
B egin februari stonden
de aandelenmarkten
even in rep en roer. De

Dow Jones-index dook op
maandag 5 februari zelfs
meer dan 1000 punten naar
beneden, een dagverlies van
4,6 procent. Het was de in-
leiding tot een week waarin
de beurzen flink in het rood
gingen. Maar de week na-
dien werd haast elke dag een
fraaie winst opgetekend. We
waren niet verrast dat er
zich een correctie voordeed.
Wel de heftigheid, haast bru-
taliteit, stemt tot nadenken.
We blijven erbij dat het om
een eerste, ernstige waar-
schuwing ging. Het is nog
niet het begin van een alge-
mene beurscrash. De eerst-
volgende dagen en weken
kunnen nog hobbelig zijn,
maar we zien de westerse
aandelenmarkten op een re-
latief korte termijn weer stij-
gen.

Een gezonde, tussentijdse
terugval was noodzakelijk,
zeker voor Wall Street.
Maar het fundamentele
plaatje is nog te gunstig om
geen nieuwe records in het
vooruitzicht te stellen. Wall
Street blijft de bakermat.
Vandaar dat we voor de
Standard&Poor’s500-index
als richtpunt 3000 punten
aanhouden voor 2018. Dat
betekent dat we voor de
Amerikaanse beurs nog 

10 tot maximaal 15 procent
stijgingspotentieel zien dit
jaar.
Het grootste risico voor dat
positieve scenario is een
 onverminderde opmars van
de rente. Maar in één adem
zeggen we dat naarmate het
jaar vordert, het almaar
 gevaarlijker wordt. We ver-
wachten dit jaar nog de
zwaarste correctie in jaren
of toch het begin daarvan.

Het Europese gemis
Ook voor de Europese beur-
zen zien we een stijging van
10 procent, wat zowel de
 Eurostoxx50-index als de
ruimere Stoxx600-index
naar de hoogste niveaus van
de afgelopen vijf jaar zou
brengen. Dat betekent voor
de Eurostoxx50-index een
klim richting 3800 punten
en voor de Stoxx600-index
een stijging naar 400 à 420
punten, waar die ook al in
2000 stond.
Die beide Europese pieken
dateren van het voorjaar van
2015. De afgelopen vijf jaar
was dat zowat de enige
 periode waarin de Europese
beurzen erin geslaagd zijn
gedurende meerdere maan-

den duidelijk beter te preste-
ren dan de Amerikaanse.
 Tegen de algemene opinie
van strategen in zijn Euro-
pese aandelenmarkten er
voor de rest absoluut niet in
geslaagd Wall Street te vol-
gen, laat staan te kloppen.
Ook voor dit jaar overheerst
de opinie dat de Europese
beurzen een deel van hun
achterstand op de Ameri-
kaanse aandelenmarkten
kunnen goedmaken. Eind
vorig jaar dachten we daar
ook zo over, nu houden we
het eerder op een vergelijk-
bare prestatie.
De hoofdoorzaak van onze
achterstand op Wall Street is
het gebrek aan Europese
groeimastodonten. Het zijn
in de eerste plaats waarden
als de FAANG-aandelen:
 Facebook, Amazon, Apple,
Netflix en Alphabet
(Google). Ze stuwen de
Amerikaanse indexen fors
hoger. Niet Pfizer, Wal-Mart,
Procter&Gamble en General
Electric. Maar dat soort
grote, bepalende groeibe-
drijven hebben we niet of
nauwelijks in Europa. En dat
zal helaas niet snel verande-
ren. z
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De gereglementeerde
vastgoedvennootschap
(GVV), gespecialiseerd

in residentieel vastgoed voor
senioren, kondigde midden
augustus de grootste investe-
ring in zijn bestaan aan. Aedi-
fica heeft een overeenkomst
gesloten om in Duitsland ze-
ventien rustoorden met zo-
wat 1500 bedden te bouwen
voor het midden- en hogere
segment van de markt. Het
gaat om een investering van
200 miljoen euro. Daarmee
zet Aedifica heel snel het
geld van de derde kapitaal-
verhoging in vijf jaar (na 2012
en 2015) aan het werk. In
maart van vorig jaar haalde
het 219 miljoen euro op met
de uitgifte van bijna 3,6 mil-
joen aandelen tegen 61 euro
per aandeel.
Aedifica zet dus zijn groei in
zorgvastgoed versneld door
en dat blijkt ook uit de half-
jaarcijfers voor het boekjaar
2017-2018 (afsluitdatum
30/6). Op 31 december be-
stond de portefeuille voor
bijna 83 procent uit huisves-
ting voor senioren (tegen-
over 74% op 30 juni 2016),
voor 12 procent uit residen-
tiële of gemengde gebouwen
en voor 5 procent uit hotels
en andere gebouwen. Intus-
sen is de reële waarde van de
vastgoedbeleggingen verder
gestegen tot 1,63 miljard
euro. In anderhalf jaar
kwam er exact een half mil-
jard bij, op jaarbasis iets
meer dan 200 miljoen euro.
De netto huurinkomsten zijn
in de eerste jaarhelft van het
boekjaar met 19 procent ge-
stegen (van 37,23 naar
44,45 miljoen euro) en het
nettoresultaat maakte een
sprong van 23,4 naar
28,3 miljoen euro. Met dank
dus aan een forse externe

expansie. Over het boekjaar
2016-2017 werd een divi-
dend van 2,25 euro bruto per
aandeel uitgekeerd. In het
halfjaarreport lezen we nu
de bevestiging om het divi-
dend voor het boekjaar
2017-2018 verder te laten

stijgen tot 2,50 euro bruto
per aandeel.
De portefeuille van Aedifica
bestond eind 2017 uit 204
panden, goed voor een totale
bebouwde oppervlakte van
844.000 vierkante meter. De
portefeuille van Aedifica om-
vat 768 appartementen (ge-
meubelde en niet-gemeu-
belde), 124 rustoorden (van
68 eind juni 2015 en 110 eind
juni 2017) met circa 11.000
rusthuisbedden en 6 hotels
met 544 kamers. Geografisch
is 19 procent van het onroe-
rende actief in Brussel gele-
gen, 44 procent in Vlaande-
ren, 10 procent in Wallonië,
16 procent in Duitsland en 11
procent in Nederland.
Goed nieuws is de aanhou-
dend zeer hoge gemiddelde
bezettingsgraad (zonder de
gemeubelde appartemen-
ten). Die bedroeg eind vorig
jaar 98,7 procent, evenveel
als het recordniveau van 
30 juni 2017 (het vorige re-
cord was 98,3 procent eind
2015). De gemiddelde bezet-

tingsgraad van de gemeu-
belde appartementen was op
31 december hersteld tot 
77 procent, versus 73,5 pro-
cent op 30 juni, het einde
van het vorige boekjaar.
Voor het boekjaar 2015-2016
bedroeg die bezettingsgraad
wel nog 78,6 procent.
Op 31 december 2017 be-
droeg de schuldratio 
44,78 procent en de netto
 actiefwaarde voor de reële
waarde van de indekkingsin-
strumenten 51,410 euro per
aandeel (49,55 euro per aan-
deel inclusief de niet-gereali-
seerde minwaarden op de in-
dekkingen). De huidige
koers houdt dus nog altijd
een forse premie in ten op-
zichte van de intrinsieke
waarde, meer dan het gemid-
delde van de andere GVV’s.

Conclusie
De investeringen bij Aedifica
steunen op groeiende inkom-
sten op lange termijn dankzij
langlopende en aan de infla-
tie gekoppelde huurcontrac-
ten (gemiddelde resterende
looptijd: 20 jaar). Het biedt
dus een alternatief voor een
obligatie met een verwacht
brutodividendrendement
van 3,2 procent. De kapitaal-
verhoging heeft duidelijk een
nieuwe boost gegeven. De
koers is onlangs wel wat te-
ruggevallen, maar nog niet
voldoende om over te gaan
van een neutraal naar een
positief advies. Daarvoor
blijft de premie ten opzichte
van de intrinsieke waarde
nog wat te hoog. z

Koers: 75,9 euro
Ticker: AED BB
ISIN-code: BE0003851681
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,36 miljard euro
K/w 2017: 22
Verwachte k/w 2018: 23
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3,5%
Dividendrendement: 3,2%

AEDIFICA

Steeds meer buitenlands zorgvastgoed

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 februari

Aedifica maakte in
2017 een

kwantumsprong in
Duitsland.



