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We zijn aanbeland in de
laatste maand van
2018. Volgende week

verschijnt het laatste num-
mer van Inside Beleggen dit
jaar. Traditioneel stellen we
dan onze favoriete aandelen
voor 2019 voor en blikken
we terug op de selectie die
we een jaar geleden hebben
gemaakt voor 2018. Reke-
ning houdend met de moei-
lijke omstandigheden, zien
de resultaten er verre van
slecht uit. Daardoor ligt de
lat voor volgend jaar ook
hoog. De aandelenmarkten
presteerden dit jaar zwak in
Europa en Azië. Enkel de
Amerikaanse indexen wisten
het hoofd min of meer boven
water te houden. We zetten
even de factoren op een rij
die ertoe hebben geleid dat

het beursjaar niet heeft ge-
bracht wat strategen ervan
hadden verwacht.
Korte gesynchroniseerde
groei.Het modewoord van
eind 2017 onder economen
was ‘gesynchroniseerde
groei’: de gezamenlijke groei
van alle belangrijke econo-
mische regio’s. Begin dit jaar
werd gehoopt en verwacht
dat we die synchrone groei
voor enige tijd konden vast-
houden. Maar die samen-
hang zijn we in de loop van
het jaar toch weer kwijtge-
speeld. De groei in de Euro-
pese Unie en de opkomende
landen is terug beginnen te

lopen en de vooruitzichten
voor 2019 zijn terugge-
schroefd. Enkel de Ameri-
kaanse economie zal dit jaar
sterker groeien dan vorig
jaar. Met dank aan Donald
Trump, die de Amerikaanse
vennootschapsbelasting eind
2017 stevig heeft verlaagd.
Beleggers maken kennis
met de nare kant van
Trumps verkiezingsbelof-
ten. Met de drastische belas-
tingverlaging in de Ver-
enigde Staten kregen de
markten de positieve kant
van Donald Trump te zien.
Maar de Amerikaanse presi-
dent had zijn kiezers ook
protectionisme beloofd om
de verloren gegane banen te-
rug te halen naar de Ver-
enigde Staten. Dat leidde tot
een handelsoorlog tussen de
Verenigde Staten en China.
Het populisme in Europa is
nog niet verslagen. In de
loop van 2017 groeide de
hoop dat het populisme in
Europa over zijn hoogtepunt
heen was, nadat Geert Wil-
ders (PVV) in Nederland en

Marine Le Pen (Front Natio-
nal) minder goed scoorden
dan verwacht bij belangrijke
verkiezingen. Maar de Ita -
liaanse verkiezingen dit jaar
brachten de ontnuchtering.
De Lega en de Vijfsterren -
beweging werden zo sterk
dat ze samen een meerder-
heid in de parlement kregen
en een anti-Europese coali-
tie op gang konden brengen.
Tot groot ongenoegen van de
financiële markten, die ze-
nuwachtig reageerden.
Cryptomunten onderuit.
De gemakkelijkste voorspel-
ling eind vorig jaar was dat
de cryptomunten niet het
nieuwe goud waren, maar in
2018 een pandoering zouden
krijgen. Want het was over-
duidelijk dat dit de zoveelste
zeepbel ging zijn sinds de
tulpenbollengekte in de
 zeventiende eeuw. En zo ge-
schiedde. De bitcoin verloor
in de eerste elf maanden van
het jaar zowat 80 procent
van zijn waarde: de typische
instorting van een grote
zeepbel. z
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De gemakkelijkste
voorspelling was dat
de cryptomunten in
2018 een pandoering

zouden krijgen.



De luxesector kreeg de
voorbije maanden rake
klappen. Nochtans zou

het jaareinde een positieve
impact moeten hebben,
maar of dat ook dit jaar het
geval zal zijn, is helemaal
niet zeker. De hoop is vooral
gericht op de Chinezen, die
al jaren fervente aanhangers
zijn van Europese luxegoe-
deren. Als zij het laten afwe-
ten, zullen de nu al aanzien-
lijke voorraden peperdure
parfums, handtassen en uur-
werken nog veel groter wor-
den. Chinese consumenten
spendeerden vorig jaar voor
meer dan 100 miljard euro
aan luxeaankopen, ongeveer
32 procent van het wereld -
totaal. Als de groei zo door-
gaat, zullen de Chinezen te-
gen 2024 wellicht 40
procent van alle luxegoede-
ren afnemen. Maar er loeren
twee gevaren.

Douane zegt halt
De eerste zorg zijn de Chi-
nese douaniers. Chinezen
kochten vorig jaar ruim een
derde van hun luxegoederen
in het buitenland. Bedrijven
in die sector zijn dus erg af-
hankelijk van wereldreizi-
gers. Maar de douane in hun
thuisland valt de Chinese
kopers almaar meer lastig.
Wie meer dan 700 dollar aan
goederen meebrengt, ris-
keert zware boetes. Tot vorig
jaar knepen de douaniers op
de belangrijkste Chinese in-
ternationale luchthavens een
oogje dicht, maar sinds een
paar maanden controleren
ze actief.
De luxeconcerns voelden
dat. Er was een bloeiende
grijze handel ontstaan van
handelaren die in Europa
koffers vol goederen koch-
ten om die in het thuisland

meteen weer te verkopen te-
gen prijzen die tot 80 pro-
cent hoger lagen dan de oor-
spronkelijke aankoopprijs.
Daar komt nog bij dat Asiana
Airlines, de op een na groot-
ste luchtvaartmaatschappij
van Zuid-Korea, stopt met
het meenemen van bagage
bestemd voor ‘commerciële
doeleinden’ op passagiers-
vluchten naar China en
Hongkong. Luxeartikelen
zoals dure tassen en cosme-
tica werden vaak gekocht in
Zuid-Korea en doorverkocht
in China.

Chinese groeivertraging
De Chinese economie is het
tweede zorgenkind. Die ver-
traagt opmerkelijk omdat de
handelsoorlog met de Ver-
enigde Staten de economi-
sche groei schaadt, en de
yuan en de Chinese aande-
lenmarkten heeft doen ver-
zwakken. De meeste analis-
ten gaan ervan uit dat dat
een impact zal hebben op de
verkoopcijfers van luxepro-
ducten in China in het
vierde kwartaal. Die aarze-
ling in de markt heeft de
beurskoersen van bedrijven
uit de luxesector voort on-
der druk gezet.

De luxeconcerns blijven
doorgaans wel positief over
China. De wereldleider in
luxegoederen, LVMH (Louis
Vuitton Moet Hennessey),
publiceerde erg sterke cij-
fers over het derde kwartaal.
De omzet steeg met 10 pro-
cent en, erg belangrijk, het
bedrijf meldt dat de vraag in
China standhoudt. Behalve
op de handtassen van Louis
Vuitton en Dior, zijn de Chi-
nezen ook tuk op de cham-
pagnes van Dom Pérignon
en Krug, de wijnen van Che-
val Blanc en Chateau
d’Yquem, maar evenzeer op
de cognac van Hennessy. Al
die producten behoren tot
de duurste in hun segment.

LVMH boorde de afgelopen
jaren een nieuw en belang-
rijk groeikanaal aan: e-com-
merce. Nog maar 9 procent
van de luxeproducten zou
online verkocht worden.
Maar dat zal snel verande-
ren. Tegen 2025 rekenen 
experts op een marktaandeel
van 25 procent en daar zul-
len vooral de jongere consu-
menten voor zorgen. Studies
wijzen uit dat vooral twinti-
gers erg actief zijn op sociale
media. Die worden intensief
bewerkt door negen op de
tien luxemerken. Zij huren
influencers in om hun pro-
ducten aan te prijzen op In-
stagram, Facebook, Snap-
chat en consorten. De

Luxesector is even uit de mode
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doelgroep is een bevolkings-
groep die nu al relatief veel
geld uitgeeft op het internet
en dat zal alleen maar toe-
nemen naarmate ze over
grotere budgetten beschikt.
De luxesector zal daar in elk
geval van profiteren. De sec-
tor is wat uit de gratie van
het beleggerspubliek. Een
duidelijk bewijs daarvan
was dat de mooie resultaten
van LVMH op de beurs be-
loond werden met een
koersdaling.

Exit Puma bij Kering
Kering is bij fashionistas
een minder bekende naam,
maar onder zijn mantel
schuilen wel de wereld -
bekende merken Gucci en
Yves Saint Laurent. Een
tijdje geleden stootte Kering
het sportmerk Puma groten-
deels af. Gucci staat voor 60
procent van de omzet van
Kering. En het gaat goed bij
het modebedrijf. In het
derde kwartaal steeg de om-
zet met 35 procent. Dat was
beter dan verwacht, maar
toch gaf het aanleiding tot
een waardevermindering
van het Kering-aandeel. Al-
weer worden onrust en on-
zekerheid over de economi-
sche bedrijvigheid in China
als boosdoener aangewezen.
Maar die bezorgdheid is, zo-
als gezegd, wellicht wat
overdreven. Kering groeit
vooral organisch. De top-
merken bieden nog heel wat
potentieel. Klanten van over
de hele wereld zijn nog al-
tijd bereid erg veel geld te
betalen voor hun producten.

