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Het wordt toch vijf op een rij.
Dat is de conclusie, op zo goed
als het einde van het Ameri-

kaanse resultatenseizoen. De winsten
zijn al voor het vijfde kwartaal op rij
gedaald op jaarbasis. Dat is dus al
meer dan één volledig jaar op niveau
van de Standard&Poor’s500-index dat
sprake is van een lagere winst. Een
definitief cijfer is er nog niet, maar
voorlopig zitten we in de vork van
grootte van -3 à -3,5%. En ja, dat is
en blijft op de eerste plaats de ‘schuld’
van de winstval in de energiesector.
Indien we die sector eruit filteren,
dan is er, zoals verhoopt, wel terug
een beperkt winstherstel van circa
1% tegenover het tweede trimester
van 2015.

Overduidelijk is sprake van een
winstrecessie voor de grote(re) Ame-
rikaanse ondernemingen. Er is sprake
van enige opwaartse druk op de
lonen door de toenemende krapte op
de Amerikaanse arbeidsmarkt. Naast
de vaststelling dat de economie in de
VS vertraagt in navolging van de rest
van de wereld. De groei van de Ame-
rikaanse economie bleef met 1,2% -
weliswaar een voorlopige schatting–
duidelijk onder de verwachtingen in
het tweede trimester, ook al na een
erg matig eerste kwartaal (1,0 %
groei). Ondernemingen hebben het
dan ook bijzonder moeilijk om de
omzet op te krikken (-0,5 % in het
tweede kwartaal), waardoor de
winstmarges onder druk komen. De
bedrijfswinstmarge (ebit-marge) is
voor de S&P500-bedrijven dan ook

voor het eerst sinds 2010 terug onder
12% gedoken.

Mogelijk keerpunt
Voor Azië en Europa dreigt de terug-

val in het tweede trimester nog een
stuk hoger te liggen. Hier staan we
nog minder ver met cijfermateriaal,
maar na ruim tweederde van de resul-
taten voor bedrijven uit de Stoxx600-
index (600 belangrijkste beursgeno-
teerde Europese ondernemingen) staat
de teller op een dubbelcijferige daling
(ongeveer -14%). Daarbij dient natuur-
lijk wel vermeld dat vorig jaar de cijfers
van Europese bedrijven erg onder-
steund werden door de scherpe dol-
lardaling, een effect dat dit jaar dui-
delijk verdwenen is.

En toch is er reden tot hoop. Zo was
de terugval in de VS in het tweede
kwartaal al een stuk beperkter dan
de achteruitgang in het eerste trimes-
ter (-6,7% inclusief de energiebedrij-
ven, -2% zonder). Bovendien wordt
vanaf het derde kwartaal op een
winstherstel gerekend dat zich zou
doortrekken in 2017. Dat is ook wel
nodig, want voor het eerst sinds 2009
klom de gemiddelde koerswinstver-
houding van de S&P500-index boven
20. Niet vergeten dat de S&P500-
index in de maand juli na zowat een
status-quo van 18 maanden een
nieuw historisch record bereikte. Stij-
gende bedrijfswinsten zijn dan ook
absoluut nodig om de westerse beur-
zen verder stijgingspotentieel te
geven. Maar we zien bemoedigende
tekenen van winstherstel. �
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Aanstaande maandag is er het feest van OLV-Hemelvaart op 15 augustus. Vandaar
dat er aanstaande dinsdag, 16 augustus, geen nummer zal zijn. Het volgende
nummer 33AB verschijnt op vrijdag 19 augustus.We wensen u een aangenaam en
deugddoend verlengd weekend!
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FARMA

Ablynx

Na de positieve resultaten van
de monotherapiestudie (251
patiënten) met IL/6R-reuma-

middel ALX-0061 of vobarilizumab
was het met spanning uitkijken naar
de combinatiestudieresultaten. Deze
studie recruteerde 345 patiënten die
naast methotrexaat onderhuids hetzij
placebo, hetzij één van in totaal vier
regimes van vobarilizumab (elke twee
of vier weken en telkens twee dose-
ringen) ontvingen. Het primaire eind-
punt was ACR20 na twaalf weken
behandeling, een standaardmeetme-
thode in reumastudies op basis van
de evolutie van het aantal pijnlijke of
gezwollen gewrichen enerzijds en vijf
andere, vaak subjectieve parameters
anderzijds. ACR20 is positief bij een
verbetering met 20% van de eerste
parameter en bij minstens drie van de
vijf overige parameters. Typisch halen
placebopatiënten een ACR20 tussen
45% en 50%, maar in dit geval lag dit
cijfer op 62% en zelfs 74% na 24 weken
behandeling. Gezien het gedeeltelijk
subjectieve karakter van de ACR-score
speelt hierbij mogelijk het opgelegde
studieprotocol een rol, dat door de
beperkte studiedata van onderhuids
toegediende vobarilizumab niet toeliet
dat placebopatiënten zonder een posi-
tieve ACR20 na twaalf weken over-
schakelden op vobarilizumab. Patiën-

ten wisten dus dat ze bij een negatieve
ACR20 uitzicht op deelname aan de
tweejarige opvolgstudie verloren (94%
van de patiënten nemen hieraan deel).
De ACR20-cijfers van vobarilizumab
zijn sterk: tot 81% na twaalf weken en
tot 79% na 24 weken. Vobarilizumab
presteerde wel beduidend beter op
de moeilijker te behalen ACR50 (50%
verbetering) en ACR70 (70%): ACR50
tot 45% (twaalf weken) en tot 59% (24
weken) tegenover 28% en 39% voor
placebo, en ACR70 tot 21% (twaalf
weken) en tot 43% (24 weken) tegen-
over 9% en 17%. Deze resultaten zijn
beter dan van concurrerende produc-
ten. Hetzelfde patroon zien we bij de
minder subjectieve maar klinisch cru-
ciale DAS28-remissiescore: tot 49%
(68% inclusief patiënten met nog een
lage resterende ziekteactiviteit), tegen-
over 17% (29%) voor placebo en
opnieuw beter dan de concurrentie.

