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    Nieuwsbrief 2022 - Jaargang  16  -  Nummer 6 

                    Wat gebeurde er in mei 2022? 

Na een jarenlange hausse op de beurs is het sentiment in minder dan een half jaar volledig gedraaid. De oorlog in Oekraïne, 
de historisch hoge inflatie, de fors oplopende rente en de vrees voor een recessie, het lijkt lang geleden dat er zo'n zware 
wolk hing boven de beurzen. Het is dan ook niet vreemd dat beleggers in meer dan 50 jaar niet zo somber zijn geweest. Of 
om met beurscommentator Sven Henrich te spreken: “Om de een of andere reden krijg ik tijdens mijn ritten met Uber de 
laatste tijd geen tips meer over aandelen en NFT's”.  
 
Inflatie baart zorgen 
Vooral de torenhoge inflatie baart zorgen. Niet voor niets heeft de Fed meer dan duidelijk gemaakt deze inflatie hoe dan 
ook te zullen bestrijden. Waar de Amerikaanse consumentenprijzen in februari met 7,9% stegen, was dit 8,5% in maart. 
Over april kwam de stijging uit op 8,3%. Er werd echter een daling naar 8,1% verwacht. Maand op maand werd er op een 
stijging van 0,2% gerekend en het werd 0,3%. Zorgelijk is vooral dat uit de cijfers blijkt dat de inflatie zich aan het verbreden 
is over meer sectoren. Als we de ‘usual suspects’ energie en voeding weglaten en kijken naar de kerninflatie, dan zien we 
dat ook dit percentage minder snel daalde dan verwacht. Jaar op jaar ging de kerninflatie van 6,5% naar 6,2% waar op 6% 
werd gerekend. Het blijkt dat heel veel in de Verenigde Staten duurder wordt. Ongeveer een derde van de kerninflatie 
bestaat uit stijgende huisvestingskosten. Deze huisvestingskosten stegen in april met 5,1%, wat het hoogste percentage is 
sinds 1991. Ook medische zorg wordt steeds duurder. De kosten hiervan stegen afgelopen maand met 3,5% ten opzichte 
van maart. Hiermee wordt ‘Joe Sixpack’ geraakt die toch al niet blij is met het beleid van president Biden omdat hij meer 
moet betalen voor zijn dagelijkse kostje en benzine. Hoewel het gemiddelde loon van Amerikaanse arbeiders met 5,5% is 
gestegen ten opzichte van vorig jaar, is hun gemiddelde koopkracht met 2,6% gedaald. Dit gaat de Democraten in november 
stemmen kosten. Het feit dat Biden de bestrijding van de inflatie ‘topprioriteit nummer 1’ heeft genoemd, zal hierbij niet 
veel helpen. 
 
Fed oogt strijdvaardig 
De momenteel heel strijdvaardige Fed heeft ook wel iets weg van het kleine jongetje op het schoolplein dat een wel heel erg 
grote keel opzet tegen een toch aanmerkelijk grotere en gespierdere klasgenoot. Hoe serieus moeten we dit kabaal nemen? 
De Fed heeft in de recente historie twee keer eerder aangekondigd de monetaire teugels te zullen aantrekken. In 2013 en 
2018 moesten de centrale bankiers echter met de staart tussen de benen op hun schreden terugkeren. Die sterke en 
gespierde klasgenoot staat namelijk symbool voor de financiële markten. Die zijn even beduusd, wijken naar achteren, maar 
blijken uiteindelijk veerkrachtig. Het is overigens niet ondenkbaar dat de Fed zijn doelstelling met al zijn havikachtige kabaal 
al grotendeels gerealiseerd heeft. De gestegen rente verkrapt de markten immers al. Misschien hebben de markten 
inmiddels wel erg veel renteverhogingen ingeprijsd. Mogelijk valt het straks wel mee die inflatie en stijgende rente. 
 
