-
gentinië). De productie daal-
de in alle mijnen. Gold Bar is 
een zorgenkind. Eerst liet de 
opstart in 2019 op zich wach-
ten, en snel na de opstart in 
juni 2019 bleken de produc-

tieprognoses te optimistisch. 
De kwaliteit van het project 
is minder goed dan gedacht. 
De reserves worden nu 25 à 
35 procent lager geschat, wat 
leidde tot een eenmalige 
waardevermindering van 

83,8 miljoen dollar in de cij-
fers van 2020. Dat, samen 
met de lager dan verwachte 
productie en hogere produc-
tiekosten, kleurde 2020 voor 
de edelmetalenproducent 
dieprood. Er was 152,3 mil-
joen dollar (0,38 dollar per 
aandeel) verlies, tegenover 
een verlies van 59,7 miljoen 
dollar (0,17 dollar per aan-
deel) in 2019.
Daardoor moest de groep 
veel vaker dan gepland extra 
geld ophalen. Enkel de San 
José-mijn was vorig jaar ren-
dabel. De nieuwe financie-
ringsrondes lukten wel zon-
der korting op de beurskoers. 
Bij de kapitaalronde van au-
gustus was er zelfs een ruime 
premie van 21 procent boven 
de beurskoers. Dat is een 
lichtpuntje in de duisternis. 
De productieprognose voor 
2021 bedraagt 141.000 tot 
160.400 troy ounce goude-
quivalenten.

Conclusie
McEwen Mining heeft de 
voorbije twee jaar zwaar 
 teleurgesteld. Gelukkig zijn 
de verder stijgende edelme-
taalprijzen bondgenoten van 
minder presterende mijnen. 
Maar om vanaf 2022 weer 
een winstgevende goudpro-
ducent te worden, zal de pro-
ductie flink moeten stijgen. 
Om opnieuw een beurssuc-
ces te worden, zal Robert 
McEwen met meer dan de 
verwachte productiestijging 
moeten uitpakken. Succes-
volle afsplitsingen kunnen 
daarbij helpen. Een herstel-
kandidaat voor de risicobe-
wuste belegger. z

M C E W E N  M I N I N G

Tweede zwak jaar op rij

Koers: 1,14 dollar
Ticker: MUX US
ISIN-code: US58039P1075
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 523 miljoen dollar
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +91%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: -

Om weer een beurssucces 
te worden, zal Robert 
McEwen met meer dan de 
verwachte productiestij-
ging moeten uitpakken.

Advies: koopwaardig
Risico:  hoog
Rating: 1C
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O
ndanks een nieuwe re-
cordomzet dook het aan-
deel van Nvidia meer 
dan 15 procent lager na 
de publicatie van de 
kwartaal- en de jaarcij-
fers. De specialist in half-

geleiders voor grafische toe-
passingen sloot het gebroken 
boekjaar 2021, dat eindigde 
op 30 januari, af met een om-
zet van 5 miljard dollar. Dat 
was 61 procent meer dan vo-
rig jaar en boven de consen-
susprognose van 4,8 miljard. 
Ook de nettowinst van 
1,96 miljard dollar, of 3,1 dol-
lar per aandeel (+67%), lag 
boven de verwachte 2,81 dol-
lar. De brutomarge bleef na-
genoeg ongewijzigd op 65,5 
procent. Dat had te maken 
met uitgaven verbonden aan 
de overname van Mellanox.

De helft van de omzet 
(2,5 miljard dollar) kwam uit 
gaming, dat een groei met 67 
procent op jaarbasis en 10 
procent op kwartaalbasis liet 
optekenen. Nvidia levert de 
grafische chips voor de Nin-
tendo Switch-spelconsole en 
lanceerde de nieuwe GeForce 
RTX30 Series. De omzet van 
de datacenteractiviteit ver-
drievoudigde op jaarbasis 
naar 1,9 miljard dollar, maar 
groeide op kwartaalbasis 
niet. De groeivoet daalt sinds 
het tweede kwartaal van vo-
rig jaar en is tot stilstand ge-
komen. De datacenterafde-
ling omvat halfgeleiders die 

in servers voor cloudcompu-
ting worden gebruikt. Een 
belangrijke toepassing is 
kunstmatige intelligentie. 
Nvidia profiteert ook van de 
hogere vraag naar chips voor 
supercomputers die worden 
gebruikt voor het mijnen van 
cryptovaluta.
In het afgelopen boekjaar 
groeide de groepsomzet met 
52,7 procent naar 16,68 mil-
jard dollar. Daarbij stond ga-
ming in voor 47 procent of 
7,76 miljard dollar. De groei 
van gaming is met de coro na-
pandemie een versnelling 
hoger geschakeld. Nvidia 
blijft wel afhankelijk van de 
levenscyclus van de verschil-
lende spelconsoles. Boven-
dien is onduidelijk of gaming 
nog zo zal blijven groeien na 
de pandemie. Het datacen-
tersegment tekende voor 
6,7 miljard dollar, of 40 pro-
cent van de omzet. Nvidia wil 
sterk groeien in die niche en 
kocht daarvoor het Israëli-
sche Mellanox. De afdelingen 
Automotive en Professional 
Visualization leveren de rest 
van de omzet. De aangepaste 
bedrijfswinst of ebitda klom 

vorig jaar naar 7,31 miljard 
dollar (+78%). Op jaarbasis 
groeide de nettowinst met  
55 procent naar 4,33 miljard 
dollar, of 7,02 dollar per aan-
deel.
Nvidia rekent voor het lopen-
de kwartaal op een omzet 

