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Op 18 mei haalde het Belgisch-
Nederlandse biotechbedrijf
Argen-X ruim 100 miljoen dollar

op na zijn beursgang (IPO) op Nasdaq.
De inspanningen van
CEO Tim Van Hauwer-
meiren van de afgelopen
jaren om regelmatig
investeerders in de Ver-
enigde Staten te ontmoe-
ten, werden eens te meer
beloond. De ontwikke-
laar van antibody’s tegen
kanker en immuniteits-
ziekten komt daarmee in het gezelschap
van Celyad, Tigenix en Galapagos, die
ook een notering hebben op Nasdaq.

Met een beurskapitalisatie van
3,75 miljard euro weegt Galapagos even
zwaar als het dozijn andere biotechaan-
delen op de Brusselse beurs samen. Het
lijkt alsof Galapagos al het geld aantrekt
dat de beleggers in biotech willen steken.
Galapagos heeft twee ijzers in het vuur
die tot de verbeelding spreken.

Vooreerst heeft Galapagos een poten-
tiële blockbuster in handen met filgo-
tinib, een potentiële, selectieve JAK1-
remmer tegen ontstekingsziekten, in de
eerste plaats in reuma. De markt schat
in dat er piekverkopen tot 2 miljard euro
mogelijk zijn. Daarnaast werkt Galapa-
gos in samenwerking met AbbVie aan
een drievoudige combinatietherapie
voor cystic fibrosis (taaislijmziekte of
mucoviscidose). Ook daar zijn piekver-
kopen boven 1 miljard niet uitgesloten.

Rest onderschat
Een jaar geleden hebben we het enga-

gement genomen voor de lange termijn
gespreid te investeren in de Belgische
biotechsector. We zijn dus op zoek naar
de opvolgers van Galapagos. Buiten

Galapagos kunnen we moeilijk stellen
dat de markt hoge verwachtingen in de
beurskoersen heeft ingecalculeerd.

Al heeft Argen-X, dat erg beloftevol
is in de behandeling van
kanker en immuunziek-
ten, door de IPO op Nas-
daq al een inhaalbewe-
ging gemaakt (afgerond
500 miljoen euro markt-
waarde). Ablynx was
begin vorig jaar goed op
weg de grens van 1 mil-
jard euro beurskapitalisa-

tie te halen. Maar toen partner AbbVie
het potentiële reumamiddel vobarili-
zumab niet inlicentieerde, duwde dat
de koers van Ablynx fors lager. De beleg-
gers twijfelen of het Gentse biotechbe-
drijf volgend jaar met caplacizumab,
een middel tegen de levensbedreigende
bloedstollingsziekte TTP, een eerste
geneesmiddel op de markt kan hebben.

De marktwaarde van Bone Thera-
peutics, een potentiële gamechanger in
bottherapie, is helemaal verschrompeld
tot 50 miljoen euro, sinds stichter en
CEO Enrico Bastianelli uit het bedrijf is
gestapt. MDxHealth, het diagnostica-
bedrijf met een vermaarde test in de
strijd tegen prostaatkanker, groeit sterk
en is op goed op weg om winst te
maken. Ook dat vertaalt zich niet in de
marktwaarde van 250 miljoen euro.

En wat te zeggen van de beurskapi-
talisatie van minder dan 300 miljoen
euro van Mithra Pharmaceuticals, dat
mogelijk de bepalende speler in vrou-
wengeneeskunde wordt, met middelen
in contraceptie (Estelle) en menopauze
(Donesta)? Ook van Thrombogenics,
waarvan de beurswaarde bijna volledig
bestaat uit cash, verwacht de markt niks
meer. Maar op een dag… z
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In de sportbusiness woedt al jaren een
hevige strijd tussen Nike en Adidas.
De wedijver tussen de twee giganten

komt symbolisch tot uiting in de strijd
om tot elke prijs een atleet als eerste een
marathon onder de twee uur te laten
lopen(Breaking2). Op 6 mei kwam Eliud
Kipchoge op het circuit van Monza met
de speciaal ontworpen Nike Zoom
Vaporfly 4 % daar al verbazend dichtbij
met 2 uur en 25 seconden. Adidas heeft
ook speciaal schoeisel, de Adidas Adi-
zero Sub2, ontwikkeld dat die stunt tot
een goed einde moet brengen.

De harde strijd tussen Nike en Adidas
zou bijna doen vergeten dat er nog ka -
pers op de kust zijn. Puma, het bedrijf
van Rudolf Dassler (Adidas is gesticht
door zijn broer Adi Dassler), is ook goed
bezig. Het zag zijn omzet in het laatste
kwartaal van 2016 voor het eerst boven
1 miljard euro stijgen. Dit jaar kan de
omzet voor het eerst boven 4 miljard
euro uitkomen. Met de hulp van super-
sterren zoals Rihanna en de sprinter
Usain Bolt kan de nettowinst van Puma
dit jaar verdubbelen tot 115 miljoen
euro. Dat is nog ver van de recordwin-
sten van een tiental jaar geleden. Maar
het is alleszins een sterk signaal dat
Puma zich door de grote broer Adidas
niet meer in een hoek laat dringen.

Vuur aan de schenen
Groter is Adidas in elk geval. De

omzet bedroeg vorig jaar bijna 20 mil-
jard euro, ongeveer vijf keer meer dan
Puma. De nettowinst van Adidas (1 mil-
jard euro) is zelfs tien keer groter dan
die van Puma. Dat komt neer op 5 euro
per aandeel. Niet slecht voor een bedrijf
dat oorspronkelijk laarzen produceerde
voor de Wehrmacht. Adidas mikt voor

2017 op een stijging van de omzet van
11 tot 13 procent tegen constante wis-
selkoersen, en op een stijging van het
nettoresultaat van 18 tot 20 procent, tot
1,2 à 1,225 miljard euro. Het sportkle-
dingbedrijf liet bij de publicatie van de
jaarcijfers weten dat het streeft naar een
versnelling van de omzet- en de winst-
groei tot 2020.

In de Verenigde Staten is alles bigger,
ook de sector van de sportuitrusting.
Nike draaide in 2016 maar liefst 32 mil-

jard dollar omzet. Dit jaar zal de netto-
winst voor het eerst hoger zijn dan 4 mil-
jard dollar. Adidas staat historisch min-
der sterk in Noord-Amerika dan Nike,
maar het Duitse bedrijf wil daar veran-
dering in brengen. Het heeft daar ver-
scheidene troeven voor. Een ervan is de
retrosportschoen, zoals de Stan Smith
en de Superstar, waar veel hippe jon-
geren mee rondlopen.

Daarnaast heeft Adidas de Boost ont-
wikkeld. Die heeft een speciale zool tus-
sen de buiten- en de binnenzool, die de
meeste schokken opvangt. Vooral in de
nieuwe loopschoenen van Adidas
wordt die vernieuwing sterk gesmaakt,
en laat dat nu net de belangrijkste markt
voor Nike zijn. Adidas focuste de voor-
bije jaren vooral op voetbal, maar met
de Boost legt het Nike in West-Europa,
China en de Verenigde Staten het vuur
aan de schenen in het segment van de
loopschoenen.

Aanval op Amerika
De nieuwe CEO van Adidas, Kasper

Rorsted, wil Reebok in eerste instantie
rendabeler maken. Het Amerikaanse
bedrijf werd in 2007 gekocht om Nike
met loopschoenen op zijn thuismarkt
te beconcurreren. Reebok is daar nu al
hét merk voor fitnesskledij. Die zorgt

Titanenstrijd tussen sportgiganten

Analyse van de week

CEO RORSTED WERD BIJ
ADIDAS AANGETROKKEN
OM SUCCESVOL TE ZIJN IN
DE VERENIGDE STATEN.
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momenteel voor 10 procent van de
omzet.

Om Nike te counteren op de markt
voor golfmateriaal had Adidas in 1997
al Salomon Group gekocht, dat gespe-
cialiseerd is in golfmateriaal met de
merknaam Taylormade. Dat merk levert
vandaag 5 procent van de omzet van
Adidas. De nieuwe CEO wil dat dat
meer wordt. Maar dat zal niet eenvou-
dig zijn. De marges op golfmateriaal
blijken niet erg hoog. Nike is zelfs
gestopt met de productie van golfclubs
en het focust alleen nog op golfkledij.
Nikes golfuithangbord, de voormalige
nummer één Rory McIlroy, is zelfs over-
gestapt op golfclubs van concurrent
Taylormade.

Momenteel haalt Adidas ongeveer 
30 procent van de omzet in Europa,
tegenover 15 procent in Noord-Ame-
rika, 16 procent in China, 3 procent in
Rusland, 8 procent in Latijns-Amerika
en 5 procent in Japan. China is een erg
rendabele afzetmarkt, maar ook in Rus-
land verbeteren de marges. De Russen
hadden in 2015 de koopkracht van hun
roebel fors zien zakken. Intussen is dat
verbeterd.

