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De basisstrategie voor dit
jaar is dat het een woe-
lig en bewogen beurs-

jaar wordt in het verlengde
van wat we sinds september
hebben gezien op de inter-
nationale aandelenmarkten.
Een soort ‘salamicrash’,
waarbij de beurzen vanaf de
top 20 tot 30 procent van
hun waarde verliezen. Een
terugval die minstens verge-
lijkbaar is met die in de zo-
mer van 2011 en het begin
van 2016.
De opbouw van een stevige
kaspositie is natuurlijk de
eerste reactie op een don-
kere beursperiode. Daar zijn
we de voorbije weken en
maanden al volop mee bezig
geweest en dat zullen we bij
nieuwe herstelbewegingen
verder afwerken.

Daarnaast leren de voorbije
decennia dat goud- en zil-
verbeleggingen haast altijd
een rendabel alternatief zijn
voor vallende aandelen. Zo
leverde de eeuwwisseling
een zwakke periode op voor
de internationale beurzen
met eerst het barsten van de
technologiebubbel en dan de
bankencrisis. Tussen begin
2000 en september 2011
zakte de Standard&Poor’s-
500-index dan ook met 
18 procent en was er enkel
dankzij de dividenden een
positieve return van 1 pro-

cent in ruim elf jaar. In de-
zelfde periode bedroeg de
stijging van de goudprijs 460
procent. Als we wat recenter
kijken naar de zwakke eerste
helft van 2016, dan krijgen
we de volgende cijfers: de
S&P500-index steeg met 
2,5 procent, de goudprijs
ging 24,5 procent hoger en
de goudmijnindex deed er
102 procent bij. In de laatste
drie maanden van 2018
zakte de S&P500-index met
14 procent, terwijl de goud-
prijs een stijging van 7,5 pro-
cent neerzette en goudmijn-
index zelfs met 14,5 procent
klom. Goud (ook zilver) en
goudmijnen lijken dus nog
altijd een rendabel alterna-
tief in zwakke beurstijden.
Tot slot zijn we al enige tijd
de mening toegedaan dat de
goudprijs eind 2015, begin
2016 zijn bodem voor lange
tijd heeft gezien en dat er na
een zwarte periode
2011-2016 een veel betere
periode zit aan te komen
voor ‘goudkevers’. Dus ook
structureel verwachten we
niet alleen in 2019, maar ook
op tien jaar een veel beter
rendement met edelmetalen
dan met klassieke aandelen.

Posities later verder
aanvullen
Maar voorlopig houden we
onze focus op de komende
zes tot twaalf maanden.
Onze positie in goud en me-
talen is al stevig, maar we
willen die toch nog uitbrei-
den tot in de buurt van 30
procent. Maar niet meteen
na de stevige, recente klim.
Bij onze tien favorieten voor
2019 zat een kwartet aan
edelmetaalfavorieten. Daar-
van prijken er nog maar
twee in de voorbeeldporte-
feuille: een beperkte positie
in McEwen Mining en
Sandstorm Gold.
Het lijkt ons logisch dat we
kijken naar de twee anderen
(Goldcorp en Pan Ameri-
can Silver) om de positie
voort te verhogen. Zeker
omdat we in de klassieke
trackers (iShares Silver
Trust, SPDR Gold Shares
en VanEck Vectors Gold
Miners) niet meer kunnen
kopen wegens de PRiiP-re-
glementering. Wie toch
graag via alternatieve trac-
kers in goud en zilver wil be-
leggen, krijgt alternatieven
in de derivatenrubriek in dit
nummer (zie blz. 139). z
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Goud en zilver zijn
nog altijd een

rendabel alternatief
in moeilijke
beurstijden.



Voor het derde jaar op rij
bekijken we aan het be-
gin van het jaar met

welke Belgische aandelen u
de voorbije twintig jaar het
meeste geld kon verdienen.
Niet louter door een lijst te
maken met de hoogste ren-
dementen over de afgelopen
twee decennia, maar door
een rangschikking te maken
op vijf, tien, vijftien en twin-
tig jaar en dan te kijken
welke Belgische bedrijven
de aandeelhouders telkens
opnieuw het meest hebben
verwend (koersstijging + uit-
gekeerde dividenden).
We hanteren een strafpun-
tensysteem. Wie bijvoor-
beeld de hoogste return op
vijf jaar heeft behaald, krijgt
een punt. Wie de tweede is 2
punten enzovoort. Hetzelfde
doen we op tien, vijftien en
twintig jaar. Het komt er dus
op aan zo weinig mogelijk
punten te verzamelen. Bij
een ex aequo bepaalt de
hoogste return op twintig
jaar de volgorde. Na twee
jaar op de eerste plaats,
wordt Lotus Bakeries afge-
lost door de vaandeldrager
van de biotechsector Gala-
pagos, die potentieel flink
wat blockbusters in de pijp-
lijn heeft zitten. Lotus Bake-
ries zakt naar de tweede
plaats met maar een puntje
achterstand. Met Melexis en
Econocom verdwijnen twee
opvallende namen uit de top
vijf van vorig jaar. Picanol
blijft wel een vaste waarde
en handhaaft zich op het po-
dium. Texaf keert na een
jaar terug in de top vijf en
een nieuwkomer op de
vijfde plaats is Kinepolis.

1. (4) Galapagos
Het Belgisch-Nederlandse
biotechbedrijf stormde een

jaar geleden de top vijf bin-
nen en stoot nu door naar de
koppositie na een derde
sterk beursjaar op rij met
opnieuw een koersprestatie
ver boven het beursgemid-
delde. Galapagos en partner
Gilead Sciences blijven fors
investeren in het potentiële
goudhaantje filgotinib. Er lo-
pen liefst elf studies met fil-
gotinib, waarvan drie indica-
ties in fase III. Het Mechelse
biotechbedrijf miste de eer-
ste cruciale afspraak voor
 filgotinib, het kandidaat-
 geneesmiddel voor ontste-
kingsziekten, niet in het
 najaar. De eerste van drie
 lopende fase III-studies voor
de indicatie reuma
(FINCH2, de moeilijkste,
want met patiënten die al
werden behandeld met
 andere middelen) leverde
sterke resultaten. De resul -

taten van FINCH1 (vergelij-
king met blockbuster
 Humira) en FINCH3 (mo-
notherapie, nog niks geno-
men), de twee lopende fase
III-studies, worden in het
eerste kwartaal van 2019
verwacht. Daarnaast heeft
Galapagos nog heel wat
 beloftevolle zaken in de
 pijplijn, waaronder
GLPG1690 tegen idiopati-
sche longfibrose (IPF), een
dodelijke longziekte, een
studie die nog volledig in
 eigen beheer is en osteo -
artritis, in partnership met

Servier (zie ook portefeuille
blz. 140).

2. (1) Lotus Bakeries
In 2018 zette Lotus Bakeries
weer op orde op zaken met
zijn koersprestatie. Maar dat
was onvoldoende om het op-
komende geweld van Gala-
pagos te kunnen afhouden
en de eerste plaats te behou-
den. Lotus Bakeries is een
familiaal bedrijf, dat de jong-
ste jaren vooral draait rond
de internationale doorbraak
van speculaas (Lotus Bis-
coff ), wat in de voedingssec-
tor eerder ongebruikelijk is.
Vooral het Amerikaanse suc-
ces springt in het oog. Daar
wordt 2019 een beloftevol
jaar. Normaal opent dan de
eerste speculaasfabriek bui-
ten België, in het Ameri-
kaanse Mebane in North
 Carolina. Daarnaast groeit
de afdeling van de gezonde
tussendoortjes na drie Britse
overnames (Natural Balance
Foods, Urban Fresh Foods
en Kiddylicious).

3. (3) Picanol
De weefmachinefabrikant
Picanol zakte vorig jaar van
de zilveren naar de bronzen
positie, maar weet zich daar

deze keer te handhaven. Pi-
canol is de wereldmarktlei-
der in weefmachines. Die
positie steunt op technolo-
gisch meesterschap. In 2009
werd de West-Vlaamse on-
derneming uit Ieper door de
voormalige Trends Manager
van het Jaar Luc Tack gered
van het faillissement. Dat
werd een erg geslaagde red-
dingsoperatie, want de koers
evolueerde tussen de zomer
van 2009 en 2017 van 1,4
naar ruim 100 euro. Sinds-
dien is weer een derde van
de koers af. Nochtans wordt
2018 op basis van de half-
jaarprognose van het bedrijf
het op een na beste boekjaar
uit zijn geschiedenis. Maar
de wereldwijde groeivertra-
ging doet beleggers vrezen

Galapagos verdringt Lotus Bakeries

inside beleggen analyse
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Bedrijven 
met familiaal

aandeelhouderschap
blijven de top vijf

overheersen.

BESTE BELGISCH 
AANDEEL           Bron: eigen berekeningen
Naam Strafpunten

1. Galapagos 12
2. Lotus Bakeries 13 
3. Picanol 30 
4. Texaf 35 
5. Kinepolis 36 
6. Jensen Group 37 
7. Umicore 44 
8. Melexis 45
9. CFE 46
10. Sioen Industries 50



voor een minder 2019. Sinds
een aantal jaren is Picanol
ook de referentieaandeel-
houder van Tessenderlo
Group. Daar evolueren de
resultaten de voorbije kwar-
talen ook niet altijd even
gunstig en vergt het meer
tijd dan oorspronkelijk inge-
schat om de zaken funda-
menteel om te keren. 
Dat heeft in 2018 ook op 
de koers van Picanol gewo-
gen.