W e zagen op de analis-
tenmeeting van De-
ceuninck een niet

echt tevreden CEO en refe-
rentieaandeelhouder, Fran-
cis Van Eeckhout. Hij was
vooral teleurgesteld dat de
toename van de recurrente
(zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfskasstroom (re-
bitda) gelijk was aan de om-
zetgroei. Er is met andere
woorden geen vooruitgang
geboekt in de rebitda-marge.
De omzettoename van 
2,4 procent tot 687,2 miljoen

euro in 2017 bij de West-
Vlaamse producent van pvc-
profielen voor ramen en
deuren lag wel in lijn met de
verwachtingen. De omzet-
stijging is een combinatie
van zeer tegenstrijdige
 evoluties: 8,3 procent prijs-
stijgingen en een betere pro-
ductenmix, en een volume-
toename van 1,1 procent
worden door wisselkoers -
effecten -6,9%) sterk af -
gevlakt. De grote boos -
doener bij de munten is de
val van 23 procent van de
Turkse lira.
Zoals gebruikelijk de jongste
jaren is er een hemelsbreed
verschil tussen de prestaties
in de verschillende regio’s.
De absolute uitblinker in
2017 in omzetontwikkeling
is Noord-Amerika, dat de
opgaande tendens doortrekt
met een omzettoename met
8,9 procent tot 129,1 miljoen
euro. Helaas voor de groep
draagt Noord-Amerika het
minst bij. Turkije en andere
opkomende markten leve-
ren met 219,1 miljoen euro in

2017 de grootste bijdrage tot
de omzet. Dat was 2,4 pro-
cent meer dan in 2016. Er
werd dus meer gedaan dan
enkel schade beperkt, want
de vrije val van de Turkse
lira werd volledig gecom-
penseerd door 22,2 procent
prijsstijgingen.
De thuismarkten in West-

Europa stelden het meest
teleur met een omzetafname
van 3,1 procent tot 171,1 mil-
joen euro. Vooral de volu-
medaling met 4,3 procent
valt hier op. Erg hoopvol is
dan weer het herstel van
Centraal- en Oost-Europa
met een omzetstijging van
3,7 procent tot 167,8 miljoen
euro, inclusief een wissel-
koerswinst van 2,7 procent.
Het grootste zorgenkind
was al jaren Rusland, waar
de volumes volgens het ma-
nagement sinds 2013 gehal-
veerd zijn.
De hoofdoorzaak van het
gebrek aan vooruitgang in
winstgevendheid is de
sterke opmars van de grond-
stoffenprijzen, onder meer
stijgingen van bijna 12 pro-
cent in de S-PVC-index. De
toename van de recurrente
(zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfskasstroom (re-
bitda) bleef dus ook beperkt
tot 2,4 procent (van 65,1 naar
66,7 miljoen euro), wat bete-
kent dat de rebitda-marge
onveranderd is gebleven op
9,7 procent. Terwijl CEO
Van Eeckhout de lat op een
rebitda-marge van 15 pro-
cent legt. Maar die stevige
opmars in operationele effi-
ciëntie is eind 2017 ver af

door de tegenwind van de
grondstoffen. Mede door
eenmalige elementen (boek-
houdkundige herwaarde-
ring van belastingkredieten)
maakte de nettowinst wel
een duik van 21,0 naar
13,8 miljoen euro.
De nieuwe fabrieken in Tur-
kije (Menemen) en aan de
Westkust van de Verenigde
Staten (Fernley) zijn in 2017
opengegaan. Daar is dezer
dagen de opening van een
nieuwe extrusiefabriek in
Colombia bij gekomen. In
2016 en 2017 werd 82 mil-
joen euro meer geïnvesteerd
in expansie dan in de
 periode 2010-2015. Het
 dividend voor 2017 wordt
onveranderd gelaten op 
3 eurocent per aandeel.

Conclusie
Het Deceuninck-aandeel is
de jongste maanden terug-
gevallen na een sterke
 periode midden 2017. Het
aandeel is nu weer attractie-
ver gewaardeerd tegen
1,3 keer de verwachte
 boekwaarde en tegen een
verhouding ev (onder -
nemingswaarde)/ebitda 
(bedrijfskasstroom) in de
buurt van 7 voor dit jaar.
Vandaar dat we een advies-
verhoging doorvoeren.
 Deceuninck wordt weer een
portefeuillekandidaat voor
de langere termijn. z

De thuismarkten in
West-Europa stelden
het meest teleur.

DECEUNINCK

Stilstaan is achteruitgaan

Verschenen op insidebeleggen.be
op 27 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 2,88 euro
Ticker:DECB BB
ISIN-code: BE0003789063
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 393 miljoen euro
K/w 2017: 30
Verwachte k/w 2018: 18
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 1,0%
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V oor Deere, de grootste
naam in de sector van
de landbouwwerktui-

gen, zit het eerste kwartaal
van het boekjaar 2017-2018
er al op (afsluitdatum boek-
jaar 30 oktober). Blijkbaar
kunnen de graanprijzen lan-
ger laag blijven dan dat land-
bouwers met hun oude trac-
toren kunnen blijven rijden.
Deere meldt een stijgende
verkoop van landbouwwerk-
tuigen in de Verenigde Sta-
ten, ondanks de daling van
het inkomen van de Ameri-
kaanse boeren. Het afgelo-
pen boekjaar laat dan ook
voor het eerst sinds het
boekjaar 2012-2013 een om-
zettoename optekenen. Die
trend wordt in het eerste
kwartaal van het nieuwe
boekjaar doorgetrokken.
In het eerste kwartaal steeg
de omzet met 27 procent tot
5,97 miljard dollar, tegen-
over 4,70 miljard dollar in de
periode november-januari
2017. Het bedrijfsresultaat
(ebit) klom met een specta-
culaire 51 procent tot
636 miljoen dollar, tegen-
over 422 miljoen dollar in
dezelfde periode een jaar
eerder. De bedrijfswinst van
de pure landbouwactivitei-
ten ging zelfs met 78 procent
vooruit. Per aandeel kwam
de winst uit op 1,31 dollar,
 tegenover 0,63 dollar in het
eerste kwartaal van het
boekjaar 2016-2017, als we
een eenmalige afschrijving
van 535 miljoen dollar door
de hervorming van de Ame-
rikaanse vennootschaps -
belasting buiten beschou-
wing laten. De gemiddelde
analistenverwachting be-
droeg 1,33 dollar per aan-
deel.
Hoewel die analistenconsen-
sus niet werd gehaald, klom

het aandeel toch naar een
nieuw recordniveau. Het
management verhoogde zijn
omzet- en winstverwachting
voor het volledige boekjaar
2017-2018. De omzet zou
niet met 22, maar met 25
procent toenemen, en de
verwachte winst is opgekrikt

van 2,70 naar 2,85 miljard
dollar. Dat betekent dat de
gemiddelde analistenver-
wachting voor de jaaromzet
nu 32,4 miljard dollar be-
draagt (25,9 miljard dollar in
het afgelopen boekjaar) en
de analistenconsensus voor
de winst per aandeel
8,97 dollar, tegenover
5,95 dollar per aandeel in het
vorige boekjaar. De record-
winst van 9,09 dollar per
aandeel van het boekjaar
2012-2013 komt dus aardig
in de buurt.
Deere haalde het afgelopen
kwartaal 61,4 procent van
zijn omzet uit landbouwacti-
viteiten. De resterende in-
komsten komen uit materia-
len voor de bouw en de
bosbouw. Daarnaast is er een
financiële poot, die zich be-
zighoudt met verhuur en
leasing, vooral van land-
bouwvoertuigen. Het aan-
deel van de landbouwactivi-
teiten is gedaald door de

overname van de Duitse
Wirtgen Group, de duurste
overname in de geschiedenis
van Deere. De Duitsers zijn
gespecialiseerd in machines
voor wegenbouw en het
mixen van asfalt. Daarmee
bouwt Deere zijn afhanke-
lijkheid van de cyclische
landbouwactiviteiten af.

Conclusie
De verhoging van de jaar-
prognoses heeft het aandeel
van Deere geen windeieren
gelegd. De koers is opnieuw
gestegen naar een nieuw
 recordniveau. Na de sterke
koersprestatie van de afge -
lopen twaalf maanden kun-
nen we enkel ontgoocheld
zijn omdat we het aandeel te
vroeg uit de voorbeeld -
portefeuille hebben gehaald.
Tegen een verwachte koers-
winstverhouding van 19 en
een verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 12,5 is het aan-
deel niet goedkoop meer. Er
zijn goedkopere alternatie-
ven in de landbouwsector. zKoers: 167,46 dollar

Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 54,1 miljard dollar
K/w 2017: 24,5
Verwachte k/w 2018: 19
Koersverschil 12 maanden: +57%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6,5%
Dividendrendement: 1,4%

DEERE & COMPANY

Recordkoers na hogere prognoses

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

inside beleggen aandelen
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 27 februari

Deere heeft zijn
afhankelijkheid van

de cyclische
landbouw
afgebouwd.



