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Door Laurence De Munter, CFA, Investment Strategy,  
Marsel Paraev, Senior Portfolio Manager  
& Jules Stevens, Senior Portfolio Manager

1
7C SOLARPARKEN

In 2022 had 7C Solarparken, de beheerder van zonneparken in Duits-

land (90%) en België (10%) de wind in de zeilen: een extreem zonnige 

zomer, record-hoge energieprijzen en een hogere capaciteit. Deson-

danks een EBITDA-groei van 59% in de eerste 9 maanden van 2022, is 

de koers van het aandeel vlak gebleven over die periode. 

 7C Solarparken is een small cap en doet kapitaalverhogingen om 

nieuwe projecten te financieren. Het Belgische managementteam on-

der leiding van Steven De Proost verhoogde 7C’s guidance en plant 

om tegen 2024 haar capaciteit met 40% te vergroten. De vraag naar 

duurzame elektriciteit in Duitsland is vandaag hoog en zal ook in de 

toekomst sterk blijven groeien. Bovendien is de waardering van het 

bedrijf aantrekkelijk op historische basis waar de koers van 7C nor-

maal nauw gelet de capaciteit opvolgt. 

BELEGGEN

SDM's Elftal voor 2023

2
AB INBEV

AB Inbev is een van de grootste bedrijven genoteerd op de BEL 20. 

Het aandeel had geleden onder de hoge schuldenlast, veranderingen 

in het management en andere factoren. We zien echter positieve ont-

wikkelingen in de activiteiten van AB Inbev. Met een hoge cashflow en 

schulden die merendeels bestaan uit obligaties kan het bedrijf zijn li-

quiditeit beheersen. Bovendien heeft het bedrijf zijn dividend verlaagd 

om zijn schulden de afgelopen jaren sneller te kunnen afbouwen. De 

kans dat het bedrijf in staat zal zijn om te profiteren van zijn sterke 

punten is toegenomen en dit is opgemerkt door marktdeelnemers.

 Meer dan 53% van de omzet komt uit groeilanden. Tegenwoordig 

delen veel van deze landen dezelfde eigenschap: ze hebben allemaal in 

de laatste jaren ondermaats gepresteerd. Echter, vorig jaar waren het 

net Latijns-Amerika en vooral Brazilië die de activiteiten en de resul-

taten van de brouwer sterk ondersteunden. Het is ook interessant dat 

het segment aangeduid als "niet-bier" zich geleidelijk ontwikkelt. 

 Het bedrijf heeft een stabiele aandeelhoudersstructuur, die het mo-

gelijk maakt om langetermijnprojecten uit te voeren. Bovendien heeft 

Norges Bank zijn positie in AB Inbev recentelijk verhoogd tot ongeveer 

1,4%.
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Grafiek 1: AB Inbev’s Debt (in Million USD). 
Bron: Bloomberg, data van 30/9/2022 (meest recente beschikbaar).
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Grafiek 2: AB Inbev’s Net Income and Free Cash Flow  
(Million USD). 
Bron: Bloomberg, data van 30/9/2022 (meest recente beschikbaar).
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Net Income Free Cash Flow

We zien in grafiek 2 dat vlak voor de Covid-19 uit-

braak, de nettowinst en kasstroom relatief goed 

waren. Tijdens de pandemie was er een krimp maar 

die duurde slechts een beperkte tijd. Grote sporte-

venementen zoals de World Cup zijn immers sterk 

positief voor deze multinational. Gezien het feit dat 

veel van de negatieve dingen over het bedrijf waar-

schijnlijk al zijn ingeprijsd in de aandelenkoers, is de 

positieve trend in de strategie en resultaten van AB 

Inbev veelbelovend.