4. (6) Texaf
Na een jaar onderbreking zit
de vastgoedspeler gericht op
de Democratische Repu-
bliek Congo opnieuw in de
top vijf. De prestaties op
vijftien en twintig jaar blij-
ven indrukwekkend, maar
de jongste jaren is de koers -
evolutie eerder slaapver-
wekkend en niet gunstig.
Dat heeft te maken met pre-
sident Joseph Kabila, die
langer dan gepland aan de

macht bleef en het land op-
nieuw in het economische
moeras heeft gestort. Door
economische en financiële
problemen zijn er geen of
nauwelijks nieuwe infra-
structuurwerken en dat
weegt fors op dochter Carri-
grès (zandsteengroeve in
Kinshasa, nog minstens 40
jaar reserves). De vastgoed-
activiteiten ondervinden
voorlopig geen of nauwelijks
hinder en blijven het klop-

pende hart van de vennoot-
schap. De Texaf-groep kan
de komende tien jaar nog
sterk groeien in de ontwik-
keling van vastgoedprojec-
ten in het centrum van de
hoofdstad (meer kantoren,
villa’s en appartementen),
maar ook daarbuiten met de
promotie van 1500 tot 2000
woningen op de 104 hectare
buiten Kinshasa (Kinsuka).

5. (7) Kinepolis
De grootste bioscoopuitba-
ter van ons land is de nieuw-
komer in de top vijf. Eerst
werd het een geldmachine,
maar de jongste jaren is het
ook een groeimachine ge-
worden met expansie in de
buurlanden, vooral in Ne-
derland. Sinds de overname
eind 2017 van het Canadese
Landmark Cinemas, de op
een na grootste Canadese
 bioscoopgroep, groeit het
ook buiten Europa. Canada
weegt meteen op de cijfers.
Kinepolis tekent een specta-
culaire stijging van de omzet
op, de winst stijgt veel min-
der. Canada is nog lang niet
zo rendabel. Daar ligt de uit-
daging voor het Kinepolis-
management. Dat komt wel
goed. Binnenkort is Kine -
polis klaar voor een nieuwe
internationale stap. z
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TOP TIEN 
OP 5 JAAR                  Bron: Bloomberg
Naam Percentage
1. Argenx +966%

2. Galapagos +602%
3. VGP +248%
4. Accentis +228%
5. Global Graphics +215%
6. Spadel +200%
7. Lotus Bakeries +198%
8. Picanol +195%
9. Jensen Group +182%
10. Sioen Industries +159%

TOP TIEN 
OP 10 JAAR                Bron: Bloomberg
Naam Percentage
1. Picanol +3224%

2. Galapagos +2977%
3. Kinepolis +1487%
4. Lotus Bakeries +890%
5. Melexis +792%
6. Jensen Group +695%
7. Payton Planar +662%
8. Telenet +618%
9. Sioen Industries +478%
10. Resilux +424%

TOP TIEN 
OP 20 JAAR               Bron: Bloomberg
Naam Percentage
1. Lotus Bakeries +2803%
2. Texaf +1778%
3. Galapagos +1228%
4. Spadel +1117%
5. Umicore +1110%
6. Picanol +975%
7. CFE +839%
8. Melexis +544%
9. WDP +425%
10. Fluxys +411%

TOP TIEN 
OP 15 JAAR                Bron: Bloomberg
Naam Percentage
1. Lotus Bakeries +3572%
2. Kinepolis +1613%
3. Texaf +1400%
4. Jensen Group +1373%
5. Galapagos +1228%
6. CFE +793%
7. AvH +698% 
8. Umicore +668%
9. Melexis +585%
10. Sioen Industries +577%
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ONNO VAN DE STOLPE
Galapagos heeft nog heel wat

beloftevolle zaken in de pijplijn.



COLRUYT

Dure veilige haven

De voorbije maanden
stond er geen maat op
de beursprestatie van

Colruyt. In de zoektocht
naar een veilig onderkomen
in deze turbulente beurstij-
den vluchtten beleggers
massaal de veilige haven van
Colruyt in. Dankzij zijn
ijzersterke marktpositie, zijn
zeer solide balans en zijn
weinig cyclische resultaten
zien beleggers Colruyt bijna
als een alternatief voor een
kwaliteitsvolle overheids-
obligatie. Het beperkte divi-
dendrendement van 1,84
procent toont aan dat beleg-
gers tevreden zijn met een
kleine coupon en dat ze vei-
ligheid boven rendement
verkiezen. Maar het is de
vraag of die overbevolkte
veilige haven nog veilig is.
De koers en de waardering
van het aandeel zijn zo hoog
opgelopen dat het risico op
een stevige correctie sterk is
toegenomen. Als het beleg-
gersvertrouwen wat herstelt,
kan het koersverlies oplopen
tot het equivalent van ette-
lijke jaren dividend.
Over de resultaten zelf geen
kwaad woord. Meer nog: de
recente hausse is ook een ge-
volg van de sterke resultaten
over de eerste helft van het
boekjaar 2018-2019, dat liep
van 1 april tot 30 september.
De omzet steeg met 3 pro-
cent, ondanks een negatief
kalendereffect van 2 pro-
cent. Die omzetstijging is te
danken aan een mix van or-
ganische groei, stijgende
prijzen en een uitbreiding
van het winkeloppervlak. De
omzetstijging van de
Colruyt winkels bleef be-
perkt tot 1,7 procent, terwijl
de formules OKay, Bio-
 Planet en Cru een gezamen-
lijke omzetstijging van 

6,9 procent lieten opteke-
nen. Het marktaandeel van
de groep steeg van 31,9 naar
32,4 procent.
Colruyt wist die omzetcij-
fers te vertalen naar een nog
grotere stijging van de winst.
De bedrijfscashflow steeg
met 10 procent en de be-
drijfswinst met 9 procent.

De nettowinst klom zelfs
met 15 procent, maar daar
zit ook een eenmalige meer-
waarde van 18 miljoen euro
in door de verkoop van de
deelneming in het offshore
windpark Northwester 2. De
winst per aandeel steeg zelfs
met 20 procent in vergelij-
king met dezelfde periode

vorig jaar, wat een weerspie-
geling is van het lopende in-
koopprogramma van eigen
aandelen, waardoor de winst
over minder aandelen moet
worden verdeeld.
De motor achter die winst-
stijging is de gedaalde
promo- en prijsdruk op de
Belgische retailmarkt. De
tendens die zich in de
tweede helft van vorig jaar
aftekende, kreeg dus een
vervolg. Die adempauze in
de concurrentieslag tilde de
brutomarge op van 25,7 naar
26,3 procent. Verdere mar-
gesteun kwam er ook van
een striktere kostencontrole.
Zo lag het aantal medewer-

kers eind september op na-
genoeg hetzelfde peil als een
jaar eerder, ondanks dus de
behoorlijke stijging van de
omzet. Op het niveau van de
bedrijfswinst bleef de mar-
gestijging beperkt, omdat
het vrij intensieve investe-
ringsprogramma de afschrij-
vingskosten omhoog jaagt.
Ook de volgende jaren blijft
de groep stevig investeren.
Door die sterke resultaten
kan Colruyt zijn verwachtin-
gen voor dit boekjaar beves-
tigen. De vergelijkbare net-
towinst zal hoger zijn dan in
het vorige boekjaar, hoewel
de groep in de tweede jaar-
helft een toename van de
concurrentiedruk verwacht.
Colruyt anticipeert wellicht
op de komst van de Neder-
landse prijsbreker Jumbo
naar de Belgische markt, wat
een nieuwe prijzenslag kan
uitlokken. Het management
verwacht ook geen signifi-
cante herneming van het
economische klimaat voor
de consument. Dat is een
standaardzin in de verwach-
tingen van Colruyt, maar
deze keer zal dat niet ver
naast de waarheid zitten.

Conclusie
Colruyt dreigt als veilige ha-
ven het slachtoffer van zijn
succes te worden, omdat de
toestroom van beleggers de
waardering fors heeft opge-
jaagd. Zo is de koers-winst-
verhouding opgelopen tot
23, wat het risico op een cor-
rectie de hoogte injaagt. Het
advies blijft houden. z

Koers: 62,3 euro
Ticker: BB
ISIN-code: BE0974256852
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,9 miljard euro
K/w 2017-2018: 17
Verwachte k/w 2018-2019: 23
Koersverschil 12 maanden: +44%
Koersverschil sinds jaarbegin: +44%
Dividendrendement: 1,8%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 3 januari

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

inside beleggen aandelen
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Colruyt dreigt het
slachtoffer van zijn

eigen succes te
worden.



