
We hoeven daarover
niet rond de pot te
draaien: de ver-

wachte doorbraak van de
goudprijs hebben we dit jaar
nog niet gekregen. Integen-
deel zelfs: de goudprijs is na
een nieuwe mislukte poging
in het voorjaar om door de
grens van 1360 dollar per
troy ounce (31,1 gram) te
breken, in ijltempo terug -
gevallen onder 1200 dollar,
en zelfs tot 1160 dollar mid-
den augustus. We staan nu
een kleine 10 procent onder
het niveau van begin dit jaar.
Toch gaan we er nog altijd
van uit dat de goudprijs
sinds eind 2015 en begin
2016 een trendommekeer
heeft ingezet. We hebben
dat aangekondigd en goud
als een apart thema in de
voorbeeldportefeuille opge-
nomen. Het was meteen een
schot in de roos, vooral door
de explosieve stijging van de
goudmijnen, die tussen 2011
en eind 2015 met een af-
slachting van gemiddeld 
85 procent zijn geconfron-
teerd. Maar sinds de tussen-
tijdse piek in de zomer van
2016 wachten we al twee
jaar op een vervolg.

Bodemvorming
Er is een definitieve door-
braak als het goud boven
1360 dollar uitstijgt, en zeker
als het edelmetaal de piek
van 1375 à 1400 dollar per
troy ounce uit 2013 en 2016
overschrijdt. We zagen het
edelmetaal voluit blinken tij-
dens de schuldencrisis aan
het begin van dit decennium,
met een piek rond 1900 dol-
lar in 2011. De vrees voor een
nieuwe crisis is op de finan-
ciële markten volledig naar
de achtergrond verschoven,
maar de schulden zijn op

wereldvlak alleen maar toe-
genomen. Ook in de Ver-
enigde Staten zijn ze weer
aan het ontsporen. Die pro-
blemen zullen pas aan de
orde komen als de economie
weer gaat vertragen.
Zolang de goudprijs boven

1050 dollar (het dieptepunt
van eind 2015) blijft, is onze
verwachting dat we begon-
nen zijn aan de bodemvor-
ming die ons nog maximaal
kan terugbrengen tot
1125 dollar (bodem van eind
2016). Dat biedt een gouden,
bijna unieke koopkans. We
gaan er nog altijd van uit dat
we nog maar aan het begin
van de opwaartse cyclus
voor het goud staan. Die zal
nog heel wat jaren aanhou-
den en de komende maan-
den vanaf de bodem weer

een serieuze schwung krij-
gen, zoals in de eerste helft
van 2016. We zullen dan niet
meer naar de huidige ni-
veaus terugvallen.
U kunt in de eerste plaats fy-
siek goud kopen. Dat is het
beste alternatief om uw por-
tefeuille te beschermen als
de schuldenproblemen weer
de actualiteit halen. Wie wat
meer risico aankan, mag een
deel van zijn goudpositie re-
serveren voor goudmijn -
aandelen, die onlangs nog
zwaarder dan het edelme-
taal zijn teruggevallen. Parti-
culiere beleggers kunnen de
voor de hand liggende trac-
ker VanEck Vectors Gold-
miners (ticker GDX) nog
maar moeilijk kopen door de
PRiiP-reglementering. In de
grondstoffenrubriek reiken
we daarom alternatieven
aan.
Bekijk dit vooral als een in-
vestering op een termijn van
meerdere jaren. Met betrek-
king tot de voorbeeldporte-
feuille zullen we nog wat
meer cash maken om bij de
bevestiging van de bodem de
positie in goud en goud -
mijnen uit te breiden. z
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Nieuwe aandacht
voor de wereldwijde
schuldenproblemen
zal de goudprijs weer

doen glanzen.



In volle Turkse crisis verlo-
ren enkele weken geleden
heel wat indexen en trac-

kers die de groeilanden vol-
gen meer dan 20 procent te-
genover hun piek in de
eerste weken van dit jaar. Of-
ficieel spreken we dan over
het begin van een beren- of
baissemarkt, een dalende
beurstrend. Het roept nare
herinneringen op aan twin-
tig jaar geleden, toen de op-
komende landen een zware
crash ondergingen. Het be-
gon in 1997 in Thailand,
waar de overheid de koppe-
ling met de Amerikaanse
dollar moest loslaten bij ge-
brek aan buitenlandse reser-
ves. De crisis sloeg over naar
veel andere Aziatische lan-
den zoals Indonesië, Zuid-
Korea en de Filipijnen. Later
werden zelfs andere wereld-
delen getroffen, en landen

zoals Rusland en Brazilië.
Het basisprobleem was de
veel te hoge buitenlandse
schuld in vreemde valuta
(doorgaans dollar) tegenover
het bruto binnenlands pro-
duct (bbp).
Sommige beleggers zijn er
niet gerust in en zien in de
moeilijkheden van een aan-
tal opkomende landen, in
combinatie met een handels-

oorlog, een ernstige bedrei-
ging voor de beurshausse.
We ontkennen niet dat een
aantal opkomende landen in
de problemen zit, maar voor
een massaal besmettingsge-
vaar zijn we niet bang. Ten-
zij de handelsconflicten de
volgende maanden helemaal
uit de hand lopen.

Dekselse dollar
Een eerste pijnpunt voor be-
leggers in de opkomende
landen is de sterke dollar.
Wie het koersverloop van de
voorbije jaren analyseert,
constateert doorgaans dat er
een inverse relatie is tussen
de Amerikaanse munt en de
prestatie van de groeimark-
ten. Als de dollar stijgt, doen
die landen het minder goed,
en omgekeerd.
De Amerikaanse economie
heeft in de wereldeconomie
wel aan belang ingeboet. Dat
geldt minder voor de Ameri-
kaanse munt. Uit weten-
schappelijk onderzoek van
Gopinath uit 2015 blijkt dat
de facturatie van handels-
goederen in dollar 4,7 maal
zo hoog is dan het aandeel
van de Verenigde Staten in
de wereldwijde invoer. Veel
exporteurs blijven er dus

voor kiezen de prijzen van
hun producten in dollar vast
te leggen, en niet in de eigen
munt of de munt van de im-
porteur.
Het gevolg is dat een sterke
dollar de importvraag doet
dalen, omdat de stijgende
dollar de invoerprijzen in de
meeste landen doet toene-
men. Tegelijk verhoogt een
duurdere dollar de krediet-
kosten in economieën waar

heel wat schulden in dollars
zijn aangegaan. Een sterke
dollar remt dan ook de groei
van de opkomende landen,
die bovendien via de hogere
prijzen inflatoire druk ver-
oorzaakt.

Als we naar de afgelopen vijf
jaar kijken, leidde de forse
opwaardering van de dollar
in 2014 en 2015 tot een
scherpe terugval van de aan-
delenmarkten in de opko-
mende landen, met als diep-
tepunt de Chinese
groeicrisis van begin 2016.
Vanaf toen tot begin dit jaar
zagen een fraai herstel van
de groeilanden in de periode
– vooral in 2017 – dat de dol-

lar van zijn pluimen liet. De
top begin dit jaar in de opko-
mende landen viel bijna ge-
lijk met de bodem van de
Amerikaanse munt ten aan-
zien van de andere belang-
rijke valuta.

De selectieve crisis van de groeilanden

inside beleggen analyse
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Op dit
waarderingsniveau
stopte de voorbije 
vijf jaar telkens de
mindere prestatie 
van de opkomende
landen tegenover
Wall Street.
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Slechte leerlingen
Het is misschien wat kort
door de bocht, maar de
moeilijkheden in de opko-
mende landen hebben meer
te maken met politiek dan
met economie. De wereld-
wijde conjunctuur was nog
nooit zo rooskleurig als het
afgelopen jaar. We kunnen
dan ook stellen dat er in een
aantal landen een crisis is,
maar dat we nog niet mogen
spreken van een algemene
crisis in de opkomende
markten.
De landen in moeilijkheden
mogen we de slechte leerlin-
gen van de klas noemen.
Landen zoals Argentinië,
Brazilië, Indonesië, Turkije
en Zuid-Afrika hebben chro-
nisch last van hoge tekorten
op hun lopende rekening (in
hoofdzaak de handelsbalans,
het verschil tussen uit- en
invoer) en veel schulden in
buitenlandse munten, vooral
dan in dollar. Zo bedragen
de buitenlandse schulden
van Turkije 450 procent van
de buitenlandse reserves van
de centrale bank. Daar komt
met de stijgende dollar een
oplopende inflatie bij. Door-
gaans gaat het om landen
met een kwalijke traditie in-
zake corruptie, politieke in-
stabiliteit en autocratie (zo-
als Turkije), waar nepotisme
om de hoek loert. Het zijn
regimes die ook hardleers
zijn, zich niet aan de econo-
mische en financiële wetma-
tigheden willen houden en
dan met ‘buitenlandse com-
plottheorieën’ komen aan-
zetten.
Gelukkig staan er tegenover
die slechte leerlingen ook
voorbeeldige opkomende
landen, die een fors over-
schot op hun lopende reke-
ning boeken en die hun

munt helemaal niet in de
verdrukking zien komen ten
opzichte van de Ameri-
kaanse dollar. Die landen
liggen vooral in Azië, met
Thailand (8% overschot op
de lopende rekening tegen-
over het bruto binnenlands
product), Zuid-Korea (5%)
en Maleisië (2%).

