12 gouden regels om
te beleggen in biotech
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Waarom biotech?
Onze Belgische biotechbedrijven maken wereldwijd
furore. Enkelen onder hen hebben intussen al
een tweede notering op de Amerikaanse beurs,
anderen kwamen dan weer in het vizier van de grote
farmareuzen.

Hoe u het ook draait of keert, biotech spreekt tot de
verbeelding en is dan ook bij Belgische beleggers een
populaire sector. Al laten sommigen de aandelen liever
links liggen wegens “te ingewikkeld” of “te riskant”.
Reden te meer om goed geïnformeerd aan de slag te
gaan.
Ook zonder dat u een medisch diploma op zak hebt, kan
beleggen in biotechaandelen een mooie duit opleveren.
Op voorwaarde dat u enkele essentiële principes in het
achterhoofd houdt. Biotechspecialist Pieter Mahieu
(KBC Asset Management) helpt u alvast op weg met 12
gouden regels om succesvol te beleggen in biotech.
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1. Dieren zijn geen mensen
Voordat kandidaat-medicijnen worden getest op
mensen, worden ze getest op dieren. Die tests geven
een indicatie van wat het medicijn wordt verondersteld
te doen bij mensen. Maar…dieren zijn nu eenmaal
geen mensen. Goede resultaten bij dieren bieden
niet noodzakelijk garanties over de werkzaamheid bij
mensen. Hou als belegger dus weinig rekening met
successen uit de dierenmodellen; ze creëren weinig
toegevoegde waarde voor het aandeel.
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2. Fase 1 zegt weinig
In de klinische fase worden medicijnen getest op
mensen. Die fase bestaat uit drie opeenvolgende
fasen: fase 1, 2 en 3. In de eerste fase wordt een
kandidaat-medicijn getest op een klein aantal gezonde
vrijwilligers. Hierbij wordt onderzocht of het medicijn
niet dodelijk is en of er geen zware bijwerkingen
optreden bij inname door een gezond persoon. Maar
uiteindelijk zegt ook deze fase nog weinig over het
medicijn.
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3. Fase 2 is interessant
In fase 2 wordt het medicijn getest op een kleine
groep patiënten om de optimale dosis te bepalen.
Tegelijkertijd biedt deze testfase inzicht in de werking
of efficiëntie van het medicijn, maar worden ook
mogelijke bijwerkingen aangetoond. De geteste
populatie is groter dan bij de gezonde vrijwilligers. Dit
is voor beleggers een bijzonder interessante fase.

dat geval zit er niet veel waarde voor het medicijn in
de koers vervat en is er weinig kans op ontgoocheling
bij negatief nieuws. Bij positief nieuws zal het aandeel
sterk opveren. Als de fase 2-resultaten positief zijn,
wordt een fase 3-studie opgestart. Bij grote ziekteindicaties kan een biotechbedrijf die fase nooit zelf
realiseren en moet het op zoek naar een partner die
de kosten – al dan niet gedeeltelijk – op zich neemt.
Het biotechbedrijf zal een mijlpaalbetaling ontvangen
voor de geleverde inspanningen, rechten krijgen op
toekomstige mijlpaalbetalingen en royalty’s, eventueel
aangevuld met verkooprechten in bepaalde landen. Een
goede onderhandeling kan het aandeel hoger sturen.

In de aanloop naar de publicatie van fase 2-resultaten,
zal het aandeel stijgen. Positieve data kunnen het
aandeel een stevige duw in de rug geven. Doorgaans
zien we de eerste beleggers zo’n 6 maanden vóór
bekendmaking van de data instappen. Als een aandeel
in de aanloop naar de datapublicatie stijgt, kunt u als
belegger beslissen om vóór de effectieve aankondiging
uit te stappen. In dat geval hebt u een groot deel van de
rit meegereden, maar loopt u geen risico op negatief
nieuws. Kiest u ervoor om te blijven zitten tot de
resultaten bekend zijn, dan hebt u nog wel opwaarts
potentieel, maar het neerwaartse risico wordt groter.

Toch mogen we fase 2 niet overschatten: het aantal
patiënten blijft in dit stadium nog steeds beperkt en
de resultaten geven geen absolute zekerheid over de
uitkomst van de volgende studie. In een uitgebreider
onderzoek zijn de resultaten doorgaans minder positief.
Positieve bevindingen in fase 2 kunnen bovendien nog
altijd het resultaat van toeval
zijn.