Voor de grootste naam in
de wereld van de land-
bouwwerktuigen is het

boekjaar 2017-2018 (afsluit-
datum 30/10) al afgesloten.
De resultaten over het
vierde kwartaal zijn al in no-
vember bekendgemaakt. In
2018 stegen de graanprijzen
eindelijk, maar de landbou-
wers waren al eerder gestart
met de vervanging van hun
oude tractoren. Deere kan
zelfs in de Verenigde Staten
een stijgende verkoop van
landbouwwerktuigen mel-
den, ondanks een daling van
het inkomen bij de boeren.
Deere, opgericht in 1837
door John Deere, haalde in
het afgelopen kwartaal 59,5

procent van de omzet uit de
landbouwactiviteiten. De
resterende inkomsten ko-
men uit materialen voor de
bouw en de bosbouw. Daar-
naast is er ook een financiële
poot, die zich met verhuur
en leasing van vooral land-
bouwvoertuigen bezig-
houdt. Het aandeel van de
landbouwactiviteiten daalt
door de overname van de
Duitse Wirtgen Group, de
duurste overname uit de ge-
schiedenis van Deere. De
Duitsers zijn gespecialiseerd
in machines voor wegen-
bouw, het mixen van asfalt,
enzovoort. Zo bouwt Deere
de afhankelijkheid van de
zeer cyclische landbouw af.
In het vorige boekjaar was
er voor het eerst in vier jaar
een omzettoename. Die
trend werd in het vierde

kwartaal van het afgelopen
boekjaar doorgetrokken.
Het leverde een 17 procent
hogere omzet op van
9,42 miljard dollar tegenover
nog 8,02 miljard dollar in de
periode augustus-oktober
2017. Het overgenomen
Wirtgen Group was verant-
woordelijk voor 11 van de 17
procent. Het bedrijfsresul-
taat (ebit) klom deze keer
wel weer sterker dan de om-
zet, met 22 procent tot
1,06 miljard dollar versus
872 miljoen in dezelfde pe-
riode van het boekjaar voor-
dien. De bedrijfswinst van
de pure landbouwactivitei-
ten kon niet echt bekoren
met een daling van 5 pro-
cent door hogere grondstof-
fenprijzen en hogere vracht-
kosten. De rendabiliteit van
Wirtgen (79 miljoen dollar
ebit) ligt boven het groeps-
gemiddelde.
Per aandeel kwam de winst
uit op 2,42 dollar tegenover
1,57 dollar in het vierde
kwartaal van het vorige
boekjaar. De gemiddelde
analistenverwachting be-
droeg 2,45 dollar per aan-
deel. De aangepaste winst
bedroeg 2,30 dollar per aan-
deel. Toch klom het aandeel

in reactie op de cijfers hoger
omdat de impact van de
handelsoorlog binnen de
perken bleef en door een
gunstig rapport van Trans-
parency Market Research,
dat de tractorenmarkt tegen
2026 boven 100 miljard dol-
lar ziet uitkomen. Dat is een

gemiddelde groei van 4 pro-
cent per jaar.
De managementprognose
van 3,6 miljard dollar winst
voor het boekjaar 2018-2019
bij een 7 procent hogere om-
zet kwam dan weer onder
de analistenconsensus van
3,7 miljard dollar uit. De
jaaromzet voor het boekjaar
2017-2018 is uitgekomen op
33,4 miljard dollar (25,9 mil-
jard dollar in het voor-
gaande boekjaar) en de
winst per aandeel bedroeg
9,39 dollar versus 5,95 dollar
per aandeel voor het vorige
boekjaar. De recordwinst
van 9,09 dollar per aandeel
uit boekjaar 2012-2013 is
daarmee gesneuveld.

Conclusie
Deere&Company heeft zoals
verwacht een recordjaar
achter de rug. Analisten re-
kenen erop dat 2019 een
nieuw recordjaar wordt.
Maar het aandeel bereikte al
een recordniveau in februari
2018 en staat er nu bijna een
jaar onder. We denken dat
de uiterst sterke koerspres-
tatie van de jongste jaren
(van 80 naar 175 dollar in
zowat 2 jaar) niet meer voor
herhaling vatbaar is. Tegen
een verwachte koers-winst-
verhouding van 3 en de ver-
houding van de onderne-
mingswaarde (ev) ten
opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van ruim 
9 is het aandeel lang niet
duur meer. Vandaar de
 adviesverhoging. Verkopen
hoeft niet langer. z

DEERE & COMPANY

Recordjaar ondanks handelsoorlog

Verschenen op insidebeleggen.be
op 2 januari

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

Koers: 149,17 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 47,5 miljard dollar
K/w 2018: 16
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: -4%
Dividendrendement: 2,0%
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De tractorenmarkt
zou tegen 2026

boven 100 miljard
dollar uitkomen.



Het Amerikaanse bio-
techbedrijf Gilead
 Sciences kondigde op

10 december de benoeming
aan van Daniel O’Day als
nieuwe CEO. Hij start op 
1 maart 2019. O’Day was
sinds 2012 het hoofd van de
farmadivisie van het Zwit-
serse Roche en wacht de las-
tige taak de voormalige
beurslieveling een nieuw
groeiprofiel te bezorgen.
De sterker dan verwachte
daling van de inkomsten uit
de behandeling van het he-
patitis C-virus (HCV) duwde
sinds 2016 de groepsomzet
en -nettowinst in een neer-
waartse spiraal. In 2015
boekte Gilead nog 32,6 mil-
jard dollar omzet, waarvan
19,1 miljard gerelateerd aan
HCV, en een nettowinst per
aandeel van 11,91 dollar. In
2017 bedroeg de omzet nog
26,1 miljard en de nettowinst
per aandeel 7,91 dollar. Na
negen maanden in 2018
zakte de omzet uit HCV met
61 procent, van 7,64 miljard
naar 2,95 miljard dollar. Gi-
lead wil vanaf 2019 de omzet
stabiliseren via de lancering
van generische varianten.
De veel belangrijkere hiv-
franchise (aids) blijft wel
sterk presteren. De omzet
daaruit klom in de eerste ne-
gen maanden met 10,4 pro-
cent tot 10,56 miljard dollar
(+11,9% in het derde kwar-
taal tot 3,73 miljard), onder
impuls van het nieuwste
succesmiddel Biktarvy.
De groepsomzet daalde van
20,16 miljard naar 16,33 mil-
jard dollar en de nettowinst
van 6,44 naar 4,15 dollar per
aandeel. Op jaarbasis mik-
ken de analisten op een om-
zet van 21,77 miljard dollar
en een nettowinst per aan-
deel van 6,96 dollar. Voor

2019 liggen de verwachtin-
gen op 21,65 miljard dollar
omzet en 6,77 dollar netto-
winst per aandeel.
Daarnaast liggen de uitda-
gingen voor O’Day vooral in
het aanboren van nieuwe
groeimotoren. In eerste in-
stantie betekent dat de uit-
bouw van Kite Pharma, het

in 2017 voor 11,9 miljard dol-
lar overgenomen kankerim-
munolgiebedrijf. Het eerste
product van Kite Pharma op
de markt is Yescarta, een
CAR-T-celtherapieproduct
ter behandeling van zeld-
zame vormen van lymfe-

klierkanker. De omzet be-
droeg na negen maanden
183 miljoen dollar, waarvan
75 miljoen in het derde
kwartaal. De weg is nog lang
om van de dure overname
een succesverhaal te maken.
Een andere belangrijke
groeimotor kan komen van
de behandeling van de vette-
leverziekte (NASH). Het
gaat om de grootste onont-
gonnen markt in leverziek-
tebehandelingen die kan uit-
groeien tot 35 miljard dollar.
Gilead heeft daarin eigen
moleculen in ontwikkeling,
maar zal indien nodig onge-

twijfeld via overnames toe-
slaan om weer een vooraan-
staande rol te spelen.
Daarnaast is er de ontste-
kingsremmer filgotinib die
samen met Galapagos wordt
ontwikkeld. Wellicht dit jaar
wordt duidelijk of O’Day een
overnamebod lanceert om
zich de toekomstige inkom-
sten van filgotinib toe te
 eigenen. Veel zal afhangen
van de inschatting van het
commerciële potentieel. De
schattingen variëren van 
2 tot 6 miljard dollar.
Gilead beschikte eind sep-
tember 2018 over een kas -
positie van 30,8 miljard dol-
lar om via overnames
nieuwe groei te kopen. Het
nieuwe jaar startte met een
overnamebod op het grote
Amerikaanse biotechbedrijf
Celgene door Bristol-Myers
Squibb voor een onderne-
mingswaarde van 74 miljard
dollar.

Conclusie
Het aandeel van Gilead
 Sciences presteerde zwak in
het vierde kwartaal, maar
veerde wel op na het overna-
mebod op Celgene. De lage
waardering tegen minder
dan 10 keer de verwachte
winst 2019 is enkel te ver-
antwoorden door het gebrek
aan groeiperspectieven op
kortere termijn. De nieuwe
topman O’Day zal in de loop
van 2019 duidelijk moeten
maken welke strategische
keuzes worden gemaakt om
de groei na 2020 aan te
zwengelen. z

GILEAD SCIENCES

Nieuwe topman voor nieuwe groei

Verschenen op insidebeleggen.be
op 4 januari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 65,25 dollar
Ticker: GILD US
ISIN-code: US3755581036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 84,4 miljard dollar
K/w 2017: 8
Verwachte k/w 2018: 9
Koersverschil 12 maanden: -12%
Dividendrendement: 3,5%

Wellicht dit jaar zal
duidelijk worden of
Gilead Sciences een
overnamebod op
Galapagos wil

lanceren.