ECB lijkt in beweging te komen 
De monetaire beleidsmakers van de ECB hebben jarenlang maatregelen genomen om de inflatie in de eurozone structureel 
in de buurt van 2% te krijgen. Er zijn zelfs tijden geweest dat de ECB ten strijde trok tegen deflatie. Hoe anders is het nu. Ook 
in Europa hebben de wereldwijde disruptie in toeleveringsketens, de gestegen energie- en grondstofkosten en in delen van 
de wereld personeelstekorten ervoor gezorgd dat de inflatiegeest uit de fles is. Zo maakte het Duitse bureau voor de 
statistiek, Destatis, bekend dat de producentenprijzen in de maand april met 33,5% zijn gestegen op jaarbasis. Deze 
explosieve groei komt ook tot uitdrukking in de stijging van 2,8% op maandbasis. De inflatie in de eurozone bedroeg in april 
7,4%. De kerninflatie, zonder rekening te houden met de volatiele prijzen van energie en voeding, is verder gestegen van 3% 
naar 3,5%. De monetaire beleidsbepalers kijken met name naar de ontwikkeling van de kerninflatie. Zij maken een 
inschatting voor de middellange termijn in hoeverre de gestegen inflatie kan beklijven op een niveau van ongeveer 2%.  
 
Behind the curve 
De kritiek op het monetaire beleid van de ECB neemt hand over hand toe. Bij de huidige torenhoge inflatie past geen 
negatieve rente. De ECB loopt, met andere woorden, achter de feiten aan. Om te voorkomen dat de financiële markten het 
vertrouwen verliezen in de ECB moet Christine Lagarde wel in actie komen. Het argument dat monetaire verkrapping geen 
oplossing biedt voor de problemen in de aanvoerketens en de hogere energieprijzen is niet voldoende. De ECB staat voor de 
uitdaging om de tweede ronde effecten, denk hierbij onder andere aan de loonprijsspiraal, zo goed mogelijk te managen om 
de inflatoire druk te verminderen. Het is inmiddels zo goed als zeker dat voor het eerst in tien jaar in juli een renteverhoging 
zal worden doorgevoerd. Volgens Lagarde is het heel waarschijnlijk dat in september de periode van negatieve rente ten 
einde is. 
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Bedrijfsnieuws was er ook voldoende. We zetten onderstaand het een en ander voor u op een rijtje. 
 
Holcim veel in het nieuws 
De afgelopen maand kwam oud zeer van de fusiepartner Lafarge weer eens boven drijven. In Parijs bevestigde een 
rechtbank dat Lafarge een eerder opgelegde straf moet ondergaan omdat het concern misdaden tegen de menselijkheid 
heeft begaan tijdens de burgeroorlog in Syrië. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd IS gefinancierd te hebben met € 13 mln. 
Lafarge zegt dat het alleen gewapende troepen heeft betaald ter bescherming van de fabriek in Noord Syrië en ontkent 
verder elke betrokkenheid. Een Franse rechter sprak Lafarge in 2019 vrij, maar in september 2021 herriep een hogere 
rechter dit vonnis. Het hogere gerechtshof gelastte een nieuw onderzoek in. Het onderzoek is nu afgerond. Holcim is het 
oneens met de uitkomst ervan en gaat naar de Franse Hoge Raad.  
 
Ondertussen gaat de business gewoon verder bij Holcim. Afgelopen weken was het concern druk met een aantal overnames. 
Holcim wil zich transformeren van een cementboer naar een bedrijf met creatieve en duurzame bouwoplossingen. Deze 
activiteiten hebben een hogere toegevoegde waarde, wat goed is voor de marges. Daarom wil Holcim de divisie ‘Solutions & 
Products’ verder uitbouwen en moet deze in 2025 voor minimaal 30% bijdragen aan de totale omzet. Vorig jaar werd al een 
grote stap gezet met de overname van Firestone Building Products dat voornamelijk dakbedekkingen verkoopt in de 
Verenigde Staten. Afgelopen december werd daar voor $ 1,4 mrd een andere Amerikaanse dakdekker aan toegevoegd. Het 
betrof Malarkey Roofing Products. Afgelopen weken volgden nog twee overnames. Als eerste werd het Franse PRB Group 
gekocht. PRB is met een omzet van € 340 mln het grootste onafhankelijke bedrijf in coatings, lijmen en vloeren in Frankrijk. 
Tevens werd het Poolse Izolbet gekocht, een grote speler in bouwchemicaliën zoals mortel.  
 