Dreigende handelsoorlog
Probleemlanden zoals Ar-
gentinië en Turkije wegen
helemaal niet zwaar in het
wereldwijde bbp. Dat is na-
tuurlijk heel anders voor
China. Ook daar presteerde
de beurs zwak (15 à 20%
verlies van de indexen) en
verzwakte de munt dit jaar
gevoelig (ruim 5% tegenover
de dollar). Gelukkig is er een
overschot in termen van het
bbp op de lopende rekening.
De zwakte van de beurzen
en de munt heeft alles te
maken met de handelsoor-
log waarmee de Ameri-
kaanse president Donald
Trump dreigt. Het giganti-
sche en almaar oplopende
handelstekort van de Ver-
enigde Staten met China is
een doorn in het oog van
Trump, die de Chinezen van
oneerlijke handelspraktij-
ken beschuldigt.
Voorlopig houden we het bij
een ernstig handelsconflict,
maar er blijft de dreiging
van een verdere escalatie in
de aanloop naar de tussen-
tijdse Amerikaanse verkie-
zingen op 6 november, als de
gesprekken geen resultaat
opleveren. Zo’n escalatie
kan natuurlijk wel de we-
reldwijde groei aantasten,
de inflatie opdrijven en de al
bij al nog beperkte crisis van
de groeimarkten doen uit-
dijen naar een meer alge-
mene crisis.

Herstelkansen
Dat laatste scenario mogen
we niet uitsluiten, maar dat
is volgens ons niet het meest
realistische. Beleggers zijn
vrij pessimistisch als we kij-
ken naar de gemiddelde
waardering van de opko-
mende markten. Die is op
het niveau van de MSCI
Emerging Markets-index
(EM) teruggevallen tot
11,9 keer de verwachte winst
voor 2018, tegenover
16,3 keer voor de MSCI
World-index en 17,9 keer
voor de Standard&Poor’s -
500-index.

Als we kijken naar de voor-
bije vijf jaar, was een ratio
van 0,66 keer de waardering
voor de EM-index tegen-
over de S&P500-index het
moment waarop de under-
performance stopte en
plaatsmaakte voor een be-
tere prestatie dan de Ameri-
kaanse beursindex. Als een
escalatie van het handels-
conflict met China kan wor-
den vermeden, liggen daar
mooie herstelkansen voor
de opkomende landen en
bevinden we ons op een
aantrekkelijk niveau om
weer in te stappen. z
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Zo speelt u in op een herstel 
in de groeimarkten
In vorige bijdragen over de opkomende landen schoven we stee-
vast de grootse en bekendste tracker, de iShares MSCI Emerging
markets ETF (43,9 dollar tickersymbool EEM; notering op NYSE
met ISIN-code US4642872349), naar voren. Maar sinds de
PRiiP-reglementering van kracht is, kunnen Belgische particuliere
beleggers die tracker niet meer kopen. U kunt die tracker wel nog
verkopen, maar dat zouden we tegen deze niveaus niet doen.
Er is een Europese variant met de iShares core MSCI Emerging
Markets ETF (24,28 euro; ticker EMIM met ISIN-code
IE00BKM4GZ66) op Euronext Amsterdam. Andere mogelijkhe-
den zijn de Vanguard Emerging Markets ETF (49,86 euro; ticker
VFEM met ISIN-code IE00B3VVMM84), ook op Euronext
Amsterdam, en Amundi Emerging Markets ETF (4,02 euro; tic-
ker AEEM met ISIN-code LU1681045370) op Euronext Parijs. We
stellen volgende week in de derivatenrubriek die trackers voor. 

ISHARES MSCI EMERGING 
MARKETS ETF                                                     Bron: Bloomberg

Top tien van de belangrijkste participaties
Naam                                                                                       Percentage                 

Tencent Holdings                                                                              5,0%
Alibaba                                                                                                3,9%
Samsung Electronics                                                                         3,8%
Taiwan Semiconductor                                                                     3,7%
Naspers                                                                                                2,1%
China Construction Bank                                                                  1,6%
Baidu                                                                                                     1,2%
China Mobile                                                                                        1,1%
Reliance Industries                                                                             1,0%
Industrial&Commercial Bank of China                                           1,0%



AGFA-GEVAERT

Aftellen naar een nieuwe start

Het Agfa van nu loopt op
zijn laatste benen. Het
heeft nog weinig zin om

van herstructurering naar
herstructurering te sukke-
len. Het management maakt
werk van een strategische
ommezwaai. De afsplitsing
en de al dan niet gedeelte-
lijke verkoop van de IT-acti-
viteiten in de medische divi-
sie moeten waarde creëren
en geld vrijmaken om te
 investeren in groeimogelijk-
heden.
Extra financiële slagkracht is
een must, omdat Agfa actief
wil deelnemen aan de con-
solidatie in de grafische sec-
tor. De sector kent een trans-
formatie van analoge naar
digitale drukvoorbereiding.
Er is de hoge concurrentie-
druk, waardoor elke stijging
van de grondstoffenprijzen
onvermijdelijk vreet aan de
winstmarges. In de eerste
helft van het jaar namen de
hogere aluminiumprijzen
een hap uit de winst. Agfa
rekent sinds mei de hogere
grondstoffenkosten door in
de drukplaten, maar het is
afwachten in welke mate die
prijsverhoging zal wegen op
de verkoop. 
Op het nieuwe Agfa is het
nog even wachten. Mogelijk
brengt 2019 een versnelling,
als het bedrijf een mooie
prijs kan vangen voor de IT-
activiteiten van de medische
divisie. Er zijn voldoende
potentiële overnemers of
partners om er een interes-
sant biedproces van te ma-
ken. De hoge pensioenlasten
maken het voor het bedrijf
bijna onmogelijk op andere
manieren geld op te halen.
De resultaten van het
tweede kwartaal zijn intus-
sen op een koude steen ge-
vallen. De omzet daalde met

10 procent. Dat was meer
dan verwacht, maar het is
voor een groot deel te wijten
aan een relatief sterke euro
en aan het stopzetten van de
doorverkoop van drukplaten
in de Verenigde Staten, om-
dat die activiteit toch nau-
welijks wat opbracht. De
 daling van de vergelijkbare

omzet bleef beperkt tot 4
procent, wat in lijn is met de
omzetdaling van vorig jaar.
Toch blijft het een onaange-
name vaststelling dat de
groeimotoren van de groep,
zoals de inkjetprinters en de
stijgende vraag naar medi-
sche IT-diensten, de omzet-
daling elders nog altijd niet
kunnen compenseren. De
verkoop van inkjetprinters
kende een tijdelijke dip.
Zelfs de medische divisie
zag de omzet met 6 procent
dalen. Zonder wisselkoers -
effecten is de daling 1,4 pro-
cent, onder meer door een
groeivertraging in de ver-
koop van IT-oplossingen.
Maar het is niet allemaal
kommer en kwel aan het
omzetfront. De verscherpte
focus op de kernproducten,
aangevuld met overnames of
strategische allianties, zou
vruchten moeten afwerpen.
Hoopgevend is de samen-
werking met het Chinese
Lucky HuaGuang Grapics
om drukplaten te verkopen
in China. Er zijn geen finan-

ciële details over de deal be-
kendgemaakt. Meer deals als
deze zijn meer dan welkom.
De verdere daling van de
omzet liet onvermijdelijk
sporen na in de winstreke-
ning. De marge op het ni-
veau van de bedrijfscashflow
daalde van 9,7 naar 8,7 pro-
cent. De krimp is ook te wij-
ten aan een stevige factuur
voor consultancy in het ka-
der van de afsplitsing van de
IT-divisie. De recurrente
winstgevendheid zal dit jaar
lager zijn dan vorig jaar. Op
langere termijn houdt Agfa
vast aan de ambitie een
marge van 10 procent te ver-
dienen. In zijn huidige vorm
zou dat een bedrijfscashflow
van ongeveer 250 miljoen
euro opleveren, maar als die
marge ooit gehaald wordt, is
het een open vraag gewor-
den op welk Agfa dat nog
van toepassing kan zijn.

Conclusie
Het is zeer geduldig wach-
ten op een transformatie van
de groep. Volgend jaar zal
dat sneller gaan, op voor-
waarde dat het tot een lucra-
tieve verkoop van de IT-di-
visie komt. Intussen blijft
een daling van de omzet we-
gen op de rendabiliteit. De
waardering houdt met een
koers-winstverhouding van
9 en een ondernemings-
waarde van 11 keer de be-
drijfscashflow slechts ge-
deeltelijk rekening met een
succesvolle transformatie.
Het advies blijft koopwaar-
dig. z

Koers: 3,7 euro
Ticker: AGE:BB
ISIN-code: BE0003755692
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 628 miljoen euro
K/w 2017: 17
Verwachte k/w 2018: 9
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: -

Verschenen op insidebeleggen.be
op 29 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

inside beleggen aandelen
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Op het nieuwe Agfa
is het nog even
wachten.