van 5,3 miljard dollar. Voor 
het volledige boekjaar rekent 
de consensus op een omzet-
groei met een derde. Dat is 
een stuk minder dan vorig 
jaar, maar de productiecapa-
citeit is beperkt door de we-
reldwijde schaarste aan com-
ponenten voor halfgeleiders.
Nvidia boekte vorig jaar een 
vrije kasstroom van 4,7 mil-
jard dollar. Eind vorig jaar 
beschikte het over 11,6 mil-
jard dollar aan liquiditeiten. 
Daar stond een schuld van 
7 miljard dollar tegenover. 
Nvdia keert een dividend van 
16 dollarcent op kwartaalba-
sis uit. De overname van het 
Britse ARM Holdings voor 
34,5 miljard dollar wacht nog 
op de goedkeuring van ver-
schillende instanties. Bij 
goedkeuring betaalt Nvidia 
12,5 miljard cash en de rest in 
nieuwe aandelen. Dat zou tot 
een verwatering van zo’n 7 
procent leiden.

Conclusie
De capaciteitsproblemen in 
de halfgeleidersector beper-
ken het groeipotentieel op 
korte termijn. Het aandeel 
staat ook onder druk door de 
oplopende rente. Daarnaast 
is er bezorgdheid over de 
groei in het datacenterseg-
ment en de duurzaamheid 
van de huidige groei in het 
gamingsegment. De hoge 
waardering (15 keer de ver-
wachte omzet en 44 keer de 
ebitda) laat weinig ruimte 
voor negatieve verrassingen. 
Een goedkeuring van de 
overname van ARM kan het 
sentiment verbeteren. z

N V I D I A

Groeipotentieel onder druk

Koers: 522,83 dollar
Ticker: NVDA US
ISIN-code: US67066G1040
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 324,2 miljard dollar
K/w 2020: 76
Verwachte k/w 2021: 40
Koersverschil 12 maanden: +65%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 0,1%

De overname van ARM 
Holdings wacht nog op  
de goedkeuring van  
verschillende instanties.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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V
oortbouwend op de voor-
uitgang in 2020 worden 
de komende twaalf tot 
achttien maanden cruci-
aal voor Sequana Medi-
cal, de Gentse specialist 
in de behandeling van 

vochtophoping door lever-
ziekten, kanker of hartfalen. 
Ten eerste zal Poseidon, de 
Noord-Amerikaanse studie 
voor het gebruik van de alfa-
pump op patiënten met 
vochtophoping in de buik als 
gevolg van de niet-alcoholge-
dreven vetteleverziekte 
(NASH) in het tweede kwar-
taal van 2022 resultaten over 
het primaire eindpunt rap-
porteren. Eind 2020 waren 
er al sterke resultaten bij der-
tien patiënten in een aparte 
testgroep. In het tweede 
kwartaal volgen de volledige 
data. Als alles goed gaat, kan 
Sequana de Amerikaanse 
goedkeuringsaanvraag indie-
nen in de tweede helft van 
2022 en in de eerste helft van 
2023 zelfstandig de verkoop 
aanvatten. De marktkansen 
worden op 3 miljard euro ge-
schat.

De tweede cruciale prioriteit 
is de verdere ontwikkeling 
van het alfapump DSR-sys-
teem (direct sodium removal 
of directe natriumverwijde-
ring) voor hartpatiënten die 
kampen met vochtopho-
pings problemen, ondanks 
het gebruik van vochtafdrij-
vende middelen of diuretica. 
De komende maanden krij-
gen we de volledige resulta-

ten (tot tien patiënten) van 
de Red Desert-studie. In okto-
ber 2020 toonden de data 
van de eerste vijf patiënten 
aan dat de inplanting van de 
alfapump en de meervoudige 
behandeling met de DSR-op-
lossing goed werd verdragen. 

Daarnaast bleek het systeem 
de vochtbalans van de patiën- 
ten op peil te houden zonder 
de behoefte aan diuretica tij-
dens de zes weken durende 
DSR-behandeling. Heel be-
moedigend was dat de pati-
enten na de behandelings-
periode veel beter reageer-
den op lagere doses diuretica 
en in de meeste gevallen, 
zelfs maanden na de behan-
deling, er veel minder be-
hoefte aan hadden.
De volgende studie, Sahara 
Desert, zal twintig patiënten 
rekruteren met chronisch 
hartfalen die onstabiel zijn, 
ondanks het gebruik van ho-
ge doses diuretica. Die dose-
ringsstudie start in het twee-
de kwartaal, met verwachte 
tussentijdse resultaten in het 
vierde kwartaal en volledige 
resultaten in de eerste helft 
van 2022. Het plan is daarna 
een grotere haalbaarheids-
studie op te starten in de Ver-
enigde Staten, voor het eerst 
met de gepatenteerde DSR- 
oplossing van de volgende 
generatie, die Sequana aan 
het ontwikkelen is. Nadien 
zal een partnerschap worden 
gesloten voor de Amerikaan-

se registratiestudie en de mo-
gelijke commercialisatie van 
de alfapump DSR. De totale 
marktkansen in de Verenigde 
Staten en Europa worden op 
5 miljard euro geschat.
In januari kondigde Sequana 
aan dat het belangrijke pa-
tenten op het alfapump DSR- 
systeem in de Verenigde Sta-
ten en Europa heeft verwor-
ven. Door de sterke eerste 
 resultaten van Red Desert 
bekijkt Sequana mogelijke 
toepassingen op patiënten 
met nierfalen.
Na de kapitaalverhoging met 
22,5 miljoen euro in februari 
(uitgifte van 2,65 miljoen aan- 
delen tegen een lager dan ver- 
wachte 8,5 euro per aandeel) 
zijn er voldoende middelen 
tot het tweede kwartaal van 
2022. De jaarcijfers brachten 
geen verrassingen. Produc-
tieproblemen remden de be-
scheiden verkoop in Frank-
rijk en Duitsland tijdelijk af. 
De jaaromzet ging 1 procent 
lager tot 963.000 euro.

