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V O O R W O O R D

Twintig favorieten 
voor de lange termijn

N r .  3 5  -  Jaargang 49 
Antwerpen -  P509535
Verschĳ nt  1  keer per week

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

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

T
ijdens de chatsessies kan 
het er soms geanimeerd 
aan toe gaan en het ge-
beurt wel eens dat iemand 
met een geweldig voorstel 
komt. Chatter Tom lan-
ceerde net voor het zo-

merreces het idee om met een 
portefeuille voor de lange ter-
mijn van start te gaan. Hij 
vindt – en we kunnen hem 
niet volledig ongelijk geven – 
dat er te veel transacties in de 
voorbeeldportefeuille plaats-
vinden. Hij pleit voor een 
voorbeeldportefeuille voor de 
rustige belegger.
Met dat idee zijn we in de 
 zomervakantie aan de slag 
 gegaan. Het resultaat is een 
selectie van twintig langeter-
mijnfavorieten. Aangezien de 
lange termijn hier primeert, 
spreken we af dat we slechts 
één keer per kwartaal op de 
selectie terugkomen en ze 
evalueren tegenover referen-
tie-indexen. We leggen ons 
ook op dat we maximaal één 
wijziging per kwartaal door-

voeren, om het verschil met 
de huidige voorbeeldporte-
feuille te benadrukken.
We brengen de twintig waar-
den in alfabetische volgorde. 
Om het niet nodeloos inge-
wikkeld te maken, krijgt elke 
waarde hetzelfde gewicht 

voor de berekening van het 
rendement: 5 procent. Aan-
dachtige abonnees zullen al 
snel opmerken dat er ook 
waarden tussen zitten die niet 
of niet meer in de voorbeeld-

portefeuille aanwezig zijn. 
Dat betekent dan dat ze een 
kanshebber zijn om weldra in 
de voorbeeldportefeuille te 
worden opgenomen, tegen de 
juiste prijs.
Wie toch wil gaan voor één 
specifieke goud- en zilver-
mijn in plaats van de goud-
mijntracker Vaneck Vectors 
Goldminers of de zilvermijn-
tracker iShares MSCI Global 
Silver Mines, kan momenteel 
kiezen voor respectievelijk 
Newmont Corp en Pan 
American Silver. Voor wie 
Sprott Physical Uranium 
Trust niet kan verkrijgen bij 
zijn financiële tussenpersoon, 
is er het alternatief Yellow 
Cake. z
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U mag analyses verwachten over:
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• First  Quantum Minerals
•  Lotus Bakeries
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•  Universal  Music Group
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NIEUW: DE TIP VAN DE WEEK
Een ander idee dat we uit de zomervakantie meebrengen, is dat we elke week één 
aandeel in de schĳ nwerpers plaatsen, in de rubriek Tip van de week. Dat zal een aan-
deel of een tracker zĳ n die we op dat moment extra aantrekkelĳ k gewaardeerd of 
zwaar overgewaardeerd vinden. Verkooptips zĳ n dus ook mogelĳ k. Vanaf volgende 
week sluiten we Inside Beleggen af met de Tip van de week.
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A A N D E L E N

V
oor de aandeelhouders 
van de Duitse sportgi-
gant adidas is het een 
moeilijk jaar. Eerst was 
er de Oekraïne-crisis. 
Traditioneel staat adidas 
sterk in Centraal- en 

Oost-Europa, inclusief Rus-
land. Een veel grotere bedrei-
ging dan Rusland is de ver-
koop in China. Die staat al 
van vorig jaar onder druk. 
Net als grote rivaal Nike wei-
gerde de Duitse sportgigant 
begin vorig jaar nog katoen te 
gebruiken uit een Chinese 
provincie, waar er ernstige 
aanwijzingen waren dat de 
minderheidsgroep de Oei-
goeren tot dwangarbeid wer-
den verplicht. Genoeg voor 
een onlinelastercampagne en 
lagere Chinese verkoopcij-
fers. Dit jaar waren er ook 
nog enkele lockdowns door 
heropflakkeringen van de 
 covid-19-pandemie.
Daar komt de onzekerheid 
over een CEO-wissel boven-
op. Topman Carsten Rorsted 
heeft te kennen gegeven weg 
te gaan. De Deen werd in 
2016 met vele egards binnen-
gehaald na zijn fraai track-
record bij Henkel en wist de 
kloof met Nike te verkleinen. 
Hij verkocht probleemdoch-
ter Reebok, maar was eind 
juli verplicht een omzet- en 
winstwaarschuwing te geven. 
Ondanks flink herstelde ver-
koopcijfers op de westerse 
markten, maar door de zwak-
ke verkopen in China 
schroefde Rorsted de jaar-
prognose terug van een om-
zetgroei van 11 tot 13 procent 
bij constante wisselkoersen 
tot een toename met 5 tot 9 
procent, wat de beurskoers 

een extra 4 procent deed in-
leveren.
Zowat een week later kregen 
we een betere koersreactie 
bij meevallende resultaten 
voor het tweede kwartaal, al 
verdienen die cijfers geen 
gouden medaille. Dat heeft te 

maken met de 28 procent 
 lagere inkomsten uit China 
(719 miljoen euro). In het 
tweede kwartaal lag de om-
zet van 5,60 miljard euro 10,2 
procent boven de 5,08 mil-
jard euro van hetzelfde kwar-
taal in 2021 en lichtjes boven 
de analistenconsensus van 
5,58 miljard euro.
De omzetgroei is vooral te 

danken aan Noord-Amerika, 
met een kwartaalomzet van 
1,71 miljard euro of 37 pro-
cent hoger dan in hetzelfde 
kwartaal van 2021. Hetzelfde 
beeld zien we in Latijns- 
Amerika, met een omzetstij-
ging van 48 procent op jaar-
basis tot 514 miljoen euro. In 
Europa (EMEA) ging de om-
zet boven 2 miljard (2,08 mil-
jard euro) of een stijging met 
8,8 procent.
De bedrijfswinst (ebit) was 
met 392 miljoen euro een af-
knapper. Het is een daling 
van 28 procent tegenover het 
tweede kwartaal van 2021. 

De ebit-marge zakte naar 7,0 
procent in de periode van 
april tot juni van dit jaar, te-
genover 10,7 procent in het 
tweede kwartaal van 2021. 
Dat ligt in lijn met de gemid-
delde analistenverwachting.
Omdat ook de adidas-top niet 
meteen beterschap ziet, ver-
wacht men voor 2022 een 
aanzienlijke omzetdaling in 
China in vergelijking met vo-
rig jaar. Adidas rekende begin 
dit jaar nog op een toename 
met 5 procent. Voor Noord- 
Amerika klinken de vooruit-
zichten nog altijd gunstig, 
ook omdat er sprake is van 
een stijgend marktaandeel. 
Het management mikt voor 
het volledige boekjaar op een 
brutomarge van 49 procent, 
een ebit-marge in lijn met de 
eerste jaarhelft (7%) en een 
recurrente nettowinst (zon-
der uitzonderlijke elemen-
ten) in de buurt van 1,3 mil-
jard euro.

Conclusie
Op de lange termijn profi-
teert adidas nog altijd van de 
athleisuretrend, waarbij het 
hip is sportkleding te dragen 
op straat. Adidas is na de 
 stevige koersterugval weer 
redelijk gewaardeerd tegen 
minder dan 12 keer de onder-
nemingswaarde (ev) tegen-
over de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2022 (tegen-
over 14,5 keer gemiddeld 
over de afgelopen vijf jaar) en 
zelfs minder dan 10 voor 
2023. We behouden het aan-
deel in de voorbeeldporte-
feuille. z

A D I D A S

CEO Rorsted vertrekt verrassend

Ko e r s :  161,6 euro
T i c ke r :  ADS GY
I S I N - c o d e :  DE000A1EWWW0
M a r k t :  Frankfurt
Beurskapitalisatie:  31,1 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  25,5
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  23,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -45 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -33 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,0 %

In tegenstelling tot in 
China presteert adidas 
prima in Noord-Amerika.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  laag
R a t i n g :  1A
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D
e Belgische verzekeraar 
Ageas bouwde in het 
tweede kwartaal verder 
op de goede jaarstart. De 
nettowinst verdubbelde 
ruimschoots tegenover 
het tweede kwartaal van 

vorig jaar, van 111 miljoen 
 euro tot 291,6 miljoen. De 
nettowinst bedroeg na zes 
maanden 563,4 miljoen euro, 
39 procent meer dan vorig 
jaar (406,7 miljoen) en ruim 
boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 499 mil-
joen. Zonder de herwaarde-
ring van de relative perfor-
mance notes of RPN(i) was er 
een bescheiden daling met 2 
procent tot 456 miljoen euro, 
waarvan 245,7 miljoen in het 
tweede kwartaal (169,1 mil-
joen in 2021).