L’Oréal zonder opsmuk
Met L’Oréal blijven we in
Frankrijk. Het is de grootste
producent van schoonheids-
en cosmeticaproducten ter

wereld. In de portefeuille
zitten onder meer Lancôme,
Armani, Garnier en Redken,
stuk voor stuk sterke mer-
ken. De omzet kwam de af-
gelopen drie kwartalen uit

op 19,9 miljard euro, een
groei van 6,8 procent op ver-
gelijkbare basis. In het afge-
lopen kwartaal realiseerde
L’Oréal een versnelling. Het
werd zelfs de sterkste groei
in tien jaar. De omzet be-
droeg in het afgelopen
kwartaal net geen 6,5 mil-
jard euro. Het management
heeft er dan ook vertrouwen
in dat 2018 een topjaar
wordt. Van problemen in
Azië, en meer in het bijzon-
der China, is nog niets te
merken. Het bedrijf zet
volop in op e-commerce en
dat werpt vruchten af. De
onlineverkoop vertegen-
woordigt al 10 procent van
de omzet. Dat is bijna 40
procent meer dan vorig jaar.

Richemont valt tegen
De halfjaarresultaten van
het Zwitserse Richemont
vielen wat tegen. Over de
eerste jaarhelft was een or-
ganische omzetgroei van 9,5
procent verwacht. Het con-
cern kwam uit op ‘slechts’ 8
procent. De dure uurwerken
van dit bedrijf (IWC, Piaget,
Vacheron) vallen momen-
teel wat minder in de smaak
bij de Aziaten. Een groot

deel onverkochte voorraden
is teruggekocht. Verliesla-
tende winkels zijn gesloten
en er is een onlineverkoop-
kanaal geïnstalleerd. Het is
duidelijk dat prijsdruk ont-
staan is op de uurwerk-
markt. De juwelendivisie
doet het beter. De merken
Cartier en Van Cleef & Ar-
pels verkopen als zoete
broodjes.

Premium bij Estée Lauder
Estée Lauder heeft een
groot groeipotentieel omdat
het uitsluitend actief is in
het premiumsegment van de
verzorgingsproducten. Dat
segment kent een sterkere
groei door een wereldwijde

trend naar meer kwaliteits-
producten. Vooral de afde-
ling huidverzorging blijft
het erg goed doen. Die pro-
ducten worden in hoofdzaak
verkocht in luchthavens en
in speciaalzaken. Bovendien
worden ze vlot in het onli-
neboodschappenmandje ge-
plaatst. De marge daalde in
vergelijking met vorig jaar
met 90 basispunten tot net
geen 9 procent. Hogere mar-
ges bij de divisie huidver-
zorging werden tenietge-
daan door investeringen in
Noord-Amerika. Meer dan
bij de concurrentie wegen
de marketingkosten bij het
Amerikaanse cosmeticabe-
drijf. z
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De Chinese douaniers
zijn tegenwoordig de
eerste zorg van de

luxesector.

Minder duur, maar nog niet goedkoop
Aandelen uit de luxesector zijn
doorgaans duur door de bij-
zonder fraaie winstmarges. De
recente correctie heeft die
waarderingen minder luxueus
gemaakt. Kijk naar het aandeel
LVMH. De gemiddelde koers-
winstverhouding over de afge-
lopen twaalf maanden bedroeg
bijna 28, maar vandaag beta-
len we ongeveer 20 keer de
verwachte winst voor dit boek-
jaar. Door de sterke spreiding
van de producten in de porte-
feuille (dranken, fashion, uur-
werken, cosmetica enzovoort),
heeft LVMH een relatief defen-
sief profiel in de sector en blijf
het onze favoriet op lange ter-
mijn. Maar we zijn nog niet

gehaast om te kopen. We mik-
ken op nog lagere koers- en
waarderingsniveaus in 2019.
L’Oréal en Estéé Lauder vin-
den we echt nog te duur. De
stevige winstmarges bij Kering
kunnen best de komende jaren
ten goede komen van de aan-
deelhouders en bieden kansen
op nog iets lagere niveaus.
De balans van Richemont is
stevig. Het management heeft
bewezen kwaliteiten en het
bedrijf beschikt over topmer-
ken. Ook hier zien we kansen
tegen iets lagere koersen.
Bovendien biedt Richemont
een aantrekkelijk dividendren-
dement in de buurt van 3 pro-
cent.

WAARDERING BELANGRIJKSTE LUXECONCERNS  Bron: Bloomberg

                                                                                                                                                                                                                                 Aandeel Koers Koers/ Dividend Koers-
winst 2018 rendement evolutie 1 j.

RLVMH 260,65 euro 19,8 2,3% +1%
Kering 383 euro 16,9 2,0% -5%
L’Oréal 206,4 euro 28,8 1,9% +9%
Richemont 65,72 euro 18,4 3,3% -26%
Estée Lauder 142 dollar 29,2 1,2% +13%



BOSKALIS

Bosdemonderzoek gaat verder

De tradingupdate over
het derde kwartaal kon
het vertrouwen van de

beleggers niet terugwinnen,
zodat Boskalis met het etiket
van zware achterblijver blijft
zitten. Wat een contrast met
enige tijd geleden. Tussen
2003 en 2013 kende de
grootste baggermaatschappij
ter wereld een gouden de-
cennium en was ze een
beursster. Tussen 2004 en
2014 klom de omzet van af-
gerond 1 naar 3,5 miljard
euro en verzesvoudigde de
bedrijfskasstroom (ebitda)
van circa 150 naar 900 mil-
joen euro. Tussen 2003 en
het voorjaar van 2015 ging
de beurskoers van afgerond
5 naar 50 euro.
Maar de jongste jaren zit de
klad erin. Het duurde tot de
eerste helft van dit jaar om
een omzetherstel te zien. In
de eerste zes maanden van
2018 herstelde de omzet
naar 1,17 miljard euro
(+6,6%), tegenover 1,09 mil-
jard euro in de eerste helft
van 2017. De bedrijfstop liet
weten dat de omzet in het
derde kwartaal verder toe-
nam tegenover het kwartaal-
gemiddelde van de eerste
jaarhelft, maar gaf geen cij-
fers. Vorig jaar daalde de
groepsomzet met 10 procent
tegenover 2016 (2,6 miljard
euro). Een zwak punt in het
halfjaarrapport was dat de
ebitda nog maar eens een tik
van bijna 26 procent had ge-
kregen, van 225,1 naar
167,2 miljoen euro. Het ma-
nagement geeft aan dat ook
daar in het derde kwartaal
beterschap was.
De markt schrok echter
vooral van het nettoverlies
van 361,4 miljoen euro. In de
eerste helft van 2017 was er
nog een nettowinst van

75,1 miljoen euro. Boskalis
boekte immers een buiten-
gewone last van 397 miljoen
euro op de goedkopere
transportactiviteiten in Off-
shore Energy omdat ze door
het overaanbod in Azië ver-
lieslatend waren geworden.
Die beslissing moet volgens
de bedrijfsleiding jaarlijks

de bedrijfswinst (ebit) met
25 miljoen euro opkrikken.
Zonder de forse afwaarde-
ring zou er een nettowinst

van 35,6 miljoen euro zijn.
Dat is toch ook nog een hal-
vering tegenover de eerste
helft van 2017.
De return (koersevolutie +
dividend) van het Boskalis-
aandeel lag de afgelopen vijf
jaar liefst 85 procent lager
dan die van zijn Belgische
sectorgenoot CFE. Dat forse
koersverschil is ook een ge-
volg van de omgekeerde fo-
cus bij Boskalis, dat minder
de klemtoon legt op de bag-
geractiviteit en focust op di-
versificatie. Zo nam het in de
voorbije vijf jaar SMIT In-
ternationale (sleepboten,
berging en wrakopruiming)
en Dockwise (verplaatsen
van extreem zware offshore
platformen) over.
Precies in die offshore-acti-
viteiten zat het de jongste ja-
ren zwaar tegen door de
slechte marktomstandighe-

den in de olie- en gassector.
Het stopzetten van de goed-
kopere transportactiviteiten
legt nog eens de vinger op de
zere plek. De baggeractivi-
teiten doen het al enige tijd
wel weer meer dan behoor-
lijk en ook voor Offshore
Energy klinken in de update
over het derde kwartaal
voorzichtig optimistische
geluiden. De overname van
Fugro in 2016 is gelukkig
niet doorgegaan.
Recente lichtpunten zijn dat
het orderboek eind septem-
ber op het peil van eind juni
gebleven was, in de buurt
van 3,8 miljard euro, en dat
Boskalis het Ostwind 2-con-
tract van 50Hertz, wist bin-
nen te halen, een kabelleg-
gingscontract ter waarde
van 250 miljoen euro.

Conclusie
De tradingupdate over het
derde kwartaal overtuigde
andermaal niet. De perspec-
tieven blijven te gemengd
om kooplust uit te lokken.
De winstverwachting voor
de tweede jaarhelft werd
wel gehandhaafd. Het aan-
deel blijft in de buurt van het
laagste koerspeil van de af-
gelopen vijf jaar noteren. In
2010 werd nog 2,3 keer de
boekwaarde betaald, tegen-
over iets meer dan 1 keer 
nu. Voor de lange termijn
biedt het aandeel wel per-
spectief. z

Koers: 25,21 euro
Ticker: BOKA NA
ISIN-code: NL0000852580
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 3,41 miljard euro
K/w 2017: 21
Verwachte k/w 2018: 28,5
Koersverschil 12 maanden: -14%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20%
Dividendrendement: 4,0%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 27 november

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

inside beleggen aandelen
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De winstverwachting
voor 2018 werd
gehandhaafd.



