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De gezondheidssector heeft de
structurele trend mee. De
farma- en de biotechnologie-

sector spinnen garen bij de explosie
van de wereldbevolking (tussen 1950
en 2050 van 2,5 naar 9miljard mensen)
en de enorme stijging van de gemid-
delde levensverwachting in de wereld
(van 47 jaar in 1950 naar 77 jaar tegen
2050). Het aantal 65-plussers is de
voorbije vijftig jaar verdrievoudigd
en zal de komende vijftig jaar nog eens
verdrievoudigen. Vanaf die leeftijd
beginnen de gezondheidskosten op
te lopen.

Dat geeft natuurlijk geen enkele
garantie voor individuele beleggingen
in de gezondheidssector. In biotech is
dat nog meer het geval dan in de far-
masector. Daar staat tegenover dat we
in dit land absoluut top zijn in de
gezondheidssector. Dat vertaalt zich
ook in een proportioneel groot aantal
biotechbedrijven op Euronext Brussel.
De jongste jaren kwam daar nog veel
vers bloed bij.

Hoge toppen, diepe dalen
We zien tegen 2025 een groot poten-

tieel in de Belgische biotechsector. We
zijn er rotsvast van overtuigd dat een
aantal bedrijven het gaat maken. Daar
moet meteen de kanttekening bij dat
biotech niet voor iedereen is wegge-
legd, gezien het inherent boven -
gemiddelde risico. Want het resultaat
is binair: soms komt het geneesmiddel
op de markt, maar meestal niet. Kijk
naar de recente tegenslagen van Gen-
ticel en Celyad (lees ook p. 10). Het
verhaal van Thrombogenics met het
oogmedicijn Jetrea heeft ons de jongste
jaren nog geleerd dat het bij de com-
mercialisatie ook nog serieus kan mis-
lopen.

Het Leuvense biotechbedrijf heeft
ook aangetoond dat wanneer je suc-
cesvol de klinische fases doorkomt,
de koers gemakkelijk met honderden
procenten kan stijgen. Bij Galapagos
(lees p. 2) waren we vorig jaar te laat:
gunstige klinische studieresultaten
voor hun reumamiddel en de beurs-
notering op Wall Street deden de
marktwaarde voorbij de grens van 
1 én 2miljard EUR gaan. Maar het
afgelopen jaar bouwden we al posities
uit in Ablynx (positieve resultaten van
monotherapie voor het reumamiddel;
we brengen een uitvoerige bespreking
in het nummer van 12 juli), Bone The-
rapeutics (een potentiële gamechanger
in bottherapie) en MDxHealth (dia-
gnosticabedrijf met een vermaarde
test in de strijd tegen prostaatkanker).
Daaraan willen we graag Argenx (erg
beloftevol in kanker en immuunziek-
ten) toevoegen. En ook Mithra Phar-
maceuticals, dat we in dit nummer
nog eens voorstellen (lees p. 7). Het
Luikse biotechbedrijf kwam vorig jaar
naar de beurs en kan een gamechanger
worden in vrouwengeneeskunde
(contraceptie en menopauze).

De intentie is de rit met elk apart uit
te doen. We beseffen nu al dat dit de
komende jaren een rollercoaster
wordt, met naar alle waarschijnlijkheid
hoge toppen en diepe dalen. Daar
moeten we tegen kunnen. Bovendien
heeft ook het algemene marktsenti-
ment onmiskenbaar een grote impact
op de waarderingen van biotechbe-
drijven. Vandaar dat we de posities
beperkt houden en op meerdere paar-
den wedden. Eén tot twee succesver-
halen op de vijf volstaan om een supe-
rieur rendement te behalen. Dat moet
ook, gezien het hogere risico beleggers
nemen. �
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FARMA

Galapagos

Het Belgisch-Nederlandse bio-
techbedrijf Galapagos (GLPG)
maakte de afgelopen achttien

maanden een onwaarschijnlijke evo-
lutie door. De sterke fase II-resultaten
van filgotinib tegen reuma en de posi-
tieve resultaten bij patiënten met de
ziekte van Crohn lieten GLPG eind
2015 toe een sterke nieuwe deal voor
filgotinib af te sluiten met het Ameri-
kaanse Gilead Sciences. De deal ging
gepaard met een mijlpaalbetaling van
725miljoen USD, waarvan 425miljoen
USD via de uitgifte van 6,76miljoen
nieuwe aandelen tegen 58EUR per
aandeel, die Gilead met 14,75% van
het kapitaal tot de grootste aandeel-
houder van GLPG katapulteerde.
GLPG greep het succes met filgotinib
vorige zomer ook aan om de oversteek
te wagen naar Nasdaq, en de markt-
kapitalisatie steeg van 469miljoen EUR
eind 2014, naar 2,21miljard EUR. Het
aantal uitstaande aandelen steeg van
30,3miljoen naar 46,1miljoen en de
koers klom van 15,5EUR naar 48EUR.
In maart en juni volgde de opname in
de Bel-20 en de AEX-index.

Intussen zijn de voorbereidingen
klaar voor het opstarten van drie fase
III-reumastudies met filgotinib in het
derde kwartaal. Nog in het derde
kwartaal verwacht Gilead een fase III-
studie te kunnen opstarten in de ziekte

van Crohn en een fase II/III-studie in
colitis ulcerosa, een chronische darm-
ziekte. Naast de reuzensprong met fil-
gotinib boekte GLPG het voorbije jaar
forse vooruitgang in de samenwerking
met AbbVie voor de ontwikkeling van
een triplecombinatietherapie (combi-
natie van een potentiator en twee cor-
rectors) voor het herstellen van de
onderliggende oorzaak van de taai-
slijmziekte (mucoviscidose).

