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    Nieuwsbrief 2022 - Jaargang  15  -  Nummer 4 

                    Wat gebeurde er in maart 2022? 

Vorige maand hadden we ineens te maken met de Russische inval in Oekraïne. Naast een afnemend vertrouwen in de 
economie joeg deze oorlog de prijzen van allerlei noodzakelijke grondstoffen fors de hoogte in. Grote westerse 
multinationals vielen over elkaar heen in hun haast om hun activiteiten in Rusland in ieder geval tijdelijk te beëindigen. 
Daarnaast blijken de autoriteiten in China erg veel moeite te hebben met het realiseren van groepsimmuniteit tegen 
het coronavirus. Wederom volgden er lockdowns in ‘s werelds tweede economie met de nodige verstorende effecten 
voor de aanvoerketens van erg veel goederen in de wereld. Het zijn allemaal zaken die een hogere inflatie en een 
dalend consumentenvertrouwen in de hand werken. 
 
Inflatie blijft torenhoog 
Grootste punt van zorg blijft dan ook die torenhoge inflatie. Het Duitse bureau voor de statistiek Destatis maakte deze 
maand bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in februari met 25,9% waren gestegen ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dat is een record sinds Destatis deze cijfers in de jaren vijftig is gaan verzamelen en dat terwijl de oorlog in 
Oekraïne in deze cijfers nog nauwelijks tot uiting komt. Dat belooft nog wat. Duiken we dieper in de cijfers dan zien we 
dat de energieprijzen gemiddeld met 68% zijn gestegen. De prijzen van bijvoorbeeld kunstmest (+71,7%) en hout 
(+62,2%) lieten zich evenmin onbetuigd. De prijzen van consumentengoederen stegen in een jaar tijd met gemiddeld 
7,5%. De grote uitschieters waren hier de prijsstijgingen van boter (+64,6%), rundvlees (+25,6%) en koffie (+16,9%). 
 
Fed deed wat werd verwacht 
Een ander onderwerp waar de financiële markten zich mee bezig houden is de vraag hoe de centrale banken denken 
die hoge inflatie in te kunnen dammen. Dat beleggers de noodzaak van renteverhogingen onderkennen bleek de 
afgelopen maand uit de positieve reactie op de aankondiging van de Fed dat de kans groot is dat de beleidsrente dit 
jaar bij elke vergadering (nog 6 te gaan) verhoogd zal worden.  
 
Een week later zei Powell dat een volgende rentestap weleens groter zou kunnen zijn dan 25 basispunten. Als reactie 
daarop zien we de korte rente harder stijgen dan de lange met het gevolg dat de rentecurve afvlakt. Daarmee zou zich 
op termijn de volgende beer kunnen aandienen, want als het rendement op kort staatspapier hoger wordt dan die op 
het lange staatspapier, is dat in het verleden vaak een goede voorspeller van een recessie gebleken. Het is echter ook 
een wijsheid die niet altijd opgeld doet. Bovendien is het nu (nog) lang niet zo ver. 
 
ECB houdt slag om de arm 
De ECB publiceerde in de toelichting op het rentebesluit van de afgelopen maand nieuwe economische ramingen. De 
inflatie komt dit jaar veel hoger uit dan verwacht en het risico van een economische groeivertraging is toegenomen. 
De ECB rekent voor heel 2022 op een inflatie van 5,1% en een kerninflatie van 2,6%. De verwachting is dat op korte 
termijn de inflatie verder zal oplopen als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Voor 2024 gaan de monetaire 
beleidsmakers vervolgens uit van een inflatie 2%. Dat is dan precies in lijn met de beleidsdoelstellingen. 
 
Ondanks de huidige geopolitieke spanningen wordt het opkoopprogramma geleidelijk afgebouwd. Deze maand stopt 
het nood opkoopprogramma en wordt het reguliere opkoopprogramma met € 10 mrd per maand afgebouwd naar  
€ 20 mrd in juni van dit jaar. Aanpassingen in het opkoopprogramma vanaf het derde kwartaal zijn afhankelijk van de 
dan geldende economische verwachtingen voor de eurozone. Rekening houdend met de oorlog in Oekraïne is de 
economische groeiverwachting voor dit jaar nu verlaagd van 4,2% naar 3,7%. 
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Shell zegt Rusland vaarwel 
Shell heeft, na 130 jaar actief te zijn geweest in Rusland, de afgelopen maand besloten de banden met het Russische 
Gazprom te verbreken. Shell stoot daarmee voor $ 3 mrd aan bezittingen af. Het gaat hier om een belang van 27,5% in 
Sachalin-2 gasveld, een belang van 50% in Salym Petroleum Development dat olievelden in Siberië exploiteert en een 
belang van 50% in het exploratieproject Gydan Energy. Daarnaast trekt Shell de stekker uit de Nord Stream 2 pijplijn, 
waarvoor het concern tot 10% van het totaal van € 9,5 mrd aan investeringen garant stond.  
 