Geld voor deze overnames heeft Holcim genoeg nu er een bieding ontvangen is van $ 10,5 mrd in cash van de Adani Group 
voor hun Indiase cementactiviteiten. Hiermee overtrof de rijkste man van Azië Gautam Adani een eerdere bieding van JSW 
Group van $ 7 mrd. De overname zou in de tweede helft van dit jaar afgewikkeld moeten worden.  
 
Darling Ingredients scoort 
Darling Ingredients, het Amerikaanse bedrijf dat slachtafval en gebruikte oliën en vetten verwerkt in biodiesel en andere 
producten, presenteerde prachtige kwartaalcijfers. ‘De onderneming profiteerde het afgelopen kwartaal optimaal van 
hogere prijzen voor vetten en de sterke groei van de vraag naar groene energie’, aldus CEO Stuewe in het persbericht. Het 
bedrijf rapporteerde een nettowinst over het eerste kwartaal van $ 188,1 mln. De omzet steeg met 30% van $ 1,05 mrd naar 
$ 1,37 mrd.  
 
Verrassend was dat vooral de divisies Feed en Food Ingredients het veel beter deden dit jaar en dat de divisie Fuel 
Ingredients (inclusief de bijdrage uit de joint venture Diamond Green Diesel) het minder deed dan vorig jaar. Het 
bedrijfsresultaat steeg met $ 45,9 mln naar $ 330,7 mln. De stijging bij Feed was 43% dankzij de hogere prijzen voor 
plantaardige oliën. De vraag naar hernieuwbare diesel was erg groot, de omzet van Diamond Green Diesel steeg maar liefst 
met 127%. Alleen stegen de kosten om de hernieuwbare diesel te maken met 275% nog harder. Ook Darling heeft dus 
duidelijk te maken met hogere grondstofprijzen. 
 
De Texaanse onderneming kocht het afgelopen kwartaal voor $ 17,2 mln aan eigen aandelen in. Ook werd het grootste 
onafhankelijke destructiebedrijf van Brazilië overgenomen voor $ 560 mln. Volgens Darling is Brazilië een wereldleider in de 
productie van landbouwgewassen en speelt het land een steeds grotere rol in de vleesproductie. Dit betekent dat er ook 
steeds meer afval moet worden verwerkt op een duurzame manier. Darling wil hier een grote rol in gaan spelen.  
 

1, 8, 15, 22 en 29 juni  12.00 – 14.00 uur 
Martine Hafkamp bij BNR Zakendoen voor de Zakenlunch 
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3 en 17 juni, 12.00 uur 
Tweewekelijkse beursupdate per e-mail 
 
19 juni, 10.30 uur RTL7 
Martine Hafkamp bij Business Class 
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Recordwinst voor Equinor 
De Noorse gas- en olieproducent Equinor heeft in het eerste kwartaal een recordwinst behaald mede dankzij de hogere 
olie- en gasprijzen en toenemende gasleveranties aan Europa vanwege de oorlog in Oekraïne. De aangepaste winst voor 
belastingen steeg tot $ 18 mrd tegenover een consensus van $ 17,1 mrd. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 
bedroeg de stijging 20%, vergeleken met het eerste kwartaal van 2021 zelfs 34%. De aangepaste winst na belasting kwam 
uit op  $ 5,17 mrd.  
 