Een nieuwe aankondiging
van resultaten, een
nieuwe winstwaarschu-

wing bij Balta Group. Maar
wel de waarschuwing te
veel voor CEO Tom Debus-
schere, die meteen de laan
werd uitgestuurd. De zoek-
tocht naar een opvolger is
opgestart. In afwachting
neemt de voorzitter van de
raad van bestuur Cyrille Ra-
goucy de taak van interim-
CEO op zich.
Niet dat de aankondiging als
een verrassing kwam. Sinds
de tapijtenproducent in juni
2017 op de hoofdmarkt van
Euronext Brussel noteert,
gaan we van de ene waar-
schuwing naar de andere
jobstijding. De halfjaarcij-
fers vormen daarop geen
uitzondering. De opeensta-
peling van teleurstellende
resultaten heeft de koers in
iets meer dan een jaar terug-
gebracht tot een derde van
de prijs bij de beursgang
(13,25 euro). Analisten en
beleggers hebben de beurs-
nieuweling de voorbije
maanden als het ware onder
het tapijt geveegd.
De wereldleider in karpet-
ten en Europese koploper in
residentiële en commerciële
tapijten stond al op de eerste
noteringsdag onder druk.
Nochtans leek de waarde-
ring van Balta bij de beurs-
gang aan de goedkope kant.
Maar de vooruitzichten ble-
ken veel te rooskleurig voor-
gesteld. Met de gepubli-
ceerde jaarcijfers 2017 en
intussen de halfjaarresulta-
ten 2018 is de beoordeling
helemaal anders geworden.
In de loop van de tweede
helft van 2017 werden de
marktomstandigheden
steeds ongunstiger. Eind no-
vember werd de prognose

voor de aangepaste rebitda-
marge (marge op de recur-
rente bedrijfskasstroom)
verlaagd tot 12,7 à 12,9 pro-
cent, en dat bleek te klop-
pen. De rebitda kwam uit op
12,8 procent, terwijl die in
2016 nog op 14,6 procent
stond.
In de eerste zes maanden
van dit jaar is de marge weg-
gezakt tot 10,6 procent. De
druk op de marges komt nog
altijd van dezelfde elemen-
ten. De valutaschommelin-
gen bijvoorbeeld. Het was
bij de beursgang bekend dat
Balta een blootstelling heeft
aan de Britse markt en dus
het pond, en daar is nog de
dollarverzwakking bovenop
gekomen. Daarnaast is er
ook al enige tijd de druk van
hogere grondstoffenprijzen.
Eind 2017 kwam daar nog
volumedruk bij. Onder meer
de Britse keten Carpetright
ziet flink wat minder klan-
ten over de vloer komen. In
de eerste zes maanden was
er sprake van een omzetda-
ling van 3,6 procent tot
32193 miljoen euro, waarvan
8,8 procent organische (zon-
der rekening te houden met
overnames en desinvesterin-
gen) krimp. De overname

van Bentley Mills vond in
het eerste kwartaal van 2017
plaats. Boven op de forse te-
rugval in de afdeling Rugs 
(-20,3%), kwam daar nu ook
nog de afdeling Residential
(-13,4%) bij. De divisie Com-
mercial groeide sterk
(+40,6%) door de overname

van Bentley. De aangepaste
bedrijfskasstroom (ebitda)
maakte in de eerste jaarhelft
een duik van 26,6 procent
(van 49,5 naar 34,2 miljoen
euro). Dat was in lijn met de
terugval in het eerste kwar-
taal (-23,7%).
De nettoschuld bedroeg
eind juni 272,3 miljoen euro
of een hoge 3,8 keer de
ebitda. De resultaten wer-
den dus vergezeld van een
nieuwe winstwaarschuwing,
waarbij de prognose voor
rebitda 2018 tussen 82 à
87 miljoen euro werd losge-
laten. Het herstel wordt ver-
traagd door aanhoudende
moeilijke marktomstandig-
heden, vooral in Rugs en Re-
sidential.

Conclusie
Gezien de hoge schuldgraad
(waardoor we het risico aan-
passen naar ‘hoog’) in com-
binatie met blijvend moei-
lijke marktomstandigheden
verwachten we een gron-
dige herstructurering in de
nabije toekomst. De waarde-
ring is en blijft laag tegen
acht keer de verwachte
winst 2018, minder dan
zes keer de verwachte ver-
houding ondernemings-
waarde tegenover de be-
drijfskasstroom (ev/ebitda)
en vooral 0,7 keer de boek-
waarde. Maar dat is dus niet
zonder reden, gezien de ver-
trouwensschok met analis-
ten en beleggers. Van een
adviesverhoging is dan ook
nog geen sprake. z

BALTA GROUP

De winstwaarschuwing te veel

Verschenen op insidebeleggen.be
op 30 augustus

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Koers: 5,18 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 186 miljoen euro
K/w 2017: 6
Verwachte k/w 2018: 8
Koersverschil 12 maanden: -55%
Koersverschil sinds jaarbegin: - 40%
Dividendrendement: 1,5%

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 6 SEPTEMBER 2018 117

IS



De goudprijs noteert op
het laagste niveau in
meer dan een jaar. De

boosdoeners zijn de dollar,
die flink is gestegen, en de
recordhoge shortpositie van
de speculatieve investeer-
ders. Toch deed Newmont
Mining het niet zo slecht. De
aangepaste nettowinst
kwam uit op 144 miljoen
dollar, of 26 dollarcent per
aandeel. Dat was weliswaar
42 procent minder dan in
dezelfde periode een jaar
eerder, maar wel 2 dollar-
cent boven de consensusver-
wachting.
De op één na grootste goud-
producent ter wereld is we-
reldwijd actief. Noord-Ame-
rika en Australië zijn de
belangrijkste regio’s, met 41
en 29 procent van de ver-
wachte output in 2018.
Newmont produceert daar-
naast in Afrika (17%) en
Zuid-Amerika (13%). Zoals
verwacht daalde de goud-
productie op jaarbasis met
14 procent naar 1,16 miljoen
troy ounce. Dat is vooral het
gevolg van de ontginning
van minder rijke erts lagen in
de Verenigde Staten, Austra-
lië en Afrika. Over de eerste
jaarhelft is de productie
2,4 miljoen troy ounce.
Newmont handhaaft wel
zijn productieprognose voor
het boekjaar (4,9 à 5,4 mil-
joen troy ounce). De kosten
per troy ounce geprodu-
ceerd goud klommen in het
tweede kwartaal met 16 pro-
cent op jaarbasis naar
1024 dollar. Die klim is ener-
zijds een gevolg van de la-
gere productie en anderzijds
van de hogere olieprijzen en
de toegenomen kapitaal- en
exploratie-uitgaven. Het ge-
middelde over de eerste
jaarhelft bedraagt 998 dollar.

De prognose voor het boek-
jaar bedraagt 965 à 1025 dol-
lar per troy ounce, tegenover
924 dollar vorig jaar.
Vanaf 2019 zal de kapitaal-
behoefte in principe sterk af-
nemen. De kapitaaluitgaven
zullen dit jaar op 1,2 à
1,3 miljard dollar uitkomen.
Dat cijfer zal volgend jaar

dalen naar 730 à 830 miljoen
dollar. Daardoor nemen ook
de productiekosten weer af
naar 870 à 970 dollar. In het
tweede kwartaal werden de
Twin Creeks- en Northwest
Exodus-projecten in de
Amerikaanse staat Nevada
afgerond. Twin Creeks heeft
een commerciële levensduur
van vijftien jaar en zal tussen
30.000 en 40.000 troy ounce
goud per jaar opleveren te-
gen productiekosten die tus-
sen 650 en 750 dollar liggen.
Northwest Exodus is nog
een maatje groter, met een
verwachte jaarlijkse op-
brengst tussen 50.000 en
75.000 troy ounce.
In de loop van het vierde
kwartaal wordt ook Subika
(Ghana) operationeel.
Voorts zijn er uitbreidingen
gepland in Ahafo (Ghana),
Yanacocha (Peru) en Austra-
lië. Newmont kocht ook het
belang van 50 procent in Ga-
lore Creek (Canada) over

van NovaGold voor 275 mil-
joen dollar. De andere helft
is in handen van Teck Re-
sources. Galore Creek is een
van de grootste onontgon-
nen koper- en goudaders in
Noord-Amerika. De com-
merciële productie ligt nog
veraf, maar het project is
veelbelovend.
Newmont had dankzij een
positieve vrije kasstroom
(178 miljoen dollar) na de
eerste jaarhelft 3,18 miljard
dollar in kas. Daar stond
4,1 miljard dollar schulden
tegenover. De nettoschuld is
daarmee teruggevallen on-
der de grens van 1 miljard
dollar, of 0,4 keer de ge-
schatte bedrijfswinst
(ebitda). Newmont hield het
kwartaaldividend ongewij-
zigd op 14 dollarcent per
aandeel.

Conclusie
Newmont is de enige grote
goudmijn die in het tweede
kwartaal boven de verwach-
tingen heeft gepresteerd,
maar daar kopen de aandeel-
houders weinig voor. Het
aandeel ging mee onderuit
met de goudprijs, al doet
Newmont het relatief gezien
beter dan het sectorgemid-
delde. De hogere productie-
kosten komen ongelegen,
omdat tegelijk de goudprijs
is gedaald. Dat is maar tijde-
lijk, want vanaf volgend jaar
zullen de kosten opnieuw af-
nemen. We blijven positief
door de mooie pijplijn met
nieuwe projecten en zijn ge-
zonde financiële positie. z

Newmont Mining is
de enige grote

goudmijn die boven
de verwachtingen

presteerde.