Alleen de eerste twee deelnemingen droegen tot nu toe bij aan de winst. Volgens Shell lag die winstbijdrage vorig jaar 
rond de $ 700 mln. Wat eventuele kopers nog voor de af te stoten deelnemingen willen betalen is op dit moment lastig 
in te schatten, maar de schade valt dus te overzien. De geplande inkoop van eigen aandelen en de dividendbetalingen 
komen niet in gevaar. Misschien dat de beslissing van Shell Rusland op dit moment nog geen pijn doet, maar op termijn 
zal het gemis aan de hoogstaande technologische kennis ongetwijfeld tot uiting komen.   
 
Alphabet breidt uit in cybersecurity 
Alphabet, de holding boven Google, maakte bekend dat het cybersecuritybedrijf Mandiant overneemt voor $ 5,4 mrd. 
Alphabet wil hiermee de cloudactiviteiten uitbreiden om zich zodoende ook minder afhankelijk te maken van de 
advertentie inkomsten. Daarnaast kan Mandiant een belangrijke rol spelen om de klanten van Google Cloud beter te 
beschermen tegen digitale bedreigingen. Dat is helaas veel urgenter en actueler na de Russische invasie in Oekraïne. 
De oorlog wordt op meerdere fronten uitgevochten en last van Russische hackers hadden we al veel langer. De 
overnameprijs lijkt misschien stevig als je die afzet tegen de omzet van $ 483 mln die Mandiant vorig jaar behaalde, 
maar de hulp van het bedrijf werd vrij recent nog ingeschakeld door bijvoorbeeld Nvidia en News Corp, toch niet de 
kleinste ondernemingen. 
 
HAL Holding doet openbaar bod op Boskalis 
Investeringsmaatschappij HAL Holding N.V. heeft een openbaar bod aangekondigd van € 32,50 per aandeel op alle 
aandelen Boskalis. Het bestuur van de Nederlandse baggeraar heeft het bod in beraad genomen. De totale waarde van 
Boskalis komt met het bod uit op € 4,2 mrd. Dit is echter niet het bedrag dat HAL kwijt zal zijn als het bod gestand 
wordt gedaan. HAL bezit namelijk al 46,2% van de aandelen Boskalis. De investeringsmaatschappij heeft niet de 
intentie om het bestuur of de strategie van Boskalis te veranderen. De motivatie van HAL om Boskalis van de beurs te 
halen is gelegen in het feit dat HAL van mening is dat Boskalis beter af is zonder beursnotering, bijvoorbeeld wanneer 
Boskalis zelf een ander bedrijf zou willen overnemen. Enige tijd geleden heeft Boskalis getracht om Fugro te kopen, 
maar dat is toen niet gelukt mede dankzij de beschermingsconstructie van Fugro. 
 
EssilorLuxottica ligt voor op schema 
Brillengigant EssilorLuxottica maakte de financiële resultaten over het afgelopen jaar bekend. De omzet inclusief 
Grandvision steeg op jaarbasis met 40% en met 20% ten opzichte van 2019 (voor het uitbreken van de pandemie). De 
vergelijkbare omzet in het afgelopen kwartaal (exclusief Grandvision) steeg met 11% op jaarbasis en met 7,4% 
vergeleken met het laatste kwartaal van 2019. In het laatste kwartaal is de omzet in alle regio’s boven het niveau van 
voor de pandemie uitgekomen. Over heel 2021 werd een operationele marge van 16,1% gerealiseerd. EssilorLuxottica 
heeft als doelstelling om de operationele marge te verhogen naar 19-20% in 2026. Door de sterke performance in het 
laatste kwartaal van 2021 werd de beoogde marge al gerealiseerd. De dubbelcijferige omzetgroei in met name Noord- 
en Latijns Amerika droegen hieraan bij. 
De online verkopen zijn gestegen naar € 1,5 mrd. Dit is bijna 10% van de totale jaaromzet exclusief Grandvision.  
De brillenreus verwacht een jaarlijkse omzetgroei van 5 à 7% en houdt vast aan een operationele marge van 19-20 % 
ondanks de stijgende inkoopkosten. 
 

