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“Ageas mikt hoog op 2023” 
Uit het departement: “Meer winst en meer uitkeringen” 

Ageas heeft deze ochtend, vlak voor de analistendag, nieuwe strategische doelstellingen vrijgegeven. In 
grote lijnen liggen de doelstellingen niet héél erg ver van de huidige verwachtingen, maar er zijn toch 
redenen om optimistisch te zijn. De aandeelhouders zullen namelijk nog wat extra worden verwend, wat 
verklaart dat het aandeel vandaag 1,6% hoger noteert en een hoger koersdoel meekreeg van KBC 
Securities. 
 

Hoogtepunten 

Eerst een vooral wordt Ageas een volledig 
eengemaakte operationele groep. De 
doelstellingen van vandaag worden gemaakt op 
groepsniveau, terwijl die eerder gegeven werden 
op het niveau van de verzekeringsactiviteiten. 

De verwachte winstgroei per aandeel ligt 
met 5 à 7% hoger dan de 
analistenschattingen. Dat cijfer telt 
inkoopprogramma’s mee (goed voor 2%), 
maar zelfs de 3 à 5% groei is een 
aangename verrassing. 
De uitbetalingsratio van het dividend werd 
opgetrokken tot minstens 50% van het 
groepsresultaat.  

De huidige inkoopprogramma’s, werden 
recurrent gemaakt voor de komende 3 jaar 
(ten belope van 150 miljoen euro op 
jaarbasis). 

De verwachte kapitaalgeneratie bleef 
onveranderd, ondanks de positievere 
winstgroeivooruitzichten. Ageas mikt op 
500 à 540 miljoen euro per jaar, plus 100 
miljoen euro afkomstig uit Azië. 

 

De mening van KBC Securities 

Analist Jason Kalamboussis bestempelt het 
persbericht als “goed nieuws”. De hogere 
winstgevendheid zal immers doorfilteren naar 
inkoopprogramma’s of overnames. Ook zal 
ratingbureau S&P mogelijk dit jaar nog zijn 
kredietscore met 3 niveaus verhogen, wat 
voldoende compensatie is voor de verliezen die de 
groep zal moeten boeken op sommige activa in 
Turkije en Azië.  
 

Koersdoel en advies 

KBCS gaat zijn prognoses herbekijken in het licht van deze nieuwe doelstellingen, maar vijzelde vanochtend 
alvast het koersdoel op van 44 naar 45 euro. De koers noteert vandaag op 46,21 euro, zodat het “Houden”-
advies op de tabellen blijft staan. 
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Een samenwerking van KBC Groep. 
Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 
Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 

  
 
 
 

  

Disclaimer  

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze 
publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van 
andere entiteiten van de KBC-groep. 
 
De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt 
aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval 
beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar 
geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en 
tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de 
voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit 
tot uiting zullen komen. 
 
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is 
van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze 
publicatie of op de websites www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be en 
www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 

 

  
 