De mijngroep Glencore
kon op een sterke eer-
ste jaarhelft terugblik-

ken, maar na de zomer was
het vet van de soep. De drei-
ging van een handelsoorlog
is nefast voor een grondstof-
fengroep die wereldwijd ac-
tief is. Als cyclisch bedrijf
vielen de neerwaartse bij-
stellingen van de groeiprog-
noses evenmin in goede
aarde bij de investeerders.
Glencore beschikt over een
mijndivisie die actief is in de
ontginning van onder meer
koper, kobalt, steenkool,
olie, zink en nikkel. Die
stond over de eerste helft
van het boekjaar 2018 in
voor ongeveer 80 procent
van de bedrijfswinst. De
handelsdivisie van Glencore
is een van de grootste ter
wereld. De groep verhandelt
zowel grondstoffen die het
zelf produceert als andere.
De gecombineerde bedrijfs-
winst (8,27 miljard dollar)
kwam in de eerste jaarhelft
ondanks een klim met 23
procent op jaarbasis iets on-
der de verwachtingen uit.
Dat had te maken met ho-
gere kosten in de koper- en
zinkproductie. De cijfers
van het volledige boekjaar
worden pas volgende maand
gepresenteerd.
In de eerste jaarhelft kon
Glencore nog profiteren van
hogere prijzen, maar in het
tweede halfjaar volgde een
correctie die niet kan wor-
den gecompenseerd door
hogere productievolumes.
De productie van zink zal de
komende jaren toenemen,
maar de problemen in de
Democratische Republiek
Congo zetten een rem op de
outputgroei van koper en
kobalt. Glencore is in Congo
actief via het dochterbedrijf

Katanga Mining en Mu-
tanda. De herziening van de
mijnwet is negatief voor
Glencore. De royalty’s voor
de lokale overheid werden
verdrievoudigd, wat lagere
inkomsten voor de mijnbou-
wers betekent. Bovendien
werd in november de ver-
koop van kobalt uit Katanga
opgeschort omdat het ex-
portproduct een te hoog
uraniumgehalte zou bevat-

ten. De technische proce-
dure die dat probleem moet
oplossen, zal pas halfweg
2019 zijn afgerond. Het ver-
lies aan output wordt deels
gecompenseerd door een
stijging van de kobaltprijs.
Vorig jaar bleek dat ook de
activiteiten van Glencore in
Venezuela en Nigeria voor-
werp zijn van een onder-
zoek naar corruptie en wit-
wasactiviteiten. Over de
voortgang van de onderzoe-

ken werd niet meer gecom-
municeerd.
De kapitaaluitgaven voor de
periode 2019 tot 2021 bedra-
gen gemiddeld 4,8 miljard
dollar per jaar. Glencore
plant onder meer uitbrei-
dingen in olie, steenkool,
nikkel en koper. De netto-
schuld daalde na de eerste

jaarhelft naar 9 miljard dol-
lar. Overnames ten belope
van 2,8 miljard dollar, de uit-
kering van het dividend
(1,4 miljard dollar) en de
aandeleninkopen (1 miljard
dollar) leidden tot een bijna
ongewijzigde schuldpositie
in de tweede jaarhelft. Het
inkoopprogramma van
1 miljard dollar werd in sep-
tember verhoogd naar 2 mil-
jard dollar. Het management
heeft van de uitkering van
overtollige kasstromen en
de verdere afbouw van de
schulden de prioriteiten ge-
maakt.
Zelfs al gaan we ervan uit
dat de nettoschuld tegen
eind 2019 daalt naar 5 mil-
jard dollar, dan nog is er vol-
doende ruimte om de aan-
deelhoudersvergoedingen te
verhogen. We verwachten
dat Glencore behoudens
grote overnames in 2021
volledig schuldenvrij is.

Conclusie
Glencore is aantrekkelijk ge-
waardeerd tegenover de sec-
torgenoten en beschikt over
financiële ruimte om de aan-
deelhoudersvergoedingen in
2019 flink op te trekken. Dat
belette niet dat het aandeel
de voorbije maanden met de
sectorgenoten mee onderuit
ging. De onzekerheid over
de activiteiten in Afrika en
de onderzoeken die tegen
Glencore lopen, zetten een
rem op het aandeel. Een stij-
ging van het dividend kan de
koers van Glencore wel on-
dersteunen dit jaar. z

GLENCORE

Goedkoopste mijnbouwer

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

Koers: 280,2 pence
Ticker: GLEN.LN
ISIN-code: JE00B4T3BW64
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 39,8 miljard pond
K/w 2017: 8,5
Verwachte k/w 2018: 7,5
Koersverschil 12 maanden: -26%
Dividendrendement: 5,5%
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Glencore zal
behoudens grote
overnames in 2021
volledig schuldenvrij

zijn.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 3 januari



Inditex (Industria de Di-
seno Textil) is de maat-
schappij boven de uiterst

succesvolle kledingketen
Zara. Inditex werd in 1963
door Amancio Ortega Gaona
– zowat de rijkste Europe-
aan – gesticht als een fabri-
kant van vrouwenkleding.
De groep kreeg een wending
in 1975 toen in het Noord-
Spaanse La Coruna de eer-
ste Zara-winkel openging.
De eerste winkel buiten
Spanje kwam er in 1988 in
Porto. Het jaar nadien werd
een eerste in New York ge-
opend. Op 31 oktober waren
er wereldwijd 2118 Zara-
winkels op zorgvuldig uitge-
kozen plaatsen in populaire
steden. Alhoewel de groep
twee derde van de omzet uit
de Zara-winkels haalt, be-
staat ze uit acht merken

(naast Zara, ook Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara
Home en Uterqüe), 7442
verkooppunten in 96 mark-
ten en ruim 150.000 perso-
neelsleden. Online is de kle-
dinggigant ook al in de
meeste markten aanwezig.
De beursgang volgde in het
voorjaar van 2001. Inditex
groeide. Het overtrof elk
jaar sinds de beursgang de
winst van het jaar voordien.
Hoe komt dat? In het flexi-
bele, geïntegreerde busi-
nessmodel zijn design, pro-
ductie, logistiek en verkoop
perfect op elkaar afgestemd.
De jongste modetrends wor-

den meegenomen in het de-
sign van liefst 36.000
nieuwe items per jaar. Twee
tot zes keer per week wor-
den de winkels met de
nieuwste items bevoorraad.
De winkels bevinden zich
op vooraanstaande locaties
en bieden een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Feed-
back van klanten leidt tot
een bijsturing van de collec-
ties. Bestellingen van win-
kels overal ter wereld wor-
den binnen 24 tot 48 uur
geleverd.
De groei van Inditex is ook
op de Madrileense beurs
niet onopgemerkt voorbijge-
gaan. Het aandeel is een
beurslieveling. De beurs -
kapitalisatie steeg sinds eind
2009 van 18 naar 79 miljard
euro. Het aandeel haalde de
voorbije tien jaar een totale
return (koerswinst + divi-
denden) van 392 procent.
In de eerste negen maanden
van het boekjaar 2018-2019
(afsluitdatum 31/1) haalde
het bedrijf een omzet van
18,44 miljard euro of 3 pro-
cent meer dan in dezelfde
periode vorig jaar. Dat ligt
onder de gemiddelde analis-
tenverwachting en is het
laagste groeicijfer in vier
jaar. De nettowinst is in de

eerste negen maanden met 
4 procent geklommen tot
2,44 miljard euro. De bruto-
winst steeg met 4 procent,
wat voor het eerst in jaren
weer een hogere bruto-
marge van 58,0 procent op-
leverde (57,4% in de eerste
negen maanden van het
boekjaar 2017-2018). De om-

zetgroei bij constante wis-
selkoersen bedroeg 7 pro-
cent. Inditex heeft last van
de sterkere euro. De be-
drijfskasstroom (ebitda)
steeg beperkt met 2,9 pro-
cent naar 3,93 miljard euro.
Bij de start van het lopende
derde kwartaal (tot midden
september) bedroeg de om-
zetgroei 3 procent bij con-
stante wisselkoersen. Een
teleurstelling.
Inditex had eind oktober
5,1 miljard euro cash staan
op de balans en verhoogt elk
jaar het dividend, maar is
slechts eigenaar van enkele
winkels. Voor de rest is er
telkens een leasingscontract.
De groep weigert de concur-
renten te volgen met lagere
prijzen. Inditex geeft dus
prioriteit aan de marges bo-
ven omzetgroei.

Conclusie
Inditex is zonder discussie
topkwaliteit en presteert
operationeel en ook op de
beursvloer veel beter dan
zijn concurrent Hennes &
Mauritz (H&M). Maar het
valt niet te ontkennen dat de
groep dit jaar voor twijfels
zorgt bij de analisten. Het
voordeel daarvan is dat de
waardering daardoor weer
een stuk redelijker is tegen
20 keer de verwachte winst
voor het volgende boekjaar
en een verwachte verhou-
ding ondernemingswaarde
(ev) tegenover de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) van 11,5.
Dat is het laagste waarde-
ringsniveau sinds 2012. z

INDITEX

Tegenvallende omzetgroei

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

Koers: 22,35 euro
Ticker: ITX SM
ISIN-code: ES0148396007
Markt: Madrid
Beurskapitalisatie: 69,7 miljard euro
K/w 2018: 20,5
Verwachte k/w 2019: 20
Koersverschil 12 maanden: -20%
Dividendrendement: 2,4%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
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Inditex geeft
prioriteit aan de
winstmarge boven

omzetgroei.