H et Belgische diagnosti-
cabedrijf MDxHealth
trakteerde de aandeel-

houders eind december op
een forse omzetwaarschu-
wing. Na de derdekwartaal-
update werd de vork van de
verwachte omzetgroei voor
2017 verlaagd van 55 à 75
procent naar 45 à 55 pro-
cent. Zelfs de onderkant
daarvan veronderstelde nog
een ijzersterke omzet van
meer dan 18 miljoen dollar
in het vierde kwartaal, te-
genover 7,95 miljoen in 2016
en 18,2 miljoen na negen
maanden (exclusief de een-
malige betaling van 12,1 mil-
joen euro door Exact Sci-

ences). Dat bleek veel te
hoog gegrepen, en dus ging
de voorspelling eind decem-
ber naar een vork van 10 à
20 procent omzetgroei. Uit-
eindelijk steeg de omzet uit
de verkoop van prostaatkan-
kertesten met 13 procent,
van 24,9 naar 28,2 miljoen
dollar (+3 % na negen maan-
den). Inclusief de betaling
van Exact Sciences steeg de
omzet met 35 procent tot
40,5 miljoen dollar. De om-
zet klom in het vierde kwar-
taal met 26 procent tot
10 miljoen dollar.
Het management verwijst
naar twee belangrijke opera-
tionele tegenslagen voor
ConfirmMDx in het vierde
kwartaal. Het belangrijke
contract met Kaiser Perma-

nente kwam later dan ver-
wacht op gang en veel lagere
volumes uit een opvolgstu-
die voor blijvende terugbe-
taling door Medicare, de
Amerikaanse publieke ziek-
teverzekering. Een gedeelte
van de laatste volumes zul-
len in 2018 alsnog worden
gerealiseerd. Het aantal ver-

kochte testen ConfirmMDx
steeg in het vierde kwartaal
met 14 procent tot 6400, een
eerste positief effect van de
uitbreiding van het verkoop-
team van 33 naar 50 mensen
deze zomer.
Op jaarbasis is er een ont-
goochelende groei met 4,9
procent tot 21.400 testen, de
omzet steeg met 5 procent
tot 25,7 miljoen dollar. Het
verkoopteam werd eind
2017 herschikt om maxi-
maal in te zetten op de
grootste urologische centra,
met daarnaast acht speci-
fieke accountmanagers voor
de geïntegreerde gezond-
heidsnetwerken zoals Kai-
ser Permanente en de US
Government Services Admi-
nistration (oorlogsvetera-
nen). De verkoop van Se-
lectMDx, de op urine
gebaseerde prostaatkanker-
test, steeg van 4000 naar
11.700 testen, waarvan 3100
(800 in 2016) in Europa. De
omzet daaruit bedroeg
1,8 miljoen dollar (+257 %,
9 % van het groepstotaal).
Op groepsniveau stegen de
kosten door de uitbreiding
van de organisatie met
9,9 miljoen dollar tot
42,6 miljoen (50 miljoen in
2018), waardoor de nega-

tieve bedrijfskasstroom
(ebitda) beperkt vermin-
derde, van 11,1 naar 10,4 mil-
joen. Het nettoverlies
kromp van 13,2 naar
12,3 miljoen.
In 2018 wordt voor 
SelectMDx het dossier inge-
diend voor een terugbeta-
lingsaanvraag door Medi-
care en voor de opname in
belangrijke klinische richt-
lijnen. Daarnaast wil
MDxHealth na een studie-
publicatie het marktgebruik
uitbreiden naar het opvol-
gen van prostaatkankerpa-
tiënten. Op termijn wil men
ook patiënten met een la-
gere verhoogde PSA-bloed-
waarde screenen. Beide ele-
menten samen
verviervoudigen het markt-
potentieel. Voor 2018 mikt
het management voorlopig
voorzichtig op minstens een
vergelijkbare omzetgroei uit
de verkoop van testen als in
2017 (+13%).

Conclusie
We waren te optimistisch
over de timing waarop
MDxHealth een structureel
positieve kasstroom zal rea-
liseren. Dat huzarenstuk is
wellicht pas voor 2020, in
plaats van de tweede jaar-
helft van 2018. Met een kas-
positie van 16,8 miljoen dol-
lar eind 2017 is het duidelijk
dat bijkomende financiering
nodig zal zijn. De komende
periode zal het bedrijf moe-
ten aantonen dat het zelf-
standige verkoopmodel het
meeste aandeelhouders-
waarde creëert. z

Het verkoopteam
werd eind 2017
herschikt om

maximaal in te zetten
op de grootste

urologische centra.

MDXHEALTH

Voorzichtiger op korte termijn

Verschenen op insidebeleggen.be
op 28 februari

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 3,43 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 171 miljoen euro
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: -35%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: -
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H et aandeel van de por-
tefeuillewaarde Mosaic
maakte een fraaie

sprong na beter dan ver-
wachte vierdekwartaal -
cijfers. De meststoffengigant
– wereldwijd het nummer 1
in fosfaatmeststoffen (ele-
ment P) en het nummer 4 in
potas (element K) – boekte
een recurrente (zonder een-
malige elementen) netto-
winst per aandeel van
0,34 dollar, beter dan de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 0,28 dollar per aan-
deel en te vergelijken met
0,03 dollar per aandeel in
2016.
Inclusief een eenmalige
 belastingvoorziening van
458 miljoen dollar (1,57 dol-
lar per aandeel) was er een
nettoverlies van 431 miljoen
dollar (12 miljoen nettowinst
in 2016), of 1,23 dollar per
aandeel. Op jaarbasis steeg
de bedrijfswinst (ebit) met
46 procent tot 466 miljoen
dollar en bedroeg de recur-
rente nettowinst per aandeel
1,09 dollar, tegenover
0,85 dollar in 2016.
Voor 2018 mikt Mosaic op
een brede nettowinstvork
van 1 à 1,5 dollar per aandeel.
De marktconsensus ligt op
een nettowinst van 1,34 dol-
lar per aandeel. Het beter
dan verwachte resultaat in
het vierde kwartaal werd
 gedragen door de drie af -
delingen. De omzet in de
fostfaatafdeling klom met 
12 procent tot 1 miljard dol-
lar. De brutowinst steeg met
58 procent tot 133 miljoen
dollar, waardoor de bruto-
winstmarge klom van 9 naar
13 procent (12% in het derde
kwartaal). Het volume stabi-
liseerde op 2,5 miljoen ton,
maar de gemiddelde gereali-
seerde verkoopprijs klom

van 317 naar 348 dollar per
ton (+9,8%).
In de potasafdeling steeg de
omzet met 21,9 procent tot
496 miljoen dollar. Dankzij
een mooie stijging van de
 gemiddelde gerealiseerde
verkoopprijzen – van 169

naar 188 dollar per ton – en
een 10 procent hoger volume
van 2,2 miljoen ton, steeg de
brutowinst van 66 naar
114 miljoen dollar (+72,7%)
en de brutowinstmarge van
16 naar 23 procent (status
quo met het derde kwartaal).
De afdeling ‘Internationale
distributie’, vooral de distri-
butieactiviteiten in Latijns-
Amerika, zag de omzet met
4,2 procent toenemen tot
713 miljoen dollar. De bruto-
winstmarge daalde van 59
naar 45 miljoen dollar, maar
de winstmarge van 24 dollar
per ton was beter dan ver-
wacht (20 dollar). Deze af-
deling wordt vanaf 2018
 omgedoopt in Mosaic Ferti-
lizantes, nadat Mosaic begin
januari de overname heeft
afgerond van Vale Fertilizan-
tes, de Braziliaanse mest-
stoffenactiviteiten van Vale.
De overnameprijs werd na
de slechte resultaten in 2017
verlaagd van 2,5 miljard dol-

lar (1,25 miljard in cash en
de uitgifte van 42,3 miljoen
nieuwe aandelen Mosaic)
naar een cashbetaling van
1,15 miljard en de uitgifte
van 34,2 miljoen aandelen
(9,7% verwatering). De on-
verminderde ambities liggen
op een gemiddelde jaarlijkse
bedrijfskasstroom (ebitda)
doorheen de conjunctuur -
cyclus van 300 miljoen
 dollar. Mosaic verhoogde de
beoogde synergievoordelen
van 75 miljoen dollar naar
125 miljoen plus 150 miljoen
productiviteitsverbeteringen
tegen eind 2020 (100 mil-
joen tegen eind 2018). Na de
betaling voor Vale Fertili-
zantes begin januari be-
draagt de nettoschuld
2,7 keer de verwachte ebitda
2018.

Conclusie
Het aandeel van Mosaic rea-
geerde terecht positief op
het vierdekwartaalrapport.
Het management ziet extra
potentieel in Brazilië na de
overname van Vale Fertili-
zantes. In combinatie met
een structureel verbeterde
vraag- en aanbodsituatie in
zowel fosfaat als potas is er
voldoende hefboom voor
een te verwachten winstver-
dubbeling tegen 2020. In die
context blijft de waardering
aantrekkelijk, tegen 20 keer
de verwachte winst 2018 en
met een ondernemings-
waarde (ev) van 8,9 keer de
verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) 2018. z

Koers: 26,32 dollar
Ticker: MOS US
ISIN-code: US61945C1036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 10,14 miljard dollar
K/w 2017: 24
Verwachte k/w 2018: 20
Koersverschil 12 maanden: -14%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 0,4%

De overnameprijs van
Vale Fertilizantes
werd verlaagd door
de slechte resultaten

in 2017.