NEWMONT MINING

Gegijzeld door lage goudprijs

Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 31,85 dollar
Ticker: NEM US
ISIN-code: US6516391066
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 17 miljard dollar
K/w 2017: 24
Verwachte k/w 2018: 24
Koersverschil 12 maanden: -11%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 1,7%



Het boekjaar 2017 gaf
een recordomzet, maar
er zat geen record-

groepswinst in omdat op de
omzetgroei van vorig jaar bij
Tessenderlo Group, waarvan
Picanol de belangrijkste
aandeelhouder is met 37,3
procent van de aandelen,
geen winststijging volgde.
De winstbijdrage van Tes-
senderlo in de eerste zes
maanden van 2018 tot het
nettoresultaat was deze keer
wel in orde en klom van 5,83
naar 19,36 miljoen euro, on-
danks een minder gunstige
onderliggende gang van za-
ken (zie ook blz. 124). Daar-
door kon Picanol met
67,1 miljoen euro (58,0 mil-
joen euro in eerste semester
2017) een nettowinst op re-
cordniveau neerzetten voor
een eerste jaarhelft (3,79
versus 3,28 euro per aandeel
voor eerste halfjaar 2017).
Maar het is niet zeker dat
een recordnettowinst voor
het volledige boekjaar op de
tabellen zal verschijnen. Zo
verwachten we voor het
tweede semester een klei-
nere bijdrage tot het netto-
resultaat vanwege Tessen-
derlo. Daarnaast zorgen
hogere grondstoffen- en
schrootprijzen en het feit
dat werk vaker in onderaan-
neming wordt gegeven om
bepaalde orders te kunnen
uitvoeren, voor wat marge-
druk. Tot slot zit een record-
omzet er wellicht niet in. De
omzet kwam voor de eerste
jaarhelft uit op 357,4 miljoen
euro of 2 procent minder
dan de 364,7 miljoen euro
van het eerste semester
2017.
Picanol is en blijft de we-
reldspeler in zowel de lucht-
als de grijpertechnologie
met ook een zeer sterk ser-

vice-aanbod van weefma-
chines. Toch zakte de omzet
in de afdeling Weaving Ma-
chines met 5 procent. De di-
visie Industries ging met 5
procent vooruit omdat er 15
procent meer omzet voor
derden werd gedraaid. De
diversificatiestrategie buiten
de cyclische weefmachines
(Industries en Tessenderlo)
heeft in het eerste halfjaar
goed gewerkt.
De bedrijfswinst (ebit) bleef
iets meer dan 12 procent on-
der het cijfer van dezelfde

periode vorig jaar (van 71,1
naar 62,5 miljoen euro). Dat
betekent een afname van de
ebit-marge van 19,5 naar 17,5
procent. Het nettoresultaat
nam wel toe met dank aan
Tessenderlo Group (aandeel
van bijna 29% in nettoresul-
taat). Zonder rekening te
houden met Tessenderlo is
er sprake van een krimp van

de nettowinst met 8,4 pro-
cent (van 52,2 naar 47,8 mil-
joen euro). We mogen nog
spreken van een uitstekend
semester, het op een na be-
ste uit de geschiedenis van
Picanol, maar het is iets
minder super dan vorig jaar.
De koersreactie was licht
positief. De aandeelhouders

worden al enkele jaren ver-
wend, wat voor een fantas-
tisch parcours van het aan-
deel op Euronext Brussel
heeft gezorgd. Het order-
boek blijft goed gevuld,
waardoor het management
op een licht lagere omzet re-
kent voor het boekjaar na de
recordomzet van 2017. De
bedrijfswinst (ebit) zal ook
onder het cijfer van vorig
jaar liggen, gezien de geste-
gen grondstoffenprijzen. Of
het nettoresultaat zal stij-
gen, zal afhangen van de bij-
drage van Tessenderlo in de
tweede jaarhelft. Opvallend
is dat de nettokaspositie
sinds begin dit jaar is aange-
groeid tot 159,4 miljoen
euro, want er is maar voor
een relatief bescheiden be-
drag Tessenderlo-aandelen
bijgekocht. Op de vraag of er
een derde poot komt naast
de weefmachines en de po-
sitie in Tessenderlo gaf Luc
Tack aan dat dat niet met-
een aan de orde is. Maar de
reserves zijn er wel.

Conclusie
Picanol rijgt de prima jaren
aan elkaar, al loopt de verbe-
tering van de prestaties bij
Tessenderlo wel wat vertra-
ging op. Sinds medio 2009
tot de jaarcijfers 2016 had-
den we een koopadvies on-
danks een verdertigvoudi-
ging van de koers. Na enige
tijd een neutraal advies voe-
ren we weer een adviesver-
hoging door op basis van
een faire waarde van
105 euro per aandeel. z

PICANOL

Topjaar, geen recordjaar

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 87,8 euro
Ticker: PIC BB
ISIN-code: BE0003807246
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,55 miljard euro
K/w 2017: 14
Verwachte k/w 2018: 15
Koersverschil 12 maanden: -17%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 0,2%
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Opvallend is de
stijging van de

nettokaspositie tot
bijna 160 miljoen

euro.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 augustus



Op 26 juni presenteerde
het Canadese goud -
royalty- en streaming-

bedrijf Sandstorm Gold
 Royalties de resultaten van
de voorlopige haalbaar-
heidsstudie van Hod Maden.
Dat is het aantrekkelijke
Turkse goud- en koper -
exploratieproject waarin
Sandstorm Gold Royalties
een belang van 30 procent
heeft sinds de overname vo-
rig jaar van Mariana Resour-
ces voor 175 miljoen dollar.
Op een 100 procentbasis
toont de studie een project-
levensduur aan van elf jaar,
met een gemiddelde jaar-
lijkse productie van 266.000

troy ounce goudequivalent.
De waarde van Hod Maden
bedraagt 1,1 miljard dollar.
De bouw van de mijn zal
272 miljoen kosten. 65 pro-
cent komt van projectfinan-
ciering, de rest via kapitaal-
inbreng, waarvan
Sandstorm 28,5 miljoen dol-
lar (30% van 35% van
272 miljoen) aanbrengt. De
definitieve haalbaarheids-
studie is gepland voor de
tweede jaarhelft van 2019.
De markt reageerde negatief
op de bekendmaking van de
overname van Mariana Re-
sources. Ten eerste omdat
het royalty- en streaming -
bedrijf blijkbaar aan mijn-
bouw wil beginnen. Dat ge-
vaar is echter niet aan de
orde, want de uitvoering ligt
in handen van de meerder-
heidsaandeelhouder van

Hod Maden, het sterke lo-
kale Turkse conglomeraat
Lidya Madencilik. Het
tweede element van zorg is
Turkije zelf. Maar ook dat
valt te relativeren door de
lokale kennis van Lidya
 Madencilik. Na de opstart
van Hod Maden, voorzien in
2022, zal de groepsproduc-
tie van Sandstorm verdub-
belen tot circa 140.000 troy
ounce goudequivalent in
2023. Het project is dus een
echte gamechanger voor de
ambitieuze Canadezen.
Eind juni werd de voorziene
vork voor de verwachte jaar-
productie voor 2018 opge-
trokken naar 54.000 tot
60.000 troy ounce goud -
equivalent. Na het eerste-
kwartaalrapport werd de
ondergrens al opgetrokken
van 50.000 naar 53.000 troy
ounce goudequivalent. De
verkochte productie be-
droeg in het tweede kwar-
taal 14.465 troy ounce gou-
dequivalent, waardoor het
cijfer voor de eerste jaar-
helft uitkwam op 29.190 troy
ounce goudequivalent, 3,1
procent meer dan vorig jaar
(+13,5% in het tweede kwar-
taal). In combinatie met een
4 procent hogere goudprijs
klom de omzet met 17,4 pro-

cent tot 18,9 miljoen dollar.
De recurrente (zonder een-
malige elementen) operatio-
nele kasstroom klom van
10,1 miljoen naar 12,3 mil-
joen dollar. Ondanks de in-
koop van 1,4 miljoen eigen
aandelen (0,75% van het uit-
staande totaal) steeg de
 nettokaspositie sinds eind

maart met 3,8 miljoen dollar
naar 13,2 miljoen. Daarnaast
is er een ongebruikte kre-
dietfaciliteit van 150 miljoen
dollar voor de financiering
van overnames. Sandstorm
bekijkt transacties tussen 
30 en 100 miljoen dollar, en
hoopt voor eind 2018 min-
stens een ervan succesvol te
kunnen afronden. De
zwakte in de edelmetalen-
markt biedt extra kansen.
Zelfs zonder nieuwe deals
klimt de verwachte produc-
tie in 2019 naar 63.000 tot
73.000 troy ounce goudequi-
valent, dankzij de heropstart
eind 2018 van de Brazili-
aanse Aurizona-mijn door
Equinox en de opstart van
de Argentijnse zilvermijn
Cerro Moro door Yamana
Gold. Volgend jaar wordt
dan ook een recordjaar dat
kan gevierd worden met de
eerste dividenduitkering.