Oracle bevindt zich nog
altijd in de overgangs-
fase van een klassiek

softwarebedrijf met de na-
druk op licentieverkopen
naar een bedrijfsmodel op
basis van recurrente inkom-
sten. Dankzij talrijke overna-
mes wist de groep zich toch
te handhaven als het op een
na grootste softwarebedrijf
ter wereld.
Oracle probeert alle produc-
ten uit het gamma ook via de
cloud aan te bieden aan de
ongeveer 430.000 klanten.
Dat is een werk van lange
adem. Het is voor investeer-
ders niet eenvoudig de voor-
uitgang te meten omdat het
management vorig jaar de
rapporteringsstructuur wij-
zigde. Daardoor kan de om-
zet uit cloudactiviteiten niet
langer apart worden uitge-
splitst.
Tussen september en no-
vember, het tweede kwartaal
van het boekjaar 2019, lagen
de resultaten grotendeels in
lijn met de verwachtingen.
De groepsomzet kwam met
9,57 miljard dollar iets lager
(-0,3%) uit dan een jaar eer-
der maar wel licht boven de
consensusprognose van
9,52 miljard dollar. De winst
per aandeel lag met 0,80 dol-
lar wel boven de verwachte
0,78 dollar, maar dat cijfer
geeft een vertekend beeld.
Het omvangrijke inkooppro-
gramma van eigen aandelen
had een positief effect van
4 dollarcent per aandeel.
Een gunstiger belastingtarief
zorgde voor een bonus van
3 dollarcent.
De afdeling Cloud Services
and License Support omvat
alle updates van licenties,
ondersteuning en de cloud-
activiteiten. Die staat in voor
69 procent van de groeps-

omzet en realiseerde een
omzetgroei van 2,7 procent.
Alle andere afdelingen boer-
den achteruit. Bij Cloud and
On-Premise Software, de af-
deling die de verkoop van
nieuwe softwarelicenties
omvat, daalde de omzet met
8,5 procent. Hardware en
diensten moesten elk 5 pro-
cent inleveren. Oracle ver-

wacht dat de omzetgroei in
de tweede jaarhelft (decem-
ber tot mei) zal aantrekken.
Zo rekent de softwaregroep
voor het lopende kwartaal
op een klim met 2 tot 4 pro-
cent. Die prognose gaat uit
van constante wisselkoer-
sen. Als de dollar bijvoor-
beeld gemiddeld met 4 pro-
cent stijgt, kan er in
nominale cijfers dus ook een

negatieve omzetgroei zijn.
Oracle realiseerde in de eer-
ste helft van het lopende
boekjaar een vrije kasstroom
van 6,5 miljard dollar. Over
de voorbije vier kwartalen
bedraagt de vrije kasstroom
13,7 miljard dollar, wat 10
procent meer is dan dezelfde
periode een jaar eerder.
Oracle kocht tussen augus-
tus en november 212 miljoen
aandelen in voor 10 miljard
dollar. Dat komt boven op de
203 miljoen aandelen in het

eerste kwartaal. Die waren
eveneens goed voor 10 mil-
jard dollar. De software-
groep heeft dus voor 20 mil-
jard dollar eigen aandelen
ingekocht tegen koersen die
veel hoger lagen dan de hui-
dige koers. Het aantal aan-
delen in omloop is met iets
meer dan een tiende vermin-
derd, wat gunstig is voor de
winst per aandeel. Toch
kunnen we niet zeggen dat
dat de meest efficiënte aan-
wending van de kasstromen
was. Bovendien is het ook
geen duurzame strategie.
Het inkoopprogramma heeft
Oracle voor het eerst in tien
jaar met een nettoschuld -
positie opgezadeld. Die be-
droeg eind november
8,6 miljard dollar. Drie
maanden eerder was er nog
een nettocashpositie van
2 miljard dollar. Het divi-
dend is goed voor een bijko-
mende uitgave van 2,7 mil-
jard dollar op jaarbasis.

Conclusie
Oracle domineert in databa-
sesoftware, maar dat is on-
voldoende om te kunnen
groeien. In het cloudseg-
ment blijft de softwaregroep
ver achter op Amazon,
 Microsoft en Alphabet
(Google). De winstgroei is
volledig te danken aan de
aandeleninkoop, maar die is
niet vol te houden in het hui-
dige tempo. We vinden de
prognoses voor de komende
kwartalen nog te optimis-
tisch. Afwachten. z

ORACLE

Zoektocht naar groei

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

BI

Verschenen op insidebeleggen.be
op 4 januari
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Koers: 44,49 dollar
Ticker: ORCL US
ISIN-code: US68389X1054
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 157,9 miljard dollar
K/w 2018: 14
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: -5%
Dividendrendement: 1,7%

Oracle zit voor het
eerst in tien 
jaar met een

nettoschuldpositie
opgezadeld.



inside beleggen markt in beeld

In de Bel-20-index ging de
palm voor de sterkste stijger
naar de biotechgroep argenx.
Vertrekkend van 52,52 euro op
29 december 2017 spurtte het
aandeel naar 85,20 euro op 31
december 2018, goed voor
een hausse van 62 procent. De

stijging werd weleens abrupt
onderbroken door twijfel over
tussentijdse klinische resulta-
ten. Maar bemoedigende test-
resultaten voor ARGX-110,
gevolgd door een fraaie deal
met Cilag, een onderdeel van
Janssen Pharmaceutica deed
de koers weer hoge toppen
scheren.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 92,20 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176

De zinksmelter Nyrstar zette
van alle op de Brusselse beurs
genoteerde aandelen de zwak-
ste prestatie neer. Van
6,71 euro eind 2017 daalde de
koers naar 0,574 euro eind
2018, een duik van 91 procent
zodat Nyrstar al enige tijd door

het leven gaat als centjesaan-
deel (koers onder 1 euro). De
analisten verlaagden hun
koersdoel fors. De analist van
ABN AMRO hanteert zelfs een
koersdoel van 0,01 euro.
Grootaandeelhouder Trafigura
gooide een reddingsboei, maar
de hamvraag blijft hoe Nyrstar
de obligatielening van
340 miljoen euro die in sep-
tember 2019 afloopt, kan her-
financieren.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 0,61 euro
Ticker: NYR BB
ISIN-code: BE0974294267

De aandeelhouders van het
Belgische postaandeel werden
zeer onaangenaam verrast het
afgelopen jaar, want bpost
maakte in de Bel-20-index
veruit de grootste tuimelperte.
Op 29 december 2017
noteerde het aandeel aan het

slot nog op 25,385 euro en
leek er geen vuiltje aan de
lucht, maar op 31 december
2018 was het aandeel nog
amper 8 euro waard of een
zeer zwaar verlies van 68 pro-
cent. De baisse begon na een
winstwaarschuwing in maart
2018 en de trend bleef de hele
tijd dalend. In december werd
de daling nog uitgediept na
een teleurstellende tradingup-
date.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 7,82 euro
Ticker: BPOST BB
ISIN-code: BE0974268972

Een ander biotechaandeel
kroonde zich tot de grootste
stijger van de Brusselse beurs.
De Luikse specialist in vrouwe-
lijke gezondheid Mithra zag de
beurskoers van het aandeel in
een jaar exploderen van 10,26
naar 20 euro,  een sprong van

95 procent. Op 21 mei 2018
bereikte het aandeel een
recordkoers van 37,45 euro,
maar dat hoge peil kon het niet
vasthouden. Mithra dankt die
hoge vlucht aan de middelen
Estelle, een oraal contraceptie-
middel, en Donesta, een mid-
del tegen opvliegers, die beide
gebruikmaken van het natuur-
lijke oestrogeen Estetrol. Voor
beide potentiële blockbusters
zijn vorig jaar positieve resulta-
ten van fase II- of fase III-
 studies bekendgemaakt.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 20,85 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
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Het ging niet goed met
bpost in 2018. De aan-
delenkoers ging van

dieptepunt naar dieptepunt.
Toen de steunzone rond
10 euro het dreigde te bege-
ven, wezen we op kansen
voor geschreven calls. Die
renderen goed. De proble-
men van bpost lijken niet
meteen op te lossen. We la-
ten de tijdswaarde van de
geschreven call zakken.
Bayer heeft veel moeite en
geld besteed aan de over-
name van Monsanto. De
beurs verteert de giganti-
sche transactie moeilijker
dan verwacht. Maar we me-
nen dat een herstelbeweging
mogelijk is de komende
maanden. De gekochte call

heeft nog genoeg restloop-
tijd en houdt goed zijn
waarde. De geschreven put
loopt nog twee maanden.
We wachten met beide con-
tracten een hogere aande-
lenkoers af.
De koers van Royal Dutch
Shell werd de jongste maan-
den de speelbal van de
OPEC-landen die de olie-
prijs manipuleren. Maar de
langetermijnsteun rond
25 euro is relatief stabiel.
Het leek ons een geschikt
moment om puts te schrij-
ven of zelfs een call te ko-
pen. Beide contracten zitten
in het verlies. Maar daar kan
snel verandering in komen.
De CEO van Microsoft, Sa-
tya Nadella, deed zowat een

derde van zijn belang in Mi-
crosoft van de hand tegen
109,44 dollar per stuk. Dat is
zo’n 10 procent hoger dan
de huidige beurskoers. Als
hij het vertrouwen verliest,
wie zijn wij dan om te twij-
felen? We kochten een putje
en schreven een call. We de-
den dat tweemaal toen de
koers van het aandeel dicht

bij zijn hoogste niveau ooit
noteerde. Intussen lijkt de
koersdaling ingezet en tellen
we de winst al uit op de ge-
schreven callopties. De
kortstlopende put noteert
tegen ongeveer de aankoop-
prijs. We hebben nog twee
maanden. De waarde van de
put juli 105 is bijna verdub-
beld. Neem de winst. z

Sinds de invoering van de
Europese PRIIP-veror-
dening vorig jaar zijn

verschillende Amerikaanse
trackers op edelmetalen en
gerelateerde mijnaandelen
niet langer verhandelbaar
bij Belgische brokers. Dat
geldt onder meer voor de
populaire SPDR Gold Sha-
res (GLD) en iShares Silver
Trust (SLV), die beide in de
voorbeeldportefeuille zitten.
Het goede nieuws is dat er
Europese alternatieven zijn.