Ook op het vlak van veiligheid en bij-
werkingen scoort vobarilizumab sterk,
en minstens even goed als concurre-
rende producten. De hamvraag is nu
wat partner AbbVie zal beslissen. Bij
een positieve inlicentiëringsbeslissing
neemt AbbVie alle verdere ontwikke-
lingskosten op zich, en wacht Ablynx
een mijlpaalbetaling van 75miljoen
USD. Een beslissing wordt vóór het
jaareinde verwacht. Het management
gaf al aan dat, bij een negatieve beslis-
sing door AbbVie, Ablynx zelf een
fase III-studie zal opstarten, en parallel
een nieuwe partner zoeken. De markt
reageerde eerst positief, maar al snel
sloeg de twijfel toe nadat sommigen
de kansen op een positieve beslissing
door AbbVie lager dan voorheen
inschatten. De pijnlijke ervaring van
Galapagos vorig jaar dat AbbVie zag
afhaken, spookt duidelijk nog door
de beleggershoofden. �

Conclusie
De markt schat de licentiëringskan-

sen van vobarilizumab laag in. We
verwachten aanhoudende volatiliteit
in afwachting van de beslissing door
AbbVie, maar bevestigen het koopad-
vies. De huidige marktkapitalisatie
van 700miljoen EUR verrekent immers
nog nauwelijks meer dan de huidige
waarde van bloedziektemiddel capla-
cizumab en de kaspositie (circa 40%).
Blijft wel bovengemiddeld risico!

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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INDUSTRIE

Bekaert

Bekaert heeft sneller dan ver-
wacht z’n heilige graal te pak-
ken. Het bedrijf streeft al enkele

jaren naar een duurzame rendabiliteit,
die volgens het bedrijf gehaald wordt
als de marge op het niveau van de
recurrente (zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfswinst (rebit) minstens 7%
bedraagt. Vorig jaar strandde Bekaert
nog op een rendabiliteit van 6,1% en
een marge van 7% leek ook voor dit
jaar nog te hoog gegrepen. Dat is niet
langer zo. In de eerste helft van dit
jaar schoot deze winstmaatstaf door
naar een straffe 8,6% dankzij een stij-
ging van de rebit met 40%, tot 157mil-
joen EUR. Nog beter doen is op korte
termijn heel moeilijk, dat geeft het
bedrijf ook zelf aan. Over heel 2016
verwacht het management een marge
van 7% à 8%. Het management wil
de goede lijn van de voorbije maanden
ook (nog) niet doortrekken naar 2017.
Eind dit jaar kan de margedoelstelling
misschien opgetrokken worden, maar
Bekaert wil eerst afwachten of de
hoogconjunctuur in de autosector
standhoudt, en of het mooie liedje in
Europa blijft duren. Ook de duur-
zaamheid van de winst in Latijns-
Amerika blijft een groot vraagteken.
De vraag is dus of de sterkhouders
standhouden. Vooral in Europa, goed
voor de helft van de ebit, boekt Bekaert

uitstekende resultaten dankzij een
sterke vraag vanuit de autosector en
de bouw. De omzet trappelde welis-
waar ter plaatse, maar dankzij een
hoger benuttingsgraad van de fabrie-
ken, de keuze voor meer rendabele
producten, en het verder uitrollen van
het besparingsprogramma, steeg de
rebit-marge naar een recordhoge
13,6%. Het wordt een hele klus om
dit niveau vast te houden, onder meer
door de brexit en de gedaalde inves-
teringsijver in de olie- en gassector.
Na Europa vormt Azië de tweede
grootste markt voor Bekaert, en ook
hier gaan de zaken voor de wind, wat
zich vertaalt in een marge van 12,2%.
Deze marge is ruim dubbel zo hoog
als in de eerste zes maanden van vorig
jaar. Ook hier vertaalden stijgende
volumes zich niet in een stijgende
omzet door lagere prijzen en ongun-
stige wisselkoerseffecten, maar ook

hier kreeg de rendabiliteit een boost
dankzij besparingen, betere benutting
van de capaciteit en de verschuiving
naar meer winstgevende producten.
Staaldraad voor autobanden is een
van die producten, en Bekaert zag de
vraag gevoelig stijgen in China, India
en Indonesië. Ook de verder aantrek-
kende verkoop van zaagdraad voor
de zonnepaneelmarkt ondersteunde
de rendabiliteit. Deze keer hoeft echter
niet gevreesd worden voor een winst-
zeepbel. Zelfs in Latijns-Amerika, toch
goed voor 20% van de bedrijfswinst,
steeg de marge naar 9,3%, maar de
conjunctuur in de regio blijft toch heel
onstabiel. Ook in de VS, lange tijd het
grootste zorgenkindje, kruipt de
marge uit het dal. Bekaert krijgt er een
divisie bij met Bridon-Bekaert Ropes
Group, waarin Bekaert en het Canadese
Bridon hun kabelactiviteiten onder-
brengen, met een belang van 66% voor
Bekaert. In de eerste helft van dit boek-
jaar behaalde dit dochterbedrijf een
rebit van 10miljoen EUR. �

Conclusie
De sterke rendabiliteit in de eerste

helft van dit jaar is moeilijk vol te
houden, al blijven de vooruitzichten
goed. Met een koerswinstverhouding
van 17 en een ondernemingswaarde
van 8 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda) weerspiegelt de koers tegen
een faire waardering de goede gang
van zaken. 