Zowel België als Azië pres-
teerde uitstekend in het 
tweede kwartaal met een res-
pectieve winst van 123,2 mil-
joen euro (+37% tegenover 
het tweede kwartaal van 
2021) en 122,3 miljoen 
(+122%). Na zes maanden le-
vert België de grootste winst-
bijdrage (245 miljoen euro, 
+28%), gevolgd door Azië 
met 161,4 miljoen (-20%) en 
Europa met 94,8 miljoen 
(-2%). De cijfers omvatten 
een negatieve impact van 
75 miljoen euro door de 
voorjaarsstormen, een een-
malige meerwaarde van 
45 miljoen op de verkoop van 
de professionele verzekerin-
gen aan nieuwe klanten in 

het Verenigd Koninkrijk en 
een impact van 16 miljoen 
door de inflatie in Turkije.
De levensverzekeringen 
boekten in de eerste jaarhelft 
een nettowinst van 341 mil-
joen euro (+0,3 %), terwijl de 
niet-levensverzekeringen de 
nettowinst licht zagen terug-
vallen met 0,7 procent tot 
179,8 miljoen. De brutopre-
mie-inkomsten (aandeel Age-
as) klommen met 5 procent 
tot 8,96 miljard euro (+5% in 
het tweede kwartaal tot 3,99 
miljard). De inkomsten van 
de levensverzekeringen na-
men met 4 procent toe tot 
6,27 miljard euro (+3 % in het 
tweede kwartaal tot 2,73 mil-
jard), en de niet-levensverze-
keringen boekten 7 procent 
groei tot 2,7 miljard (+9% tot 
1,26 miljard).
De verhouding tussen de kos-
ten en de netto verdiende 
premies verbeterde in het 
tweede kwartaal van 94,3 
procent vorig jaar tot 93 pro-
cent. Na zes maanden is er 
een toename van 93 procent 
tot 94,9 procent, inclusief een 
negatieve impact van 5 pro-
cent door de voorjaarsstor-

men. De marge op producten 
met een gegarandeerde rente 
(tak21) steeg in de eerste 
jaarhelft van 86 naar 95 ba-
sispunten. De marge voor 
tak23-producten steeg na zes 
maanden van 35 naar 39 ba-

sispunten (doel van 30 à 40 
basispunten). De solvabiliteit 
(Solvency II-ratio) klom naar 
een sterke 221 procent, te-
genover 197 procent eind 
2021. De boekwaarde zakte 
door een daling van de win-
sten op de beleggingsporte-
feuille van 64,1 naar 49,1 euro 
per aandeel.
De verzekeraar verwacht in 
2022 voorbij de grens van 
1 miljard euro nettowinst te 
gaan. Het strategische plan 
tot 2024 legt de klemtoon op 
groei, onder meer door actief 
te worden op een vierde Eu-
ropese kernmarkt, waardoor 
de vrije kasstromen minder 
zullen vloeien naar het terug-
kopen van eigen aandelen. 
Wel trok Ageas op basis van 
de sterke eerste jaarhelft de 
ambitie op om tot 2024 het 
dividend jaarlijks met 6 à 10 
procent te verhogen, aan de 
bovenkant van de vooropge-
stelde cumulatieve uitkering 
van 1,5 à 1,8 miljard euro tot 
2024. In oktober wordt voor 
het eerst een interim-divi-
dend van 1,5 euro per aandeel 
bruto uitgekeerd.

Conclusie
Ondanks de sterke cijfers 
blijft het aandeel van Ageas 
matig presteren. De hogere 
rentetarieven en turbulente 
aandelenmarkten drukten de 
boekwaarde. Tegen 7,5 keer 
de verwachte winst en 
0,84 keer de boekwaarde 
voor 2022 is de waardering 
aantrekkelijk. We blijven 
mikken op een aanzienlijk 
koersherstel de komende 
twaalf tot achttien maanden 
richting de boekwaarde. z

A G E A S

Sterke eerste jaarhelft

Ko e r s :  41,11  euro
T i c ke r :  AGSN BB
I S I N - c o d e :  BE0974264930
M a r k t :  Euronext Brussel
B e u r s ka p i t a l i s a t i e :  7,8 mil jard euro
K /w  2 0 2 1 :  9
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  7,5
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -5 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -11 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  6,7 %Ondanks de sterke cijfers 

blijft het aandeel van 
Ageas matig presteren.

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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A A N D E L E N

A
hold Delhaize zette in 
het tweede kwartaal in 
moeilijke omstandighe-
den een fraaie prestatie 
neer. In tegenstelling tot 
een aantal concurrenten 
kon het bedrijf zijn 

winstverwachtingen zelfs 
verhogen. Voor dit jaar re-
kent het management op een 
stijging van de onderliggende 
winst per aandeel met onge-
veer 5 procent, terwijl beleg-
gers waren voorbereid op 
een kleine daling. Naar goede 
gewoonte kan Ahold Delhai-
ze de winstcijfers ook verta-
len in aantrekkelijke cash-
flows. Dit jaar kan de vrije 
cashflow oplopen tot 2 mil-
jard euro en over de periode 
2022 tot 2025 kan het bedrijf 
tot 7,5 miljard euro vrije 
cashflow verdienen. Eerder 

werd gerekend op een 
cashflow van minstens 6 mil-
jard euro. Dat zijn heel aan-
trekkelijke cashflows, gezien 
de beurskapitalisatie van 
29,5 miljard euro. De cash-
flows laten het bedrijf toe de 
aandeelhouders te vergoeden 
met een interim-dividend 
van 0,46 euro per aandeel 
over de eerste jaarhelft en 
met de inkoop van eigen aan-
delen ter waarde van 1 mil-
jard euro dit jaar.
Met dit beter dan verwachte 
tweede kwartaal trekt Ahold 
Delhaize de gunstige lijn van 
de voorbije jaren door, ge-
kenmerkt door een stijgende 
omzet, vrij stabiele marges 

en een aantrekkelijke vergoe-
ding voor de aandeelhouders. 
De marges krijgen met een 
aantal besparingsprogram-
ma’s een bijkomende verde-
digingsgordel. De onderlig-
gende marge daalde in het 
tweede kwartaal op groeps-
niveau weliswaar van 4,5 
naar 4,1 procent, maar die da-
ling bracht de marge van het 
onhoudbaar hoge niveau dat 
te danken was aan de covid- 
toeloop, naar een marge die 
in lijn ligt met het historische 
gemiddelde van de groep. 
“We mikken voor dit jaar op 
een marge van 4 procent”, 
zegt CEO Frans Muller.
Bij supermarktgroepen staat 
of valt de winst in de eerste 
plaats met de omzet. Vooral 
in de Verenigde Staten, goed 
voor ruim twee derde van de 
groepswinst, kon Ahold Del-
haize uitpakken met een on-
verwacht sterke omzetstij-
ging van 7,7 procent. Het 
helpt dat Ahold Delhaize in 
de Verenigde Staten vooral 
mikt op gezinnen met een 
grotere koopkracht die de in-
flatie vlotter kunnen verte-
ren. Het stijgende marktaan-

deel wijst ook op een grote 
loyauteit bij de klanten. De 
voorbije weken deden er, op 
basis van vliegtuigreizen van 
het management, geruchten 
de ronde dat Ahold een bod 
overweegt op de Amerikaan-
se concurrent Albertsons. 

Schaalvergroting kan tot la-
gere inkoopkosten en extra 
besparingsmogelijkheden 
leiden, maar aan zulke over-
names kleven grote integra-
tierisico’s. Het management 
geeft geen commentaar op de 
speculaties.
In Europa bleef de omzetstij-
ging beperkt tot 4,2 procent, 
met België als een van de 
moeilijkste markten. “Er zijn 
te veel winkels, de loonkos-
ten zijn hoog en de relaties 
met de sociale partners zijn 
niet altijd gemakkelijk”, zegt 
Muller over de Belgische 
markt. De beursgang van bol.
com wordt uitgesteld. De ti-
ming is niet ideaal omdat de 
webwinkels geconfronteerd 
worden met een licht dalen-
de verkoop, nu mensen op-
nieuw vrijuit kunnen winke-
len en omdat technologiebe-
drijven dit jaar niet goed in 
de markt liggen. Bij betere 
marktomstandigheden wordt 
een nieuwe poging onder-
nomen.

Conclusie
De winnende formule van 
Ahold Delhaize blijft in 
moeilijke omstandigheden 
overeind. Ondanks de hoge 
inflatie laat een aantrekkende 
verkoop toe de winstmarges 
en de cashflows te verdedi-
gen. Dankzij een sterk twee-
de kwartaal werden de voor-
uitzichten voor dit jaar zelfs 
gevoelig verhoogd. De waar-
dering blijft aantrekkelijk 
met een koers-winstverhou-
ding van 12 en een onderne-
mingswaarde van 7 keer de 
bedrijfscashflow. We herha-
len het koopadvies. z

A H O L D  D E L H A I Z E

Inflatie breekt succesformule niet

Ko e r s :  28,3 euro
T i c ke r :  AD
I S I N - c o d e :  NL0011794037
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 29,5 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  14
Ve r wa c h t e  K /w  2 0 2 2 :  12
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -2,5 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -7 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  3,5 %

Ahold Delhaize verhoogt 
de vooruitzichten voor dit 
jaar gevoelig.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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A
pple bereikte begin janu-
ari nog een recordkoers, 
maar moest tijdens de 
eerste jaarhelft 30 pro-
cent inleveren. Intussen 
is ongeveer twee derde 
van dat verlies weer 

goedgemaakt. In de drie 
maanden tot 25 juni, het der-
de kwartaal van het fiscale 
boekjaar 2022, boekte Apple 
een omzet van 82,96 miljard 
dollar. Dat was 1,9 procent 
meer dan een jaar eerder en 
iets boven de verwachte 
82,8 miljard. In het tweede 
kwartaal bedroeg de omzet-
groei nog 8,6 procent, maar 
Apple kon een aantal excuses 
inroepen.