Een kruising tussen
Ablynx en IBA”, om-
schrijft Gimv-CEO Koen

Dejonckheere het biotech-
bedrijf Camel IDS. Gimv in-
vesteert in een eerste fase
7 miljoen euro in die nieuw-
ste aanwinst in zijn porte-
feuille. Camel-IDS gebruikt
net als Ablynx de antilicha-
men van kameelachtigen,
maar ontwikkelt die nano-
bodies niet tot een genees-
middel, maar tot een trans-
portmiddel om
radio-isotopen precies te
brengen waar ze nodig zijn
om kankercellen te bestrij-
den. Gimv gelooft in dat be-
loftevolle bedrijf en heeft de
ambitie ook in de volgende

kapitaalrondes mee te gaan.
Voor particuliere beleggers
is het onmogelijk zo vroeg in
de ontwikkelingscyclus te
participeren in een biotech-
bedrijf, maar via een beleg-
ging in Gimv kan de beleg-
ger zich wel aan boord
hijsen.
Voor deze belegger blijft
Gimv een van de weinige
mogelijkheden op de beurs
om te investeren in durfka-
pitaal, mét uitzicht op ren-
dement. De resultaten van
de eerste helft van het boek-
jaar 2018-2019, dat liep van 
1 april tot 31 september, be-
vestigen dat Gimv de vruch-

ten plukt van een goede con-
junctuur en een geslaagd in-
vesteringsbeleid. Op de por-
tefeuille boekt het een
rendement van 17 procent.
Na aftrek van de beheers-
kosten en rekening houdend
met een relatief grote
cashpositie van ruim
300 miljoen euro levert dat
op jaarbasis een nettorende-
ment op eigen vermogen
van 10 procent op, goed voor
een winst van 63 miljoen
euro of 2,46 euro per aan-
deel.
Gimv zal dit jaar dus de
mooie reeks van de voorbije
vijf jaar, met rendementen
op eigen vermogen rond 10
procent, kunnen voortzet-
ten. Ook de kwaliteit van de
winst van het voorbije half-
jaar mag gezien worden. Ze
bestaat voor een grote helft
uit meerwaarden en een
kleine helft uit een hogere
waardering van de be-
staande portefeuille. De be-
drijven in portefeuille zagen
de bedrijfscashflow met ge-
middeld 10 procent stijgen
en de omzet met gemiddeld
9 procent. Gimv wijst ook op
de jeugdige leeftijd van de
portefeuille. Het heeft de
participaties gemiddeld nog

maar 3,6 jaar, wat ruimte
laat voor waardestijgingen,
ook omdat Gimv zich niet
rijk rekent. De portefeuille
wordt gewaardeerd tegen
gemiddeld 7,4 keer de be-
drijfscashflow, nog altijd
fair. Hou er rekening mee
dat een correctie op de beur-

zen ook Gimv verplicht die
waarderingen bij te stellen.
Een ander sluimerend risico
is de oververhitting van de
durfkapitaalmarkt. Een
overaanbod aan durfkapi-
taal, aangevuld met een
goedkope kredietfinancie-
ring, stuwt de waarderingen
naar records. Nieuwe deals
worden gewaardeerd tegen
tien keer de bedrijfs-
cashflow. Met die waarde-
ringen wordt het lastig ren-
dementen van 15 procent te
halen, zeker als de conjunc-
tuur zou kantelen. Gimv be-
taalt nu acht tot negen keer
de bedrijfscashflow voor
nieuwe investeringen, maar
beperkt de factuur voor par-
ticipaties die aansluiten op
bestaande bedrijven. Dank-
zij die specialisatiestrategie
beperkt Gimv het risico op
een kater. En, zegt Koen De-
jonckheere: “We betalen lie-
ver iets meer voor een goed
bedrijf met groeipotentieel.”

Conclusie
Gimv gaat door op het elan
van de voorbije jaren en
biedt beleggers een rende-
ment op eigen vermogen
van ongeveer 10 procent. De
jonge en beloftevolle porte-
feuille laat ruimte om dat
voort te zetten, zeker omdat
de portefeuille tegen een
faire waarderingen in de
boeken staat. Een weerbar-
stig beursklimaat en min-
dere conjunctuur zullen ook
Gimv parten spelen, maar de
waardering vergoedt die ri-
sico’s voldoende. z

GIMV

Gimv gaat door op zijn elan

Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 november

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Koers: 48 euro
Ticker: GIMB BB
ISIN-code: BE0003699130
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,22 miljard euro
K/w 2017: 10
Verwachte k/w 2018: 10
Koersverschil 12 maanden: -6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 5,1%
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Gimv zal dit jaar dus
de mooie reeks van
de voorbije vijf jaar,
met rendementen op
eigen vermogen rond
10 procent, kunnen

voortzetten.

“



Zowel alles wat verkeerd
kon gaan, liep dit jaar
fout voor de groente- en

fruitgigant Greenyard. Eind
2017 sprongen de onderhan-
delingen over de overname
van Dole af. Hoewel strate-
gisch zinvol, zou de dure
overname een stevige kapi-
taalverhoging meebrengen.
De aandeelhouders reageer-
den dan ook opgelucht.
Begin mei keerde het tij, na
de onverwachte omzet- en
winstwaarschuwing over
het boekjaar 2017/2018 (tot
31 maart). De omzet daalde
op jaarbasis met 1,7 procent
tot 4,175 miljard euro. Maar
vooral de daling van de re-
currente bedrijfskasstroom
(rebitda; zonder eenmalige
elementen) met 3,8 procent
tot 140,2 miljoen euro ont-
goochelde. De rebitda-marge
zakte van 3,4 naar 3,3 pro-
cent.
Het bedrijf stelde toen nog
voor het boekjaar 2018/2019
een stijging van de recur-
rente bedrijfskasstroom met
10 procent voorop. De half-
jaarcijfers van 1 april tot 31
oktober waren echter ont-
nuchterend. De omzet
daalde met 3,6 procent tot
1,98 miljard euro (-3,2% zon-
der wisselkoerseffecten). In
de afdeling Fresh was er een
daling met 3,5 procent, tot
1,65 miljard euro. De afde-
ling Long Fresh, die de diep-
vriesafdeling Pinguïn en de
conservenafdeling Noliko
omvat, liet een daling van 4,1
procent tot 334,9 miljoen
optekenen.
De rebitda ging 39,9 procent
lager tot 41,2 miljoen euro,
waarvan 21,7 miljoen bij
Fresh (-49%) en 20,5 mil-
joen bij Long Fresh (-20,3%).
De rebitda-marge vermin-
derde van 3,3 naar 2,1 pro-

cent. De droge zomer drukte
de rebitda met 9,7 miljoen
euro. Daarnaast speelde de
grote concurrentie bij Fresh
(-10 miljoen euro). Tot over-
maat van ramp kreeg Green-
yard af te rekenen met de
gevaarlijke listeriabacterie in
een fabriek in Hongarije. In-
tussen is de fabriek weer op-

gestart. De voorlopige kos-
tenraming is teruggebracht
van 30 naar 28 miljoen euro.
Greenyard doet er alles aan
om het vertrouwen te her-
winnen door strengere vei-
ligheidsnormen te hanteren.
Tot nog toe zijn er geen

claims ingediend tegen
Greenyard, maar de juridi-
sche onzekerheid zal wel-
licht nog jaren aanslepen.
De nettoschuld klom de
voorbije zes maanden met
99,3 miljoen euro tot
517,4 miljoen, en de verhou-
ding tussen de nettoschuld
en de rebitda van de voorbije
twaalf maanden steeg door
de fors lagere brutowinst
van 2,8 tot 4,4 keer. Daarmee
zijn de bankconvenanten
(maximaal 3,5 keer) ge-
schonden. Greenyard ver-
kreeg in september een aan-
passing van de convenanten
tot 31 maart 2019, op basis
van een verwachte daling

van de rebitda voor het
boekjaar met 25 procent.
Enkele dagen later werd
Horticulture, de kleinste
maar meest rendabele afde-
ling (13,9% rebitda-marge),
voor 120 miljoen euro ver-
kocht. De opbrengst van de
verkoop gaat naar het terug-
betalen van een retailobliga-
tie van 150 miljoen euro, die
in juli 2019 vervalt. Green-
yard bekijkt nog de verkoop
van niet-kernactiva, en ook
het verkopen en daarna hu-
ren van onroerend goed
wordt overwogen. Het net-
toresultaat dook 113 miljoen
euro in het rood (+12,4 mil-
joen vorig jaar), mede door
waardeverminderingen bij
Long Fresh (29,2 miljoen
euro), door de listeriabacte-
rie (22,6 miljoen) en circa
47 miljoen op de verkoop
van Horticulture.

Conclusie
Het aandeel zit na de desas-
treuze zomer in rustiger
vaarwater. Een recente ana-
listendag herstelde het ver-
trouwen maar gedeeltelijk.
De noodzakelijke margever-
betering moet plaatsmaken
voor het indijken van de
schuldenproblemen en de
reputatieschade. De focus
ligt noodgedwongen volledig
op interne groei, mee met de
klant. Het aandeel noteeert
tegen 0,52 keer de boek-
waarde, maar met een on-
dernemingswaarde (ev) van
9,5 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebtida)
2019. z

GREENYARD

Annus horribilis 2018

Verschenen op insidebeleggen.be
op 29 november

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

inside beleggen aandelen
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Koers: 8,05 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 444 miljoen euro
K/w 2018: 115
Verwachte k/w 2019: -
Koersverschil 12 maanden: -58%
Koersverschil sinds jaarbegin: -59%
Dividendrendement: 0,25%

De juridische
onzekerheid zal
wellicht nog jaren

aanslepen.