MOSAIC

Overname Vale Fertilizantes afgerond

Verschenen op insidebeleggen.be
op 1 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Qualcomm kwam de
voorbije kwartalen
wel heel vaak in de fi-

nanciële media. Vooreerst is
er het aanhoudende patent-
geschil met een van zijn be-
langrijkste klanten, Apple.
De halfgeleiderafdeling
QCT (Qualcomm Chipset
Technology) maakt commu-
nicatiechips die in mobiele
toestellen worden inge-
bouwd. In Qualcomm Tech-
nology Licensing (QTL) zijn
de intellectuele-eigendom-
men van de groep onderge-
bracht. Fabrikanten van mo-
biele toestellen moeten aan
QTL een vergoeding (royal-
ty’s) betalen voor het ge-
bruik van die patenten. Daar

wringt het schoentje, want
Apple en andere klanten
klagen over de hoogte van
die vergoedingen, die wor-
den bepaald als een percen-
tage op de verkoopprijs van
de mobiele toestellen. Ap-
ple, dat vrijwel uitsluitend
in het hogere marktsegment
actief is, moest dus het
meest betalen.
Begin vorig jaar schortte
Apple alle licentiebetalingen
op in afwachting van een
rechterlijke uitspraak of een
onderling akkoord. Dat zette
de omzet van het erg winst-
gevende QTL sterk onder
druk en woog ook op de
marges op groepsniveau.
Niet alleen de klanten maar
ook de mededingingsautori-
teiten hebben problemen
met het licentiemodel van
Qualcomm. Na eerdere boe-

tes in Azië kreeg het bedrijf
in januari ook een boete van
1,23 miljard euro van de Eu-
ropese Commissie.
De sterk gedaalde aandelen-
koers lokte in november een
opportunistisch overname-
bod van sectorgenoot
Broadcom uit. Qualcomm
bestempelde dat bod van
60 dollar in cash en 10 dollar
in aandelen als onvol-
doende.
Qualcomm is al sinds okto-
ber 2016 bezig met de over-
name van het Nederlandse
NXP Semiconductor, een
specialist in halfgeleiders
voor auto’s, industriële toe-
passingen en het zoge-
naamde internet der dingen.
Met de overname wil Qual-
comm diversifiëren. Maar
het oorspronkelijke bod van
110 dollar per aandeel werd
door enkele activistische
aandeelhouders van NXP
verworpen. Beide partijen
kwamen toch tot een ak-
koord toen Qualcomm het
bod met 16 procent optrok,
naar 127,5 dollar.
Dat was niet naar de zin van
Qualcomm-jager Broadcom,
die intussen zijn bod van 70
naar 82 dollar had verhoogd,
door een hogere aandelen-

component. Het verlaagde
zijn bod naar 79 dollar.
Qualcomm argumenteert
dat het bedrijf net meer
waard is geworden nu de
overname van NXP bijna in
kannen en kruiken is.
Broadcom heeft een andere
mening. Het management

van Qualcomm stelde zich
uiteindelijk toch open voor
een bod als de prijs nog
wordt verhoogd.
Voor het lopende boekjaar
bedroeg de vooropgestelde
winstvork aanvankelijk 5,25
tot 6 dollar per aandeel. De
bijdrage van NXP wordt op
1,5 dollar geschat, wat het
totaal op 6,75 tot 7,5 dollar
zou brengen. Dat is ruim
dubbel zo hoog als de con-
sensusverwachting, die am-
per 3,4 dollar per aandeel
bedraagt. Op 6 maart is al-
vast de benoeming gepland
van enkele bestuurders die
door Broadcom worden
voorgedragen. Dat zou de
aanvaarding van het bod
sterk vereenvoudigen.

Conclusie
De sterk uiteenlopende
winstprognoses illustreren
de onzekerheid rond Qual-
comm. Daarbij komt de on-
zekerheid over het lopende
overnamebod. Het licentie-
model zal sowieso moeten
worden aangepast, wat de
marges zal inkrimpen. Dat
neemt echter allemaal niet
weg dat Qualcomm een do-
minante speler zal blijven in
het segment van mobiele
communicatie, zowel in
halfgeleiders als in intellec-
tuele eigendommen. We
blijven bij ons positieve ad-
vies en nemen er de volatili-
teit van de overnamesaga
bij. z

Het management van
Qualcomm lijkt toch
te zullen zwichten
voor Broadcom.

QUALCOMM

Veel onzekerheid rond Qualcomm

Verschenen op insidebeleggen.be
op 2 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 66,98 dollar
Ticker:QCOM US
ISIN-code: US7475251036
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 99,1 miljard dollar
K/w 2017: 22
Verwachte k/w 2018: 19,5
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 3,4%
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H et geduld van de aan-
deelhouders van de lin-
gerieproducent Van de

Velde wordt stevig op de
proef gesteld. Een nieuwe
start, gekenmerkt door een
duurzame stijging van de
winst, is nog niet voor mor-
gen. Tegelijk zijn de vruch-
ten van de vorige cyclus op,
wat blijkt uit een dividend-
verlaging van 70 procent
naar 1,03 euro per aandeel.
Van de Velde zal nog niet
meteen ontsnappen uit het
niemandsland. Dit jaar zou
er opnieuw een stijging van
de omzet met 3 à 4 procent
in zitten, in lijn met de
 gemiddelde omzetgroei van
de voorbije tien jaar. Maar
die groei vergt, in tegenstel-
ling tot vroeger, veel meer
investeringen en kosten. De
winstgevendheid zal daarom
ook dit jaar, net als in 2017,
onder druk staan. Door de
stevige koersdaling sinds
 begin vorig jaar is de koers-
winstverhouding gedaald
naar 16. Dat maakt van het
aandeel nog geen koopje,
omdat beleggers erop reke-
nen dat de transformatie
succesvol zal zijn.
Van de Velde heeft geen an-
dere keuze dan toe te geven
op de winstgevendheid om
de toekomst voor te berei-
den. Het bedrijf heeft rijke-
lijk laat de trein van e-com-
merce genomen en moet nu
alle zeilen bijzetten om de
verloren tijd in te halen. Be-
ter laat dan nooit. Er wordt
fors geïnvesteerd in nieuwe
platformen die een groei van
de omzet via e-commerce
mogelijk moeten maken. Dat
vergt ook een vereenvoudi-
ging van de processen, zeker
omdat het bedrijf de voor-
bije jaren kampte met een
toegenomen complexiteit en

leveringsproblemen, wat
 uiteraard niet gesmaakt
wordt door de klanten. Om
de digitale transformatie
mogelijk te maken, heeft het
bedrijf ook duur talent moe-
ten aantrekken. Dat kost al-
lemaal veel geld, maar het

geeft wel aan dat het bedrijf
er nu werk wil van maken.
Er ligt echter nog veel werk
op de plank om de hele ket-
ting, gaande van verkoop tot
productie, te smeren tot een
gedigitaliseerde en efficiënte
machine die de verhoogde
concurrentie aankan.
De resultaten van 2017 tonen
de omvang van de uitdaging
aan. De omzet stagneerde
nagenoeg, waarbij een tegen-
vallende verkoop van de lin-
gerie werd goedgemaakt
door het succes van de bad-
en sportcollecties. De stagne-
rende verkoop ging gepaard
met een stevige duik van de
winstgevendheid. De verge-
lijkbare bedrijfscashflow
daalde met 14 procent, door
margedruk in de groothan-
delsactiviteit, die voor het
leeuwendeel van de winst
zorgt, en vooral door de ho-
gere factuur om het bedrijf
toekomstbestendig te maken.
Vorig jaar liepen die extra
kosten op met 5,1 miljoen
euro, en dat zal dit jaar zeker

niet minder zijn. Vandaar de
waarschuwing van het be-
drijf dat de winst verder on-
der druk zal staan. De netto-
winst steeg vorig jaar wel
nog met 1 procent, wat te
danken is aan een daling van
de belastingvoet naar onge-
veer 30 procent.
Dankzij de ijzersterke want
schuldenvrije balans heeft
Van de Velde financieel alle
mogelijkheden om de trans-
formatie tot een goed einde
te brengen zonder schulden
te maken, want dat blijft
voor het familiebedrijf ta-
boe. Het grootste slachtoffer
van dit beleid is het divi-
dend. De voorbije jaren
werd de overtollige cash uit-
gekeerd via een royaal divi-
dend dat groter was dan de
nettowinst, maar de reste-
rende cash is nu nodig om de
investeringen te financieren.
Het dividend wordt daarom
beknot tot 40 procent van de
nettowinst, wat het
dividend rendement deci-
meert tot 2,5 procent.

Conclusie
Het vraagt nog heel wat tijd
en nog meer geld om Van de
Velde klaar te stomen voor
de toekomst, zonder dat het
succes gegarandeerd is in
deze woelige tijden op de
 retailmarkt. Een dividend -
rendement van 2,5 procent is
pover als wachtgeld. Ook de
koers-winstverhouding van
16 maakt van het aandeel
nog geen koopje. Het advies
blijft houden. z

Van de Velde zal nog
niet meteen

ontsnappen uit het
niemandsland.