Een eerste was de dure dol-
lar, die voor 3 procent op de 
omzet woog. De groei op de 
Amerikaanse thuismarkt was 
met 4,5 procent de hoogste. 
Europa bleef met 1,8 procent 
iets onder het groepsgemid-
delde. In Azië was er een om-
zetdaling met 1,6 procent, 
door de lockdowns in China. 
Daarnaast werd de toeleve-
ringsketen verstoord, waar-
door niet alle componenten 
konden worden geleverd. Dat 
komt boven op de schaarste 
aan bepaalde types halfgelei-
ders, waardoor Apple niet 
van alle producten evenveel 
kon produceren.
De omzet uit de verkoop van 
de iPhone klom met 2,8 pro-
cent op jaarbasis naar 
40,67 miljard dollar, goed 
voor 49 procent van de 
groepsomzet. Dat cijfer lag 

ruim boven de consensusver-
wachting van 38,3 miljard 
dollar. De iPhone 13 blijft het 
goed doen. Versie 14 van de 
populaire smartphone wordt 
in principe in de loop van 
september geïntroduceerd.
De Mac-productlijn deed het 

slechter dan verwacht met 
een omzet van 7,38 miljard 
dollar of 10,4 procent minder 
dan een jaar eerder. De iPad 
verloor 2 procent (7,22 mil-
jard) en bij de Wearables 
(Apple Watch, AirPods en 
HomePod) bedroeg de ach-
teruitgang 7,3 procent. Apple 
werkt aan een productlijn 
van hoofdtelefoons voor toe-
passingen in virtual en aug-
mented reality. Daarmee wil 
het klaar zijn voor nieuwe 
trends in het gaming- en 
metaversesegment.
De diensten, zoals de App 
Store, Apple Music en iCloud 
scoorden het best met een 
groei van 12,1 procent naar 
19,6 miljard dollar, of 23,6 
procent van de groepsomzet. 
Dat cijfer ligt wel een stuk la-
ger dan in het tweede kwar-
taal (17%) en een jaar eerder 
(27%). Apple had eind juni 
wereldwijd 860 miljoen ge-
bruikers van een of meer 
diensten. Dat is 23 procent 
meer dan een jaar eerder.
De omzetgroei zal in het 
vierde kwartaal hoger liggen 
dan in het derde, maar Apple 
verwacht een aanhoudend 

negatief effect van de dure 
dollar. Op het vlak van de 
winstgevendheid bleef de 
brutomarge op jaarbasis on-
gewijzigd op 43,3 procent. De 
operationele marge (ebit) 
daalde wel met 1,8 procent 
naar 27,8 procent als gevolg 
van de kosteninflatie. Netto 
bleef er 19,44 miljard dollar 
over, of 10,6 procent minder 
dan een jaar eerder. Apple 
 realiseerde in het derde 
kwartaal een vrije kasstroom 
van 20,8 miljard dollar. Dat 
brengt het totaal sinds de 
start van het boekjaar op 
90,6 miljard dollar.
In het derde kwartaal vloeide 
28 miljard dollar naar de aan-
deelhouders terug via divi-
denden en aandeleninkopen. 
De groep beschikte eind juni 
over 179,3 miljard dollar aan 
cash en verkoopbare activa. 
De langetermijnschuld be-
draagt 94,7 miljard dollar.

Conclusie
Apple presteerde boven de 
verwachtingen, maar niet al-
le zorgen zijn van de baan. 
Het aandeel klom met 30 
procent sinds half juni en is 
tegen 27 keer de verwachte 
winst en meer dan 20 keer de 
verwachte ebitda pittig ge-
waardeerd. Dat kan niet wor-
den verantwoord door een 
hoge groei, want de winst en 
de omzet zullen dit jaar met 
respectievelijk 9 en 7 procent 
stijgen. Het grootste gevaar 
schuilt in een recessie die de 
consumentenbestedingen af-
remt. Een onmiddellijke te-
rugkeer naar de topkoersen 
van begin dit jaar is eerder 
onwaarschijnlijk. z

A P P L E

Een recessie is het grootste gevaar

Ko e r s :  167,23 dollar
M a r k t :  Nasdaq
T i c ke r :  AAPL US
I S I N - c o d e :  US0378331005
Beurskapitalisatie: 2691 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  30
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  27
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +12 %
Koersverschil sinds jaarbegin:  -8 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,6 %

Apple is opnieuw pittig 
 gewaardeerd.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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D
e Belgische olierederij 
Euronav heeft een bij-
zonder druk tweede 
kwartaal achter de rug. 
Ten eerste met de ver-
nieuwing van de vloot. In 
april verkocht Euronav 

vier oudere VLCC’s (very 
 large crude carriers, met een 
capaciteit van 320.000 ton) 
voor in totaal 198 miljoen 
dollar (met 1,2 miljoen meer-
waarde) en kocht het twee 
moderne eco-VLCC’s van de 
nieuwste generatie voor 
 samen 179 miljoen. In juni 
volgde de verkoop van de 
oudste twee Suezmax-sche-
pen (capaciteit van 150.000 à 
165.000 ton) met een totale 
meerwaarde van 18,4 miljoen 
dollar, nadat in april al een 
Suezmax met een meerwaar-
de van 6,5 miljoen dollar was 
verkocht. De transacties ver-
laagden de gemiddelde leef-
tijd van de vloot van VLCC’s 
van 7,3 tot 6,6 jaar en van de 
Suezmax-schepen van 11,4 
tot 10,7 jaar. De volgende 
achttien maanden worden 
drie nieuwe VLCC’s en drie 
nieuwe Suezmax-schepen 
opgeleverd.
In juni kocht Euronav zijn 
partner International Sea-
ways uit de joint venture die 
sinds 2008 twee FSU’s (floa-
ting storage units) uitbaat. 
Euronav betaalde 300 mil-
joen dollar (inclusief werkka-
pitaal en schulden), waarvan 
140 miljoen in cash, voor bei-
de omgebouwde ULCC’s (ul-
ta large crude carriers, met 
een capaciteit tot 3 miljoen 
vaten) die in het derde kwar-
taal een nieuw tienjarig con-
tract opstarten. De deal ver-
zekert Euronav van een gro-

tere vaste inkomstenstroom.
Op 11 juli werd de combina-
tieovereenkomst tussen Eu-
ronav en Frontline aangekon-
digd. Die bouwt verder op de 
intentieverklaring van 7 april. 
De transactie zal volledig in 
aandelen gebeuren, waarbij 

de aandeelhouders van Eu-
ronav per bestaand aandeel 
1,45 aandeel van Frontline 
ontvangen. Wellicht in het 
vierde kwartaal zal Frontline 
een vrijwillig voorwaardelijk 
ruilbod lanceren. Het bod is 
geslaagd als Frontline min-
stens 50 procent plus één 
aandeel in bezit heeft, maar 
het finale doel is een volledi-
ge fusie. De kansen daarop 
lijken klein, vermits de fami-
lie Savereys (CMB) de voor-
bije maanden fors bijkocht en 

volgens de jongste melding 
20,28 procent van Euronav 
bezit. Daarmee dreigt een 
lastig werkbare situatie met 
Frontline als meerderheids-
aandeelhouder en CMB als 
grote minderheidsaandeel-
houder. CMB is een ander 
businessplan voor Euronav 
genegen, met een transitie 
van pure olietransporteur 
naar een bredere speler in de 
vergroening van de scheep-
vaart en de industrie dankzij 

de waterstoftoepassingen 
van de dochter CMB-Tech.
Het derde belangrijke ele-
ment is de aanzienlijke ver-
betering van de vrachttarie-
ven, die fors herstelden. De 
omzet steeg in het tweede 
kwartaal tegenover vorig jaar 
met 49,7 procent tot 
148,7 miljoen dollar en het 
nettoverlies verminderde van 
89,7 miljoen tot 4,9 miljoen. 
Na zes maanden steeg de 
 omzet met 26,4 procent tot 
263,1 miljoen dollar en daal-
de het nettoverlies van 
160,7 miljoen tot 48,3 mil-
joen. Het gemiddelde dagver-
huurtarief voor de  VLCC’s 
steeg in het tweede kwartaal 
van 11.250 tot 17.000 dollar 
en na zes maanden van 
13.000 tot 15.000 dollar. Voor 
de Suezmax-schepen be-
droeg het daggemiddelde 
20.000 dollar (17.750 dollar 
na zes maanden), tegenover 
10.500 dollar in 2021 
(11.750 dollar). Voor het der-
de kwartaal is ongeveer de 
helft van de capaciteit ver-
huurd tegen 12.700 dollar 
(VLCC’s) en 23.900 dollar 
(Suezmax).

Conclusie
Door de forse inkopen van 
CMB en Frontline en meer 
onlangs door het herstel van 
de tarievenmarkt daalde het 
aandeel van Euronav naar 
het hoogste niveau sinds 
2010. Daarmee is het aandeel 
te fors vooruitgelopen op het 
langverwachte herstel van de 
verhuurtarieven. We zouden 
daarom minstens gedeeltelijk 
winst nemen. z

E U R O N A V

Hoogste beurskoers sinds 2010

Ko e r s :  16,60 euro
T i c ke r :  EURN BB
I S I N - c o d e :  BE0003816338
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie:  3,65 miljard euro
Kw  2 0 2 1 :  -
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  75
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  +141 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +101 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  0,7 %

Het aandeel is te fors voor-
uitgelopen op het herstel 
van de verhuurtarieven.

Ad v i e s :  houden/afwachten
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  2B
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H
et aandeel van Pan Ame-
rican Silver (PAAS) 
kreeg een tik na een te-
genvaller in het tweede 
kwartaal. De productie-
cijfers van de Mexicaan-
se Dolores-mijn (goud en 

zilver) bleven al een aantal 
kwartalen achter op de ver-
wachtingen. Intussen is dui-
delijk dat de verwachte 
high-gradezone er niet is of 
op zijn minst veel kleiner is 
dan begroot. In combinatie 
met de oplopende kosten 
werd het mijnen in het on-
dergrondse deel stilgelegd. 

De activiteit kan worden her-
vat zodra de kosten dalen en 
de goud- en zilverprijzen stij-
gen.
De mijnen van PAAS produ-
ceerden in het tweede kwar-
taal 4,53 miljoen troy ounce 
zilver, een fractie meer dan 
een jaar eerder (4,48 mil-
joen), maar wel 5 procent 
 onder de verwachtingen. De 
goudproductie werd zwaar-
der getroffen en daalde naar 
128.300 troy ounce, tegen-
over nog 142.300 troy ounce 
vorig jaar. Ook de output van 
zink, lood en koper lag lager. 
De gemiddelde ontvangen 
goudprijs lag met 1.850 dollar 
wel hoger dan een jaar eer-
der (1.809 dollar). De zilver-
prijs daalde van 26,88 naar 
22,03 dollar per troy ounce. 
Daardoor kwam de 
groepsomzet 10 procent lager 
uit op 340,5 miljoen dollar.