Niet iedereen vond de
prachtzomer van 2018
zo geweldig, ondanks

de uitmuntende prestaties
van België op de Wereldbe-
ker voetbal. De bedrijfstop
van Kinepolis bijvoorbeeld
keek maar sip naar de ticket-
verkoop van juli. In augus-
tus normaliseerde het bios-
coopbezoek weer, maar de
averij is behoorlijk groot. In
de periode juli-september
zag Kinepolis het aantal be-
zoekers in België met 19,2
procent dalen, van 2,02 naar
1,63 miljoen. In Frankrijk
was er een daling van 
13,8 procent, van 1,63 naar
1,41 miljoen.
Compensatie kwam onder
meer van Nederland, waar
Kinepolis 200.000 extra tic-
kets extra verkocht, tot
1 miljoen. Die stijging was te
danken aan de overname
van de NH Bioscopen begin
dit jaar en de openingen van
Kinepolis Jaarbeurs in
Utrecht en ’s Hertogenbosch
in juni. Maar vooral Canada
redde de meubels. Daar nam
Kinepolis eind vorig jaar
Landmark Cinemas over. De
tweede grootste Canadese
bioscoopgroep (11% markt-
aandeel) met 45 bioscopen
en 317 schermen heeft een
grote impact op de cijfers
van de grootste Belgische bi-
oscoopuitbater.
Zo zag Kinepolis het aantal
bezoekers toch nog met
2,48 miljoen of 43 procent
stijgen, naar 8,24 miljoen.
Dat betekent niet dat de
winst evenveel is gestegen
in het derde kwartaal. Ook
daar ligt de verklaring in
 Canada. De Canadese bios-
copen zijn minder winst -
gevend dan het groepsmid-
delde. De complexen zijn er
kleiner en voor het over-

grote deel gehuurd. Ze lok-
ken gemiddeld minder be-
zoekers en hebben nog geen
snoepwinkel die de gemid-
delde omzet per bezoeker
optrekt.
Canada weegt bovendien
zwaar. Het is goed voor 
34 procent van het aantal
 bioscoopbezoekers van Ki-
nepolis (8,59 op 25,3 mil-
joen) en bracht de groep
44,4 procent meer bezoe-

kers dan in de eerste negen
maanden van vorig jaar. Ca-
nada is voor de groep het
nummer één in bijdrage tot
het aantal bezoekers, het
nummer twee in bijdrage tot
de omzet en het nummer
drie in bijdrage tot de recur-
rente (zonder eenmalige
elementen) bedrijfskas-
stroom (rebitda).
Halfweg het jaar heeft Kine-
polis 41,5 procent meer tic-

kets verkocht, wat de omzet
38,5 procent hoger duwde,
van 160,1 naar 221,8 miljoen
euro. Daarvan kwam
60,2 miljoen of 27,1 procent
van Canada. De rebitda ging
18 procent hoger, naar
51,9 miljoen euro. Daar le-
verde Canada 8,2 miljoen of
15,9 procent. De rebitda-

marge zakte van 27,5 naar
23,4 procent. De rebitda per
bezoeker ligt aan de over-
kant van de oceaan met
1,46 euro immers een pak
onder het groepsgemid-
delde, dat door Canada is
gezakt van 3,74 naar
3,04 euro per bezoeker. De
huur per bezoeker bedraagt
in Canada zowat 1,50 euro.
Daar ligt dus zowel de uitda-
ging als het potentieel: de
gemiddelde uitgave per be-
zoeker in de Canadese bios-
copen opdrijven. CEO Eddy
Duquenne toonde zich in
augustus met de presentatie
van de halfjaarresultaten en-
thousiast over het verbete-
ringspotentieel. De netto
 financiële schuld is op 
30 september nog lichtjes
gestegen ten opzichte van
de 305 miljoen euro of
2,67 keer rebitda op 30 juni.

Conclusie
Kinepolis blijft een van de
langetermijnfavorieten, die
bij een verdere beurscorrec-
tie in 2019 naar de voor-
beeldportefeuille moet. Het
is nog vroeg, maar het lijkt
erop dat de overname van
Landmark Cinemas op-
nieuw een schot in de roos
is, waardoor de bioscoopuit-
bater nog meer een kas- en
groeimachine wordt en ver-
dere expansie te verwachten
valt. De waardering van het
aandeel daalt (naar bijna
13 keer verwachte verhou-
ding ev/rebitda 2019), maar
is nog te hoog voor een
koopadvies. z

KINEPOLIS

Hitte en Wereldbeker voetbal wegen op derde kwartaal

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Koers: 51,10 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,39 miljard euro
Verwachte k/w 2018: 28
Verwachte k/w 2019: 23
Koersverschil 12 maanden: -13%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: 1,8%
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Canada weegt op de
marges, maar ook
daar ligt juist 
het grote

verbeterpotentieel.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 27 november



Qualcomm is een be-
langrijke speler in half-
geleiders voor mobiele

toestellen als smartphones,
tablets en andere consu-
mentenelektronica. Het be-
drijf heeft twee afdelingen.
Qualcomm Chipset Techno-
logy (QCT) ontwerpt com-
municatiechips en staat in
voor zo’n 80 procent van de
groepsomzet. In Qualcomm
Technology Licensing
(QTL) zijn de intellectuele
eigendommen (patenten)
van de groep ondergebracht.
QTL is de meest winstge-
vende afdeling. Fabrikanten
van mobiele toestellen moe-
ten Qualcomm een vergoe-

ding (royalty) betalen voor
het gebruik van zijn paten-
ten. Dat bedrijfsmodel was
lang erg lucratief, maar de
klanten morren. De royalty-
vergoeding was afhankelijk
van de verkoopprijs van het
eindproduct en almaar meer
afnemers verzetten zich
daartegen.
Een en ander kwam in een
stroomversnelling toen
naast Samsung en Huawei
ook Apple in opstand kwam.
De iPhone-producent stuurt
aan op een juridische veld-
slag. In afwachting van een
uitspraak, die niet voor 2020
wordt verwacht, weigert
Apple nog royalty’s te beta-
len. Qualcomm schat de
achterstallige betalingen op
3,6 miljard dollar.
Ook de mededingingsautori-

teiten hebben problemen
met het licentiemodel van
Qualcomm, wat het Ameri-
kaanse bedrijf al boetes
kostte. Ze hekelen met name
het bijna monopolie van
Qualcomm, dat weigerde
bepaalde patenten aan con-
currenten in licentie te ge-
ven. De Amerikaanse Fede-
ral Trade Commissie heeft
het bedrijf intussen ver-
plicht dat wel te doen.
Bedrijven als Apple en
Samsung ontwikkelen ook
zelf halfgeleiders. Apple
doet voor de iPhone XR en
XS een beroep op Intel.
Qualcomm beseft zelf ook
dat het bedrijfsmodel van
het voorbije decennium op
termijn niet houdbaar is. De
halfgeleidergroep probeerde
dan ook al twee jaar het Ne-
derlandse NXP Semicon-
ductor in te lijven. Die spe-
cialist in halfgeleiders voor
auto’s, industriële toepassin-
gen en het internet der
 dingen moest voor diversifi-
catie zorgen, maar de aan-
deelhouders van NXP kel-
derden de deal.
Als alternatief pakte Qual-
comm uit met een pro-
gramma voor aandelen -
inkoop ter waarde van
30 miljard dollar. Dat moet

het aantal aandelen in om-
loop met bijna een vijfde
verminderen naar 1,19 mil-
jard, en dus de winst per
aandeel opkrikken. Na het
derde kwartaal was nog
8,9 miljard dollar over. De
koersevolutie van de voor-
bije maanden toont aan dat
de inkoop het aandeel niet

echt veel koerssteun biedt.
Het was dus niet de meest
efficiënte aanwending van
kapitaal. Een overname was
op langere termijn zeker de
betere keuze geweest.
Qualcomm richtte vorig jaar
wel een joint venture op met
TDK in het segment van
RFID (radio frequency). Die
moet inspelen op de hoge
vlucht die het internet der
dingen zal nemen met de
komst van het snelle com-
municatieprotocol 5G. Qual-
comm bereidt met de
nieuwe SnapDragon-pro-
cessor al volop het 5G-tijd-
perk voor. Een commerciële
doorbraak is pas voor 2020.
Qualcomm had na het derde
kwartaal 12,1 miljard dollar
in kas. Daar stond een
schuld van 16,1 miljard dol-
lar tegenover. Het kwartaal-
dividend blijft ongewijzigd
op 0,62 dollar per aandeel.