CEO Rorsted, die voordien werkte bij
Henkel, heeft Persil en Schwarzkopf
succesvol in de markt gezet in de Ver-

enigde Staten. Hij is aangetrokken om
dat nummertje bij Adidas over te doen.
De verhoging van het marketingbudget
tot 13 à 14 procent van de inkomsten is
de eerste stap om de aanval op de Ver-
enigde Staten uit te breiden.

Premiumgoed in China
Dat zou ten koste kunnen gaan van

Nike, dat 45 procent van zijn omzet in
de Verenigde Staten haalt. Misschien
komt het daardoor dat Nike de
komende jaren nog meer wil inzetten
op de sterk groeiende Chinese markt.
Momenteel wordt de groei in China al
met twee cijfers geschreven. Nike wil
dat de komende jaren zo houden. Sport-
kledij wordt beschouwd als een premi-
umgoed in China. Winstmarges van 
30 procent en meer zijn er normaal.

De voorbije jaren stond Nike in het
oog van de storm omdat het een deel
van zijn kledij produceert in lagelonen-
landen. Het bedrijf wordt ook kinder-
arbeid verweten. Activisten vormden
de slogan ‘Just do it’ om tot ‘Nike, don’t
do it’. De productie werd daarom gro-
tendeels teruggetrokken uit landen zoals
Pakistan en Cambodja. Het onmiddel-
lijke gevolg daarvan waren fors hogere
productiekosten.

Nike verwacht veel van de flyknit-
technologie die in heel wat schoenen
gebruikt wordt en die de productiekos-
ten drastisch doet zakken. Bovendien
wil Nike meer en meer rechtstreeks ver-
kopen aan de consument, om zo tus-
senpersonen uit te schakelen die nu met
een ruime marge gaan lopen.

Het probleem is uiteraard dat ook de
concurrenten die weg opgaan. Ook zij
proberen steeds meer online te verkopen
en zetten meer en meer in op sportkledij
voor vrouwen. Zelfs het vrij jonge bedrijf
Under Armour legt Nike het vuur aan
de schenen in de Verenigde Staten. Nike
moet dus ingrijpen. De kosten zullen
dit jaar wellicht vanzelf zakken. Een
jaar met zomerspelen, zoals in Rio vorig
jaar, kost de marketingafdeling van Nike
handenvol geld. Dit jaar is er geen sport-
evenement van die omvang.

Voorts wil Nike zijn sterke positie in
basketbalschoenen handhaven en die
liefst zelfs verstevigen. Maar erg veel
groeimarge is er niet. Nike bezit al 
90 procent van de markt in de Verenigde
Staten. Bovendien is het grote uithang-
bord, Michael Jordan, gestopt met bas-
ket. En ook hier aast Under Armour op
een groter deel van de koek.

De omzet van Nike komt voor 55 pro-
cent uit het buitenland. Europa is de
grootste afzetmarkt, na de Verenigde
Staten, met 18 procent van alle verko-
pen. De sterke dollar vorig jaar heeft de
onderneming parten gespeeld. Vooral
in de groeilanden ging de verkoop wat
moeizamer. De omzet steeg er met
slechts 6,5 procent, terwijl een jaar eerder
nog 8 procent groei werd opgetekend.

Nike is favoriet
De drie grote concurrenten hebben

het afgelopen jaar een erg verschillend
parcours gelopen op de aandelenmark-
ten. Puma kroonde zich tot de absolute
topper, met Adidas als een goede
tweede. In schril contrast daarmee staat
de koersprestatie van Nike, waarvan
het aandeel lager ging.

Door de forse koersstijging van Puma
is het aandeel duur geworden in termen
van koers-winstverhouding. Het kost
47 keer de geschatte winst van dit jaar
en 35 keer die van volgend jaar. Maar
van Puma wordt dan ook de sterkste
groei verwacht. Adidas is dan ook een
stuk goedkoper (verwachte koers-winst-
verhouding van 28), maar Nike is het
goedkoopste van de drie met een
geschatte koers-winstverhouding van
slechts 21. Historisch bekeken heeft
Nike doorgaans de hoogste waardering.
In termen van de ondernemingswaarde
(ev) tegenover de bedrijfskasstroom zijn
Adidas en Nike vergelijkbaar gewaar-
deerd (15,5 keer de verwachte ev-ebit-
daverhouding voor dit jaar). Ook in die
ratio is Puma het duurst (19 keer).

We vinden dat Nike te fors is achter-
gebleven en ook in waardering aantrek-
kelijker is geprijsd dan in het verleden,
zodat we de Amerikaanse sportgigant
de komende maanden een herstelbe-
weging zien maken. z

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 2 juni

BI

DRIE SPORTGIGANTEN IN CIJFERS                                               Bron: Bloomberg

Aandeel Verwachte K/w’17 Koers/boekwaarde Dividendrendement Koersprestatie 12 md. 
Adidas 27,8 4,9 1,2% +50% 
Nike 21,2 6,8 1,4% -7%
Puma 47,2 3,0 0,2% +75% 



Agfa-Gevaert trakteerde de aan-
deelhouders met de resultaten
over het eerste kwartaal op een

onverwachte en koude douche. Terwijl
het bedrijf de voorbije jaren uitblonk in
het opdrijven van de marges, viel de
rendabiliteit afgelopen winter met een
smak naar beneden. De
recurrente bedrijfswinst
daalde met liefst 23,5
procent in vergelijking
met dezelfde periode
vorig jaar. De recurrente
bedrijfscashflow viel
terug tot 6,6 procent van
de omzet, waardoor de
doelstelling van een marge van 10 pro-
cent opnieuw buiten schot lijkt. Voor
Agfa is die marge een must om de aan-
deelhouders voldoende te vergoeden.
De koersreactie loog er niet om. Sinds
de publicatie van de kwartaalcijfers
leverde het aandeel 20 procent in. Dat
is logisch, omdat de aantrekkende ren-
dabiliteit het argument was om de
dalende omzet door de vingers te zien. 

Maar Agfa-Gevaert roept verzach-
tende omstandigheden in. In de divisie
healthcare bouwden heel wat klanten,
hun te ruime voorraad aan hardcopy-
en klassieke röntgenproducten af. Dat
weegt op de verkoop. De omzet van de
divisie daalde met 5,9 procent en de
recurrente bedrijfscashflow met 27,6
procent. Het is een wonder dat de omzet
van het bedrijf met slechts 2,5 procent
daalde in het eerste kwartaal van 2017.
Dat toont aan dat de onderliggende
omzettrend toch beterschap toont.

Vooral de groeimotoren doen het goed
doen. In de grafische divisie stijgt de
omzet van het inkjetsegment sterk, met
een speciale vermelding voor de groot-
formaatprinters. Ook bij de drukplaten
zit de volumetrend in de goede richting.
In de divisie healthcare blijft de uitrol
van informatietoepassingen in de medi-
sche beeldvorming de omzet onder-
steunen. Die groeimotoren konden de
terugval in de verkoop elders niet com-
penseren in het eerste kwartaal, maar
ze toonden al duurzaam te zijn, terwijl
de terugval van de hardcopy-verkoop
een eenmalig fenomeen zou moeten

zijn. Het management herhaalt de doel-
stelling dit jaar de omzetdaling te beper-
ken en op middellange termijn weer
aan te knopen met omzetgroei, even-
tueel met de hulp van kleinere overna-
mes. Het bedrijf neemt ook initiatieven
om de omzet van de groeimotoren aan

te vuren en de omzetda-
ling van de andere pro-
ducten te beperken,
maar dat brengt extra
kosten mee. Toch zou de
inzinking in de rendabi-
liteit eerder een tijdelijk
fenomeen moeten zijn.
Het management mikt

nog altijd op een recurrente bedrijfs-
cashflow-marge van dicht bij 10 procent
de komende jaren. Dat is haalbaar als
de omzet kan worden gestabiliseerd en
als het bedrijf de focus op efficiëntie-
verbeteringen kan vasthouden.