Belgische aandelen 

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



CHEMIE

DSM

Wat een opluchting voor de
aandeelhouders van het
Nederlandse Koninklijke

DSM: ze kregen veel betere perspec-
tieven nadat de voorbije jaren het toch
even schrikken was. DSM is de afkor-
ting van ‘Dutch Steel Mines’. Met de
steenkoolproductie in Nederlands
Limburg werd in 1902 gestart, maar
al decennia geleden (laatste mijn ging
dicht in 1973) werd daarmee gestopt
en heeft DSM zich ontwikkeld van
een (basis)chemiebedrijf via heel wat
investeringen, maar ook desinveste-
ringen en overnames tot een vooraan-
staande onderneming op het gebied
van gezondheid, voedingsingrediën-
ten en hoogwaardige materialen. Een
eerste ‘cluster’ draait rond ‘Nutrition’
(voeding). Zo is DSM wereldmarkt-
leider in bio-ingrediënten, producten
die zijn gebaseerd op fermentatiepro-
cessen zoals gistextracten en voedings-
enzymen. DSM legt zich ook toe op
voedingsingrediënten voor dieren en
houdt zich ook bezig met ingrediënten
voor producten voor de verzorging
van huid en haar. De groep uit het
Nederlandse Geleen is onder meer de
grootste wereldproducent van vita-
minen. De cluster ‘Pharma’ is onder
meer gericht op generieke antibacte-
riële markten en het uitbesteden van
farmaceutische productie. Heel wat

hedendaagse geneesmiddelen bevat-
ten ingrediënten door DSM aangele-
verd. Een heel andere cluster is die
van ‘Performance Materials’. In deze
tak worden onder meer hoogwaardige
kunststoffen voor heel wat markten
geproduceerd. Zo is DSM de produ-
cent van Dyneema, algemeen
beschouwd als de sterkste vezel ter
wereld. Daarnaast is DSM ook een
wereldwijde leverancier van hoog-
waardige harsen die worden gebruikt
in verf, coatings, composietmaterialen
en coatings voor optische kabels. In
termen van omzet en zeker in termen
van bedrijfskastromen (ebitda) is de
cluster ‘Nutrition’ toch nogal domi-
nant (65% van de omzet en 72% van
de ebitda in Q2 2016). En precies in
deze belangrijke divisie doken er de
afgelopen twee jaar rendabiliteitspro-
blemen op. Vooral in de vitaminen,
meer in het bijzonder vitamine E, was

er duidelijk sprake van margedruk.
Die zorgde mede voor een daling van
de ebitda-marge van DSM Nutrition
van 21,7% voor boekjaar 2013 naar
16,5% voor 2015. Maar het keerpunt
is bereikt met een ebitda-marge in het
tweede kwartaal van 18,3%, want 9%
(organische) omzetgroei zorgde voor
een klim met 14% van de ebitda. De
ebitda-marge van de afdeling Perfor-
mance Materials zit al een tijdje in de
lift: van 13,1% voor boekjaar 2014 over
15,1% voor 2015 naar 18,3% voor het
tweede trimester dit jaar. Hiermee zijn
de rendementsverschillen tussen beide
afdelingen in een paar jaar tijd volledig
weggewerkt. In november vorig jaar
werd een strategie-update gepresen-
teerd (DSM Strategy 2018’). DSM mikt
op 5 à 10% jaarlijkse groei van de
ebitda tot 2018. De ambitie voor dit
jaar werd verhoogd tot een groei
boven dit gemiddelde. �

Conclusie
De kwartaalcijfers en de vooruit-

zichten waren een zeer aangename
verrassing. De koers steeg dan ook
fors en is na een 30%-klim sinds het
jaarbegin zelfs voorbij het recordni-
veau van drie jaar geleden gegaan. Het
aandeel is tegen 20 keer de verwachte
winst 2016 en 11 keer de verhouding
ondernemingswaarde (ev) ten opzichte
van de bedrijfskasstroom (ebitda) niet
echt meer attractief geprijsd m nog te
kopen. Neutraal advies. 
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Europese aandelen

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

Barrick Gold

Barrick Gold, met hoofdzetel in
Canada, had lange tijd de dubi-
euze eer om de gouddelver met

de hoogste schuldpositie te zijn. Dit
was een erfenis van een ambitieuze
overnamestrategie. Anderhalf jaar
geleden torste de groep nog meer dan
13miljard USD schulden. Barrick heeft
tijdig de knop omgedraaid en zette
alles op alles om de schuld af te bou-
wen. Vorig jaar alleen werd de schuld
met 3,1miljard USD afgebouwd. De
doelstelling voor 2016 ligt op minstens
2miljard USD. Na de eerste jaarhelft
is Barrick op de goede weg met een
reductie van 970miljoen USD. Eind
dit jaar zou de groepsschuld niet meer
dan 8miljard USD mogen bedragen
of ongeveer 2 keer de bedrijfskas-
stroom of ebitda. Tegen 2019 moet de
groepsschuld onder 5miljard USD
dalen door een combinatie van hogere
kasstromen en de verdere afbouw van
activa. Met die kasstromen gaat het
intussen de goede richting uit. De vrije
kasstroom was tussen april en juni
voor het vijfde kwartaal op rij positief
en bedroeg 274miljoen USD. Over de
eerste jaarhelft loopt dit cijfer op naar
455miljoen USD, bijna even veel als
wat in het volledige jaar 2015 werd
gerealiseerd (471miljoen USD). Gezien
de recente evolutie van de goudprijs
zullen de kasstromen in het lopende

derde kwartaal verder toenemen. Wat
de verkoop van activa betreft, bleef
het vooralsnog vrij kalm. Vorig jaar
werden twee mijnen verkocht aan Kin-
ross Gold. Barrick liet wel weten dat er
verschillende activa in de etalage staan.
Het gaat onder meer om de Lumwana-
kopermijn in Zambia en de participatie
(50%) in de Chileense Zaldivar-koper-
mijn. Ook het belang in de Kalgoor-
lie-mijn in Australië (50%) mag voor
de juiste prijs de deur uit. Mede-eigen-
aar Newmont Mining, die de mijn uit-
baat, heeft uiteraard interesse maar
beide partijen zijn nog niet tot een
financiële overeenkomst gekomen.
Kalgoorlie beschikt over ruim 4mil-
joen ounce aan reserves en de jaarlijkse
output van de mijn bedraagt 350.000
tot 365.000 ounce. Analisten gaan uit
van een marktwaarde van ongeveer
1miljard USD voor de participatie.
Het belang van 63,9% in Acacia Mining

is een ander actief van Barrick dat te
koop staat. Acacia omvat drie mijnen
in Tanzania en enkele andere Afri-
kaanse exploratieactiva. De beurs-
waarde van Acacia is dit jaar al ruim
verdrievoudigd, wat de waarde van
de participatie momenteel op onge-
veer 1,9miljard USD brengt. Minder
operationele activa betekent ook dat
de output van Barrick niet langer
groeit. In het tweede kwartaal produ-
ceerden de mijnen van de groep geza-
menlijk 1,34miljoen ounce, 7,5% min-
der dan een jaar eerder. Na zes maan-
den bedraagt de groepsproductie
2,62miljoen ounce (was 2,84miljoen
ounce vorig jaar). Voor het volledige
boekjaar mikt Barrick op een output
tussen 5 en 5,5miljoen ounce. Goed
nieuws was er wel van de productie-
kost, die in de eerste jaarhelft daalde
van 918 naar 744USD. Barrick ver-
laagde ook de kostenprognose voor
het volledige boekjaar naar 750 tot
790USD. �

Conclusie
Barrick heeft omzet- en productie-

groei ingeruild voor het saneren van
de balans. De kasstromen gingen de
hoogte in en het aandeel kon sinds het
jaarbegin verdrievoudigen. Daarmee
presteerde Barrick beter dan het sec-
torgemiddelde. Enkel bij een verder
aantrekkende goudprijs kan de koers
nog verder omhoog. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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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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DAIMLER

Sterrenbelegging

W eken vroeger dan verwacht
en aangekondigd, kwam de
Duitse producent van luxe-

wagens Daimler AGmidden juli met
‘voorlopige’ en niet-geauditeerde
resultaten voor het tweede kwartaal.
Alsof het management van de daken
wilde schreeuwen dat het operationeel
wel een stuk beter gaat dan door de
analisten was verwacht. De automo-
bielproducent uit Stuttgart (275.000
werknemers) en bekend van de ster
had eerder al erg verheugend ‘histo-
risch’ nieuws voor de medewerkers
en de aandeelhouders. De verkoop
van Mercedes-Benz (naam voor eerst
opgedoken in 1926 met de fusie van
Benz met Daimler) is in de eerste jaar-
helft voor het eerst boven 1miljoen
luxewagens uitgekomen. En om het
feest te vervolledigen, bleek dat ook
meer dan te zijn dan de Duitse rivalen
in luxewagens BMW en Audi. Respec-
tievelijk en afgerond 20.000 en 50.000
meer. Het is voor het eerst sinds 2005
dat Mercedes-Benz erin geslaagd is
om BMW af te troeven in verkoopcij-
fers. Daarmee wordt nog maar eens
bewezen dat het terug verkopen van
Chrysler (fusie in 1998 en weer ver-
kocht in 2007) een hele goede zaak is
geweest en de focus bij de groep weer
volledig op de ontwikkeling en de
groei van het Mercedes-merk werd
gelegd. De succesvolle introductie van
nieuwe types en modellen zoals de S-
klasse hebben de groep weer markt-
aandeel doen veroveren. Verder is het
aantal nieuwe introducties gevoelig
opgedreven. Zo worden er alleen al

dit jaar zeven nieuwe modellen op de
markt gebracht. De wereldwijde ver-
koop van het concern in de eerste zes
maanden groeide met 12% dubbel zo
snel als de concurrentie. Op de Chinese
markt liet de groep een groei van liefst
33% optekenen. Vooral de SUV-
modellen van Mercedes-Benz (o.a.
GLA, GLC, GLS, …; +46% in de eerste
jaarhelft, tot bijna 340.000 voertuigen
of een derde van het totaal) verkopen
tegenwoordig als zoete broodjes. De
Daimler-groep omvat naast de Mer-
cedes-personenwagens, ook bestel-
wagens, vrachtwagens, bussen en
typisch ook de rendabele afdeling
financiële dienstverlening (leasing-
wagens; kocht eerder dit jaar nog
Athlon Car Lease International). Het
tweede trimester leverde een bedrijfs-
winst (ebit) op van 3,97miljard EUR
tegenover 3,76miljard EUR in de peri-
ode april-juni 2015 (+5,5%). Vooral de
resultaatsevolutie van de bestelwagens
was uitstekend in het tweede kwartaal
(ebit van 238 naar 462miljoen EUR).
Bij de andere afdelingen was eerder
sprake van een status-quo (onder meer
de personenwagens) tot een lichte
daling (voor Daimler Trucks). Voor het
volledige boekjaar mikt topman (CEO)
Dieter Zetsche op groepsniveau op een
lichte toename van de ebit met een
bevestiging van de tendensen van de
eerste jaarhelft, daar waar de analis-
tenconsensus rekening houdt met een
lagere winst. De positieve marktreactie
was dan ook logisch. In schril contrast
met de vrij scherpe koersdaling na de
cijfers voor het eerste trimester toen
de betere verkopen werden overscha-
duwd door voorzieningen voor moge-
lijke onderzoeken en processen voor
het overschrijden van de dieselemis-
sienormen. Opmerkelijk was dat een
zware EU-boete van afgerond 1mil-
jard EUR voor prijsafspraken in de

vrachtwagendivisie (Daimler Trucks)
het koersherstel niet belemmerde.

Tegen 7,5 keer de verwachte winst
voor dit jaar, 1 keer de boekwaarde
is het Daimler-aandeel in historisch
perspectief (erg) goedkoop. Gemid-
deld de afgelopen vijf jaar werd het
aandeel toch  zowat 30% hoger
gewaardeerd. �

Conclusie
Daimler was niet meteen een bedrijf

dat al een tijd op onze radar stond.
Maar de erg positieve ontwikkeling
van de verkoopcijfers de afgelopen
jaren en de lage waardering hebben
daarin verandering gebracht. Ondanks
het recente koersherstel staan we nog
steeds ruim 30% onder de piekkoers
van vorig jaar. We verwachten een
verdere ‘herwaardering’ van het aan-
deel. Vandaar de aankooplimiet voor
de voorbeeldportefeuille.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemideld
Rating: 1B
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Een jaar geleden noteerde de Nik-
kei225-index nog boven 20.000
punten. Intussen staat de

