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We kunnen nog niet zeggen
dat de ommekeer in de land-
bouwsector een feit is. Maar

de bodem lijkt wel bereikt voor de
meeste waarden. De landbouwprijzen
en de landbouwaandelen zitten al
bijna vijf jaar in een baissemarkt. De
gamechanger moet volgens ons de
nieuwe El Nino zijn. Dat het weer -
fenoneem terug is, valt niet meer te
ontkennen. De hinderlijke gevolgen
zijn steeds meer merkbaar, zowel in
Latijns-Amerika, Azië als in Austra-
lië.
Volgens het Australia Bureau of

Meteorology is de huidige El Nino
een van de drie sterkste sinds het begin
van de metingen in 1950. De recentste
El Nino dateert van
2009-2010, de laatste
zware El Nino dateert
van eind vorige eeuw
(1997-1998), maar
deze lijkt sterker. Al
zijn er de jongste weken signalen dat
er een afzwakking is, al dan niet tij-
delijk.
Het weerkundige fenomeen bestaat

al honderden jaren en verschijnt om
de twee à negen jaar. El Nino ontstaat
als de passaatwind niet, zoals normaal,
het warme oppervlaktewater van de
Stille Oceaan van Latijns-Amerika
naar Azië blaast (waar het verdampt
en als neerslag terugkomt), maar botst
op een krachtige westenwind, waar-
door het warme oppervlaktewater
nabij Latijns-Amerika blijft. Dat ver-
oorzaakt droogte in Azië en overvloe-
dige regens en stormen in Latijns-
Amerika.
Uit zowat alle Latijns-Amerikaanse

en Aziatische landen komen meldin-
gen over hinder en negatieve impact
op oogsten. De prijzen van onder meer
koffie, palmolie, cacao, rubber, suiker

en granen (vooral soja) hebben daarop
nog niet echt gereageerd. Nochtans
zijn mindere oogsten telkens het
gevolg van El Nino. Zo zakte de
opbrengst van palmolie tijdens de El
Nino van 2009-2010 met 5,9% en tij-
dens die van 1997-1998 zelfs met
16,8%. Er wordt nu ook al volop
gespeculeerd of ook La Nina (het zusje
van El Nino) zal volgen (40% kans).
Het warme water wordt dan gevolgd
door een koude stroom, wat extra
regen doet vallen in Azië en Amerika.
Maar die impact is beperkter.

Bod op Syngenta
Door het weerkundige fenomeen

van El Nino stijgt de kans dat de
bodem voor de
meeste landbouw-
grondstoffen bereikt
is. Dat zal nadien de
winsten en de beurs-
koersen van de land-

bouwaandelen ten goede komen. We
verwachten een positief koerseffect.
Uiteraard hangt dat af van de impact
van El Nino en andere factoren.
We hebben stevig op dit thema inge-

zet voor 2016-2017. De resultaten zijn
tot nog toe niet bevredigend, al komt
er een eerste resultaat met het bod op
de gewasbeschermingskampioen Syn-
genta (lees p. 12). Ook van de plan -
tagegroep Sipef en het Duitse Sued-
zucker verwachten we nog een en
ander. Voorlopig was vooral de mest-
stoffengigant Potash Corporation een
zware teleurstelling (lees p. 5). De
nummer één in landbouwwerktuigen,
Deere & Company, is een aandeel uit
de S&P500-index dat ook afhankelijk
is van de Amerikaanse economie. Van-
daar willen we de positie in Potash
verstevigen en de positie in Deere
afbouwen. �

Wachten op El Nino-effect
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TRANSPORT

Exmar

Dankzij een sterke eindspurt in
het vierde kwartaal sloot
Exmar 2015 af met een netto-

winst van 41,3 miljoen dollar (USD)
of 0,73 USD per aandeel. Maar de
marktomstandigheden en het inves-
teringsklimaat zijn de voorbije maan-
den een stuk moeilijker geworden.
Beginnen we in de LNG-divisie, die
goed is voor bijna de helft van de
bedrijfswinst. De inkomsten zijn
behoorlijk immuun voor de schom-
melingen van de vrachttarieven,
omdat de LNG-schepen varen onder
langetermijncontracten. Op uitzon-
dering van de Excel zijn alle schepen
ook aan het werk.
Naast het klassieke scheepstransport

van LNG profileert Exmar zich ook in
hoogtechnologische schepen die aard-
gas aan boord vloeibaar kunnen
maken (zogenaamde FLNG-schepen)
en schepen die vloeibaar aardgas aan
boord kunnen hervergassen (zoge-
naamde FSRU-schepen). De bouw van
de Caribbean FLNG vordert volgens
plan en hij zou in het tweede kwartaal
opgeleverd worden. De klant die het
schip bestelde, zit echter in financieel
moeilijke papieren, zodat Exmar naar-
stig op zoek is naar een andere oplos-
sing voor het schip. In Canada wordt
gewerkt aan een tweede FLNG-project,
maar hier is het wachten op een ver-

gunning van de autoriteiten. Exmar is
intussen ook op zoek naar afnemers
voor een tweede FSRU die in aanbouw
is. Ook in India zou Exmar nog een
FSRU kunnen leveren voor de uitbouw
van de LNG-terminal in Jafrabad.
Het vervoer van LPG is met een bij-

drage van 40% aan de bedrijfswinst
de andere sterkhouder van Exmar. De
tarieven voor de grootste gastankers
bleven nog op peil in 2015, hoewel de
markt sinds het vierde kwartaal onder
druk staat. Ook op langere termijn
worden de fundamenten er niet beter
op. Zo werden in het vierde kwartaal
wereldwijd nog veertien grote tankers
besteld, zodat het equivalent van 35%
van de bestaande vloot in aanbouw
is. In 2015 steeg de omvang van deze
vloot ook al met 20%. Ook de tarieven
voor kleinere schepen houden nog
stand, maar ook hier is het orderboek
van nieuwe schepen historisch hoog.