Conclusie
Qualcomm voelt de onrust
in de halfgeleidersector. Een
definitieve oplossing in het
geschil met Apple is nog niet
in zicht. Dat is nochtans
cruciaal om de toekomstige
inkomsten van het bedrijf in
te schatten. De aandelenin-
koop als alternatief voor de
overname van NXP vinden
we niet geslaagd. Het goede
nieuws is dat de waardering
flink is teruggevallen en het
aandeel een aantrekkelijk
rendement heeft. Maar dat
is niet onlogisch, gezien de
vele operationele en juridi-
sche onzekerheden. z

QUALCOMM

Nog altijd veel onzekerheden

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

Koers: 55,84 dollar
Ticker: QCOM US
Markt: New York Stock Exchange
ISIN-code: US7475251036
Beurskapitalisatie: 67,5 miljard dollar
K/w 2017: 15
Verwachte k/w 2018: 14,5
Koersverschil 12 maanden: -16%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 4,5%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 29 novemberBI

De inkoop van eigen
aandelen van de
voorbije maanden
biedt niet echt veel

koerssteun.
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Het Canadese goud -
royalty- en streaming-
bedrijf Sandstorm Gold

Royalties heeft de knoop
doorgehakt. In plaats van in
2019 zijn eerste dividend uit
te keren, breidt het zijn aan-
deleninkoopprogramma fors
uit. Zo wil de CEO, Nolan
Watson, sneller de waarde-
ringskloof met de grotere
sectorgenoten verkleinen.
De verhouding tussen de on-
dernemingswaarde (ev) en
de verwachte bedrijfskas-
stroom 2018 (ev/ebitda) be-
draagt 15,8 keer voor Sand-
storm, tegenover 24,6 keer
voor Franco-Nevada. Tegen
2023 loopt dat verschil nog
op, want de markt houdt nog
geen rekening met de ver-
wachte bijdrage van Hod
Maden vanaf 2022. Sand-
storm heeft een belang van
30 procent in die Turkse
mijn, die de productie van
Sandstorm tegen 2023 zal
optrekken tot 140.000 troy
ounce goudequivalent, van
54.633 troy ounce in 2017.
Watson hintte er al enkele
keren op dat het bedrijf
klaar is voor een eerste
dividenduit kering. Een cru-
ciale voorwaarde is dat de
portefeuille van produce-
rende activa voldoende ma-
tuur en voorspelbaar is, zo-
dat het bedrijf nooit moet
snoeien in zijn dividend.
Sandstorm beoogt met an-
dere woorden een vergelijk-
bare dividendpolitiek als die
van Franco-Nevada, dat al
elf jaar op rij zijn dividend
verhoogde.
De portefeuille van Sand-
storm won de jongste twee
jaar aan maturiteit en staat
het opstarten van de divi-
dendpolitiek niet langer in
de weg. Eind 2019 wordt de
situatie opnieuw bekeken.

Eerst koopt het bedrijf extra
aandelen in. Er liep al een
aandeleninkoopprogramma
voor 9,2 miljoen aandelen.
Tot 14 november waren
2,5 miljoen aandelen inge-
kocht. Sandstorm wil tegen
eind volgend jaar 18,3 mil-
joen aandelen extra inkopen,
goed voor 10 procent van het
uitstaande totaal. Het bedrijf

is van plan alle aandelen in
te kopen en te vernietigen.
Het zal die operatie van 
70 tot 85 miljoen dollar fi-
nancieren met de beschik-
bare cash (11,1 miljoen op 
30 september) en de ver-
wachte kasstroom na belas-
tingen van 2019 (57 miljoen).
Daarnaast maakt Sandstorm
werk van een verruiming

van de ongebruikte krediet-
faciliteit van 150 miljoen
dollar. Die zal dienen voor
het tijdelijk financieren van
nieuwe deals. Het bedrijf
mikt op producerende activa
of activa die in de komende
een à twee jaar de productie
zullen opstarten.
De groepsproductie bleef in
het derde kwartaal tegen-
over dezelfde periode vorig
jaar nagenoeg stabiel (+0,1%)
op 14.314 troy ounce goud -
equivalent. Na negen maan-

den is er een toename met 
2 procent, tot 43.464 troy
ounce goudequivalent. De
omzet daalde met 3 procent
tot 17,3 miljoen dollar (+5,5%
tot 55,7 miljoen na negen
maanden), en de recurrente
(zonder eenmalige elemen-
ten) operationele kasstroom
klom van 11,1 miljoen naar
11,4 miljoen (+7,8% na negen
maanden tot 37,1 miljoen).
De verwachte jaarproductie
2018 bedraagt 56.000 à
60.000 troy ounce goudequi-
valent. Cruciaal is de recente
bevestiging dat de herop-
start van de Braziliaanse Au-
rizona-mijn door Equinox
en de opstart van de Argen-
tijnse zilvermijn Cerro Moro
door Yamana Gold op
schema zitten. Dat laat toe in
2019 te mikken op een pro-
ductie van 63.000 à 73.000
troy ounce goudequivalent.
De jaarlijkse recurrente ope-
rationele kasstroom verdub-
belt na belastingen tegen
2023 tot 116 miljoen dollar.

Conclusie
Het aandeel van Sandstorm
Gold veerde op na de aan-
kondiging over het inkoop-
programma van 10 procent
van de uitstaande aandelen.
Dat moet een bodem leggen
onder de koers, zelfs als de
goudprijs blijft aanmodde-
ren. We gaan in 2019 uit van
stijgende edelmetaalprijzen.
In combinatie met de orga-
nische productiegroei en de
aanzienlijke onderwaarde-
ring is het aandeel klaar voor
een forse inhaalbeweging. z

SANDSTORM GOLD

Uitpakken met stevig inkoopprogramma

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

IS

Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 november

Koers: 4,01 dollar
Ticker: SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 732 miljoen dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: 70
Koersverschil 12 maanden: -9,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20,5%
Dividendrendement: -

Met het
inkoopprogramma

moet de
waarderingskloof 
met de grotere
sectorgenoten
verkleinen.
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inside beleggen markt in beeld

De koers van de techgigant
blijft onder druk staan. In okto-
ber 2018 bereikte Apple een
top van 232 dollar en bedroeg
de beurskapitalisatie meer dan
1000 miljard dollar. Vorige
week loste Microsoft Apple
zelfs even af als het bedrijf

met de grootste beurskapitali-
satie ter wereld. De baisse van
Apple heeft vele redenen. Een-
tje daarvan is een boze Ameri-
kaanse president Donald
Trump, die stelt dat Apple
meer moet produceren in de
Verenigde Staten en minder in
China. Voorts zijn beleggers
bezorgd over de verkoop van
iPhones, vooral buiten de VS.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 179,55 dollar
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005

Een wissel aan de top staat
voor de deur bij het Neder-
lands-Britse bedrijf. De Neder-
landse CEO, Paul Polman, gaat
met pensioen. Op 1 januari
2019 volgt de Schot Alan Jope
hem op. Mogelijk heeft Pol-
mans vertrek te maken met

het feit dat de plannen om het
hoofdkantoor naar Nederland
te verhuizen zijn afgeblazen na
grote tegenstand van Britse
beleggers. Polman zal in de
eerste maanden van 2019 nog
op post blijven om Alan Jope
ondersteuning te geven bij zijn
nieuwe functie. De trend van
Unilever blijft tot nader order à
la hausse gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 48,97 euro
Ticker: UNA NA
ISIN-code: NL0000009355

Het Belgisch-Nederlandse
diag nosticabedrijf werkte zich
op als comebackkid van de
week na de goedkeuring van
de test SelectMDx door de
New York State Department
of Health. Door dat groene
licht kan MDxHealth onder-

handelingen beginnen over de
terugbetaling van die test. Eer-
der was de koers van het aan-
deel sterk teruggevallen na cij-
fers die wezen op een teleur-
stellende groei van Con-
firmMDx, nog altijd het
belangrijkste product van de
groep. MDxHealth kent pro-
blemen met het op peil hou-
den van het Amerikaanse ver-
koopteam. Na het nieuws
klom de koers van MDxHealth
met meer dan 60 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 2,30 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611

De kleine aandeelhouders van
het biotechbedrijf roeren zich.
Ze hebben geen vertrouwen in
de top van het bedrijf en
namen Deminor in de arm om
twee bestuurders te krijgen. Zo
willen ze een beter zicht krijgen
op de strategie van de groep.

ASIT verklaarde in gesprek te
zijn. Het kondigde aan toegang
te hebben tot een cleanroom
waarin het zijn actieve farma-
ceutische ingrediënt (API) kan
produceren voor de fase I/II-
studies van een middel tegen
huisstofmijt en pinda-allergie.
Het begin van die studie wordt
verwacht in de tweede helft
van 2019. Het Franse beurshuis
Kepler Cheuvreux start de
opvolging van het aandeel met
het advies ‘kopen’. Het koers-
doel is 3 euro.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 2,39 euro
Ticker: ASIT BB
ISIN-code: BE0974289218
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Bayer heeft moeite gehad
om Monsanto in te lij-
ven. Het heeft ook veel

geld gekost: 65,7 miljard dol-
lar. De Duitse lifesciences-
groep, die vorige week heeft
aangekondigd wereldwijd
12.000 banen te schrappen,
verteert de enorme over-
name van Monsanto slecht.
Met een koersdaling van
meer dan 40 procent sinds
begin dit jaar, is het aandeel
het meest gezakte in de Eu-
rostoxx50-index. De eerst-
volgende maanden is er
ruimte om een herstelbewe-
ging in te zetten. Maar dan
moet het Roundup-spook
verdwijnen.
In augustus besloot een jury
in Californië dat de Round -
up-producent Monsanto

289 miljoen dollar moet be-
talen omdat de onkruidver-
delger kanker zou hebben
veroorzaakt bij de tuinman
Dewayne Johnson. Er lopen
nog meer dan 8700 verge-
lijkbare claims. Onlangs oor-
deelde een rechter wel dat
de advocaten van Johnson
geen “duidelijk en overtui-
gend bewijs van kwaadwil-
ligheid of onderdrukking
door Monsanto geleverd
hebben”. We gaan ervan uit
dat er tijdelijk herstelkansen
liggen en gaan à la hausse.