De problemen bij Dolores 
hadden ook een impact op de 
winst. Doordat de levensduur 
van de mijn korter is dan ver-
wacht, moeten de reserves 
worden bijgesteld, van 
529 miljoen troy ounce zilver 
naar 515 miljoen troy ounce 
en van 4,2 miljoen troy ounce 
goud naar 3,6 miljoen. Van-
wege de kortere levensduur 
van de mijn heeft PAAS een 
waardevermindering van 
99,1 miljoen dollar geboekt. 
De lagere voorraden hadden 
een impact van 62,8 miljoen 
dollar. Daarbij kwam nog een 
belastingfactuur van 
42,4 miljoen dollar. Dat lever-
de een aanzienlijk nettover-
lies van 173,6 miljoen dollar 
op, tegenover nog een winst 
van 71,24 miljoen dollar een 
jaar eerder. Exclusief de een-
malige posten bleef het ver-
lies beperkt tot 6,5 miljoen 
dollar, of 3 dollarcent per 
aandeel. De productieprog-
noses voor het hele boekjaar 
bleven gehandhaafd.
PAAS hanteert een vork van 
19 à 20,5 miljoen troy ounce 
zilver en 550.000 à 605.000 
troy ounce goud. Na de eerste 

jaarhelft bedragen de pro-
ductiecijfers 9,16 miljoen troy 
ounce zilver en 259.400 troy 
ounce goud. De tweede jaar-
helft zou beterschap moeten 
brengen dankzij La Colorada. 
De ventilatieproblemen zijn 

er opgelost. De productiecij-
fers liepen al op tot 1,7 mil-
joen troy ounce, tegenover 
1,4 miljoen in het eerste 
kwartaal. Bij Escobal in Gua-
temala werd de preconsulta-
tiefase met het ministerie van 
Mijnbouw en de lokale Xin-
ca-gemeenschap afgerond. 
Nu gaat de consultatiefase in, 
die hopelijk uitmondt in het 
heropstarten van de mijn.
De prognose voor de produc-
tiekosten bleef ongewijzigd 
voor zilver (14,5 à 16 dollar), 
die voor goud werd verhoogd 
naar 1.450 à 1.550 dollar, te-
genover 1.240 à 1365 dollar. 
De cashpositie daalde van 
326,1 naar 241,3 miljoen dol-
lar. Die wordt aangevuld met 
een ongebruikte kredietlijn 
van 500 miljoen dollar. De 
waarde van de participatie in 
Maverix Metals bedroeg aan 
het einde van het tweede 
kwartaal 112,5 miljoen dollar. 
Het dividend werd aan de 
hand van de nettocashpositie 
vastgelegd op 11 dollarcent 
per aandeel.

Conclusie
Ondanks de problemen bij 
Dolores bleven de productie-
prognoses voor dit boekjaar 
ongewijzigd. De kosten ne-
men wel toe, maar de metaal-
prijzen niet. Dat zet druk op 
de winstmarges. Pan Ameri-
can Silver beschikt gelukkig 
over hoge reserves en is fi-
nancieel kerngezond. Tegen 
minder dan 2 keer de omzet 
en amper 1,3 keer de boek-
waarde is het aandeel goed-
koop. We bekijken de uitbrei-
ding van de positie in de 
voorbeeldportefeuille. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Pijnlijke misser

Ko e r s :  15,92 dollar
T i c ke r :  PAAS US
I S I N - c o d e :  US6516391066
M a r k t :  New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 3,4 miljard dollar
K /w  2 0 2 1 :  14
Ve r wa c h t e  k /w  2 0 2 2 :  13
Ko e r sve r s c h i l  1 2  m a a n d e n :  -34 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -33 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  2,8 %

Pan American Silver 
 beschikt over hoge 
 reserves en is financieel 
kerngezond.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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D
e Belgische chemietrots 
Solvay kreeg schouder-
klopjes voor zijn half-
jaarcijfers. Vier à vijf 
maanden geleden werd 
de markt opgeschrikt 
door het plan om het 

concern voor eind 2023 in 
tweeën te splitsen. In Speci-
altyCo (60% van de 
groepsomzet) worden de 
groei-onderdelen onderge-
bracht, zoals de composiet-
materialen voor onder meer 
de luchtvaart, kunststoffen 
voor smartphones en de olie- 
en gastak Novecare. Essen-
tialCo is het klassieke deel en 
omvat weinig groeiende acti-
viteiten, zoals natriumcarbo-
naat, waterstofperoxide en 
kleefstoffen, maar genereert 

wel de nodige kasstromen.
De paniekstemming op de 
beurzen door de oorlog in 
Oekraïne spaarde het Solvay- 
aandeel niet. De multinatio-
nal was aanwezig in Rusland 
via de joint venture Rusvinyl, 
een pvc-producent. Vorig 
jaar haalde Solvay zowat 
100 miljoen euro of bijna 
1 euro per aandeel uit het di-
vidend van Rusvinyl. Solvay 
besliste de activiteiten voor 
Rusvinyl op te schorten.
De negatieve koersreactie 
vonden we overdreven, en 
we namen het aandeel in de 
voorbeeldportefeuille op. 
Daar hebben we na de publi-
catie van de cijfers over het 
tweede kwartaal en de eerste 

jaarhelft geen spijt van. Het 
aandeel heeft wel nog een 
achterstand op de bekendste 
graadmeter van Euronext 
Brussel, de Bel-20-index, en 
de Eurostoxx 600 Chemi-
cals-index.
De kwartaalcijfers kwamen 
ver boven de verwachtingen 
van de analisten uit. De om-
zetgroei in het tweede kwar-
taal bedroeg 42 procent, van 
2,456 naar 3,477 miljard euro. 
32,6 procent daarvan is orga-
nische groei (zonder overna-
mes of desinvesteringen). De 
omzet lag ook 12 procent bo-
ven de gemiddelde analisten-
verwachting van 3,099 mil-
jard euro.
Alle drie de divisies overtrof-
fen de gemiddelde analisten-
verwachting. Bij Solutions 
(onder meer Novecare) 
kwam de kwartaalomzet 42 
procent hoger uit op jaarba-
sis. De sterkste groei was 
voor Materials (hoogwaardi-
ge polymeren en composiet-
technologieën) met een om-
zetstijging van 48 procent. 
Voor Chemicals (het oude 
Solvay met chemische tus-
senproducten) kwam een 

omzettoename van 36 pro-
cent op de tabellen.
Op groepsniveau zitten we 
na zes maanden op een om-
zetgroei van 35,3 procent: 
van 4,83 naar 6,53 miljard eu-
ro. Daarvan is 29,5 procent 
organische groei. De onder-

liggende bedrijfskasstroom 
(ebitda) klom in het tweede 
kwartaal met 44 procent 
(+34,9% organisch) van 602 
naar 864 miljoen euro. De 
chemiereus is de kosteninfla-
tie dus perfect de baas geble-
ven. Het houdt zelfs een be-
perkte toename van de ebit-
da-marge in van 24,5 naar 
24,8 procent voor het tweede 
kwartaal van 2022 versus de-
zelfde periode van 2021. Hier 
was Materials de aange-
naamste verrassing, met een 
stijging van 55 procent tot 
340 miljoen euro.
Na het eerste halfjaar is spra-
ke van een 32,9 procent hoge-
re ebitda (van 1,18 naar 
1,58 miljard euro) en een or-
ganische toename met 27,7 
procent (ebitda-marge van 
24,5% naar 24,1%). De onder-
liggende nettowinst spurt 
van 276 naar 470 miljoen eu-
ro (+70%). Dat laat het ma-
nagement toe de verwachting 
voor het volledige boekjaar 
voor de ebitda op te trekken 
van 14 tot 18 procent organi-
sche groei, met een vrije kas-
stroom van ongeveer 
750 miljoen euro.

Conclusie
Solvay beheerst de crisis heel 
goed en weet zijn marges te 
vrijwaren, deels door een 
sterke kostenbeheersing. Het 
aandeel wordt daar totaal 
niet voor beloond. Tegen am-
per iets meer dan 7 keer de 
verwachte winst voor dit jaar 
en 5 keer de verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
(ev) en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) is het aandeel over-
dreven goedkoop. z

S O LV A Y

Geweldig tweede kwartaal

Ko e r s :  81,28 euro
T i c ke r :  SOLB BB
I S I N - c o d e :  BE0003470755
M a r k t :  Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,60 miljard euro
K /w  2 0 2 1 :  8
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 :  -24 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -20 %
D i v i d e n d r e n d e m e n t :  4,7 %

Solvay trok de verwachtin-
gen voor het boekjaar op, 
ondanks de onzekere eco-
nomische context.

Ad v i e s :  koopwaardig
R i s i c o :  gemiddeld
R a t i n g :  1B
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D
e winst van ABN AMRO 
is in het tweede kwar-
taal met 21 procent ge-
stegen naar 475 miljoen 
euro. Die fraaie winst-
stijging heeft echter een 
vrij wankele basis. Aan 

de batenkant stonden de 
nettorente-inkomsten (-3% 
naar 1,3 miljard) nog steeds 
onder druk. De bank ver-
wacht dat de bodem in dit 
opzicht tijdens het tweede 
halfjaar wordt bereikt, 
waarna zich een herstel kan 
aftekenen. Aan de andere 
kant namen de provisieba-
ten met 12 procent toe naar 
448 miljoen euro. Achter die 
stijging gingen onder meer 
hogere volumes bij betaal-
diensten schuil. Maar de 
sprong van de totale baten 
met 9 procent naar 1,9 mil-
jard euro was voornamelijk 
te danken aan eenmalige 
posten, die de overige in-
komsten met meer dan 500 
procent deden klimmen 
naar 163 miljoen euro.
De kosten namen net iets 
minder snel toe dan de ba-
ten: +8 procent naar 1,3 mil-
jard euro. De personeelskos-
ten gingen met 3 procent 

omhoog naar 619 miljoen 
euro. De bedrijfswinst (ebit) 
is met 12 procent opgelopen 
naar 563 miljoen euro. Het is 
een opsteker dat er 62 mil-
joen vrijvalt uit de pot waar-
in de bank geld opzijzet 
voor mogelijk oninbare 
 leningen. Vorig jaar was dat 
nog 79 miljoen euro, maar 
de bank profiteerde ervan 
dat de economische dreun 
van de covid-19-pandemie 
veel minder groot was dan 
werd gevreesd. Het is een 
goed signaal dat de strop-
penpot ook in dit onzekere 
klimaat wat kleiner wordt.