De vooruitzichten op korte termijn
blijven nog op peil, maar op lange ter-
mijn kan de forse uitbreiding van de
transportcapaciteit niet veel goeds
betekenen voor de tarieven.
Die ontwikkelingen doen denken

aan het pijnlijke wedervaren van de
markt voor scheepstransport voor
droge bulk. In het vorige decennium
wierpen zich heel wat nieuwe inves-
teerders op deze markt. Het resul-
teerde in een overaanbod dat de markt
voor droge bulk helemaal kapot
gemaakt heeft. De aanhoudend lage
rentevoeten en de nog vrij hoge huur-
tarieven voor LPG-schepen dreigen
op termijn ook deze markt te torpe-
deren met een overaanbod. Tot slot
boert de offshoredivisie goed, vooral
dankzij de hoge vraag naar ondersteu-
nende platformen, maar door de
malaise in de olie-industrie heeft
Exmar weinig hoop op nieuwe engi-
neeringcontracten. Ook de ontwikke-
ling van nieuwe half-afzinkbare pro-
ductieplatformen is uitgesteld. �

Conclusie
Met een koers-winstverhouding van
11 en een ondernemingswaarde (ev)
van 8 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda) noteert het aandeel tegen een
faire waardering. De mogelijke mee-
vallers van Exmar in de LNG-divisie,
zoals het nieuwe contract voor de
Caribbean FLNG, worden overscha-
duwd door het toenemend risico van
overcapaciteit en lagere tarieven op
de LPG- markt.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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TECHNOLOGIE

ASML

Het Nederlandse ASML is een
leverancier van machines voor
de halfgeleiderindustrie die in

1995 werd afgesplitst van elektronica-
reus Philips. ASML groeide uit tot de
marktleider en mag vrijwel alle grote
halfgeleiderproducenten tot het klan-
tenbestand rekenen. Enkele daarvan,
waaronder Intel, hebben ook een
samenwerkingsverband voor onder-
zoek en ontwikkeling. De koers van
ASML kwam de jongste tijd steeds
meer onder druk, toen zowel Intel als
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. (TSMC), twee belangrijke klanten
van de groep, zich voorzichtig uitlieten
over 2016. De pc-markt zal ook dit jaar
krimpen en de groei van markt voor
mobiele toestellen zal niet spectaculair
hernemen.
Bij de publicatie van de kwartaal- en

jaarresultaten stak de topman een posi-
tief discours af en de markt ging daarin
mee. Dat kwam vooral omdat de opti-
mistische woorden ook gepaard gingen
met daden. ASML trok het dividend
met de helft op en breidde ook het pro-
gramma van aandeleninkoop verder
uit. ASML boekte in het vierde kwartaal
een omzet van 1,43 miljard EUR, in lijn
met de verwachtingen. In het derde
kwartaal was dit nog 1,55 miljard EUR.
De prognose voor het lopende kwartaal
gaat uit van een verdere daling tot

1,3 miljard EUR. Vanaf het tweede
kwartaal zou de omzet weer toenemen.
Over het volledige boekjaar 2015 steeg
het verkoopcijfer met 7,3%, tot 6,3 mil-
jard EUR. De winst kwam een zesde
hoger uit, op 1,39 miljard EUR.
ASML heeft ook wel redenen om vrij

optimistisch te zijn. Het Nederlandse
bedrijf beschikt over een goed gevulde
orderportefeuille van 3,18 miljard EUR.
Innovatie is cruciaal in de groeistrategie
van ASML. Om de zoveel tijd worden
nieuwe productietechnologieën ont-
wikkeld en de halfgeleiderproducenten
moeten daarin meegaan, omdat zowel
de rekencapaciteit als de snelheid van
de chips steeds verder moet toenemen.
Daarnaast is er ook nog de trend van
de miniaturisatie.
Een van die technologieën is EUV of

extreem ultraviolet licht. Dat laat toe
om nog kleinere en snellere chips te
maken. De EUV-technologie staat nog

niet volledig op punt maar er wordt
wel gestaag vooruitgang geboekt. Tot
nog toe werden al acht systemen ver-
kocht die hoofdzakelijk voor tests wer-
den ingezet. ASML mikt voor dit jaar
op een verkoop van zes à zeven machi-
nes. In 2017 moet dan de commerciële
doorbraak volgen en tegen 2020 wil de
groep 40 tot 45 machines omzetten.
EUV is dan ook cruciaal om de omzet-
doelstelling van 10 miljard USD tegen
2020 te halen.
Op het einde van vorig boekjaar had

ASML 3,41 miljard EUR cash op de
balans staan. Dat is ruim boven het
door het management gewenste liqui-
diteitsniveau van 2 tot 2,5 miljard EUR.
Er was dus ruimte voor een verhoging
van het dividend. Dat wordt opgetrok-
ken van 0,7 EUR per aandeel naar 1,05
EUR per aandeel. Dit betekent voor
ASML slechts een meeruitgave van
ongeveer 150 miljoen EUR. Het rende-
ment blijft wel nog steeds beperkt tot
een bescheiden 1,7%. Daarnaast wordt
ook de aandeleninkoop met 1 miljard
EUR uitgebreid, boven op het lopende
programma van 500 miljoen EUR. �

Conclusie
ASML staat technologisch aan de top,
heeft een dominante marktpositie en
is financieel kerngezond. Dat type
aandelen wordt nooit echt goedkoop,
vandaar dat de beste instapmomenten
er zijn als de halfgeleidersector in
zwaar weer zit. Dat is voorlopig nog
onvoldoende het geval.