Japanse referentie-index ongeveer 20%
lager, hoewel het dieptepunt van eind
juni al achter ons ligt. Op de strategie-
pagina van IB31A kon u lezen waarom
we Japanse aandelen op dit moment
kansrijk achten. De vraag of de nieuwe
reeks stimulerende maatregelen
(28000miljard JPY) van de regering
Abe voldoende zal zijn om de econo-
mie te laten groeien en een einde te
maken aan de deflatie, is voor aande-
lenbeleggers niet eens zo relevant. Als
de vorige reeks maatregelen (2012) een
leidraad is, dan ziet het er goed uit
voor de Japanse aandelenmarkten. In
die periode (2013 tot half 2015) steeg
de Nikkei 225 namelijk met meer dan
150%. Het ligt in de lijn der verwach-
tingen dat een deel van het verse geld
opnieuw op de aandelenmarkten
terecht zal komen. Het rendement is
voor een groot deel afhankelijk van de
evolutie van de Japanse munt, de JPY.
De nieuwe maatregelen konden de
stijgende trend van de JPY alvast nog
niet omkeren. Eén van de speerpunten
van de Japanse monetaire politiek is
nochtans om de eigen munt te ver-
zwakken en op die manier de
(export)economie een duw in de rug
te geven. Een nieuwe daling van de
JPY, zoals het geval was tussen eind
2012 en half 2015, is dus cruciaal om
‘Abenomics’ te doen slagen.

Er zijn verschillende trackers om in
te spelen op een herstel van de Japanse
aandelenmarkten. Het verschil zit in
de onderliggende index die wordt
gebruikt en het al dan niet afdekken
van het valutarisico (en tegenover
welke munt dit gebeurt). We beginnen
met de grootste Europese Japan-trac-
kers. In de trackers die we hierna
bespreken, is het muntrisico op dag-
basis ingedekt. Dit is niet hetzelfde als
volledig geëlimineerd. Merk ook op
dat deze indekking ook met kosten
gepaard gaat, wat het rendementsver-
schil tussen de verschillende trackers
kan verklaren.

iShares MSCI Japan EUR hedged ETF
Tickersymbool : IJPE
Isin : IE00B42Z5J44

Beurs : Euronext
Eerste notering : september 2010
Prestatie sinds 1/1/2016 : -16,4%
Prestatie op 3 jaar : +4,5%
Prestatie op 5 jaar : +10,1%
Jaarlijkse beheerkost : 0,64%

Deze tracker behoort tot de iShares-
fondsengroep van uitgever BlackRock
Asset Management en is ongeveer zes
jaar op de markt. De onderliggende
waarde is de MSCI Japan-index. Die
telt op dit moment 318 Japanse grote
en middelgrote bedrijven. Door de
sterke spreiding is het gewicht van de
individuele posities beperkt. De top-5
ziet er als volgt uit:
1. Toyota Motor
2. Mitsubishi UFJ Financial Group
3. KDDI Corp. (telecom)
4. SoftBank Group (internet, media en
telecommunicatie)
5. Honda Motor

De jaarlijkse beheersvergoeding is bij
deze tracker wel aan de hoge kant. Van-
daar dat we ook twee alternatieven
voorstellen die eveneens op Euronext
noteren. De onderliggende waarde is
in beide gevallen de Nikkei 400 of de
index van 400 grootste Japanse bedrij-
ven die noteren op de Tokyo Stock
Exchange.

Lyxor JPX Nikkei 400 Daily Hedged
EUR
Tickersymbool : JPXH
Isin : FR0012154821
Beurs : Euronext
Eerste notering : januari 2015
Prestatie sinds 1/1/2016 : -15,6%
Jaarlijkse beheerkost : 0,25%

Amundi ETF JPX Nikkei 400 Daily
Hedged EUR
Tickersymbool : JPHE
Isin : FR0012688299
Beurs : Euronext
Eerste notering : mei 2015
Prestatie sinds 1/1/2016 : -16,2%
Jaarlijkse beheerkost : 0,18%

Zowel JPXH en JPHE zijn dus bedui-
dend goedkoper dan IJPE. Dit zijn de
vijf grootste posities van de onderlig-
gende Nikkei 400-index:
1. Nippon Telegraph &Telephone (NTT)
2. KDDI Corp.
3. Japan Tobacco
4. Softbank Group
5. Toyota Motor

De grootste (gemeten volgens activa
onder beheer) en de meest liquide trac-

kers op Japanse aandelen noteren nog
steeds op de Amerikaanse beurzen. De
grootste uitgevers hebben twee vari-
anten met en zonder afdekking van het
valutarisico. Bij de hedged trackers gaat
het dan uiteraard om de beweging van
de JPY tegenover de USD. Bij deze
‘Amerikaanse’ Japan-trackers ver-
schuift het muntrisico voor Europese
beleggers dus gewoon naar de
EUR/USD.

iShares MSCI Japan ETF
Tickersymbool : EWJ
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : maart 1996
Prestatie sinds 1/1/2016 : +1,9%
Prestatie op 12 maanden : -5,2%
Prestatie op 3 jaar : +11,2%
Gemiddeld dagvolume : 35,5 miljoen
Activa onder beheer : 13,8 miljard USD
Jaarlijkse beheerkost : 0,48%

De iShares MSCI Japan ETF is met
voorsprong de grootste en meest
liquide Japan-tracker van de New York
Stock Exchange. Wat onmiddellijk
opvalt, is het positief rendement van
deze ETF, terwijl de onderliggende
index toch flink is gedaald. Hoe kan
dit? De verklaring is dat deze ETF het
valutarisico niet afdekt. De stijging van
de JPY tegenover de USD, de munt
waarin deze ETF is uitgedrukt, com-
penseerde de daling van de aandelen-
koersen. Van dezelfde tracker bestaat
er wel een ‘currency hedged’ variant,
de iShares Currency Hedged MSCI
Japan ETF (tickersymbool HEWJ). Deze
heeft een negatief rendement van -
14,4%.