Over de torenhoge pensioenschulden
viel er weinig nieuws te rapen in het
eerste kwartaal, maar dankzij de vrije
kasstromen bouwt Agfa een spaarpot
op. Het verschil tussen de geldreserves
en de financiële schulden is opgelopen
tot een batig saldo van 37 miljoen euro.
Ook dit jaar zou Agfa heel wat vrije kas-
stromen moeten genereren, tenzij er
grotere herstructureringen, wat bij Agfa
altijd mogelijk is, of overnames op het
programma komen. z

Conclusie
Gezien het sterke trackrecord van de
jongste jaren krijgt het bedrijf het
voordeel van de twijfel en zien we
de inzinking van de rendabiliteit als
een tijdelijk fenomeen. De waarde-
ring is op basis van de lagere koers
en de lagere winstcijfers aantrekke-
lijk te noemen met een koerswinst-
verhouding van ongeveer 10. We
behouden het koopadvies.
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Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Tijdelijke inzinking
AGFA-GEVAERT

DE INZINKING VAN 
DE RENDABILITEIT 

IS TIJDELIJK.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 1 juni

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 700 miljoen euro
K/w 2016: 9
Verwachte k/w 2017: 10
Koersverschil 12 maanden: +28%
Koersverschil sinds jaarbegin: +14%
Dividendrendement: -
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Zo zijn we het dit decennium
gewend geraakt bij Kinepolis, de
grootste Belgische bioscoopuit-

bater: het aantal bezoekers daalde in
het eerste kwartaal weliswaar van 
6,7 naar 6,6 miljoen (-0,8%), maar de
opbrengsten, de recurrente bedrijfskas-
stroom (ebitda, zonder eenmalige ele-
menten) en de recur-
rente winst namen
wel toe. Simpelweg
wil dat zeggen dat
de marges verste-
vigd zijn. Dat is
opmerkelijk omdat
Kinepolis in de loop
van vorig jaar in drie
landen vijf nieuwe bioscopen heeft
geopend: in Dordrecht, Breda en Utrecht
in Nederland, in Granada in Spanje en
in Fenouillet (Toulouse) in Frankrijk.
Toch woog het zwakkere filmaanbod
zwaarder. Er waren geen The Revenant
en geen nieuwe Star Wars, maar Fifty
Shades Darker en La La Land. Dat gaf in
België 6,1 procent minder bezoekers
(van 2,43 naar 2,28 miljoen). Enkel in
Nederland, waar de drie nieuwe bios-
copen opengingen, was er een toename
van het aantal bezoekers met 19,2 pro-
cent (van 690.000 naar 820.000).

De cijfers komen uit een business -
update van midden mei. Er zijn geen
concrete cijfers over de opbrengsten en
de winst, enkel de vermelding dat die
allemaal gestegen zijn, wat inhoudt dat
de inkomsten per bezoeker blijven toe-
nemen. Kinepolis beklemtoonde dat dit
in alle landen het geval was. Enkel Kine-
polis Film Distribution (KFD) zag zijn
inkomsten teruglopen, doordat Safety
First in het eerste kwartaal van 2016 een
groot succes was. De netto financiële
schuld is wel toegenomen tegenover
eind vorig jaar door de investeringen
in de bioscopen die in het laatste kwar-
taal van vorig jaar opengingen. De tra-
ditie dat de omzet en de winst sterker
toenemen dan de bezoekersaantallen,
heeft Kinepolis in 2014 en vorig jaar niet
in ere kunnen houden. Toen brak de
rendabiliteit geen records.

Maar dat heeft precies met de expansie
te maken. In minder dan drie jaar heeft

de groep via overnames en nieuwbouw-
projecten het aantal bioscopen verdub-
beld van 23 naar 47. Bij die expansie
komen eerst de lasten (investeringen)
en dan pas de lusten (winsten). Het
management geeft zich drie jaar om de
rendabiliteit van een overgenomen of
nieuw complex op het groepsniveau te

brengen. In 2014
drukte de overname
van de Wolff-biosco-
pen (9 complexen)
de winstgevend-
heid, vorig jaar
kwam dat door de
acquisitie van Uto-
polis Group (even-

eens 9 complexen).
Het aantal bezoekers is vorig jaar wel

geklommen met 7,5 procent tot 23,8 mil-
joen. Maar de toename van de rebitda
bleef in 2016 steken op 4 procent tot
94,6 miljoen euro, of een daling van de
rebitda-marge van 30,2 naar 29,1 procent
(per bezoeker van 4,11 naar 3,97 euro).
De recurrente bedrijfswinst ging er zelfs
met 1,4 procent op achteruit tot 66,7 mil-
joen euro. De expansie leidt ook tot extra
afschrijvingen. De nettowinst per aan-
deel klom tot 1,75 euro. Kinepolis mag
vanaf 2019 opnieuw bioscopen openen
in ons land. z

Conclusie
Kinepolis mag de rest van 2017 met
vertrouwen tegemoet zien. Na een
zwak begin ziet het filmaanbod voor
de rest van het jaar er beloftevol uit.
Kinepolis is uitgegroeid tot een kas-
machine en het koestert nog meer
expansieplannen. Helaas is de waar-
dering te pittig om een koopadvies
te kunnen geven (14 keer de ver-
wachte verhouding tussen de ev en
de rebitda voor 2017).

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

Terugkeer naar de traditie
KINEPOLIS

HET FILMAANBOD VOOR
DE REST VAN HET JAAR
ZIET ER BELOFTEVOL UIT.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 31 mei

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,38 miljard euro
K/w 2016: 35
Verwachte k/w 2017: 28,5
Koersverschil 12 maanden: +25%
Koersverschil sinds jaarbegin: +19%
Dividendrendement: 1,7%
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De beter dan verwachte kwartaal-
resultaten van het Amerikaanse
technologiebedrijf Qualcomm

werden overschaduwd door het esca-
lerende conflict met Apple. De halfge-
leiderdivisie van Qualcomm ontwerpt
en produceert chips voor mobiele com-
municatie en is marktleider in dat seg-
ment. De licentieafdeling omvat de intel-
lectuele eigendommen van de groep.
Qualcomm bezit het patent op verschei-
dene chip- en communicatietechnolo-
gieën die in mobiele toestellen worden
gebruikt. De produ-
centen van die toestel-
len moeten daarvoor
een vergoeding (royal-
ty’s of licenties) beta-
len. Dat is een erg
lucratieve niche.

Verscheidene afne-
mers vinden dat Qual-
comm te veel aanre-
kent en sommigen
vochten de tarieven al
met succes aan voor de rechtbank. Zo
kreeg BlackBerry bijna 815 miljoen dol-
lar toegewezen. Door de hoge verkoop-
prijzen van de iPhones zijn ook de ver-
goedingen die Apple moet betalen erg
hoog. Apple wil nu dat een rechtbank
een billijk tarief vastlegt en het is van
plan de betalingen staken. De kans is
dus groot dat Qualcomm het tijdens de
juridische procedure zonder royalty’s
moet doen. Het is hoe dan ook glashel-
der dat Qualcomm zal moeten inbinden
op zijn licentie-inkomsten.

Een andere structurele uitdaging is
dat er meer concurrentie komt in het
segment van de halfgeleiders en dat pro-
ducenten van mobiele toestellen hun
eigen halfgeleiders ontwikkelen. Zo heb-
ben MediaTek en Intel halfgeleiders die
over soortgelijke functionaliteiten
beschikken als die van Qualcomm, maar
goedkoper zijn. In het tweede kwartaal
van het boekjaar 2016-2017 profiteerde
Qualcomm van de succesvolle lancering
van de Samsung S8, die de licentie-
inkomsten met 5 procent liet toenemen
tot 2,25 miljard dollar. De omzet van de
halfgeleiderdivisie steeg met 10 procent
naar 3,68 miljard dollar. De groepsomzet

klom met 8 procent naar 6 miljard dollar
en de nettowinst sprong 28 procent
hoger naar 1,34 dollar per aandeel.

De ontwikkelingen in de relatie met
Apple noopten Qualcomm ertoe enkele
dagen na de kwartaalcijfers zijn omzet-
en winstprognoses alweer te verlagen.
De nieuwe omzetverwachting voor het
lopende kwartaal bedraagt nog 4,8 à
5,6 miljard dollar, tegenover 5,3 à 6,1 mil-
jard dollar voorheen. Het hogere aandeel
van inkomsten uit halfgeleiders in de
omzet maakt dat ook de winstmarge

onder druk komt. De
overname van het
Nederlandse NXP
Semiconductor ligt op
schema om later dit jaar
te worden afgerond.
NXP is marktleider in
het segment van half-
geleiders voor auto’s en
produceert ook chips
voor industriële toepas-
singen. Qualcomm wil

daarmee zijn afhankelijkheid van half-
geleiders voor mobiele toestellen ver-
minderen. De groep zet ook voort in op
halfgeleiders voor zelfrijdende voertui-
gen. Qualcomm beschikt over een net-
tokaspositie van 19 miljard dollar. z

Conclusie
Qualcomm is tegen amper 13 keer
de verwachte winst sinds 2010 en
tegen iets meer dan 8 keer de verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
nooit zo goedkoop geweest. De
waardering ligt ook onder het beurs-
gemiddelde. De sterke marktpositie
in mobiele halfgeleiders en commu-
nicatie en de recente diversificatie
maken dat Qualcomm een groeibe-
drijf blijft. Koopwaardig, voor wie
met wat koersvolatiliteit kan leven.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Goedkoop door ruzie met Apple
QUALCOMM