3 en 24 april 10.30 uur RTL7 
Martine Hafkamp bij Business Class 
 
6, 13, 20 en 27 april 12.00 – 14.00 uur 
Martine Hafkamp bij BNR Zakendoen voor de Zakenlunch 
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8 en 22 april, 12.00 uur 
Tweewekelijkse beursupdate per e-mail 
 
15 april, Goede Vrijdag 
Kantoor gesloten 
 
18 april, 2de Paasdag 
Kantoor gesloten 
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Amazon splitst het aandeel en lijft James Bond in 
Amazon, de grootste online retailer ter wereld, kwam onverwacht met een persbericht naar buiten. Het bedrijf is van 
plan om voor maar liefst $ 10 mrd aan eigen aandelen te gaan inkopen. Hoe lang Amazon hiervoor de tijd zal nemen, 
werd niet bekend gemaakt. Daar bovenop zei Amazon dat het de aandeelhoudersvergadering van 25 mei aanstaande 
wil voorleggen om het aandeel in 20 stukken te splitsen. De gesplitste aandelen zouden dan vanaf 6 juni verhandeld 
kunnen worden. De laatste splitsing van Amazon vond plaats in 1999, net voor de dotcom crisis. Na de splitsing is de 
kans groot dat Amazon opgenomen zal worden in de Dow Jones Index.  
 
Amazon kondigde vorig jaar mei al aan voor $ 8,5 mrd filmstudio MGM te willen overnemen. De techgigant ligt zowel 
in Europa als in de Verenigde Staten onder een vergrootglas vanwege het vermeende machtsmisbruik. Daarom werd er 
gevreesd dat de deal niet door zou gaan. Toch gaf de Europese Commissie groen licht voor de overname. De 
Amerikaanse evenknie FTC had tot half maart de tijd om bezwaar te maken tegen de overname. Dit is niet gebeurd. Dit 
betekent dat MGM nu officieel in bezit is van Amazon. Het is goed nieuws voor de bezitters van een Prime Video 
abonnement. MGM bezit meer dan 4.000 films waaronder de kaskrakers ‘James Bond’ en ‘Rocky’. De prijzenkast van de 
filmstudio is goed gevuld met 180 Academy Awards en 100 Emmy Awards. Op het gebied van tv-series liggen er nog 
17.000 afleveringen op de plank. Dit betekent dat de streamingdienst van Amazon in één keer veel uitgebreider is 
geworden. Met de overname gaat Amazon verder de strijd aan met Netflix en Disney+. 
 
Groene winstmotor van Darling Ingredients hapert niet 
Het Amerikaanse Darling Ingredients is met meer dan 250 verwerkende bedrijven, verkoop- en administratiekantoren 
op vijf continenten wereldleider in het creëren van duurzame ingrediënten voor brandstoffen, voedsel en diervoeding 
uit agrarische reststoffen. Het verwerkt bijna 10% van het afval van de wereldwijde vleesverwerkingsindustrie tot een 
duurzaam product. De omzetcijfers die de afgelopen maand werden gepubliceerd, overtroffen de verwachtingen van 
analisten. Over het vierde kwartaal kwam deze uit op $ 1,31 mrd, maar liefst 28,46% hoger dan een jaar eerder en $ 
100 mln hoger dan verwacht. De nettowinst kwam uit op $ 155,8 mln en de winst per aandeel op 94 dollarcent, wat 
redelijk overeenkomstig de verwachting was. Over het hele jaar werd een nettowinst van $ 650,9 mln behaald tegenover 
$ 296,8 mln het jaar daarvoor. De winst per aandeel steeg van $ 1,78 naar $ 3,90. 
 
De bijdrage van het 50% -belang in Diamond Green Diesel, de winstmotor van de toekomst, stelde daarbij niet teleur. 
Die bijdrage ligt netto al op $ 351,6 mln. De joint venture realiseerde een recordproductie van 370,2 mln gallons 
hernieuwbare diesel, waar gemiddeld een operationele winst van $ 2,07 per gallon op werd verdiend. Diamond Green 
Diesel is een joint venture met Valero Energy Corp, één van de grootste raffinagebedrijven van de Verenigde Staten. 
Valero levert de raffinage-expertise en Darling de grondstoffen ter raffinage (dierlijke vetten, maïsolie, frituurvet). 
Gezamenlijk produceren ze hernieuwbare diesel, wat veel schoner is dan biodiesel. Daarnaast kan hernieuwbare diesel 
direct in de tank worden gegooid. Dit in tegenstelling tot biodiesel, dat slechts beperkt kan worden bijgemengd en 
waarvoor vaak een aanpassing van de dieselmotor nodig is. 
 