3
Alphabet

Het moederbedrijf achter Google handelt vandaag 

aan een aantrekkelijke koers. Voor Google Search, 

de dominante speler op het internet, was 2022 een 

moeilijk jaar. De omzetgroei daalde naar +10% 

terwijl het 20% meer personeel aanwerfde. Dit in 

combinatie met hogere inflatie had consequen-

ties voor Alphabet’s winstmarges. Toch mag men  

Alphabet niet afschrijven, vandaag handelt het aan 

een verwachte koers/winst van 19, in lijn met het 

gemiddelde bedrijf uit de S&P 500. 

 Een belangrijke troef voor de nabije toekomst 

is Google Cloud, waar de omzet aan 40% groeit en 

Google de 3de positie neemt na Amazon en Micro-

soft. Bovendien heeft Alphabet, eigenaar van You-

Tube, Nest, Waze ook verschillende andere kaarten 

in handen. Deze ‘other bets’, zoals hun zelfrijden-

de auto Waymo en verschillende toepassingen in 

de gezondheidssector, kunnen in de toekomst be-

langrijke vruchten afwerpen. Door Google’s domi-

nante positie op het internet, de sterke groei van 

zijn Cloud Services en niet te vergeten zijn buy-

back programma van 70 miljard dollar krijgt Alp-

habet alvast een plaats in SDM’s elftal.

Het is ook interessant dat 

het segment aangeduid  

als "niet-bier" zich  

geleidelijk ontwikkelt.
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4
ASML

Wie louter de cijfers bekijkt, gaat uit van een in-

novatief Amerikaans technologiebedrijf. Toch be-

treft het een Nederlandse multinational waarvan 

de naam de afkorting is van “Advanced Semicon-

ductor Materials Lithography”. Binnen de halfge-

leidersector levert ASML dé EUV-machines, een 

technologie die enkel zij aanleveren om de meest 

geavanceerde (klein, snel en energiezuinig) micro-

chips te produceren. Het ontwerp of de uiteinde-

lijke productie van de chips gebeurt dus niet door 

ASML zelf, maar door Taiwan Semiconductor, 

Samsung, NVIDIA e.a. Ondanks het cyclisch karak-

ter van het massasegment van halfgeleiders, stijgt 

de vraag en het aantal toepassingen ongebreideld. 

Binnen de autosector wordt het aantal chips bvb. 

verwacht te verdubbelen binnen vijf jaar. Maar de 

digitaliseringstrend is alles omvattend: van slim-

me ijskasten en ontiegelijk veel andere IoT-toe-

passingen over 5G, artificiële intelligentie, robo-

tisering en automatisering, tot cloud-computing 

enz.

 Sinds 2017 groeit hun omzet gemiddeld 20% 

p.a., terwijl hun winst dit doet aan 23%. De mar-

ges van momenteel 33% (EBITDA) en 26% (winst) 

hebben in 2022 een terugval gekend, t.o.v. de twee 

superjaren 2020 en 2021. Qua rendement op het 

eigen vermogen zien we een plotse piek sinds 

2021: deze vloeit voort uit het inkopen van eigen 

aandelen. In een jaar waarin er 10.4 miljard EUR 

cash werd gecreëerd, werd er voor 8.5 miljard EUR 

aan aandelen ingekocht. Diezelfde trend zette zich 

door in 2022. Gezien hun immer negatieve net-

toschuldgraad, en hun huidige order-backlog van 

36 miljard EUR lijkt mij deze keuze om aandelen 

in te kopen niet verkeerd. Je moet iets doen met je 

overtollige cash.

 Deze order-backlog van 36 miljard EUR stelt de 

meeste investeerders gerust, aangezien dit over-

eenkomt met sales voor de komende twee jaar. De 

leveringstijd van 18 tot 24 maanden, afhankelijk 

van de machine, heeft ASML in het verleden al de 

nodige kritiek opgeleverd. Ze hebben hierop inge-

speeld door massaal personeel aan te werven, en 

hun personeelbestand te verdubbelen sinds 2017, 

wat resulteert in een verbetering van liquiditeit.

ASML’s concurrentiële voordelen en seculair bo-

vengemiddeld groeiende activiteit, maakt het voor 

ons een favoriete aandelenkeuze.