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



GRONDSTOFFEN

Freeport-McMoRan

De Amerikaanse grondstoffen-
speler Freeport-McMoRan (tic-
ker FCX) kreeg nog rakere

klappen dan de meeste sectorgenoten.
Van een beurskapitalisatie van 55 mil-
jard USD in 2010 blijft nog amper 5 mil-
jard USD over, terwijl de schuldpositie
opliep van 5 naar 20,4 miljard USD
eind 2015. De problemen begonnen in
2013 met de omstreden overname ter
waarde van 9 miljard USD van Plains
Explorations, waardoor de groep weer
actief werd in de Amerikaanse olie-
en gassector. De afsplitsing en zelfs de
verkoop van de olie- en gasdivisie
wordt bestudeerd. Maar bij de jaarcij-
fers haalde CEO Richard Atkerson vol-
ledig bakzeil door te stellen dat ook
alle andere activa te koop staan. Bedoe-
ling is hiermee zo snel mogelijk de
schuldenlast met 5 tot 10 miljard USD
terug te dringen. Op Plains Explora-
tions alleen werd in het derde en vierde
kwartaal liefst 3,7 miljard USD afge-
schreven. Vorig jaar bedroeg de olie-
en gasproductie 51,3 miljoen vaten
olie-equivalenten.
Freeport-McMoRan blijft op de eer-

ste plaats de grootste onafhankelijke,
beursgenoteerde koperspeler ter
wereld. Met in 2015 een verkocht
volume van 4 miljard pound koper.
Die koperprijs is echter in vier jaar tijd
meer dan gehalveerd. In 2011 werd

nog 5 USD per aandeel winst gemaakt.
De huidige beurskoers ligt lager. Ver-
der is het bedrijf een respectabele
goudproducent, met een productie-
cijfer van 1,26 miljoen ounce vorig jaar.
Bijkomend is Freeport-McMoRan ook
met 92 miljoen pound in 2015 de groot-
ste producent ter wereld van
molybdeen (cruciaal metaal om staal
sterker, corrosiebestendiger en beter
bestand tegen temperatuurschomme-
lingen te maken).
Freeport-McMoRan kan wel een

fraaie geografische spreiding voorleg-
gen, met activiteiten op vier continen-
ten. De Amerikaanse groep met hoofd-
zetel in Phoenix, Arizona beschikt in
de Verenigde Staten over zeven koper-
mijnen en één specifieke molybdeen-
mijn (Henderson in Colorado). In
Latijns-Amerika heeft Freeport twee
kopermijnen, Cerro Verde in Peru en
El Abra in Chili. In Azië zijn alle acti-

viteiten geconcentreerd in Indonesië.
Het Grasberg-project is een mijnbouw-
complex van absoluut wereldformaat.
Grasberg omvat de grootste koper- en
goudreserve ter wereld. Het levert
ook bijna de volledige goudproductie.
In Afrika is de productie nog maar
enkele jaren geleden opgestart met
het Tenke Fungurume-project in
Congo. Verder is er een beperkte
kobaltproductie.
Voor dit jaar mikt de groep op een

koperproductie van 5,1 miljard pound,
een goudproductie van 1,8 miljoen
ounce goud en een productie van
73 miljoen pound molybdeen. Voor
de olie- en gasproductie wordt dit jaar
gemikt op 57,6 miljoen vaten olie-equi-
valenten. Vorig jaar was een annus
horribilis. Mede door zware afschrij-
vingen was er een nettogroepsverlies
van 13,38 miljard USD of 11,31 USD
per aandeel, tegenover -1,26 USD per
aandeel voor 2014. De omzet liep met
26% terug, tot 15,88 miljard USD. �

Conclusie
De koersdaling met 70% alleen al in
de voorbije twaalf maanden heeft het
aandeel van Freeport-McMoRan wel
erg goedkoop gemaakt, tegen 0,5 keer
de boekwaarde, 0,4 keer de omzet en
zes keer de verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde (ev) en
de bedrijfskasstroom (ebitda) 2016.
Maar de hoge schuldenlast maakt dit
aandeel enkel voorbehouden voor zeer
risicobewuste beleggers.
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Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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LANDBOUW

Potash Corp

Het Canadese meststoffenbedrijf
Potash Corp presenteerde min-
der dan verwachte resultaten

over het vierde kwartaal. Zowel de
omzet als de nettowinst ontgoochelde
door de aanhoudende daling van de
meststoffenprijzen. De omzet daalde
met 29% tegenover het vierde kwar-
taal van 2014, tot 1,35 miljard USD, te
vergelijken met een analistenconsen-
sus van 1,39 miljard USD. De netto-
winst viel terug van 407 miljoen USD
naar 201 miljoen USD, of van 0,49 USD
naar 0,24 USD per aandeel (consensus
was 0,30 USD per aandeel). De netto-
winst per aandeel strandde op jaar-
basis op 1,52 USD, 17% minder dan
in 2014 (1,83 USD). De oorspronkelijke
winstvork voor 2015 bedroeg nog 1,9
à 2,2 USD per aandeel.
De afdeling stikstofmeststoffen pres-

teerde opnieuw flauw. Het verkochte
volume bleef onveranderd op 1,6 mil-
joen ton, maar de gerealiseerde ver-
koopprijs per ton daalde van 405 USD
naar 288 USD. De omzet daalde met
26,4%, tot 459 miljoen USD, en de bru-
towinst met 39%, tot 142 miljoen USD.
Op jaarbasis zakte de omzet met
19,2%, tot 1,96 miljard USD en ver-
minderde de brutowinst met 30%, tot
706 miljoen USD. De brutowinstmarge
daalde van 41,7% naar 36%. De fos-
faatafdeling hield beter stand. De

omzet daalde met 11,6%, tot 441 mil-
joen USD, en de brutowinst met 9%,
tot 61 miljoen USD. Op jaarbasis
beperkt de omzetdaling zich tot 4,6%,
tot 1,78 miljard USD, en steeg de bru-
towinst met 19,3%, tot 241 miljoen
USD en de brutowinstmarge van
10,8% naar 13,6%.
De grootste tegenvaller in het kwar-

taalrapport was de potashafdeling.
De omzet daalde er met 41,5%, tot
418 miljoen USD, als gevolg van een
zwakke vraag (volume -31%) en een
17,2% lagere verkoopprijs per ton (van
284 USD naar 238 USD). Op jaarbasis
is de schade beperkter: omzet -8,2%,
tot 2,33 miljard USD, op basis van 6%
minder volume en een daling van de
gemiddelde verkoopprijs per ton met
2,3%, tot 263 USD. De brutowinst
daalde met 58,9%, tot 183 miljoen USD
(40,3% marge), en op jaarbasis met
8,8%, tot 1,32 miljard USD (marge van