Conclusie
Na een forse tussenspurt 
rond het jaareinde is het aan-
deel van Sequana Medical 
 teruggevallen tot onder het 
uitgifteniveau van de kapi-
taalverhoging in februari (8,5 
euro). Voor investeerders die 
nog geen positie hebben, is 
dat een mooi instapniveau. 
De komende maanden komt 
er heel wat nieuws. We zien 
de ontwikkelingen met ver-
trouwen tegemoet en houden 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille stevig vast. z

S E Q U A N A  M E D I C A L

Komend jaar is cruciaal

We zien de ontwikkeling  
van Sequana Medical met 
vertrouwen tegemoet.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 MAART

Koers: 8,20 euro
Ticker: SEQUA BB
ISIN-code: BE0974340722
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 151,2 miljoen euro
K/w 2020: -
Verwachte k/w 2021: -
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement: -
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In 2020 steeg de geconso-
lideerde omzet van de gas-
tankerrederij Exmar van 
225 miljoen tot 384,2 miljoen 
dollar, terwijl de bedrijfskas-
stroom (ebitda) ruim verdub-
belde: van 100,9 miljoen tot 

239,9 miljoen dollar. Een net-
toverlies van 13,2 miljoen 
dollar werd 91,9 miljoen dol-
lar winst. De cijfers zijn wel 
sterk beïnvloed door een 
eenmalige nettovergoeding 
van het Argentijnse YPF voor 
de Tango FLNG. Volgens 
 Exmar is er belangstelling 
om dat platform weer in te 
zetten. Exmar keert opnieuw 
een dividend uit: 0,15 euro 
per aandeel. De koers klom 
met bijna 6 procent.

2020 was succesvol voor IBA 
dankzij zijn partnerschap 
met het Chinese CGNNT. 
Bovendien sleepte het pro-
tontherapiebedrijf in de 
tweede jaarhelft twee nieuwe 
contracten in de wacht. 

Daardoor klom de omzet met 
10,4 procent tot 311,9 miljoen 
euro, bij een recurrente be-
drijfswinst (rebit) van 
55,9 miljoen. Die cijfers over-
troffen de verwachtingen van 
de analisten. De orders be-
droegen 166 miljoen euro. De 
nettocashpositie verbeterde 
tot 65,2 miljoen euro. De 
groep keert een brutodivi-
dend van 0,20 euro per aan-
deel uit. De koers steeg met 
bijna 4 procent.

De herstructurering bij 
Greenyard is afgerond.  
De groente- en  fruitgroep 
sloot een overeenkomst voor 
de herfinanciering van 
467,5 mil joen euro voor drie 
jaar, met een optie tot een 

verlenging van een jaar. Er is 
ook een kapitaalverhoging 
van 50 miljoen euro doorge-
voerd, waarop Alychlo, de 
holding van Marc Coucke, en 
zijn zakenpartner Joris Ide 
inschreven tegen 7 euro per 
aandeel. Daardoor bezit Cou-
cke 13,4 procent van Green-
yard, wat hem ook een be-
stuurszitje oplevert. De be-
leggers reageerden enthousi-
ast: de koers sprong 17,5 pro-
cent hoger.

De chipproducent Intel ont-
vouwde een plan om weer op 
het juiste pad te raken. Het 
investeert 20 miljard dollar 
in nieuwe fabrieken om het 
chipstekort aan te pakken. 
Daarnaast wil het vanaf 2023 

meer terugvallen op chips 
van derde partijen, en zoekt 
het manieren om nieuwe 
klanten aan te trekken. 
 Daarbij vielen de namen van 
Apple en Qualcomm. Voor 
het eerste kwartaal verwacht 
de CEO de outlook te over-
treffen, dankzij de sterke 
vraag naar notebooks. Voor 
2021 gaat de groep uit van 
76,5 miljard dollar omzet en 
4 dollar winst per aandeel.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 3,40 euro
Ticker: EXM BB
ISIN-code: BE0003808251

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 15,04 euro
Ticker: IBAB BB
ISIN-code: BE0003766806

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 8,74 euro
Ticker: GRYFO BB
ISIN-code: BE0003765790

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 62,04 dollar
Ticker: INTC US
ISIN-code: US4581401001
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H
et zegt veel als de aande-
lenkoers van een bedrijf 
met bijna 5 procent stijgt 
als het vertrek van de 
voorzitter wordt aange-
kondigd. Dat is wat er 
 onlangs is gebeurd bij de 

Franse voedingsreus  Danone. 
Emmanuel Faber stapte op en 
werd vervangen door Gilles 
Schnepp (de voormalige CEO 
van Legrand). Danone gaat 
daarnaast op zoek naar een 
nieuwe CEO. Voorlopig zijn 
Véronique Penchienati-Bo-
setta en Shane Grant CEO en 
vice-CEO.
Het rommelt al langer bij 
 Danone. Activistische aan-
deelhouders zoals Bluebell 
wilden Faber al langer weg. 

O P T I E S

Mikken op bezemeffect bij Danone
De voormalige CEO en voor-
zitter van de raad van bestuur 
zag 2021 onlangs nog als “een 
jaar van herstel”. Dat zou 
niets te vroeg zijn. Eind sep-
tember 2019 stond de koers 
van het aandeel nog op 80 eu-
ro. Daarna ging het bergaf. 
Het dieptepunt werd bereikt 
in oktober vorig jaar rond 
46 euro. Het vooruitzicht op 
veran dering aan de top en de 
verhoopte beterschap deed de 
koers richting 60 euro her-
stellen, met als motto: nieuwe 
bezems vegen schoon. 
Technisch is de trend weer 
stijgend. We gaan met opties 
à la hausse op het aandeel, 
maar we doen dat wel op een 
voorzichtige wijze.