Transacties 
Fintessa heeft voor cliënten lang belegd in Boskalis. De mogelijkheid van een bod op de resterende aandelen door HAL 
is ook bij ons aan de orde geweest. HAL zit immers op een enorme zak geld sinds de brillenwinkels van GrandVision 
werden verkocht aan het Frans/Italiaanse EssilorLuxottica. Bovendien kost het aanhouden van liquiditeiten 
tegenwoordig geld. Toch was het bod van afgelopen maand ook voor ons een verrassing; HAL heeft zijn voornemen 
goed stil weten te houden. Omdat HAL al bijna de helft van de aandelen Boskalis bezit, denken wij dat er geen 
concurrerend bod zal komen. Ook vonden wij de premie van 28% fair gezien de huidige situatie in de wereld met 
geopolitieke spanningen en corona. Daarom hebben wij besloten afscheid te nemen van Boskalis tegen een prijs boven 
het bod van HAL. 
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Tevens zijn de aandelen Garmin en McDonald’s verkocht. Wat betreft McDonald’s leidt het terugtrekken uit Rusland 
en het doorbetalen van de medewerkers aldaar tot een behoorlijke kostenpost. Het concern is al sinds 1990 actief in 
Rusland. De komst van de eerste McDonald’s met een vestiging in het centrum van Moskou was destijds van grote 
symbolische waarde om de relatie tussen Rusland en het Westen te ontdooien. Bovendien zal McDonald’s volgens 
ons niet alleen te maken krijgen met hogere inkoopkosten door de gestegen voedselprijzen, maar ook met hogere 
loonkosten. Daarom zal McDonald’s worden verkocht.  
 
Aangezien wij denken dat de inflatie voorlopig hoog blijft, zal er in de budgetten van consumenten minder ruimte 
overblijven voor luxere zaken. Daarom worden de aandelen Garmin, dat we relatief kort in bezit hebben gehad, van 
de hand gedaan. 
 
Teruggekocht is Equinor. Het Noorse olie- en gasbedrijf staat bekend als het beste energiebedrijf ter wereld. Het is de 
grootste gasleverancier van Europa. Dat is en wordt belangrijk nu Gazprom van de radar verdwijnt. Equinor heeft 
focus, de activiteiten zijn 50-50 verdeeld over olie en gas, terwijl er een aanzienlijk deel van die productie uit de 
Noordzee komt. Equinor kan prima naast Shell in de portefeuilles worden opgenomen in deze tijden waar 
energievoorziening zo’n belangrijk thema is. 
 
Met een ander deel van de vrijgekomen middelen is Berkshire Hathaway gekocht. In feite is het, net als HAL overigens, 
een beleggingsvehikel dat in een aantal verschillende bedrijven investeert. Maar, via Berkshire kunnen we beleggen 
in nogal wat sectoren en aandelen die wij tot nu toe niet voor onze cliënten in portefeuille hadden. Denk daarbij onder 
andere aan verzekeringen, Apple, Japanse grondstoffenhandelaars en Occidental Petroleum. 
 
Cashflow 
Wat betreft de winstuitkeringen die we van de bedrijven mochten incasseren, hadden we de afgelopen maand geen 
klagen. Achtereenvolgens zagen we dat de dividenden van Archer Daniels Midland, Pfizer, Microsoft, McDonald’s, 
Roche, Shell, Givaudan en ABB worden werden bijgeschreven. Zie alleen al dat rendement maar eens op je 
spaarrekening te krijgen. 
 
Conclusie 
Zoals heel vaak het geval is, lijkt het er ook dit keer weer naar uit te zien dat beleggers de huidige storm het beste 
over zich kunnen laten komen. Hoewel over de toekomst van Oekraïne en Rusland mogelijk in de komende weken 
beslist gaat worden, is het voor beleggers vooral van belang hoe de wereld er over een paar jaar uit zal zien. Voor 
beleggers is niet de dag van morgen, maar die van over een paar jaar van belang. Zo lang uw persoonlijke 
doelstellingen niet in het geding komen, is er geen reden voor slapeloze nachten. 
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