50,7% naar 52%).
Potash Corp schoof voor 2016 een

behoedzame winstvork naar voren
van 0,9 USD à 1,2 USD per aandeel
(0,1 à 0,2 USD per aandeel in het eerste
kwartaal). De wereldvraag naar
potash blijft zeer robuust, met een ver-
wachte 59 à 62 miljoen ton, tegenover
60 miljoen ton in 2015, het op één na
hoogste cijfer ooit, na 2014 met 63 mil-
joen ton. De Canadezen zetten de
tering naar de nering, en beslisten de
productie in Picadillystil te leggen
(netto jaarlijkse besparing van 20 à
35 miljoen USD en 185 miljoen USD
minder investeringen tot 2018), en het
royale kwartaaldividend te vermin-
deren van 0,38 USD naar 0,25 USD
per aandeel (nog steeds 6,3% bruto-
rendement). De kapitaalinvesteringen
dalen, zoals voorzien, van 1,2 miljard
USD naar 0,8 à 0,9 miljard USD. �

Conclusie
Het aandeel reageerde per saldo posi-
tief op de zwakke cijfers. De meststof-
fenprijzen bevinden zich na drie opeen-
volgende jaren van recordoogsten op
bodemniveaus. Het gunstige langeter-
mijnscenario blijft echter intact. Het
aandeel noteert tegen het laagste
waarderingsniveau sinds 2009 (14 keer
de verwachte winst voor 2016, wat
wellicht de bodemwinst in deze cyclus
is). Ruim onder het meerjarengemid-
delde. We verhogen de positie in de
voorbeeldportefeuille. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:opbouwen
3:houden
4:afbouwen
5:verkopen
A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico
D:zeer hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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ARGEN-X

Klinische
doorbraak nakend

Argen-X is een Belgisch-Neder-
lands biotechbedrijf dat in 2008
werd opgericht door enkele

oudgedienden van Ablynx. Het is dus
geen toeval dat de technologie van
Argen-X gebruikmaakt van antistoffen
van lama’s, hoewel niet wordt gewerkt
met de nanobody’s van Ablynx, maar
met de grotere antibody’s. Argen-X
ontwikkelde daarvoor het SIMPLE-
antibody technologisch platform, in
2011 en 2012 via licenties aangevuld
met technologieën –Nhance, ABDEG
en POTELLIGENT– die de kwaliteit
van de antibody’s verder verbeteren
op het gebied van werking, doseringen
en productie. Het businessmodel zoekt
een financiële balans tussen moleculen
zelfstandig zo ver mogelijk klinisch
ontwikkelen, en het gedeeltelijk finan-
cieren van de ontwikkeling via samen-
werkingen met partners. Het onder-
zoek spitst zich toe op het ontwikkelen
van antibody’s voor de bestrijding van
kanker en immuniteitsziekten.
Al in 2010, nauwelijks twaalf maan-

den na het opstarten van het onderzoek,
werd met ARGX-109 een eerste pre-
klinische kandidaat geselecteerd. Deze
molecule –een anti-IL-6 antibody, 
IL-6 zijn eiwitten die een rol spelen in
het immuniteitssysteem– werd intus-
sen omgedoopt tot Gerilimzumab en
in 2012 uitgelicentieerd aan RuiYi. In
2015 ontving Argen-X een mijlpaalbe-
taling voor de opstart van een fase I-
studie. In 2011 en 2012 startte het pre-
klinisch onderzoek met respectievelijk

ARGX-110 en ARGX-111, twee anti-
body’s gericht op kanker. Mits enkele
bijsturingen bij ARGX-110 lopen voor
beide molecules meerdere fase Ib-stu-
dies en wordt gemikt op de opstart van
fase II-studies voor eind 2017. Voor
ARGX-111 wordt wel gezocht naar een
partner. ARGX-113 is de vierde mole-
cule in klinische ontwikkelingsfase:
een beloftevolle auto-immuun anti-
body, dat begin 2016 positieve veilig-
heidsresultaten afleverde. Momenteel
loopt een doseringsstudie, met resul-
taten medio 2016, en het plan is om
eind 2016 een fase II-studie op te starten.
Ten slotte is er nog ARGX-115, een pre-
klinisch middel in het domein van kan-
kerimmunologie, met resulaten in juni.
Financieel fietste Argen-X tot nog toe

een naadloos parcours. Voor de eerste
grotere financieringsrondes na de
oprichting –12,5 miljoen EUR series A
funding in 2009 en 2010, en 32,5 miljoen
EUR series B funding in 2011 en 2013 –
werd een beroep gedaan op een inter-
nationale groep van risicokapitaal -
investeerders. Daarnaast verwierf
Argen-X regelmatig subsidies. In juli
2014 volgde de beursgang op Euronext
Brussel, die gepaard ging met de uitgifte
van 4,91 miljoen aandelen tegen een
IPO-koers van 8,5 EUR per aandeel
(opbrengst 41,8 miljoen EUR). In 2012
werd een samenwerkingsverband met
het Britse Shire afgesloten voor het ont-
wikkelen van antibody’s voor zeldzame
genetische ziekten. Intussen resulteerde
dit in een eerste preklinische kandidaat,
met mijlpaalbetaling. Shire ziet duidelijk
brood in de SIMPLE-technologie, want
het tekende voor 1,4 miljoen aandelen
in op de IPO (12 miljoen EUR), en in
ruil voor nog 3 miljoen EUR cash werd
de samenwerking fors uitgebreid.
Argen-X beschikte eind september

2015 over 44,6 miljoen EUR, maar ver-

raste in januari jongstleden met een
uitgifte van 1,4 miljoen aandelen tegen
10,79 EUR per aandeel, volledig onder-
tekend door Federated Investors, een
van de grootste investeringsmaatschap-
pijen in de Verenigde Staten. Er lopen
nog samenwerkingen met onder meer
Bayer, Leo Pharma en LLS (leukemie
associatie). �

Conclusie
We starten de opvolging van Argen-X
met een positief advies. Het beloftevolle
biotechbedrijf boekte op enkele jaren
tijd stevige vooruitgang. Bovendien is
er een externe validatie van de techno-
logie via de partnerdeals. Er is vol-
doende cash om de komende jaren de
waarde van de portefeuille op te krikken
door het afleveren van een eerste proof-
of-concept. Uiteraard is dit een aandeel
met bovengemiddeld risico, eigen aan
biotech.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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In navolging van de bespreking vanfysieke goudtrackers bekijken we
deze week de grootste trackers om

in goudmijnaandelen te investeren.
De beurskoersen van veel gouddelvers
zijn teruggevallen naar meerjaarse
dieptepunten. Zo daalde de NYSE
Arca Gold Bugs-index of HUI vorige
week naar het laagste niveau sinds
2002.

