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▪ www.belegger.be

Analistenteam De Belegger



▪ Sinds 1984
▪ Voor de doe-het-zelver

▪ Met een echte aandelen-
portefeuille

▪ Koopselecties: trading, buy & hold, 
technische analyse, groeimarkten

▪ Rente & valuta
▪ Fiscaliteit, varia, …
▪ Mét eigen database, over o.a. winstschattingen 
▪ Opvolging

De Belegger



Het verhaal van voortdurende de- en rerating, 
een van de meest onderschatte factoren op de beurs. 

▪ Zelfs voor winstgevende bedrijven

▪ Impact op groeiwaarden nog groter

▪ Andere toepassingen: 
sectorrotatie, korting holdings,…

Winst K/W Koers Winst K/W Koers

10 EUR 6 60 8 EUR 6 48

8 80 8 64

10 100 10 80

12 120 12 96

15 150 15 120

20 200 20 160

Eb en vloed op de beurs
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TIP #1

Value-waarde

▪ Nettokaspositie: 25,6 mrd. EUR

▪ Porsche: 75 à 85 mrd. EUR

▪ Lamborghini: 7,5 mrd. EUR

▪ Traton (MAN, Scania) 10 mrd. EUR

▪ Quantumscape 1,5 mrd. EUR

▪ Volkswagen op de beurs: 113 mrd. EUR



TIP #1

Value-waarde, want NIET inbegrepen

▪ Audi

▪ Bentley

▪ Volkswagen

▪ Skoda, Seat, Bugatti,…

▪ Financiële tak (lease)

▪ Lage koers-boekwaarde van 0,66



Elektrificatie en zelfrijdende auto’s vergen investeringen, 
maar al een eind op weg. Marges in de lift.

Criterium 1: Vooruitzichten



Criterium 2: Lage waardering, ook operationeel



Criterium 3: Balans

▪ Nettokaspositie van 25,6 mrd. EUR

▪ Tal van financiële participaties

▪ Mogelijke beursgang van Porsche

▪ Doel van jaarlijkse vrije cashflow van 15 mrd. EUR

▪ Batterij-activiteiten: open platform voor andere constructeurs



Criterium 4: Koerstriggers

▪ Mogelijke beursgang van Porsche

▪ Herstel logistieke keten

▪ Rotatie naar ‘value’ en ‘oude economie’



TIP #2



Oude economie én spreiding



Drie pijlers: value-waarde, met kenmerken van groei- en dividendwaarden. 

▪ Vooruitzichten

▪ nieuwe recordwinst verwacht voor 2022

▪ Waardering

▪ Intrinsieke waarde 7,30 HKD (korting 55%)

▪ Jaarlijks 9%-groei jongste 18 jaar

▪ Stevig dividendrendement (5%)

▪ Koers-winstverhouding van 4,3

▪ Balans

▪ Koerstriggers

DB 4x4 toets



Drie pijlers: value-waarde, met kenmerken van groei- en dividendwaarden. 

▪ Vooruitzichten

▪ Waardering

▪ Balans

▪ Schulden 27% van de intrinsieke waarde

▪ Maar groei inkomende dividenden
(17% gemiddeld de jongste 18 jaar)

▪ Koerstriggers

▪ Vereenvoudiging groepsstructuur→ rerating

▪ Inkoop eigen aandelen

▪ Rerating groeimarkten

DB 4x4 toets





TIP #3 Pretparken…



TIP #3 … en skidomeinen



Hefbomen op bestaande activiteiten



Investeringspijler: value-waarde met groeikenmerken

▪ Vooruitzichten

▪ Eerste kwartaaal (okt-dec) beste ooit

▪ Post-coronawaarde

▪ Waardering

▪ Koers-boekwaarde van 0,88

▪ Ná afboeking goodwill en kapitaalverhoging

▪ EBITDA ‘18/19: 234 mln. EUR

▪ Balans

▪ Koerstriggers

DB 4x4 toets



Investeringspijler: value-waarde, met kenmerken van groei- en dividendwaarden. 

▪ Vooruitzichten

▪ Waardering

▪ Balans

▪ Nettoschuld: 807 mln. EUR (3,79 vs EBITDA)

▪ Kapitaalverhoging 231 mln. EUR (o.a. Coucke)

▪ Cashflowgenerator: gewaarborgde lening van 139 mln. EUR terugbetaald

▪ EBITDA ‘18/19: 234 mln. EUR

▪ In boekjaar 2022/23 op pre-Covidniveau

▪ Koerstriggers

▪ Turnaround: van verlies naar winst

DB 4x4 toets



Voordelen in natura!
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… over de economische groei



▪ Gemiddeld rendement

▪ Bedoeld voor 

Over de langetermijnrente rente…



Over de reële rente…



Over rentespanningen…



Over een verhoogde volatiliteit in 2022…



Over stockpicking…



Indexbeleggers kwetsbaar



▪ Hogere rentes: ja, maar reëel laag, ook nominaal
▪ Inflatie structureel hoger
▪ Europese obligaties kwetsbaar
▪ Hooggeprijsde groei-aandelen kwetsbaar
▪ Ontwaking ‘oude economie’
▪ Langere periode van outperformance voor value
▪ Hogere rentes, hogere kosten →margedruk
▪ Hogere volatiliteit
▪ TINA wegens negatieve reële rente
▪ Terugkeer van stockpicking en goede huisvaders/-moeders

Roundup
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