WisdomTree Japan Hedged Equity ETF
Tickersymbool : DXJ
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : juni 2006
Prestatie sinds 1/1/2016 : -15,7%
Prestatie op 12 maanden : -27%
Prestatie op 3 jaar : +6,9%
Gemiddeld dagvolume : 7,5 miljoen
Activa onder beheer : 13,8 miljard USD
Jaarlijkse beheerkost : 0,48%

Deze tracker van uitgever Wisdom-
Tree is de grootste van de hedged trac-
kers. De onderliggende index is de Wis-
domTree Japan Hedged Equity-index,
die het valutarisico (USD/JPY) gedeel-
telijk afdekt. Dit zijn de vijf grootste
posities van de index:
1. Toyota Motor
2. Mitsubishi UFJ Financial Group
3. Sumitomo Mitsui Financial Group
4. Japan Tobacco
5. Canon �

Derivaten

Investeren in Japan via ETF’s
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Het vastgoedfonds boekte opnieuw recordcijfers. Tij-
dens de eerste zes maanden van dit jaar steeg het netto
courant resultaat met 12,7%, tot 48,7miljoen EUR
(2,62EUR per aandeel). De groep verhoogde de outlook
voor het netto courant resultaat over het volledige boek-
jaar van 5,20 tot 5,30EUR per aandeel. WDP maakte ook
bekend de prognose voor het dividend voor het gehele
boekjaar op te trekken van 4,20 tot 4,25EUR per aandeel
(+6%). De trend van het vastgoedfonds blijft sterk à la
hausse gericht. Op 85EUR ligt de eerste horizontale
steunzone van enig belang gevolgd door meer steun op
80EUR.

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

Conform de verwachtingen boekte de toeleverancier
van de oliesector, actief in het bodemonderzoek, een
fors lagere omzet en bedrijfsresultaat over het eerste
semester 2016. Door de lage olieprijs worden nieuwe
projecten immers uitgesteld. De omzet daalde van 1,2mil-
jard EUR tot 941miljoen EUR, terwijl de ebitda halveerde
tot 98,9miljoen EUR. Het nettoverlies dikte fors aan van
9,9miljoen EUR tot 202,1miljoen EUR. Fugro verwacht
dat het evenwicht tussen vraag en aanbod in de loop
van 2017 zal herstellen. In reactie op het nieuws kreeg
de koers een flinke knauw. Nadat de steun op 14EUR
het begaf, werd de trend dalend.

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

De Nederlandse bank maakte cijfers over het tweede
kwartaal van dit jaar bekend die de verwachtingen van
de analisten overtroffen. Zo steeg de nettowinst van
358miljoen EUR in het tweede trimester van 2015 tot
1,295miljard EUR, een cijfer dat licht het cijfer van het
eerste kwartaal overtrof. In het eerste semester slaagde
ING er bovendien in om 650.000 nieuwe klanten te wer-
ven. Voor de rest van 2016 zal ING de eigen strategie
verder implementeren, maar zal de bank ook waakzaam
blijven door de politieke en toezichthoudende onzeker-
heden. De cijfers kenden een goede ontvangst en ver-
antwoorden een adviesverhoging. Al blijft de trend van
het aandeel tot nader order dalend.

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

Zwakke resultaten over het tweede kwartaal zorgden
voor een forse koersduik van de Finse telecomgroep.
De omzet verdubbelde bijna tot 5,6miljard EUR, maar
dat was vooral een gevolg van de overname van Alca-
tel-Lucent. Een nettowinst van 348miljoen EUR een jaar
eerder wijzigde in een nettoverlies van 723miljoen EUR.
Voor de komende kwartalen verwacht Nokia een ver-
betering van de omzet en van de operationele marge
bij de divisie netwerkactiviteiten. De groep wil tegen
2018 nu voor 1,2miljard EUR kosten besparen tegen de
eerder aangekondigde 900miljoen EUR. Het aandeel
ontwikkelt zich dalend. Op 4,50EUR ligt de laatste steun.
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I n 2016 steeg de goudprijs al met
27%, maar toch lijkt het einde van
die beweging nog niet in zicht. De

goudmijnen presteerden een heel stuk
beter dan de goudprijs en de koers
van Newmont Mining (44,88 USD),
de tweede grootste gouddelver ter
wereld, klom sinds het begin van dit
jaar zelfs met 145%. De groep is op
vele continenten actief, maar de
meeste activa bevinden zich in veilige
gebieden, zoals de Verenigde Staten
(42%) en Australië (33%). Newmont
zette zijn Indonesische dochter PT
Newmont Nusa Tengara in de eta-
lage. De verwachte 900miljoen USD
die deze verkoop opbrengt, zal wor-
den gebruikt om de eigen projecten
in versneld tempo uit te voeren. Als
gevolg daarvan worden de produc-
tiecijfers voor 2016 licht naar beneden
toe aangepast. In ieder geval boerde
Newmont Mining behoorlijk tijdens
het tweede kwartaal van dit jaar. Het
dividend van Newmont Mining is
gekoppeld aan de goudprijs en zal
wellicht verdubbelen tot 0,05USD
per kwartaal op voorwaarde dat de
goudprijs standhoudt boven
1300USD. De hogere kasstromen en
de schuldenafbouw waren cruciaal
voor de goede prestatie van het aan-
deel in de afgelopen maanden. Met
een goede gevulde pijplijn ziet de toe-

komst er vrij rooskleurig uit voor de
groep, uiteraard op voorwaarde dat
de goudprijs standhoudt of verder
aantrekt. Met gerichte optiecombi-
naties mag u inspelen op een dergelijk
scenario.

Agressievere callspread
Koop call jan ’18 45 @ 8,75 USD
Schrijf call jan’18 55 @ 5,15 USD

De call januari 2018 met uitoefenprijs
45 kost 875USD. Door die aankoop
verwerft u het recht om gedurende de
hele looptijd van de optie de aandelen
te kopen tegen 45USD. Op dit contract
schrijft u de call januari 2018 met uit-
oefenprijs 55. Deze schrijfoperatie
brengt 515USD in het laatje zodat uw
inzet, tevens uw maximale verlies,
wordt verminderd tot 360USD (875 –
515). Een snelle berekening levert op
dat u op de vervaldag, indien de koers
van Newmont Mining aantrekt tot
55USD, een winst boekt van 640USD,
178% meer dan uw inzet. Dat gebeurt
wanneer de koers van het Newmont
Mining-aandeel met 23% aantrekt.
Uw break-even, het peil waarop u per
saldo winst noch verlies boekt, ligt op
48,60USD.