Market Vectors Gold Miners ETF
Tickersymbool: GDX
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: mei 2006
Prestatie sinds 1/1/2016: +6,8%
Prestatie op 12 maanden: -33,7%
Prestatie op 3 jaar: -63,9%
Gemiddeld dagvolume: 52,5 miljoen
Activa onder beheer: 4,85 miljard USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,53%

Top drie van de posities (op 2 februari)
Barrick Gold: 7,75%
Newmont Mining: 7,19%
Goldcorp: 6,31%

Deze tracker van uitgever Van Eck
Global is voor de meeste lezers al lang
geen onbekende meer. De Market Vec-
tors Gold Miners-index is een fysieke
tracker die de aandelen uit de onder-
liggende index dus ook echt in porte-
feuille heeft. GDX noteert al sinds mei
2006 en steekt zowel op het gebied
van het beheerde vermogen als de
liquiditeit met kop en schouders boven
de concurrentie uit. De onderliggende
index is de bekende NYSE Arca Gold
Miners-index. Die wordt elk kwartaal
geherbalanceerd en telt 37 bedrijven.
De index biedt een diversificatie van
zowel zuivere als gemengde goud- en
zilverproducenten, terwijl ook roy-
alty- en streamingbedrijven (waaron-
der Franco-Nevada, Royal Gold, Silver
Wheaton) er deel van uitmaken. De
jaarlijkse beheersvergoeding van GDX
bedraagt 0,53%.

Market Vectors Junior Gold Miners ETF
Tickersymbool: GDXJ
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: november 2009
Prestatie sinds 1/1/2016: +2,5 %
Prestatie op 12 maanden: -28,6 %
Prestatie op 3 jaar: -73,6 %
Gemiddeld dagvolume: 7,12 miljoen
Activa onder beheer: 1,3 miljard USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,55 %

Top drie van de posities (op 2 februari)
Oceana Gold: 6,14 %
Northern Star: 5,52 %
Evolution Mining: 4,76 %

Deze tracker van dezelfde uitgever
als GDX is in alle opzichten een maatje
kleiner. GDXJ wordt sinds november
2009 gecommercialiseerd en is even-
eens een fysieke tracker. De onderlig-
gende index richt zich in eerste instan-
tie op kleine en middelgrote goud- en
zilverbedrijven. De voorwaarde om
in de index te worden opgenomen, is
dat minstens de helft van de omzet
(of de geschatte toekomstige omzet)
uit de verkoop van goud en/of zilver
afkomstig is. Er behoren dus ook veel
bedrijven tot de index die nog niet
operationeel zijn, waardoor het risico
(in theorie althans) iets hoger is dan
bij GDX.

De onderliggende Market Vectors
Global Junior Gold Miners-index is
samengesteld uit 49 bedrijven en ook
hier worden de wegingen elk kwartaal
aangepast. De index is kapitalisatie-
gewogen, waardoor er veel kleinere
participaties zijn. GDXJ presteert sinds
de start van 2016 iets minder goed dan
de grote broer. De jaarlijkse beheers-
vergoeding ligt met 0,55% een fractie
hoger dan bij GDX.

Sprott Gold Miners ETF
Tickersymbool: SGDM
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: juli 2014
Prestatie sinds 1/1/2016: +5,2%
Prestatie op 12 maanden: -34,8%
Gemiddeld dagvolume: 79000
Activa onder beheer: 103,7 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,57%

Top drie van de posities (op 2 februari)
Agnico Eagle Mines: 16,11%
Goldcorp: 13,73%
Franco Nevada Corp.: 13,27%

Deze tracker met tickersymbool
SGDM wordt sinds anderhalf jaar uit-
gegeven door het Canadese Sprott
Asset Management. De onderliggende

index is de Sprott Zacks Gold Miners-
index, die 27 bedrijven telt. Deze index
onderscheidt zich van de andere
besproken goudmijnindexen omdat
hij niet kapitalisatiegewogen is. Bij de
samenstelling van de index zijn criteria
als omzetgroei en schuldgraad door-
slaggevend. Daardoor zijn de grootste
participaties veeleer atypisch voor
goudmijnindexen. Agnico Eagle
Mines en Goldcorp hebben de laagste
schuldgraad van de grote goudmijn-
bedrijven en het royaltybedrijf Franco-
Nevada kan een stevige groei voor-
leggen. Deze drie aandelen staan
samen in voor 43% van de index, die
ook driemaandelijks wordt herwogen.
De jaarlijkse beheersvergoeding ligt
in lijn met die van GDX en GDXJ.