GLGP loopt weliswaar één jaar ach-
terop tegenover de marktleider Vertex
Pharmaceuticals, maar preklinische
informatie suggereert een kans op een
betere werkzaamheid. Meer duide-
lijkheid hierover komt er pas binnen
enkele jaren, maar mocht dat lukken,
dan heeft GLPG een spectaculaire bij-
komende hefboom beet. Er lopen en
starten dit jaar meerdere fase I-studies
en één fase II-studie (met potentiator
GLPG1837), met het oog op het starten

van een fase II-triplecombinatiestudie
in de tweede jaarhelft van 2017. Dank-
zij de beter dan verwachte vooruit-
gang werden de financiële voorwaar-
den van de deal met AbbVie opge-
trokken. In april startte met GLPG1690
een fase IIa-studie in een onderzoek
naar longfibrose (IPF), waarvan de
resultaten in het tweede kwartaal van
2017 worden verwacht.

Daarnaast vloeide uit de samenwer-
king met het Duitse MorphoSys een
eerste kandidaatgeneesmiddel voort,
MOR106 (een middel tegen ontste-
kingsziekten), waarmee een fase I-stu-
die werd opgestart. De resultaten van
deze studie volgen in de tweede jaar-
helft van 2017. GLPG1972, een middel
tegen artrose dat in samenwerking
met Servier wordt ontwikkeld, leverde
in juni positieve fase I-resultaten af. �

Conclusie
We verhogen het advies voor Gala-
pagos. Met een kaspositie einde maart
van 988miljoen EUR (45% van de
marktkapitalisatie) en een verwachte
cashburn dit jaar tussen 100 en
120miljoen EUR, is er heel wat ruimte
om de klinische pijplijn de komende
jaren versneld op te waarderen. Zeker
een mogelijk succes bij taaislijmziekte
zit niet verrekend in de huidige waar-
dering. Wel uitkijken voor bovenge-
middeld risico eigen aan biotech.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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AUTO

Michelin

M ichelin, opgericht in 1889, is
de grootse bandenproducent
ter wereld, met activiteiten

in 170 landen en een wereldmarkt-
aandeel in de buurt van 15%. De
Franse onderneming zat van het najaar
2013 tot het voorjaar 2014 in de voor-
beeldportefeuille en deed het toen
prima. Vorig jaar heeft Michelin ruim
175miljoen banden geproduceerd
(+3,2% ten opzichte van 2014), met
het merk Michelin als wereldwijd pre-
miummerk. Voor sportwagens en
SUV’s is er het merk BFGoodrich.
Sterke continentale merken zijn Kleber
in Europa, Uniroyal in Noord-Ame-
rika en Warrior in China. Een cruciaal
element in de strategie is die merken
versterken door betrouwbaarheid uit
te stralen en een koploper in techno-
logie en innovatie te zijn. Zo verwerft
de groep een competitief voordeel en
neemt de trouw van de consument
toe. In het verlengde daarvan ligt het
grote aandachtspunt in de strategie
op het marktleiderschap in gespecia-
liseerde banden. De specialisaties
waarop Michelin inzet en prat gaat,
zijn de banden voor mijnbouw-, land-
bouwvoertuigen en vliegtuigen.

De jongste jaren heeft Michelin in
de opkomende landen drie nieuwe
fabrieken geopend, Pau Brasil, She-
nyang 2 en Chennai. De totale inves-

tering in de drie nieuwe fabrieken
bedroeg 2,75miljard EUR. Tussen 2012
en 2016 is het doel voor 1,2miljard
EUR aan verbeteringen van de pro-
ductiviteit te realiseren. Na vier jaar
(2012-2015) is al 964miljoen EUR
gerealiseerd. Dat is 80%, perfect op
schema om de doelstelling in 2016 te
halen.

Een van de onbetwistbaar sterke
punten van de onderneming is en blijft
de zeer solide balans met een verhou-
ding tussen de nettoschuld en het
eigen vermogen van amper 11% (was
nog 84% in 2008). Vorig jaar werd vol-
gens het management 833miljoen EUR
als structurele vrije kasstroom gerea-
liseerd, een recordcijfer (was nog
517miljoen EUR in 2011 en 717miljoen
in 2014). Zo kan het dividend wordt
opgetrokken van 2,50 naar 2,85EUR
per aandeel (+14%) en werden voor
451miljoen EUR of 2,7% van het totaal

eigen aandelen ingekocht. Tegen 2020
wil het management het aantal ver-
kochte banden met 20% optrekken
tegenover het niveau van 2015.

De omzet in het eerste kwartaal lag
boven de analistenconsensus met een
toename van 0,9%, tot 5,06miljard
EUR. De volumes klommen met
3,7%, wat duidelijk beter was dan de
marktgroei, maar de prijzen zakten
gemiddeld met 1,3% (volumedaling
in de duurdere gespecialiseerde ban-
den) en er waren 1,9% wisselkoers-
verliezen. Voor 2016 blijft het
management mikken op een licht toe-
name van de volumes, een stijgende
ebit bij constante wisselkoersen en
een vrije kasstroom van minstens
800miljoen EUR. �

Conclusie
Het aandeel blijft, zeker gezien de ste-
vige vrije kasstroomgeneratie en de
sterke marktpositie in de sector, erg
redelijk gewaardeerd tegen 10,5 keer
de verwachte winst voor 2016, 0,75
keer de omzet en een verwachte ratio
tussen de ondernemingswaarde(ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) van
4 voor 2016. Maar gezien het moeilij-
kere internationale klimaat, inclusief
de brexit, is een negatieve verrassing
dit jaar niet uitgesloten. Vandaar dat
we tot nader order bij ons neutraal
advies blijven.

Europese aandelen

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



TECHNOLOGIE

HP

Vorig decennium had Hewlett-
Packard (HP) de ambitie om,
naar het voorbeeld van IBM, uit

te groeien tot een groot technologie-
conglomeraat. Die strategie mislukte,
onder meer door ondoordachte en te
duur betaalde overnames. Vorig jaar
werd de omgekeerde beweging in
gang gezet, met de opsplitsing van de
groep. HP Inc. omvat de afdelingen
Personal Systems (pc’s en laptops voor
consumenten) en printers. De activi-
teiten die te maken hebben met hard-
ware voor bedrijven (servers, opslag-
en netwerksystemen), dienstverlening
(consultancy) en software, werden bij
HP Enterprise (HPE) ondergebracht.