Conclusie
Het aandeel van Sandstorm
Gold presteerde ondermaats
door de zwakke edelmeta-
lenmarkt en de blootstelling
aan Turkije. Daardoor is de
onderwaardering van de
sterke groeier tegenover de
sectorleiders Franco-
 Nevada en Wheaton Pre -
cious Metals toegenomen
tot 25 à 75 procent. De
markt negeert nog altijd het
unieke potentieel van Hod
Maden. We vinden dat onte-
recht en beschouwen de
koerszwakte als een uitgele-
zen koopmoment voor de
langetermijnbelegger. z

SANDSTORM GOLD

De markt negeert het potentieel

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 3,83 dollar
Ticker: SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 704 miljoen dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: 63
Koersverschil 12 maanden: -17%
Koersverschil sinds jaarbegin: -23%
Dividendrendement: -

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 30 augustusIS
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De onderwaardering
ten opzichte van

Franco-Nevada en
Wheaton is verder

toegenomen.



Ondanks de beter dan
verwachte tweede-
kwartaalcijfers en de

positieve olieprijzenomge-
ving krijgt het koersherstel
van eerder dit jaar geen ver-
volg bij de wereldmarkleider
in de verhuur van olieboor-
installaties. Nochtans doet
Transocean wat mogelijk is
om de enorme crisis in de
sector te bekampen.
In eerste instantie is er de
stevige sanering en de ver-
nieuwing van de vloot. Het
voorbije kwartaal werden
vier platforms gesloopt. He-
laas ging dat weer gepaard
met een stevige waardever-
mindering (548 miljoen dol-
lar). Het aantal slopen is
daarmee sinds april 2013 op-
gelopen tot 43 platforms. In
april 2013 bestond de vloot
uit 83 installaties, waarvan
34 (41% van het totaal) voor
in ultradiepwater of in on-
herbergzame gebieden. Er
zijn ook vijftien platforms
verkocht. Inclusief drie plat-
forms die nog in aanbouw
zijn bestaat de vloot nu uit
46 installaties, waarvan 39
(85%) voor in ultradiep wa-
ter (26) of in onherbergzame
gebieden (13).
Daarnaast deed Transocean
dit jaar een belangrijke stap
met de overname van het
Noorse Songa Offshore voor
3,4 miljard dollar, waarvan
1,7 miljard schulden. De
kroonjuwelen van Songa zijn
vier supermoderne plat-
forms voor onherbergzame
gebieden. Voor alle vier lo-
pen achtjarige contracten
met Equinor (het vroegere
Statoil), die aflopen tussen
2022 en 2024.
Transocean was de jongste
jaren ook heel actief in
schulden beheer. Sinds juli
2016 ging het voor 5 miljard

dollar nieuwe schulden aan,
voor het herfinancieren of
vervroegd terugkopen van
bestaande schulden en voor
de overname van Songa. Te-
genover eind 2017 steeg de
nettoschuld met 2,7 miljard
dollar tot 7,12 miljard, of een
hoge 6,4 keer de verwachte
recurrente bedrijfskas-
stroom (zonder eenmalige
elementen, rebitda) 2018.

Eind 2014 bedroeg de netto-
schuld 7,42 miljard dollar,
maar toen wel nog in combi-
natie met een rebitda die
ruim drie keer zo hoog lag
als dit jaar.
De overname van Songa be-
zorgde Transocean voor het
tweede kwartaal op rij een
hogere omzet dan het kwar-
taal ervoor, en voor het eerst
in jaren zelfs tegenover het-
zelfde kwartaal van het vo-
rige jaar. De omzet bedroeg
790 miljoen dollar, tegen-
over 664 miljoen in het eer-
ste kwartaal en 751 miljoen
vorig jaar.
Het gemiddelde dagver-
huurtarief klom met 7 pro-
cent tot 308.300 dollar, te-
genover 329.900 dollar vorig
jaar. En de bezettingsgraad
steeg van 52 procent tot een
nog altijd historisch lage 57
procent (55 % vorig jaar).
Het orderboek zakte eind
juli naar 11,7 miljard dollar,
tegenover 12,5 miljard eind
april. De voorbije drie kwar-
talen zijn voor 1,1 miljard
nieuwe contracten vastge-
legd, tegenover 2,03 miljard
over dezelfde periode. Tegen
eind 2019 valt 3,6 miljard
van het orderboek weg. Al-
leen in het segment voor on-
herbergzame gebieden is er

een reëel herstel van de ta-
rieven: van 190.000 dollar in
het tweede kwartaal vorig
jaar naar 335.000 dollar.
Maar in het voor Transocean
cruciale segment van ultra-
diep water duurt het wel-
licht tot in 2020 eer het
overaanbod voldoende afge-
bouwd is.

Het recurrente nettoverlies
bedroeg 18 miljoen dollar of
4 dollarcent per aandeel. Dat
was minder dan de ver-
wachte 17,1 dollarcent. In het
eerste kwartaal bedroeg het
recurrente nettoverlies
210 miljoen.

Conclusie
Ondanks de beter dan ver-
wachte resultaten, zien we
de terugval van het aandeel
van Transocean als een veeg
teken. We blijven ervan
overtuigd dat de wereldspe-
ler zal profiteren verderop in
het cyclische herstel, maar
voorlopig is het tarieven -
herstel te beperkt. In combi-
natie met het sputterende
koersherstel en de schulden-
positie zijn we voorzichtiger
over de komende maanden.
We verlagen het advies en
bekijken een mogelijke ver-
koop in het kader van een
actief beheer van onze voor-
beeldportefeuille. z

TRANSOCEAN

Het koersherstel stokt

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

BI

Verschenen op insidebeleggen.be
op 29 augustus
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Koers: 11,79 dollar
Ticker: RIG US
ISIN-code: KYG900781090
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 5,4 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: +45%
Koersverschil sinds jaarbegin: +8%
Dividendrendement: -

We worden
voorzichtiger met
betrekking tot de

komende maanden.



inside beleggen markt in beeld

Niet alleen Apple zet een
recordreeks neer, ook Amazon
laat voortdurend van zich
spreken. De aandelenkoers
van het bedrijf van Jeff Bezos
sloot vorige week voor het
eerst boven de mijlpaal van
2000 dollar. Daarmee lijkt

Amazon flink op weg om na
Apple het tweede aandeel te
worden met een marktkapita-
lisatie van meer dan 1000 mil-
jard dollar. Er is nog maar 
2 procent te gaan. De koers
van Amazon kreeg wind in de
zeilen na een positief analis-
tenrapport van de broker
 Morgan Stanley. Technisch
bekeken blijft de stijgende
trend aanhouden. Op 1900 en
1800 dollar liggen belangrijke
steunniveaus.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 2014,04 dollar
Ticker: AMZN US
ISIN-code: US0231351067

Bij Recticel, de producent van
polyurethaan, vielen de half-
jaarcijfers mee. De omzet klom
met 4 procent in de eerste
jaarhelft, terwijl de recurrente
bedrijfskasstroom (rebitda)
12,1 procent hoger ging,
ondanks de ongunstige wissel-

koersevoluties en de hoge
grondstoffenprijzen. De isola-
tie- en de automotivedivisie
blijven het prima doen, maar
slaapcomfort ontgoochelde
opnieuw. Voor heel 2018 her-
haalde Recticel zijn eerdere
prognoses. De groep mikt nog
altijd op een groei van de
omzet en de rebitda. Omdat
de goede cijfers werden ver-
wacht, bewoog de koers nau-
welijks. Op 11,50 euro ligt een
weerstand.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 10,24 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code: BE0003656676

De groenten- en fruitverwer-
ker Greenyard kwam met een
winstwaarschuwing voor het
boekjaar 2018, omdat het
tweede kwartaal werd geken-
merkt door prijsdruk door de
hevige concurrentie. Ook de
uitzonderlijke droogte speelde

een rol en daarbij kwam nog
de mogelijke listeriabesmet-
ting in de fabriek in Hongarije.
Door al die omstandigheden
verwacht Greenyard een
daling van de rebitda met 
25 procent. De raad van
bestuur zal de strategische
opties voor de activiteitenpor-
tefeuille onderzoeken. De
winstwaarschuwing leidde tot
een forse koersduik. Op 8 euro
ligt de laatste steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 8,06 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790

EVS, de Waalse specialist in
vertragingssoftware, maakte
heel zwakke tweedekwartaal-
cijfers bekend. De omzet
bereikte slechts 21,2 miljoen
euro, een flink stuk onder de
verwachtingen van de analis-
ten. De ebit-marge (bedrijfs-

winst) brokkelde af tot 5,3 pro-
cent, maar de nettowinst steeg
met 16,4 procent tot 10,6 mil-
joen euro door een strikt kos-
tenbeheer. Positief is dat het
orderboek met 18,4 procent
aantrok tot 44,3 miljoen euro.
EVS verwacht dan ook een ver-
betering in de tweede jaarhelft,
gedreven door nieuwe produc-
ten en een jaaromzet in de vork
115 tot 130 miljoen euro. De
trend van het aandeel blijft wel
dalend.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 20,75 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371
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Weinig zaken houden
een belegger meer
bezig dan goud. Te-

gen- en voorstanders hou-
den elkaar vaak in even-
wicht. Maar de jongste tijd
zijn eerstgenoemden in de
meerderheid. De prijs van
het edelmetaal zakt al en-
kele maanden. Toch pres-
teert het bedrijf Newmont
Mining verre van slecht. In
het tweede kwartaal be-
droeg de onderliggende
winst per aandeel 26 dollar-
cent, ruim boven de ver-
wachting. De werkelijke
kosten om goud te delven
liggen rond 1000 dollar.
Maar vanaf volgend jaar zou
de kostprijs dalen, wat de
winst ten goede moet ko-
men. Bovendien worden de
investeringen de komende

jaren op een laag pitje gezet.
Het bedrijf is financieel ge-
zond. We vinden het een ge-
schikt moment om met op-
ties een haussepositie in te
nemen op dat goudaandeel.
We zouden het aandurven
een zuivere calloptie te ko-
pen op het aandeel. Dat is
tegen onze traditionele stra-
tegie, waarbij we via ge-
schreven posities proberen
winst te realiseren. Maar ge-
zien de volatiliteit van dit
aandeel richten we onze pij-
len op een goedkope call.