Conclusie
De koersstijging van 4 pro-
cent van het aandeel van 
ABN AMRO was voorname-
lijk te danken aan het be-
richt dat het interim-divi-
dend op 0,32 euro per aan-
deel uitkomt. Bovendien laat 
de Europese Centrale Bank 
(ECB) toe voor 250 miljoen 
aan eigen aandelen in te 
 kopen. Er zijn betere keuzes 
voor dividendbeleggers dan 
ABN AMRO, dat nog steeds 
relatief kwetsbaar blijft voor 
tegenvallers in de krediet-
portefeuille. Bovendien ver-
gen het op orde brengen van 
de klantprocessen en het 
herstel van de rente inspan-
ningen. De meevallende 
kwartaalcijfers geven dan 
ook geen aanleiding om het 
verkoopadvies voor het aan-
deel van ABN AMRO bij te 
stellen. z

D
e omzet van Pharming is 
in het tweede kwartaal 
gestegen naar 50,2 mil-
joen dollar. De nieuwe 
groei is een mooie opste-
ker voor het biotechbe-
drijf, dat de afgelopen ja-

ren regelmatig kampte met 
omzettegenvallers. De bru-
towinst liep grofweg in lijn 
met de omzettoename met 2 
procent op naar 46,2 miljoen 
dollar. Dat geeft aan dat 
Pharming de kosten goed in 
de hand houdt. De grote ver-
rassing kwam onder aan de 
streep, waar de nettowinst 
een sprong maakte van 166 
procent naar 15,7 miljoen 
dollar. Die flinke stijging was 
in hoofdzaak te danken aan 
een eenmalige meerwaarde 
van 12,8 miljoen dollar, die 
voortvloeide uit het verklei-
nen van het belang in Bio-
Connection.
Afgezien van de winstsprong 
liggen de resultaten in lijn 
met de verwachtingen en dat 
geldt ook voor de vooruit-
zichten. Pharming herhaal-
de de prognose van een en-
kelcijferige omzetgroei 
dankzij ietwat hogere verko-
pen van het HEA-medicijn 
Ruconest. Het bedrijf ligt 
ook op koers met de komen-
de lancering van leniolisib 
tegen de zeldzame immuun-
ziekte APDS. De kans is 
groot dat er in het eerste 
kwartaal van 2023 groen 
licht komt in de Verenigde 
Staten. Het Europese en 
Britse toelatingsproces loopt 
enkele kwartalen achter op 
de planning.
Er is ook sprake van een 
kleine strategische koerswij-
ziging. De ontwikkeling van 

een middel tegen acuut nier-
falen en pre-eclampsie 
wordt gestopt. In plaats 
daarvan zet het bedrijf in op 
het vinden van nieuwe toe-
passingen van bestaande 
middelen en op overnames 
om de pijplijn en het pro-
ductassortiment te verbre-
den. Met het oog op de ont-
wikkelingen rond het over-
genomen leniolisib, lijkt dat 
een aanzienlijk betere inzet 
van de beschikbare midde-
len.

Conclusie
Halverwege 2022 was de 
kaspositie 190,9 miljoen dol-
lar. Als de beurswaarde voor 
dat bedrag wordt gecorri-
geerd, komt de koers-winst-
verhouding bij een geschatte 
winst per aandeel van 
0,05 dollar op 12. Dat is een 
heel redelijke waardering 
voor een biotechbedrijf met 
een goede strategie, een po-
sitieve nieuwsstroom en een 
geleidelijk stijgende omzet. 
Daarmee zijn alle ingrediën-
ten aanwezig voor een koop-
advies. z

A B N  A M R O

Dividendopsteker
P H A R M I N G

Strategie bijgesteld

Het beste uit…

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 AUGUSTUS

VERSCHENEN OP INSIDEBELEGGEN.BE  
OP 26 AUGUSTUS
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Agfa-Gevaert kreeg een af-
straffing na zwakke tweede-
kwartaalcijfers. Het boekte 
een omzetgroei met 6,4 pro-
cent tot 469 miljoen euro, 
maar de bedrijfskasstroom 
(ebitda) kwam 21 procent la-

ger uit op 32 miljoen euro. De 
ebitda- marge daalde van 9,1 
naar 6,8 procent. Ook de be-
drijfswinst (ebit) verzwakte 
met 34 procent tot 16 miljoen 
euro, terwijl Agfa-Gevaert 
een nettoverlies van 13 mil-
joen euro leed, tegenover een 
nettowinst van 15 miljoen eu-
ro in dezelfde periode in 
2021. Agfa-Gevaert verwacht 
beterschap in de tweede jaar-
helft. Het aandeel verloor bij-
na 9 procent.

Tessenderlo maakte fraaie 
halfjaarcijfers bekend. Zo 
steeg de omzet met 31,2 pro-
cent tot 1,34 miljard euro. Dat 
is een heel stuk beter dan 
verwacht. Tessenderlo profi-
teerde daarbij ook van de ge-

stegen Amerikaanse dollar. 
De bedrijfskasstroom (ebit-
da) klom met 34 procent tot 
247,6 miljoen euro. Tessen-
derlo gaat uit van een toena-
me van de ebitda met 15 à 20 
procent dit jaar. Voorheen 
was dat “meer dan 10 pro-
cent”. De beleggers beloon-
den het aandeel met een klim 
van bijna 7 procent. Ook de 
koers van Picanol, waarmee 
Tessenderlo wil fuseren, trok 
stevig aan.

Novartis wil zijn generie-
ke-geneesmiddelendochter 
Sandoz afsplitsen via een be-
lastingneutrale constructie. 
Sandoz krijgt daarna een no-
tering op de Zwitserse en de 
Amerikaanse beurs. Novartis 

wil de transactie in de loop 
van het derde kwartaal van 
2023 afronden. Novartis staat 
ook open voor een attractief 
bod van een private-equity-
speler. In 2021 draaide San-
doz een groepsomzet van 
9,6 miljard dollar. De operatie 
past in de strategie van No-
vartis om zich te richten op 
innovatieve, duurdere ge-
neesmiddelen. Na het nieuws 
verloor de koers van Novartis 
0,6 procent.

Opnieuw tuimelde een coro-
na-icoon van zijn voetstuk. 
Zoom Video Communicati-
ons zag zijn nettowinst afge-
lopen kwartaal verschrompe-
len tot 45,7 miljoen dollar, te-
genover nog 316,9 miljoen 

dollar een jaar geleden, of 
een aangepaste winst van 
1,05 dollar per aandeel. Voor 
het derde kwartaal rekent 
Zoom op een omzet van 
1,1 miljard dollar en een aan-
gepaste winst per aandeel 
van 0,82 tot 0,83 dollar. In 
oktober 2020 bereikte Zoom 
een topkoers van 516 dollar. 
Intussen is het tot 100 dollar 
gezakt. Na het nieuws ver-
loor het aandeel alleen al  
16,5 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 3,23 euro
Ticker: AGFB BB
ISIN-code: BE0003755692

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 33,50 euro
Ticker: TESB BB
ISIN-code: BE0003555639

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 80,34 Zwitserse frank
Ticker: NOVN SW
ISIN-code: CH0012005267

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 85,71 dollar
Ticker: ZM US
ISIN-code: US98980L1017
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K
BC zet sterke resultaten 
neer. De verwachtingen 
voor 2022 zijn hoogge-
pannen. Het aandeel is 
erg goedkoop. Er wordt 
een dividend van 4 euro 
per aandeel verwacht. 

Tegen de huidige beurskoers 
komt dat neer op een rende-
ment van 8 procent. We kun-
nen het aandeel bijna tegen 
de boekwaarde oppikken.
De voorbije twaalf maanden 
werd het aandeel 30 procent 
goedkoper. Begin dit jaar leek 
er even hoop te zijn. De koers 
steeg midden januari tot bo-
ven 84 euro. Maar een paar 
maanden later was er al 
30 euro van de koers gegaan. 
Dat leek voor veel beleggers 

O P T I E S

Inspelen op goedkoop KBC
overdreven en de koers werd 
weer wat hoger gestuwd. Veel 
overtuiging ging er echter 
niet van uit. De beurskoers 
ging weer bergaf en heeft een 
jaardieptepunt bereikt.
Met dat koersverloop kunnen 
we weinig goed nieuws ver-
wachten van de technische 
analyse. Alle baissesignalen 
zijn al de revue gepasseerd. 
Bij een verdere koersdaling 
wordt een steun gevonden 
rond 42 euro. De eerste weer-
stand wacht rond 59 euro.
Begin dit jaar kochten we 
aandelen van KBC die we 
deels betaalden met een ge-
schreven call en een geschre-
ven put. Nu gaan we de tradi-
tionele toer op met een ge-

schreven put en een gekochte 
call.