Klassieke hardware is een krim-
pende markt, maar HP Inc. trekt op
de lange termijn voluit de kaart van
3D Printing. De weg naar massapro-
ductie en rendabiliteit is echter langer
dan verwacht. Dat de technologie heel
beloftevol is, staat buiten kijf. Tot
zolang blijft de omzet van HP Inc.
onder druk staan. Daarbij vormde de
dure dollar (USD) de voorbije kwar-
talen nog een extra handicap. In het
eerste kwartaal daalde de omzet van
HP Inc. met 11% op jaarbasis, tot
11,6miljard USD, 130miljoen USD
onder de consensusprognose. Personal
Systems zag zijn verkoopcijfer met
10% afkalven en bij Printing bedroeg

de achteruitgang zelfs 16%. Vorige
week werden de winstprognoses voor
het lopende kwartaal licht verhoogd,
maar de verwachtingen voor het vol-
ledige boekjaar (1,59 tot 1,65USD per
aandeel) bleven ongewijzigd. Tegen-
over een schuld van 6,7miljard USD
staan voor 4,6miljard USD aan cash
en liquiditeiten. Tegen de huidige
koers levert het dividend dat HP Inc.
uitkeert een rendement van 4% bruto
op.

HPE kon in het eerste kwartaal voor
het eerst in 5 jaar omzetgroei voorleg-
gen. De vooruitgang bleef weliswaar
bescheiden (4%, tot 12,7miljard USD),
maar het is een goed teken. HPE rea-
liseerde ook een nettowinst van
731miljoen USD en een operationele
kasstroom van 1,1miljard USD. De
vrije kasstroom wordt voor het volle-
dige boekjaar op 2 tot 2,2miljard USD
geschat en dit bedrag zal terug naar

de aandeelhouders vloeien. Het divi-
dend ligt lager dan bij HP Inc., maar
dat wordt gecompenseerd door een
budget van 4,8miljard USD voor de
inkoop van eigen aandelen. Na de
overname van Aruba Networks vorig
jaar heeft HPE nog 9miljard USD aan
liquiditeiten en een schuld van 16mil-
jard USD. Eind mei raakte bekend dat
HPE zichzelf nog eens in twee zal split-
sen.

De afdeling Enterprise Services, die
diensten levert aan bedrijven, wordt
verkocht aan sectorgenoot CSC. De
afdeling genereert op jaarbasis een
kleine 20miljard USD omzet. Het gaat
om een vrij ingewikkelde constructie,
waarbij de afdeling eerst wordt afge-
splitst en daarna fuseert met CSC. De
aandeelhouders van beide bedrijven
krijgen elk de helft van de aandelen
van het fusiebedrijf. Die wordt in
maart 2017 afgerond. Daarna zal HPE
nog de meer winstgevende Enterprise
Group (servers, opslag, netwerken)
en een kleine softwareafdeling omvat-
ten. �

Conclusie
HP Inc. kan voorlopig enkel verleiden
met een lage waardering (minder dan
8 keer de verwachte winst) en het divi-
dend. De 3D-printactiviteiten zijn
veelbelovend, maar de onzekerheid
over de winstgevendheid blijft. Ook
HPE is niet duur (1 keer de boek-
waarde), maar de beloofde groei blijft
voorlopig achterwege.

INSIDE BELEGGEN 8 JULI 20164

Wereldaandelen

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

Yum! Brands

N iet voor het eerst de afgelopen
jaren reageerde de koers van
Yum! Brands, de eigenaar van

de ketens KFC, Pizza-Hut en Taco Bell,
stevig op de bekendmaking van de
kwartaalcijfers. Deze keer was het nog
eens een positieve reactie op de resul-
taten over het eerste trimester. De
groep had de jongste tijd opnieuw met
groeiproblemen te kampen op haar
belangrijkste groeimarkt, China. In
China was het nog een uitdeining van
een crisissituatie die in 2014 bij KFC
(voluit Kentucky Fried Chicken) ont-
stond. Een kleinere leverancier, Shan -
ghai Husi, een onderdeel van OSI,
bleek toen te hebben geknoeid met de
versheid van de aangeleverde pro-
ducten. Yum! Brands verbrak meteen
alle banden, maar de schade was aan-
gericht. Zo zakte de vergelijkbare
omzet in China met meer dan 10% in
het derde en vierde kwartaal van 2014.
Ook in de eerste twee trimesters van
vorig jaar was er nog steeds een aan-
zienlijke daling. Bovendien bleef het
omzetherstel in het derde en vierde
kwartaal van 2015 beperkt.

Yum! Brands rekende aanvankelijk
op een negatieve impact van zes tot
negen maanden op de omzet. Maar
uiteindelijk heeft het anderhalf jaar
geduurd alvorens weer sprake was
van een stevige omzettoename. In de

eerste drie maanden zien we een ver-
gelijkbare omzetgroei van 6% groei,
terwijl de analistenconsensus slechts
op een toename met 2,1% had gere-
kend. CEO Greg Creed is van plan de
China-divisie nog dit jaar af te splitsen,
en dus komt het herstel van de ver-
kopen erg gelegen. Er zou een con-
sortium in de maak zijn, gesteund
door het staatsfonds China Investment
Corporation, dat blijkbaar te kennen
heeft gegeven een meerderheidsbe-
lang te willen opbouwen in Yum!
China. Andere geïnteresseerde partijen
zouden de investeringsfondsen KKR,
Baring Private Equity Asia zijn.

De in 1997 van PepsiCo afgesplitste
dochter blijft een straf groeiverhaal,
vooral in China. Wereldwijd zijn er
aan het eind van het eerste kwartaal
14.941 KFC-restaurants, daarvan zijn
er 5019 of 33,5% in China. De lange-
termijndoelstelling is om liefst 20.000

restaurants in China, de grootste retail-
markt ter wereld, te openen. Dat zullen
niet alleen KFC-restaurants zijn, want
de groep is ook nog eigenaar van twee
andere ketens. Eind maart had de
groep in totaal 7205 restaurants in
China.