Sprott Junior Gold Miners ETF
Tickersymbool: SGDJ
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: 31 maart 2015
Prestatie sinds 1/1/2016: +6,8%
Prestatie sinds oprichting: -15%
Gemiddeld dagvolume: 6800
Activa onder beheer: 24,9 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,57%

Top drie van de posities (op 2 februari)
Sibanye Gold: 10,31%
Detour Gold: 10,19%
Tahoe Resources: 7,08%

Dezelfde uitgever als SGDM biedt
ook een variant aan waarmee in kleine
en middelgrote mijnbedrijven kan
worden geïnvesteerd. Die worden
gedefinieerd als bedrijven met een
beurswaarde tussen 250 miljoen USD
en 2 miljard USD. Die ondergrens
werd ingevoerd om al te risicovolle
kleine exploratiebedrijven uit de index
te weren. De Sprott Junior Gold Miners
ETF met tickersymbool SGDJ kwam
pas tien maanden geleden op de
markt. De onderliggende waarde is
hier de Sprott Zacks Junior Gold
Miners-index. Die telt 37 bedrijven en
de posities worden twee keer per jaar
herwogen (mei en november). Net
zoals SGDM is ook de onderliggende
index van SGDJ niet kapitalisatiege-
wogen. De omzetgroei is het belang-
rijkste criterium voor de opname in
de index. De jaarlijkse beheerkosten
zijn gelijk aan die van SGDM. �

Investeren in goudmijnaandelen via trackers

Derivaten

VEEL GOUDMIJNENAAN -
DELEN STAAN OP HET

LAAGSTE PEIL SINDS 2002.
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

De olietankerrederij Euronav spon garen bij de daling
van de prijs van ruwe olie. Dat blijkt uit de cijfers over
het vierde kwartaal van 2015, het beste sinds 2008. Door
de lagere olieprijs dalen de stookkosten van de schepen
en verbeteren de resultaten op de vrachttarieven. Over
heel 2015 boekte Euronav een nettowinst van 350,1 mil-
joen USD. De vooruitzichten voor 2016 ogen prima. De
groep verwacht een verdere stijging van de vraag naar
olie en een hogere vraag naar olietankers. Na de top
van 15 EUR in juli 2015 daalde de koers sterk. Op 9 EUR
werd een bodem bereikt, gevolgd door een schuchter
herstel. Rond 10 EUR ligt de eerste redelijke horizontale
steunzone.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Het Franse biotechaandeel Genticel, dat ook een note-
ring op Euronext Brussel heeft, zag zijn koers kelderen
nadat tegenvallende fase II-resultaten waren gepubli-
ceerd over een potentiële blockbuster, het middel Pro-
Cervixtegen HPV, een virus dat baarmoederhalskanker
veroorzaakt. Het potentieel wordt door analisten inge-
schat op 1 miljard EUR. Het middel gaf na twaalf maan-
den toediening geen verschil met een placebo. De studie
wordt voortgezet, maar het blijft bang afwachten of er
na achttien maanden wel een positief resultaat komt.
Technisch keerde de trend overduidelijk naar dalend.
De doorbraak onder de laatste steun op 5,20 EUR houdt
in dat eerst een nieuwe bodem moet worden gezocht.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De Spaanse producent van windmolens Gamesa beves-
tigde de geruchten dat het gesprekken voert om de
windenergieactiviteiten samen te voegen met die van
Siemens. Als de deal doorgaat, zou de grootste producent
van windmolens ter wereld tot stand komen. Volgens
diverse bronnen zouden de Duitsers een meerderheids-
belang in het nieuwe bedrijf krijgen. Analisten zien de
fusie wel zitten. Siemens zou verder onderhandelingen
voeren om het belang van Iberdrola in Gamesa over te
nemen. Als reactie op het nieuws brak Gamesa door de
dubbele top op 16,50 EUR, waardoor een technisch aan-
koopsignaal werd gegenereerd. Daar bevindt zich nu
de eerste steun.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

In het vierde kwartaal van 2015 was de Amerikaanse
luchtvaartproducent Boeing gedwongen een last van
ruim 500 miljoen USD in de boeken op te nemen door
een verlaging van het productievolume van de Boeing
747. Als gevolg daarvan zakte de winst met bijna een
derde, tot 1 miljard USD. Over het volledige boekjaar
werd 5,2 miljard USD verdiend. Voor dit jaar mikt Boeing
op een omzet tussen 93 en 95 miljard USD. De beleggers
waren niet blij met die verkapte winstwaarschuwing
en stuurden de koers van het aandeel in één dag 10%
lager. De trend keerde daardoor naar dalend. De belang-
rijke steun op 120 USD houdt vooralsnog stand, maar
staat onder grote druk.
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Meer dan waarschijnlijk wordt
de fusie tussen het Belgische
Delhaize en het Neder-

landse Ahold (20,85 EUR) door de
aandeelhoudersvergaderingen goed-
gekeurd op 14 maart 2016. Aandeel-
houders van Delhaize kunnen dan
elk aandeel inruilen tegen 4,75 aan-
delen van Ahold. In afwachting zijn
de koersen van beide aandelen tot
nader order aan elkaar gekoppeld.
Goed om te weten is dat de opera -
tionele prestaties van beide ketens
prima zijn, vooral op de belangrijke
Amerikaanse markt. Bij Ahold steeg
niet alleen de omzet, maar ook het
marktaandeel. Dat was ook het geval
bij Delhaize, waar de herpositionering
van dochter Food Lion met meer aan-
dacht voor verse producten en com-
petitieve prijzen vruchten afwierp.
Beide groepen profiteren in de Ver-
enigde Staten van de stijgende werk-
gelegenheid en de licht aantrekkende
koopkracht van de gezinnen. Bij beide
fusiepartners stijgen de vrije kasstro-
men. Die geldstromen moeten vroeg
of laat naar de aandeelhouders toe
vloeien in de vorm van hogere divi-
denden of de inkoop van eigen aan-
delen.
Op basis van de synergie na de fusie

en de betere operationele prestaties
van beide bedrijven menen we dat

een koersstijging voor de deur staat.
Op dat scenario kunt u inspelen met
gerichte optiecombinaties, waarbij u
dankzij het hefboomeffect van opties
uw inzet met een veelvoud kunt
terugverdienen. De spreads van de
opties zijn in ieder geval laag. We
geven de voorkeur aan de series die
noteren op Euronext Amsterdam en
die lopen tot december 2017.