Voor de exit uit Rusland heeft Equinor een voorziening van ‘maar’ $ 1,08 mrd hoeven opnemen, hetgeen in het niet valt 
bij de fikse winststijging. Het concern stelt verder dat het de gasproductie heeft geoptimaliseerd om hogere volumes te 
kunnen leveren. De herstart van de Hammerfest LNG fabriek, dat in 2020 met een zware brand te kampen had, is een 
feit. Wat betreft de productie outlook verwacht Equinor dit jaar 2% meer te produceren dan vorig jaar, maar dat zal met 
de huidige energieprijzen flink meer opleveren. Met een netto kaspositie van $ 17 mrd en een verwachte 
koerswinstverhouding van 6,5 voor dit jaar lijkt het aandeel een perfecte hedge tegen de oplopende energierekening 
thuis.  
 
Shell verhoogt het dividend weer 
Na de prima cijfers van Equinor, Exxon Mobil, Chevron en BP was de beurt aan Shell om sterke cijfers te laten zien. Dat 
lukte aardig. De (CCS-)winst zat aan de bovenkant van de verwachtingen en kwam uit op ruim $ 9,1 mrd. Dit is een plus 
van 182% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en 43% meer dan het vorige kwartaal. Het zal u niet verbazen 
dat de divisie Integrated Gas belangrijk bijdroeg aan de winst; met de gasverkopen werd afgelopen kwartaal $ 4,1 mrd 
verdiend. De oliewinning (‘Upstream’) leverde $ 3,5 mrd op, de verkoop van olieproducten $ 737 mln. Met de productie 
en verkoop van chemicaliën tenslotte, werd $ 1,2 mrd verdiend. 
 
De hogere energieprijzen zorgden voor een flinke toename van de operationele kasstroom. Er waren in de eerste drie 
maanden van het jaar daardoor voldoende middelen voorhanden om de schuld met $ 4,1 mrd verder af te bouwen tot  
$ 48,5 mrd. Ook werd het $ 8,5 mrd grote inkoopprogramma van eigen aandelen voor circa de helft afgerond. De 
resterende $ 4,5 mrd wordt in het lopende kwartaal ingekocht. En de aandeelhouders worden nog verder beloond: het 
dividend over het eerste kwartaal zal met ongeveer 4% worden verhoogd tot 25 dollarcent. Dit brengt het 
dividendrendement op zo’n 4%. Het vertrek uit Rusland zal $ 4-5 mrd gaan kosten. Voor deze kosten werd in het eerste 
kwartaal een voorziening opgenomen van $ 3,9 mrd. Het meerdere zal in het lopende kwartaal worden afgeboekt.  
 
Pfizer beter dan verwacht 
De Amerikaanse farmaceut Pfizer presteerde in het eerste kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. In totaal 
leverde de verkoop van geneesmiddelen een recordomzet van $ 25,7 mrd op, een stijging van 82%. De enorme 
omzetstijging bijna geheel afkomstig van het coronavaccin Comirnaty en de coronapil Paxlovid. Zonder deze successen 
was de omzet met slechts 2% gestegen. De aangepaste winst per aandeel steeg met 70,5% naar $ 1,62, bijna 9% hoger 
dan verwacht.  
 
Wat betreft de outlook is het concern behoudend. Pfizer houdt voor dit jaar vast aan een omzetverwachting van  
$ 98-102 mrd (waarvan $ 54 mrd uit Comirnaty en Paxlovid) en een aangepaste winst per aandeel van $ 6,25-6,45. Dat de 
winstrange 20 dollarcent lager is dan eerder gecommuniceerd komt door veranderde boekhoudregels.  
 