VAN DE VELDE

Dure digitale achterstand

Verschenen op insidebeleggen.be
op 1 maart

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

inside beleggen aandelen
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Koers: 40,5 euro
Ticker:VAN:BB
ISIN-code: BE0003839561
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 549 miljoen euro
K/w 2017: 18
Verwachte k/w 2018: 16
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 2,5%
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D e halfgeleiderprodu-
cent trok iets minder
dan een jaar geleden

naar de beurs (Euronext Pa-
rijs) met als doel verder te
groeien. Het bedrijf haalde
266,5 miljoen dollar op en
beschikte daarmee aan het
einde van het vorige boek-
jaar over 319 miljoen dollar
liquiditeiten. Een groot deel
daarvan investeert het in ex-
tra productiecapaciteit.
X-Fab of voluit X-Fab Sili-
con Foundries produceert
halfgeleiders en componen-
ten voor klanten die over
geen of onvoldoende eigen
productiecapaciteit beschik-
ken. De holding Xtrion, die
gecontroleerd wordt door
Roland Duchâtelet, is met

een belang van iets meer
dan 60 procent de hoofd-
aandeelhouder van X-Fab.
Andere aandeelhouders zijn
Françoise Chombar (CEO
van Melexis) en haar man
Rudi De Winter. Laatstge-
noemde is ook de CEO van
X-Fab. Melexis werd in 1999
trouwens afgesplitst van 
X-Fab en er zijn nog altijd
erg nauwe banden tussen
beide bedrijven. Melexis
stuurt steeds meer orders
door naar X-Fab. In het
vierde kwartaal stond Me-
lexis al in voor 40 procent
van de groepsomzet.
X-Fab specialiseert zich in
analoge halfgeleiders die fy-
sieke signalen als druk, ge-

luid en beweging omzetten
in digitale signalen. Wat toe-
passingen betreft, maken
producten voor de autosec-
tor het grootste deel van de
omzet uit. Dat is logisch, ge-
zien de band met Melexis.
In het vierde kwartaal
groeide die productgroep
met 17 procent, naar
70,2 miljoen dollar. De om-
zet uit producten voor in-
dustriële toepassingen klom
met bijna een derde, naar
18,5 miljoen dollar. Het
snelst groeiende maar voor-
lopig nog kleinste segment
zijn de medische toepassin-
gen (+75 % naar 6,9 miljoen
dollar). Het saldo (24,2 mil-
joen dollar) komt van consu-
mentengoederen. De omzet
van dat segment kachelde
met 11 procent achteruit.
De onderneming wil zich
vooral toeleggen op de drie
kernmarkten (auto, industri-
eel, medisch). De levenscycli
in de consumentensector
zijn veel korter en ook de
marges liggen er lager. X-
Fab telt zes fabrieken, waar-
van drie in Duitsland, een in
Frankrijk, een in de Ver-
enigde Staten en een in Ma-
leisië. De fabriek in Maleisië
wordt uitgebreid, wat de
productiecapaciteit zal ver-
hogen. X-Fab nam ook een
verouderde fabriek van het

Franse Altis Semiconductor
over en integreert die nu in
de rest van de groep. De pro-
ductieprocessen worden
omgeschakeld en het is de
bedoeling dat er tegen eind
dit jaar halfgeleiders voor de
autosector geproduceerd
kunnen worden.
X-Fab genereert 84 procent
van zijn omzet in dollar. De
daling van de dollar vorig

jaar was dus slecht nieuws.
De onderneming zag haar
omzet in het vierde kwartaal
met 3 procent op jaarbasis
afnemen naar 154,1 miljoen
dollar. De bedrijfswinst
(ebit) steeg wel met 44 pro-
cent, naar 16,9 miljoen dol-
lar. Over het volledige boek-
jaar kwam de omzet 13
procent hoger uit op
581 miljoen dollar. De ebit
(50,5 miljoen dollar) bleef
op jaarbasis zo goed als on-
gewijzigd. De winstmarge
daalde naar 18,2 procent, te-
genover nog 19,6 procent
een jaar eerder. Voor dit jaar
verwacht het management
een omzet tussen 615 en
655 miljoen dollar. Het mid-
den van die vork zou over-
eenkomen met een omzet-
klim van 10 procent. De ebit
zal tussen 50 en 70 miljoen
dollar uitkomen. Voor 2019
bedragen die cijfers gemid-
deld 700 tot 760 miljoen
dollar (gemiddeld +15%) en
70 tot 110 miljoen dollar.

Conclusie
De verwachte groei van de
omzet en de winstgevend-
heid is bescheiden, mede
door de zwakke dollar. Pas
in 2019 zal het bedrijf op
beide gebieden vooruitgaan.
Het neerwaartse koersrisico
is beperkt, maar fundamen-
teel gezien geldt dat voorlo-
pig ook voor het opwaartse
potentieel. X-Fab is correct
gewaardeerd. z

X-FAB

X-Fab kreunt onder zwakke dollar

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

Koers: 8,83 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parijs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 1,16 miljard euro
K/w 2017: 15
Verwachte k/w 2018: 22
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: -
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In het vierde
kwartaal stond

Melexis in voor 40
procent van de
groepsomzet van 

X-Fab.



inside beleggen markt in beeld

Nadat Econocom eerder had
bekendgemaakt dat de omzet
in 2017 is gestegen met 17,5
procent tot 2,98 miljard euro,
kwam de computergroep met
haar winstcijfers. De winst per
aandeel nam toe van 0,385 tot
0,41 euro. Dat was beter dan
verwacht. De ebita liep op met

10 procent tot 154,4 miljoen
euro. Vooral de afdelingen Lea-
sing en Distribution krikten de
resultaten op, terwijl de divisie
Services het wat liet afweten.
De aandeelhouders worden
getrakteerd op een brutodivi-
dend van 0,12 euro per aandeel.
Ook de prognoses van Econo-
com ogen positief. Zo verwacht
de groep een verdere stijging
van de aangepaste ebita en een
verdere organische groei van
de omzet, die de markt zal ver-
slaan. Het aandeel ontwikkelt
zich zijwaarts.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 6,27 euro
Ticker: ECONB BB
ISIN-code: BE0974313455

Voor de Nederlandse postgroep
PostNL verliep 2017 in mineur.
Hoewel de omzet toenam tot
3,495 miljard euro, daalde het
onderliggende bedrijfsresultaat
van 245 miljoen naar 225 mil-
joen euro, waarmee PostNL uit-
kwam aan de onderkant van de

vork van 220 tot 260 miljoen
euro. De groep wijst op de krim-
pende postvolumes en de ver-
hoogde concurrentie, zowel in
Nederland als in Duitsland en
Italië. Voor 2018 mikt PostNL
op een bedrijfsresultaat tussen
160 en 200 miljoen euro. Het
moet fors in zijn ambitie voor
2020 snoeien. De aandeelhou-
ders krijgen weliswaar een divi-
dend van 0,23 euro per aandeel
uitgekeerd. Na de bekendma-
king van het nieuws kelderde de
koers.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 3,12 euro
Ticker: PNL NA
ISIN-code:NL0009739416

De tapijtproducent Balta, die in
2017 naar de beurs kwam,
maakte opnieuw teleurstel-
lende cijfers bekend. Daardoor
kelderde de koers naar een
nieuw dieptepunt. De pro
forma aangepaste bedrijfkas-
stroom (ebitda) nam wel toe

met 10,3 procent tot 87,3 mil-
joen euro. Dat komt overeen
met een marge van 12,7 pro-
cent. In het vierde kwartaal
verzwakte de pro forma aange-
paste ebitda met 24,8 procent,
terwijl de pro-forma-omzet 
0,4 procent hoger uitkwam.
Balta keert een dividend van
0,08 euro per aandeel uit. Voor
dit jaar verwacht de groep in
de eerste jaarhelft een voort-
zetting van de negatieve trend
van het tweede helft van 2017.
De trend blijft dan ook dalend.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 6,85 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461

De resultaten van Bekaert over
2017 waren beter dan ver-
wacht. Zo steeg de omzet met
10 procent tot 4,098 miljard
euro, hoewel de toename in het
vierde kwartaal slechts 7 pro-
cent hoger uitviel. De bedrijfs-
winst (ebit) daalde licht van
305 naar 301 miljoen euro. Het

eerste semester was beter dan
het tweede, waarin de ebit
onder druk stond door vertra-
gingen om de gestegen grond-
stoffenprijzen door te rekenen.
Bekaert formuleerde voorzich-
tige prognoses voor 2018. De
groep verwacht wel een gelei-
delijke verbetering van de
winstgevendheid. Na de resul-
taten stuwden de beleggers het
aandeel fors hoger, maar na de
importheffingen op staal en alu-
minium nam de koers weer een
flinke duik. Op 35 euro ligt een
steunzone.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 37,22 euro
Ticker: BEKB BB
ISIN-code: BE0974258874
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KBC publiceerde sterke
resultaten over 2017. In
het vierde kwartaal

maakte de bank-verzekeraar
399 miljoen euro winst. Dat
brengt de winst voor het
volledige boekjaar op een
uitstekende 2,6 miljard euro,
een stijging met 6 procent
ten opzichte het boekjaar
2016. Het resultaat van het
vierde kwartaal is beïnvloed
door een negatief effect van
211 miljoen euro door de
hervorming van de Belgi-
sche vennootschapsbelas-
ting. Zonder dat eenmalige
feit bedroeg het nettoresul-
taat voor het vierde kwar-
taal zelfs 610 miljoen euro.
Aan de aandeelhoudersver-
gadering van mei wordt voor
2017 een brutodividend van
3 euro per aandeel voorge-

steld. Daarvan was al 1 euro
interim-dividend uitgekeerd.
Tegelijk koopt KBC 2,7 mil-
joen aandelen terug. Het zijn
allemaal signalen die erop
wijzen dat hausseposities
winstgevend kunnen zijn. De
eerste positie die we voor-
stellen, is de geschreven put,
onze beproefde strategie.