Gekochte call
Koop de call Newmont
 Mining december 2018 met
uitoefenprijs 34,00 dollar
@ 1,03 dollar
De uitoefenprijs is zo’n 
6 procent hoger dan de hui-

dige aandelenkoers. Voor
een inzet van slechts 1 dollar
(per contract) rekenen we
erop dat de koers van
Newmont de komende
maanden weer richting
40 dollar of meer gaat. Dat is
zo’n 25 procent hoger dan
de koers van vandaag. On-
mogelijk is dat zeker niet.
Nauwelijks vijf maanden ge-
leden was het aandeel nog
zo duur. We hebben de tech-
nische analyse aan onze
kant. Die houdt vol dat er
pas een weerstand ligt rond
dat niveau. Maar zodra die
het begeeft, kan het snel nog
een heel eind hoger gaan.
Gaan we ervan uit dat de
aandelenkoers botst op de
weerstand rond 40 dollar,
dan is onze call op zijn
minst 6 dollar waard. Onze

winst zou dan 600 procent
bedragen. Het kan ook meer
zijn, als de call dan ook nog
wat tijdwaarde bevat. Maar
dat hoeft niet. Een optiebe-
legger stelt zich tevreden
met behoorlijke winsten.

Geschreven put
Schrijf de put Newmont
Mining december 2018 met
uitoefenprijs 32,00 dollar
@ 2,00 dollar
Uiteraard is ook het schrij-
ven van een putoptie moge-
lijk. U ontvangt direct een
premie van 2 dollar. Deze
put is at the money. De aan-
delenkoers is ongeveer ge-
lijk aan de uitoefenprijs. Van
het moment dat het aandeel
een beetje duurder wordt,
zit u met dit contract al in de
winst. z

De prijs van een troy
ounce goud is sinds
midden april met ruim

10 procent gecorrigeerd. De
mijnaandelen gingen mee
onderuit en dat is niet meer
dan logisch. Gouddelvers
hebben geen impact op de
prijs van hun eindproduct,
dat door de markt wordt be-
paald. Zelfs indien alles ope-
rationeel naar wens ver-
loopt, overheerst bij de
koersvorming altijd de da-
ling van de goudprijs.

Extra verkoopdruk
De meeste indexen die de
prestatie van goudmijnaan-
delen schaduwen, presteer-
den bovendien nog slechter
dan de goudprijs. Daar was
ook een externe reden voor.
De Amerikaanse financiële

groep Vanguard besliste
haar Precious Metals & Mi-
ning Fund, veruit het groot-
ste in die categorie, te her-
structureren. Het fonds met
een belegde waarde van
ruim 2,3 miljard dollar
wordt omgevormd tot het
Vanguard Global Capital Cy-
cles Fund. Het gewicht van
mijnaandelen in het fonds
daalt van 80 naar amper 25
procent. Gezien de omvang
van het fonds mag de impact
van die beweging niet wor-
den onderschat. Vooral bij
de middelgrote en kleinere
gouddelvers was de extra
verkoopdruk significant. De
waarderingen van de goud-
mijnaandelen zijn dan ook
teruggevallen. Een meerder-
heid noteert zelfs onder de
boekwaarde, terwijl de

schulden in de meeste ge-
vallen onder controle zijn.

Europese trackers
De Europese PRIIP-veror-
dening heeft het trackeraan-
bod op zijn kop gezet. Ver-
schillende populaire
trackers worden daardoor
niet meer aangeboden via
Belgische banken en online-
brokers. Bij de populaire
ETF’s van de uitgever Van
Eck kan enkel nog de Euro-
pese variant worden ge-
kocht. Het gaat om de Van
Eck Vectors Gold Miners
ETF (G2X) en Van Eck Ju-
nior Gold Miners ETF
(G2XJ) die op de beurs van
Frankfurt, Xetra, noteren.
De onderliggende index is
uiteraard dezelfde als bij de
Amerikaanse varianten. We

merken op dat de liquiditeit
met een gemiddeld dagvo-
lume van minder dan 5000
stuks wel een stuk lager ligt.
De iShares Gold Producers
ETF van de uitgever Black-
Rock Asset Management
scoort beter. Die tracker no-
teert ook op Xetra met als
tickersymbool IS0E. Net als
bij de ETF’s van Van Eck
gaat het om een fysieke trac-
ker (de aandelen uit de in-
dex worden effectief ge-
kocht) en ook de jaarlijkse
beheerkosten (0,55%) zijn
vergelijkbaar. Het volume
ligt met gemiddeld 77.500
stuks een stuk hoger. De on-
derliggende waarde is de
S&P Commodity Producers
Gold-index. De index ver-
loor in twaalf maanden bijna
20 procent. z

GRONDSTOFFEN

Mijnaandelen mee onderuit met goudprijs

OPTIES

Newmont Mining zal uitblinken
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inside beleggen portefeuille

In de eerste helft van 2018
verraste Tessenderlo
Group (niet langer Tessen-

derlo Chemie) met de volle-
dige overname van de gas-
centrale T-Power (425
megawatt), een investering
van 328 miljoen euro. Die
verrassende aankoop moet
voor flexibiliteit zorgen in
een tijdperk waarin de ener-
giebronnen door wind- en
zonne-energie erg zullen
schommelen. T-Power is
sinds 2011 in gebruik op de
terreinen in Tessenderlo.

Geen applaus
De halfjaarresultaten van
Tessenderlo Group werden
niet op applaus onthaald. De
vaststelling die al enkele
kwartalen geldt, werd nog
eens bevestigd: de groep
kampt met tegenwind. De

omzet viel in het tweede
kwartaal met 4,0 procent te-
rug, van 477,4 naar
458,5 miljoen euro. Een eer-
ste spelbreker is de zwakke
dollar. Halen we er de wis-
selkoersverliezen uit, dan
bedraagt de omzetafname
nog 0,4 procent. Na zes
maanden geeft dat een om-
zetdaling van 8,6 procent,
van 924,6 naar 845,0 miljoen
euro. Zonder wisselkoers-

verliezen zakt de omzet met
4,1 procent. In het tweede
kwartaal wist Tessenderlo
dus een deel van de achter-

stand op te halen, die het
had opgelopen door de
moeilijke weersomstandig-
heden. Het plantseizoen kon
daardoor trager van start
gaan, wat zich vertaalde in
lagere volumes in meststof-
fen en een beperktere bouw-
activiteit in Europa.
De lagere omzet deed zich in
alle segmenten van het con-
cern voor: -8,1 procent voor
de Agro-afdeling (hoofdza-
kelijk Tessenderlo Kerley,
gespecialiseerde meststoffen
uit de afvalstromen van raffi-
naderijen), -9,0 procent voor
de afdeling Bio-valorisatie
(verwerking slachtafval en
gelatine) en -0,3 procent
voor de divisie Industriële
oplossingen (plastic pijpsys-
temen en waterbehande-
ling). Bij constante wissel-
koersen was er wel een

lichte vooruitgang (+1,1%)
voor Industriële oplossin-
gen.
De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda, zonder 
eenmalige elementen) laat
duidelijk zien dat de winst-
gevendheid voort afneemt.
De rebitda is in de eerste
jaarhelft met 20,7 procent
teruggelopen, van 122,9 naar
97,5 miljoen euro. Zonder
wisselkoersschommelingen
was dat 11,9 procent. In het
tweede kwartaal bleef de da-
ling beperkt tot 8,4 procent.
Zonder wisselkoers effecten
was er in die pe riode zelfs
0,8 procent vooruitgang. De
daling van de rebitda van
Agro bleef nog binnen de
perken 
(-8,8% of +1,2% bij constante
wisselkoersen), maar is wel
serieus bij Bio-valorisatie 
(-37,4%) en Industriële op-
lossingen (-25,6%).

Mislukte fusie 
vertraagt herstel
Het mag duidelijk zijn dat er
nog werk aan de winkel is.
Bijvoorbeeld in Bio-valorisa-
tie: die divisie wil het 
management op termijn om-
turnen van een commo -
dityspeler naar een speciali-
teitengroep. De prognose dat
de rebitda voor dit jaar in

Tessenderlo evolueert langzaam maar zeker
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Basiswaarden/trackers
•Kraft Heinz Company: het gerucht dat al

enkele maanden de ronde deed over een
nakende overname van Campbell Soup, lijkt
niet te kloppen. Campbell Soup heeft kenbaar
gemaakt dat het wel zijn internationale activi-
teiten en zijn afdeling verse groenten in de eta-
lage wil zetten, maar niet het hele bedrijf.

•Ontex: de overnamepoging van PAI Partners is
afgeblazen.