Geschreven put
Schrijf de put Danone sep-
tember met uitoefenprijs 
60,00 euro @ 5,00 euro
Met dit contract voelen we 
ons relatief op ons gemak. Als 
de aandelenkoers verder 
stijgt, zal de waarde snel uit 
de premie glippen. In dat ge-
val tellen we de winst (100 x  
5 = 500 euro) uit. Het kan ui-
teraard verkeerd lopen, als de 
koers van het aandeel van Da-
none weer in een dalende 
trend terechtkomt. Als we 
worden aangewezen en we de 
aandelen moeten kopen, beta-
len we 55 euro (60 ¬ 5 euro) 
per aandeel. Daar ligt onge-
veer ook de technische steun-
zone.

Gekochte call
Koop de call Danone de-
cember met uitoefenprijs 
65,00 euro @ 1,43 euro
We geven het aandeel de tijd 
om verder te herstellen. We 
betalen een premie van 
143 euro (100 x 1,43 euro) en 
kopen daarmee tijd tot eind 
dit jaar om te profiteren van 
hogere koersen. Dit contract 
wordt pas echt geld waard als 
de koers een kleine 10 pro-
cent stijgt. Rond 65 euro 
wacht er wel een weerstand. 
Maar als die het begeeft, is 
een verdere stijging richting 
75 euro niet uitgesloten en 
kunnen we een fraaie winst 
halen op dit contract. z

D
e Bel-20-index vierde 
 deze maand zijn dertigste 
verjaardag en werd her-
schikt. Met Melexis en 
Elia kwamen er twee 
nieuwkomers bij, ten na-
dele van ING en Barco.

Beleggers die de referentie- 
index van de Belgische beurs 
willen schaduwen met een 
tracker, hebben maar weinig 
keuze. Slechts één uitgever 
biedt een tracker op de Bel-20 

D E R I V A T E N

Tracker op de vernieuwde Bel-20

aan: het Franse Lyxor ETF. 
De marktmakers zijn BNP 
 Paribas en Société Générale.

Lyxor BEL20 Total 
 Return Index
• Notering: Euronext Brussel
• Tickersymbool: BEL BB
• ISIN-code: FR0000021845
•  Activa onder beheer: 

52 miljoen euro
•  Jaarlijkse beheerkosten: 

0,5%
Deze ETF bestaat sinds 2002 
en schaduwt de BEL20 Total 
Return Index. Die is niet ge-
lijk aan de gewone Bel-20-in-
dex. ‘Total return’ betekent 
dat ook de dividenden wor-
den meegerekend in het ren-
dement. De dividenden wor-

den halfjaarlijks uitgekeerd 
en opnieuw geïnvesteerd. Het 
voordeel is dat op de uitge-
keerde dividenden geen roe-
rende voorheffing hoeft te 
worden betaald. De beheers-
kosten bedragen 0,5 procent 
op jaarbasis, wat gemiddeld is 
voor een indextracker. Die 
kosten zitten in de koers van 
de tracker verwerkt.
De financiële sector heeft met 
35,2 procent het grootste ge-
wicht. In dat cijfer zijn de 
holdings inbegrepen. Ge-
zondheidszorg (farma en bio-
tech) volgt op de tweede 
plaats met 21,8 procent. Daar-
na komen materialen (15,4%) 
en consumentengoederen 
(14,2%). Opvallend is het ge-

brek aan grote technologie-
bedrijven. Daardoor blijft de 
Bel-20 achter op andere grote 
aandelenindexen op een mo-
ment dat groeiaandelen en 
technologie in trek zijn.
Van de Bel-20-tracker van 
Lyxor bestaat geen variant om 
in te spelen op een daling van 
de index. Dat kan wel met 
hefboomproducten (turbo’s). 
Het idee achter die producten 
is dat de belegger maar een 
deel van de index koopt en zo 
een hefboom creëert. BNP 
Paribas Markets biedt 34 hef-
boomproducten aan, waarvan 
27 long en 7 short. z

TOP VĲF BEL20 TOTAL RETURN 
INDEX

1. AB InBev  12,1%
2. KBC Groep  11,9%
3. Argenx 10,8%
4. UCB  8,4%
5. GBL  7,6%

HISTORISCHE RENDEMENTEN EN 
AFWĲKING

  Lyxor Bel20 Bel20 Afwĳking 
  TR  TR 

YTD +7,75% +7,88% -0,13%
12 maanden  +47,9% +48,6% -0,7%
3 jaar  +6,8% +8,1% -1,3%
5 jaar  +26,3% +28,5% -2,2%
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N
iet alleen de structurele 
groei, ook de vaccinatie-
campagne loopt achterop 
in de Europese Unie. Dat 
noopt België tot een ver-
strenging van de corona-
maatregelen en duwt een 

aantal aandelen even lager. 
We gaan uit van een gezonde 
tussentijdse correctie, na de 
stevige opmars sinds begin 
november. Maar het zal niet 
lang duren al vorens de aan-
delenmarkten hun opgaande 
trend voortzetten. 