Goud
Beleggers die een alternatief
zoeken voor GLD, kunnen
onder meer terecht bij de
ETF Physical Gold ETF.
Die wordt uitgegeven door
het Britse ETF Securities,
een onderdeel van het Ame-
rikaanse WisdomTree ETF,
en noteert op verschillende

Europese beurzen. De meest
liquide notering is die op de
Duitse Xetra-beurs. Daar
noteert de tracker onder de
ticker VZLD en ISIN-code
DE000A0N62G0. Er is ook
een variant die op Euronext
Amsterdam wordt verhan-
deld met ticker PHAU en
ISIN-code JE00B1VS3770.
Sommige financiële tussen-
personen rekenen lagere
transactiekosten aan voor
orders op Euronext. In dat
geval is PHAU de meest in-
teressante optie. De jaar-
lijkse beheerkosten bedra-
gen zowel bij VZLD als
PHAU 0,39 procent.

Zilver
Dezelfde uitgever biedt ook
een alternatief voor SLV aan
met de ETFS Physical Sil-
ver ETF. Ook hier zijn er
noteringen op verschillende

beurzen. Beleggers moeten
dus een keuze maken op ba-
sis van de liquiditeit en de
tariefstructuur van hun bro-
ker. De meest liquide variant
is opnieuw die op de Duitse
Xetra-beurs, met ISIN-code
DE000A0N62F2 en ticker
VZLC. De variant op Euro-
next Amsterdam heeft als
ISIN-code JE00B1VS3333
en ticker PHAG. De beheer-
kosten liggen iets hoger dan
bij de goudtrackers (0,49%).

Mijnaandelen
De Amerikaanse VanEck
Vectors Gold Miners ETF
(GDX) en Van Eck Junior
Gold Miners ETF (GDXJ)
zijn eveneens het slachtoffer
van de nieuwe regels. De
uitgever voorzag voor beide
trackers ook in Europese va-
rianten. De VanEck Vectors
Gold Miners ETF noteert

op de beurs van Frankfurt
met ISIN IE00BQQP9F84
en ticker G2X. De verhan-
delde volumes liggen lager
dan bij GDX, maar de liqui-
diteit is zeker voldoende. De
VanEck Vectors Junior
Gold Miners ETF met ISIN
IE00BQQP9G91 en ticker
G2XJ noteert eveneens op
de beurs van Frankfurt. De
jaarlijkse beheersvergoeding
bedraagt 0,52 procent.
Een alternatief is de iShares
Gold Producers ETF die
noteert op de beurs van
Frankfurt met ISIN-code
IE00B6R52036 en ticker-
symbool IS0E. De tracker
schaduwt de S&P Commo-
dity Producers Gold-index.
Er worden dagelijks gemid-
deld 144.000 stuks verhan-
deld en de jaarlijkse beheer-
kosten bedragen 0,55
procent. z

DERIVATEN

Europese goud- en zilvertrackers

OPTIES

Overzicht optieposities, deel 1
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Aandeel Positie Koers toen Koers nu Advies
Bpost Schrijf de call maart 10,00 euro 0,77 euro 0,18 euro Afwachten
Bayer Koop de call juni 66,00 euro 3,86 euro 3 euro Afwachten

Schrijf de put maart 64,00 euro 4,07 euro 6,50 euro Afwachten
Shell Schrijf de put maart 28 euro 2,22 euro 3,01 euro Afwachten

Koop de call maart 27 euro 1,00 euro 0,55 euro Afwachten
Microsoft Koop de put maart 95,00 dollar 3,82 dollar 3,73 dollar Afwachten

Koop de put juli 105,00 dollar 5,45 dollar 10,95 dollar Winst nemen
Schrijf de call maart 95,00 dollar 12,45 dollar 9,5 dollar Afwachten
Schrijf de call juli 115,00 dollar 8,00 dollar 3,85 dollar Afwachten



inside beleggen portefeuille

Het vorige nummer werd
vervroegd afgesloten.
Dankzij een beursher-

stel in de laatste dagen van
2018 scheelde het uiteinde-
lijk slechts enkele honder-
den euro’s, een kwart
 procent, of de voorbeeldpor-
tefeuille had een slecht
beursjaar toch nog positief
afgesloten. Met dank aan de
straffe koersprestaties van
het biotechtrio Ablynx,Ar-
genx en Mithra Pharma-
ceuticals in het eerste half-
jaar en de opgebouwde
kaspositie en de forse belan-
gen in de edelmetalensector
in het laatste kwartaal.
We gaan in 2019 voort op dat
elan. We blijven voorlopig
sterk afwijken van de bench-
mark (samenstelling van
beursindexen), ook al zijn
we geschrokken van de hef-
tigheid van de daling in de-
cember en zouden de eerste
weken en maanden van 2019
normaal in het teken van
verder herstel moeten staan.
De ruime kaspositie biedt

ook mogelijkheden om op
kansen in te spelen. Galapa-
gos lijkt ons zo’n kanshebber
voor dit jaar na de scherpe
koersval ondanks nog fraai
en cruciaal nieuws in het
laatste kwartaal van vorig
jaar. Het verkooporder voor
Argenx stond onvolledig ver-
meld in het vorige nummer
en wordt daarom opnieuw
ingelegd. Onze excuses!

Galapagos: nog voldoende
koerspotentieel
We zochten al een tijd het
geschikte moment om Gala-
pagos, de vaandeldrager van
de Belgische biotech, toe te
voegen aan de voorbeeldpor-
tefeuille. Ondanks het fan-
tastische parcours van de
voorbije jaren – het aandeel
verachtvoudigde sinds eind
2014 – zien we nog ruim-
schoots voldoende opwaarts
potentieel voor de komende
jaren. Bovendien is het
risico profiel al een stukje la-
ger. Het potentiële goud-
haantje filgotinib, het kandi-

daat-geneesmiddel in ont-
stekingsziekten, nam in sep-
tember 2018 een cruciale
horde door sterke FINCH2-
fase III-studieresultaten bij
reumapatiënten. De resulta-
ten van twee andere fase III-
reumastudies, FINCH1 (een
vergelijkende studie met
anti-TNF-remmer Humira
van AbbVie) en de monostu-
die FINCH3 komen in het
eerste kwartaal van 2019.
FINCH2 rekruteerde de
moeilijkst te behandelen pa-
tiënten. De sterke werk-
zaamheids- en vooral veilig-
heidsdata bezorgen de
JAK-remmer filgotinib een
best-in-class-profiel wan-
neer het middel, wellicht in
2020, als vierde JAK-rem-
mer op de markt komt. Het
Europese goedkeuringsdos-
sier wordt normaal in de
 zomer ingediend bij het Eu-
ropese geneesmiddelen-
agentschap (EMA). Het
Amerikaanse dossier volgt in
de tweede jaarhelft, na het
afronden van een bijko-

mende studie (MANTRA)
naar de gevolgen van filgoti-
nib op de spermaproductie.
De commercialisatie zal in
acht Europese landen ge-
beuren met partner Gilead
Sciences. In de overige lan-
den ontvangt Galapagos een
aantrekkelijke royalty van 20
tot 30 procent op de ver-
koop. De komende twee tot
drie jaar volgen heel wat kli-
nische studieresultaten met
filgotinib, waarbij vooral co-

litis ulcerosa (eind 2019) en
Crohn (2020) belangrijk zijn
voor de waardecreatie. De
hamvraag blijft hoeveel om-
zet filgotinib op termijn zal
behalen. De schattingen
schommelen tussen 2 en
6 miljard dollar. Een andere
vraag is of de inschatting
daarvan door de nieuwe
 topman van Gilead de gro-
tere Amerikaanse sectorge-
noot in 2019 of in 2020 tot
een overnamebod zal be -
wegen.

Galapagos naar de voorbeeldportefeuille

Basiswaarden/trackers
AB InBev: de biergigant heeft ook zijn deal te
pakken in de cannabissector. AB InBev maakte
een samenwerkingsverband bekend met Tilray,
een wereldwijde pionier in de productie en dis-
tributie van cannabis.

Energie
Euronav: liet weten voor het eerst sinds 2016
eigen aandelen te hebben ingekocht. Het ging
in de eindejaarperiode om ruim 500.000 aan-
delen.

Landbouw
Suedzucker: na een herstelperiode viel de koers
terug door lagere suikerprijzen, maar ook door
een adviesverlaging inzake kredietwaardigheid
door het ratingagentschap Moody’s.