De winst per aandeel in het eerste
kwartaal kwam op groepsniveau uit
op 0,93USD per aandeel (+14%) tegen-
over een gemiddelde analistenver-
wachting van 0,83USD. De omzet
kwam 5% hoger uit (+2% op verge-
lijkbare basis). De eerste andere keten
van de groep is het ook bij ons erg
goed gekende Pizza Hut (14.142 res-
taurants, waarvan 1596 in China),
waar de wereldwijde omzet in het eer-
ste trimester met 3% is toegenomen,
boven de analistenconsensus van
+2,2%. Tot slot is er het vooral in de
Verenigde Staten populaire Taco Bell
(6437 restaurants, met nadruk op
taco’s, nacho’s en burrito’s) met een
minder dan verwachte 1% omzettoe-
name in het eerste kwartaal (gemid-
delde analistenverwachting +3,1%). �

Conclusie
Het meevallende nieuws uit China
komt op het goede moment en zorgt
voor een positieve koersreactie. Toch
blijft het aandeel tegen 22,5 keer de
verwachte winst voor 2016 en tegen
12,5 keer de verwachte verhouding
tussen de ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) aan
de dure kant.

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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MITHRA PHARMACEUTICALS

Gamechanger

We gingen één jaar na de
beursgang van Mithra Phar-
maceuticals op bezoek voor

een stand van zaken bij de specialist
in vrouwelijke gezondheid (actief in
vruchtbaarheid en anticonceptie,
menopauze en osteoporose, vaginale
infecties en vrouwenkankers). De aan-
deelhouders beleefden tot nu weinig
plezier aan het prille beursavontuur
van de spin-off van de universiteit van
Luik. Nochtans verloopt operationeel
alles volgens schema. Cruciaal is de
evolutie in de ontwikkeling van de
twee kandidaatproducten op basis
van Estetrol: Estelle, een oraal contra-
ceptiemiddel en Donesta, een middel
tegen opvliegers in de menopauze.

Estetrol is een van de vier natuurlijke
oestrogenen en liet in preklinische en
fase II-studies tegenover bestaande
producten een betere werking zien,
alsook een verlaagd risico op neven-
effecten (trombose, galblaas aandoe-
ningen, borstcellengroei en interactie
met andere geneesmiddelen). Op
beide kandidaat-producten wordt een
piekomzet van minstens 1miljard EUR
gekleefd in grote markten, die evenwel
al decennia uitblinken in een gebrek
aan innovatie. Estelle heeft het unieke
potentieel om enerzijds het risico op
ongewenste zwangerschappen (3 à
4% bij de huidige contraceptiepil) vrij-
wel tot nul te herleiden, een cruciaal
gegeven voor de verzekeringsmaat-
schappijen, en anderzijds dankzij de
beperktere neveneffecten een aantrek-
kelijker veiligheidsprofiel aan te bie-
den.

Net omwille van die neveneffecten
wordt de contraceptiepil in de Ver-
enigde Staten minder en in Japan nog
minder gebruikt. Het is dan ook een
sterk signaal dat Mithra onlangs een
intentieovereenkomst kon aankondi-
gen met Fuji Pharma, marktleider in
vrouwelijke gezondheid in Japan, voor
de ontwikkeling van producten op
basis van Estetrol in Japan en Zuid-
oost-Azië. Voor eind 2016 moet de
overeenkomst uitmonden in een part-
nerschap, waarbij Fuji alle ontwikke-
lingskosten zal financieren en Mithra
uitzicht krijgt op dubbelcijferige mijl-
paalbetalingen. Mogelijk komen er
later voor China en/of India verge-
lijkbare deals. In Europa en de Ver-
enigde Staten wordt in een later sta-
dium – na voltooiing van fase III-stu-
dies – op commerciële partnerschap-
pen gemikt.

Met Donesta startte in mei een fase
II-doseringsstudie, met resultaten in
2017. Daarna is het uitkijken naar het
opstarten van een fase III-studie in
2018, met mogelijke commercialisatie
vanaf 2021. Vorige week volgde eerder
dan verwacht de recrutering van de
eerste patiënt in de Europese fase III-
studie (1550 patiënten) met Estelle. In
de tweede jaarhelft start een verge-
lijkbare studie met 2000 patiënten in
Noord-Amerika. De finalisatie van
beide studies is voorzien in de tweede
jaarhelft van 2018, met mogelijke com-
mercialisatie in 2019 of 2020.

Estetrol biedt ook mogelijkheden
voor andere indicaties (infecties, kan-
ker), maar daarvoor is geen eigen
financiering voorzien en zal voor de
ontwikkeling naar partners worden
gezocht. Mithra ontwikkelt daarnaast
drie complexe generische varianten
van op hormonen gebaseerde genees-
middelen op voorschrift: Tibelia (oste-
oporose en opvliegers), Zoreline (pros-

taat- en borstkanker) en Myring (con-
traceptie). Onlangs tekende Mithra
twee licentieovereenkomsten voor de
verkoop van Tibelia in zeven Europese
landen. Ook niet te verwaarlozen, is
de inauguratie eind september van
een eigen state-of-the-art productie-
faciliteit (CDMO) in Flémalle. �

Conclusie
In weerwil van de koersevolutie zit
alles operationeel mooi op schema bij
Mithra Pharmaceuticals. De slaag-
kansen voor Estelle en Donesta ogen
goed, iets wat hoegenaamd niet wordt
weerspiegeld in de waardering. Het is
nog een tweetal jaren wachten op meer
duidelijkheid, maar Mithra beschikt
over voldoende cash om die periode
te overbruggen. Bovendien zijn er bij-
komende partnerkansen voor niet-
kernprojecten om de kaspositie te spij-
zen. We plaatsen een order voor de
voorbeeldportefeuille.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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De prijs van een pond suiker is
de jongste drie maanden met
meer dan 60% gestegen en staat

nu op het hoogste peil sinds oktober
2012. Verscheidene factoren hebben
aan die hausse bijgedragen. Zo spelen
de weersomstandigheden bij land-
bouwgrondstoffen traditioneel een
belangrijke rol. Dat is ook bij suiker het
geval, met voor de oogst erg nadelig
weer in Brazilië, de grootste producent
ter wereld. Het centrum en het zuiden
van het land, samen goed voor bijna
90% van de suikerproductie, hadden
de voorbije weken te lijden onder over-
vloedige regenval en zelfs vorst (in het
zuidelijk halfrond is het nu winter).