Geschreven put
Schrijf de put oktober met 
uitoefenprijs 50,00 euro @ 
4,33 euro
De geschreven put brengt 
meteen 433 euro (4,33 x 100) 
op. De premie is verworven 
als de koers van het aandeel 
tegen 21 oktober stijgt tot bo-
ven 50 euro. Dat is zo’n 6 pro-
cent boven de huidige koers. 
Gebeurt dat niet, dan kopen 
we de aandelen tegen 
45,67 euro per aandeel (50 - 
4,33 euro.) Dat is minder dan 
de prijs die we zouden beta-
len als we de aandelen nu 
zouden kopen op de beurs.

Gekochte call
Koop de call december KBC 
met uitoefenprijs 51,62 euro 
@ 1,82 euro
Het voordeel van een gekoch-
te call is het uitzicht op onbe-
perkte winst. We moeten wel 
vooraf de premie betalen. Die 
is aan de hoge kant voor een 
call op een aandeel dat de 
voorbije weken een pandoe-
ring heeft gekregen. We krij-
gen wel tijd tot 16 december. 
Dit contract heeft alleen in-
trinsieke waarde, aangezien 
de uitoefenprijs aanzienlijk 
hoger is dan de huidige aan-
delenkoers. Als die niet tot 
boven 51,62 euro raakt, verlie-
zen we de premie. Maar daar 
gaan we niet van uit. De eer-
ste weerstand wacht pas rond 
59 euro. Als de koers die zou 
aantikken, is dit contract ten 
minste 7,38 euro waard. De 
inleg gaat dan maal 4. z

D
e wereldwijde vraag naar 
granen neemt jaar na jaar 
toe. Dat heeft te maken 
met de gestage groei van 
de wereldbevolking (bij-
na 8 miljard nu en 10 mil-
jard over twintig jaar) en 

de stijging van de levensstan-
daard. In periodes van econo-
mische recessie kan de vraag 
even dalen, maar dat effect is 
tijdelijk.

Herstel bij maïs en soja
In de eerste jaarhelft schoten 
de prijzen van soja, maïs en 
tarwe omhoog. De prijshaus-
se duurde ongeveer vijf 
maanden, maar in juni en juli 
werd het grootste deel van de 
klim weer ongedaan gemaakt. 

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

Granen blijven volatiel

Dat kwam door de lagere 
vraag uit China en bezorgd-
heid over een wereldwijde 
economische recessie. Ook de 
speculatieve longposities 
werden wat afgebouwd. Sinds 
een aantal weken gaan de 
prijzen van maïs en soja weer 
in stijgende lijn, terwijl tarwe 
achterop blijft.
Maïs heeft momenteel geen 
tekorten, maar de voorraden 
zijn historisch niet zo hoog. 
In Brazilië is de tweede oogst 
van het jaar afgerond, maar 
de Verenigde Staten verwach-
ten een lagere productie. Maïs 
is ook niet ongevoelig voor de 
olieprijs, want de biobrand-
stof ethanol wordt op basis 
van maïs geproduceerd. Bij 

een hoge olieprijs is ethanol 
meer in trek. Voor soja ver-
wacht het Amerikaanse mi-
nisterie van Landbouw zelfs 
een recordproductie in de 
Verenigde Staten, maar niet 
alle analisten zijn het daar-
mee eens. China is wereld-
wijd de grootste afnemer van 
soja. Europa en de Verenigde 
Staten kunnen de lagere tar-
weopbrengst uit Oekraïne 
voorlopig compenseren. Bo-
vendien is sinds kort de uit-
voer via Oekraïne weer deels 
op gang gekomen.

Gespreid investeren
Investeren in granen kan het 
best via termijncontracten die 
de basis vormen voor ver-

schillende trackers en hef-
boomproducten. Merk op dat 
die termijncontracten op de 
Amerikaanse CME noteren. 
Dat is belangrijk omdat bij-
voorbeeld de dure dollar gra-
nen uit de Verenigde Staten 
minder competitief maakt op 
de wereldmarkt. De Ameri-
kaanse granenprijzen kunnen 
dus verschillen met die in Eu-
ropa en elders ter wereld.
Vanaf de huidige prijsniveaus 
is elke noemenswaardige cor-
rectie van de granenprijzen 
een koopkans. Gespreid in-
vesteren kan via de Wisdom-
Tree Grains ETF die op de 
Duitse Xetra noteert en de 
Bloomberg Grains-index 
schaduwt. Het product be-
staat uit termijncontracten op 
tarwe (26,41 %), maïs 
(35,73 %) en soja (37,86 %). Er 
zijn daarnaast ook trackers op 
individuele granen beschik-
baar. z
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W
e zagen de voorbije we-
ken een terugval op de 
aandelenmarkten, na 
een fraaie zomerklim 
tussen midden juni en 
midden augustus. In de 
aanloop naar de vol-

gende Fed-meeting van 20 en 
21 september zullen de beur-
zen wellicht nog even vola-
tiel blijven, al herhalen we 
onze verwachting dat de 
Amerikaanse beurs medio ju-
ni de bodem heeft gezet, en 
dat dit slechts een tussentijd-
se terugval is na de eerste fa-
se in de weg naar boven.
Intussen zagen we op woens-
dag 24 augustus wel een 
spectaculaire klim van de 
uraniumaandelen, inclusief 
de portefeuillewaarden Ca-
meco, NexGen Energy en 
Sprott Physical Uranium 
Trust. De aanleiding was de 
beslissing van de Japanse re-
gering om opnieuw in te zet-
ten op kernenergie. Heel wat 
meer reactoren worden 
klaargemaakt om heropend 
te worden, en de Japanse 
overheid denkt zelfs na over 
de bouw van nieuwe, moder-
ne kerncentrales. 

Deceuninck:  
erg goedkoop
In het eerste halfjaar viel de 
omzet bij Deceuninck erg 
mee, maar er zat wel druk op 
de marges. De winst groeide 
trager dan de omzet. Vooral 
de voorzichtigheid over de 
rest van 2022 zette druk op 
de koers van de profielenpro-
ducent van ramen en deuren.
Omdat in een belangrijke 
markt, Turkije, de inflatie op 
drie jaar boven 100 procent 
ligt, moet Deceuninck de 
boekhoudregels voor hyper-
inflatie (IAS29) toepassen. 

We focussen op de cijfers 
voor de IAS29-regel. Want 
‘boekhoudkundig’ klom de 
omzet in de eerste jaarhelft 
met 25,4 procent: van 
404,0 miljoen naar 506,8 mil-
joen euro. Maar zonder de 
hyperinflatieboekhouding 
gaat het om een toename met 
21,0 procent, tot 488,7 mil-
joen euro. Dat is nog altijd 4,4 

procent beter dan de 
468,2 miljoen euro die de 
analisten gemiddeld hadden 
vooropgesteld.
Het volume lag 24,5 miljoen 
euro lager (-6,1%) en de wis-
selkoersverliezen liepen op 
tot 64,2 miljoen euro door de 
extreme daling van de Turk-
se lira (TRY).
Turkije en de opkomende 
markten tekenen de gering-
ste omzetgroei in euro op 
(+13,1%), door de tuimelperte 
(-68,9%) van de Turkse munt. 
De grootste sprong was voor 
Noord-Amerika (+31,9%). 
Ondanks de focus op de stra-
tegische klanten en het laten 
vallen van kleinere was daar 
slechts een beperkte volume-
daling (-3,8%). De sterkere 
dollar (+12,4%) en het door-
voeren van prijsverhogingen 
deden de rest.
Ondanks de omzetstijging 
met 21 procent steeg de aan-
gepaste bedrijfskasstroom 
(ebitda) maar met 11,2 pro-
cent: van 51,0 miljoen naar 
56,8 miljoen euro. Dat houdt 
in dat de ebitda-marge (be-
drijfskasstroom/omzet) is ge-
zakt van 12,6 procent in de 
eerste zes maanden van vorig 
jaar naar 11,6 procent voor de 
periode januari-juni dit jaar. 
De ebitda in zowel Europa 
als Noord-Amerika lag zelfs 

lager dan in dezelfde periode 
van vorig jaar, vooral door de 
kosteninflatie in onder meer 
de logistiek. De ebitda in 
Turkije en de opkomende 
markten klom wel 7,3 miljoen 
euro (+37,4%) hoger.
De nettowinst maakte een 
duik van 11,4 procent: van 
20,6 naar 18,2 miljoen euro. 
Dat heeft mee te maken met 
de beslissing van de West- 
Vlaamse onderneming haar 
activiteiten in Rusland op nul 
te zetten in de boekhouding. 
Per aandeel zakte de netto-
winst van 0,15 naar 0,12 euro 
voor IAS29.
Mee door een toename in het 
werkkapitaal is de netto fi-
nanciële schuld toegenomen 
van 97,0 naar 121,2 miljoen 
euro, of 1,2 keer ebitda. De 
CEO, Bruno Humblet, gaf 
aan dat de activiteit recente-
lijk is vertraagd, en dat er dus 
reserves zijn met betrekking 
tot de rest van het jaar. Maar 
de ondersteunende factor 
van de EU Green Deal blijft 
overeind. Gebouwen moeten 
energiezuiniger worden. Te-
gen 9 keer de verwachte 
winst, 1,2 keer de boekwaar-
de en tegen een verwachte 
verhouding ondernemings-
waarde/ebitda van maximaal 
5 voor 2022 is het aandeel erg 
ondergewaardeerd (koop-
waardig; rating 1B). z

De ondersteunde factor 
van de renovatiegolf  
blijft overeind.

NIEUWS UIT DE BEDRĲVEN
Thema  
basiswaarden
·  EVS tekende een groot con-

tract ter waarde van 50 mil-
joen dollar over tien jaar met 
een Amerikaans bedrĳf. 
Daarnaast presenteerde het 
beter dan verwachte resul-
taten, een sterk orderboek, 
maar ook oplopende kosten. 
Meer details in een van de 
volgende nummers.

