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De ondernemer Pascal Vanhalst 
heeft via aankopen op de beurs 
zijn belang in Resilux verhoogd 
van 57,51 naar 60 procent. 
Hij heeft een bod lopen op 
de petfl essenmaker.

Vanhalst al naar 
60 procent in Resilux

60 %
Oude Rheinmetall-tanks 
voor Oekraïne
De Duitse wapenfabrikant ziet de 
bestellingen stijgen. Het Britse 
leger bestelde 100 Boxer-pant-
servoertuigen. Rheinmetall kan 
ook snel 50 oude Leopard 1-
tanks aan Oekraïne leveren.

De centrale bank van Israël heeft 
voor de eerste keer sinds 2018 de 
rente verhoogd. De rente stijgt 
van 0,1 naar 0,35 procent. Dat is 
10 basispunten meer dan ver-
wacht. Israël was lang een voor-
stander van een lagerentebeleid 
om de economie te steunen, en 
maakte vooral gebruik van inter-
venties op de wisselmarkten om 
de sjekel te verzwakken en de in-
fl atie op te krikken. De infl atie is 
nu gestegen naar 3,5 procent. De 
dure sjekel vormt intussen minder 
een probleem. De munt verzwak-
te in een maand met 1 procent 
tegenover de dollar.

Israël trekt rente voor 
het eerst in vier jaar opDe concurrentie van 

hogere rentevoeten 
kan de bitcoin 
doen zakken 
tot 30.000 dollar.

ARTHUR HAYES
MEDESTICHTER 
CRYPTOBEURS BITMEX

De Russische spoorwegen zijn 
in wanbetaling. Dat oordeelt het 
Credit Derivatives Determinations 
Comittee, een expertenpanel van 
de internationale organisatie van 
derivatenmarkten. De spoorweg-
maatschappij, in handen van de 
staat, moest midden maart rente 
betalen op een internationale 
obligatie. De ‘grace period’ van 
tien dagen is intussen voorbij. 
Het bedrijf wou wel betalen, maar 
slaagde daar door de sancties 
niet in. De beslissing zet contrac-
ten in gang die de houders ver-
zekeren tegen een wanbetaling 
of ‘default’. 

Russische spoorwegen 
in wanbetaling

‘Ahold Delhaize is 
dollarwinnaar’
Barclays verhoogt het koersdoel 
voor Ahold Delhaize met 1 euro 
naar 31 euro. Volgens de bank pro-
fi teert de warenhuisketen van haar 
sterke positie in de VS, waar de 
verkoop boomt en de dollar stijgt.

De dag
in twee
minuten
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AHOLD DELHAIZE
30,82 EUR +0,82%
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RHEINMETALL
202,00 EUR +3,99%
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Kunnen de private aandeelhouders 
van de Nationale Bank aanspraak 
maken op een deel van de meerwaar-
de op goud op de balans? Jaak Van 
Der Gucht vindt van wel, de Natio-
nale Bank van niet. De activist vroeg 
in maart vorig jaar het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens te be-
oordelen of die meerwaarde tot het 
eigen of tot het vreemd vermogen 
van de Nationale Bank behoort. Het 
Hof van Cassatie had geweigerd 
daarover een uitspraak te doen.

Het Europees Hof besliste dat het 
verzoekschrift onontvankelijk is om-
dat Van Der Gucht in België niet alle 
rechtsmiddelen heeft uitgeput. Dat 
is opmerkelijk, want de zaak was 
achtereenvolgens behandeld door 
een rechtbank van koophandel, een 
hof van beroep en het Hof van Cas-
satie.

Ook opvallend is dat de beslissing 
van het Europees Hof nu pas bekend 
raakt, hoewel ze al dateert van april 
vorig jaar. Van Der Gucht en de staat 
hadden er nog niet over gecommu-
niceerd. De activist viseerde de staat 
omdat een verzoekschrift bij het 
Europees Hof tegen een land gericht 
moet zijn. De Nationale Bank ver-
meldt de beslissing in een toelichting 

Activist Nationale 
Bank lijdt 
zoveelste nederlaag
Het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens verklaart het 
verzoekschrift van Jaak Van Der 
Gucht over het goud van de 
Nationale Bank onontvankelijk. 
De activist zet zijn strijd voort.