QUALCOMM 
WIL ZIJN

AFHANKELIJKHEID
VAN MOBIELE
TOESTELLEN

VERMINDEREN.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 30 mei

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 85 miljard dollar
K/w 2016: 13,5
Verwachte k/w 2017: 13
Koersverschil 12 maanden: +8 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -12 %
Dividendrendement: 4,0 %

G
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33 miljoen voor aandeelhouders
RESILUX

Aandelen

Wat zou er gebeuren met de mil-
joenen van de spuitbussenoor-
log? Sinds kort kennen we het

antwoord: het wordt grotendeels uit-
gekeerd aan de aandeelhouders via een
fiscaal vriendelijke kapitaalverminde-
ring. Het gaat om een uitkering van
33 miljoen euro, of 16,30 euro per aan-
deel. De uitkering zou er aankomen in
september. Zowat anderhalf jaar gele-
den was er flink wat heisa rond de Oost-
Vlaamse producent van petpreforms
en petflessen, die wordt geleid door de
broers De Cuyper. De spuitbussenoor-
log woedde tussen Resilux en de Zwit-
sers-Nederlandse groep AirOPack Tech-
nology Group (ATG) van de Nederlan-
der Quint Kelders. De inzet was de con-
trole over de joint venture AirOLux, die
werd opgestart in 2009.

AirOLux is de maatschappij boven
AirOPack, een revolutionaire techno-
logie om vloeistoffen, poeders, gassen
en producten met een
gemiddelde tot hoge
viscositeit (zoals crè-
mes, schuim en gels)
af te vullen in pet met
perslucht en zonder
drijfgas. Uiteindelijk
heeft ATG Resilux uitgekocht. Resilux
ontving 62 miljoen euro. De familie De
Cuyper is tevreden dat ze uit dat samen-
werkingsverband is kunnen stappen,
aangezien ATG tegenwoordig monster-
verliezen lijdt en ze de aandeelhouders
– en in de eerste plaats zichzelf – met
een stevige uitkering kan verblijden.

Dat betekent ook dat ze geen intentie
heeft meteen een substantiële overname
te doen. Begin dit jaar leek het er nog
op dat de Amerikaanse private-equity-
mastodont Bain Capital Resilux zou
overnemen (tegen 195 euro per aandeel)
en samenvoegen met het Britse Petainer.
Eind maart bliezen de Amerikanen de
overnamepoging af, in overleg met de
Resilux-top. Mogelijke bemoeienissen
van de Duitse mededingingsautoriteiten
zouden tot een maandenlange vertra-
ging kunnen leiden. Daar hadden ook
de Oost-Vlamingen geen zin in.

In de traditionele petbusiness zit Resi-
lux in Europa onder de absolute top.

Maar technologisch behoort het bedrijf
uit Wetteren wel tot de absolute top. Uit
de kapitaalvermindering kunnen we
ook afleiden dat Resilux resoluut kiest
voor groei op eigen kracht, waarbij het
schuldenvrije bedrijf de eerstvolgende
jaren veeleer via nieuwe producten en
kleine gerichte, lokale overnames wil
vooruitgaan. Vorig jaar en dit jaar is
natuurlijk tijd verloren gegaan, en dat
doet wat vrezen voor de halfjaarcijfers
tegenover het ijzersterke eerste semester
van 2016. Mogelijkheden om die ach-
terstand in te halen zijn er wel in de
tweede helft van dit jaar, want dat was
vorig jaar minder goed.

De toegevoegde waarde – een betere
maatstaf dan de omzet, vanwege de
sterke impact van de grondstoffenprij-
zen – steeg met 3 procent in 2016 (omzet
+1%). De bedrijfskasstroom (ebitda)
klom met 4,4 procent en de bedrijfswinst
(ebit) met 6 procent. Het nettoresultaat

bedroeg 19,2 miljoen
euro (+7 % of 9,6 euro
per aandeel), als we
enkel de klassieke
Resilux-activiteiten
in ogenschouw
nemen. In het voor-

jaar deed Resilux een overname in Ser-
vië (7,1 miljoen euro omzet in 2016). z

Conclusie
De focus van Resilux ligt weer op
groei, vooral organisch. We mogen
ons verwachten aan nieuwe produc-
ten, nieuwe fabrieken en een of meer
gerichte overnames. Tegen 7,5 keer
de verwachte verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) 2017 is
het aandeel ondergewaardeerd. De
waardering op 195 euro per aandeel
door Bain Capital is echt wel een
referentie.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 30 mei

RESILUX KIEST VOOR
GROEI OP EIGEN

KRACHT.

BE
L

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 328 miljoen euro
K/w 2016: 5,5
Verwachte k/w 2017: 15,5
Koersverschil 12 maanden: +13%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 1,2%
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De Zuid-Afrikaanse mijngroep
Sibanye Gold, die wordt geleid
door Neil Froneman, werd in

2013 afgesplitst van het moederbedrijf
Gold Fields. Sibanye erfde de mature
Zuid-Afrikaanse mijnen en slaagde er
met een herstructurering in de kosten
te drukken en de levensduur te verlen-
gen. Maar daar bleef het niet bij. Fro-
neman maakte enkele jaren geleden de
strategische keuze
niet langer uitsluitend
in te zetten op goud
en ook buiten het
thuisland actief te
worden.

Die eerste ambitie
werd al concreet met
de aankoop van activa
in het segment van de
platinum group metals
(PGM, of platina, palladium en rho-
dium). Vorig jaar rondde Sibanye de
overname van Aquarius Platinum en
drie mijnen van de Amplats-groep af.
Daarmee werd Sibanye de vijfde PGM-
speler ter wereld. Sneller dan verwacht
lanceerde het vorig jaar een overname-
bod op het Amerikaanse Stillwater
Mining. Dat was verrassend, omdat het
om een Amerikaans bedrijf gaat en de
biedprijs hoger ligt dan de marktwaarde
van Sibanye. Stillwater Mining is de
grootse PGM-producent buiten Zuid-
Afrika en Rusland, en beschikt over
twee operationele mijnen in de Ameri-
kaanse staat Montana. Beide produ-
ceerden vorig jaar 545.000 troy ounce
PGM.

Daarnaast bezit de groep een smelt-
fabriek, een installatie voor de raffinage
van basismetalen en een recyclagebe-
drijf. Sibanye gelooft behalve in goud
ook sterk in het potentieel van PGM op
lange termijn. Met een jaarlijkse output
van 1,5 miljoen troy ounce goud blijft
Sibanye een belangrijke speler in de
goudindustrie. Stillwater realiseerde
vorig jaar een positieve operationele
kasstroom van 78 miljoen dollar. Intus-
sen hebben zowel de aandeelhouders
als de Amerikaanse bevoegde instanties
de transactie goedgekeurd. Sibanye
betaalt 2,2 miljard dollar voor Stillwater

en financiert dat via een overbruggings-
krediet van 2,65 miljard dollar. Het is
de grootste internationale overname
van een Zuid-Afrikaans bedrijf sinds
2001.

Het tijdelijke krediet wordt vervangen
door de combinatie van de uitgifte van
aandelen en bedrijfsobligaties. De aan-
delencomponent zal 1 miljard dollar
bedragen. Dat was meer dan verwacht,

wat druk op de koers
zette. De aandeelhou-
ders krijgen 1,28 rech-
ten per aandeel. Per
recht kunnen ze een
aandeel van Sibanye
bijkopen tegen
3,48 dollar, een flinke
korting tegenover de
huidige prijs. Om niet
alle aandeelhouders

te verplichten deel te nemen aan de
kapitaaloperatie, hebben die rechten
een aparte beursnotering tot en met vrij-
dag 9 juni. De rechten kunnen dus wor-
den verkocht, maar we raden dat niet
aan, omdat uw positie anders te sterk
verwatert in verhouding tot de prijs van
het recht (momenteel 2,3 dollar). z

Conclusie
De lopende kapitaaloperatie bepaalt
op korte termijn het koersverloop
van Sibanye. De rechten om in te
tekenen op nieuwe aandelen noteren
los van het gewone aandeel, wat
voor een vertekend beeld zorgt. De
expansieplannen van Sibanye zijn
een beredeneerde gok. De groep diver-
sifieert zowel geografisch als in
grondstoffen, wat op lange termijn
een goede zaak is. De hogere schuld-
positie is de keerzijde van de
medaille, maar daar staat een lage
waardering tegenover. Koopwaardig
voor risicobewuste beleggers.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Beredeneerde gok
SIBANYE GOLD

DE RECHTEN VOOR DE
KAPITAALOPERATIE
HEBBEN EEN APARTE
BEURSNOTERING 

TOT 9 JUNI.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 1 juni

BI

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,8 miljard dollar
K/w 2016: 6
Verwachte k/w 2017: 17
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 4,2%
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Klaar voor overnames
TRANSOCEAN

Aandelen

Transocean, de wereldmarktleider
in de verhuur van olieboorinstal-
laties, presenteerde opnieuw beter

dan verwachte kwartaalcijfers. De
omzet daalde in het eerste kwartaal
tegenover het vorige kwartaal, van
974 miljoen dollar (794 miljoen zonder
eenmalige elementen)
tot 785 miljoen 
(-19,4%). De markt
rekende op een
daling tot 738 miljoen
dollar. De omzet in
het eerste kwartaal
van 2016 bedroeg nog
1,34 miljard dollar.
Het aanhoudende omzetverval is een
gevolg van de enorme crisis in de sector,
waardoor steeds meer boorinstallaties
inactief zijn. Daardoor staan de dagver-
huurtarieven onder druk, al was er in
het eerste kwartaal voor het eerst sinds
lang een lichte stijging van het gemid-
delde tarief, van 329.400 naar
337.700 dollar (395.400 dollar in het eer-
ste kwartaal van 2016).