·  Sipef: de referentie-aan-
deelhouders, waaronder 

Ackermans & van Haaren en 
de familie Bracht hebben 
hun participatie opgetrok-
ken tot boven de cruciale 
grens van 50 procent. Meer 
over de halfjaarcĳfers in het 
volgende nummer.

·  Tessenderlo heeft een uit-
stekende eerste jaarhelft 
achter de rug, boven de ver-
wachtingen. Dochteronder-
neming Tessenderlo Kerley 
heeft de productlĳn Lannate 
overgenomen van Corteva 
Agriscience. Een ruime 

bespreking volgt in een vol-
gend nummer.

Thema  
goud & metalen
·  Sprott Physical Uranium 

Trust: door de aankondi-
ging dat Japan weer zal 
inzetten op kernenergie gin-
gen alle uraniumaandelen 
fors omhoog.

Thema  
vergrijzing
·  Hyloris: het beurshuis De g-

roof Petercam start met de 
opvolging van Hyloris met 
een koopadvies en een 
koersdoel van 19,3 euro.

·  Mithra Pharmaceuticals: 
de financiers Hybridge en 
Whitebox hebben opnieuw 
leningen omgezet in 
Mithra-aandelen.

·  Sequana Medical heeft 
Alexandra Clyde opgeno-
men in de raad van bestuur.

Japan geeft boost aan 
uranium aandelen
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 10 aandelen Alibaba (bĳ)gekocht tegen 95,72 
dollar en 60 First Quantum Minerals tegen 26,43 Canadese dollar

Verkoop: we hebben 2 aandelen ASML verkocht tegen 532,00 euro,  
2 LVMH tegen 691,10 euro,  5 Microsoft tegen 276,62 dollar en 5 Sofina 
tegen 213,40 euro
 

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
164.248,96   (98,1%)      3171,82    (1,9%)             167.420,78  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2022  Sinds 1/1/2022
Inside Beleggen  -6,6% Bel20 -15,5%
Eurostoxx50  -16,2% MSCI World  -3,4%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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O
bligaties van goede kwa-
liteit in Poolse zloty met 
een looptijd van vijf jaar 
bieden 4,5 procent meer 
rente dan obligaties in 
euro. Dat roept de vraag 
op of het extra rende-

ment opweegt tegen het poli-
tieke en het muntrisico. Het 
is een publiek geheim dat de 
Poolse regering de leden van 
het rentecomité van de cen-
trale bank benoemt. Maar de 
regering heeft niet alleen vin-
gers in de pap bij de centrale 
bank. De inperking van de 
rechterlijke macht en de tus-
senkomsten in de media zijn 
al lang een doorn in het oog 
van Europa. En toch betaalde 
de Europese Unie enkele 
maanden geleden 24 miljard 
euro aan Polen uit het co-
ronaherstelfonds. De Poolse 
regering had zogezegd be-
langrijke concessies gedaan 
door zijn inspanningen om 
Oekraïne te helpen en vluch-

telingen op te vangen.
Door die tribulaties is op de 
achtergrond geraakt dat de 
inflatie in Polen het onrust-
wekkende niveau van 15,6 
procent bereikt. Dat is in 
meer dan twintig jaar niet ge-
beurd, maar het is niets in 
vergelijking met de inflatie 
van 46 procent in 1992. De 
rente wordt nu vrijwel elke 
maand verhoogd. Momenteel 
bedraagt het belangrijkste 
rentetarief 6,50 procent, of 
exact 6 procent hoger dan 
begin oktober vorig jaar.
De zloty is tien jaar relatief 
stabiel gebleven, maar de 
laatste jaren treedt een ver-
zwakking op. De voorbije 
twaalf maanden daalde de 
waarde van de Poolse munt 
met 3 procent tegenover de 
euro. Dat heeft veel te maken 
met de verzwakking van de 
economie dit en vorig jaar. 
De spanningen die de Russi-
sche invasie heeft meege-

bracht, treffen de buurlanden 
van Oekraïne harder dan an-
dere landen. Ook Duitsland 
krijgt het moeilijker door zijn 
zware afhankelijkheid van 
Russische energie. En laat 
Duitsland net de belangrijk-
ste handelspartner van Polen 
zijn. We gaan ervan uit dat de 
economie van Polen snel kan 
herstellen als de oorlog ein-
digt, maar intussen blijft een 
investering in Poolse obliga-
ties het best heel beperkt.

Populaire premier
In de haat-liefdeverhouding 
met de Europese Unie kan 
Polen rekenen op de steun 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

EUR  Altarea 1,875 %  17/01/28  82,14 5,82 % 100.000  BBB-
EUR  Air France-KLM  3,875 % 01/07/26  89,15  7,19 % 100.000  NR
EUR  VGP  1,625 %  17/01/27  85,15  5,47 %  100.000 NR
USD l Ecopetrol 4,625 % 02/11/31  81,21 7,49 % 1.000  BB+
USD  Brookfield Ppty  4,50 %  01/04/27  90,06  7,06 %  2.000 BB+
USD  Micron Techn. 2,703 % 15/04/32  80,22  5,27 %  1.000 BBB-
GBP  La Financiere Atalian  6,625 % 15/05/25 96,53  8,06 %  100.000  B
NOK Nordic Inv. Bank  1,50 % 13/03/25  97,16  2,57 % 10.000  AAA
SEK EIB 1,75 % 12/11/26  97,55  2,33 %  10.000  AAA
CAD Daimler Canada  1,65 % 22/09/25  91,35 4,57 % 1.000  BBB+
AUD Ford Motor  3,683 % 03/12/24  95,35 5,89 % 2.000  BB+
NZD Deutsche Bank  4,00 % 25/08/23  99,31  4,77 % 2.000  BBB-
ZAR EIB 7,25 % 23/01/30  93,47  8,46 % 10.000  AAA
TRY EBRD 13,0 % 19/01/24  65,23  53,1 % 1.000  AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24  91,50  11,7 % 5.000  AAA
PLN EIB 2,75 %  25/08/26  84,73  7,06 % 1.000  AAA

MUNT UITGEVER COUPON VERVALDAG PRĲ S RENDEMENT COUPURE RATING

* Nieuw in de selectie

Te vroeg voor Centraal-
Europese munten

= ESG-obligatie
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van Hongarije. Ook dat land 
is in een strijd met de Euro-
pese Commissie verwikkeld. 
De eigengereide premier 
Viktor Orban verdedigt de 
‘traditionele’ waarden. Hij 
heeft er onlangs zelfs de con-
servatieve Amerikaanse poli-
tici in onderwezen. Volgens 
hem moet het met de onaf-
hankelijkheid van justitie, de 
media en de academische 
wereld niet te nauw worden 
genomen. Minderheidsgroe-
pen, migranten en vluchte-
lingen verdienen slechts mi-
nimumrechten.
Sinds mei van dit jaar heeft 
Hongarije de eerste vrouwe-
lijke president van het land. 
Katalin Novak is de vicevoor-
zitter van de regerende con-
servatieve Fidesz-partij van 
Orban. Dat lijkt op vooruit-
gang. Maar van haar hoeven 
we geen opzienbarende be-
leidswijziging te verwachten, 
aangezien ze een vertrouwe-
linge van Orban is en een lou-
ter ceremoniële functie be-
kleedt. Buitenlandse politici 
nemen Viktor Orban vaak 
onder vuur, maar hij heeft in 
april dit jaar met grote voor-
sprong de verkiezingen ge-
wonnen.
De belangrijkste rentevoet 
werd eind juli met een vol 
procentpunt verhoogd tot 
10,75 procent. Het was de 
vierde rentestijging in twee 

maanden, een verdubbeling 
sinds april van dit jaar. De in-
flatie is er dan ook gestegen 
tot 13,73 procent. Drastische 
maatregelen zijn nodig. De 
waarde van de Hongaarse fo-
rint daalt vrijwel dagelijks. 
Tegenover vorig jaar is de 
munt al 16 procent van zijn 
waarde kwijt. In vijf jaar is de 
forint zelfs al een derde 
goedkoper geworden tegen-
over de euro. De munt zit al 
jaren in een sukkelstraatje en 
het ziet er niet naar uit dat 
daar snel verandering in 
komt. Premier Orban heeft al 
laten verstaan dat een vertrek 
van Hongarije uit de Europe-
se Unie niet onmogelijk is. 
Als dat effectief gebeurt, kan 
de neergang van de forint 
nog versnellen. Voorzichtige 
beleggers weten wat te doen: 
de forint mijden.

Riskante zaak
De Tsjechische kroon is het 
voorbije jaar 3,6 procent 
meer waard geworden tegen-
over de euro. In tegenstelling 
tot de Hongaarse forint ge-
niet de kroon al enkele jaren 
een goede reputatie. Noch-
tans heeft Tsjechië veel ge-
meen met Hongarije. Presi-
dent Milos Zeman is, net zo-
als Victor Orban, tegen immi-
gratie en stelt zich ook euro-

sceptisch en pro-Russisch op. 
Hij benoemt de premier, de 
rechters van het grondwette-
lijke hof en de raad van de 
nationale bank. Premier Petr 
Fiala is met zijn centrum-
rechtse regering momenteel 
de voorzitter van de Europe-
se Unie. Hij stelt zich gema-
tigder op dan zijn president. 
De unie staat voor grote uit-
dagingen. De opvang van Oe-
kraïense vluchtelingen is een 
belangrijk thema tijdens het 
voorzitterschap. Ook is drin-
gend een versnelde energie-

transitie nodig van fossiele 
naar duurzame brandstoffen. 
De afhankelijkheid van Rus-
sische energie moet afne-
men. Maar dat is voor zijn 
land, een voormalig Oost-
blokland, erg lastig.
De veel te hoge inflatie in 
Europa is een belangrijk 
werkpunt voor de nieuwe 
EU- voorzitter. Maar in eigen 
land is de inflatie ook een 
probleem. Ze is er gestegen 
tot 14,08 procent. De centrale 

bank trekt al sinds vorig jaar 
de rente op, soms zelfs met 
reuzenstappen. De korteter-
mijnrente die in augustus 
 vorig jaar 0,745 procent be-
droeg, staat vandaag bijna 
tien keer zo hoog. De econo-
mie van Tsjechië is heel sterk 
afhankelijk van de uitvoer 
naar de Europese Unie en 
vooral naar Duitsland. Maar 
de economie begint in de 
meeste landen te slabakken. 
En dat zal de Tsjechische 
economie ook voelen. We-
gens al die onzekerheden 
blijft een investering in de 
kroon een riskante zaak.
Het is duidelijk dat de econo-
mie van Polen, Hongarije en 
Tsjechië, die bekendstaan 
onder de naam CE3, zware 
klappen te verduren krijgt. 
Het einde is nog in de verste 
verte niet te zien. De vermo-
gensbeheerder LGIM meent 
echter lichtpuntjes op te 
merken. De drie landen kun-
nen sterk profiteren van de 
wederopbouw van Oekraïne 
en ook het vrijkomen van 
EU-geld zal hen een econo-
mische duw in de rug geven. 
Op lange termijn zijn daarom 
aantrekkelijke rendementen 
te verwachten. Voorzichtige 
beleggers wachten het best af 
tot er duidelijke signalen van 
beterschap opduiken. z