WOUTER VERVENNE

Het sentiment op de Amerikaanse 
aandelenmarkten wordt alweer be-
paald door een strenge Federal Re-
serve. Beleggers beseff en dat het de 
Amerikaanse centrale bank menens 
is met het bestrijden van de infl atie. 
Ze zal dat doen door stevige rente-
verhogingen en het afbouwen van 
de opgeblazen balans.

Terwijl de Dow Jones, die veel in-
dustriële aandelen en banken omvat, 
de verliezen vorige week nog relatief 
beperkt kon houden, verloren de 
honderd grootste bedrijven op de 
techbeurs Nasdaq samen meer dan 
1.000 miljard dollar beurswaarde. 
Renteverhogingen wegen harder op 
snelgroeiende (tech)bedrijven, om-
dat die de huidige waarde van toe-
komstige winsten verminderen. De 
chipontwikkelaar Nvidia leed met 
een neergang van meer dan een vijf-
de in een week het grootste verlies.

Het enorme bedrag weerspiegelt 
vooral de astronomische waardering 

Nasdaq verliest meer dan 
1.000 miljard dollar beurswaarde
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NASDAQ COMPOSITE
13.467,71 PTN -1,77% (18u) 
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De index van de 300 belangrijkste 
Chinese aandelen (CSI300) is maan-
dag met 3,1 procent gezakt. Vooral 
de technologieaandelen kregen klap-
pen. De CSI300-index noteert 17 pro-
cent lager dan begin dit jaar en pres-
teert daarmee veel slechter dan an-
dere belangrijke beursindexen.

De forse daling van de Chinese 
aandelen is vooral te wijten aan een 
grote uitbraak van de coronapande-
mie. Sjanghai, de fi nanciële hoofd-
stad van China, registreerde zondag 
een recordaantal van 26.087 besmet-
tingen. Dat is opmerkelijk, want in 
de stad is al een paar weken een 
strenge lockdown van kracht.

De harde maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus in 
onder meer Sjanghai hebben een 
grote negatieve impact op de bevoor-
rading en de consumptie van gezin-
nen. 477 bulkschepen wachten om 
hun lading te lossen in de haven van 
Sjanghai. De producent van elektri-
sche auto’s Nio heeft de productie 
stilgelegd omdat de aanvoer van 
onderdelen is verstoord.

De autoverkoop zakte in maart 
met 10,9 procent jaar op jaar. De ac-
tiviteit van zowel de industrie als de 
dienstensector daalde in maart.

‘De kosten van de Chinese maat-
regelen tegen covid zijn enorm’, 
waarschuwt ING-econome Iris Pang. 
‘We ramen het verlies voor het bruto 
binnenlands product (bbp) van 
Sjanghai op 6 procent als de lock-
down duurt tot eind deze maand. 
Dat betekent een verlies van het bbp 
van 2 procent voor heel China.’

Pang verlaagde haar groeiprog-
nose voor het tweede kwartaal van 5 
naar 4 procent en die voor het hele 
jaar van 4,8 naar 4,6 procent. Peking 
streeft naar ongeveer 5,5 procent 
groei in 2022. Die doelstelling is vol-
gens de meeste economen te opti-
mistisch.

Maar ook andere factoren wegen 
op het beursklimaat. Beleggers blij-
ven bezorgd over de regulering van 
de technologiesector. Het videoplat-
form Bilibili kreeg een klap van 14 
procent omdat de overheid besliste 
dat de uitbaters van zulke platfor-
men het monopolie op data verlie-
zen en de concurrentie niet meer 
mogen beperken.

Analisten verwijzen ook naar de 
groter dan verwachte stijging van de 
Chinese producentenprijzen. Die 
stegen in maart met 8,3 procent jaar 
op jaar, omdat energie en andere 

De miljoenenstad Sjanghai 
worstelt met een recordaantal 
coronabesme� ingen en beleg-
gers blijven bezorgd over de 
regulering van de techsector. 
Die factoren hebben een grote 
impact op de Chinese beurs.