De stijging kwam er vooral door de
ingebruikname van het ultradiepwa-
terplatform Deepwater Conqueror eind
2016, dat een vijfjarig contract met Che-
vron op zak heeft tegen een aantrekke-
lijk dagtarief van 589.000 dollar. De
bezettingsgraad daalde wel naar een
nieuw historisch dieptepunt van 43 pro-
cent, tegenover 46 procent in het vierde
kwartaal en 51 procent in het eerste
kwartaal van 2016. De nettowinst zakte
van 243 miljoen dollar naar 91 miljoen,
en de recurrente nettowinst (zonder
eenmalige elementen) van 261 miljoen
naar 4 miljoen (van 0,69 dollar naar
0,01 dollar per aandeel). 

Het orderboek bedroeg eind april
10,8 miljard dollar, tegenover 11,3 mil-
jard begin februari. Van de vloot van
56 platforms zijn er 26 inactief. Positief
was wel de aankondiging van een con-
tract voor de Transocean Spitsbergen
met Statoil in april (minstens 83 miljoen
dollar). Nog belangrijker was de aan-
kondiging van een intentieverklaring
voor de verkoop van vijftien hoogge-
specialiseerde platforms voor ondiepe
wateren (jackups), waarvan er vijf vanaf

begin 2020 worden opgeleverd. Trans-
ocean hoopt nog dit kwartaal de ver-
koop aan Borr Drilling voor 1,35 miljard
dollar (400 miljoen cash en 950 miljoen
voor het bouwen van de vijf nieuwe
jackups) af te ronden. Het wil zijn balans
versterken met de grootste transactie

in de sector sinds het
uitbreken van de cri-
sis in 2014 en nog
meer de nadruk leg-
gen op ultradiepwa-
terplatforms (30 plat-
forms, nog vier in
aanbouw) en plat-
forms voor onher-

bergzame gebieden (zeven).
Transocean gaf begin mei een gewaar-

borgde lening uit voor 410 miljoen dol-
lar. De kaspositie bedroeg eind maart
3,1 miljard dollar (8,4 miljard schulden),
en samen met een ongebruikte krediet-
lijn van 3 miljard (met vervaldatum juni
2019) lijkt alles in stelling gebracht voor
overnames. Zowel overnames van plat-
forms van in moeilijkheden verkerende
concurrenten als overnames van een
volledig bedrijf behoren tot de moge-
lijkheden. De beslissing van de OPEC
op 25 mei om de productiebeperkingen
met negen maanden te verlengen tot
maart 2018 is uiterst welkom. Maar voor
een echte turnaround in de offshore-
sector is het nog te vroeg. z

Conclusie
Het aandeel van Transocean is de
voorbije maanden teruggevallen
naar het niveau van voor de eerste
overeenkomst over productiebeper-
kingen eind november 2016. Dat biedt
een aantrekkelijk nieuw instapni-
veau. We verwachten dat Trans-
ocean, na het afronden van de ver-
koop van de jackups, zich dit jaar
nog op het overnamepad begeeft.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

TRANSOCEAN WIL DE
GROOTSTE TRANSACTIE
IN DE SECTOR SINDS
2014 REALISEREN.

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 31 mei

BI

Munt: dollar
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 3,74 miljard dollar
K/w 2016: 7
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: -35%
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Markt in beeld

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Voor de eerste keer klom de koers van Amazon.com even
boven 1000 dollar. Op dat ogenblik bedroeg de beurskapi-
talisatie van de internetreus 480 miljard dollar. In het eerste
kwartaal zag Amazon zijn omzet aantrekken van 29,1 miljard
tot 35,7 miljard dollar, terwijl de nettowinst toenam van
513 miljoen tot 724 miljoen dollar. Vooral India ontpopte zich
als een groeimarkt. Voor het lopende kwartaal mikt de groep
op een omzet in de vork van 35,25 miljard tot 37,75 miljard
dollar. De trend van het aandeel blijft sterk à la hausse gericht.
Op 950, 900 en 850 dollar liggen de eerste steunzones van
enig belang.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Uit de update over de eerste drie maanden bleek dat de
verkopen van D’Ieteren voor alle divisies de verwachtingen
van de analisten overtroffen. Daardoor heeft de groep vol-
doende vertrouwen om de eerdere verwachtingen voor 2017
te bevestigen. D’Ieteren herhaalde dat het zoekt naar een
partner voor de autoruitenafdeling Belron, om de groep de
kans te geven te investeren in andere activiteiten met een
sterk groeipotentieel. De trend blijft stijgend. Een doorbraak
boven de dubbele top van 45 euro geeft een nieuw koopsig-
naal.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Euronav, de olietankerrederij van de familie Saverys, maakte
bekend dat ze een van de oudste twee VLCC’s, de TI Topaz,
heeft verkocht voor 21 miljoen dollar. Die verkoop zadelt
Euronav wel op met een minwaarde van 21 miljoen dollar,
die tijdens het huidige kwartaal wordt geboekt. De koers
van Euronav had de afgelopen weken en maanden te lijden
onder de productiebeperking door de OPEC. Ze beweegt al
maanden zijwaarts in een bandbreedte tussen 6,50 en 8 euro.
Op 6,50 euro ligt de laatste horizontale steunzone. Een daling
onder dat niveau kan nieuw baissepotentieel vrijmaken.
Omgekeerd kan een doorbraak boven 8 euro zorgen voor
een trendommekeer naar stijgend.

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

De naam Warren Buffett doet nog altijd een belletje rinkelen.
Zo maakte de koers van Lanxess een vreugdesprong van
ruim 5 procent, toen bekend werd dat de legendarische beleg-
ger via de herverzekeraar General Reinsurance een belang
van 3 procent had opgebouwd. De Duitse chemische groep
produceert bestanddelen voor smeermiddelen en vlamver-
tragende materialen. Vorig jaar nam Lanxess nog Chemtura
over. De trend van het Lanxess-aandeel is sterk opwaarts
gericht. Op 60 en 65 euro is er een horizontale steun, terwijl
een doorbraak boven de top van 69 euro een nieuw koop-
signaal genereert.

INSIDE BELEGGEN 8 JUNI 2017
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Qualcomm worstelt met proble-
men. Apple gaat in de aanval
tegen de te hoge octrooien die

Qualcomm aanrekent. Aangezien de
rechtbank BlackBerry gelijk heeft gege-
ven in zijn conflict met Qualcomm, ziet
het er niet rooskleurig uit voor de chip-
bouwer. Qualcomm probeert de zorgen
van de beleggers over de royaltybeta-
lingen van Apple wat te sussen, maar
wellicht zullen die royalty’s de volgende
kwartalen ook wegvallen. Qualcomm
verwacht bovendien dat het in het
lopende derde kwartaal minder winst
boekt dan waar het eerder op rekende.
Als daar meer duidelijkheid over komt,
zou dat de aandelenkoers van Qual-
comm negatief kunnen beïnvloeden.

Al dat minder leuke nieuws mag ons
niet van de wijs brengen. Qualcomm is
een kwaliteitsaandeel en het bedrijf blijft
aan de weg timmeren. Net zoals Melexis
bij ons zet Qualcomm volop in op tech-

nologie voor zelfrijdende wagens. We
gaan resoluut à la hausse.

Synthetische long call
Koop 100 aandelen Qualcomm 

@ 57,40 dollar
Koop 1 put Qualcomm oktober 2017

met uitoefenprijs 52,50 dollar 
@ 1,50 dollar

Wie nog geen aandelen van Qual-
comm bezit, geven we de raad van de
koerszwakte gebruik te maken om een
eerste positie in te nemen. Omdat het
niet uitgesloten is dat de koers later nog
eens een appelflauwte doormaakt,
geven we mee dat u die positie kunt
beschermen met een goedkope put.