Texaf: goed standge-
houden
Texaf, de holding die zich 
uitsluitend richt op de De-
mocratische Republiek Con-
go, heeft vorig jaar de coro-
naschade kunnen beperken. 
Het grote Afrikaanse land, 
dat een gemiddeld heel jonge 
bevolking heeft (twee derde 
van de Congolezen is jonger 
dan 25 jaar en slechts 3% is 
ouder dan 65 jaar), is minder 
getroffen dan de meeste Eu-
ropese landen. De huurin-
komsten van de vastgoedpoot 
(residentieel en kantoren) 
bedroegen vorig jaar 

19,33 miljoen euro, in lijn met 
de 19,23 miljoen euro van 
2019. De extra opbrengst van 
zes nieuwe villa’s van het 
project Bois Nobles compen-
seerden het huurvacuüm 
door de tijdelijke sluiting van 
de grenzen tot 15 augustus en 
de leegstand in het vierde 
kwartaal. Carrigrès, een 
zandsteengroeve in Kinshasa 
met nog minstens veertig jaar 
reserves, haalde in 2020 een 
omzet van 2,56 miljoen euro, 
of 4 procent meer dan in 
2019 (toen 2,46 miljoen eu-
ro).
Texaf Digital is een nieuwe 
groeipool. Begin 2020 werd 
de digitale campus Silikin 
Campus geopend, die onder-
dak biedt aan de Kinshasa 
Digital Academy, die Congo-
lese jongeren een intensieve 
opleiding in web- en mobiele 
ontwikkeling aanbiedt. Door 
de quarantainemaatregelen 
ging de campus wel tijdelijk 
dicht. Via de investering in 
het fonds Partech Africa 
heeft Texaf al in een aantal 
Afrikaanse start-ups geïnves-
teerd. Texaf wil een sleutel-
rol spelen in de digitalisering 

van het enorm grote land.
Een potentieel megaproject 
van de groep, de ontwikke-
ling van 1500 woningen op 
een terrein van 87 hectare in 
Kinsukae buiten Kinshasa, 
heeft weinig vooruitgang ge-
boekt. Het management moet 
nog altijd beslissen over de 
fasering en de financiering 
van het megaproject. De ver-
koop van een deel van het 
terrein met een meerwaarde 
van 5,12 miljoen euro aan het 
overheidsbedrijf Société Na-
tionale d’Electricité, om de 
stad Kinshasa te kunnen ver-
binden met een nieuwe wa-
ter-krachtcentrale, zorgde in 
het boekjaar 2019 nog voor 
een fraaie nettowinst van 
10,77 miljoen euro, of 
3,04  euro per aandeel. Zo’n 
meerwaarde ontbrak vorig 
jaar, zodat het nettoresultaat 
uitkwam op 4,6 miljoen euro 
(1,28 euro per aandeel).
Het is beter te kijken naar de 
evolutie van het recurrente 
bedrijfsresultaat (zonder 
eenmalige elementen): dat 
stabiliseert op 7,86 miljoen 
euro, tegenover 7,83 miljoen 
euro in 2019 (2,18 euro per 
aandeel). Dat blijft een stevi-
ge rebit-marge van 34 pro-
cent (recurrent bedrijfsresul-

taat tegenover omzet). De 
 rebit van de vastgoedactivi-
teiten daalde lichtjes met 2,5 
procent tot 9,06 miljoen euro. 
De tweede fase van het pro-
ject Bois Nobles, bestaand uit 
drie gebouwen met 33 woon-
eenheden, zal vanaf april tot 
juni 2021 beschikbaar ko-
men. De werf Petit-Pont 
werd zoals voorzien eind de-
cember opgeleverd en omvat 
ruim 3000 vierkante meter 
netto kantoorruimte.
De portefeuillemaatschappij 
profileert zich al jarenlang 
als een dividendaandeel, en 
vooral als een stevige divi-
dendgroeier. Vorig jaar kre-
gen aandeelhouders de pri-
meur van een keuzedividend. 
Die mogelijkheid biedt Texaf 
opnieuw aan voor het boek-
jaar 2020, met een dividend 
van 1,286 euro bruto per aan-
deel (+11% of 0,90 euro net-
to). Voor 2021 gaat het ma-
nagement uit van hogere 
 resultaten. Alleen al door de 
vastgoedontwikkeling blijft 
het koerspotentieel op lange 
termijn intact (koopwaar-
dig, rating 1B). z

Aandeelhouders van 
Texaf krijgen opnieuw 
een keuzedividend.

NIEUWS UIT BEDRĲVEN

Thema  
basiswaarden
·  Adidas: de koers kwam 

onder druk toen concurrent 
Nike in opspraak kwam van-
wege dwangarbeid in China. 
De vrees ontstond dat ook 
andere sportgiganten dat 
kon overkomen.

·  Atenor komt in aanmerking 
voor het Franse PEA-PME-
spaarplan, dat Fransen toe-
laat tegen fiscale gunst-
voorwaarden te beleggen in 
beursgenoteerde onderne-
mingen. De vastgoedgroep 

sloot een huurovereenkomst 
voor het Twist-project 
(Groothertogdom Luxem-
burg)

·  D’Ieteren laat kroonjuwel 
Belron (Carglass) een hoger 
dividend uitkeren na het 
aangaan van een nieuwe 
termĳnlening. De oorlogs-
kas van D’Ieteren raakt goed 
gevuld om een nieuwe aan-
koop te doen.

·  Euronav: M&G Investment 
heeft zĳn belang tot boven  
5 procent opgebouwd.

·  Ontex bundelt de krachten 

met Woosh voor de recy-
clage van luiers in ons land.

·  Picanol: de jaarcĳfers over 
2020 lieten in de tweede 
jaarhelft vooral een verbete-
ring zien in de weefmachi-
nes en een stabilisatie bĳ 
Tessenderlo. Voorzichtige 
prognose voor 2021. Een 
bespreking van de cĳfers 
verschĳnt in het volgende 
nummer.

Thema  
vergrijzing
·   Biocartis heeft de langver-

wachte en belangrĳke Gene-

Fusion-test op het Idylla- 
platform gelanceerd.