Vergrijzing
Biocartis: het aantal Idylla-plaatsingen in 2018
ligt hoger dan verwacht. Er werden er afgelopen
jaar 326 nieuwe stuks geplaatst, waardoor het
aantal uitkomt op 970. Een aantal verkochte
cartridges kwam uit op 133.000 stuks.
Mithra Pharmaceuticals: had slecht, maar ook
goed nieuws. Tegenvallend was het nieuws dat
de vaginale ring Myring ten vroegste in 2020
op de markt kan brengen in de Verenigde Sta-
ten. De FDA besliste dat bijkomende data nodig
zijn om aan te tonen dat Myring wel degelijk
identiek is aan de Nuvaring van Merck. Het
goede nieuws is dat Mithra ‘blockbusterpoten-
tieel’ ziet in een nieuwe E4-kandidaat, Peri -
Nesta, een potentieel middel voor de perimeno-
pauze. Een aanvulling dus op Donesta, waar de
start van de fase III-monotherapiestudie wordt
versneld naar het derde kwartaal van 2019.

Cruciaal bij
Galapagos is dat de
pijplijn ook naast

filgotinib
indrukwekkend is.

140 10 JANUARI 2019 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

Nieuws uit de bedrijven



PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 20 aandelen Galapagos tegen openingskoers en 
10 aandelen tegen maximaal 84,70 euro
Verkoop: we hebben 50 deelbewijzen iShares MSCI Japan verkocht tegen
41,975 euro (2088,80 euro); we verkopen 25 aandelen Argenx tegen minimaal
94,20 euro     

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
98.336,44  76,7     29.943,12  23,3 128.279,56  100
Prestatievergelijking
                                       Sinds 1/1/2018                                                      Sinds 1/1/2018
Inside Beleggen +2,1% Bel20 +2,3%
Eurostoxx50 +1,3% MSCI World +1,5%

Orders

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

Meer dan filgotinib
Cruciaal is dat de pijplijn ook
zonder filgotinib indrukwek-
kend is. In eerste instantie is
er de franchise in ideopati-
sche longfibrose (IPF), een
longziekte met een gemid-
delde levensverwachting van
drie à vier jaar. Eind 2018
startte de rekrutering in de
eerste van twee fase III-stu-
dies met GLPG1690, nadat de
molecule in een kleinere fase
IIa-studie de ziekte had ge-
stabiliseerd. Als fase III-stu-
dies (resultaten in 2021) dat

bevestigen, heeft Galapagos
een miljardenproduct beet.
Met GLPG1205 loopt een
fase II-studie in IPF (resulta-
ten in 2020). Galapagos heeft
alle rechten voor beide mole-
culen in eigen handen en wil
de eventuele commercialisa-
tie van GLPG1690 in de Ver-
enigde Staten zelf realiseren.
Daarnaast is er de samenwer-
king met Servier in osteo-ar-
tritis. Met GLPG1972 loopt
een fase IIb-studie, waarvan
Galapagos het Amerikaanse
deel uitvoert. De resultaten

volgen eind 2020 of begin
2021. GLPG1972 kan het
ziektebeeld veranderen in
een markt die nog groter is
dan reuma. In 2018 sloten
Galapagos en MorphoSys een
licentiedeal met Novartis
voor de eczeembehandeling
MOR106 en nam AbbVie alle
ontwikkelingen over voor de
ontwikkeling van een triple-
combinatietherapie in taai-
slijmziekte. Daarvoor hield
Galapagos uitzicht op roy-
alty’s op de mogelijke ver-
koop.

Tot slot is er Toledo, een
 onderzoeksprogramma van
de volgende generatie in ont-
stekingsziekten, dat prekli-
nisch nog nooit geziene
werkzaamheidsresultaten
liet zien. Begin deze week
werd een eerste klinische
studie opgestart. Galapagos
beschikte eind september
over 1,3 miljard euro cash, af-
gerond 24 euro per aandeel,
om de pijplijn voort te ont-
wikkelen. We bouwen een
positie in het aandeel op
 (rating 1C). z
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We kunnen kort zijn:
2019 wordt een boei-
end jaar voor liefheb-

bers van obligaties. Dat bete-
kent geenszins dat ze eender
wat kunnen kopen. Zoals al-
tijd is omzichtigheid gebo-
den. Het kalme beleggings-
klimaat voor vastrentende
waarden behoort tot het ver-
leden. Ongeveer tien jaar
lang zijn de obligatiemark-
ten relatief rustig geweest.
De volatiliteit was laag door-
dat de centrale banken elke
opflakkering van angst op de
financiële markten wisten te
counteren. De rente werd
verlaagd tot een ongekend
laag niveau. De centrale ban-
ken drukten geld om obliga-
ties op de markten te kopen
en zo volop economische
steun te verlenen. Daarom
hebben politieke en econo-
mische schokken niet geleid
tot grote zorgen bij de beleg-
gers, terwijl die doorgaans
wel de kop opsteken als de
volatiliteit toeneemt. Maar
monetaire beleidswijzigin-
gen en geopolitieke factoren

brengen daar dit jaar veran-
dering in. Emittenten – zo-
wel landen als bedrijven –
met een hoge schuldenlast
worden kwetsbaarder. Con-
sumenten lenen niet meer
excessief en impulsief.

Stoppen met
renteverhogingen
De Amerikaanse rente en de
dollar zullen wellicht niet
uitblinken in 2019, omdat
het risico toeneemt dat de
Amerikaanse economie voor
een groeivertraging staat. De
impact van de belastingver-

laging neemt af en de groei-
vertraging in de rest van de
wereldeconomie zal ook in
de Verenigde Staten voel-
baar zijn. De Amerikaanse
centrale bank (Fed) zal meer
dan waarschijnlijk stoppen
met renteverhogingen in
2019. President Donald
Trump hamert daar trou-
wens al langer op. Volgens
hem beschadigt de verho-
ging van de rente de econo-
mische groei.
Intussen veroorzaakt de
vorm van de rendements-
curve onrust. Als die afvlakt

en zelfs omkeert – langlo-
pende obligaties geven een
lager rendement dan kort -
lopende – is dat meestal de
voorbode van een economi-
sche vertraging. Dat kan een
verklaring zijn voor de
zwakke aandelenmarkten op
het moment dat het rende-
ment van de Amerikaanse
overheidsobligaties op vijf
jaar onder dat van over-
heidsobligaties op twee jaar
gaat.
Alleen de Fed doet momen-
teel aan kwantitatieve ver-
strakking. De bank verkoopt

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Samvardhana 1,8% 06/07/24 89,12 4,04% 100.000 BB+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 90,00 9,51% 100.000 B
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 99,13 4,16% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3,00% 28/02/22 99,92 3,03% 5.000 NR
USD Home Depot Inc. 3,25% 01/03/22 99,87 3,29% 2.000 NR
USD Heineken NV 3,5% 29/01/28 96,24 4,00% 2.000 BBB+
USD DowDuPont Inc 4,493% 15/11/25 102,93 4,00% 2.000 A- 
GBP McLaren 5,00% 01/08/22 91,89 7,95% 100.000 B
NOK Daimler  2,25% 15/12/22 100,85 2,02% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,72 0,86% 10.000 AAA
CAD Morgan Stanley 3% 07/02/24 97,24 3,60% 100.000 BBB+ 
AUD Citigroup Inc. 3,75% 27/10/23 101,89 3,32% 1.000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 101,02 3,75% 2.000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 99,64 7,61% 5.000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8% 01/04/20 87,55 20,20% 1.000 AAA 
BRL IBRD 7,5% 09/06/21 102,37 6,39% 5.000 NR
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 100,72 4,21% 1.000.000 A

inside beleggen obligaties

2019 wordt een boeiend jaar
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niet actief obligaties, ze koopt
ook geen obligaties meer op.
Door de belastingverlagingen
en de stijgende kosten van de
verouderende bevolking zal

het Amerikaanse overheids-
tekort in de nabije toekomst
oplopen tot meer dan
1000 miljard (1 biljoen) dol-
lar per jaar. Er zullen daarom
meer obligaties naar de
markt komen, maar de groot-
ste koper, de Fed, is verdwe-
nen.

Laatste fase
conjunctuurcyclus
Bedrijven die obligaties heb-
ben uitgegeven, konden pro-
fiteren van de lage rente om
goedkoop te lenen tegen
lange looptijden. Veel be-
drijfsobligaties komen dit
jaar dus niet op vervaldag.
Dat is positief. Negatief is dan
weer de Amerikaanse markt
voor nieuwe woningen. Als
de voorraad woningen ge-
middeld zeven maanden of
langer onverkocht blijft, volgt

bijna altijd een recessie. Van-
daag is die termijn al 7,4
maanden.
We naderen dus stilaan de
laatste fase van de economi-
sche cyclus. Na de lange pe -
riode van groei dreigen vaak
excessen te ontstaan. Dat is
nog niet het geval. De werk-
gelegenheid en gemiddelde
loongroei blijven op een re-
delijk niveau. De inflatie
neemt wel wat toe, maar er is
helemaal geen risico dat de
consumentenprijzen uit de
hand lopen. De Europese
centrale banken zijn ervan
overtuigd dat de kwantita-
tieve verruiming niet langer
nodig is. Risicovolle activa,
zoals aandelen, hebben daar-
onder te lijden. Voor obliga-
ties speelt dat minder.
Maar de trend naar veilig-
heid begint toch stilaan be-
langrijker te worden. De

markten worden volatieler,
de wanbetalingen zullen toe-
nemen en de risico’s moeten
regelmatig worden geher-
waardeerd. Het is dus raad-
zaam regelmatiger dan voor-
heen uw obligatieportefeuille
te checken. Kopen en houden
behoort tot het verleden.
Maar dat hoeft u geenszins af
te schrikken. Integendeel
zelfs: een actievere markt
biedt altijd meer mogelijk -
heden voor beleggers die bij
de pinken zijn.