Defensieve callspread
Koop call dec ’17 18@ 3,70 EUR
Schrijf call dec ’17 22@ 1,75 EUR

De aankoop van de call december
2017 met strike 18 kost 370 EUR, ter-
wijl het schrijven van de call 22 met
dezelfde afloopdatum een premie
van 175 EUR oplevert. Uw inzet
bedraagt zo 195 EUR (370 –175), en
dat is ook uw maximale verlies.
Alleen als de koers van Ahold op de
vervaldag onder 18 EUR noteert,
speelt u uw volledige inzet kwijt. Uw
break-even ligt op 19,95 EUR, of 4%
onder de huidige koers. U mikt op
een koersstijging en wanneer de
koers van de grootgrutter op de ver-
valdag minstens 22 EUR noteert,
behaalt u de maximale winst van 205
EUR, iets meer dan een verdubbeling
van uw inzet. Om dat te bereiken,
moet het aandeel met amper 6%
opwaarderen.

Agressieve callspread
Koop call dec ’17 22@ 1,75 EUR
Schrijf call dec ’17 25@ 0,90 EUR

Deze agressieve callspread begint
met de aankoop van de call december
2017 met strike 22 die in het vorige
voorbeeld werd geschreven en die 175
EUR kost. Om het risico te beperken,
schrijft u hierop de call december 2015
met uitoefenkoers 25. Die schrijfope-
ratie brengt een premie van 90 EUR in
het laatje zodat uw inzet 85 EUR (175–
90) bedraagt. Bij koersen op de verval-
dag van meer dan 22,85 EUR behaalt
u winst. Dat impliceert een hausse van
het onderliggende aandeel met 10%.
Bij nog hogere koersen loopt uw winst
snel op en wanneer 25 EUR wordt aan-
getikt, boekt u de maximale winst van
215 EUR of 253% meer dan uw inzet.
De koers van het Ahold-aandeel moet
met 20% aantrekken voor het zover is.

Put schrijven
Schrijf put dec ’17 20,05@ 2,55 EUR

Voor het schrijven van de put decem-
ber 2017 met strike 20,05 krijgt u de
aantrekkelijke premie van 255 EUR.
U gaat dan de verplichting aan om de
stukken gedurende de hele looptijd
van de optie op te nemen tegen 20,05
EUR. U lijdt slechts verlies bij koersen
onder 17,50 EUR zodat u over een bais-
semarge van 16% beschikt. �

Ik las vorige week dat de topman
van Ontex een serieus pakket van
107.255 aandelen heeft verkocht. Dat
wekte mijn argwaan en ik dacht aan
het verkopen van mijn Ontex-aande-
len, maar jullie staan nog op ‘koop-
waardig’. Is dat nog terecht?
Vooreerst toch een rechtzetting. Het

klopt dat CEO Charles Bouaziz van
Ontex aandelen heeft verkocht. Maar
de website van de beurswaakhond
FMSA meldt dat het gaat om een ver-
koop van 3157 aandelen voor een
bedrag van 107.255 EUR, en niet om
de verkoop van 107.255 aandelen,

want dat zou over een bedrag van
ruim 3 miljoen EUR gegaan hebben.
De verkoop moet dus worden genu-
anceerd. Anderzijds is het advies
‘koopwaardig’ misschien niet meer
op zijn plaats.

Het Oost-Vlaamse Ontex, opgericht
door de familie Van Malderen, keerde
in juni 2014 terug naar de beursvloer.
En wat voor een terugkeer. In ruim
anderhalf jaar klom de koers met bijna
90% (IPO-prijs 18 EUR), waardoor de
beurswaarde naar bijna 2,5 miljard

EUR steeg. Ontex is een toonaange-
vende producent van oplossingen
voor persoonlijke hygiëne voor baby’s
(luiers), vrouwen (tampons) en senio -
ren (incontinentieproducten). De her-
introductie op de beurs –Ontex was
al eens beursgenoteerd tussen 1998
en 2003– hielp de wereldwijde pro-
ducent van persoonlijkehygiëneop-
lossingen om de stevige schuldenlast
af te bouwen. Zo werd vorig najaar
ruimte gecreëerd voor de acquisitie
van de Mexicaanse Grupo Mabe.
Ontex betaalt voor de nummer twee
in Mexico 314 miljoen EUR, groten-
deels in cash (187 miljoen EUR), maar
ook in Ontex-aandelen (76 miljoen)
en neemt ook 52 miljoen EUR aan
schulden over.

Opties

Haussecombinaties op Ahold

Lezersvragen

ONTEX IS EEN GROEIVER-
HAAL, MAAR INTUSSEN
‘PITTIG’ GEWAARDEERD.
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De overname werd gedeeltelijk gefi-
nancierd met de uitgifte van nieuwe
aandelen (6,8 miljoen extra aandelen
of een kleine 10% extra). Grupo Mabe
verkoopt 60% van de producten in
Mexico zelf, de vijfde markt voor
hygiënische wegwerpartikelen. De
rest zit hoofdzakelijk gespreid over
het Amerikaanse continent, inclusief
een degelijke positie in de Verenigde
Staten. De acquisitie laat toe de sterke
focus op West-Europa (66% van de
groepsomzet in eerste negen maan-
den) af te bouwen. In West-Europa
beschikt Ontex op basis van de ver-
kochte volumes over een benijdens-
waardig marktaandeel in de buurt
van 40%.
Het toenemende gebruik van hygië-

nische wegwerpproducten in de opko-
mende landen is precies een eerste
belangrijke groeipool voor Ontex.
Naast het groeipotentieel bij inconti-
nentie, gezien de problematiek van
de vergrijzing in West-Europa en de
groeiende aanvaarding van dergelijke
producten. Een mooi groeiverhaal,
maar het enige probleem wordt stilaan
de hoge waardering. Tegen 22 keer
de verwachte winst 2015 (jaarcijfers
op 8 maart), 18 keer die voor 2016 en
een verwachte verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) van 14 voor
2015 en ruim 11 voor 2016 is het aan-
deel pittig geprijsd. Vandaar dat we
een adviesverlaging doorvoeren
naar‘houden’ (rating 2B).