Als al het slechte nieuws nog niet in
de koers verrekend zit, zal dit contract
onze aandelenpositie beschermen tot
20 oktober. Tegen dan weten we wellicht
meer over het conflict met Apple. De
laagste koers in twaalf maanden ligt 

12 procent onder de koers vandaag.
Rond dat niveau (50 euro) ligt een steun-
zone. Mocht het die richting uitgaan,
dan zal deze putoptie snel verdubbelen
in waarde. Voor wie zuiver met opties
wil werken, wijzen we op de mogelijk-
heid van een geschreven puts.

Geschreven put
Schrijf 1 put Qualcomm oktober 2017

met uitoefenprijs 55,00 dollar 
@ 2,50 dollar

Zolang de aandelenkoers boven
55 dollar blijft, houdt u de premie van
2,50 dollar (x 100). U kunt pas worden
gedwongen de aandelen te kopen, als
de koers onder 55 dollar zakt. U betaalt
dan 52,50 dollar per aandeel van Qual-
comm, of ongeveer 9 procent onder de
huidige koers. Het zou een mooie prijs
zijn voor dat kwaliteitsaandeel. Bedenk
dat het in juli 2014 nog werd verhandeld
tegen meer dan 80 dollar. z

Haussestrategie op Qualcomm

Opties

Grondstoffen

De OPEC-vergadering in Wenen
vorige week zadelt de leden van
het kartel met een dubbel gevoel

op. Enerzijds werd overeenstemming
bereikt om de productiebeperkingen
van begin dit jaar te verlengen. Ander-
zijds was de marktreactie negatief, met
een initieel verlies van 5 procent.

De uitkomst van de vergadering
kwam voor de markt niet onverwacht.
In aanloop naar de vergadering hadden
officiële OPEC-vertegenwoordigers al
over een informeel akkoord bericht.
Sinds januari produceren de leden van
het kartel 1,8 miljoen vaten ruwe olie
per dag minder. Die afspraak liep nor-
maal af in juni, maar is met negen maan-
den verlengd tot eind maart 2018. Naast
de meeste OPEC-landen maakt ook
Rusland deel uit van het akkoord.

De markt had de jongste weken al
geanticipeerd op een akkoord met een
hogere olieprijs. Na de vergadering
kwam er een sell-the-newsreactie.

Omdat het herstel van het markteven-
wicht, ondanks de productiebeperkin-
gen, langer duurt dan verwacht, hadden
sommige marktpartijen op meer
gehoopt dan enkel een verlenging van
de overeenkomst. Maar een toename
van de productievermindering of een
beperking van de uitvoer naar bepaalde
landen bleek toch een brug te ver.

Tegengestelde belangen
OPEC en Rusland zetten in op de aan-

bodzijde om het evenwicht tussen de
vraag en het aanbod te herstellen, omdat
ze die factor zelf in de hand hebben.
Wellicht zal de vraag naar ruwe olie al
dit jaar het aanbod overstijgen, maar
dat is niet voldoende voor hogere prij-
zen. Ook de voorraden moeten worden
afgebouwd. Die bevinden zich nog altijd
in de buurt van hun historische hoog-
tepunt, ondanks acht weken van voor-
raaddalingen in de Verenigde Staten.
Dat is niet het geval in Azië. De voor-

raadafname in de Verenigde Staten is
toe te schrijven aan de lagere invoer uit
Saudi-Arabië. De uitvoer van de OPEC-
landen naar Azië blijft wel hoog. Dat
komt omdat het kartel niet te veel
marktaandeel wil opgeven.

De Verenigde Staten zien hun markt-
aandeel op de Aziatische markt wel toe-
nemen. De Amerikaanse productie van
ruwe olie bedraagt nu 9,3 miljoen vaten
per dag, of 550.000 vaten meer dan vorig
jaar. Bovendien neemt het aantal ope-
rationele boorinstallaties nog altijd toe.
OPEC en Rusland willen wel een hogere
olieprijs, maar die mag de schaliepro-
ductie niet nog meer aanmoedigen. Dat
is ook de reden waarom olie zich de
komende tijd waarschijnlijk blijft bewe-
gen binnen de nauwe prijsvork van de
voorbije weken. Gaat de prijs richting
45 dollar, dan liggen de kansen goed
voor longposities. Omgekeerd biedt
olie die naar 60 dollar opstoomt, moge-
lijkheden om short te gaan. z

Olieproductiebeperking verlengd

8 JUNI 2017 INSIDE BELEGGEN
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Portefeuille

H et bekende huis Schroders heeft
onlangs een internationale stu-
die gepubliceerd over de zoek-

tocht naar de goedkoopste en de duur-
ste aandelenmarkten of regio’s in de
wereld. Daarvoor zijn vijf waarderings-
indicatoren gehanteerd: de verwachte
koers-winstverhouding (forward P/E),
de voortschrijdende koers-winstver-
houding (trailing P/E; de waarde van
de beurs gedeeld door de winst van alle
bedrijven in de index), cyclisch-gewo-
gen koers-winstverhouding (CAPE; de
gemiddelde winst over de afgelopen
tien jaar, gecorrigeerd voor inflatie), de
koers/boekwaarde en het dividendren-
dement.

Het besluit van Schroders was dui-
delijk: Wall Street is te duur, Europa
wordt duurder en Japan oogt aantrek-
kelijk. Vooral dan in termen van 1,3 keer
de koers/boekwaarde springt de
Japanse beurs er duidelijk uit (versus
3,1 keer voor de VS en 1,9 keer voor
EU). Japanse aandelen hebben eigenlijk
nog geen rerating ondergaan in termen
van waardering ondanks de ultralage
rente. Het koersherstel van de afgelopen
jaren volgde enkel de heropleving van
de bedrijfswinsten. Die bedrijfsresulta-
ten zouden in 2017 voort moeten ver-
beteren.

Koppel daaraan een te verwachten
herwaardering van de beurs door de

aanhoudende aankopen door de Bank
of Japan, het versterken van de posities
door particuliere en institutionele beleg-
gers (nationaal en internationaal) en het
verhogen van de inkopen van eigen
aandelen door de Japanse ondernemin-
gen. Opgeteld heb je dan een positief
beursverhaal voor dit en de komende
jaren.

Er zijn verschillende trackers om in
te spelen op een herstel van de Japanse
aandelenmarkten. Het verschil zit in de
onderliggende index en het al dan niet
afdekken van het valutarisico (en tegen-
over welke munt dat gebeurt). Onze
favoriet, die ook in de voorbeeldporte-
feuille zit, is de grootste Europese Japan-

Japan heeft de goedkoopste beurs

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+2,4% +8,4%

 +8,2% +6,9%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

(*) 1:koopwaardig, 2:houden, 3:verkopen; A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico

Aankoop: - • Verkoop: -
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equivalent reserves (proven & probable)
en 33 miljoen ounce resources (measured
& indicated; lagere graad van zekerheid).
Tijdens de periode 2008 tot 2016 pro-
duceerden die activa 28 miljoen ounce
goudequivalent, maar desondanks ste-
gen de reserves sindsdien met 89 pro-
cent tot 61 miljoen ounce en de resour-
ces met 37 procent tot 45 miljoen ounce.

Sterk eerste kwartaal
Intussen bezorgden de 46 produce-

rende activa FNV opnieuw een sterk
eerste kwartaal. De productie steeg met
23,4 procent vergeleken met het eerste
kwartaal 2016 tot 131.578 ounce goud -
equivalent, een nieuw record. De
gemiddelde goudprijs steeg met 
3,2 procent tot 1219 dollar per ounce,
waardoor de omzet met 30,8 procent
aandikte tot 172,7 miljoen dollar (ook
al een nieuw record). 91,5 procent van
de omzet was afkomstig uit edelmeta-
len (waarvan 71,2% goud en 14,1% zil-
ver), maar ook de omzet uit de porte-
feuille olie- en gasroyalty’s steeg, van
3,6 miljoen dollar naar 10,9 miljoen.

De gezuiverde bedrijsfkasstroom
(ebitda) steeg met 23,1 procent tot
128,5 miljoen dollar en de gezuiverde
nettowinst met 60 procent, tot 44,8 mil-

joen dollar of 0,25 dollar per aandeel
(0,23 dollar verwacht). De productie-
verwachtingen voor 2017 van 470.000
à 500.000 ounce goudequivalent
(464.383 in 2016) werden bevestigd.

FNV beschikte eind maart inclusief
een ongebruikte kredietfaciliteit van
1,1 miljard dollar over 1,5 miljard voor
nieuwe deals. Op korte termijn voorziet
topman David Harquail in 1 miljard
dollar om de portefeuille olie- en gas-
royalty’s in de Verenigde Staten stevig
uit te breiden. Dit kwartaal wordt een
deal van 110 miljoen dollar (Midland
Basin, Texas) afgerond, na een eerste
deal eind 2016 voor 100 miljoen
(STACK, Oklahoma). Er worden geen
grote deals in de edelmetalensector ver-
wacht (wel kleinere), maar FNV ver-
wacht vanaf 2018 te kunnen participe-
ren in grotere financieringen van
nieuwe goudmijnen die momenteel
gepland worden. Het aandeel pres-
teerde de voorbije periode sterk, maar
blijft koopwaardigop basis van de uit-
stekende langetermijnsperspectieven
(rating 1B). z

tracker, iShares MSCI Japan EUR hed-
ged ETF.

Franco-Nevada
Bij de presentatie van zijn eerstekwar-

taalcijfers kondigde het Canadese roy-
alty- en streamingbedrijf in edelmetalen
Franco-Nevada (FNV) voor het tiende
jaar op rij sinds de beursgang in 2007
een dividendverhoging aan. Het kwar-
taaldividend stijgt met 1 dollarcent tot
0,23 dollarcent bruto per aandeel. Op
jaarbasis geeft dat een brutorendement
van 1,3 procent, maar voor de aandeel-
houders die intekenden op de IPO
bedraagt het rendement intussen 
6,1 procent, en in Canadese dollar zelfs
8,3 procent.

FNV keerde vorig jaar 157 miljoen
dollar uit, het grootste bedrag in de
goudindustrie, en maakt er een erezaak
van het dividend nooit te zullen verla-
gen. Op basis van de bestaande porte-
feuille kan het huidige dividendniveau
nog minstens 35 jaar worden uitge-

keerd. Bovendien is er op termijn het
onderschatte opwaartse potentieel
dankzij het vinden van extra reserves
op de mijnactiva, na het afsluiten van
een royalty- of streamingdeal. De activa
die FNV in portefeuille had op het
moment van de IPO in 2007 bevatten
toen in totaal 32 miljoen ounce goud -

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 5 juni

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

Thema landbouw
- Sipef: Na de geslaagde
kapitaalverhoging hervatte KBC
Securities de opvolging met een
koopadvies en een koersdoel van
75 euro. Uit een transparantiemelding
blijkt de bevestiging dat Ackermans &
van Haaren het belang in Sipef heeft
opgevoerd tot 30,25 procent, maar
dat het Alcatel-Lucent Bell

Pensioenfonds onder de drempel van 
5 procent is teruggevallen.

Thema vergrijzing
- Mithra Pharmaceuticals: kreeg de
toelating voor de commercialisatie van
Tibelia (generische variant voor
osteoporose en opvliegers) op de
Franse markt, wat het aantal
Europese landen met toelating op
vijftien brengt.

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

OP BASIS VAN DE
BESTAANDE PORTEFEUILLE
KAN FRANCO-NEVADA HET
HUIDIGE DIVIDENDNIVEAU
NOG MINSTENS 35 JAAR

AANHOUDEN.
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De Braziliaanse president Michel
Temer, die vorig jaar de afgezette
Dilma Rousseff is opgevolgd,

staat steeds meer onder druk om zelf
af te treden. De aanleiding is de opname
van een gesprek waarin Temer zijn
goedkeuring lijkt te geven aan de omko-
ping van een getuige. Hoewel de inter-
pretatie van de opname ter discussie
staat, groeit de tegenstand tegen hem
zowel op straat als in het parlement, en
zelfs zijn politieke bondgenoten laten
hem één voor één in de steek.

De financiële markten reageerden
allerminst tevreden op de nieuwe poli-
tieke crisis in de grootste economie van
Latijns-Amerika. Voor beleggers was
Temer het boegbeeld van de verande-
ring die er na Rousseff zou komen, hoe-
wel er al een schandaalsfeer rond zijn
regeringsteam hing. Temer beloofde na
zijn aantreden het hoge begrotingstekort
aan te pakken en een investeringsvrien-
delijk klimaat te creëren.

Nadat hij al een wet door het parle-
ment had geloodst die de reële over-
heidsuitgaven de komende twintig jaar
bevoor, was de volgende belangrijke
stap de hervorming van het pensioen-
systeem. De regering wilde die tegen
oktober goedgekeurd krijgen, maar de
kans dat dat lukt, is nu zo goed als onbe-
staand. Een nieuwe politieke crisis
dreigt de hervormingsagenda op de

lange baan te schuiven en het begro-
tingstekort – dat vorig jaar afklokte op
maar liefst 9 procent van het bruto bin-
nenlands product – verder uit de hand
te doen lopen.

Kredietrating
De nieuwe politieke crisis dreigt Bra-

ziliaanse obligaties nog dieper in het
speculatieve terrein te duwen. Vandaag
heeft de Braziliaanse overheid een BB-

Obligaties

Opnieuw chaos in Brazilië

• De Duitse autoprodu-
cent Volkswagen be-
haalde in het eerste
kwartaal van 2017 be-
tere resultaten dan
verwacht. De omzet
steeg met 10 procent
tot 56,2 miljard euro,
terwijl de operationele
winst 27 procent hoger
afklokte op 4,4 miljard
euro. De nettowinst
ging 45 procent hoger
tot 3,3 miljard euro.

• De operationele winst-
marge steeg dankzij be-
sparingen en het suc-
ces van nieuwe
modellen van 6,8 naar
7,8 procent. Vooral de
sterke prestatie van de
door het dieselschan-
daal geplaagde VW-divi-
sie – waar de operatio-
nele winst
vertwaalfvoudigde tot
ongeveer 900 miljoen
euro – is bemoedigend.
Het maakt de groep ook
minder afhankelijk van

zijn luxemerk, Porsche,
dat met een winst-
marge van 18,5 pro-
cent enkel het veel klei-
nere Italiaanse Ferrari
naast zich moet dulden.

• Sinds het najaar van
2015 probeert Volks-
wagen de enorme finan-
ciële schade van het
dieselschandaal op te
vangen door zijn winst-
gevendheid te verbete-
ren. Daartoe wordt
vooral bespaard op de
kosten. De groep kijkt
aan tegen 22,6 miljard
euro aan kosten voor
boetes, de terugkoop
van wagens en herstel-
lingen.

• Ondanks het sterke
eerste kwartaal bleef
VW door de aanhou-
dende kosten van het
schandaal, gecombi-
neerd met de toegeno-
men concurrentie in de
sector en de groeiver-
traging in China, bij het

vooruitzicht van een
operationele winst-
marge van 6 à 7 pro-
cent. Mogelijk zal de
groep die verwachting
optrekken als de goede
prestatie doorzet in het
tweede kwartaal.

• Voor obligatiebeleggers
zijn de verbeterende
operationele prestaties
goed nieuws. De groep
zit bovendien op een
berg cash, die ruim vol-
doende is om de kosten
van het dieselschandaal
op te vangen. In onze
selectie zitten twee
obligaties van Volkswa-
gen Financial Services,
de financiële arm van de
VW-groep – één in
Britse pond en één in
Nieuw-Zeelandse dollar.
Zoals altijd raden we
aan om de blootstelling
aan elke individuele uit-
gever te beperken tot
enkele procenten van de
portefeuille.

OBLIGATIE VAN DE WEEK
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rating bij Standard & Poor’s (S&P) –
twee trappen onder het investment-gra-
deniveau – en Ba2 bij Moody’s. Amper
twee jaar geleden had Brazilië wel nog
een investment-gradekredietrating.

S&P zette de BB-kredietrating boven-
dien op ‘negative watch’, wat betekent
dat de kans groot is dat het de krediet-
waardigheid van het land de komende
drie maanden nog verder verlaagt. Ook
Moody’s heeft zijn vooruitzichten op
negatief gezet. Een nieuwe ratingver-
laging dreigt nog meer beleggers weg
te jagen uit obligaties in Braziliaanse
real, met hogere rentevoeten en een
dalende real tot gevolg.

De politieke crisis dreigt ook te wegen
op het vertrouwen van consumenten,
bedrijven en beleggers, en zo het prille
economische herstel in het land te fnui-
ken. Na bijna twee jaar van krimp zou
de Braziliaanse economie dit jaar ein-
delijk weer met groei aanknopen, maar
de groeiverwachtingen werden al ver-
scheidene keren neerwaarts bijgesteld.

De kans is reëel dat het aftreden van
Temer het land in een politieke chaos
stort, wat de economie opnieuw in een
recessie kan duwen.

Nachtmerrie
De afzetting van Temer – een proce-

dure die maanden in beslag kan nemen
– zou voor beleggers een nachtmerrie -
scenario zijn. Temer had bij beleggers
de hoop doen opleven dat Brazilië het
wanbeleid van Rousseff achter zich zou
laten en zijn investment-gradekredie-
trating zou terugwinnen. Die hoop was

een belangrijke factor in het herstel van
de Braziliaanse real in 2016, waarin de
munt tegenover de dollar 30 procent
herstelde van het dieptepunt van 4 real
per dollar eind 2015.

Het grote renteverschil tussen obli-
gaties in real en dollar was een tweede
belangrijke factor in de stevige winst
van de real vorig jaar. In een poging de
ontsporende inflatie te beteugelen, ver-
hoogde de Braziliaanse centrale bank
in 2016 haar kortetermijnrente tot 
14,25 procent. De Amerikaanse centrale

bank (de Federal Reserve) verhoogde
haar rente slechts één keer (met 0,25
procentpunt in december).

Dat het verlies van de real tegenover
de dollar sinds begin dit jaar beperkt
blijft tot minder dan 5 procent, heeft
ook te maken met de inertie van de
Federal Reserve. Beleggers verwachten
dat die haar rente dit jaar nog maximaal
twee of zelfs maar één keer meer zal
optrekken. De economische groei in de
Verenigde Staten is vrij zwak, en voor-
lopig komt niets in huis van Trumps
maatregelen om de groei te ondersteu-
nen. Daardoor zal het renteverschil met
obligaties in Braziliaanse real aantrek-
kelijk blijven, ondanks het feit dat de
Braziliaanse centrale bank haar rente
het voorbije halfjaar in verscheidene
stappen heeft verlaagd van 14,25 naar
11,25 procent. De halvering van de infla-
tie tot 4,1 procent liet de bank toe haar
rente te verlagen en de economie de
broodnodige zuurstof te geven.

Beperk blootstelling
Voor obligatiebeleggers blijft de Bra-

ziliaanse real een interessante munt om
hun rendement mee te spijzen, al raden
we opnieuw aan om de blootstelling
aan de munt te beperken tot enkele pro-
centen van de portefeuille. Twee inte-
ressante obligaties met hoge krediet-
waardigheid in Braziliaanse real zijn
European Investment Bank (EIB) 8,5 %
23/01/2020 BRL (brutorendement 8 %;
coupure 5000 BRL; ISIN-code
XS1550952292) en International Finance
Corporation (IFC) 12 % 29/01/2019 BRL
(brutorendement 8,5 %; coupure 
5000 BRL; ISIN-code XS1349365764).
IFC is een onderdeel van de Wereld-
bank. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,3 2,0% 1000            NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,6 1,9% 1000            NR
EUR K+S AG 2,625% 06/04/23 103,6 2,0% 1000            BB+
EUR Deutsche Telekom Int Fin 1,375% 30/01/27 101,6 1,2% 1000            BBB+
USD Apple 2,1% 06/05/19 101,1 1,5% 2000            AA+
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,3 1,7% 2000            A+
USD Coca-Cola 2,2% 25/05/22 99,8 2,2% 2000            AA-
USD Verizon Communications 2,45% 01/11/22 98,8 2,7% 2000            BBB+
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 102,1 2,0% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 100,4 1,4% 10.000            AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26 105,8 1,1% 10.000            AAA
CAD Daimler Canada Fin 1,875% 20/01/20 101,3 1,4% 2000            A
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 100,2 3,5% 2000            BBB+
NZD VW Fin Serv 4,25% 30/01/19 101,9 3,1% 2000            BBB+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 100,9 8,0% 5000            AAA
TRY EIB 8,5% 27/03/19 95,3 11,5% 1000            AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1224 +0,5%

EUR/GBP 0,8735 +13,7%

EUR/NOK 9,4512 +1,2%

EUR/SEK 9,7632 +5,2%

EUR/CAD 1,5121 +3,3%

EUR/AUD 1,5065 -2,6%

EUR/NZD 1,5795 -4,2%

EUR/ZAR 14,746 -16,1%

EUR/TRY 3,9665 +20,9%

VOOR DE TWEEDE KEER IN
TWEE JAAR DREIGT EEN
BRAZILIAANSE PRESIDENT
TE WORDEN AFGEZET.
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DONDERDAG 8 JUNI
EU: BBP-groei 1ste kwartaal
Frankrijk: handelsbalans
EU: BBP-groei 1ste kwartaal
VS: initiële werkloosheidsaanvragen

Is het interessant om in te tekenen op
de beursgang van Balta? Naar ik
gehoord en gelezen heb, is de waardering
erg redelijk. 

Balta, de wereldmarktleider in kar-
petten en de Europese koploper in resi-
dentiële en commerciële tapijten, trekt
naar de beurs van Brussel met een vrij
ruime prijsvork van 13,25 à 16 euro per
aandeel. In principe kunt u intekenen
tot en met 12 juni. De eerste beursno-
tering is gepland op 14 juni. Als de inte-
resse groot is, is het mogelijk dat inte-
kenperiode vervroegd wordt afgesloten,
maar u kunt hoe dan ook intekenen tot
9 juni. De begeleidende instellingen zijn
ING, KBC en KBC Securities. Daar hebt
u de meeste kans om aan stukken te
geraken, maar in principe kunt u bij alle
financiële instellingen inschrijven. Van
de aangeboden aandelen wordt 10 pro-
cent voorbehouden voor particuliere
beleggers.

Naar aanleiding van de beursgang
brengt Balta 10,9 miljoen nieuwe aan-
delen uit. Daarnaast verkoopt Lone Star,

een Amerikaans investeringsfonds dat
nog maar in 2015 de eigenaar van Balta
werd, meer dan de helft van zijn aan-
delen (minstens 6,2 miljoen aandelen).
Al in 2015 stond een beursgang op de
rails, maar die werd nog in extremis
afgelast.

Afhankelijk van de intekenprijs, wordt
de West-Vlaamse vloerbekleder op 
476 à 545 miljoen euro gewaardeerd.
Dat lijkt op het eerste gezicht erg aan-
trekkelijk voor een bedrijf dat vorig jaar
668 miljoen euro omzet heeft gedraaid.
Op basis van de prijsvork wordt de tapij-
tenreus gewaardeerd tegen 7,4 à 8,1 keer
de verhouding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de bedrijfskas-
stroom (ebitda), terwijl voor de meeste
bedrijven in de sector 8,5 à 10,5 keer de
ev-ebitda-verhouding wordt betaald.
De lagere waardering heeft te maken
met de hoge schulden (385 miljoen euro
op 31 maart) en de blootstelling aan de
Britse markt en dus aan het Britse pond
in tijden van brexit.

Volgens Tom Debusschere, die CEO
is sinds 2016 (daarvoor was hij CEO

van Deceuninck), is 11 procent van het
zakencijfer gevoelig voor de wissel-
koersschommelingen van het pond.
Ook dat Lone Star al vanaf zes maanden
na de IPO zijn resterende aandelenpak-
ket mag verkopen, kan op de koers
wegen. Balta wil 30 à 40 procent van
zijn winst aan de aandeelhouders uit-
keren. Het mag dan niet de aantrekke-
lijkste activiteit zijn om in te investeren,
Balta kan wel een meer dan degelijk
parcours voorleggen als marktleider.
Op basis van prijsvork wordt niet het
onderste uit de kan gehaald.

Daarom mag u op de aandelen inte-
kenen en zullen we de opvolging van
het aandeel beginnen met het advies
koopwaardig (rating 1B). Overdrijf wel
niet. Bestel niet meer aandelen dat u
eigenlijk wilt kopen. z

Lezersvraag

Agenda

Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 1/6
• Agfa-Gevaert
• Sibanye Gold
• Aandelenlijsten 
Vrijdag 2/6
• Analyse sportgiganten
• Beursblog 
Maandag  5/6 
• Franco-Nevada
• Opties (Qualcomm)
• Grondstoffen (olie)
Dinsdag 6/6  
• Cisco Systems
• Deere&Company
• Lezersvraag (Balta)
Woensdag 7/6
• Biocartis
• D’ieteren
• Pdf

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

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

CHAT MEE !
Chat op DONDERDAG 8/6 VAN 12 TOT 13 UUR. 

Ga voor de chatsessie naar http://insidebeleggen.be/chat! 

VRIJDAG 9 JUNI
Duitsland: loonkosten
Frankrijk: industriële productie
VK: industriële productie
Realdolmen: jaarresultaten 2016-‘17

MAANDAG 12 JUNI
VS: overheidsschuld
Ascencio: halfjaarresultaten ’16-‘17

DINSDAG 13 JUNI
Duitsland: ZEW-indicator
VK: inflatie
VS: PPI

WOENSDAG 14 JUNI
EU: industriële productie
VS: olievoorraden
VS: detailhandel
VS: hypotheekaanvragen
Inditex: resultaten 1ste kwartaal ’17-‘18
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