Put schrijven
Schrijf put jan ’18 45 @ 8,45 USD

Het schrijven van een putoptie is

altijd een goede mogelijkheid en
zeker bij goudaandelen omdat door
de hoge volatiliteit de premies aan
de hoge kant zijn. U strijkt een premie
van 845USD op voor het schrijven
(= verkopen) van de put januari 2018
met uitoefenprijs 45. Dat betekent
dat u per saldo slechts verliest bij
koersen lager dan 36,55 USD. U
beschikt dus over een baissemarge
van 19%.

Turbo
Koop call jan ’18 45 @ 8,75 USD
Schrijf put jan ’18 45 @ 8,45 USD

Bij deze turbo haalt u de premie
voor de aankoop van de call januari
2018 met uitoefenprijs 45 (875 USD)
uit het schrijven van de put januari
2018 45 (845 USD) met dezelfde
afloopdatum. U steekt amper 30USD
in deze turbo. Uw risico ligt nauwe-
lijks hoger dan bij een rechtstreekse
aankoop van de aandelen, terwijl de
potentiële winst veel hoger is. Staat
de koers op de vervaldag hoger dan
45,30USD, dan boekt u winst en het
interessantste aspect is dat die niet
wordt afgetopt. 

Daalt de koers van Newmont
Mining, dan is uw verlies niet hoger
dan wanneer u de aandelen bezit.
Alleen loopt u een aantal (kleine)
dividenden mis. �

Ik vind het Noorse Bonheur niet
terug in de Checklist. Kan u nog eens
een update geven?

Na de fusie begin mei tussen de
Noorse holdings Ganger Rolf en Bon-
heur is Ganger Rolf uit de checklist
verdwenen. We namen echter tot nog
toe Bonheur niet in de lijst op, maar
zullen dit binnenkort rechtzetten. De
fusie tussen beide holdings was
logisch, vermits beiden sowieso geza-
menlijk handelden. Bonheur is hoofd-

aandeelhouder (51,92%) van Fred
Olsen Energy (boorinstallaties off-
shore; FOE), met daarnaast 100%-
belangen in Fred Olsen Renewables
(windparken, vooral in Schotland;
FOR), Fred Olsen Ocean (gespeciali-
seerde schepen voor installatie van
windparken op zee; FOO) en Fred
Olsen Cruise Lines (eigenaar en ope-
rator van vier cruiseschepen). Daar-
naast zijn er nog een rist beleggingen,
met als belangrijkste een belang van
54% in NHST Media Group, dat de
Noorse zakenkrant Dagens Naerings-
liv uitgeeft. In het eerste halfjaar zag
Bonheur de omzet terugvallen van

7,63miljard Noorse kroon (NOK), tot
6,44miljard NOK, of een daling met
15,5 %. De terugval is vooral een
gevolg van de aanhoudende omzet-
daling bij FOE (-886miljoen NOK, tot
3,84miljard NOK). Fred Olsen Cruise
Lines (+3,4%, tot 1,05miljard NOK)
en de overige beleggingen (vooral
NHST Media Group; +2,4 %, tot
695miljoen NOK) zagen de omzet
toenemen. Minder wind en lagere
elektriciteitsprijzen temperden even-
wel de omzet bij FOR met 24,6%, tot
471 miljoen NOK, terwijl gepland
onderhoud van schepen bij FOO de
omzet met 33,7% drukte, tot 383mil-

Opties

Haussecombinaties op Newmont Mining

Lezersvragen



joen NOK. De bedrijfskasstroom
(ebitda) viel met 24,3% terug, van
3,52 miljard NOK tot 2,67 miljard
NOK. Dankzij nieuwe afwaarderin-
gen op de vloot van FOE (1,32miljard
NOK) en een aantal eenmalige ele-
menten bij FOO (129miljoen NOK)
was er een nettoverlies van 802mil-
joen NOK, tegenover nog 1,78miljard
NOK nettoverlies in de eerste jaarhelft
van 2015. De nettoschuldpositie
daalde van 12,57miljard NOK eind
2015 naar 10 59 miljard NOK. 
Het eigen vermogen daalde over
dezelfde periode van 15,45 naar
13,4miljard NOK. De groep keerde
op 9 juni een brutodividend uit van
2 NOK per aandeel. Het aandeel
noteert optisch heel goedkoop, tegen
0,21 keer de boekwaarde. Gezien de
toenemende problemen bij FOE vin-
den we het echter te vroeg voor een
adviesverhoging, en daarom is het
aandeel Bonheur te behouden (rating
2B).

Raadt u aan om mijn positie in
SABMiller te verkopen, of loont het
de moeite om te wachten op het over-
namebod door AB InBev? 

Het overnameproces van SABMil-
ler door AB InBev kwam de jongste
weken in een ware stroomversnelling.
Het regulatoire pad werd verder geëf-
fend, met de goedkeuring voor de
megafusie op 20 juli door de Ameri-
kaanse autoriteiten, op 29 juli gevolgd
door China. Daarmee haalde AB
InBev de goedkeuring binnen in de
laatste twee cruciale markten, waar-
door in totaal 23 jurisdicties, verspreid
over alle werelddelen, hun goedkeu-
ring gaven. Minstens even belangrijk
was de melding op 26 juli dat AB
InBev de voorwaarden van het over-
namebod verbeterde, met een 
verhoging van het bod in cash van
44 Britse pond (GBP) naar 45 GBP per
aandeel. Daarbovenop komt nog de
uitbetaling op 12 augustus van het
slotdividend van 0,9375USD per aan-
deel bruto. De lokroep voor een hoger
bod steeg fors nadat de uitslag van
het brexit-referendum op 23 juni dui-
delijk maakte dat het in de aanloop
naar het referendum al fel verzwakte
GBP op korte termijn niet zou her-
stellen. Sinds de bekendmaking van
de overnamepoging in oktober 2015
daalde het pond met ruim 13 %. 
Hierdoor was de waarde van het bod