5
LONZA

Lonza viert dit jaar zijn 125ste verjaardag. Het 

bedrijf is in 1897 opgericht als een waterkracht-

centrale aan de oevers van de rivier Lonza in Zwit-

serland. Dat was toen een innoverende activiteit, 

en ook vandaag blijft innovatie de drijfveer. Big-

pharma wil eigenlijk minder ‘big’ of log zijn en 

zich meer concentreren op zijn kerncompeten-

ties: primaire research naar geneesmiddelen en de 

marketing ervan. Maar de ontwikkeling, het testen 

en de productie ervan wil het liever uitbesteden. 

De Westerse kosteninflatie in deze hoogwaardige 

dienstverlening is immers enorm hoog.  Dankzij 

specialisatie, een hogere productiviteit en een ei-

gen innovatieve hardware beschikt Lonza hier over 

een concurrentieel voordeel. Lonza slaagt erin om 

deze activiteit door bigpharma aan haar te laten 

uitbesteden. Door haar innovatieve ingesteldheid 

ging Lonza al vroeg aan de slag met ‘biologics’, ge-

neesmiddelen gebaseerd op menselijke anti-licha-

men, en dus geen chemische moleculen, zodat het 

bedrijf nu vooraan in de rij staat met haar technie-

ken en patenten.

 Lonza rapporteerde per 30/6/2022 een lovens-

waardige EBITDA-marge van 32.4%. Bij een omzet 

die 17.3% gestegen was tot 3 mia CHF. En die hoge 

EBITDA is nodig om het zware investeringspro-

gramma aan te kunnen. Lonza spendeerde in 2022 

zo’n 30% van de omzet aan nieuwe investeringen.  

De nettowinstmarge bedroeg 17.5%.

 Op middellange termijn (horizon 2024) ver-

wacht Lonza zich aan een jaarlijkse omzetgroei 

tussen de 10 en de 13% en een EBITDA-marge rond 

33%. ROIC moet boven de 10% uitkomen.

Door haar innovatieve 

ingesteldheid ging Lonza 

al vroeg aan de slag met 

‘biologics’, genees- 

middelen gebaseerd op 

menselijke anti-lichamen, 

en dus geen chemische  

moleculen, zodat het 

bedrijf nu vooraan in de rij 

staat met haar technieken 

en patenten.

Lonza.com
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L’Oréal’s driver is hun 

allocatie aan advertising, 

waar de concurrentie  

simpelweg niet kan  

volgen. 

6
L’ORÉAL

Deze Franse groep gespecialiseerd in cosmetica 

is wereldwijd een gevestigde waarde. We durven 

zelfs te stellen dat ieder van ons iets van hen ge-

bruikt. Cosmetica bevinden zich in een wereldwijd 

groeiend segment, 3.65% gemiddeld p.a., waarbin-

nen L’Oréal erin slaagt zijn marktaandeel gestaag 

te vergroten zodat ze zich vandaag met 15% we-

reldwijd marktaandeel mogen kronen tot absolute 

marktleider. Ook in de groeilanden is men nu fan 

van shampoo met abrikoos en kiwi-geur.

 L’Oréal’s driver is hun allocatie aan advertising, 

waar de concurrentie simpelweg niet kan volgen. 

Weinig bedrijven zullen zulke stabiele ROE (19%) 

of ROIC (20%) kunnen voorleggen over de laatste 

10 jaar. De crux is hun negatieve cash conversion 

cycle van -50 dagen. Dit betekent dat ze hun cash 

50 dagen vroeger innen dan ze hun leveranciers 

betalen. Daarnaast slagen ze erin om voor ver-

schillende producten op vraag in plaats van op 

voorraad te produceren, wat inhoudt dat wanneer 

er een nieuwe geur in de mode is ze hier snel op 

kunnen inpikken. 