Coronapatiënten worden opgevangen en verzorgd in een tot coronaziekenhuis omgevormde tentoonstellingsruimte in Sjanghai. 

Chinese beurs krijgt klappen 
door grote coronagolf

De markt-
regulator 
vroeg grote 
beheerders 
van beleg-
gingsfondsen 
de verkoop 
van aandelen 
te beperken.

BLOOMBERG

WOUTER VERVENNE

sommige grote beheerders van be-
leggingsfondsen om de verkoop van 
A-aandelen te beperken. A-aandelen 
zijn aandelen van Chinese bedrijven 
die in yuan noteren en worden ver-
handeld op de beurzen van Sjanghai 
en/of Shenzhen.

Ook midden maart intervenieer-
de China om de beurs te ondersteu-
nen. De Chinese Communistische 
Partij liet toen via het staatspers-
agentschap Xinhua weten dat ze al 
het nodige zou doen om de Chinese 
kapitaalmarkten stabiel te houden. 
Ze reageerde toen op twee historisch 
slechte beursdagen. De peptalk deed 
de Chinese beurzen fors opveren, 
maar het herstel bleek niet duur-
zaam.

Bank of America vindt het nog te 
vroeg om Chinese aandelen te ko-
pen. ‘De waardering is aantrekkelij-
ker geworden, maar de winstver-
wachtingen zullen waarschijnlijk 
verder worden verlaagd’, zegt analis-
te Winnie Wu.
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CSI300-INDEX
4.100,07 PTN -3,09% 
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bij haar jaarrekening. Ze zegt dat ze 
pas op 1 maart werd geïnformeerd, 
nadat ze bij de federale overheids-
dienst Justitie had gepolst naar een 
stand van zaken. Justitie verdedigde 
de Belgische staat.

Tegen de beslissing van het Euro-
pees Hof is geen beroep mogelijk, 
maar Van Der Gucht zet de strijd 
voort. Hij zal nu proberen het parle-
ment te overtuigen dat het goud op 
de balans van de Nationale Bank 
eigendom is van alle aandeelhouders 
en dat een wetswijziging nodig is. 

Bovendien lanceert Van Der Gucht 
binnenkort een juridische procedu-
re voor de ondernemingsrechtbank. 
Hij stelt dat de Nationale Bank pri-
vate aandeelhouders discrimineert 
door ten onrechte inkomsten die 
niet gekoppeld zijn aan de uitgifte 
van bankbilje� en af te staan aan de 
staat, die 50 procent van de aandelen 
bezit. De activist eist dat de staat die 
uitkering van het saldo van de winst 
terugbetaalt.

Kamerlid Sander Loones (N-VA) 
vindt de kritiek van Van Der Gucht 
op de winstverdeling terecht. Hij wil 
met een voorstel van interpretatieve 
wet duidelijkheid scheppen, maar 
denkt dat voor zijn voorstel geen 
meerderheid bestaat. Voorts heeft 
Loones minister van Financiën Vin-
cent Van Peteghem (CD&V) een reeks 
vragen gesteld over de Nationale 
Bank.

Ontevreden aandeelhouders van 
de Nationale Bank voeren al twintig 
jaar actie, maar hebben tot nu alle 
rechtszaken verloren.

die aan de grote techbedrijven wordt 
toegekend. De grootste honderd 
ondernemingen in de Nasdaq heb-
ben samen een marktkapitalisatie 
van 16.900 miljard dollar. Dat is zo-
wat vijf keer het bruto binnenlands 
product van Duitsland. 

De Nasdaq100-index noteert 
meer dan 15 procent onder de piek 
van november vorig jaar. De koers-
winstverhouding van de beursgraad-
meter bedraagt 24. Dat is nog altijd 
hoger dan het gemiddelde van 20 het 
voorbije decennium. EN

grondstoff en fors duurder werden. 
Ook de Chinese infl atie is wat hoger 
dan voorzien, maar ze blijft met 1,5 
procent relatief laag. Pang verwacht 
dat de centrale bank de rente zal 
verlagen om de groei te ondersteu-
nen.

Intussen probeert Peking een bo-
dem onder de beurs te leggen, meld-
de het persagentschap Bloomberg. 
De Chinese marktregulator vroeg 