Als een aandeel in de aanloop naar de datapublicatie
niet stijgt, hebben beleggers weinig vertrouwen dat
de fase 2-studie positieve resultaten zal opleveren. In
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4. Fase 3: risicovol, maar veel potentieel
In fase 3 wordt de ideale dosis van het kandidaatmedicijn op een grote patiëntenpopulatie getest.
Uit die studie moet blijken of een medicijn effectief
werkt ten opzichte van een placebo of de huidige
standaardbehandeling. Het grote aantal patiënten
moet toeval uitsluiten. Een biotechbedrijf kan dit fase
3-onderzoek enkel zelf uitvoeren als het gaat om eerder
zeldzame ziektes en het dus minder patiënten hoeft te
rekruteren. In dat geval neemt het bedrijf wel een groot
risico, want de verwachtingen liggen hoog en er is vaak
weinig om op terug te vallen. Maar positieve data kunnen
voor een gunstige partnerdeal zorgen, met hogere
mijlpaalbetalingen en royalty’s tot gevolg. Of het bedrijf
tot een geschikte overnamekandidaat maken...
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5. Spreiden is essentieel
Net als bij beleggen is risicospreiding bij
biotechbedrijven heel belangrijk. Biotechs met
slechts één product in ontwikkeling hebben geen
back-upplan wanneer het misgaat. Kies daarom voor
biotechbedrijven met een uitgebreide pijplijn, met
verschillende producten in fase 1, fase 2 en eventueel
in fase 3. Kijk ook naar bedrijven die verschillende
partnerships hebben. Hoewel partnerships geen
garantie bieden op succes, zorgen ze wel voor
gedeelde kosten en risicospreiding.
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6. Twee jaar cash nodig
Biotechbedrijven moeten erover waken dat
ze over voldoende cash beschikken; 2 jaar
reserve is de minimumlimiet. Onderzoek
kost veel geld en biotechs hebben vaak
onvoldoende of geen inkomsten. Als de kas
nog vóór publicatie van de data zo goed als
leeg is, reageert het aandeel doorgaans heel
slecht, wat voor de belegger een hoger risico
inhoudt.
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7. Saai is slecht
”Boring is beautiful”, wordt wel eens over
aandelen gezegd, waarmee bedoeld wordt dat
eerder ‘saaie’ aandelen, zoals dividendaandelen,
misschien niet zo opwindend zijn, maar wel goede
prestaties kunnen neerzetten. Dat principe gaat
niet op voor biotechs: zij leven van positieve data
en geen data is geen aandacht en bijgevolg niets
om naar uit te kijken. Hoe meer datapunten eraan
komen, hoe beter.
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8. Onderschat de tijdlijnen niet
Onderzoek neemt tijd in beslag. Veel tijd. Elk
biotechbedrijf gaat op zoek naar de beste kandidaten
voor zijn studie, want hoe beter een patiënt op het
medicijn reageert, hoe groter de kans dat het medicijn
effectief werkzaam is. Omdat meerdere bedrijven in
eenzelfde ziektebeeld investeren, zijn er bovendien
kapers op de kust bij de rekrutering van patiënten. De
vooropgestelde tijdslijnen zijn meestal een haalbare
kaart, maar er is weinig nodig om die op te schuiven,
wat tot ontgoocheling leidt. Want ondertussen gaat de
cashconsumptie onverdroten verder.
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9. Een goed wetenschapper is niet noodzakelijk
een goed manager
Wetenschappers die een biotechbedrijf opstarten
blinken weliswaar uit in hun vakgebied, maar zijn
daarom nog geen goeie managers. Let er dus op of het
bedrijf zich voldoende heeft omringd met specialisten.
Hetzelfde geldt voor referentie-aandeelhouders:
biotechspecialisten die in het bedrijf investeren, doen
dat met kennis van zaken. Dat geeft beleggers ook het
nodige vertrouwen.
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10. Informeer u voldoende
Hoe een medicijn op een bepaalde ziekte inwerkt, is
voor iemand zonder wetenschappelijke achtergrond
moeilijk in te schatten. We geven daarom enkele tips
om weloverwogen aan de slag te gaan. Op de website
van het biotechbedrijf in kwestie vindt u ongetwijfeld
waardevolle informatie over de medicijnen in
ontwikkeling. Vindt u geen antwoord op uw specifieke
vraag? Neem dan contact op met de afdeling Investor
Relations. U kunt ook uw licht opsteken bij experts.
Dat kan via internetfora voor artsen of websites
van belangenverenigingen voor patiënten. Ook
beurshuizen publiceren informatie over het bedrijf en
de data en hoe u die het best interpreteert.
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11. Paniek is een slechte raadgever
Hé, we spreken over biotech. Dat hier en daar iets niet
volgens plan verloopt, is compleet normaal. Als het
bedrijf in kwestie over een uitgebreide pijplijn beschikt
en één product faalt, kan dat de prijs van het aandeel
weliswaar een flinke dreun bezorgen, maar wellicht
zitten er nog voldoende andere medicijnen in de pijplijn
die wat tegengas kunnen geven.
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12. Commercieel risico is een onderschat risico
Analisten en bedrijven schatten het marktpotentieel
in door het aantal patiënten dat het medicijn
nodig heeft te vermenigvuldigen met de prijs van
het medicijn. Vervolgens wordt een inschatting
gemaakt van het marktaandeel dat het medicijn zou
kunnen innemen en binnen welke termijn dat kan
worden gerealiseerd. Zo worden prognoses voor
de toekomstige omzet gemaakt, die het koersdoel
van een aandeel mee bepalen. Die benadering is
weliswaar correct, maar ze houdt geen rekening
met een essentiële factor: de betaalbaarheid.
Overheden en ziekteverzekeraars moeten hun
beperkte budgetten voor terugbetaling van
medicijnen optimaal aanwenden, waardoor goede
medicijnen soms niet kunnen doorbreken. Nietchronische medicijnen of medicijnen waarvoor geen
alternatieven beschikbaar zijn, hebben meer kans
om hun potentieel te halen dan andere. In de euforie
van de goedkeuring van een medicijn kan een aandeel
vleugels krijgen door assumpties over het potentieel,
maar de realiteit haalt de droom soms heel snel in.
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Disclaimer
Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is enkel van
algemene aard en heeft een uitsluitend educatief karakter. Ze mag in geen geval opgevat worden als persoonlijk beleggingsadvies, noch als een aanbod, aansporing of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een belegging of tot het verwezenlijken van een
andere verrichting van welke aard dan ook. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze informatie voor uw persoonlijke beleggingsbeslissingen. Hoewel deze informatie gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen en met de nodige zorgvuldigheid werd voorbereid, kan KBC Securities niet
garanderen dat de informatie volledig, accuraat en up-to-date is en dient u rekening
te houden met mogelijke wijzigende omstandigheden (wetgeving, fiscale behandeling).
Verantwoordelijke uitgever: Bolero|KBC Securities – Havenlaan 2 – 1080 Brussel - België.
BTW BE 0437.060.521, RPR Brussel.
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