 De andere kwaliteitsindicatoren zoals hoge sta-

biele marges, gezonde balans en omzet-, winst- en 

free CF-groei zijn ook hier sterk aanwezig. Dat 

Nestlé tot op heden nog 20% van het bedrijf bezit 

zou in de toekomst roet in het eten kunnen gooi-

en, moesten ze die willen verkopen. L’Oréal is zich 

hiervan bewust en kocht in 2021 4% over aan 400 

EUR per stuk, om ze vervolgens te vernietigen wat 

leidde tot 4% EPS-groei. De toename in schuld in 

2021 diende om deze aankoop voor 50% te finan-

cieren. Tot slot is er nog het duurzaamheidsaspect, 

waar L’Oréal het enige bedrijf wereldwijd is dat al 

zeven opeenvolgende jaren de beste AAA-score 

krijgt van Sustainalytics, wat wordt aanzien als dé 

goudstandaard voor ESG-scores.

 L’Oréal is voor ons een gevestigde waarde in elke 

portefeuille. Voor 2023 specifiek zou een mogelijke 

recessie zijn rol kunnen spelen, zeker in Europa, 

doch lijkt het ons wijs om ook in zo’n scenario te 

opteren voor gezonde kwaliteitsbedrijven.

L’Oréal
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7
MICROSOFT

Microsoft is een absoluut symbool van kwaliteit, 

zowel in haar producten als in haar waardecreatie 

naar de aandeelhouder. Het tweede is natuurlijk 

het gevolg van het eerste.

 Van begin 2018 tot eind 2021 zag de Ameri-

kaanse multinational zijn koers verviervoudigen. 

De voornaamste reden was de superieure prijs-

zettingskracht in een gunstig economisch klimaat 

aangevuurd door een expansief monetair klimaat. 

Dat   uitte zich in een gemiddelde jaarlijkse omzet-

groei per aandeel van 16%. De winst per aandeel 

steeg over diezelfde periode met 29% p.a., wat Mi-

crosoft’s schaalvoordelen in de verf zet. De vraag 

naar hun product (operating software voor PC, 

netwerk software, Microsoft 365, Teams) is ‘incon-

tournable’. Het zijn alle 4 ‘must have’ oplossingen 

in de nooit aflatende supertrend van digitalisering. 

 Maar ook hun ‘execution’ is superieur. Het ma-

nagement slaagt erin de marges te versterken, 

welke momenteel rond de 50% liggen topline en 

34% bottomline, alsook hun kapitaal efficiënter te 

benutten, ROE 41% en ROIC 31%. Ook in het moei-

lijke 2022 hebben al deze aspecten standgehou-

den, mede dankzij hun prijszettingsmacht en het 

succes van Teams, en ondanks stijgende rentes en 

een stijgende USD-wisselkoers. 

 Qua schulden hoeven ze zich minder zorgen te 

maken, gezien hun netto schuldgraad t.o.v. EBITDA 

van -0.22. Naast organische groei van de bestaande 

activiteiten is verdere expansie mogelijk via M&A 

naar sectoren zoals gaming (Activision Blizzard), 

finance (London Stock Exchange) en cybersecurity.

 Microsoft is één van onze toppicks voor 2023 

omdat ze een gezonde balans hebben, hun prijs-

zettingskracht en conjuncturele weerbaarheid 

hebben getoond en hun waardering er op vlak van 

PEG en FCF yield interessant uitziet. Het blijft 

weliswaar een relatief duurder aandeel, maar voor 

kwaliteit betaal je nu eenmaal meer. 

8
S&P GLOBAL

S&P Global is sinds zijn ontstaan in 1860 als Mc 

Graw Hill een (1) handelaar in financiële informa-

tie. De missie van het bedrijf is een betere risico- 

beheersing mogelijk te maken door inzicht te 

verschaffen. In 1966 werden de activiteiten uit-

gebreid met de overname van Standard & Poor's 

Credit Rating Agency, en werd S&P één van de 

drie leidende (2) kredietbeoordelaars ter wereld. 