Geschreven put
Schrijf de put Bayer maart
’19 met uitoefenprijs
64 euro @ 4,07 euro
Een eerste haussestrategie is
puts te schrijven, bijvoor-

beeld de put maart 64 euro.
Met dat contract halen we
zonder investering direct
4,07 euro binnen. We heb-
ben ons wel tot maart 2019
verbonden om 100 aandelen
Bayer aan te kopen tegen
64 euro. Maar als de aan -
delenkoers van Bayer begint
te herstellen, zal dat niet no-
dig zijn. De premie bevat al-
leen tijdswaarde en die ver-
dwijnt als de tijd vordert. Bij
een koersdaling moeten we
de stukken kopen. We beta-
len dan 64 euro min de pre-
mie van 4,07 euro. Dat
maakt 59,93 euro. Het is zes
jaar geleden dat de koers
nog onder die barrière rond
60 euro gezakt is. Daar ligt
dus een stugge steun onder
de koers.

Gekochte call
Koop de call Bayer juni ’19
met uitoefenprijs 66 euro
@ 3,86 euro
Met dat contract moet de
aandelenkoers slechts een
beetje stijgen en komt dan in
the money. We hebben dus
slechts tijdswaarde gekocht
en die heeft ons 3,86 euro
gekost. De optie loopt tot 21
juni 2019. Tegen dan moet
het koersherstel duidelijk
aanwezig zijn. Naar onze
mening zal dat het geval
zijn, tenzij de schadeclaims
beginnen binnen te vallen of
worden toegekend. Dan
moeten we het geweer van
schouder veranderen. Dat
kan door een calloptie met
lagere uitoefenprijs te
schrijven. z

De correlatie tussen de
olie- en de gasprijzen is
op langere termijn erg

hoog. Dat neemt niet weg
dat er kortere periodes zijn
waarin de prijzen van beide
grondstoffen in tegenge-
stelde zin evolueren. Zo
daalde de prijs van een vat
ruwe olie de voorbije weken
naar het laagste niveau in
meer dan een jaar. Tegelijk
klom de aardgasprijs naar
het hoogste peil sinds 2014.
Op 14 november schoot
aardgas in één handelssessie
zelfs 18 procent hoger, de
grootste stijging in een dag
sinds 2010.

Shorters op het verkeerde
been
De prijsexplosie lijkt op het
eerste gezicht vreemd. De

olieprijzen staan onder druk
door een dreigend over -
aanbod. Tegelijk was ook de
Amerikaanse aardgas -
productie nooit eerder zo
hoog en wordt de capaciteit
nog uitgebreid. In het re-
cente verleden vielen alle
prijsrally’s stil boven het
 niveau van 3 dollar per mil-
joen British thermal units
(Btu, eenheid voor gas).
Daardoor namen veel specu-
latieve investeerders vanaf
dat niveau massaal short -
posities in. Maar toen grote
delen van Noord-Amerika in
november toch onverwachts
en uitzonderlijk vroeg te
maken kregen met een
koude-inval, was de prijs -
reactie overweldigend. Alle
shorters moesten hun posi-
ties sluiten, wat de prijsstij-

ging versterkte. Eind no-
vember bevonden de Ameri-
kaanse aardgasvoorraden
zich 16,6 procent lager dan
een jaar eerder. Tegenover
het vijfjaarsgemiddelde
 bedroeg de afwijking zelfs
bijna 19 procent. Toch is de
kans eerder gering dat de
prijs weer naar het record-
niveau uit 2014 stijgt
(6,5 dollar). De komende
maanden komt nieuwe pijp-
lijncapaciteit beschikbaar
die de aanvoer van aardgas
uit de productiezones in het
noordoosten zal doen toe -
nemen. Dat moet de druk op
de voorraden verminderen.
Daarnaast voorspellen
 Amerikaanse klimatologen
ondanks de koude start een
vrij milde winter door het
weerfenomeen El Niño.

Shorttracker
Beleggers kunnen prijzen
boven 4,5 dollar per miljoen
Btu aangrijpen om short te
gaan op aardgas. Dat kan via
een zogenaamde inverse
tracker of via hefboompro-
ducten. De ETFS 1x Daily
Short Natural Gas (ticker
SNGA) wordt uitgegeven
door ETFS Commodity
 Securities en heeft als ISIN-
code JE00B24DKH53. De
bedoeling van de tracker is
op dagbasis het inverse ren-
dement van de Bloomberg
Natural Gas Total Return-
index te bekomen. Short
gaan op aardgas kan ook via
de hefboomproducten (tur-
bo’s) van BNP Paribas Mar-
kets en Commerzbank. De
spread blijft in beide geval-
len beperkt tot 1 eurocent. z

DERIVATEN

Aardgasprijs explodeert

OPTIES

Verdrijf het Roundup-spook bij Bayer
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inside beleggen portefeuille

Zoals verhoopt – maar het
was absoluut geen ze-
kerheid – hebben de

markten positief gereageerd
op de G20-top in Argentinië
van afgelopen weekend. De
cruciale ontmoeting tussen
de Amerikaanse president
Donald Trump en de Chi-
nese president Xi Jinping le-
verde een pauze op in de
handelsoorlog tussen beide
landen. In afwachting van
onderhandelingen gedu-
rende negentig dagen om
een handelsakkoord te be-
reiken, worden de tariefver-
hogingen op goederen van
10 naar 25 procent niet door-
gevoerd. Die zouden in ja-
nuari ingaan.
Dat geeft ons extra tijd om
de voorbeeldportefeuille aan
te passen. Hoeveel is op ba-
sis van de positieve markt -
reactie aan het begin van de
week niet uit te maken. We
houden vast aan ons af-
bouwplan voor de komende
maanden en voegen Fagron
en deels Euronav aan de

verkooplijst toe. We willen
die favoriet voor de lange
termijn volgend jaar goed -
koper terugkopen. Het heel
goede nieuws over onze
sterwaarde argenx maakt
het gewicht van het biotech-
bedrijf veel te groot. Ook
daar moeten we volgende
week aan werken.

Biocartis: groei zit
op schema
Het Belgische diagnostica-
bedrijf Biocartis kan tevre-
den terugblikken op het

derde kwartaal. Het aantal
geplaatste Idylla-toestellen,
het uiterst performante mi-
nilabo van Biocartis, blijft
sterk groeien. In het derde
kwartaal was er een sterke

toename in de Verenigde
Staten, waardoor het bedrijf
de jaarverwachting heeft op-
getrokken tot een toename
met 300 toestellen, tot 950
geïnstalleerde Idylla’s. Na
een beter dan verwachte
eerste jaarhelft (149 installa-
ties) is de verwachting voor
eind 2018 al opgetrokken
van 900 à 925 tot 925 ge-
plaatste Idylla’s (275 instal-
laties).
De sneller dan verwachte
lancering van de beloftevolle
MSI-test voor darmkanker
in juli is een sterke drijfveer
voor de groei, naast het re-
gelmatige verschijnen van
sterke performantiestudies
met Idylla. MSI is een bio-
merker die onder andere
zou kunnen voorspellen of
immunotherapie zou aan-
slaan. De test kan rekenen
op sterke interesse uit de in-
dustrie, en de CE-markering
wordt verwacht in het eerste
kwartaal van 2019. Dat is een
belangrijke mijlpaal die de
verkoop van testcartridges

in 2019 een stevige duw in
de rug zal geven.
Met de lancering van de
MSI-test is het aanbod in
darmkanker nagenoeg com-
pleet en verschuift de aan-
dacht naar long- en borst-
kanker. In de eerste helft van
2019 volgt de eerste liquide
longkankertest en in 2020
een volgende belangrijke
test. Voor borstkanker heeft
Biocartis nog geen test, maar
het werkt daarvoor samen
met Genomic Health voor de
ontwikkeling van een aan
Idylla aangepaste versie van
de zeer succesvolle Onco-
type DX Breast Recurrence
Score-test. De commerciële
lancering wordt verwacht
vanaf de tweede helft van
2019.
Vorige week kondigde Bio-
cartis een samenwerking aan
met AstraZeneca voor de
uitvoering van een Europese
studie die de snelheid en de
effectiviteit van de huidige
CE-gemarkeerde longkan-
kertest van Biocartis moet
aantonen tegenover be-
staande, langdurige en com-
plexe procedures. AstraZe-
neca is na Amgen en Merck
de derde farmaceutische
partner en een vooraan-
staande speler in longkan-

Pauze in handelsoorlog geeft extra tijd

Energie
7C Solarparken maakte positieve derdekwar-
taalcijfers bekend, waardoor de verwachting
voor het volledige boekjaar wordt opgetrokken
tot een bedrijfskasstroom (ebitda) van 33 mil-
joen euro, tegenover de vorige prognose van
31 miljoen euro. De Belgische uitbater van zon-
nepanelen- of pv-parken wil de portefeuille aan
parken optrekken tot 220 megawatt tegen
2020, tegenover 153 megawatt.

Landbouw
Sipef liet weten dat het tussen 22 en 28
november 6300 eigen aandelen heeft inge-
kocht tegen gemiddeld 50,84 euro.