Hogere risicopremies
Het rendement op overheids-
obligaties is vorig jaar al wat
gestegen. Risicoschuwe be-
leggers konden hun inkomen
uit obligaties daardoor op-
drijven, zonder dat ze daar-
voor extra kredietrisico lie-
pen. Dit jaar zullen
liefhebbers van highyield -

leningen zich stilaan ont -
houden ten voordele van
kwaliteitsvolle obligaties.
Daardoor zullen de risico -
premies omhoog gaan, de
ontleningskosten stijgen en
de prijzen van risicovolle
 effecten dalen.
Door de recente groeivertra-
ging en de aanhoudend lage
inflatie in Europa is twijfel
gerezen over de timing van
een eerste renteverhoging
door de Europese Centrale
Bank. Eerst was sprake van
het einde van de zomer, nu
wordt veeleer december 2019
genoemd. Het zal misschien
zelfs nog later zijn, volgens
ABN AMRO. Die bank ver-
wacht dat de Europese lange-
termijnrente laag blijft. In die
context bieden toonaange-
vende overheidsobligaties en
inflatiegelinkte obligaties
goede kansen. z

Eeuwigdurende obligaties of perpetuals zijn niet
voor altijd. Hun vervaldag wordt niet vooraf
bekendgemaakt zoals bij de meeste andere
emissies. Maar normaal worden ze ooit terugbe-
taald. Zo kan de onlangs uitgegeven eeuwigdu-
rende obligatie van Solvay al worden afgelost op
4 maart 2024. Tot dan geeft de obligatie jaarlijks
recht op een vaste coupon van 4,25 procent. Als
de call niet wordt uitgeoefend, wordt de coupon
variabel. Hij kan dan om de vijf jaar worden aan-
gepast. Op zich zijn dat interessante voorwaar-
den. De effecten zijn verkrijgbaar in coupures van
100.000 euro. Tegen een prijs die iets boven pari
ligt, bedraagt het rendement meer dan 4 procent
tot de eerste call.
Daar zit het addertje. Als de lange rente binnen
vijf jaar lager is dan vandaag, zal Solvay de lening
wellicht terugbetalen. De eigenaar van de lening
die ervan uitging dat zijn kapitaal misschien niet
voor eeuwig, maar toch voor erg lang uitstond,
moet dan plots uitkijken naar nieuwe kansen.
Bovendien is zo’n perpetual doorgaans achterge-
steld, zoals het geval is bij Solvay. Als dat bedrijf

in financiële moeilijkheden zou komen – wat we
niet verwachten – zullen bezitters van die stuk-
ken pas hun geld terugzien als er nog over is
nadat eerst alle andere schuldeisers voldaan zijn.
Voor de liefhebbers: deze lening krijgt bij Stan-
dard & Poor’s de rating BB (licht speculatief).
Zoals verwacht heeft The Royal Bank of Scotland,
een van de oudste Britse banken, de perpetuals
met coupons van 5,25 en 5,50 procent vervroegd
ingekocht. Wie interesse heeft om de vrijgeko-
men gelden te herbeleggen in eeuwigdurende
obligaties, kan onder meer terecht bij de auto-
bouwer Volkswagen en de luchtvaartgroep Air
France-KLM. Volkswagen biedt een lening aan
met een coupon van 4,625 procent en een
andere met een coupon van 3,5 procent. De eer-
ste kost momenteel 98,65 procent van de nomi-
nale waarde en de tweede 87,80 procent. De
obligaties zijn verkrijgbaar in coupures van
1000 euro. Bij Air France-KLM kosten de coupu-
res 100.000 euro. De coupon bedraagt 6,25 pro-
cent, maar de prijs van de effecten bedraagt 
105 procent.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1371 -5,28%
EUR/GBP 0,9017 +1,53%
EUR/NOK 9,9147 +0,64%
EUR/SEK 10,228 +4,15%
EUR/CAD 1,5499 +2,62%
EUR/AUD 1,6271 +5,74%
EUR/NZD 1,7036 +0,95%
EUR/ZAR 16,408 +10,98%
EUR/TRY 6,1128 +34,19%

Eeuwig is niet voor altijd
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De trend naar
veiligheid begint

stilaan belangrijker 
te worden.



inside beleggen lezersvraag

Ik heb gezien dat Inside Be-
leggen uit de Japanse beurs
is gestapt? Vanwaar die om-
mekeer in de strategie? 

Toegegeven, het was geen
vanzelfsprekende keuze die
positie te verkopen. Het ver-
lies voor de Nikkei-index
was groter dan voor de Ame-
rikaanse beursindexen, maar
wel een stuk beperkter dan
voor de Europese aandelen-
markten. Onze tracker iSha-
res MSCI Japan EUR hed-
ged ETF (Euronext
Amsterdam, ticker IJPE)
hebben we in de loop van
2018 geleidelijk afgebouwd,
al hadden we er achteraf
 gezien beter sneller afscheid
van genomen. De vorige
 verkoop dateerde van het
einde van de zomer en dat
was nog voor de belangrijk-
ste wereldbeurzen aan hun
stevige terugval begonnen.
Midden de zomer was er wat
commotie rond de Bank of
Japan. Die voert onder het
bewind van voorzitter Haru-
hiko Kuroda het meest soe-
pele monetaire beleid van al-
lemaal, waarbij de instelling
niet alleen massaal obligaties
opkoopt, maar onrecht-
streeks ook aandelen. Daar-
door is de Bank of Japan al
de belangrijkste aandeel -
houder van veel industriële
bedrijven. We blijven ervan
overtuigd dat de Japanse
beurs op lange termijn een
meer dan gemiddeld stij-
gingspotentieel heeft. Sinds
eind 2012 is de Japanse

beurs uit een erg lange,
structurele berenmarkt
 geklommen (1989-2012, met
een beursdaling van 80 pro-
cent). De Japanse aandelen-
markt bevindt zich sindsdien
weer in een langdurige
 stierenmarkt. Maar dat wil
 natuurlijk niet zeggen dat we
elk jaar een fraaie return zul-
len scoren.
Op dat gebied zijn we toch
een stuk terughoudender
 geworden voor 2019. Niet
 alleen is er de ongunstige in-
ternationale context. Japan
ontsnapt niet aan de wereld-
wijde groeivertraging die
mee is veroorzaakt door de
handelsoorlog tussen de
 Verenigde Staten en China.
De economische groei die in
2017 nog 1,7 procent be-
droeg, dreigt dit jaar tot on-
der 1 procent terug te vallen
(consensusprognose 0,9%).
Wat voor ons de doorslag
heeft gegeven om de tracker
te verkopen, is de geplande
btw-verhoging in oktober
van 8 naar 10 procent. Aan
de vorige verhoging uit 2014

hebben we slechte herinne-
ringen. Die leidde tot een
 extreme reactie bij de
 Japanse consument en deed
de economie opnieuw in een
recessie belanden. De angst
dat dat opnieuw kan gebeu-
ren, zal de prestatie van de
Japanse beurs extra naar
onze verwachting afremmen
in de loop van 2019.
De waardering van Japanse
aandelen is nog altijd niet
overdreven. Het gemiddelde
Japanse aandeel wordt
 verhandeld tegen 14 keer de
verwachte winst in het fis-
cale boekjaar 2018, tegen
0,9 keer de omzet en tegen
1,5 keer de boekwaarde. We
blijven de Japanse beurs
 interessant vinden als diver-
sificatie van de aandelenpor-
tefeuille op lange termijn,
maar we hechten vandaag
veel belang aan onze cash -
positie. Daarom hebben we
beslist minstens voor enige
tijd uit de Japan-tracker te
stappen. z

AGENDA

AANDELENINDEX

Heeft Japan nog potentieel?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Donderdag 3/1: Colruyt, Glencore en aandelenlijsten
Vrijdag 4/1: Gilead Sciences, Oracle; analyse beste Belgische aandelen 
Maandag  7/1: Galapagos; lezersvraag (Japanse beurs) 
Dinsdag 8/1: Aedifica, Perrigo; opties (overzicht), derivaten (goud/zilver) 
Woensdag 9/1: PostNL, Harmony;  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

Argenx 138

Bpost 138

Colruyt 132

Deere&Company 133

Galapagos 140

Gilead Sciences 134

Glencore 135

Inditex 136

Mithra Pharmaceuticals 138

Nyrstar 138

Oracle 137

DINSDAG 22 januari
GrandVision: omzetcijfers 2018
IBM: resultaten Q4

WOENSDAG 23 januari
Ahold Delhaize: omzetcijfers 2018
ASML: resultaten Q4

DONDERDAG 24 januari
Euronav: resultaten Q4
Intel: resultaten Q4
Quest for Growth: resultaten 2018
Sligro Food: resultaten 2018

VRIJDAG 25 januari
KBC Ancora: halfjaarresultaten 2018-‘19

WOENSDAG 30 januari
KPN:  resultaten 2018

DONDERDAG 1 februari
WDP: resultaten 2018
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