Landbouw
•Anglo-Eastern Plantations: presenteerde zijn

halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat de omzet is
teruggevallen van 146,9 miljoen dollar in de
eerste helft van 2017 tot 133,9 miljoen dollar
in de eerste zes maanden van dit jaar. De
winst kreeg een nog grotere tik van iets meer
dan 30 procent: van 31,6 naar 22,0 miljoen
dollar, of per aandeel van 45,97 naar 30,90
cent. We bespreken de halfjaarresultaten
 binnenkort meer in detail.

Vergrijzing
•Argenx: kreeg positieve feedback van de

Japanse autoriteiten over de fase III-studie
voor ARGX-113 (efgartigimod) voor de indica-
tie myasthenia gravis (MG).

•Biocartis: krijgt de exclusieve wereldwijde
licentierechten voor hoog innovatieve EGFR-
ectodomeinmutaties, waarvan aangetoond is
dat ze respons voorspellen op gerichte behan-
delingen voor patiënten met uitgezaaide colo-
rectale (darm)kanker.

•Bone Therapeutics: blijft op schema zitten in
zijn klinische onderzoeken. Uit de halfjaarcij-
fers blijkt dat de kaspositie op 30 juni 9,1 mil-
joen euro bedroeg. Het is de bedoeling het
verbranden van cash in 2018 te beperken tot
15 à 16 miljoen euro.

•MDxHealth: bleef onder de verwachtingen
met de halfjaarcijfers, omdat vooral bij Con-
firmMDx de volumes aan de lage kant lagen.
SelectMDx deed het een stuk beter. De
marktreactie was negatief. We komen binnen-
kort uitvoeriger terug op de resultaten.

Nieuws uit de bedrijven

Picanol heeft zijn
belang in Tessenderlo
verder verhoogd.



PORTEFEUILLE

Aankoop: We hebben 750 aandelen Deceuninck gekocht tegen 2,20
euro (1659,95 euro)  

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
141.838,86  (99,1%) 1224,97 (0,9%)               143.063,83 (100%)

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +13,6% Bel20 -6,0%
Eurostoxx50 -3,2% MSCI World +6,4%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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lijn zal liggen met die van
2017 (183,3 miljoen euro)
moest dan ook worden ge-
corrigeerd. De verwachting
is nu dat die lager zal liggen
dan in 2017, tenzij wordt re-
kening gehouden met de bij-
drage van T-Power.
Veel vaker dan hem lief is,
moet topman en referentie-
aandeelhouder Luc Tack de

resultaatsverwachting bij
Tessenderlo Group milderen.
Dat het plan van begin 2016
om Picanol en Tessenderlo te

fuseren, gekelderd is, speelt
hem duidelijk parten. In
2014 en 2015 waren er snel
koerswinsten nadat Picanol
referentieaandeelhouder
was geworden, maar sinds-
dien botst het aandeel op een
plafond. Het vertrouwen op
lange termijn blijft wel over-
eind, want Luc Tack heeft
Picanol via Verbrugge nv

Tessenderlo-aandelen laten
bij kopen. De waardering is
tegen 7,5 keer de verwachte
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda)
en tegen 16 keer de ver-
wachte winst voor 2018 re-
delijk te noemen. Het advies
blijft koopwaardig (rating
1B), al is geduld nodig. z

Veel vaker dan hem lief
is, moet Luc Tack de
resultaatsverwachting

milderen.



Het is daar wat, in het an-
ders zo rustige Austra-
lië. Het land van de

kangoeroe is toe aan zijn ze-
vende premier in tien jaar.
Ook de in Eupen geboren
Mathias Cormann is even
(vijf dagen lang) waarne-
mend premier geweest. Tus-
sen 1975 en 2007 had Aus-
tralië vier premiers. Er was
dus stabiliteit. Daarna liep
het mis. Geen enkele pre-
mier deed nog zijn termijn
uit. Bovendien zijn de mees-
ten opzijgezet door leden
van hun eigen partij.
Onlangs werd ook premier
Malcolm Turnbull door le-
den van zijn eigen partij
“een mes in de rug gesto-
ken”, zoals hij het zelf for-
muleerde. Hij is, beweert hij,
ten prooi gevallen aan
“wraakzucht, persoonlijke
ambities en gevechten” in
zijn centrumrechtse Liberal
Party. Scott Morrison, zijn
minister van Financiën,
volgt hem op. Ook de 
Australische minister van

Buitenlandse Zaken, Julie
Bishop, heeft haar ontslag
ingediend na haar nederlaag
in de strijd om het voorzit-
terschap van de liberale par-
tij. Ze wordt vervangen door
Marise Payne, oud-minister
van Defensie.
Turnbull, een gewezen za-
kenbankier van Goldman
Sachs, had het opgenomen
tegen zijn minister van 
Binnenlandse Zaken Peter
Dutton. Die had Turnbull
verweten dat hij niet voor-
uitstrevend genoeg was.

Nochtans had hij vorig jaar
het homohuwelijk toegela-
ten. Dutton won het pleit
niet, dat deed Turnbulls ver-
trouweling Morrison. Con-
creet komt het neer op een
duidelijke ruk naar rechts.
Vreemdelingen zijn niet
meer welkom in Australië,
nog minder dan vroeger.
De politieke impasse steekt
schril af met de economie
van Australië. Die doet het al
bijna dertig jaar schitterend.
Ook dit jaar zal goed zijn. De
groei wordt geschat op 3

procent. Het land heeft vrij-
wel onuitputtelijke bodem-
rijkdommen. De productie
en de export van steenkool,
ijzererts, vloeibaar gas en
goud zorgen voor erg be-
langrijke inkomsten en wel-
vaart. Die geven de overheid
enorme financiële mogelijk-
heden, waardoor die kan in-
vesteren in infrastructuur.
Ze kon zelfs de belastingen
fundamenteel verlagen.

Kansrijke munt
De verzwakking van de Aus-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Nexans SA 3,75% 08/08/23 103,36 3,01% 100.000 BB
EUR Intrum AB 2,75% 15/07/22 97,79 3,36% 100.000 BB+
EUR Adler Real Estate 3% 27/04/26 98,84 3,17% 100.000 BB+
CHF Gategroup Finance 3,00 % 28/02/22 102,2 2,34% 5000 NR
USD Starbucks Corp 3,8 % 15/08/25 100,35 3,74% 2000 NR
USD State of Israel 3,15% 30/06/23 99,21 3,33% 200.000 AA-
USD KOC Holding AS 5,25% 15/03/23 89,16 8,15% 200.000 BB+
GBP Premier Foods 6,25 15/10/23 103,9 5,6% 100.000 B
NOK Volkswagen 2,00 % 13/04/21 101,56 1,39% 10.000 BBB+
SEK EIB 1,25% 12/05/25 103,74 0,67 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,875% 20/01/20 99,54 2,19% 2000 A
AUD KBC IFIMA S.A.* 2,80% 06/09/21 100,75 2,54 % 2000 A
NZD Deutsche Bank AG* 4% 25/08/23 100,28 3,94% 2000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 98,25 7,99% 5000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8 % 01/04/20 77,59 26,94% 1000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26 97,78 3,06% 1000 AAA
BRL EBRD 7,5% 15/12/21 98,03 8,18 % 5000 NR
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

De kangoeroe en de kiwi
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tralische dollar tegenover de
euro heeft dus niet veel te
maken met de economische
basis. Die blijft uitzonderlijk
stabiel. Meer zelfs, de goed-
kope munt zorgt voor een
stijging van de export. De 
leningen hebben nog altijd
een AAA-rating. Australië
heeft bovendien een erg lage

overheidsschuld. De munt is
wel enigszins de speelbal van
het woelige politieke bestel.
Veel beleggers zijn daar aller-
gisch voor, omdat het onze-
kerheid met zich brengt. 
Bovendien wordt, in tegen-
stelling tot de Verenigde Sta-
ten, dit jaar geen renteverho-
ging verwacht.
KBC IFIMA S.A. heeft net
een lening op drie jaar uit in
Australische dollar (ISIN-
code: XS1859542935) met
een vaste intrestvoet van 2,80
procent bruto. Omdat elke
coupure van 2000 Australi-
sche dollar er 2015 kost, be-

draagt het actuarieel rende-
ment 2,54 procent. Ze komt
in aanmerking voor herbeleg-
ging van Australische dollars
die vrijkomen.

Stevige groei
Nieuw-Zeeland wordt vaak
in één adem genoemd met
Australië. Nochtans liggen
beide landen een heel eind
van elkaar af en is het ene
ook beduidend kleiner. Maar
economisch draait het daar
even goed of zelfs beter dan
in het grote buurland. Het
land heeft weinig schulden,
er is een mooi overschot op
de begroting en de economi-
sche groei is voorbeeldig. De
komende drie jaar kan de
economie groeien met onge-
veer 3 procent op jaarbasis.
Vorig jaar was er zelfs 4 pro-
cent groei.
De economie hangt in ruime
mate af van de landbouw:
vlees, hout, fruit, visvangst en
vooral zuivel. Met de melk -
opbrengsten gaat het de jong-
ste jaren wat minder omdat
de vraag uit het buitenland
afneemt. Maar het verlies aan
deviezen wordt grotendeels

gecompenseerd door het toe-
nemende toerisme. Nieuw-
Zeeland heeft ook een bloei-
ende wijnindustrie en talrijke
grondstoffen, zoals aardgas,
olie en steenkool.