Vergrijzing
Argenx: D-day 3 december ontgoochelde niet.
Er was dubbel uitstekend nieuws: de bevesti-

ging van de goede resultaten rond efgartigimod
(ARGX-113) voor de zeldzame bloedziekte ITP,
maar vooral de prachtige deal met Cilag GmbH,
een dochter van Janssen Pharmaceutica, voor
cusatuzumab (ARGX-110) in bloedkanker
(AML). Die leidt tot een onmiddellijke betaling
van 300 miljoen dollar. Johnson & Johnson
onderschrijft ook een kapitaalverhoging van
200 miljoen dollar (tegen 100,02 euro per aan-
deel).

MDxHealth: de koers maakte een opmerkelijke
terugkeer na de spectaculaire terugval in de
weken en maanden voordien. Het diagnotica-
bedrijf kondigde aan dat de staat New York het
gebruik van de prostaatkankertest Select MDx
heeft goedgekeurd, waardoor nu alle Ameri-
kaanse staten groen licht hebben gegeven. Dat
is een mijlpaal voor de terugbetaling. De markt
reageerde enthousiast.

Biocartis kan
tevreden

terugblikken op het
derde kwartaal.
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 100 aandelen Royal Dutch Shell gekocht tegen 26,73
euro; we kopen 1000 aandelen McEwen Mining tegen maximaal 1,70 dollar
Verkoop: we hebben 60 aandelen Schlumberger verkocht tegen 46,53 dollar
en 150 aandelen TechnipFMC tegen 20,54 euro; we verkopen 75 aandelen Kraft
Heinz tegen minimaal 52,60 dollar (aangepast!); 150 aandelen Euronav tegen
minimaal 7,70 euro; 100 aandelen Suedzucker tegen minimaal 12,75 euro
(aangepast!); 100 aandelen Fagron tegen minimaal 14,85 euro; we hebben 30
aandelen Fresenius verkocht tegen 52,20 euro (verwerking volgend nummer)      

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
111.165,69  85,8%    18.385,22  14,2% 129.550,91 100%
Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +2,9% Bel20 -12,3%
Eurostoxx50 -9,4% MSCI World +2,4%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

ker. Het aantal verkochte car-
tridges verdubbelde in de
eerste negen maanden. In de
eerste jaarhelft was er een
toename met 115 procent tot
58.000. De jaarprognose
werd licht neerwaarts bijge-
steld: van een verdubbeling
tegenover 2017 naar een stij-
ging met ongeveer 90 pro-
cent, tot 130.000 à 135.000
cartridges (71.000 in 2017,
+280% versus 2016).

Biocartis zette voor zijn geo-
grafische expansie in septem-
ber een belangrijke stap met
het aangaan van een fiftyfifty
joint venture met Wondfu
voor de commercialisering
van Idylla in het domein van
oncologie in China. In de eer-
ste helft van 2019 zal Biocar-
tis de commerciële aanpak
voor Japan aankondigen, de
laatste grote markt die Bio-
cartis nog moet betreden. De

kaspositie bedroeg eind sep-
tember 81 miljoen euro. De
verwachte kaspositie tegen
eind 2018 bedraagt 55 mil-
joen euro (voorheen 50 à
55 miljoen, initieel 50 à
60 miljoen). We zijn tevreden
over de vooruitgang, die het
pad effent voor opnieuw
sterke groei in 2019. Biocartis
zit op schema om break-even
te draaien vanaf 2020 of
2021, maar zal nog bijko-

mende financiering nodig
hebben.
Het aandeel presteert deson-
danks bescheiden. In combi-
natie met onze voorzichtige
visie voor de markten in 2019
is het niet uitgesloten dat we
de komende maanden een
derde van onze positie afbou-
wen. We blijven wel volop
geloven in het grote poten -
tieel op lange termijn. z
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De stoomboot van Sinter-
klaas komt uit Spanje.
Dat zingen de kinderen.

Het speelgoed van de sint
komt zeker niet uit Spanje.
De grote namen uit de speel-
goedindustrie zijn hoofdza-
kelijk gesitueerd in de Ver-
enigde Staten (Mattel,
Hasbro) en Japan (Bandai,
Nintendo). 
De tijd dat de Sint alleen
speelgoedauto’s, treintjes en
poppen meebracht, is al lang
voorbij. Vandaag is zijn boot
volgestouwd met spelconso-
les en computergames. Het
Franse Ubisoft is daar sterk
in.
Toch is het grootste speel-
goedbedrijf van de wereld
nog altijd het bekende Lego
uit Denemarken. Mattel
komt de tweede plaats toe.
Die Amerikaanse speelgoed-
producent, bekend van de
Barbie-poppen, heeft erg te
lijden onder het faillisse-
ment van Toys ‘R’ Us, de
grootste speelgoedverkoper
en een van de voornaamste
klanten van Mattel.

Speculatief Mattel
Mattel heeft een obligatie
met een hoog rendement
uitstaan die vervalt op 15
maart 2023. De coupon be-
draagt 3,15 procent, maar de
stukken kosten slechts 84,75
procent van de nominale
waarde. Daardoor stijgt het
rendement naar 7,35 pro-
cent. Een coupure is te koop
voor 2000 dollar. Het hoge
rendement heeft uiteraard
een reden: de rating kwam
overeen met BB-, maar werd
door Standard & Poor’s ver-
laagd tot B+. De obligatie be-

hoort dus tot de speculatieve
categorie. Het gaat niet goed
met de speelgoedfabrikant.
De eindejaarsperiode is de
beste periode van het jaar.
Maar de interesse voor klas-
siek speelgoed slinkt ten
voordele van de elektronica.
Kortom, Barbie heeft afge-
daan, leve Mario Bros. In de
portefeuille van Mattel zit-
ten nog bekende figuren, on-
der wie The Simpsons en
Monster & co. en ook klas-
sieke spelletjes zoals Pictio-
nary. Maar die kunnen de
zaak niet redden. Dit jaar zal

er geen winst en ook geen
dividend zijn. Concurrent
Hasbro wordt her en der ge-
tipt als overnemer.

Spelletjesspecialist Hasbro
Maar Hasbro heeft het ook
niet gemakkelijk. De omzet
zal dit jaar lager liggen dan
de 5,2 miljard dollar die in
2017 werd gehaald. De winst
zal wat stijgen omdat sterk
in de kosten werd gesnoeid.
Hasbro lijkt het faillissement
van Toys ‘R’ Us beter te ver-
teren dan Mattel omdat het
onmiddellijk naar andere

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Samvardhana 1,8% 06/07/24 89,12 4,01% 100.000 BB+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 90,39 9,33% 100.000 B
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 99,13 4,16% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3,00% 28/02/22 100,55 2,82% 5000 NR
USD AB InBev NV 2,5% 15/07/22 94,86 4,03% 1000 A-
USD Heineken NV 3,5% 29/01/28 94,43 4,24% 2000 BBB+
USD DowDuPont Inc 4,493% 15/11/25 100,61 4,39% 2000 A-
GBP McLaren * 5,00% 01/08/22 94,00 7,12% 100.000 B
NOK Daimler 2,25% 15/12/22 100,07 2,22% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 105,69 1,00% 10.000 AAA
CAD Morgan Stanley 3% 07/02/24 97,24 3,59% 100.000 BBB+
AUD Citigroup Inc. 3,75% 27/10/23 100,76 3,58% 1000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 99,89 4,02% 2000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 98,49 7,95% 5000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8% 01/04/20 84,33 22,49% 1000 AAA
BRL IBRD 7,5% 09/06/21 101,18 6,95% 5000 NR
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 100,72 4,22% 1.000.000 A
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

Zie ginds komt de stoomboot
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distributiekanalen heeft ge-
zocht. Hasbro is gespeciali-
seerd in de ontwikkeling en
de commercialisering van
speelgoed en spelletjes. Het
belangrijkste product is het
wereldberoemde Monopoly-
bordspel, dat al honderden
miljoenen keren over de

toonbank ging. Voorts is Has-
bro de eigenaar van Scrabble,
Cluedo, Trivial Pursuit, Zee-
slag, Power Pack en Risk. Het
commercialiseert onder li-
centie producten van Disney,
Dongeons and Dragons, Ju-
rassic Park, Pokemon, Sesam-
straat en Star Wars.
Dit bedrijf heeft een betere
rating dan Mattel. Standard
& Poor’s kent BBB toe, waar-
door de obligaties tot de cate-
gorie investment grade wor-
den gerekend. Daardoor ligt
het rendement op de meest
recente lening een stuk lager
dan bij Mattel. Ze vervalt op
15 september 2027 en biedt

een halfjaarlijkse coupon van
3,5 procent. De eerste coup-
onbetaling zal dus gebeuren
op 15 maart volgend jaar. Mo-
menteel zijn de coupures van
2000 dollar te koop tegen
92,30 procent, wat het actua-
rieel rendement op 4,56 pro-
cent brengt.