·  Galapagos: Bart Filius komt 
naast Onno van de Stolpe 
aan het hoofd van de bio-
techonderneming.

·  Mithra Pharmaceuticals 
kreeg voor anticonceptiepil 
Estelle (commerciële naam 
Drovelis) een positief advies 
voor de commercialisatie in 
Europese Unie. In principe 
EMA zal dat in het tweede 
kwartaal bekrachtigen.

Adempauze houdt aan
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 100 aandelen EVS gekocht tegen 17,88 euro 
(1797,95 euro)

 Verkoop: we hebben 20 aandelen Prosus verkocht tegen 92,50 euro 
(1840,05 euro)

 

 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
172.472,26   (99,9%)      256,58    (0,1%)             172.728,84 (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2021  Sinds 1/1/2021
Inside Beleggen +3,8% Bel20 +6,0%
Eurostoxx50 +8,5% MSCI World  +8,8%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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M
ogen we even uw aan-
dacht vestigen op de 
kleinste tabel in deze 
obligatierubriek: de wis-
selkoersen? Daarin posi-
tioneren we de waarde 
van een buitenlandse 

munt tegenover de euro. De 
euro staat bovenaan in de 
breuk, de buitenlandse munt 
onderaan. Tot voor kort wa-
ren de meeste cijfers in die 
tabel positief. Dat betekent 
dat de euro in waarde geste-
gen was tegenover die bui-
tenlandse munt, of dat die 
laatste verzwakt was tegen-
over de euro. Maar sinds kort 
overwegen de mintekens in 
de tabel. Alleen bij de Ameri-
kaanse dollar en de Turkse 
lira staat nog een plus. De 
waarde van die munten is nu 
dus lager tegenover de euro 
dan vorig jaar rond deze tijd. 
Dat is geen theoretische en 
vrijblijvende reflectie. Als 
vrijwel alle munten in waar-
de gestegen zijn tegenover de 
euro, dan is de euro ver-
zwakt. Hij is zelfs sterk ver-

zwakt tegenover de Noorse 
kroon, de Nieuw-Zeelandse 
en vooral de Australische 
dollar.

Stevige valutawinsten
Dat is goed nieuws voor obli-
gaties in buitenlandse mun-
ten. Wie obligaties bezit in 
Nieuw-Zeelandse dollar 
(NZD) en die vandaag ruilt 
voor de euro, maakt bijna 10 
procent koerswinst. Met de 
Australische dollar (AUD) zit 
u nog beter. Als u die nu ver-
koopt, behaalt u 16 procent 
koerswinst. De sterk gepre-
zen Noorse kroon (NOK) 
doet het bijna even goed met 
een koerswinst van 16 pro-
cent. Bij de andere grote 
munten is de winst iets min-
der uitgesproken, maar zelfs 
het veelgeplaagde Britse 
pond kost vandaag 7 procent 
meer dan een jaar geleden. 
Wie beweerde ook weer dat 
met obligaties geen winst 
meer te halen valt? De 
couponrente is inderdaad al 
geruime tijd bedroevend 

laag, maar de aanzienlijke 
koerswinst op een heel aantal 
valuta maakt veel goed.

Enkel lira onderuit
De Amerikaanse dollar 
(USD) en de Turkse lira 
(TRY) kosten nu minder dan 
een jaar geleden. De Turkse 
munt staat zelfs 35 procent 
lager. Het ontslag van Naci 
Agbal, de gouverneur van de 
Turkse centrale bank, heeft 
de munt een extra klap gege-
ven. Hij is de derde gouver-
neur in twee jaar die presi-
dent Recep Tayyip Erdogan 
de laan uitstuurt. Agbals 
moed om, tegen het advies 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE
MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR  Kinepolis Group  2,75% 18/12/26 93,45  4,05% 100.000 NR
EUR  Trafigura Funding  3,875% 02/02/26 99,92  3,89% 100.000 NR
EUR  Ford Motor Credit 2,386% 17/02/26  101,8 2,00% 100.000 BB+
USD  Jaguar Land Rover 5,875%  15/01/28 102,04  5,43% 200.000 B
USD  Delta Air Lines  3,75% 28/10/29 97,44  4,11% 2000 B+
USD  Petroleos Mexicanos  6,95% 28/01/60  89,61 7,80% 10.000 BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,51  4,35% 100.000 BBB
NOK  Volkswagen 2,50% 15/11/22 102,75  1,09% 20.000 BBB+
RUB  IBRD 5% 28/01/25 97,80  5,65% 100.000 NR
SEK  EIB 1,375% 12/05/28 107,31  0,38% 10.000 AAA
CAD  Daimler Canada  2,54% 21/08/23 103,51  1,07% 5000 BBB+
AUD  Ford Motor  3,683% 03/12/24 102,95  2,84% 2000 BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23 108,23  0,97%  2000 BBB-
ZAR  IBRD 7,5% 17/05/23 104,23  5,35% 10.000  AAA
TRY  EIB 10% 07/03/22  84,99 30,08% 1000 AAA
BRL  Asian Develop. Bnk  6% 05/02/26 95,80  7,04% 5000 NR
PLN  EIB 2,75% 25/08/26 112,14  0,60% 1000 AAA

* Nieuw in de selectie

Euro verliest terrein
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van Erdogan in, de rente met 
200 basispunten (2%) te ver-
hogen, tot 19 procent, heeft 
hem de das omgedaan. Hij 
wilde daarmee de inflatie 
(16,6%), het zorgenkind van 
Turkije, naar omlaag krijgen. 
Maar de logica van Erdogan 
zit anders in elkaar. Volgens 
hem zorgt een hogere rente 
voor nog meer inflatie, ter-
wijl in alle economieboeken 
net het omgekeerde staat.
De nieuwe centrale bankier, 
Sahap Kavcioglu, zal het 
moeten stellen met de ziens-
wijze van de president. Zo 
niet zal Erdogan snel weer 
een opvolger zoeken. Maar 
aangezien Kavcioglu een 
voormalig parlementslid van 
de partij van Erdogan is, valt 
te verwachten dat hij in het 
gelid zal lopen. De rente 
moet dus weer naar omlaag, 
wellicht met alle gevolgen 
van dien voor de waarde van 
de lira. De munt was al gerui-
me tijd te mijden, en die raad 
blijft dus gelden.