Ten derde is S&P Global de uitvinder van de meest 

toonaangevende (3) beursindex ter wereld, de S&P 

500. Hun data op zich bieden een concurrentieel 

voordeel, vanwege de lange historiek alsook de 

detaillering ervan. Ten laatste (4) biedt het bedrijf 

aan de grondstoffensector de meest breedschalige 

en marktconforme koersinformatie aan, waardoor 

S&P Platts/IHS de internationaal aanvaarde refe-

rentie is. In alle 4 de activiteiten biedt SPGI een 

'must have' oplossing aan haar cliënteel. De con-

currentiële voordelen zijn talrijk: immaterieel vast 

actief, netwerkeffecten en omschakelingskosten. 

 S&P Global is noodzakelijk om de trend binnen 

financiële markten te kunnen volgen. Waarbij er 

meer en meer in ETFs wordt geïnvesteerd, die alle-

maal hun index nodig hebben om te volgen. Alsook 

de hogere nood aan transparantie wat meer ratings 

met zich meebrengt, denk bijvoorbeeld aan een 

ESG-rating, die S&P Global ook voorziet.

Phil Spencer, Head of Gaming at Microsoft ©Invision

© Veolia

Microsoft is één van  

onze toppicks voor 2023 

omdat ze een gezonde 

balans hebben, hun  

prijszettingskracht en  

conjuncturele weerbaar-

heid hebben getoond 

en hun waardering er 

op vlak van PEG en FCF 

yield interessant uitziet.
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Beta A stock that swings more than the market over time has a 

beta greater than 1.0. If a stock moves less than the market, the 

stock's beta is less than 1.0. High-beta stocks tend to be riskier 

but provide the potential for higher returns. Low-beta stocks 

pose less risk but typically yield lower returns.

Country of Risk The country where the majority of the under-

lying economic value of the company is derived, considering 

items such as country of revenue, country of primary listing, 

reporting currency of the issuer, management location, and 

country of production.

Estimated P/E Consensus estimate for the 2023 price-to-earn-

ings ratio. A high P/E ratio could mean that a company's stock is 

overvalued, or that investors are expecting high growth rates in 

the future. A P/E ratio holds the most value to an analyst when 

compared against similar companies in the same industry or 

for a single company across a period of time.

 

ROE Return on equity. ROE is considered a gauge of a corpo-

ration's profitability and how efficient it is in generating pro-

fits. The higher the ROE, the more efficient a company's ma-

nagement is at generating income and growth from its equity 

financing.

Source: Investopedia

Name Sector Country of Risk Currency Market Cap
(EUR Millions) Estimated P/E Dividend 

Yield % ROE Beta

7C SOLARPARKEN Utilities DE EUR 363 16,3 2,42 10,11 0,54

ALPHABET Communication 
Services US USD 1.091.886 19,5 / 26,89 1,18

ANHEUSER-BUSCH INBEV Consumer 
Staples BE EUR 113.159 20,3 0,89 5,57 1,07

ASML HOLDING Information 
Technology NL EUR 244.019 43,8 0,91 57,37 1,63

LONZA GROUP Health Care CH CHF 36.341 32,9 0,61 36,08 1,28

L'OREAL Consumer 
Staples FR EUR 198.509 34,4 1,3 19,64 1

MICROSOFT Information 
Technology US USD 1.638.830 25,1 1,07 42,88 1,1

S&P GLOBAL Financials US USD 110.442 33,1 0,9 17,89 1,06

VEOLIA Utilities FR EUR 19.408 17,5 3,68 3,37 1,21

VIRBAC Health Care FR EUR 2.136 18.9 0,5 15,53 0,86

LEARNING CORNER
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9
VEOLIA

Veolia is de marktleider in waterzuivering en af-

valverwerking, sectoren die in toenemende mate 

cruciaal zijn in de energietransitie en in een circu-

laire economie. Het Franse bedrijf nam vorig jaar 

zijn concurrent Suez over. De doelstelling van 500 

miljoen EUR in synergiën die voortvloeien uit deze 

overname lopen sterk voor op plan. Veolia legde 

sterke resultaten neer in 2022. Zo stegen zowel 

de prijzen als de volumes in zijn waterafdeling. 