Entertainmentreus 
Disney
Een van de bekendste namen
in de sector van het speelgoed
en de kinderanimatie is Dis-
ney. Dat bedrijf heeft bij som-
mige beleggers misschien een
ouderwets imago, maar het is
dapper bezig daar verande-
ring in te brengen. Deze zo-
mer aanvaardde 21st Century
Fox een overnamebod van
Disney van 71 miljard dollar.
Daarmee werd Disney een
van de grootste entertain-
mentbedrijven ter wereld.
Fox heeft blockbusters zoals
Avatar, maar ook animatie-hi-
treeksen zoals The Simpsons.
Alle Disney-merchandising
gaat via de divisie Consumer
Products & Interactive Me-
dia. Die brengt onder andere

Disney-kinderboeken en -
stripverhalen uit. Ook de
Muppets vallen er onder.
Het bedrijf van Mickey
Mouse heeft verschillende
obligaties uitgegeven. De
emissie van 6 juni 2017 loopt
nog tot 15 juni 2027 en draagt
een coupon van 2,95 procent.
Momenteel is ze te koop te-
gen 94,20 procent zodat het
rendement uitkomt op 3,78
procent. De coupures kosten
1000 dollar. De rating A2
maakt ze geschikt voor de
voorzichtige belegger.
Studio 100 is geen speel-
goedfabrikant, maar als en-
tertainmentbedrijf bezit het
wel de rechten over veel po-
pulaire figuurtjes als Samson,
Kabouter Plop en Maya de
Bij en alle merchandising die
erbij hoort. In juni 2015
bracht de groep een lening
uit met een restlooptijd van
vier jaar. Ze vervalt op 23 juni
2022 en heeft een redelijke
coupon van 3,35 procent. De
huidige obligatiekoers be-
draagt 103,85 procent waar-
door het rendement terugvalt
op een correcte 2,21 procent.

Mager rendement 
bij Ubisoft
Ubisoft Entertainment is
een Franse ontwikkelaar en
uitgever van computerspel-
len. Het is een van de groot-
ste onafhankelijke bedrijven
dat zo’n computerspellen uit-
geeft. Niet alleen kinderen
spelen vaak gepassioneerd de
spellen van Ubisoft, ook dui-
zenden volwassenen zijn
eraan verknocht. Voor de
liefhebbers: spellen als Ray-
man, Tom Clancy, Ghost Re-
con, Prince of Persia, Child of
Eden, From Dust en Driver
zitten in de portefeuille.
De obligatie die begin dit jaar
werd uitgegeven heeft een
looptijd tot 30 januari 2023.
De coupon bedraagt slechts
1,289 procent en het rende-
ment is niet veel hoger, na-
melijk 1,60 procent, vermits
de huidige obligatiekoers 99
procent bedraagt. De coupu-
res kosten 100.000 euro. Het
zijn magere voorwaarden.
Fabrikanten van speelgoed
en (computer)spelletjes spe-
len zelf geen Sinterklaas voor
obligatiebeleggers. z

Het aandeel Aston Martin werd vorige maand
naar de beurs gebracht. Het is geen onverdeeld
succes. De koers staat 20 procent lager dan bij
de introductie. Wie wil beleggen in Aston Martin,
kan misschien beter kijken naar de obligaties van
de sportwagenbouwer. De lening in Britse pond
vervalt op 15 april 2022. De coupon van 5,75 pro-
cent brengt het rendement op iets meer dan 5
procent aangezien de prijs momenteel ongeveer
101,65 procent bedraagt.
Aston Martin kijkt op naar de prestaties van 
Ferrari. De obligatie die een paar jaar geleden
werd geïntroduceerd kende een overweldigend
succes. Momenteel is ze te koop tegen pari. De
coupon van anderhalve procent komt dus over-
een met het rendement. Ze vervalt op 16 maart

2023. De minimuminvestering bedraagt
100.000 euro, minder dan de aankoopprijs van
de goedkoopste wagen met dezelfde naam.
Wie eens in iets anders wil beleggen , kan terecht
bij McLaren. Dat merk van exclusieve sportwa-
gens heeft twee obligaties op de markt die beho-
ren tot de junk bonds. Ze hebben een rating B bij
Standard & Poor’s. Via het filiaal NMG Finco Plc
haalde het bedrijf 250 miljoen dollar op en
370 miljoen Britse ponden. Die laatste lening
(vervaldag 01/08/2022) kan een gokje vormen
op een harde brexit. McLaren is een Brits bedrijf
dat daar wellicht weinig hinder zal van ondervin-
den. De lening kost momenteel 94 procent en de
coupon bedraagt 5 procent. Dat brengt het ren-
dement op een excentrieke 7 procent.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1269 -5,50%
EUR/GBP 0,8849 -1,14%
EUR/NOK 9,7012 +0,00%
EUR/SEK 10,269 +3,94%
EUR/CAD 1,5013 -0,96%
EUR/AUD 1,5589 -0,50%
EUR/NZD 1,6577 -4,48%
EUR/ZAR 15,759 -5,95%
EUR/TRY 5,9228 +25,67%

Toys for boys
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inside beleggen lezersvraag

Het aandeel van K+S blijft
zwakker presteren dan de
aandelen van de andere
meststoffengiganten. Blijft
uw koopadvies overeind?

2018 is voor de aandeelhou-
ders van de Duitse meststof-
fen- en zoutproducent K+S
(voluit Kali und Salz) een
ferme tegenvaller. Sinds het
begin van het jaar is het aan-
deel met 26,1 procent gezakt.
Daarmee doet het 20 pro-
cent minder goed dan de
marktleider in de potassec-
tor, het Canadese Nutrien.
Tot begin augustus liep de
prestatie grotendeels gelijk.
De vooruitzichten voor 2018
waren goed, na de opstart
vorig jaar van Bethune in Ca-
nada, de eerste buitenlandse
potasfabriek van K+S. Maar
kwaliteitsproblemen duw-
den de productieprognose
van Bethune voor dit jaar 
0,2 à 0,3 miljoen ton lager tot
1,4 miljoen ton. De proble-
men raken stilaan onder con-
trole en zullen tegen eind
2019 volledig van de baan
zijn.
De belangrijkste impuls zou
dit jaar komen van het ach-
terwege blijven van produc-
tieonderbrekingen in de
Duitse potasmijnen. Er is vo-
rig jaar forse vooruitgang ge-
boekt in het beheersen van
de structurele problemen
met het lozen van zout afval-
water. Het uitzonderlijk
droge weer was een forse
streep door de rekening.
Twee mijnen moesten in au-

gustus en september drie en
vijf weken dicht, wat 80 mil-
joen euro kostte. Ook in het
vierde kwartaal blijft de situ-
atie kritiek, gezien de te lage
waterstanden in de Duitse
rivieren. Door de problemen
is veel meer en veel duurder
transport over de weg nodig.
Zonder de verbeteringen die
K+S de jongste jaren door-
voerde, had de productie
vanaf juni stilgelegen. Vanaf
2019 voorziet K+S in nog ex-
tra opslagcapaciteit van zout
afvalwater. Een normalise-
ring van het waterpeil tij-
dens de winterperiode is wel
noodzakelijk.
De problemen dwongen de
groep in september tot een
winstwaarschuwing. Het
derdekwartaalrapport stelde
voor 2018 een verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda) van
570 à 630 miljoen euro
voorop, tegenover de eerdere
vork tussen 660 à 740 mil-
joen en 576,7 miljoen in 2017.
De gemiddelde analistenver-
wachting verlaagde sinds au-
gustus van 829 naar
610,2 miljoen euro. Voor
2019 ligt de gemiddelde
voorspelling op 894 miljoen
euro. De omzet in de zoutaf-
deling klom na negen maan-

den met 6,5 procent tot
1,34 miljard euro. Dat was
volledig te wijten aan sterke
groei bij het de-icingzout
(+27% tot 498,5 miljoen).
Hogere transportkosten be-
perkten de groei van de be-
drijfswinst (ebit) echter tot
127,9 miljoen (+3,9%). Bij de
meststoffen klom de omzet
met 10,9 procent tot 1,35 mil-
jard euro, maar de ebit
kromp met 93,2 procent tot
5,1 miljoen. De nettoschuld
bedroeg eind september
4,3 miljard euro, tegenover
4,14 miljard eind 2017, of een
hoge 7,6 keer de ebitda van
de jongste twaalf maanden
(8,1 keer eind september
2017). De groep mikt vanaf
2019 op een positieve vrije
kasstroom en wil tegen 2020
de schuldgraad halveren.
De tegenvallende prestatie
van het aandeel is in belang-
rijke mate een gevolg van tij-
delijke factoren. We sluiten
na de recente verkoop van
Mosaic uit de voorbeeldpor-
tefeuille een opname van
K+S in 2019 niet uit. Koop-
waardig (rating 1C). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Waarom blijft K+S toch zo ontgoochelen?

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 29/11: Greenyard, Qualcomm en aandelenlijsten
Vrijdag 30/11: analyse luxesector, voorwoord 
Maandag  3/12: Biocartis, lezersvraag (K+S)
Dinsdag 4/12:Atenor, Goldfields, opties (Bayer), derivaten (aardgas) 
Woensdag 5/12: Bekaert, Sioen, pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

Apple 130
ASIT Biotech 130
Bayer 131
Biocartis 132
Boskalis 124
Gimv 125
Greenyard 126
Kinepolis 127
K+S 136
MDxHealth 130
Qualcomm 128
Sandstorm Gold 129
Unilever 130

IS

CHAT mee op DONDERDAG 
6 december. Ga voor de
chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  

DINSDAG 11 december
Auribis: resultaten Q3 
Colruyt: halfjaarresultaten 2018-‘19

WOENSDAG 12 december
Inditex: resultaten Q3

DONDERDAG 13 december
Metro: resultaten Q3
TUI: resultaten Q3

DINSDAG 18 december
Carnival: resultaten Q3
PCB: resultaten Q3

VRIJDAG 21 december
Immo Moury: resultaten 1H
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