Geschreven put
Schrijf put KBC juni 2018
met uitoefenprijs
80,00 euro@ 6,85 euro
Met dat contract halen we
een mooie premie van
6,85 euro per contract bin-
nen. We moeten dan wel be-
reid zijn de aandelen te ko-
pen tegen 80 euro indien de
koers tegen midden juni niet
hoger geraakt. Maar we re-
kenen erop dat de koers nog

een heel eind hoger gaat dan
de 77,50 euro van nu.

Call-combinatie
Koop call KBC september
2018 met uitoefenprijs
75,00 euro@ 4,88 euro
Schrijf call KBC september
2018 met uitoefenprijs
85,00 euro@ 1,16 euro
Met de gekochte call gaan
we resoluut à la hausse.
Maar het contract kost wel
een forse 4,88 euro. Door
het gelijktijdige schrijven
van de call september met
uitoefenprijs 85 euro halen
we 1,16 euro binnen. De ini-
tiële inleg beperken we zo
tot 3,72 euro. Het betekent
dat de koers van het aandeel
KBC moet stijgen tot boven
78,72 euro (75 + 3,72) voor-
aleer we winst maken. We

zijn daar niet zo heel ver
van. Rond 77,75 euro ligt wat
weerstand. Zodra die over-
wonnen is, ligt de weg naar
hogere koersen open.
De maximale winst halen we
als de koers van KBC stijgt
tot 85 euro. We kopen dan
tegen 75 euro en we verko-
pen tegen 85 euro. Van de
winst van 10 euro trekken
we de investering van
3,72 euro af en we houden
6,28 euro over. Het zwartste
scenario is dat de koers van
KBC onder 75 euro zakt te-
gen 21 september. Beide con-
tracten lopen dan waarde-
loos af en het verlies is
3,72 euro. Maar zover zijn
we nog niet. We houden de
posities voor u in de gaten en
grijpen desnoods in voor de
vervaldag van de opties. z

Op langere termijn is de
correlatie tussen de
energieprijzen relatief

hoog. Een hogere prijs voor
ruwe olie leidt tot prijsstij-
gingen bij stookolie, loodvrije
benzine en diesel. Met aard-
gas is die correlatie al een
stuk minder groot. Dat komt
omdat de Amerikaanse aard-
gasmarkt een eigen dyna-
miek kent. Terwijl de olie-
prijs flink hoger noteert dan
een jaar geleden, maakte
aardgas de omgekeerde be-
weging. Wat het voor inves-
teerders extra moeilijk
maakt, is dat de prijsschom-
melingen niet altijd funda-
menteel te verklaren zijn.

Twee periodes
De aardgasmarkt kent grof-
weg twee periodes. Tijdens

het withdrawal season (no-
vember tot maart) is het ver-
bruik hoger dan de productie
en dalen de voorraden. In het
injection season (april tot ok-
tober) gebeurt het omge-
keerde. Aan het begin van dit
withdrawal season waren de
Amerikaanse aardgasvoorra-
den teruggevallen naar het
laagste niveau in drie jaar.
Dat leidde niet tot specula-
tieve prijsstijgingen. Integen-
deel, de aardgasprijs kel-
derde tussen eind november
en eind december. Eind vorig
jaar werden grote delen van
de VS getroffen door een
koudegolf. Daardoor werd in
januari het verlies bijna vol-
ledig goedgemaakt. In fe-
bruari hernam de dalin, al
was de correctie niet meer zo
diep als in december. De

jongste weken lijkt de prijs te
stabiliseren tussen 2,6 en
2,7 dollar per miljoen British
Thermal Units.

Dieptepunt
De aardgasprijs bereikt in de
periode februari-maart
meestal een dieptepunt.
Maar veel hangt af van bij-
voorbeeld de weersomstan-
digheden. Een late winter-
prik kan de voorraden nog
meer doen terugvallen, ter-
wijl hoger dan normale tem-
peraturen het omgekeerde
kunnen bewerkstelligen.
Marktpartijen die inzetten
op een lagere aardgasprijs
menen dat de voorraden tij-
dens het komende injection
season snel weer zullen oplo-
pen. Optimisten wijzen dan
weer op de lager dan gemid-

delde voorraden en de evolu-
ties aan de aanbodzijde. Zo
neemt de industriële vraag
naar aardgas samen met de
economische groei toe. Op
dit moment geven we iets
meer kans aan een scenario
waarin de aardgasprijzen de
komende maanden stijgen.
Bij de trackers die de aard-
gasprijs schaduwen, steken
er twee bovenuit voor be-
heerd vermogen en liquidi-
teit: het United States Natu-
ral Gas Fund (UNG) met
ISIN-code US9123183009 en
de ETFS Natural Gas met
ISIN-code GB00B15KY104.
Trackers met een hefboom
(zoals UGAZ) mogen voor-
zichtige beleggers wegens de
tracking error bij die produc-
ten in geen geval langere tijd
in portefeuille houden. z

Opties

Haussecombinaties op KBC

Derivaten

Aardgas moet kleur bekennen
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A chteraf bekeken zijn
we tevreden dat we en-
kele weken geleden een

eerste positie in AB InBev
hebben ingenomen, ondanks
de zenuwachtige markt -
omgeving en de toenemende
twijfels over de grootste
bierbrouwer ter wereld.
Maar net die omstandig -
heden bieden doorgaans een
fraaie koopkans. De jaarcij-
fers hebben flink wat twij-
fels weggenomen.
Vooreerst was het cruciaal
dat er opnieuw volumegroei
was. De overname van sec-
torgenoot SABMiller herbe-
vestigde AB InBev als de
 referentie in de brouwers-
wereld. Maar tijdens en kort
na zo’n grote overname is
het niet altijd vanzelfspre-
kend operationeel te schit-
teren. Na de volumekrimp
van 1,2 procent in het derde
kwartaal was het heel be-
langrijk om in het vierde
kwartaal weer aan te kno-
pen met volumegroei. En
die is er ook gekomen: +1,6
procent. Enkel in Noord-
Amerika (in de eerste plaats
Budweiser) was er nog een
achteruitgang met 1,4 pro-
cent. Kijken we alleen naar
het volume van de eigen bie-
ren, dan zien we in de laat-
ste drie maanden van 2017
een toename met 2,3 pro-
cent. Door het veel beter
vierde kwartaal is er op jaar-
basis wereldwijd ook een
lichte volumestijging met
0,2 procent (0,6% voor eigen
bieren).

Uitzonderlijke marge
Naast de volumegroei heeft
AB InBev ook prijsverhogin-
gen doorgevoerd, waardoor
we een bijzonder fraaie orga-
nische omzettoename van
8,2 procent zien in het laatste

kwartaal van 2017. Daarmee
heeft de groep de analisten-
consensus (+5,8%) flink ver-
slagen. AB InBev overvleu-
gelt met zijn omzetgroei niet
alleen zijn belangrijkste con-
currenten, waaronder Hei-
neken en Carlsberg, maar
ook andere internationale gi-
ganten in consumptiegoede-
ren zoals Nestlé, Danone en
Procter & Gamble. Als we de
organische omzettoename
vergelijken over de periode
2012-2017, zien we bij de
grootste bierbrouwer een ge-
middelde groei van 4,5 pro-
cent, tegenover afgerond 
3 procent bij Heineken en 
1,5 procent bij Carlsberg.
Nestlé komt nog het meest in
de buurt met bijna 4 procent,
maar Procter & Gamble zit
bijvoorbeeld slechts op 
2 procent.
Dat is nogmaals een bewijs
dat AB InBev veel meer is
dan een kostenkampioen,
waardoor het uitzonderlijke
winstmarges weet te realise-
ren in zijn sector. Al was 2016
voor de winstgevendheid een
teleurstelling. De ebitda-
marge (bedrijfskasstroom ten
opzichte van de omzet) zakte
dat jaar naar 36,7 procent, te-
genover nog 38,5 procent in
2015. Het margeherstel in de

eerste negen maanden zette
voorbeeldig door in het laat-
ste kwartaal met een uitmun-
tende 42,4 procent. Dat is
maar liefst 440 basispunten
meer dan de tegenvallende
37 procent van het vierde
kwartaal van 2016. De ebitda-
marge staat eind 2017 dan
ook op 39,1 procent, nog be-
ter dan het vorige piekcijfer
van 2015.
De ambitie moet voor dit
jaar dan ook zijn tot boven
de 40 procent ebitda-marge

te springen door de verdere
integratiewinsten van de
overname van SABMiller. De
analisten rekenen er in elk
geval op. AB InBev zag de
winst per aandeel in het
vierde kwartaal een forse
sprong maken van 0,43 naar
1,04 dollar per aandeel. Voor
het volledige boekjaar 2017
geeft dat een toename met
bijna 43 procent, van 2,83
naar 4,04 dollar per aandeel.
Aandeelhouders kregen na
het interim-dividend van
1,6 euro per aandeel bruto
nog een slotdividend van
2 euro per aandeel bruto in
het vooruitzicht gesteld.