Ook groeide de afvalverwerking en hun energie-

afdeling. Het bedrijf is relatief inflatiebestendig, 

zo worden 70% van zijn klantencontracten auto-

matisch geïndexeerd terwijl het geniet van hogere 

energieprijzen dankzij de elektriciteit die het gene-

reert uit afvalverbranding. Veolia won recentelijk 

een contract met een petrochemisch bedrijf in Abu 

Dhabi waar het omzetpotentieel op 1 miljard EUR 

ligt. De marges op zulk gevaarlijk afvalverwerking 

liggen tevens hoger, rond de 20 à 25%. Het sterke 

groeipotentieel, de relatief lage waardering met 

verwachte koers/winst van 15 en het aantrekkelij-

ke dividend van 4%, maken Veolia een interessante 

belegging.

10  

VIRBAC

Het is een familiebedrijf actief in diergezondheid 

dat voor 49,68% in handen is van de Dick Family 

Group. De aandelenkoers heeft het in 2022 zwaar 

te verduren gehad, terwijl het bedrijf over het al-

gemeen in zowel een goede gezondheid als in een 

bloeiende sector verkeert. Tijdens de pandemie 

was er immers een sterke toename van de adop-

tie van huisdieren. Iets meer dan een jaar geleden 

verkocht het bedrijf een deel van zijn activiteiten 

om zich te heroriënteren en zijn schulden te ver-

minderen.  

 Eind 2021 bedroeg het segment gezelschapsdieren 

57,2% van de omzet. De effecten van de pandemie 

waren niet zichtbaar en het aandeel van het seg-

ment lag op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. 

Sommigen vrezen dat adopties van huisdieren tij-

dens de Covid-periode slechts een tijdelijk feno-

meen was en dat we vandaag meer verlaten dieren 

observeren. Volgens schattingen in Bloomberg per 

30.09.2022 zijn er ongeveer 27 miljoen EUR aan 

netto liquiditeiten beschikbaar. Ook de omzet zou 

blijven groeien en de cashflow positief blijven. Dit 

wijst erop dat Virbac het potentieel heeft om een 

moeilijkere economische situatie te doorstaan. Met 

wereldwijde activiteiten, een sterk aandeelhouder- 

schap en een goed management heeft Virbac 

de kwaliteiten om deel uit te maken van de selectie.

11  

XETRA GOLD

2022 was een ingewikkelde omgeving voor de 

verschillende beleggingscategorieën. We hebben 

inderdaad gezien dat obligaties en aandelen sterk 

zijn gedaald over deze periode en daar zijn ver-

schillende redenen voor. De voornaamste boos-

doener was de inflatie, die niet langer als tijdelijk 

werd beschouwd en die een krachtig antwoord, 

met name de rentestijgingen nodig had. Zo wer-

den in de centrale banken in de meeste Westerse 

landen gedwongen om hun monetaire beleid aan 

te passen. 

 Een beleggingscategorie die zijn rol in 2022 ge-

deeltelijk heeft gespeeld, is edelmetalen. De omge-

ving van vorig jaar zou voor deze activa zeer gun-

stig moeten zijn, maar de ETC Xetra Gold is eind 

2022 slechts licht positief geëindigd. Het feit dat 

het heeft beschermd tegen marktdalingen is ze-

ker positief. Maar de rest van zijn potentieel kan 

in de huidige inflatoire omgeving nog steeds wor-

den ontketend. Bovendien is zelfs zonder dit laat-

ste element een zekere allocatie aan edelmetalen 

steeds zinvol. •

© Xetra Gold

Een beleggings categorie 

die zijn rol in 2022 gedeel-

telijk heeft gespeeld, is  

edelmetalen. De omge-

ving van vorig jaar zou 

voor deze activa zeer 

gunstig moeten zijn, maar 

de ETC Xetra Gold is eind 

2022 slechts licht positief 

geëindigd.
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