Op lange termijn zijn 
aantrekkelijke rende-
menten te verwachten 
van Centraal-Europese 
munten.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD 1,0010  -14,28 %
EUR/GBP  0,8475  -1,08 %
EUR/NOK  9,8115  -7,01 %
EUR/SEK  10,663  +3,74 %
EUR/CAD  1,3005  -13,21 %
EUR/AUD  1,4508  -11,21 %
EUR/NZD  1,6158  -5,61 %
EUR/ZAR  17,065  -3,77 %
EUR/TRY  18,137  +82,27 %

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

Belgische beleggers werden 
de eerste helft van dit jaar 
31 miljard euro armer door de 
zwakke beurzen. “De waarde-
daling is vooral te wĳten aan 
de dalende beurskoersen en 
de stĳgende rente”, zegt de 
Nationale Bank. Een stĳging 
van de rente vermindert de 
waarde van obligaties. De 
portefeuille beursgenoteerde 
aandelen daalde met 11,4 mil-

jard naar 77,2 miljard euro. 
Dat is een daling met 11 pro-
cent. De waarde van obliga-
ties en kasbons verminderde 
met 1,8 miljard naar 25 miljard 
of met slechts 5 procent. Obli-
gaties hielden dus opmerkelĳk 
beter stand dan aandelen.
Maar zelfs de heel grote 
beleggers leden aanzienlĳke 
verliezen. Zo noteerde de 
Zwitserse centrale bank de 

eerste zes maanden van dit 
jaar een recordverlies van 
95,2 miljard frank (95,6 mil-
jard euro). Buitenlandse obli-
gaties werden 48,7 miljard 
euro goedkoper.
Het Noorse staatsinveste-
ringsfonds moest in het eer-
ste halfjaar een negatief ren-
dement van 14,4 procent in de 
boeken schrĳven. Dat komt 
neer op een onwaarschĳnlĳk 

verlies van 1.680 miljard kro-
nen (170 miljard euro). Ook bĳ 
zo’n superbelegger bedroeg 
het verlies op aandelen 
gemiddeld 17 procent en op 
obligaties 9,3 procent. Obli-
gaties maken 28 procent van 
de portefeuille uit. De vast-
goedportefeuille was de enige 
die winst maakte. Die werd 7 
procent meer waard. Het illus-
treert nogmaals het belang 
van een verstandige sprei-
ding.

Ook de heel groten kunnen verliezen
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Het aandeel van McEwen 
Mining blijft ontgoochelen 
en de ster van mijnbouw-
legende Rob McEwen is 
 tanend. Is er nog voldoende 
reden om mijn bescheiden 
positie aan te houden?

De goud- en zilverproducent 
McEwen Mining stelt rond-
uit teleur. Vooral sinds 2019 
is door opeenvolgende opera-
tionele tegenslagen een neer-
waartse spiraal ingezet. In 
combinatie met de terugval 
van de goud- en de zilverprijs 
sinds midden 2020 leidde dat 
tot een ondermaatse presta-
tie, met aanhoudende verlie-
zen en regelmatige kapitaal-
verhogingen (het aantal uit-
staande aandelen steeg sinds 
eind 2016 met ruim 50%). De 
evolutie staat in schril con-
trast met de ambitie van op-
richter en hoofdaandeelhou-
der Robert McEwen (18% 
van de uitstaande aandelen), 
die met Goldcorp een ijzer-
sterke reputatie opbouwde. 
Zijn droom om McEwen Mi-
ning in de S&P500-index te 
loodsen is verderaf dan ooit, 
maar hij blijft het bedrijf vol-
op steunen.
In juli was er een omgekeer-
de aandelensplitsing (ver-
houding van tien bestaande 
aandelen voor één nieuw 
aandeel) nodig om de beurs-
notering op de NYSE te be-
houden (minimaal koersni-
veau van 1 dollar). Na een 
ontstellend zwak eerste 
kwartaal bracht het tweede 
kwartaal beterschap. De 

groepsproductie steeg van 
25.100 troy ounce goudequi-
valent tot 36.100 troy ounce, 
dankzij het Fox-complex in 
Canada (+45,5% tot 11.200 
troy ounce) en de San José-
mijn in Argentinië (+83,2% 
tot 19.600 troy ounce, belang 
van 49%). Gold Bar in Neva-
da bleef opnieuw achter 
(-19,1% tot 5.300 troy ounce).
Het kostenniveau van de ei-
gen mijnen daalde meer dan 
verwacht tot 1.549 dollar per 
troy ounce (2.146 dollar in 
het eerste kwartaal). Op jaar-
basis mikt de groep onver-
minderd op een productie 
van 153.000 à 172.000 troy 
ounce goudequivalent tegen 
een totale kostprijs van 1.570 
à 1.690 dollar per troy ounce 
in de eigen mijnen en 1.330 à 
1.370 dollar per troy ounce in 
San José. Dat veronderstelt 
een significant betere tweede 
jaarhelft, onder meer bij Gold 
Bar, en is een eerste factor 
die voor een ommekeer kan 
zorgen.
Daarnaast is er de komende 
twaalf tot achttien maanden 
veel te verwachten van de 
versnelde ontwikkeling van 
het Los Azules-koperproject 
in Argentinië. Begin 2023 

komt er een update van de 
voorlopige haalbaarheidsstu-
die van 2017, gevolgd door 
een aparte beursgang van 
McEwen Copper. Het doel is 
begin 2024 een voorlopige 
haalbaarheidsstudie klaar te 
hebben. Hoewel minder ver 
ontwikkeld schat McEwen 
Los Azules groter en beter in 
(goedkoper, hogere ertsgra-
den en beter toegankelijk) 
dan het vorig jaar voor 
485 miljoen dollar verkochte 
Argentijnse koperproject 
José Maria.
De huidige beurskapitalisatie 
van 148 miljoen dollar weer-
spiegelt een heel somber 
scenario, zonder enige voor-
uitgang in de productie, de 
ontwikkeling van Los Azules 
of de exploratieprogramma’s. 
Gezien de hoge kostenstruc-
tuur, kunnen hogere edelme-
talenprijzen uiteraard hel-
pen. We denken dat er vanaf 
het huidige deprimerende 
koersniveau een bovenge-
middelde kans is op een om-
mekeer, al moet die er toch 
de volgende twaalf tot acht-
tien maanden komen. Het ri-
sico is hoog en dus is een be-
perkte positie aangewezen 
(koopwaardig, rating 1C). z

Is McEwen Mining  
een vogel voor de kat?

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

AL VERSCHENEN OP  
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 
• Donderdag 25/8: Equinox Gold, X-Fab  

en aandelenlĳsten
• Vrĳdag 26/8: Amazon, Ontex, opties 

(indexopties)
• Maandag 29/8: Deceuninck en lezers-

vraag (McEwen Mining)
• Dinsdag 30/8: TIP VAN DE WEEK: 

Kinepolis, ForFarmers, grondstoffen 
(granen)

• Woensdag 31/8: Proximus, Vestas Wind 
Systems  en pdf

AGENDA

CHAT MEE OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VAN 12 TOT 13 UUR 
PODCAST: BEURZEN IN HET NAJAAR 
EN AANDELEN IN DE KĲKER KBC EN 
SOLVAY

Een dagelĳkse update op
www.insidebeleggen.be

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 
Biocartis: halfjaarresultaten 
Hyloris: halfjaarresultaten 
Inclusio: halfjaarresultaten 
Campine: halfjaarresultaten
Pernod Ricard: halfjaarresultaten 

VRĲDAG 2 SEPTEMBER 
Atenor: halfjaarresultaten

MAANDAG 5 SEPTEMBER 
Bois Sauvage: halfjaarresultaten
D’Ieteren: halfjaarresultaten

DINSDAG 6 SEPTEMBER 
Sofina: halfjaarresultaten

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
Oxurion: halfjaarresultaten 
Tinc: halfjaarresultaten 
Home Invest: halfjaarresultaten 
Bone Therapeutics: halfjaarresultaten

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
Immobel: halfjaarresultaten 
Exmar: halfjaarresultaten 
Sequana Medical: halfjaarresultaten

VRĲDAG 9 SEPTEMBER 
Texaf: halfjaarresultaten

AANDELENINDEX
ABN-AMRO 97
Adidas 90
Ageas 91
Agfa-Gevaert 98
Ahold Delhaize 92
Apple 93
Deceuninck 100
Euronav 94
KBC 99
McEwen Mining 104
Novartis 98
Pan American Silver 95
Pharming 97
Solvay 96
Tessenderlo 98
Zoom 98
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