Munt verzwakt
In het kielzog van de grote
Australische broer verzwakte
de jongste weken ook de
Nieuw-Zeelandse munt. De
centrale bank heeft de rente
geleidelijk aan laten zakken,
van 3,50 procent midden
2015 tot 1,75 procent nu. Ze
gaat er even van uit dat een te
sterke munt de export (van
vooral melk) afremt. Daarom
mag de Nieuw-Zeelandse
dollar gerust nog wat in
waarde dalen, luidt de 
mening van de financiële 
experts. Vandaag kost hij 
tegenover de euro ongeveer
5,50 procent minder dan een
jaar geleden.
De koers van de kiwidollar
schommelt wat heviger dan
die van de Australische munt,
omdat de eerstgenoemde
door de relatief kleine econo-
mie van het land een be-
perkte liquiditeit heeft. 

Bovendien bestaat ongeveer
helft van de Nieuw-Zee-
landse export uit landbouw-
producten, vooral melk, en
oefent de zuivelindustrie een
grote invloed uit op de wis-
selkoers.
Wie interesse heeft in een
obligatie in Nieuw-Zeelandse
dollar, kan terecht bij Asian
Development Bank, een
AAA-debiteur. Ze loopt tot
30 mei 2024 en draagt een
coupon van 3,5 procent. Te-
gen een aankoopprijs van
103,3 procent bedraagt het
rendement 2,87 procent. Als
u wat meer rendement zoekt,
kunt u terecht bij de recente
obligatie van Deutsche Bank.
Ze levert 3,94 procent op,
maar de rating daar is BBB-
bij Standard & Poor’s. Dat is
heel wat minder dan de AAA
van de vorige emissie, maar
nog net aanvaardbaar. We 
nemen ze op in onze obliga-
tieselectie.
Voor de beide dollarfamilies,
de Australische en de Nieuw-
Zeelandse, raden we aan de
posities te beperken tot 5 à 7
procent van de obligatiepor-
tefeuille. z

De reuzen van de frisdranken, Coca-Cola en Pep-
siCo, ondervinden veel hinder van de wereld-
wijde gezondheidsrages. Dranken met soms
gigantisch veel suiker zitten in het verdom-
hoekje. Net die drankjes hebben beide bedrijven
erg groot en machtig gemaakt. Maar de macht
die ze dankzij de suikerrijke dranken hebben
opgebouwd, geeft hen nu de power om snel over
te schakelen op de nieuwe trends.
De recente overname van de Israëlische produ-
cent van drankmachines SodaStream door Pep-
siCo past in die filosofie. Zo’n machine pompt
bubbels in plat water, dat ook gezoet of gearo-
matiseerd kan worden. Zo kan ieder zijn eigen
drankje produceren.

Beleggers die de frisdrankproducenten mee wil-
len financieren, kunnen terecht bij heel wat obli-
gaties die te koop zijn op de secundaire markt.
Zo heeft PepsiCo een obligatie in Amerikaanse
dollar lopen tot 5 maart 2022. De coupon van
2,75 procent en de aankoopprijs van 99,37 pro-
cent brengen het rendement op net geen 3 pro-
cent. Zoekt u het op wat langere termijn, dan kan
PepsiCo u misschien bekoren met een emissie
die vervalt op 15 oktober 2027. Daar is de cou-
pon 3 procent en de prijs 96,141 procent, waar-
door het rendement 3,50 procent bedraagt.
Beide obligaties zijn verkrijgbaar in coupures van
2000 dollar en krijgen van Standard & Poor’s
een rating A+.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1675 -2,32%
EUR/GBP 0,9064 -2,22%
EUR/NOK 9,7745 +5,77%
EUR/SEK 10,726 +12,96%
EUR/CAD 1,5122 +1,44%
EUR/AUD 1,6039 +6,56%
EUR/NZD 1,7459 +5,93%
EUR/ZAR 16,913 +8,96%
EUR/TRY 7,5466 +83,44%

Gezondheid eerst bij frisdranken
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Beperk posities in
Australische en
Nieuw-Zeelandse
dollar tot 5 à 7
procent van de

obligatieportefeuille.



inside beleggen lezersvraag

Ik heb zowel Aker ASA als
AkerBP in portefeuille.
Sinds mijn aankoop ging het
aandeel van Aker maal 3,5
en is AkerBP verdubbeld.
Wat raadt u me aan? 

We volgen de Noorse hol-
ding Aker ASA al heel lang
als een vehikel om gespreid
mee in te spelen op het ener-
giethema. We misten in het
voorjaar van 2016 nipt een
aankooplimiet voor de voor-
beeldportefeuille. Hoofdaan-
deelhouder Kjell Inge
Roekke, die 67 procent van
de aandelen bezit, bleef tij-
dens het dieptepunt van de
crisis in de olie- en gassector
in 2015 en 2016 deals uitwer-
ken om de waarde van de
holding op te krikken. Zo
splitste hij de oliediensten-
bedrijven Aker Solutions en
Akastor op, maar er waren
vooral de forse investeringen
en de overnametransacties
met het oliebedrijf Det
Norske, later omgevormd tot
AkerBP. Voor de financie-
ring werd geld vrijgemaakt
via een aantal vastgoedtrans-
acties en de verkoop van het
belang van 63,21 procent in
het visvangstbedrijf Havfisk
en dat van 73,63 procent in
de visverwerker Norway
Seafoods Group voor 2 mil-
jard Noorse kronen.
De waarde van de industriële
participaties is verdrievou-
digd sinds eind 2015: van
20,2 miljard naar 61,2 mil-
jard Noorse kronen op 30
juni 2018. Hoewel alle deel-

nemingen daaraan hebben
bijgedragen, was de absolute
hoofdvogel weggelegd voor
AkerBP. De waarde van die
participatie steeg van 5,6
naar 43,3 miljard kronen,
deels dankzij twee kapitaal-
verhogingen. Het aandeel
van AkerBP in de industriële
participaties klom van 27,7
naar 70,8 procent. De twee
belangrijkste deelnemingen
naast AkerBP zijn het
scheepsvaartbedrijf Ocean
Yield (7 miljard kronen,
11,4% van de industriële par-
ticipaties) en Aker Solutions
(5,4 miljard kronen, 8,8%).
Door het enorme succes van
AkerBP startten we begin
2017 een aparte opvolging.
We zouden de bestaande po-
sities in het aandeel aanhou-
den. De vooruitzichten blij-
ven zeer positief, met op
basis van de organische groei
(zonder overnames) een ver-
wachte verdubbeling van de
dagproductie tegen 2023 tot
330.000 vaten. Vooral de
succesvolle opstart van het
Johan Sverdrup-olieveld
eind 2019 is daarvoor cruci-

aal. Na de sterke klim wach-
ten we op een terugval voor
een adviesverhoging.
Bij Aker ASA daarentegen
zien we tekenen van topvor-
ming. Maar vooral de forse
daling van de korting op de
netto intrinsieke waarde
trekt de aandacht. Gemid-
deld schommelt die korting
tussen 30 à 40 procent. Eind
2015, op het hoogtepunt van
de crisis in de oliesector, was
die opgelopen tot een histo-
risch hoge 42 procent. Eind
vorig jaar was er al een te-
rugval tot 28 procent, maar
intussen is de korting dank-
zij de sterke koersstijging
van dit jaar gezakt tot een
zeer lage 12 procent. Hoewel
we positief blijven over Aker
ASA als waardecreator op
lange termijn, verlagen we
het advies tijdelijk naar ver-
kopen (rating 3A) vanwege
de lage korting. We raden
aan een significant deel van
uw positie in Aker ASA
(minstens 75%) te verkopen.
z

AGENDA

AANDELENINDEX

Winst nemen op Aker?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Hebt u ook een 
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we
een actuele vraag van een
abonnee. Hebt u ook een
beleggingsvraag? 
Mail die dan naar inside -
beleggen@roularta.be.
 Misschien leest u hier dan
het antwoord.

Donderdag 30/8: Balta Group, Sandstorm Gold en  aandelenlijsten
Vrijdag 31/8: Analyse opkomende landen, voorwoord
Maandag  3/9: Tessenderlo, lezersvraag (Aker/Aker BP)
Dinsdag 4/9: Kinepolis, Cisco Systems; opties (Newmont Mining), grondstoffen (goud), 
Woensdag 5/9:D’Ieteren, BHP Billiton,  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

Agfa-Gevaert 116
Aker 128
AkerBP 128
Amazon 122
Balta Group 117
EVS 122
Greenyard 122
Newmont Mining 118, 123
Picanol 119
Recticel 122
Sandstorm Gold 120
Tessenderlo 124
Transocean 121

IS

CHAT mee op DONDERDAG
6 september. 
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  
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DONDERDAG 6 september
Biocartis: resultaten 1H
Brederode: resultaten 1H
Care Property: resultaten 1H
Exmar: resultaten 1H
Home Invest: resultaten 1H
Sofina: resultaten 1H
Texaf: resultaten 1H
Thrombogenics: resultaten 1H

VRIJDAG 7 september
4Energy Invest: resultaten 1H
Brederode: resultaten 1H
Cie Bois Sauvage: resultaten 1H

MAANDAG 10 september
Vranken Pommery:  resultaten 1H

WOENSDAG 12 september
Fountain: resultaten 1H
Inditex: resultaten 1H
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