Afgelopen maand maakte Pfizer tevens bekend voor $ 11,6 mrd branchegenoot Biohaven Pharmaceutical over te nemen. 
Met de overname van Biohaven krijgt Pfizer een potentiële blockbuster in handen. Het is Pfizer te doen om het 
migrainemiddel rimegepant, dat in de Verenigde Staten wordt verkocht onder de naam Nurtec en in de Europese Unie 
als Vydura. Dit middel is door de Amerikaanse autoriteiten in 2020 al goedgekeurd voor de behandeling van acute 
migraine aanvallen waarna het vorig jaar ook goedkeuring kreeg ter preventie ervan. Volgens analisten zou Rimegepant 
tegen 2030 jaarlijks $ 4 mrd omzet kunnen genereren. 
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Daarnaast verwerft Pfizer de rechten van Zavegepant, een neusspray tegen migraine, die mogelijk dit kwartaal 
goedkeuring van de FDA krijgt. De niet-migraine gerelateerde medicijnen worden in een nieuwe beursonderneming 
ingebracht, waar ook de huidige aandeelhouders van Biohaven een belang in krijgen. 
 
Tegenvaller bij Roche 
Waar Pfizer een potentiële blockbuster in handen lijkt te krijgen, heeft Roche moeite de effectiviteit van een 
beloftevol medicijn aan te tonen. De Zwitserse fabrikant van oncologie medicijnen meldde de afgelopen maand dat 
het nieuwe experimentele geneesmiddel Tiragolumab in combinatie met het gevestigde medicijn Tecentriq nog niet 
aangetoond heeft dat het de progressie van longkanker vertraagt vergeleken met patiënten die alleen Tecentriq 
kregen. Roche blijft de onderzoeken nog wel voortzetten, maar het is wel al de tweede tegenvaller bij het medicijn 
waarvan analisten verwachten dat het mogelijk wel eens jaarlijks $ 2,5 mrd omzet op zou kunnen leveren.  
 
Volkswagen; met minder auto’s veel meer winst 
De Volkswagen groep, waartoe ook automerken als Porsche, Audi, Seat en Skoda behoren, heeft in het eerste 
kwartaal bij een vrij stabiele omzet veel meer winst behaald. Ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar verkocht 
Volkswagen 14,5% minder auto’s, maar door een betere verkoopmix en prijszetting steeg de opbrengst met 0,6% 
naar € 62,74 mrd. Alleen het Lamborghini merk wist meer auto’s uit te leveren. De operationele winst voor bijzondere 
posten steeg echter met maar liefst met 75,7% naar € 8,45 mrd. Dit was inclusief een winst van € 3,5 mrd behaald 
met hedging derivaten op nikkel. Maar ook zonder deze post steeg de winst licht. 
 
Volkswagen houdt vast aan de eerder afgegeven outlook. Dat kan het concern doen omdat het de productie hier en 
daar heeft weten te verplaatsen. Toen bijvoorbeeld in Europa een aantal fabrieken gesloten moest worden vanwege 
het tekort aan kabelbomen, stuurde Volkswagen de halfgeleiders die deze daardoor niet nodig hadden naar andere 
regio’s, waar de fabrieken de productie konden opvoeren. Al met al verwacht Volkswagen dit jaar een omzetstijging 
van 8-13% en een operationele winstmarge van 7-8,5% te behalen. 
 
Transacties 
Nieuw is de positie in Adobe. Adobe is marktleider binnen de sector. De producten worden gebruikt door een breed 
scala aan afnemers zoals fotografen, video editors, game-ontwikkelaars en vele anderen. We kennen Adobe onder 
andere van Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premiere, InDesign en PDF-bestanden. Adobe geldt als een Software-as-a-
Service bedrijf (SaaS). De inkomsten worden gegenereerd in de vorm van abonnementen. Gebruikers kopen de 
producten niet langer, maar kunnen zich abonneren en betalen een maandelijks bedrag. Adobe was één van de 
pioniers die dit betalingssysteem is gaan hanteren en dat heeft goed uitgepakt. Maar liefst 92% van de inkomsten 
komt voort uit abonnementen. Het grote voordeel hiervan is de constante inkomstenstroom. Tevens zijn de marges 
op deze abonnementen groot. Gezien de onrustige marktomstandigheden vinden wij het verstandig om voor onze 
cliënten een bedrijf in portefeuille op te nemen met een zekere inkomstenstroom. Adobe is een prachtig bedrijf dat 
jarenlang veel te duur was. De koersdaling van de afgelopen maanden heeft in onze ogen voor een mooi 
instapmoment gezorgd.  
 
Om plaats te maken voor deze aankoop zijn de iShares Digital Security ETF verkocht. Veel grote technologiebedrijven 
die wij al voor onze cliënten in portefeuille hebben zetten immers steeds meer in op digitale beveiliging, waardoor 
deze positie steeds meer dubbelop wordt. Tevens is de positie in zilver verkocht. Wij dachten in het kader van de 
elektrificatie die bezig is, dat zilver in vrijwel elk elektronisch artikel wordt gebruikt maar vooral in zonnepanelen, veel 
gevraagd zou zijn met een oplopende prijs als resultaat. Deze verwachting kwam niet echt uit.  
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Met de vrijkomende middelen is Stora Enso gekocht. Het bedrijf is één van de grootste producenten van 
(houten/papieren) verpakkingsmaterialen. Daarnaast is het de grootste private bezitter van bosgrond en levert het 
hout aan de bouw en meubelindustrie en grondstof (pellets) voor de biomassa verbrandingsovens. Voorheen was 
Stora Enso ook een papierproducent voor lees- en schrijfmateriaal maar dit is geen kernactiviteit meer. Stora Enso 
heeft vol ingezet op duurzaamheid en is van mening dat alles wat nu gemaakt wordt van fossiele brandstoffen 
vervangen kan worden door materiaal van bomen. Het bedrijf investeert volop in R&D om dit voor elkaar te krijgen. Zo 
maakt het papieren rietjes en deksels. Samen met Picadeli, Europa’s grootste producent van take-away salades, heeft 
het de plastic verpakkingen van salades vervangen. Ook hebben de Finnen een methode uitgevonden om koolstof 
gemaakt van bomen, te gebruiken voor batterijen en zo de koolstof gemaakt van olie (grafiet) te vervangen. De 
productie is inmiddels gestart en Stora Enso voorziet op termijn hier een omzet van minimaal € 1 mrd mee te kunnen 
behalen. De koolstofmarkt voor batterijen groeit met 30% per jaar. De activiteiten van Stora Enso verbruiken CO2 in 
plaats van dat deze geproduceerd worden. Stora Enso speelt actief in op trends om de wereld te verduurzamen met 
innovatieve producten en verdient daar geld mee. 
  
Cashflow 
Waar in het verleden in de maand mei een dividend armada de beleggingsportefeuille zou zijn binnengevaren, zien we 
tegenwoordig de bedrijfswinsten veel meer verdeeld over het jaar uitgekeerd worden. Dat neemt niet weg dat we de 
afgelopen maand de winstuitkeringen van ASML, Constellation Brands, Equinor, Procter & Gamble, Schneider Electric 
en Volkswagen mochten verwelkomen. De laatst genoemde deed daarbij de grootste duit in het zakje.  
 
Conclusie 
Het einde van de wereld is nog niet in zicht. De correctie van de laatste maanden heeft er in ieder geval voor gezorgd 
dat er veel excessen uit de markt zijn verdwenen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de beurzen een periode 
van voornamelijk zijwaartse beweging zijn ingegaan. Aan zo’n periode kan ook zo weer een einde komen bijvoorbeeld 
in de vorm van een technologische doorbraak of geopolitieke ontwikkeling waar we nu nog geen weet van hebben. 
Beleggers kunnen dan ook gewoon in aandelen blijven zitten. Van belang is alleen dat het de goede zijn. Bij Fintessa 
zijn wij daar dagelijks voor u mee bezig.  
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