Bijkopen
Het was al enige tijd gele-
den, maar AB InBev kreeg
nog eens applaus op alle
analistenbanken en scoorde
ook een mooie winst in reac-
tie op de kwartaal- en jaar-
cijfers. We zijn opgetogen
met de resultaten en zijn
hoopvol voor 2018. Vandaar
dat we niet alleen ons advies
koopwaardig (rating 1A)
bevestigen, maar onze posi-
tie willen verdubbelen met
een opportunistische aan-
kooplimiet voor de voor-
beeldportefeuille. z

AB InBev is meer dan een kostenkampioen
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AB InBev kreeg na
de resultaten nog
eens applaus op alle

banken.
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Nieuws uit de bedrijven
Energie
- 7C Solarparken zet cruciale stappen in zijn expansiestrategie
richting 200 megawatt. De Belgische uitbater van zonnepanelen-
en pv-parken, waarvan de meeste in Duitsland liggen, heeft de
ontwikkelaar Amatec met een pijplijn van 55 megawatt overge-
nomen. Deels daarvoor heeft 7C Solarparken zich verzekerd van
een Schuldschein-lening ter waarde van 25 miljoen euro op vijf
en zeven jaar met een gemiddelde rente van minder dan 2,8 pro-
cent. Tot slot werd Pinta Solarparks overgenomen met drie zon-
neprojecten op daken voor samen 2 megawatt. We komen
daarop uitgebreid terug in het volgende nummer.

Goud en metalen
- Nyrstar kondigde samen met New Century Resources een bin-
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Aankoop:  We kopen 20 aandelen AB InBevbij tegen maximaal91,1 euro
en 100 aandelen Nyrstar tegen maximaal 5,90 euro
Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
132.099,96 97,9 2765,06 2,1 134.865,02 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +7,2%                            Eurostoxx50-index              -5,1%
Bel-20-index                           -2,7%                            MSCI World-index              -2,6%

Orders

dende termsheet aan voor de opname van zinkconcentraat op
lange termijn. De afnameovereenkomst loopt over een periode van
5,5 jaar, geproduceerd door Century Zinc Mine in Australië. We
blijven erbij dat de markt te kritisch was voor de jaarresultaten en
leggen een bijkomende aankooplimiet.

Vergrijzing
- Argenx sloot 2017 in stijl af met een royale kaspositie van
359,8 miljoen euro, een gevolg van de beursgang op Nasdaq vorig
jaar en de stevige kapitaalverhoging in december na uitstekende
klinische resultaten van de molecule ARGX-113 voor de indicatie
myasthenia gravis. De inkomsten stegen tot 41,3 miljoen euro,
maar de kosten liepen ook op. Uiteindelijk werd een nettoverlies
van 28,1 miljoen euro opgetekend.
- Mithra Pharmaceuticals: de jaarresultaten van 2017 vonden we

best meevallen. In omzettermen was vorig jaar het beste jaar voor
het Luikse biotechbedrijf. De omzet klom met 106 procent van
22,5 naar 46,3 miljoen euro. Mithra heeft dan ook duidelijk minder
cash verbrand dan de jaren voordien. Deels door de private plaat-
sing in juni 2017 nam de kaspositie toe van 15,8 miljoen eind 2016
naar 36,2 miljoen euro eind 2017. Sinds het jaarbegin is de koers
sterk opgelopen, in afwachting van de cruciale nieuwsstroom in de
loop van 2018. Aan het einde van het eerste of het begin van het
tweede kwartaal volgen de fase II-resultaten voor Donesta (meno-
pauze). In de tweede jaarhelft (in principe het derde kwartaal) krij-
gen we de fase III-resultaten van de Europese studie met Estelle
(anticonceptie). Misschien tussen beide in volgt de mogelijke
goedkeuring van Myring (vaginale ring) door de Europese autori-
teiten. We wachten vol spanning, maar ook met vertrouwen die
cruciale resultaten af.

      

   



E r valt wat te zeggen om
nu dollarobligaties te
kopen. Voor ons, Euro-

peanen met een sterke euro,
is de Amerikaanse dollar
niet duur. Het is van eind
2014 geleden dat de Ameri-
kaanse munt nog zo goed-
koop was. Maar alles is rela-
tief. Kijken we even terug in
de tijd. Exact tien jaar gele-
den kregen we voor een euro
liefst 1,57 dollar. De huidige
koers van 1,22 dollar staat
daar nog een heel stuk bo-
ven. Maar het is vooral de
trend die valutadeskundigen
in de gaten houden. En die is
sinds begin 2017 stijgend.

De rente stijgt
Een obligatiebelegger bestu-
deert echter het best ook an-
dere factoren vooraleer be-
slissingen te nemen. Zo
roomt een stijgende inflatie
de opbrengst van obligaties
af. In de Verenigde Staten
dateren de recentste cijfers
van midden februari. Ze be-
vestigen de verwachtingen.

De CPI-index (consumer
price index) stond op 2,1 pro-
cent. Een jaar eerder was het
nog 2,5 procent. De PCE-in-
dex (personal consumer ex-
penditure) is misschien re-
presentatiever omdat die als
basis dient voor de door de
Fed (Amerikaanse centrale
bank) vooropgestelde drem-
pel van 2 procent. Die PCE-
index bedroeg 1,8 procent,

0,3 procentpunt lager dan
vorig jaar. Erg veel inflatie-
dreiging gaat daar blijkbaar
nog niet van uit.
De rente rukt wel op. De
rente op tien jaar stijgt stil-
aan richting 3 procent. De
Amerikaanse overheid fi-
nanciert zich vooral via kor-
tetermijnleningen omdat die
goedkoper zijn dan langeter-
mijnschulden. Maar zonder

gevaar is dat niet. Als korte-
termijnschuld gebruikt
wordt om langetermijnuit-
gaven te financieren, ver-
hoogt dat het herfinancie-
ringsrisico.
Dit jaar moet de Ameri-
kaanse overheid 28 procent
van haar totale schuld herfi-
nancieren. Dat komt overeen
met meer dan 3000 miljard
dollar aan Amerikaanse

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125% 17/10/28 101,23 2,00% 1000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 97,52 5,36% 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 99,16 6,70% 100.000 NR
EUR Eramet 4,196% 28/02/24 104,35 3,38% 100.000 NR
CHF Selecta Group BV 5,875 01/02/24 101,27 5,62% 150.000 NR
USD China Evergrande 7,50% 28/06/23 101,95 7,00% 200.000 B-
USD State of Israel 3,25% 17/01/28 97,15 3,59% 200.000 A+
USD Teva Pharmaceutical* 2,2% 21/07/21 90,56 5,20% 2000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,24 3,71% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50% 20/09/22 101,85 2,06% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,55 1,19 % 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,65 2,35% 1000 AAA
AUD. Apple Inc 3,35% 10/01/24 101,32 3,10% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 102,11 3,09% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 100,39 7,40% 5000 AAA
TRY IBRD* 8,25% 04/03/22 87,82 12,27% 1000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26 96,46% 3,23% 1000 AAA

* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties
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Goed moment om kortlopende dollarobligaties te kopen



overheidsobligaties. En dat is
niet alles. Recente schattin-
gen gewagen van een over-
heidstekort van meer dan
1000 miljard dollar volgend
jaar. De belastingplannen van
president Donald Trump
moeten gefinancierd worden,
met een massale toename
van Amerikaanse overheids-
obligaties als gevolg.

De Verenigde Staten vormen
de grootste en meest liquide
markt voor overheidsobliga-
ties in de wereld. De Ameri-
kaanse dollar fungeert nog al-
tijd als de reservemunt van
de wereld. Het risico op een
financieringscrisis in de VS is
dus eigenlijk onbestaand. Dat
betekent echter niet dat de
Amerikanen zich alles kun-
nen veroorloven. Het rende-
ment van de Amerikaanse
overheidsobligaties is mo-

menteel wellicht te laag. Het
zal moeten stijgen om beleg-
gingskapitaal aan te trekken.

De Chinezen spelen niet
meer mee
Dat is des te waarschijnlijker
als China zou overwegen
minder Amerikaanse over-
heidsobligaties te kopen. Als
zo’n grote koper verdwijnt of
minder actief wordt, zou het
rendement op Amerikaanse
overheidsobligaties zeker
stijgen. Er zijn dus goede re-
denen om aan te nemen dat
de rendementen in de Ver-
enigde Staten voort zullen
toenemen. Het eerste optre-
den van Jerome Powell als
voorzitter van de Fed beves-
tigde de vrees van beleggers
voor een hogere rente. Hij
liet er geen twijfel over be-
staan dat hij het beleid van
“geleidelijke renteverhogin-
gen” van zijn voorgangster
Janet Yellen zal voortzetten.
De eerste renteverhoging
komt er dus volgende maand
al.