De impact varieert sterk per regio,
maar de cijfers laten niets aan de ver-
beelding over. In de eerste weken van
juni werd 25,7miljoen ton suikerriet
verwerkt, bijna 35% minder dan een
jaar eerder. Daardoor daalde de output
van geraffineerde suiker met 39% op
jaarbasis en die van ethanol met 36%.
India, de tweede grootste producent
en de grootste verbruiker, heeft dan
weer te kampen met droogte. De out-
put zal volgens de Indiase overheid in
het oogstjaar 2015-2016 op 25,2miljoen
ton uitkomen, tegenover nog 28,3mil-
joen ton een jaar eerder. Voor komend
oogstjaar wordt zelfs op een verdere
afname naar 23 tot 24miljoen ton gere-
kend. De regering legde daarom een
belasting van 20% op de uitvoer van
suiker op, om prijsstijgingen op de
lokale markt te voorkomen.

Er zijn redenen om aan te nemen dat
de recente prijshausse op haar laatste
benen loopt, al zijn tijdelijke overdrij-
vingen nooit uitgesloten. Weergerela-
teerde problemen zijn per definitie tij-
delijk. Oogsten kunnen vertraging
oplopen, maar behoudens onomkeer-
bare schade aan de gewassen is uitstel
geen afstel. Fundamenteel zien we dan
ook zeker geen schaarste. Ondanks de
daling in juni wijzen de Braziliaanse
productiecijfers sinds begin april op
een stijging van de output van geraf-
fineerde suiker en ethanol. India kan
dan weer terugvallen op een suiker-
voorraad van meer dan 7miljoen ton.
China heeft de invoer van suiker tussen
januari en mei met 53% terugge-

schroefd tegenover dezelfde periode
een jaar eerder. Door de gestegen prijs
op de internationale markt is het voor
China voordelig de eigen voorraden
aan te spreken. Een ander element is
dat het aantal uitstaande longposities
op de suikertermijncontracten die op
de ICE Futures US noteren, nooit eerder
zo hoog was. Dat maakt suiker kwets-
baar voor winstnemingen.

Het aanbod aan hefboomproducten
op soft commodities is de jongste jaren
sterk ingekrompen. Enkel Com-
merzbank biedt nog turbo’s op suiker,
koffie, cacao en katoen aan. In het geval
van suiker gaat het om zes turbo’s long
en twee turbo’s short.
Suiker future Turbo short 
(gemiddeld risico)

Isin-code: DE000CD61XV5
Munt: EUR
Financieringsniveau: 0,24
Referentieprijs: 0,21
Stoploss: 0,24
Hefboom: 5,5
Koers: 3,39/3,4

De onderliggende waarde van deze
turbo short is het termijncontract voor
levering in oktober. De stoploss bevindt
zich 14% boven de actuele suikerprijs.

Suiker future Turbo short (speculatief)
Isin-code: DE000CD61A74
Munt: EUR
Financieringsniveau: 0,23
Referentieprijs: 0,21
Stop-loss: 0,22
Hefboom: 11,6
Koers: 1,60/1,61

Het kleine verschil tussen de stoploss
en de referentieprijs maakt dat deze
turbo short erg speculatief is.

Katoen: 
kansrijk de komende maanden

De katoenprijs (ICE Futures US) is
de voorbije weken opgelopen naar het
hoogste peil in bijna een jaar, maar
noteert nog altijd ver onder de niveaus
van de periode tussen 2010 en 2014.
We menen dat er redenen zijn om aan
te nemen dat de katoenprijs verder zal
toenemen. India is de grootste katoen-
producent ter wereld, maar twee
opeenvolgende jaren van droogte eisen
hun tol op de productie en de voorra-
den. De lokale katoenprijs in India is
sinds de start van het lopende marke-

tingjaar (1 oktober 2015) al met 30%
toegenomen. Het moessonseizoen is
in juni gestart en meteorologen ver-
wachten dit jaar meer neerslag. Dat
zou in principe gunstig moeten zijn
voor katoen, ware het niet dat veel boe-
ren door de lage prijzen gedeeltelijk
zijn overgeschakeld zijn op andere
gewassen, zoals suiker.

De Cotton Association of India ver-
wacht dat in het volgende jaar de hoe-
veelheid landbouwoppervlakte voor
het verbouwen van suiker met 7% zal
afnemen, tot 11miljoen hectare, het
laagste niveau sinds 2009-2010. India
heeft dit jaar al 1,2miljoen balen (1 baal
is 170 kg) katoen ingevoerd en zal naar
schatting nog 400.000 ton extra nodig
hebben voor de nieuwe oogst er eind
september aan komt. Een deel van de
Indiase invoer komt uit Pakistan, maar
ook dat buurland heeft te kampen met
een lagere output en oplopende prijzen.
De Pakistaanse textielindustrie pleit
daarom voor uitvoerbeperkingen. Dat
is gunstig voor andere exportlanden
zoals Australië, Brazilië en vooral de
Verenigde Staten.

De katoenprijs die noteert op de Ame-
rikaanse ICE Futures US wordt
momenteel nog wat in toom gehouden
door de situatie op de Amerikaanse
katoenmarkt. De Verenigde Staten zijn
de derde katoenproducent ter wereld.
Ongeveer twee derde van de oogst
wordt geëxporteerd, wat maakt dat
ook de waarde van de dollar (USD)
tegenover die van andere valuta een
belangrijke rol speelt. De verwachting
van een stijgende USD speelde ook niet
in de kaart van de Amerikaanse katoen-
producenten.

Daarnaast ligt de hoeveelheid land-
bouwoppervlakte waarop dit jaar
katoen wordt verbouwd boven de ver-
wachtingen. Het Amerikaanse minis-
terie van Landbouw (USDA) schatte
deze eind vorig maand op 10,02miljoen
acres (1 acre is 0,4 hectare), tegenover
een consensusverwachting van 9,54mil-
joen acres. Maar eerder vroeg dan laat
zal de Amerikaanse prijs de evolutie
van die in India en Pakistan volgen. In
een volgende bijdrage gaan we in op
een aantal mogelijkheden om in te spe-
len op een hogere katoenprijs. �

Derivaten

Soft commodities (1)
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen
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Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Bij de Bel-20-aandelen zorgde Bekaert voor de beste
prestatie over de eerste zes maanden van dit jaar. Tijdens
het eerste halfjaar steeg de koers van het aandeel met
zowat 45%. Die goede prestatie had te maken met de
robuuste omzetgroei van Bekaert in het eerste kwartaal.
De groep ging wel gebukt onder ongunstige wissel-
koerseffecten, waardoor de gezamenlijke omzet daalde.
De lagere grondstoffenprijzen speelden daarbij een rol.
In China steeg het marktaandeel, maar de groep laat
zich terughoudender uit voor het tweede semester.
Technisch blijft de trend à la hausse gericht. Op 42EUR
ligt weerstand en op 36EUR steun.

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

Het slechtst presterende Bel-20-aandeel van de afge-
lopen zes maanden was de verzekeraar Ageas (ex-Fortis).
Die slechte performance was onder meer te wijten aan
de koersdreun die het aandeel moest incasseren na de
brexit. In het spoor van de bankaandelen, die de zwaarste
klappen kregen, liepen alle verzekeringsaandelen averij
op. Nochtans maakte de groep in maart 2016 een schik-
king bekend om komaf te maken met het Fortis-verleden.
Als gevolg daarvan boekte ze tijdens het eerste kwartaal
een eenmalig nettoverlies van 633miljoen EUR. Technisch
keerde de trend naar dalend. Op 32EUR ligt de eerste
horizontale weerstand. Op 30 en 25EUR ligt steun.

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

De koers van het Waalse IBA, de bouwer van prot-
ontherapiecentra voor de behandeling van kanker,
spurtte in sneltreinvaart naar voren. Tijdens de eerste
zes maanden steeg de koers opnieuw met zowat 30%.
Het orderboek was aan het eind van het eerste kwartaal
zeer goed gevuld met 355miljoen EUR. In het eerste
kwartaal steeg de omzet met 10%, tot 64miljoen EUR
en IBA verwacht dat die groei in de komende jaren zal
aanhouden. Onlangs werd een nieuwe hoogste koers
bereikt, waarbij de top van 40EUR – nu de eerste steun
– werd overschreden. Op 37EUR bevindt zich de vol-
gende steunzone.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Bij de middelgrote waarden liet het biotechaandeel
Biocartis een weinig fraaie prestatie optekenen. De groep
uit Mechelen, gespecialiseerd in moleculaire diagnose,
werd eind april 2015 naar de beurs gebracht tegen
11,50EUR. Alles draait om het toestel Idylla dat test -
resultaten kan geven in 40 tot 150 minuten. Biocartis is
van plan vier tot vijf nieuwe testen per jaar te lanceren,
ook voor de detectie van tumoren zoals dikkedarmkan-
ker, en infectieziekten gaande van griep tot hiv en ebola.
Na het einde van de lock-up kwam de koers onder druk.
Eind juni werd een bodem gevormd op 7EUR, waarna
de koers licht opveerde.
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De Duitse meststoffen- en zout-
producent K+S (18,19 EUR)
kwam vorige week met een

forse winstwaarschuwing. Over het
tweede kwartaal kelderde de bedrijfs-
winst van 179miljoen tot 10miljoen
EUR. De omzet daalde met 20,4% tot
1,1miljard EUR. De nettowinst hield
gelukkig beter stand. Die daalde met
25,4%, tot 147,9miljoen EUR en per
aandeel werd 0,77EUR verdiend.
Beleggers hadden niet op zulke slechte
cijfers gerekend en als resultaat daalde
de koers van het aandeel met 10%.

De winstdaling is te wijten aan drie
factoren. Zo zorgde de zachte winter
in Noord-Amerika voor het teruglopen
van de vraag naar strooizout. Daarnaast
gaat K+S gebukt onder de prijsdalingen
voor meststoffen, die uiteraard een
invloed hebben op de winstgevendheid
van de potasafdeling. In Duitsland heeft
K+S ook nog problemen met milieu-
vergunningen voor zout afvalwater.
Een belangrijke vergunning die in
november 2015 afliep, werd slechts
voorlopig verlengd en zorgde voor
productiebeperkingen. De meststof-
fenprijzen gaan overigens in dalende
lijn sinds 2013 na de opheffing van het
kartel Belarusian Potash Co. Volgens
geruchten zouden de beide partijen

opnieuw toenadering zoeken.
Het huidige overaanbod aan mest-

stoffen wordt in de hand gewerkt door
recordoogsten, die leiden tot lage land-
bouwprijzen. Vroeg of laat moet die
trend een halt worden toegeroepen.
De positieve vooruitzichten voor potash
op lange termijn, gekoppeld aan de
sterke positie in zout en de forse koers-
daling van het aandeel, maken dat we
op middellange termijn mikken op een
koersherstel.

Defensieve callspread
Koop call mrt ’1716 @ 3,40EUR
Schrijf call mrt ’1720 @ 1,50EUR

In deze callspread stopt u 190EUR.
Met een kleine stijging kunt u die inzet
op de vervaldag verdubbelen. De call
maart 2017 met uitoefenprijs 16 kost
340EUR, terwijl u 150EUR recupereert
als u de call 20 met dezelfde looptijd
schrijft. Dat komt neer op een inzet van
190EUR (340 – 150), en meer dan dat
bedrag, dat neerkomt op zowat 10%
van de waarde van een K+S-aandeel,
kunt u niet verliezen. Staat het aandeel
op de vervaldag lager dan 16EUR, dan
speelt u uw volledige inzet kwijt. Op
17,90EUR hebt u winst noch verlies,
maar als 20EUR wordt overschreden,
boekt u de maximale winst van

210EUR. Om dat te bereiken, moet de
koers van K+S met 10% aantrekken.

Agressievere callspread
Koop call mrt ’1719 @ 1,85EUR
Schrijf call mrt ’1722 @ 1,00EUR

In deze agressieve callspread inves-
teert u 85EUR (185 – 100), want de
gekochte call maart 2017 met uitoefen-
prijs 19 kost 185EUR, terwijl u 100EUR
krijgt voor het schrijven van de call
maart 2017 met strike 22. Uw break-
even ligt op 19,85EUR, of 9% boven
de huidige koers van K+S. Bij nog
hogere koersen behaalt u winst en vanaf
22EUR boekt u de maximale winst van
215EUR, 252% meer dan uw inzet. Om
die winst te halen moet de koers van
K+S met 21% verstevigen.

Put schrijven
Schrijf put mrt ’1718 @ 2,15EUR

Als de koers van een aandeel fors is
gedaald en u gaat uit van een herstel,
is het schrijven van een (ongedekte)
put een interessante strategie. U krijgt
215EUR voor het schrijven van de put
maart 2017 met uitoefenprijs 18. U lijdt
op de vervaldag slechts verlies bij een
koers lager dan 15,85EUR. U beschikt
dus over een bijkomend vangnet van
13%. �

Ik ben aandeelhouder van Celyad.
Wat moet ik nu doen, na de ontgoo-
chelende resultaten van C-Cure?

Het was voor de aandeelhouders
van Celyad, het vroegere Cardio3 Bio-
Sciences, met spanning uitkijken naar
28 juni. Op die dag maakte Celyad de
resultaten bekend van de fase III-stu-
die (CHART-1) met C-Cure tegen hart-
falen. C-Cure is een stamcelproduct
gebaseerd op beenmergstamcellen
van de patiënt die omgevormd wor-
den tot hartspiercellen om het falende
hart te herstellen. Het primaire eind-
punt van de Europese studie met 271
patiënten werd niet gehaald. Een alge-

mene positieve evolutie tegenover pla-
cebo werd wel waargenomen, en in
een subgroep (60% van de populatie)
was er wel een statistisch relevant
effect. Dat laatste element biedt nog

hoop, en zal de komende maanden
een basis zijn voor gesprekken met
het Europese geneesmiddelenagent-
schap (EMA) over een mogelijke aan-

vraag tot commercialisatie. Meer dui-
delijkheid volgt daarover in het najaar.

Wel is het duidelijk dat Celyad zelf
geen geld meer in C-Cure zal inves-
teren, en parallel zal zoeken naar een
partner die het product verder wil ont-
wikkelen. In de gegeven omstandig-
heden is dat uiteraard een lastig voor-
uitzicht. Dat is een enorme tegenvaller
voor Celyad, want C-Cure was veruit
het verst gevorderde product, dat
bovendien een marktpotentieel van
1miljard EUR werd toegedicht. Na de
koershalvering resteert nog een beurs-
kapitalisatie van 210miljoen EUR
(koers 22,5 EUR). Enerzijds beschikte
Celyad eind maart over 46miljoen
EUR cash, maar vooral kocht het
bedrijf begin 2015 een portefeuille in
kankerimmunologie van het Ameri-

Opties

Haussecombinaties op K+S

Lezersvragen

DE TEGENVALLER VAN
CELYAD MET C-CURE IS 

EEN PIJNLIJKE 
HERINNERING AAN HET 

BOVENGEMIDDELDE RISICO
VAN BIOTECH.



kaanse Celdara Medical.
De portefeuille bestaat uit drie pro-

jecten, waarvan twee in preklinische
fase, terwijl voor het derde sinds vorig
jaar een fase I/IIa-doseringsstudie
loopt. Daarin worden de veiligheid
en toepasbaarheid van een intraveneus
toegediende celtherapie (NKR-2) nage-
gaan bij twee soorten bloedkanker.
Het gaat om een beloftevolle techniek
die mogelijk ook toegepast kan wor-
den bij andere kankerindicaties. Tegen
eind 2016 worden de resultaten ver-
wacht. Het kankeronderzoek bevindt
zich nog in een vroeger stadium, en
is dus risicovoller. Toch is er potentieel,
en analisten kleven hierop gemiddeld
30 à 40EUR per aandeel waarde.

De markt rekent duidelijk niet meer
op C-Cure, en we zouden bestaande
posities aanhouden (rating 2C). De
tegenvaller met C-Cure is een pijnlijke
herinnering aan het bovengemiddelde
risico van een biotechaandeel, en een
belegging in dit type aandeel blijft
enkel geschikt voor een beperkte posi-
tie in een gespreide portefeuille.

Hoe komt het dat het met schulden
beladen ArcelorMittal, in een markt
die gebukt gaat onder overcapaciteit,
zich mengt in een overnamestrijd van
de grootste Europese staalfabriek?

ArcelorMittal, ’s werelds grootste
staalfabrikant met een capaciteit van
ongeveer 110miljoen ton, bracht in
een joint venture met het Italiaanse
Marcegaglia een overnamebod uit op
Ilva, de grootste Europese staalfabriek,
gelegen in het Zuid-Italiaanse Taranto.
De capaciteit van Ilva bedraagt 4,8mil-
joen ton, en blijft dus nog relatief
bescheiden in verhouding tot de
groepscapaciteit van ArcelorMittal.
Ilva is al jaren structureel verlieslatend
en kent heel wat milieuproblemen,
waarvoor het in 2013 werd aangesla-
gen door de Italiaanse overheid. Arce-
lorMittal dook in 2014 al op als moge-
lijke overnemer, maar deed nu pas
een bod na een grondige studie die
uitmondde in een herstelplan, inclusief
de aanpak van de milieuproblemen.
Er zijn nog minstens twee andere 
kandidaat-kopers, dus het is nog
afwachten wie aan het langste eind
zal trekken.

ArcelorMittal wil vooral extra markt-
aandeel in de tweede staalmarkt in
Europa en kan daardoor tegelijk een
grotere invloed uitoefenen op het

beheer van de overcapaciteit. Het
bedrijf gaf aan dat de eventuele trans-
actie de balans niet zal bezwaren, wat
erop kan wijzen dat de financiering –
al dan niet gedeeltelijk – zal gebeuren
met een nieuwe kapitaaluitgifte. In
dat geval verwachten we wel een
beperkt bedrag vergeleken met de
forse kapitaalverhoging eerder dit jaar
van 3,2miljard USD (uitgifte van
1,26miljard nieuwe aandelen tegen
2,2EUR per aandeel, en een zware ver-
watering van 70%). De ontgooche-
lende vooruitzichten voor 2016 – een
verwachte bedrijfskasstroom (ebitda)
van minstens 4,5miljard USD (5,23mil-

jard USD in 2015) en een groei van de
wereldvraag tussen 0 en 0,5% – wer-
den herbevestigd.

Door de sombere vooruitzichten
voor de staalsector op korte termijn,
zet het herstel van de staal- en ijzer-
ertsprijzen van eerder dit jaar niet
door. Bovendien zorgt de uitslag van
het brexitreferendum voor bijkomende
economische onzekerheden. Positiever
is de mogelijke fusie in China tussen
de nummers twee (Baosteel Group)
en zes (Wuhan Iron & Steel Group) in
de sector. Dat kan een eerste aanzet
zijn om de structurele overcapaciteit
in China een halt toe te roepen. Het
aandeel is nog altijd te behouden
(rating 2C). �
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MAANDAG 11 JULI
Italië: industriële productie
Alcoa: resultaten Q2

DINSDAG 12 JULI
Duitsland: inflatie
EU: huizenprijzen Q1

WOENSDAG 13 JULI
EU: industriële productie
Italië: inflatie
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden

DONDERDAG 14 JULI
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
Docdata: resultaten 1H
JPMorgan Chase: resultaten Q2

VRIJDAG 15 JULI
EU: autoverkoop
EU: handelsbalans
EU: inflatie
Italië: handelsbalans
Beter Bed: tussentijdse verklaring Q2
Wells Fargo: resultaten Q2

ARCELORMITTAL WIL MET
BOD OP ILVA VOORAL

EXTRA MARKTAANDEEL
WINNEN.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Er is de jongste dagen weer wat
animo rond Potash Corp.
Diverse bronnen melden dat de

Canadese meststoffengigant onlangs
een aantal overnamevoorstellen heeft
gekregen. De koers herleeft wat en de
volumes liggen een stuk boven het
gemiddelde van de voorbije maanden.
Maar tot nader order gaat het om
geruchten. Vorig jaar probeerde
Potash Corp. nog het Duitse K+S tegen
41EUR per aandeel over te nemen,
maar het ving bot in Duitsland. Het
zou trouwens geen primeur zijn. In
2010 lanceerde de grondstoffengigant
BHP Billiton al eens een vijandig over-
namebod, maar vooral onder druk
van de Canadese provincie Saskat-

chewan, de bakermat van de potash -
industrie, ging de deal niet door.

De timing is natuurlijk niet toevallig.
Al geruime tijd staan de landbouw-
prijzen onder druk en dus ook de
winsten van de meststoffenprodu-
centen. Dat heeft tot beurskoersen
geleid die we in minstens vijf jaar niet
meer hebben gezien. Maar de per-
spectieven op lange termijn blijven
gunstig en dat maakt de meststoffen-
waarden aantrekkelijke overname-
doelwitten.

De omzet daalde in het eerste kwar-
taal met 27,4%, tot 1,21miljard USD.
Dat was een gevolg van lagere mest-
stoffenprijzen en lagere potashvolu-
mes, door uitgesteld koopgedrag. De

brutowinst daalde daardoor met
433miljoen USD (waarvan 340miljoen
USD daling in de potashafdeling) naar
234miljoen USD (-65%). De nettowinst
zonder uitzonderlijke elementen
bedroeg de nettowinst 0,15USD per
aandeel (0,16USD verwacht). De jaar-
verwachtingen werden flink neer-
waarts bijgesteld naar 0,6 à 0,8USD
per aandeel. Voor het net afgesloten
tweede kwartaal (bekendmaking op
28 juli) wordt op 0,15 à 0,25USD per
aandeel nettowinst gerekend (analis-
tenconsensus 21 dollarcent). We blij-
ven op lange termijn mikken op fors
hogere koersen en behouden onze
positie in de voorbeeldportefeuille
(rating 1B). �

Overnamespeculatie over Potash Corp.

+8,1%

Aankoop: We hebben op 50 nieuwe aandelen Fagron ingetekend tegen 5,16 EUR (afrekening volgend nummer) en kopen nog 75 aandelen
Fagron (bij) tegen maximaal 6,80 EUR; we kopen 100 aandelen Velcan (bij) tegen maximaal 10,20 EUR; we kopen 600 aandelen Anglo-
Eastern Plantations tegen maximaal 398 pence (PNC); 150 aandelen Argenx tegen maximaal 12,50 EUR (aangepast!) en 175 aandelen
Mithra Pharmaceuticals tegen maximaal 9,50 EUR
Verkoop: -

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie 
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
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