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TINC is zijn plaats waard in 
elke gespreide portefeuille

U zal misschien vreemd opkijken dat we 
opnieuw een bijdrage over Tinc leveren, 
na de tekst in De Beste Belegger van no-
vember (geschreven in oktober) en na een 
analysedocument voor de vFB-website 
midden november. Feit is dat de 
meeste vFB-leden Tinc nog niet 
goed kennen en dat we daaraan 
willen verhelpen. We zijn er im-
mers van overtuigd dat een aan-
deel als Tinc een plaatsje verdient 
in elke gespreide aandelenporte-
feuille. We hopen dan ook dat en-
kele vFB-leden rechtstreeks op de 
beurs of via de kapitaalverhoging 
(tegen een lagere prijs) wat aande-
len hebben kunnen oppikken.

Via die kapitaalverhoging haalde Tinc 
in december 2016 een bedrag van 76,7 
miljoen euro op en dat zal niet lang op de 
bankrekening blijven staan. Zo kocht Tinc 
een Iers windmolenpark (op land) voor 
12,3 miljoen euro (afgewerkt eind 2017, to-
tale investering van 30,2 miljoen euro), zal 
het nog 5 miljoen euro bij-investeren in de 
Nederlandse Beatrixsluis, terwijl het zich 
daarvoor al geëngageerd had om voor 37 
miljoen euro te investeren in de 
Belgische a11 – en de Nederland-
se a15 – autowegen. Er is dus nog 
iets meer dan 20 miljoen euro te 
investeren. We herhalen dat Tinc 
zelf geen schulden zal aangaan 
om te investeren (in tegenstelling 
tot de Gvv’s), omdat de schuld-
graad op het niveau van de parti-
cipaties meestal al heel hoog ligt. 

Intrinsieke waarde
Bij de BeoordelinG van Tinc 
is de evolutie van de intrinsieke 
waarde een belangrijk gegeven, 

want het gebruik van een ratio zoals de 
koers/winstverhouding is minder relevant. 
Eind 2016 kwam die intrinsieke waarde uit 
op 11,41 euro per aandeel, een lichte daling 
tegenover de 11,57 euro die eind juni 2016 

op het bord stond. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat er een slotdividend van bruto 
0,3475 euro werd betaald en dat er nieuwe 
aandelen tegen 11,25 euro zijn uitgegeven. 
De return over 6 maand (brutodividend 
0,3475 minus waardedaling van 0,16 euro 
= 0,1875 euro op 11,57 euro = + 1,6 %) is dus 
beperkt geweest, maar de belegging van de 
vers opgehaalde middelen zal die return op 
termijn zeker ten goede komen.

Een belangrijk element bij de bereke-
ning van die intrinsieke waarde, is de be-
paling van de verdisconteringsvoet. Zo 
kon de sector de voorbije jaren profiteren 
van de daling van de marktrente wat tot 

een constante verlaging van 
de verdisconteringsvoet (en 
dus stijging van de intrinsie-
ke waarde) leidde. Dat zagen 
we duidelijk bij de Britse in-
frastructuurgroepen de voor-
bije jaren. Bij Tinc was dit in 
de afgelopen 6 maand wel 
niet het geval, de langeter-
mijnrente in België steeg im-
mers. Zo steeg de verdiscon-
teringsvoet licht van 8,25 % 

naar 8,26 %. Die 8,26 % kan geïnterpreteerd 
worden als de jaarlijkse toename van de 
waarde bij onveranderde portefeuille.

In de eerste 6 maanden van het boekjaar 
realiseerde Tinc een nettowinst van 5,354 
miljoen euro, een stijging van 11,1 % tegen-
over de 4,821 miljoen euro een jaar eerder. 
Per aandeel is er wel een daling van 25,7 % 
door een toename van het aantal aandelen. 
Omdat de meeste nieuwe investeringen 

nog niet direct zullen bijdragen 
aan het resultaat, gaan we er van 
uit dat ook de winst per aandeel 
over het boekjaar 2016/17 (eindi-
gend op 30 juni 2017) zal dalen. 
Dit zal geen impact hebben op 
het brutodividend, dat blijft on-
gewijzigd op 0,4675 euro. Vorig 
jaar betrof het wel een verlengd 
boekjaar. 
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(in ‘000 euro) 15/16H1 16/17H1 ∆16/17
Totale opbrengsten 5.780,5 6.327,8 9,5 %
Interesten, dividenden, vergoedingen 2.983,0 4.468,6 49,8 %
Niet-gerealiseerde meerwaarden 2.797,5 1.859,2 -33,5 %
Bedrijfsresultaat 4.848,1 5.370,4 10,8 %
Financieel resultaat 28,6 -15,9
Belastingen -55,8 0,0
Netto resultaat 4.820,9 5.354,4 11,1 %
Netto resultaat per aandeel 0,35 0,26 -25,7 %
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