Amerikaanse groei-
spurt
De waardestijging van heel 
wat munten is aangenaam 
nieuws voor bezitters van 
obligaties in die munten. 
Voor wie enkel beleggingen 
in euro en Amerikaanse dol-
lar bezit, is dat een ander 
 verhaal. Maar gedane zaken 
 nemen geen keer. Het is nu 
belangrijker vooruit te kij-

ken. Noch voor de dollar als 
voor de euro ziet de toekomst 
er verontrustend uit.

De vooruitzichten op een 
groeispurt in de Verenigde 
Staten stuwen de obligatie-
rentes. De hogere rentes heb-
ben te maken met de hogere 
inflatieverwachtingen. Ze 
vormen niet meteen een 
 bedreiging voor de enorme 
groei. De Fed treedt nog niet 
echt op tegen de stijgende, 
langetermijnrente. De Ame-
rikaanse centrale bank geeft 
wel aan dat ze de basisrente 
(korte rente) tot 2024 niet of 
nauwelijks zal verhogen. We 
denken dat de groei-indica-
toren in de lift zitten de 
 komende maanden. Ook de 
inflatiecijfers kunnen wat 
stijgen. Amerikaanse over-
heidsobligaties worden aan-
trekkelijker. 
Kortom: er lijkt weinig reden 
om zich zorgen te maken 
over obligaties in Amerikaan-
se dollar. Zelfs riskanter pa-
pier valt te verkiezen boven 
veilige obligaties met een ne-

gatieve rente. We denken dan 
aan bedrijfsobligaties met 
een BBB- tot BB-rating.

Ook Europese herop-
leving
De Europese rente ging om-
hoog doordat de Amerikaan-
se obligatierente steeg. Het 
beeld is in de Verenigde Sta-
ten duidelijk anders dan in 
Europa. De Amerikaanse 
overheid blijft steeds meer 
uitgeven, meer dan Europa. 
Volgens ABN AMRO schat-
ten beleggers dat de Europe-
se Centrale Bank (ECB) de 
rente licht verhoogt, op 50 
procent. Ze verwachten een 
renteverhoging van 10 basis-
punten voor maart 2024. Dat 
is agressief, vinden de ex-
perts. De ECB verwacht nu 
zelf dat de inflatie in 2023 op 
1,4 procent uitkomt, dus ruim 
onder het doel van 2 procent.
Veel zal afhangen van de co-
ronacrisis. In Europa is die 
nog lang niet voorbij. Maar 
zodra het vaccineren einde-
lijk op gang komt, verwach-
ten we een forse herleving 
van de economie. Er moet 
maanden achterstand wor-
den goedgemaakt. Zeker de 
westerse landen zijn daar 
klaar voor.
Het gevaar komt mogelijk 
van de zuiderse landen. Ie-
dereen weet dat Griekenland 

nog een zorgenkind is. Maar 
dat land is te klein om het 
Europese bestel te ontwrich-
ten. Gevaarlijker is Italië. De 
Italiaanse overheidsschuld, 
na de Griekse de hoogste in 
de eurozone, kan oplopen tot 
bijna 160 procent van het 
bruto binnenlands product. 
Maar Italië krijgt een mooie 
kans door de financiële steun 
van het herstelfonds van 
Next Generation EU. Daar-
mee kan het economische 
groeipotentieel weer worden 
aangeboord. Het is waar dat 
Italië en enkele andere lan-
den al blijk hebben gegeven 
van weinig discipline bij de 
besteding van financiële 
steun. Maar er is veel ver-
trouwen dat de nieuwe pre-
mier, Mario Draghi, die fout 
niet zal maken.
Beleggers met obligaties in 
Noorse kroon, Canadese, 
Nieuw-Zeelandse en vooral 
Australische dollar hebben 
een goede zaak gedaan. De 
koerswinst is aanzienlijk en 
mag deels worden veiligge-
steld. Dat lijkt ons niet onver-
standig. De Amerikaanse dol-
lar en de euro liggen er wat 
op apegapen bij. Maar het 
zou ons niet verbazen als die 
de komende maanden een 
herstel laten optekenen. Daar 
zijn aannemelijke redenen 
voor. z

Beleggers met obligaties 
in Noorse kroon, Cana-
dese, Nieuw-Zeelandse 
en Australische dollar 
hebben een goede zaak 
gedaan.