Ik heb nog niet de overstap gemaakt
van Vale naar Rio Tinto. Ik maak me
echter zorgen over de schuldpositie
van de Brazilianen. Alsnog doen?
Het is nog altijd raadzaam om over

te stappen van Vale naar Rio Tinto
voor wie in de sector van de basisme-
talen aanwezig wil blijven. De Chinese
groeicrisis weegt zeer zwaar op de
grondstoffensector en het is niet met-
een duidelijk hoe snel de Chinezen de
groeimotor weer aan de praat krijgen.
In afwachting moeten we dan kijken
naar de fundamenten. Welnu, die zijn
een pak steviger bij de Britse dan bij
de Braziliaanse mijnbouwgroep,
vooral dan op het gebied van de schul-
den en de schuldgraad.
Bij Rio bedraagt de totale schuld

25,3 miljard USD ten opzichte van een
marktkapitalisatie van 45 miljard USD
en een (verwachte) bedrijfskasstroom

(ebitda) 2015 van 12,6 miljard USD en
voor 2016 van 10,1 miljard USD. De
verwachte schuldgraad (schuld ten
opzichte van ebitda) bedraagt dus 2
voor 2015 en 2,5 voor 2016. Voor Vale
komen we uit op 113,9 miljard USD
totale schuld tegenover een verwachte
ebitda 2015 van 28,2 miljard USD en
een verwachte ebitda 2016 van
23,9 miljard USD. Dat betekent een
verwachte schuldgraad van respec-
tievelijk 4 en zelfs 4,8. Dat laatste is
aan de hoge kant, vooral omdat de
schuldgraad nog wordt verzwaard
door de voortdurende daling van de
Braziliaanse real (BRL) ten opzichte
van de Amerikaanse dollar (USD),
waarin de meeste schulden worden
aangehouden.

Dat betekent ook dat het dividend
bij Vale de komende jaren veel minder
zeker lijkt dan bij Rio, waar analisten
ervan uitgaan dat het huidige hoge
dividendrendement van 8 à 9% over-
eind zal blijven, daar waar bij Vale de
meeste analisten minstens uitgaan van
een dividendverlaging tot zelfs het
schrappen van het dividend. Wie dus
wil inspelen op een herstel van de
grondstoffenprijzen, maar waarbij het
onbekend is wanneer die ommekeer
zal komen, kan dat een stuk veiliger
doen via een belegging in Rio Tinto
(rating 1B) dan met een investering
in Vale (rating 2C). �

MAANDAG 8 FEBRUARI
Binck Bank : jaarresultaten 2015

DINSDAG 9 FEBRUARI
VK: handelsbalans
Coca-Cola: resultaten Q4
Disney: resultaten Q4
Enel : jaarresultaten 2015
Sanofi: jaarresultaten 2015
TomTom: jaarresultaten 2015

WOENSDAG 10 FEBRUARI
VS: overheidsschuld
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
Akzo-Nobel: jaarresultaten 2015
BHF Kleinwort: laatste dag openbaar bod
Heineken: jaarresultaten 2015
Intertrust: jaarresultaten 2015
Melexis: jaarresultaten 2015
SBM Offshore: jaarresultaten 2015
Telenet: jaarresultaten 2015

DONDERDAG 11 FEBRUARI
Japan: beurs Tokyo gesloten
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
Barco: jaarresultaten 2015
L’Oréal: jaarresultaten 2015
Nokia: jaarresultaten 2015
Peabody Energy: resultaten Q4
Rio Tinto: jaarresultaten 2015
Total: jaarresultaten 2015

VRIJDAG 12 FEBRUARI
EU: industriële productie
EU: voorlopige schatting bbp-groei Q4
VS: detailhandel
ArcelorMittal: jaarresultaten 2015
Lotus Bakeries: jaarresultaten 2015

Agenda

DE SCHULDGRAAD BIJ
RIO TINTO LIGT EEN PAK
LAGER DAN BIJ VALE.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

De kogel is door de kerk bij de
landbouwwaarde Syngenta.
Vorig jaar weigerden de Zwit-

sers nog te praten met de Amerikaanse
concurrent Monsanto over een noch-
tans verleidelijk bod van 47 miljard
USD of 470 Zwitserse frank (CHF) per
aandeel. Maar na het gedwongen ver-
trek van CEO Mike Mack is er nu toch
een overeenkomst. China National
Chemical Corp., hier beter bekend
onder de naam ChemChina en het
nummer zeven in de sector van de
gewasbeschermingsmiddelen
(wereldmarktaandeel van 5%, tegen-
over 19% voor Syngenta en 8% voor
Monsanto), bereikte een akkoord met

de raad van bestuur van Syngenta
over een vriendschappelijk bod van
465 USD per aandeel (ruim 43 miljard
USD) in cash, of omgerekend bijna
475 CHF per aandeel. Zodra de deal
beklonken is, komt er nog een speciaal
dividend van 5 CHF per aandeel
bovenop, wat de totaalwaarde op 480
CHF per aandeel kan brengen.
Beide partijen hopen dat ze de deal

tegen eind dit jaar kunnen afronden.
Het is de grootste overname ooit door
een Chinees bedrijf. De nettowinst van
1,34 miljard USD voor 2015 bleef onder
de verwachtingen, maar is nu minder
van tel. De koers reageerde positief
op de bekendmaking van het bod,

maar blijft wel ruim 10% onder de
totaalwaarde van de overeenkomst.
We zijn uiteraard uitermate tevreden

met de aankondiging. We hadden het
geluk dat we onze positie nog in okto-
ber, in volle ontgoocheling over de mis-
lukking van het Monsanto-bod, hebben
uitgebreid met vijf aandelen. Die kun-
nen we nu al met afgerond 40% winst
verkopen. Je weet maar nooit of er in
de afwikkeling van de deal problemen
opduiken. We verlagen dan ook het
advies naar houden (rating 2A), in
afwachting van de verdere afwikkeling
van de aangekondigde deal en de goed-
keuring door de mededingingsautori-
teiten en de aandeelhouders. �
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Aankoop 50 aandelen Potash Corp tegen openingskoers vrijdag
Verkoop: 50 aandelen Deere&Company tegen openingskoers vrijdag; 5 aandelen Syngenta tegen minimaal 412,5 CHF
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
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