Enkele concrete
mogelijkheden
Als de rentevoeten stijgen,
dan daalt de koers van be-
staande leningen. Hoe langer
de restlooptijd van de obliga-
tie, des te gevoeliger de koers
voor stijgende rente. Het is,
gezien de vooruitzichten, dus
momenteel beter dollarobli-
gaties te kopen met kortere
looptijden, maximaal vier à
vijf jaar. Die raad geldt ook
voor beleggers die hun obli-
gaties zelden of nooit verko-
pen voor de vervaldag. Zij
zullen op de vervaldag wel-
licht tegen 100 procent te-
rugbetaald worden. Tussen-
tijdse koersdalingen zijn dan
van ondergeschikt belang.
Maar ook die beleggers kie-

zen vandaag het best voor
een korte looptijd. Zo komt
het kapitaal weer tijdig vrij
als de komende jaren emis-
sies op de markt komen met
aantrekkelijke rendementen
voor de langere termijn.
Bij de dollarobligaties is er
een ruime keuze. Een paar
voorbeelden: de brouwer AB
InBev heeft, ondanks een
mindere periode vorig jaar,
een heel goede rating (invest-
ment grade). De obligatie met
looptijd tot 15 juli 2022 heeft
een vaste coupon van 2,50
procent. Tegen een koers van

iets meer dan 97 procent be-
draagt het rendement 3,10
procent.
Het Israëlische Teva Phar-
maceuticals produceert ge-
nerische medicijnen, maar
ondervindt daar op de Ame-
rikaanse markt problemen
mee. Dat is de reden voor de
lage koers van zijn obligatie
(90%) met vervaldag op 18
december 2022 en coupon
van 2,95 procent. De obligatie
heeft een rating BBB- bij
Standard & Poor’s. Maar het
rendement is navenant: 5,20
procent. z

Doorbraak van de groene obligatie
België heeft onlangs zijn eerste groene obligatie op de markt
gebracht. We hadden dat hier al een hele tijd geleden aangekon-
digd. Er wordt gezegd dat België het tweede land is met een
groene staatsobligatie, na Frankrijk. De waarheid is dat ook Polen
ons is voorgegaan, in december 2016. De Belgische lening heeft
een rating AA bij Standard & Poor’s en er is 15 jaar lang een vaste
coupon van 1,25 procent. Dat brengt het huidige rendement op
1,28 procent (de koers van de obligatie is 99,50%).
Een gewone staatsobligatie had volgens minister van Financiën
Johan Van Overtveldt 2,5 basispunten meer rente moeten bieden
en dat zou elk jaar 1,125 miljoen euro meer kosten. Dat is goed
nieuws voor de schatkist, maar minder voor de koper van deze
lening. De ‘idealist’ die groene leningen koopt met de bedoeling
een steentje bij te dragen aan een groenere wereld, offert dus een
deeltje rendement op.
Blijkbaar zijn er genoeg beleggers die tevreden zijn met een lager
dan normaal rendement. Volgens Standard & Poor’s werden vorig
jaar voor 155 miljard dollar aan groene obligaties op de markt
gebracht. Dit jaar wordt zelfs de kaap van 200 miljard dollar
gerond.
Ook groeilanden storten zich op de schatkamers van de groene
obligaties. Fiji lanceerde vorig jaar een green bond van 100 miljoen
Fiji-dollar, omgerekend zo’n 42 miljoen euro. Fiji zal de opbreng-
sten van die groene obligaties inzetten voor projecten die het land
weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatverande-
ring. In 2030 wil Fiji 30 procent minder CO2 uitstoten. Ook
Marokko en Zweden hebben al aangekondigd dat ze de opwar-
ming van de aarde zullen bestrijden met kapitaal uit green bonds.
Er zijn debiteuren die het echt te bont maken. Een Deens energie-
bedrijf heeft een hybride groene obligatie uitgebracht met een
vaste coupon van 2,25 procent per jaar, met einddatum in 3017,
over duizend jaar. Echt ideaal voor heellangetermijnbeleggers.

OBLIGATIEFOCUS

Door de stijgende
Amerikaanse rente
moet u de klemtoon
leggen op kortere

looptijden.

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2223 +15,76%
EUR/GBP 0,8845 +3,91%
EUR/NOK 9,6164 +8,71%
EUR/SEK 10,113 +5,92%
EUR/CAD 1,5632 +12,92%
EUR/AUD 1,5661 +13,83%
EUR/NZD 1,6917 +15,24%
EUR/ZAR 14,358 +5,30%
EUR/TRY 4,6461 +22,33%
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Het aandeel van Sandstorm
Gold viel de jongste weken
vrij stevig terug. Was het
wel een goed idee om Whea-
ton Precious Metals in de
voorbeeldportefeuille in te
ruilen voor het Canadese
royaltybedrijf? 

Midden januari wisselden
we het royalty- en streaming-
bedrijf Wheaton Precious
Metals (WPM) in de voor-
beeldportefeuille in voor de
kleinere sectorgenoot Sand-
storm Gold. De vergelij-
kingsperiode is heel kort,
maar toch heeft Sandstorm
Gold sinds de aankoop 3 pro-
cent beter gepresteerd dan
WPM. Maar een terugval
met 9 procent is uiteraard
niet het gedroomde resultaat.
Tegenover de koerspiek op
24 januari bedraagt de terug-
val zelfs 20 procent.
Een eerste verklaring is de
evolutie van de goudprijs.
Niet toevallig piekte de
goudprijs op 24 januari op
1361 dollar per ounce, met
sindsdien een bescheiden te-
rugval tot 1323 dollar (-2,8%).
Voorlopig blijft de goudprijs
gevangen in een nauwe tra-
dingrange. Het patroon van
steeds hogere bodems sinds
eind 2015 is evenwel intact,
maar het blijft vooralsnog
wachten op een doorbraak
boven de cruciale weerstand
van 1375 dollar per ounce,
het piekniveau van juli 2016.
We verwachten zo’n door-
braak later dit jaar. Dat zal

het definitieve technische
signaal geven dat de dalende
goudprijsmarkt die is ingezet
in 2011 achter ons ligt.
Daarop verwachten we een
forse instroom van nieuw in-
vesteerdersgeld richting
edelmetalen. Maar zover is
het nog niet.
Een tweede factor die de
mindere prestatie van het
aandeel van Sandstorm Gold
verklaart, is het wat mindere
vierdekwartaalrapport dat
op 15 februari werd bekend-
gemaakt. De omzet daalde in
het vierde kwartaal met
1,1 miljoen dollar tegenover
het vierde kwartaal van 2016
tot 15,4 miljoen (-6%). Maar
dat was een gevolg van een
eenmalige correctie van
1,9 miljoen dollar op royalty-
inkomsten in Noord-Ame-
rika. De productie zakte met
9 procent tot 12.032 ounce
goudequivalent, maar steeg
op jaarbasis met 9,9 procent

tot 54.633 ounce goudequi-
valent, aan de bovenkant van
de vooropgestelde produc-
tievork van 50.000 à 55.000
ounce. Het bedrijf was ook
vrij voorzichtig in zijn prog-
nose voor 2018, met een ver-
wachte productie van
50.000 à 60.000 ounce goud -
equivalent, maar het is dui-
delijk dat veeleer wordt ge-
mikt op een cijfer aan de
bovenkant van die vork.
Onze argumenten om Sand-
storm Gold in de voorbeeld-
portefeuille op te nemen,
blijven onverminderd over-
eind. Het beschikt over het
sterkste groeiprofiel in de
royaltysector met een ver-
wachte productie tegen
2022 van 125.000 ounce
goud equivalent (+129 pro-
cent tegenover 2017). Daar-
naast is er de enorme verbe-
tering van de kwaliteit van
de partners, de mijnbouwbe-
drijven en de stevige onder-
waardering van 30 à 50 pro-
cent tegenover de grootste
sectorgenoten. Koopwaar-
dig (rating 1B). z
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Was Sandstorm Gold een goed idee?

Chat mee op DONDERDAG 
8/3  VAN  12 TOT 13 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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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 1/3: Van de Velde, Mosaic, aandelenlijsten
Vrijdag 2/3: Qualcomm, X-Fab, voorwoord
Maandag  5/3: AB InBev, opties (KBC), derivaten (aardgas)
Dinsdag 6/3: lezersvraag (Sandstorm Gold), Recticel, TechnipFMC
Woensdag 7/3: Bekaert, Newmount Mining, pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 8 MAART

Akzo-Nobel: jaarresultaten 2017

Atenor: jaarresultaten 2017

Boskalis: jaarresultaten  2017

Care Property Invest: jaarresultaten 2017

Engie: jaarresultaten 2017

Keyware: jaarresultaten 2017

Resilux: jaarresultaten 2017

DINSDAG 13 MAART

Bpost: jaarresultaten 2017

WOENSDAG 14 MAART

Picanol: jaarresultaten 2017

Tessenderlo: jaarresultaten 2017

DONDERDAG 15 MAART

Thrombogenics: jaarresultaten 2017

VRIJDAG 16 MAART

Bone Therapeutics: jaarresultaten 2017
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