INSIDE WISSELKOERSEN
WISSELKOERS STAND EVOL. 1J
EUR/USD  1,1867 +11,35%
EUR/GBP 0,8611 -7,11%
EUR/NOK 10,176  -15,85%
EUR/SEK  10,179 -8,36%
EUR/CAD 1,4878 -3,70%
EUR/AUD  1,5477 -16,60%
EUR/NZD  1,6688 -9,90%
EUR/ZAR  17,508 -5,33%
EUR/TRY  9,4014 +34,99%

OBLIGATIEFOCUS

Het mag een klein wonder 
heten dat de recente obliga-
tie van Griekenland nog de 
rating BB- heeft gekregen 
van Standard & Poor’s. Het 
land gaat al jaren door een 
financiële hel. Het is mis-
schien wat kort door de 
bocht, maar toch. De Grieken 
hebben veel van hun proble-

men aan zichzelf te danken, 
omdat ze zich niet aan de 
afspraken houden. En dat is 
geen recent fenomeen.
Al in de vierde eeuw voor 
Christus gingen Athene en 
enkele andere Griekse stad-
staten failliet. Er volgden nog 
faillissementen in 1827, 1832, 
1843, 1893 en in 1932. Een 
vorm van monetaire unie die 
zo’n 300 jaar geleden twee-
maal was opgezet in Europa, 
werd opgedoekt, telkens 

omdat de Grieken zich niet 
aan de afspraken hielden.
Maar deze keer wordt het 
hopelĳk anders. De nieuwe 
obligatie is van het type high 
yield (risicovol). Toch kan de 
Europese Centrale Bank 
(ECB) nu dat type overheids-
obligatie kopen, al is ze geen 
investment grade of kwali-
teitspapier. Het noodaan-
koopprogramma ter bestrĳ-
ding van de gevolgen van de 
pandemie (Pandemic Emer-

gency Purchase Programme, 
PEPP) laat dat toe. De ECB 
aanvaardt sinds vorig jaar 
ook schuldbewĳzen van de 
Griekse overheid als onder-
pand. 
De nieuwe euro-obligatie ver-
valt pas in 2052 en heeft een 
coupon van 1,875 procent. Ze 
kan al onder pari worden 
gekocht. Dat brengt het ren-
dement op 1,90 procent. Het 
lĳkt ons aan de lage kant voor 
zo’n debiteur.

Het Griekse 
wonder



1  A P R I L  2 0 2 1   W W W. I N S I D E B E L E G G E N . B E

136 Inside Beleggen
L E Z E R S V R A A G

De handel in Asian Citrus is 
weer opgestart in Hong-
kong. Komt er binnenkort 
ook opnieuw handel op de 
AIM-markt in London? Zo 
ja, stelt u dan voor het aan-
deel te verkopen?  

Het aandeel van het Chinese 
Asian Citrus werd op 28 au-
gustus 2016 geschorst op de 
Londonse AIM-markt en de 
dag daarna op de beurs van 
Hongkong. De schorsing van 
het ooit beloftevolle Asian 
Citrus, een grote sinaasappel-
producent en fruitverwerker 
in China, kwam er nadat eind 
2015 en begin 2016 steeds 
meer problemen met de rap-
portering van de cijfers aan 
het licht waren gekomen. Die 
leidden ertoe dat de reviso-
ren de jaarcijfers van het 
boekjaar 2015-2016 (van 1 juli 
2015 tot 30 juni 2016) niet 
wilden goedkeuren. Daarop 
volgde de onvermijdelijke 
schorsing, zes maanden later 
op de AIM-markt in Londen, 
gevolgd door een schrapping 
van de koerstabellen.
Gaandeweg was gebleken dat 
de problemen veel dieper la-
gen. Afgezien van de operati-
onele problemen op de plan-
tages – de reden waarom wij 
onze positie in de voorbeeld-
portefeuille in oktober 2015 
van de hand hebben gedaan – 
doken er heel wat problemen 
met de corporate governance 
op. De gemene deler was dat 
het centrale management van 
Asian Citrus duidelijk onvol-
doende zicht had op de han-
del en wandel van de doch-
terbedrijven: de drie planta-

ges Hepu, Xinfeng en Hunan 
en de fruitverwerker BGP. Er 
kwamen contractuele ondui-
delijkheden over landeigen-
dommen aan het licht, het 
aantal geplante sinaasappel-
bomen op Hepu bleek zwaar 
overschat te zijn, er was spra-
ke van onjuist gerapporteer-
de balansen op bankrekenin-
gen, er bleken onbekende 
 leningen te zijn die waren 
verschaft aan voormalige 
 eigenaars van dochterbedrij-
ven en er doken plots onbe-
kende aandeelhouders van 
dochterbedrijven op. Het 
 waren hallucinante toestan-
den, een beursgenoteerd 
 bedrijf onwaardig.
Uiteindelijk slaagde Asian 
Citrus er enkel in de controle 
over een fel afgeslankte He-
pu-plantage weer te verwer-
ven. De overige dochterbe-
drijven werden voor een hab-
bekrats verkocht. Na een zeer 
lang en uitermate moeilijk 
parcours was vorig jaar vol-
daan aan de voorwaarden om 
de handel in het aandeel op 
de beurs van Hongkong weer 

toe te laten. Dat gebeurde op 
1 september 2020. Van een 
nieuwe notering van het aan-
deel in Londen is geen spra-
ke. De enige mogelijkheid is 
dat u bij uw broker navraagt 
of een transfer van de ge-
schrapte aandelen naar de 
beurs van Hongkong moge-
lijk is. Wij schatten die kans 
laag in.
Het aandeel viel na de door-
start in september fors terug, 
maar zit de jongste weken in 
de lift, nadat het een mogelij-
ke investering in vastgoed 
had aangekondigd. Daartoe 
zou een kapitaalverhoging 
tegen 0,08 Hongkongse dol-
lar (huidige koers 0,44 dol-
lar) gebeuren, die het aantal 
uitstaande aandelen zou ver-
dubbelen tot 2,5 miljard. 
Mocht u uw aandelen toch 
nog kunnen recupereren, dan 
zouden we alles verkopen 
(rating 3C). Het trieste ver-
haal van Asian Citrus, en eer-
der ook van Asian Bamboo, 
hebben pijnlijk duidelijk ge-
maakt dat beleggen in indivi-
duele Chinese aandelen, zelfs 
als ze noteren op westerse 
beurzen, een bovengemid-
deld risico met zich mee 
brengt. z

Waar noteert Asian Citrus opnieuw?

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