in cash fel verzwakt, en zelfs minder
aantrekkelijk geworden dan het opti-
oneel luik van 3,7788 GBP cash (nu
ook verhoogd naar 4,6588 GBP) en
0,483969 aandelen AB InBev per aan-
deel SABMiller, dat om fiscale rede-
nen voor hoofdaandeelhouders Altria
(26,48%) en Bevco (de Colombiaanse
familie Santo Domingo; 13,86%) werd
uitgewerkt. AB InBev voorziet voor
het optioneel luik de uitgifte van
maximaal 326miljoen nieuwe aande-
len, die in de eerste vijf jaar na uitgifte
niet kunnen worden verhandeld. Ver-
mits Altria en Bevco volledig zullen
inschrijven op het aandelenluik blij-
ven er voor de overige aandeelhou-
ders slechts 8miljoen aandelen over,
op een resterend totaal van 1miljard
SABMiller-aandelen. De facto 
draait het voor de overige aandeel-
houders dus om het bod in cash. De
raad van bestuur van SABMiller
stemde in met het hogere bod, en de
aandeelhouders van beide bedrijven
mogen op 28 september stemmen
over het overnameplan, met als doel
om de overname te bezegelen tegen
10 oktober. De huidige koers van 43,6
GBP verrekent nog een korting in
GBP van 3,2%. De evolutie van het
GBP blijft wel een risico, al verwach-
ten we na de renteverlaging van
vorige week door de Bank of England
de komende periode een stabilisering
tegenover de EUR (euro). We stellen
voor om te wachten op het bod, waar-
mee ook nog eens de beurstaks 
van 0,27% wordt vermeden. We ver-
lagen wel het advies naar ‘houden’
(rating 2A). �
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MAANDAG 15 AUGUSTUS
Italië: beurs Milaan gesloten
Japan: BBP-groei Q2
Japan: industriële productie
Spanje: beurs Madrid gesloten
VS: huizenmarkt-index

DINSDAG 16 AUGUSTUS
Duitsland: ZEW-indicator
EU : handelsbalans
VK: inflatie
VS: bouwvergunningen
VS: inflatie
VS: industriële productie
Home Depot: resultaten Q2
Munich Re: resultaten Q2

WOENSDAG 17  AUGUSTUS
VK: werkgelegenheid
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
ABN-Amro: resultaten Q2
Cisco Systems: resultaten Q4 2015-‘16
Delta Lloyd: resultaten Q2
Heijmans: resultaten Q2

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
EU: inflatie
EU: bouwproductie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: vooruitlopende indicatoren
BAM Groep: resultaten 1H
Boskalis: resultaten 1H
Jensen Group: resultaten 1H
MDxHealth: resultaten 1H
Montea: resultaten 1H
NN Group: resultaten Q2
Sipef: resultaten 1H

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Duitsland: PPI
EU : betalingsbalans
Brunel: resultaten 1H
Curetis: resultaten 1H
Qrf: resultaten 1H
Vopak: resultaten 1H

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

Fagron: zwarte bladzijde omgedraaid

+8,7   %

Aankoop: we hebben 125 deelbewijzen iShares MSCI Emerging Markets gekocht tegen 37,01 USD (4138,2 EUR); we kopen 1250
aandelen 7C Solarparken tegen maximaal 2,42 EUR (aangepast!) en 50 aandelen Daimler tegen maximaal 62,25 EUR
Verkoop:we hebben 100 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short verkocht tegen 23,295 EUR (2319,55 EUR); we verkopen 1250 aandelen
Uranium Participation tegen 4,10 CAD

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie 
Van Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
(sophie.van.iseghem@roularta.be), Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313
(opvolging), 078/353.305 (werving) of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage:
319 EUR, bijkomende opbergmap:20 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC
KREDBEBB met vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten
voorbehouden. Nadruk verboden. Infor matie afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen,
maar zonder onze verantwoordelijkheid. 

Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
scan dan deze code en ontdek onze site.

N a het succesvol afronden van
de kapitaalverhoging was het
uitkijken naar de halfjaarcijfers

van Fagron. Op een vergelijkbare basis
-zonder rekening te houden met de in
maart stopgezette activiteiten van Bel-
levue Pharmacy- daalde de omzet met
3,1%, tot 210,2miljoen EUR (+2,2% bij
constante wisselkoersen). De omzet
steeg in lokale munt in Europa
(+1,4miljoen EUR) en in Latijns-Ame-
rika (+11,5miljoen EUR, wel negatief
effect van 10,2miljoen EUR door de
zwakkere Braziliaanse real), maar in
de VS daalde de omzet met 16,9miljoen
EUR door de veranderde terugbeta-
lingsvoorwaarden voor magistrale

bereidingen. Dit effect zal vanaf de
tweede jaarhelft wegvallen. De steriele
activiteiten in de VS groeiden sterk,
maar voor een nieuwe groeischeut is
het wachten op de ingebruikname van
een nieuwe faciliteit in Wichita in het
eerste kwartaal van 2017, die op termijn
100miljoen EUR extra omzet moet aan-
leveren. De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) daalde met 21,2%, tot
45,6miljoen EUR, of een geruststellende
rebitda-marge van 21,7%. De netto-
winst daalde van 27,6 naar 16miljoen
EUR, of van 0,88EUR naar 0,42EUR
per aandeel. De nettoschuld daalde
van 523,8miljoen EUR eind 2015 naar
301miljoen EUR, en blijft met 3,4 keer

de rebitda ruim binnen de heronder-
handelde schuldconvenanten. Op jaar-
basis wordt op minstens 415miljoen
EUR omzet en een rebitda tussen 85 en
95miljoen EUR gemikt. Fagron ont-
kende elke betrokkenheid bij een recent
opgestart gerechtelijk onderzoek tegen
voormalig directeur Jake Jackson, en zette
ook geen voorziening op voor een
klacht van één van de voormalige
eigenaars van het vorig jaar overgeno-
men AnazaoHealth. De belegger heeft
duidelijk nog niet alle zorgen van zich
afgeschud, maar we mikken op een ter-
mijn van twee tot drie jaar op een terug-
keer naar een ‘dubbelcijferige’ beurs-
koers. Koopwaardig (rating 1B). �


