
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 23 NOVEMBER 2017 113

Na de sterke prestatie van
onze tien favoriete aan-
delen voor 2018 (zie p.

114) zijn de verwachtingen
voor onze favorieten voor
2019 hooggespannen. De se-
lectie is gebaseerd op ons
strategische uitgangspunt
dat het een moeilijk beurs-
jaar wordt en dat dat kansen
biedt voor het herstel van de
goudprijs. Twee kernwoor-
den typeren de selectie: de-
fensief en alternatief. We
brengen de top tien in alfa-
betische volgorde. In die
volgorde verschijnt dagelijks
een portret op onze website
insidebeleggen.be. Vandaag
(13 december) komt het eer-
ste bedrijf online, vrijdag 28
december het laatste. De
portretten bundelen we in
het eerste nummer van 2019
op 3 januari.
1. 7C Solarparken: de Belgi-
sche uitbater van zonnepa-
nelen- of pv-parken, voorna-
melijk in Duitsland, beleefde
een recordjaar in 2018 en
heeft een mooi groeitraject
voor de komende jaren. Het
zal daarbij voorlopig niet
worden gehinderd door een
stijgende rente. Defensief en
groei zijn hier mooi ver-
enigd.
2. Elia: precies datzelfde
kenmerkt de beheerder van
het Belgische hoogspan-
ningsnetwerk. Een laag ri-
sicoprofiel en gunstige voor-
uitzichten op lange termijn
maken van Elia een interes-
sant defensief aandeel in een
woelig beursjaar 2019.
3. Goldcorp: zat een jaar ge-
leden ook al in de selectie,
maar voldeed niet aan de
verwachtingen. Enerzijds
doordat het goud nog niet
wist te schitteren, anderzijds
doordat de grote goudmijn
flink teleurstelde in het

derde kwartaal. Goldcorp
blijft tegen 0,6 keer de boek-
waarde de goedkoopste on-
der de grote goudmijnen.
4. Lotus Bakeries: zou in
2019 meer groei moeten rea-
liseren, los van de algemene
conjunctuur. Dat geeft het
aandeel defensieve accen-
ten. De start van de produc-
tie van de Amerikaanse spe-
culaasfabriek is voorzien in
2019. Het is de eerste fabriek
buiten België.
5. McEwen Mining: De
CEO en referentieaandeel-
houder Robert McEwen
maakte van Goldcorp een
fantastisch succesverhaal.
Het is een goudmijnaandeel
met een enorme hefboom op
de verwachte stijging van de
goudprijs.
6. Oxurion: 2019 wordt het
jaar van de waarheid voor
het Leuvense biotechbedrijf,
vroeger bekend onder de
naam ThromboGenics. Sinds
2015 ligt de strategische fo-
cus op de ontwikkeling van
een pijplijn kandidaat-ge-
neesmiddelen voor diabetes-
gerelateerde oogziekten. Al
die programma’s komen vol-
gend jaar met klinische re-
sultaten.
7. Pan-American Silver:
goud deed het slecht de
voorbije jaren, maar zilver

deed het bar slecht. Dat
heeft ertoe geleid dat de zil-
verprijs spotgoedkoop is ten
opzichte van de goudprijs.
Pan-American Silver is een
langlopende optie op het
herstel van de zilver- en de
goudprijs.
8. Resilux: de producent van
pet-preforms en -flessen in-
vesteerde naar eigen normen
forse bedragen, wat de opti-
mistische verwachtingen
voor de rest van 2018 en
2019 ondersteunt, met recy-
clage als nieuwe groeipool.
Het bedrijf is ondergewaar-
deerd en niet zo gevoelig
voor een stevigere groeiver-
traging.
9. Sandstorm Gold: het 
Canadese goudroyalty- en
streamingbedrijf heeft eind
2018 een stevig inkooppro-
gramma van eigen aandelen
goedgekeurd. Dat moet de
forse onderwaardering te-
genover de sectorgenoten als
Franco-Nevada doen afne-
men.
10. Uranium Participation:
een beursgenoteerd fonds,
genoteerd in Toronto, dat
continu uranium koopt in de
hoop het later duurder te
verkopen. Er zijn heel wat
argumenten om uit te gaan
van een hogere uraniumprijs
in 2019. z
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U mag analyses verwachten van:

• DE 10 FAVORIETEN VAN 2019: van
donderdag 13/12 (7C Solarparken) tot
vrijdag 28/12 (Uranium Participation)

• 10 MUNTEN VOOR 2019: van
donderdag 13/12 (dollar) tot vrijdag
28/12 (roebel)

Chat mee op donderdag 13
december van 12 tot 13 uur!  
Chatsessies op 20 en 27/12

Disclaimer
Nadruk verboden op welke wijze
dan ook. Informatie is afkomstig
van betrouwbare bronnen, maar
zonder verantwoordelijkheid voor
misgelopen winst of verlies bij het
gebruik van die informatie.
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We blikken zeer tevre-
den terug op de pres-
tatie van onze favo-

rieten voor 2018 en
voorzien elk aandeel van een
korte commentaar. De ge-
middelde prestatie is een
pak beter dan wat de inde-
xen dit jaar hebben gepres-
teerd, en dat hebben we in
de eerste plaats te danken
aan de selectie van drie Bel-
gische biotechaandelen.

1. Mithra Pharmaceuticals:
de resultaten voor Donesta
(menopauze, fase II) en
Estelle (anticonceptiepil,
fase III in EU) voldeden aan
de hoge verwachtingen. We
kregen, zoals vooropgesteld,
in 2018 een heel ander
koerspeil te zien dan in de
voorgaande jaren. Al lag de
piek in mei nog een pak 
hoger dan vandaag. Een aan-
deel om de komende jaren te
koesteren (zie ook blz. 115).

2. Argenx: het Gentse bio-
techbedrijf had zich vorig
jaar al ontpopt tot een van
de meest beloftevolle van
ons land en de interesse van
vooral Amerikaanse inves-
teerders werd dit jaar niet
beschaamd. Vooral de mole-
cule efgartigimod (ARGX-
113) wist te schitteren in
meerdere auto-immuunziek-
ten, maar ook de AML-stu-
die voor ARGX-110 zorgde
voor een prachtige deal (zie
ook Portefeuille). Nog eentje
om te koesteren.

3. Mosaic: de gigant in fosfa-
ten en kaliumhoudende
meststoffen beschouwden
we twaalf maanden geleden
als een schromelijk achter-
gebleven landbouwwaarde.
In de loop van 2018 bleek
dat de vooruitzichten inder-

daad een pak beter werden
en kwam de koers vlot weg
van de laagste niveaus van
de voorbije tien jaar.

4. Oxurion (ex-Thrombo-
Genics): spurtte in het eer-
ste halfjaar fors hoger. Dat
bleek nog wat te hooggegre-
pen, maar het Leuvense bio-
techbedrijf zal de komende
twaalf maanden met een uit-
gebreide nieuwsstroom uit-
pakken, zodat we denken

dat het herstel in 2018 nog
maar het begin is van meer
koersstijgingen in de ko-
mende jaren.

5. Cameco: de Canadese
uraniumproducent toonde
dit jaar beterschap en we
verwachten er nog meer van
de komende jaren.

6. Agfa-Gevaert: het m&a-
verhaal kreeg geen vorm in
2018. De afsplitsing van het
kroonjuweel, de divisie IT-
toepassingen voor medische
beeldvorming, neemt meer
tijd in beslag, zodat het
wachten blijft op het naar
boven brengen van de echte
waarde van de groep.

7. Goldcorp: deze grote
goudmijn stelde zwaar te-
leur. Goldcorp is een van de
meest achtergebleven en
goedkoopste onder de goud-
mijnen.

8. McEwen Mining: we zijn
te vroeg geweest met onze
keuze voor goudmijnen in
de selectie van 2018. Maar
dat houdt des te grotere be-
loften in voor 2019.

9. Schlumberger: topkwali-
teit in oliediensten, maar de
sector kon niet profiteren
van de sterke olieprijs gedu-

rende het grootste deel van
het jaar.

10. AB InBev: we zijn mee-
gegaan in het algemene opti-
misme dat AB InBev na twee
zwakkere jaren zou herstel-
len. Maar dat is een grote
vergissing gebleken. Het
koersherstel zal meer tijd
vergen. z

Belgische biotech doet favorieten van 2018 uitblinken

inside beleggen analyse
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PRESTATIES VAN DE FAVORIETEN VOOR 2018*      Bron: Bloomberg

                                                                                                                                                                                                                                 
Mithra Pharmaceuticals +139,4%
Argenx +80,9%
Mosaic +48,0%
Oxurion +24,1%
Cameco +21,3%
Agfa-Gevaert -2,8%
Goldcorp -20,1%
McEwen Mining -21,7%
Schlumberger -22,0%
AB InBev -28,5%
Gemiddelde prestatie +21,86%

*van 14/12/2017 tot 5/12/2018, alle berekeningen in euro

We zijn te vroeg
geweest met onze

keuze voor
goudmijnen.
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De Luikse specialist in
vrouwelijke gezond-
heid kan terugblikken

op een fantastisch jaar. Dat
moest ook, want 2018 was
het jaar van de waarheid om
het enorme potentieel van
het natuurlijk oestrogeen
Estetrol (E4) te bevestigen.
Mithra ontwikkelt twee
 potentiële blockbustermid-
delen (een geneesmiddel dat
minstens 1 miljard dollar
piekomzet genereert) met
E4: het orale contraceptie-
middel Estelle en Donesta,
het middel tegen opvliegers
in de menopauze.
In het voorjaar kregen we
sterke resultaten uit een fase

II-hemostasestudie met
Estelle. Estelle presteerde
op alle veiligheidsparame-
ters met betrekking tot het
risico op bloedklonters min-
stens even goed als de meest
veilige pil Melleva, en be-
duidend beter dan de markt-
leider Yaz, een middel dat
inclusief generische varian-
ten 1,2 miljard euro omzet
genereert. Daarop volgden
positieve resultaten uit het
Europees-Russische deel
van het fase III-studie -
programma. Dat leidde in
oktober tot een aantrekke-
lijke licentiedeal met Ge-
deon Richter. De resultaten
van het Noord-Amerikaanse
deel van het fase III-pro-
gramma volgen in het eerste
kwartaal van 2019.
In november liet Mithra we-
ten dat de voorlopige resul-
taten bevestigen dat Estelle

in zwangerschapsbescher-
ming even veilig is als het
best verkopende orale con-
traceptiemiddel in de Ver-
enigde Staten (Lo-Listrin
van Allergan). Allicht volgt
in de daaropvolgende maan-
den een licentiedeal voor de
Verenigde Staten, een markt
die dubbel zo groot is als de
Europese markt. Normaal
wordt in de tweede jaarhelft
het goedkeuringsdossier
 ingediend in zowel Europa
(EMA) als de Verenigde Sta-
ten (FDA), op schema voor
commercialisatie vanaf eind
2020, begin 2021.
In april kondigde Mithra
positieve fase IIb-resultaten
aan met Donesta. Momen-
teel lopen de voorbereidin-
gen voor het opstarten van
een fase III-programma,
 gepland tegen eind 2019 of
begin 2020. Allicht komt er
een monostudie (enkel met
E4) en een combinatiestudie
(E4 gecombineerd met een
progestageen), en dat kan
met of zonder partner.
Mithra beschikt over vol-
doende cash (ruim 100 mil-
joen euro verwacht eind
2018), na de kapitaalverho-
ging eind mei van 77,5 mil-
joen euro, via een uitgifte

van 2,67 miljoen nieuwe
aandelen tegen 29 euro per
aandeel, de mijlpaalbetaling
van 35 miljoen van Gedeon
Richter en 20 miljoen cash
uit de verkoop van de
 portefeuille gelicentieerde
generische anticonceptie-
middelen voor de Belgisch-

Luxemburgse markt aan
 Ceres Pharma.
Het klinische risico van
Estelle en van Donesta is dit
jaar flink verminderd, maar
belangrijk is dat Mithra
daarnaast mikt op andere
toepassingen met E4 (onder
meer in neonatale neuro -
protectie). Een onderschat
element in de waardeont-
wikkeling is Myring, een ge-
nerische vaginale ring voor
Nuvaring. Mithra staat voor
de beslissing van de FDA
over de Amerikaanse goed-
keuring, veruit de belang-
rijkste markt. De beslissing
valt normaal in het eerste
kwartaal en bij goedkeuring
start partner Mayne Pharma
de verkoop in de loop van
2019. In Europa zijn al en-
kele goedkeuringen binnen.

Conclusie
Het aandeel van Mithra is
dit jaar ruim verdubbeld en
is daarmee de sterkste stij-
ger op Euronext Brussel. De
beurswaarde van 862 mil-
joen euro dekt nauwelijks
de waarde van Estelle, My-
ring en de kaspositie (ruim
100 miljoen euro). Donesta
heeft op termijn de meeste
waarde. We kijken op korte
termijn uit naar de Ameri-
kaanse goedkeuring van
 Myring, de fase III-studie -
resultaten met Estelle in
Noord-Amerika en een mo-
gelijke licentiedeal. Als het
aandeel fors zou opveren,
bouwen we onze grote posi-
tie in de voorbeeldporte-
feuille gedeeltelijk af. z

MITHRA PHARMACEUTICALS

Sterkste stijger 2018 op Euronext Brussel

Verschenen op insidebeleggen.be
op 7 december

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 22,9 euro
Ticker:MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 682 miljoen euro
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: +115%
Koersverschil sinds jaarbegin: +121%
Dividendrendement: -

IS

Donesta heeft op
termijn de meeste

waarde.



ATENOR

De eerste stap in Duitsland

Het was aangekondigd
tijdens de analisten-
meeting naar aanlei-

ding van de bekendmaking
van de halfjaarresultaten,
maar het gebeurt vroeger
dan verwacht: Atenor zet
zijn eerste stap in Duitsland,
in Düsseldorf, de hoofdstad
van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen, niet ver van de
Belgische grens. In het hart
van Düsseldorf heeft de
groep een stuk grond van
1300 vierkante meter ge-
kocht, waarop vandaag al
een supermarkt staat. Het is
de bedoeling er een ge-
mengd project van te maken,
dat bestaat uit de renovatie
van de supermarkt met als
huurder REWE en de bouw
van 33 wooneenheden. De
aanvang van de werken is
gepland voor het tweede
kwartaal van volgend jaar.
Dat is meteen een concrete
invulling van het strategi-
sche plan 2017-2021 om in
nog meer Europese landen
en steden aanwezig te zijn.
Sinds de start van het plan is
Atenor actief in Polen (in
Warschau University Busi-
ness Campus, twee kantoor-
gebouwen met oppervlakte
van 30.500 vierkante meter)
en Frankrijk (een site van
7000 vierkante meter aan de
oever van de Seine in Be-
zons, waar onlangs de eerste
steen is gelegd van het kan-
toorproject van 34.000 vier-
kante meter). Na Duitsland
moet daar normaal ook Ne-
derland (Amsterdam en Rot-
terdam) bij komen. Die geo-
grafische expansie moet de
portefeuille opkrikken van
600.000 vierkante meter
eind 2016 naar 900.000 vier-
kante meter in 2021, zonder
kapitaalverhoging en zonder
drastische stijging van de

opera tionele uitgaven. Bo-
vendien moet het helpen de
gemiddelde aanwezigheid
van een project in de porte-
feuille te reduceren van 6
naar 4,5 jaar. Dat moet een
gemiddeld jaarlijks resultaat
van 80 miljoen in plaats van
40 miljoen euro mogelijk
maken op basis van een sta-

biele brutomarge van
400 euro per vierkante me-
ter.
De klassieke thuismarkten
België en Luxemburg bieden
niet meer de rooskleurige
vooruitzichten op fraaie re-
turns zoals een tijd geleden.
Bij ons stagneren de prijzen
en wordt de ontwikkeling
geremd door politieke en ad-
ministratieve traagheid.

Naar aanleiding van de up-
date over het derde kwartaal
herhaalde Atenor zijn prog-
nose dat de jaarwinst in 2018
in de buurt zal liggen van vo-
rig jaar (22,18 miljoen euro).
Dat betekent een inhaalbe-
weging in de tweede jaar-
helft, want halfweg bedroeg
de winst slechts 5,64 miljoen
euro. Intussen is het Naos-
project in Luxemburg ver-
kocht, naast de vennoot-
schap die eigenaar is van het
rusthuis City Dox en
Buzzcity in het Luxem-

burgse Leudelange (16.000
vierkante meter kantoren).
Belangrijk is dat een meer-
derheid van de achttien pro-
jecten in de portefeuille
(800.000 vierkante meter)
tot het resultaat bijdragen.
De nagestreefde diversifica-
tie werkt en zal nog verder
worden uitgediept. Er kwa-
men nog enkele projecten bij
dit jaar, waaronder een
nieuwe site in Boedapest
(Arena Business Campus
met vier kantoorgebouwen,
samen 75.500 vierkante me-
ter), Boekarest @Expo
(45.000 vierkante meter
kantoorgebouwen). Na on-
geveer twee decennia is de
holding Ackermans & van
Haaren uit het kapitaal ge-
stapt (10,5% via dochter So-
finim). De aandelen zijn aan
aandeelhouders verkocht te-
gen 45 euro per aandeel.

Conclusie
Atenor groeit weer, waarbij
het zwaartepunt verschuift
weg van Brussel, en Luxem-
burg en Centraal-Europa
(Boedapest, Boekarest en nu
ook Warschau) steeds be-
langrijker worden. De ver-
snelling van het resultaat
mogen we volgend jaar ver-
wachten. Naast een verdere
lichte dividendverhoging de
komende jaren zien we
ruimte voor winstgroei, en
dat zit nog niet in de koers
verrekend. Vandaar dat we
naar aanleiding van de half-
jaarcijfers een adviesverho-
ging hebben doorgevoerd.
Daar blijven we bij. z

Koers: 52,00 euro
Ticker: ATEB BB
ISIN-code: BE0003837540
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 293 miljoen euro
K/w 2017: 11,5
Verwachte k/w 2018: 11
Koersverschil 12 maanden: +10%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 4,0%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 4 december

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Atenor mikt voor 
dit jaar op een
vergelijkbaar
resultaat als 
vorig jaar.



In het derde kwartaal is de
lijst met tegenslagen voor
Bekaert niet langer gewor-

den. Dat is een succes voor
een aandeel geplaagd door
handelsoorlogen, stijgende
grondstoffenprijzen en pro-
ductiviteitsverbeteringen
die achterbleven op schema.
Sterker nog: de omzetstij-
ging met ruim 10 procent in
het derde kwartaal was be-
ter dan verwacht. Bekaert
kon ook bevestigen dat de
onderliggende bedrijfswinst
in de tweede jaarhelft hoger
zal liggen dan in de eerste
jaarhelft. Er lijkt dus een
einde te komen aan de druk
op de winstgevendheid, wat
niets te vroeg is. De onder-

liggende marge daalde in de
eerste jaarhelft tot 5,1 pro-
cent, amper de helft van de
marge die Bekaert op lan-
gere termijn ambieert.
De omzetstijging is bijna in-
tegraal te danken aan hogere
prijzen. De organische volu-
megroei bedroeg 1,4 pro-
cent. De rest van de omzet-
groei realiseert Bekaert door
hogere walsdraadprijzen
door te rekenen aan de klan-
ten. Bekaert profiteert ook
van een betere prijsmix, wat
betekent dat het relatief
meer verkoopt van produc-
ten die meer opbrengen. Het
bedrijf lijkt er dus eindelijk
in te slagen zijn klanten de
gestegen grondstoffenprij-
zen te laten betalen in plaats
van zijn aandeelhouders. De

prijzen voor walsdraad zijn
op sommige deelmarkten
gestegen met 30 à 50 pro-
cent in 2018.
Prijsverhogingen kunnen
marktaandeel kosten, maar
de beperkte volumegroei
toont aan dat die schade be-
perkt is en dat ook de con-
currentie niet anders kan
dan de hogere kosten te ver-
rekenen in de prijzen. Die
strategie is ook mogelijk
omdat de vraag sterk blijft,
alvast tot en met eind dit
jaar, zo verwacht Bekaert.
Vooral in de bouw en de
 automarkt blijft de vraag
sterk. De mondiale handels-
spanningen wegen wel op
de industriële vraag naar
staaldraad. Beleggers moe-
ten ook rekening houden
met de afbrokkelende con-
junctuur. De Chinese econo-
mie hapt naar adem, maar
het is niet duidelijk hoeveel
slagkracht de Chinese over-
heid heeft om de economie
te stimuleren. De groeilan-
den hebben het lastig door
het krappere geldbeleid van
de Amerikaanse centrale
bank. De Amerikaanse eco-
nomie doet het nog goed,
maar de cyclus rijpt. Het
Europese herstel is nog fris-

ser, maar ook Europa
 ontsnapt niet aan de groei-
vertraging. Het is bang
 afwachten in welke mate de
conjunctuur van zijn plui-
men zal laten in 2019.
Het bedrijf moet ook af-
wachten wanneer de inves-
teringen in de olie- en gasin-

dustrie opveren. De opstoot
van de olieprijzen heeft dat
plaatje nog niet veranderd.
Vooral voor het dochter -
bedrijf Bridon-Bekaert Ro-
pes Group (BBRG) zou een
herstel van de vraag naar
 kabels in de offshore olie- en
gasindustrie een welkome
opsteker zijn. BBRG kampt
al een tijd met een zwakke
rendabiliteit, maar Bekaert
wil met een nieuwe CEO en
een herstructureringspro-
gramma de winstgevend-
heid opkrikken. Ook Be -
kaert zet de tering naar de
nering. Activiteiten die niet
naar behoren presteren,
worden bijgespijkerd of
stopgezet. In Italië en in
Costa Rica sluit een fabriek.
In Groot-Brittannië en Ma-
leisië wordt de productie af-
geslankt. Het bedrijf maakt
ook werk van de afbouw van
de schuldenlast. Tegen eind
dit jaar mag de nettoschuld
nog zo’n 2,7 keer de bedrijfs-
cashflow bedragen.

Conclusie
Bekaert stabiliseerde zijn
winstgevendheid door de
hogere grondstoffenprijzen
door te rekenen aan de klan-
ten zonder aan volume in te
boeten. De waardering is
aantrekkelijk met een koers-
winstverhouding van 10 en
een ondernemingswaarde
van 6 keer de bedrijfs-
cashflow, maar een ver-
zwakking van de mondiale
conjunctuur is een ernstig
risico in 2019. We verlagen
het advies naar ‘houden’. z

BEKAERT

Bekaert herademt

Verschenen op insidebeleggen.be
op 5 december

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Koers: 22,7 euro
Ticker: BEK BB
ISIN-code: BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,37 miljard euro
K/w 2017: 14
Verwachte k/w 2018: 10
Koersverschil 12 maanden: -37%
Koersverschil sinds jaarbegin: -35%
Dividendrendement: 4,9%
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Er lijkt een einde te
komen aan de 
druk op de

winstgevendheid.



De markt reageerde ne-
gatief op de kwartaal-
update van de Belgische

bouw- en baggergroep CFE.
De koersdaling met 4 pro-
cent was wel veel minder
uitgesproken dan bij de half-
jaarcijfers (-14%). Toen hield
de ontgoocheling verband
met de daling van de be-
drijfskasstroom (ebitda) met
10,6 procent tot 202,1 mil-
joen euro, ondanks een om-
zetstijging van 27,8 procent
tot 1,86 miljard.
Deze keer was de boosdoe-
ner de melding dat de mar-
ges in de divisie Contracting
onder druk staan door stij-
gende materialenkosten en
hogere kosten bij de onder-
aannemers. Bovendien ver-
wacht de afdeling bijko-
mende, niet-becijferde
verliezen in Tunesië. De be-
drijfswinst (ebit) zal op jaar-
basis lager uitkomen dan in
2017 (27,2 miljoen euro). De
omzet in Contracting klom
in de eerste negen maanden
31 procent hoger, naar
671,7 miljoen euro. Zonder
rekening te houden met de
eind 2017 overgenomen
bouwgroepen Van Laere en
Coghe steeg de omzet met 
11 procent. Na de eerste jaar-
helft bedroeg de groei 33,3
procent tot 468,1 miljoen
euro omzet, en 13,7 procent
zonder de overnames. De
drie onderafdelingen bouw,
multitechnieken en spoor-
weginfrastructuur droegen
bij tot de groei. De ebit hal-
veerde in de eerste jaarhelft
tot 7,2 miljoen euro. De evo-
lutie van het orderboek was
in het derde kwartaal posi-
tief (+7,6% tot 1,24 miljard
euro). Tegenover eind 2017
is er een beperkte toename
met 0,6 procent.
De bagger- en milieupoot

DEME boekte in de eerste
negen maanden 15,9 procent
omzetgroei, van 1,74 miljard
naar 2,02 miljard euro. Alle
afdelingen van DEME pres-
teerden sterk, maar de
grootste groei komt van Ti-
deway en GeoSea, de twee
filialen die actief zijn in off-
shore-activiteiten, zoals het

plaatsen van funderingen
voor windturbines en het
plaatsen en beschermen van
onderzeese kabels en pijplei-
dingen. Na zes maanden be-
droeg de omzetgroei 21,1
procent (1,33 miljard euro).
De bedrijfskasstroom

(ebitda) daalde met 4,2 pro-
cent tot 187,1 miljoen euro.
De ebitda-marge viel terug
van 17,8 procent in de eerste
helft van 2017 naar 14,1 pro-
cent. CFE mikt op een be-
tere tweede jaarhelft en ver-
wacht op jaarbasis een
ebitda-marge tussen 16 en
20 procent. Na de halfjaar -
raportering werd de jaarver-
wachting bijgesteld van bin-
nen de historische vork van
16 à 20 procent naar min-
stens 16 procent. Het order-
boek van DEME daalde te-
genover eind 2017 van 3,52
naar 2,78 miljard euro. Cru-
ciaal is dat drie grote projec-
ten met een gezamenlijke

waarde van 1,7 miljard euro
daarin nog niet inbegrepen
zijn. Met een van die drie
projecten zal dat tegen eind
2018 wel het geval zijn, na
het afronden van de finan-
ciering voor de publiek-pri-
vate samenwerking voor de
bouw van de Blankenburg-
verbinding in Rotterdam
(waarde voor CFE 400 mil-
joen euro). DEME blijft ook
investeren. Het bestelde in
september vier moderne
schepen die in 2020 opgele-
verd zouden worden. Die
komen boven op het lopende
investeringsprogramma,
waarvan nog drie schepen in
2019 en 2020 worden opge-
leverd. De nettoschuld van
DEME stabiliseerde in het
derde kwartaal (566,5 mil-
joen euro op 30 september).

Conclusie
Het verhoopte herstel van
het aandeel, dankzij betere
resultaten in de tweede jaar-
helft, komt er tot nog toe
niet. Hoewel de verwachtin-
gen voor DEME licht zijn
opgetrokken, is het duidelijk
dat de tak Contracting een
lastige periode kent. De la-
gere waardering  zou kun-
nen worden verholpen met
een afsplitsing. We verlagen
het advies, op basis van de
slechtere conjunctuur en de
bijbehorende correcte waar-
dering, tegen 13,6 keer de
verwachte winst 2018 en
met een ondernemings-
waarde (ev) van 6,1 keer de
verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) 2018. z

CFE

Opnieuw margedruk bij Contracting

Verschenen op insidebeleggen.be
op 6 december

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

inside beleggen aandelen
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Koers: 93,5 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,37 miljard euro
K/w 2017: 13,1
Verwachte k/w 2018: 13,6
Koersverschil 12 maanden: -22%
Koersverschil sinds jaarbegin: -23%
Dividendrendement: 2,6%

Het orderboek van
DEME daalde

tegenover eind 2017
van 3,52 naar

2,78 miljard euro.



Het van oorsprong Zuid-
Afrikaanse Gold Fields
bezit nog maar één

mijn in zijn voormalige
thuisland, maar die bezorgt
het management en de aan-
deelhouders meer kopzor-
gen dan alle andere activa.
Gold Fields kocht de South
Deep-mijn twaalf jaar gele-
den van Barrick Gold en
pompte miljarden dollars in
de mijn waarvan de goudre-
serves op meer dan 68 mil-
joen troy ounce worden ge-
schat. Maar technische en
operationele moeilijkheden
om het goud te ontginnen
spelen Gold Fields parten.
Dat komt omdat op 2,4 tot 
3 kilometer diepte ertsen
worden ontgonnen. De out-
put van South Deep bedroeg
vorig jaar 281.000 troy
ounce, of 13 procent van de
groepsproductie. In februari
stelde Gold Fields voor dit
jaar een productie van
321.000 troy ounce voorop.
Die werd twee maanden la-
ter al verlaagd naar 244.000
troy ounce.
Het management besliste in
augustus een herstructure-
ring door te voeren die het
ontslag van ongeveer 1100
vaste werknemers en 400
contractuelen omvatte. Die
is nodig omdat South Deep
100 miljoen Zuid-Afrikaanse
rand per maand verloor. De
vakbonden hebben het niet
begrepen op de herstructu-
rering en na enkele mislukte
overlegrondes begon op 
2 november een staking. Die
kost de mijngroep 6 miljoen
rand per werkdag.
Gold Fields gaat er nu van
uit dat South Deep dit jaar
niet meer operationeel zal
zijn. De output van de mijn
zal dit jaar dan ook beperkt
blijven tot 154.600 troy

ounce. Om break-even te
draaien, is een output van
minstens 300.000 troy
ounce goud nodig. In het
derde kwartaal bleef de pro-
ductie van South Deep be-
perkt tot 49.500 troy ounce
tegen een productiekostprijs
van 1663 dollar. De doelstel-
ling om tegen 2022 een out-
put van 500.000 troy ounce
te behalen, lijkt ver weg.
Door de aanhoudende pro-

blemen bij South Deep werd
de prognose voor de pro-
ductie op groepsniveau eer-
der al verlaagd van 2,08 tot
2,1 miljoen naar 2 miljoen
troy ounce. Die beperkte da-
ling is mogelijk omdat de in-
ternationale activiteiten wel
goed presteren. De produc-
tieprognose voor de mijnen
buiten Zuid-Afrika werd
zelfs verhoogd. De gemid-
delde productiekostprijs be-
droeg in het derde kwartaal
977 dollar. Voor heel 2018

wordt tussen 990 en
1010 dollar vooropgesteld,
tegenover 955 dollar in 2017.
De uitbreiding van Damang
(Ghana) zit op schema. De
levensduur van de mijn
wordt verlengd tot 2025 en
dit jaar wordt op een output
van 160.000 troy ounce ge-
mikt. Damang had in het

derde kwartaal de laagste
kosten van de groep. Gold
Fields investeert ook
240 miljoen dollar om Cerro
Corona in Peru tot 2040
open te houden. In Australië
wordt het Gruyère-project
halfweg volgend jaar opera-
tioneel. Deze jointventure
met Gold Road Resources
zal op kruissnelheid
270.000 troy ounce per jaar
leveren. Nog voor het einde
van dit jaar wordt ook de
haalbaarheidsstudie voor
Salares Norte afgerond. Dit
project in Chili kan op ter-
mijn 350.000 troy ounce per
jaar opleveren tegen een
kostprijs die onder 600 dol-
lar per troy ounce ligt. De
kapitaaluitgaven zullen dit
jaar nagenoeg ongewijzigd
blijven tegenover 2017
(840 miljoen dollar). De net-
toschuldpositie van de
groep is na het derde kwar-
taal licht gestegen naar
1,56 miljard dollar.

Conclusie
De onzekere vooruitzichten
voor South Deep blijven op
Gold Fields wegen. Zolang
de sociale onrust duurt, zien
we daar geen verandering in
komen. Er is op korte ter-
mijn geen eenvoudige oplos-
sing voor de mijn, de verlie-
zen beperken is prioritair.
We menen dat al het slechte
nieuws  ingecalculeerd zit in
de beurskoers. Gold Fields
noteert tegen minder dan
0,9 keer de boekwaarde, de
helft goedkoper dan het
 sectorgemiddelde. z

GOLD FIELDS

South Deep blijft chronisch ontgoochelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 2,94 dollar
Ticker: GFI US
Markt: New York Stock Exchange
ISIN-code: US38059T1060
Beurskapitalisatie: 2,5 miljard dollar
K/w 2018: -
Verwachte k/w 2019: -
Koersverschil 12 maanden: -29%
Koersverschil sinds jaarbegin: -33%
Dividendrendement: 0,9%
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South Deep zal
wellicht dit jaar niet
meer operationeel

zijn.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 4 december



Eind november streefde
Microsoft opnieuw 
Apple voorbij als bedrijf

met de grootste beurs-
waarde. De voorbije maan-
den stonden de technologie-
aandelen onder druk door
bezorgdheid over een groei-
vertraging en de hoge waar-
deringen. Microsoft is de
klassieke uitzondering: het
aandeel noteert amper 5
procent onder de topkoers
en staat nog altijd 29 pro-
cent boven het niveau van
begin 2018.
Die goede prestatie van Mi-
crosoft kwam er niet toeval-
lig. Het bedrijf klopt al acht
kwartalen op rij de consen-

susprognoses. In het voor-
bije boekjaar 2018 reali-
seerde het bedrijf
110,4 miljard dollar omzet,
het hoogste cijfer ooit. Voor
het lopende boekjaar 2019
wordt een dubbelcijferige
omzetgroei naar 125 miljard
dollar verwacht. De grote
sterkte van Microsoft is dat
het prijszettingsmacht kop-
pelt aan een breed gamma
producten en diensten, en
dus niet afhankelijk is van
één sterproduct, zoals dat
bij Apple het geval is met de
iPhone. Bovendien preste-
ren alle afdelingen uitste-
kend.
In de drie maanden tot eind
september, het eerste kwar-
taal van het fiscale boekjaar
2019, klom de omzet met 19
procent naar 29,1 miljard

dollar. Dat is liefst 1,2 mil-
jard dollar boven de consen-
susprognose. Microsoft stelt
voor het lopende eindejaars-
kwartaal een omzet tussen
31,9 en 32,7 miljard dollar
voorop en scoort daarmee
beter dan de gemiddelde
analistenverwachting.
Ondanks de tegenwind van
de duurdere dollar ging de
winst per aandeel er met 36
procent op vooruit, naar
1,14 dollar per aandeel. Dat
is 18 dollarcent boven de
verwachtingen, wat onder
meer te danken is aan de in-
koop van eigen aandelen en
een lagere belastingvoet.
Microsoft rapporteert via
drie productgroepen. Daar-
van is de consumentenafde-
ling More Personal Compu-
ting de grootste met een
omzet van 10,7 miljard dol-
lar, een groei van 15 procent
op jaarbasis. De groei van
Windows (+3%) bleef be-
perkt, maar Office (+16%) en
vooral Gaming (Xbox,
+44%) deden het een stuk
beter.
De afdeling Productivity
and Business groeide met 19
procent, naar 9,8 miljard
dollar. De uitschieters wa-
ren LinkedIn (+33%) en Of-
fice voor bedrijven (+17%).

De kleinste afdeling kan
evenwel met het hoogste
groeipercentage uitpakken.
De omzet van Intelligent
Cloud klom met bijna een
kwart naar 8,6 miljard dol-
lar. De Azure-familie van
cloudtoepassingen groeide
met liefst 76 procent. Micro-
soft legt met Azure de

marktleider Amazon Web
Services het vuur aan de
schenen. De groep staat
vooral in het bedrijfsseg-
ment erg sterk met een
breed aanbod producten en
diensten.
Microsoft keerde in het
derde kwartaal 6,1 miljard
dollar uit via dividenden en
de inkoop van eigen aande-
len. De kapitaaluitgaven ste-
gen op jaarbasis met 70 pro-
cent naar 3,6 miljard dollar,
maar Microsoft realiseerde
in het derde kwartaal toch
nog een vrije kasstroom van
10,1 miljard dollar. De soft-
waregroep had begin okto-
ber een kaspositie van
135,9 miljard dollar. Daar
stond een schuldpositie van
76,2 miljard dollar tegen-
over. Dat brengt de cashpo-
sitie netto op 59,7 miljard
dollar, 2,2 miljard dollar
meer dan drie maanden eer-
der.

Conclusie
Microsoft is nog een van de
weinige echte groeibedrij-
ven in de technologiesector.
De groep blijft dominant in
klassieke activiteiten als
kantoorsoftware, maar is te-
gelijk uitgegroeid tot een
dominante speler in de
cloud. Microsoft staat finan-
cieel erg sterk en blijft hoge
kasstromen genereren. Maar
tegen 25 keer de verwachte
winst van het lopende boek-
jaar vinden we het aandeel
te rijkelijk gewaardeerd. We
raden daarom aan winst te
nemen. z

MICROSOFT

Apple onttroond

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Koers: 112,09 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 858,7 miljard dollar
K/w 2018: 29
Verwachte k/w 2019: 25
Koersverschil 12 maanden: +35%
Koersverschil sinds jaarbegin: +29%
Dividendrendement: 1,7%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 6 decemberBI

Microsoft klopt al
acht kwartalen 

op rij de
consensusprognoses.
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Sioen wist na een periode
van omzetstagnatie de
jongste jaren weer de

aandacht van analisten en
beleggers te trekken met een
sterke groei van de omzet.
Vorig jaar bijvoorbeeld was
er een omzetklim van 30,2
procent, van 363,4 naar
473,1 miljoen euro. Die
groeiversnelling is wel
vooral een gevolg van be-
langrijke overnames, zoals
die van Manifattura Fontana
(geosynthetica), Dimension-
Polyant (de wereldmarktlei-
der in zeildoeken en de
grootste overname ooit van
Sioen), James Dewhurst
Groep (coating) en Versei-
dag Ballistic Protection en
Ursuit (professionele duik-
pakken).
Bij Sioen draaien de zaken
om het bedekken van een
drager met een bescherm-
laag. De klemtoon ligt op
hoogwaardige technische
beschermkledij. Het unieke
aan Sioen is dat het de enige
volledig geïntegreerde spe-
ler in de sector is. De strate-
gie is gebaseerd op innovatie
en een modern productie -
apparaat. Die continue in-
vesteringen in innovatie zor-
gen voor omzetgroei bij de
nieuwe technische toepas-
singen.
Er zijn drie divisies: Coating
(spinnen, weven en coaten),
Chemicals (productie van
industriële pasta’s, vernissen
en inkten) en Apparel (con-
fectie van technische kledij).
De eerste negen maanden
van 2018 laten een omzet-
toename van 7,0 procent
zien, van 354,0 naar
378,6 miljoen euro. 2,2 pro-
cent komt voort uit organi-
sche groei, de rest is het ge-
volg van overnames. Het
herstel van de organische

groei, die in de eerste jaar-
helft slechts 0,4 procent be-
droeg, stemde de analisten
tevreden. Ze hadden op min-
der dan 1 procent organische
groei gerekend.
De acquisitie van James
Dewhurst, dat sinds 1 juni
opgenomen is in de Sioen-
cijfers, bezorgde de Coating-
divisie 8,8 procent omzet-

groei in de eerste negen
maanden, van 223,8 naar
243,4 miljoen euro. Op ver-
gelijkbare basis is sprake van
1,1 procent stijging na negen
maanden, maar in het derde
kwartaal lag dat cijfer op 
3,2 procent. Een flinke ver-
betering tegenover de voor-
gaande kwartalen, toen er
een lichte daling was in de

organische omzet.
De Chemicals-divisie blonk
uit met in de eerste zes
maanden 4,2 procent meer
omzet, van 23,2 naar
24,2 miljoen euro. Dat is al-
lemaal organische groei.
Maar die opmars werd niet
doorgetrokken in het derde
kwartaal (+1,7%). Dat geeft
na negen maanden een om-
zettoename van 3,4 procent,
van 33,8 naar 34,9 miljoen
euro.
Door de focus op overheids-
aanbestedingen verloopt de
evolutie van omzet in de Ap-
parel-divisie almaar meer
projectgebonden en dat

creëert meer volatiliteit in
de cijfers. Na drie kwartalen
van 2018 is er een omzetstij-
ging van 3,9 procent, van
96,4 naar 100,2 miljoen euro.
Dat is te danken aan een
sterk derde kwartaal (+9,8%
omzet).
Zoals gevreesd en verwacht
werd, hebben hebben stij-
gende grondstoffenprijzen
nog altijd een negatieve im-
pact op de winstgevendheid.
Zo klom de recurrente (zon-
der eenmalige elementen)
bedrijfskasstroom (rebitda)
met ‘slechts’ 6,9 procent, van
34,6 naar 36,9 miljoen euro.
De bedrijfswinst (ebit)
steegt in de eerste zes maan-
den met 4,2 procent, van
23,5 naar 24,5 miljoen euro.
De prognose voor het volle-
dige boekjaar klinkt wel be-
ter dan halfweg het jaar.

Conclusie
Sioen heeft zich in het derde
kwartaal hervat na een min-
dere eerste jaarhelft. De om-
zet 2018 zal nu bijna zeker
boven 500 miljoen euro uit-
komen (consensus 508 mil-
joen euro). Maar een belang-
rijke vraag is of de winst mee
kan stijgen, gezien de hogere
grondstoffenprijzen. De
koers is hersteld na een ste-
vige terugval eerder dit jaar.
De waardering tegen 15 keer
de verwachte winst 2019 en
8 keer de verwachte verhou-
ding ondernemingswaarde
(ev) ten opzichte van de be-
drijfskasstroom (ebitda)
2019 laat nog geen advies-
verhoging toe. z

SIOEN

Beter derde kwartaal

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

IS

Verschenen op insidebeleggen.be
op 5 december

Koers: 24,55 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 486 miljoen euro
K/w 2017: 18
Verwachte k/w 2018: 17
Koersverschil 12 maanden: -12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -19%
Dividendrendement: 2,3%

De terugkeer van 
de organische

omzetgroei stemde
analisten tevreden.

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 13 DECEMBER 2018 121



inside beleggen markt in beeld

Een nieuwe winstwaarschu-
wing en het knippen van het
royale interim-dividend van
1,06 euro bruto per aandeel
zorgden voor een nieuwe
koersval. Bpost is van plan het
totale dividend stabiel te hou-
den ten opzichte van het

vorige boekjaar. Voor 2019 en
de daaropvolgende jaren ver-
wacht bpost een aanzienlijk
negatieve impact van de kos-
tenindexering, de nieuwe cao
en een versnelde omschake-
ling naar een aangepast distri-
butiemodel. Dat zorgt voor
flink wat extra jaarlijkse kos-
ten. Heel wat analisten vrezen
dan ook dat in het dividend zal
worden geknipt. De koers
bereikte nieuwe dieptepunten.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 7,32 euro
Ticker: BPOST BB
ISIN-code: BE0974268972

Het vastgoedaandeel dat
investeert in studentenkoten
blijft aan de weg timmeren.
Xior kocht de Annadal-site in
Maastricht voor 62,6 miljoen
euro. Het betreft een conver-
sieproject naar 723 studenten -
units en te verhuren ruimtes

aan onder meer zorginstellin-
gen. De deal wordt deels
betaald via een private plaat-
sing van 30 miljoen euro. De
bestaande panden genereren
een verwacht beginrendement
van 6,2 procent. Door de deal
stijgt het aantal studenten -
units met 10 procent. De koers
reageerde licht negatief op het
nieuws, maar de trend blijft tot
nader order à la hausse
gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 39,10 euro
Ticker: XIOR BB
ISIN-code: BE0974288202

De telecomgroep is goed op
weg om de doelstellingen voor
2015-2018 waar te maken. De
aangepaste bedrijfskasstroom
(ebitda) zal jaarlijks met 6 à 7
procent zijn toegenomen, nog
iets beter dan de verhoopte
groei met 5 à 7 procent. De

komende drie jaar staan in het
teken van snelheid bij alle net-
werken, maar Telenet zal wel
minder investeren. Dat geeft
Telenet de ruimte 50 à 70 pro-
cent van de aangepaste vrije
kasstroom uit te keren via divi-
denden. Dat is goed nieuws
voor de aandeelhouders. Mis-
schien volgt ook een pro-
gramma voor de inkoop van
eigen aandelen. De trend blijft
dalend, maar op 38 euro ligt
steun.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 41,10 euro
Ticker: TNET BB
ISIN-code: BE0003826436

Met de dood van Albert Frère
op 92-jarige leeftijd sluit de
holding een belangrijk hoofd-
stuk af. Interessant is dat GBL
het in de afgelopen twintig jaar
beter deed dan de Bel-20-
index. Toch deden twee andere
Belgische holdings, Ackermans

& van Haaren en Sofina, het
nog een flink stuk beter dan
GBL. Niet het overlijden van
Albert Frère, maar de alge-
mene malaise op de beurs
deed de koers van GBL de
jongste week een flink stuk
teruglopen. De holding noteert
momenteel met een discount
van zowat 25 procent ten
opzichte van de nettoactief-
waarde. Technisch bekeken
ontwikkelt de trend van de hol-
ding zich à la baisse.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 75,82 euro
Ticker: GBLB BB
ISIN-code: BE0003797140
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De koers van het aandeel
Microsoft noteert dicht
bij het hoogste niveau

ooit. Daarmee speelt de soft-
waregroep van Bill Gates
haasje-over met Apple op
het gebied van grootste
beurskapitalisatie ter we-
reld. Microsoft heeft al veel
beter standgehouden dan de
rest van de beurs in de re-
cente tech-val. De software-
gigant presenteerde dan ook
weer erg sterk.
Maar alles heeft zijn prijs.
De hoge waardering van het
Microsoft-aandeel (ver-
wachte koers-winstverhou-
ding van 25) laat weinig
ruimte voor een negatieve
verrassing bij de resultaten
in 2019. Ook het feit dat de

CEO, Satya Nadella, onge-
veer een derde van zijn be-
lang in Microsoft heeft ver-
kocht, is geen positief
signaal. Als de markt verder
terugvalt in 2019, dan zal
ook het aandeel van Micro-
soft meer terrein verliezen.
Particuliere aandeelhouders
doen er goed aan callopties
te schrijven. Wie geen aan-
delen bezit, kan à la baisse
gaan met gekochte puts met
vervaldatum ergens midden
volgend jaar. Laten we be-
ginnen met de geschreven
call.

Geschreven call
Schrijf de call Microsoft
juli ’19 met uitoefenprijs
115 dollar@ 8,00 dollar

Tot de zomer van volgend
jaar verbinden we ons ertoe
aandelen Microsoft (100 per
geschreven call) te verkopen
tegen 115 euro per stuk.
Aangezien we per contract
8 dollar (x 100) ontvangen,
incasseren we dus 123 dollar
(115 + 8). Dat is 9 procent
meer dan de prijs die we
zouden ontvangen als we
onze aandelen vandaag op
Nasdaq zouden verkopen.
Als de beurskoers van het
aandeel Microsoft ter
plaatse trappelt of zakt, dan
blijven de aandelen en de
premie van ons. Stijgt de
koers toch, dan verkopen we
de stukken en schrijven we
misschien putopties. We be-
slissen later wel. Wie geen

aandelen Microsoft bezit,
raden we putopties aan.

Gekochte put
Koop de put Microsoft juli
’19 met uitoefenprijs
105 dollar@ 5,45 dollar
Dit contract is een baissepo-
sitie pur sang. Rond 105 dol-
lar ligt een redelijke steun,
maar als die het begeeft, kan
het snel veel lager gaan. Dan
wordt onze put een heel
stuk meer waard. Gebeurt
dat niet, dan kunnen we
maximaal de volledige inzet
verliezen. We hoeven echter
niet zolang te wachten om
in te grijpen, mocht het bin-
nen enkele maanden toch
een andere richting uitgaan
dan we verwachten. z

De prijs van een troy
ounce palladium klom
begin december naar

een recordniveau van meer
dan 1250 dollar. Dat was
meer dan de prijs voor een
troy ounce goud, wat van
palladium meteen het duur-
ste edelmetaal maakte. Dat
is geen unicum, maar het is
uitzonderlijk. De laatste
keer dateert al van in de pe-
riode 2001-2002. De presta-
tie van palladium steekt po-
sitief af tegenover die van
andere edelmetalen als
goud, zilver en platina, die
allemaal zijn gezakt dit jaar.
Meer dan 70 procent van
alle geproduceerde palla-
dium wordt gebruikt voor
katalysatoren in de autosec-
tor. China, de grootste auto-
markt ter wereld, heeft on-
langs de emissieregels voor

nieuwe voertuigen strenger
gemaakt. Dat zal de vraag
naar katalysatoren en dus
naar palladium doen toene-
men. Er is al sinds 2012 een
tekort op de globale palladi-
ummarkt. Rusland en Zuid-
Afrika staan elk in voor on-
geveer 40 procent van het
aanbod uit mijnproductie.
De economische sancties
van de Verenigde Staten te-
gen Rusland gaven eerder
dit jaar al aanleiding tot een
flinke opstoot van de palla-
diumprijs, maar dat effect
was van korte duur.

Fors gestegen
Ook ten opzichte van platina
is palladium sinds 2001 niet
meer zo duur geweest. Pal-
ladium profiteert van de we-
reldwijde verschuiving van
diesel- naar benzinemoto-

ren in het segment van pas-
sagiersvoertuigen. Voor toe-
passing in katalysatoren zijn
beide metalen in theorie
perfecte substituten, maar
in de praktijk wordt platina
vooral voor dieselmotoren
gebruikt. Opmerkelijk is dat
palladium minder dan vier
maanden geleden nog tegen
842 dollar noteerde. Sinds
midden augustus is de prijs
dus 45 procent hoger ge-
gaan.
Palladium is een vrij illi-
quide markt. Dat verklaart
voor een deel de grote vol-
atiliteit. Op de termijnmark-
ten is palladium in backwar-
dation. Dat betekent dat
termijncontracten met een
latere afloopdatum goedko-
per zijn en er dus een pre-
mie moet worden betaald
voor onmiddellijke levering.

De hoeveelheid palladium
onder beheer van ETF’s die
in het fysieke metaal inves-
teren, daalde naar het laag-
ste peil sinds 2009. Dat komt
omdat het uitlenen van pal-
ladium door de fysieke
schaarste nu erg lucratief is.
Onlangs sprongen ook spe-
culatieve investeerders op
de kar. Het aantal uitstaande
longposities op palladium
bereikte vorige maand een
nieuw hoogtepunt. Er die-
nen zich dus kansen aan
voor tegendraadse beleg-
gers. Alleen heeft op dit mo-
ment geen enkele uitgever
van hefboomproducten een
turbo short met palladium
als onderliggende waarde in
het gamma. Dat is heel uit-
zonderlijk, maar we gaan er-
van uit dat het aanbod snel
zal worden uitgebreid. z

GRONDSTOFFEN

Palladium is duurder dan goud

OPTIES

De dure software van Microsoft

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 13 DECEMBER 2018 123



inside beleggen portefeuille

Misschien vindt u wel
dat we te pessimis-
tisch kijken naar de

aandelenmarkten. In elk ge-
val zijn we een stuk negatie-
ver dan wat u bij uw bankier
of uw beurshuis hoort, of in
andere media leest. Maar vo-
rige week waren we te opti-
mistisch. De afgesproken
pauze in de handelsoorlog
tussen de Verenigde Staten
en China op de G20-top in
Argentinië bood maar één
dag soelaas. Intussen is de
beer ook los op Euronext
Brussel. Ook de Bel-20-
 index staat nu ruim 20 pro-
cent lager dan de piek van
het begin van 2018. Het is
een kwestie van tijd voor dat
ook op Wall Street het geval
is. Al geloven we wel dat er
de komende dagen en weken
nog herstelkansen komen.
Die zullen we blijven benut-
ten om ons afbouwplan af te
werken. Intussen presteert
de voorbeeldportefeuille de
jongste weken een stuk beter
dan de markt door de op -
gebouwde kaspositie, het
 beginnende herstel van het

goud en het goede nieuws
over de sterwaarde Argenx,
waarvan we het gewicht af-
bouwen (zie beursorders).

Verwachtingen ingelost
Maandag 3 december stond
met stip genoteerd in onze
agenda. Op die dag plande
argenx belangrijke klinische
updates over het auto-im-
muun antilichaam ARGX-113
(efgartigimod) en het kan-
kerimmunologie-middel
ARGX-110 (cusatuzumab).
Van het kroonjuweel efgarti-
gimod kregen we de volle-

dige fase II-studieresultaten
voor de zeldzame bloedings-
ziekte immune thrombocy-
topenia of ITP.
De eerste resultaten op 
17 september lieten een ge-

mengd beeld zien door ver-
meende bloedingsproble-
men, die nog onvoldoende
konden worden opgehel-
derd. Het was dus cruciaal
die onzekerheid weg te ne-
men. Dat gebeurde door het
effect op de bloedingen in
kaart te brengen via drie
aparte maatstaven. De con-
clusie was telkens dat efgar-
tigimod het aantal bloedin-
gen verminderde, en er werd
een duidelijk verband geme-
ten tussen de daling van de
IgG auto-antilichamen, de
relevante verbetering van de
bloedlichaampjes en de ver-
mindering van de bloedin-
gen. Samen met het sterke
veiligheidsprofiel was dat
ruimschoots voldoende om
een fase III-studie op te star-
ten (wellicht in de tweede
helft van 2019). Met efgarti-
gimod loopt al een fase III-
studie voor de spierziekte
myastenia-gravis (MG).

Superdeal 
Het beste nieuws kwam van
cusatuzumab. Begin novem-
ber kregen we al een zeer

positief abstract van de vol-
ledige resultaten van het
fase I-deel van de fase I/II-
studie bij patiënten met de
zeldzame bloedkanker AML.
Die trend werd nu bevestigd
met elf van de twaalf patiën-
ten die positief reageerden
(van wie tien met een volle-
dige respons) en vijf die ne-
gatief scoren op een mini-
male residuele ziektewaarde
in het bloedmerg. Zes waren
op het moment van de rap-
portering nog in behande-
ling, wat wijst op een duur-
zaam effect.
In één ruk kondigde argenx
voor cusatuzumab een fan-
tastische samenwerkings- en
licentiedeal aan met Cilag,
een dochter van Janssen
Pharma (een onderdeel van
de Amerikaanse farmagigant
Johnson & Johnson). Ze
 zullen gezamenlijk de ont-
wikkeling van behandelin-
gen voor AML en andere
 hematologische ziekten ver-
snellen en uitbreiden. Ze
 onderhandelden over een
gedetailleerd ontwikkelings-
programma. Argenx zal 
40 procent van de kosten
dragen en ontvangt bij de
ondertekening 300 miljoen
dollar. 
Daarnaast tekent Cilag in op

Geleidelijk blijven afbouwen

Basiswaarden/trackers
- Kraft Heinz maakte de overname van Primal
Nutrition bekend voor ongeveer 200 miljoen
dollar. Dat is een succesvolle, jonge producent
van gezonde sausen en dressings, met een jaar-
omzet in de buurt van 50 miljoen dollar.

Landbouw
- Sipef liet via een persmededeling weten dat
het tussen 29 november en 5 december bijna
5000 eigen aandelen heeft ingekocht tegen
gemiddeld 52,24 euro.

Vergrijzing
- Biocartis breidt de samenwerking met partner
GenomicHealth verder uit.

- Fresenius SE kwam helaas voor de tweede
keer in twee maanden met een winstwaarschu-
wing. Voor 2019 mikt de groep nu op een 5 pro-
cent hogere omzet en een vlakke winstontwik-
keling. Het is voor ons de teleurstelling te veel.
In een zwakke beursomgeving is het niet ver-
standig te blijven zitten met bedrijven met wei-
nig rooskleurige perspectieven. Adviesverlaging
naar verkopen, waardoor we de resterende aan-
delen in de voorbeeldportefeuille de deur uit-
doen.
- Mithra Pharmaceuticals publiceerde resulta-
ten van nieuwe testen op Estelle. De anticon-
ceptiepil is minstens even goed als de best ver-
kopende pil op de markt.

Argenx wil volop
inzetten op zeldzame
auto-immuunziekten.
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 1000 aandelen McEwen Mining tegen maximaal 
1,75 dollar
Verkoop: we hebben 100 aandelen Fagron verkocht tegen 15,03 euro  en 30
aandelen Fresenius tegen 52,20 euro; we verkopen 75 aandelen Kraft Heinz
tegen openingskoers (aangepast!); 150 aandelen Euronav tegen minimaal 7,45
euro (aangepast!); 100 aandelen Suedzucker tegen minimaal 12,75 euro; 25
aandelen Argenx tegen minimaal 91,70 euro en 25 aandelen tegen minimaal
94,20 euro; 30 aandelen Fresenius tegen openingskoers     

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
107.005,86  (83,3%)      21.434,32  (16,7%) 128.440,18 (100%)
Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +2,0% Bel20 -15,9%
Eurostoxx50 -12,7% MSCI World -1,0%

Orders

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

1,77 miljoen nieuw uit te
 geven aandelen tegen
100,02 euro per aandeel (16%
premie!), goed voor 200 mil-
joen dollar en 4,68 procent
van de uitstaande aandelen.
Daarnaast behield argenx de
optie om voor de Ameri-
kaanse markt de winsten
 fiftyfifty te verdelen via royal-
ty’s. Het is een bewuste
keuze om op de attractiefste
markt een eventuele fran-

chise uit te bouwen in bloed-
ziekten, met naast AML ook
ITP (efgartigimod).
De eerste franchise zou
spierziekten moeten worden
(efgartigimod via MG en la-
ter eventueel CIPD). In de
overige regio’s ontvangt ar-
genx dubbelcijferige royal-
ty’s. In totaal kunnen in de
loop van de ontwikkeling nog
tot 1,3 miljard dollar mijlpaal-
betalingen volgen. De fantas-

tische deal katapulteert de
kaspositie naar ruim 900 mil-
joen euro, tegenover
582,3 miljoen eind september
en 161,7 miljoen op 30 sep-
tember 2017. Dat is een
enorme evolutie. Strategisch
maakt het bedrijf duidelijk
dat het volop wil inzetten op
zeldzame auto-immuunziek-
ten. Naast het potentieel met
efgartigimod krijgen we in
het tweede kwartaal van 2019

meer zicht op de plannen
met ARGX-117, een mogelijke
complementaire molecule
met efgartigimod.
We zijn uiteraard uiterst
 tevreden met de berichten.
Zoals we eerder hebben
 aangegeven, grijpen we het
aan om onze zware positie in
de voorbeeldportefeuille met
een derde af te bouwen.
 Vandaar de tijdelijke advies-
verlaging (rating 2C). z
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Tijdens de donkere maan-
den, van november tot
februari, worden de

meeste inbraken in wonin-
gen gepleegd in ons land.
Gemiddeld gaat het om 144
inbraken per dag. De meeste
gebeuren niet ’s nachts, maar
in de late namiddag of de
vroege avond. Met die we-
tenschap in het achterhoofd
is het geen slecht idee extra
waakzaam te zijn dezer da-
gen en een performant vei-
ligheidssysteem te plaatsen.
Dat moeten blijkbaar veel
mensen denken. Verisure,
de nieuwe naam van Securi-
tas Direct, installeert elke
dertig seconden ergens ter
wereld een alarmsysteem.
Verisure heeft naar eigen
zeggen de meeste geïnstal-
leerde woningalarmen in
België. In heel Europa heeft
het Zweedse bedrijf meer
dan 4,5 miljoen klanten. De
nieuwe obligatie die het be-
drijf uitgeeft, loopt tot 
15 mei 2023. De coupon van
3,5 procent brengt het ren-
dement op 3,4 procent bruto,

omdat de koers van de effec-
ten iets boven pari is geste-
gen. De lening is verkrijg-
baar in coupures van
100.000 euro.
Standard & Poor’s kent een
rating B toe. Dat wijst op iets
meer dan een gemiddeld ri-
sico. De kredietwaardigheid
van Securitas is BBB bij
Standard & Poor’s. Iets ho-
ger dus dan bij dochter Veri-
sure. Securitas heeft begin
dit jaar een zevenjarige
euro-obligatie uitgegeven.
De couponrente werd vast-
gesteld op 1,25 procent en de

vervaldatum is 6 maart 2025.
De opbrengst van de lening
wordt gebruikt om kredieten
te herfinancieren en voor al-
gemene bedrijfsdoeleinden.
De stukken zijn in coupures
van 1000 euro te koop tegen
102,401 procent van de no-
minale waarde. Daardoor
zakt het rendement tot een
schrale 0,56 procent. Het
rendement is dus veel te
laag.

Grootste
binnenhuisinrichter
De donkere dagen zetten ve-

len ertoe aan hun huis op te
vrolijken of op te frissen.
Voor bedrijven als Home
Depot en Bed Bath & Be -

yond is dat goed nieuws.
Home Depot is de grootste
binnenhuisinrichter ter we-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EEUR Samvardhana 1,8% 06/07/24 89,12 4,01% 100.000 BB+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 92,10 8,81% 100.000 B
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 99,13 4,16% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3,00% 28/02/22 100,84 2,72% 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 95,14 4,14% 2.000 BBB+
USD DowDuPont Inc 4,493% 15/11/25 100,24 4,28% 2.000 A- 
GBP McLaren 5,00% 01/08/22 92,52 7,33% 100.000 B
NOK Daimler  2,25% 15/12/22 100,12 2,21% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,23 0,93% 10.000 AAA
CAD Morgan Stanley 3% 07/02/24 97,24 3,59% 100.000 BBB+ 
AUD Citigroup Inc. 3,75% 27/10/23 101,24 3,47% 1.000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 100,41 3,90% 2.000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 98,49 7,95% 5.000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8% 01/04/20 84,33 22,71% 1.000 AAA 
BRL IBRD 7,5% 09/06/21 100,96 7,04% 5.000 NR
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 100,72 4,22% 1.000.000 A
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

De donkere dagen
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Home Depot heeft
drie nieuwe 

emissies op de markt
gebracht.



reld. Het bedrijf is bij ons
niet bekend, maar het heeft
2200 winkels in de Verenigde
Staten, Canada en Mexico.
Daarnaast wordt de webshop
almaar belangrijker. Via die
website levert het bedrijf ook
in ons land. Home Depot
draait een omzet van onge-

veer 100 miljard dollar en
boekt een winst van 8,5 mil-
jard dollar. Deels door het in-
ternet zag Home Depot zijn
omzet en winst in het derde
kwartaal van dit jaar fors stij-
gen. De directie is zelfs der-
mate optimistisch dat ze de
winstverwachting voor vol-
gend jaar heeft verhoogd. Ze
rekent op bijna 10 dollar
winst per aandeel. Het aan-
deel presteert trouwens, alles
in acht genomen, verre van
slecht.
Voor beleggers die de obliga-
ties van het bedrijf verkiezen
als belegging, heeft Home
Depot drie nieuwe emissies

in dollar op de markt ge-
bracht. De lening met het
hoogste rendement (4,5%)
heeft ook de langste looptijd
(30 jaar). Dat is veel te lang
om onze interesse weg te
dragen. Dan liever de lening
met vervaldag op 1 maart
2022, of desnoods die met
vervaldag op 6 december
2028. De coupon van de eer-
ste bedraagt 3,25 procent, die
van de tweede 3,9 procent. Ze
noteren ongeveer à pari en de
coupures kosten 2000 dollar.
Moody’s kent de rating A2
toe, zodat ze tot de invest-
ment-gradecategorie gere-
kend worden.

Internettrein gemist
Bed Bath & Beyond is ook
een Amerikaans bedrijf dat in
de sector van de binnenhuis-
inrichting actief is. De omzet
bedraagt ongeveer 12 miljard
dollar. Dat levert een netto-
winst op van 400 miljoen
dollar. Bed Bath & Beyond
heeft echter de internettrein
gemist. Het heeft daardoor
heel wat marktaandeel verlo-
ren en moet nu dure investe-

ringen doen om aan te klam-
pen. Het tweede kwartaal
van dit jaar werd afgesloten
met een fors lager resultaat.
De nettowinst bedroeg
slechts 48,60 miljoen dollar,
de helft van dezelfde periode

vorig jaar. Dat kan niet alleen
worden toegeschreven aan
forse investeringen, aange-
zien de omzet voor het zesde
kwartaal op rij is gezakt. Ui-
teraard zijn de verwachtin-
gen voor de volgende kwarta-
len niet erg hooggespannen.

In het beste geval is de winst
volgend jaar licht lager dan
dit jaar. Pas vanaf 2020 zou
er uitzicht zijn op beter-
schap.
Al dat slechte nieuws werd
vanzelfsprekend op de beurs
afgestraft. De aandelenkoers
staat zelfs 45 procent lager
dan tien jaar geleden. Stan-
dard & Poor’s heeft de rating
van Bed Bath & Beyond ver-
laagd van BBB- naar BB+.
Dat is slechts een fractie naar
beneden, maar daardoor zak-
ken de leningen wel naar de
labiele soort en behoren ze
net niet meer tot de invest-
ment-gradecategorie. De
keerzijde van de medaille is
dan wel dat het rendement
fors gestegen is op de obliga-
tie met looptijd tot 1 augustus
2024. De coupon bedraagt
slechts 3,749 procent, maar
de koers zakte tot 86 procent
van de nominale waarde.
Daardoor loopt het rende-
ment op tot 6,75 procent. De
coupures kosten 2000 dollar.
Deze obligatie komt in aan-
merking voor een berekende
gok. z

Carlos Ghosn, de topman van het samenwer-
kingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi
Motors, wordt verdacht van belastingontduiking
en het verduisteren van geld. Hij zou ook
bedrijfsgoederen hebben gebruikt voor persoon-
lijke doeleinden. Ghosn heeft vorig jaar nochtans
13 miljoen euro ontvangen, waarvan ongeveer de
helft als CEO van Renault. In Japan werd hij
zowel door Nissan als door Mitsubishi ontslagen.
Frankrijk ging op zoek naar een opvolger en vond
die in de persoon van Thierry Bolloré.
De aandelenmarkt heeft blijkbaar vertrouwen in
Bolloré. De beurskoers van Renault viel sterk
terug na het nieuws over het onslag van Ghosn.
Maar het herstel volgde al snel. Ook de obligatie-
koersen staan wat onder druk. Obligatiebeleg-

gers eisen duidelijk een hogere vergoeding voor
de onzekerheid rond de topman van Renault. Dat
geldt ook voor de obligatie van het Franse bedrijf.
Het rendement op de obligatie met vervaldag 
28 november 2025 is in een week verdubbeld.
De coupon is ongewijzigd gebleven op 1 procent.
Maar door de koersdaling tot 92,50 procent
loopt het rendement op tot bijna 2,20 procent.
Dat biedt fiscaal gunstige perspectieven. Op de
koerswinst, het verschil tussen de terugbeta-
lingsprijs (100%) en de aankoopkoers (92,5%),
is geen roerende voorheffing verschuldigd. De
coupures van 1000 euro maken de stukken vlot
toegankelijk. Door de gunstige rating BBB bij
Standard & Poor’s zijn de effecten goed verhan-
delbaar.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EEUR/USD 1,1339 -4,39%
EUR/GBP 0,8898 +1,25%
EUR/NOK 9,6498 -2,02%
EUR/SEK 10,213 +2,70%
EUR/CAD 1,5066 -0,12%
EUR/AUD 1,5551 -0,49%
EUR/NZD 1,6378 -5,34%
EUR/ZAR 15,606 -4,31%
EUR/TRY 6,0681 +30,38%

De perte totale van Carlos Ghosn
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inside beleggen lezersvraag

Heel wat analisten zijn en-
thousiast over een belegging
in water. Wat is jullie me-
ning? Is een investering in
Veolia Environnement een
goede manier om hierop in
te spelen of werk ik beter
met een fonds? 

Het klinkt misschien
vreemd, maar water is een
schaars goed. Er is gigan-
tisch veel water op de pla-
neet, maar slechts 3 procent
daarvan is zoet water en
minder dan 1 procent is be-
reikbaar voor rechtstreeks
gebruik door de mens. De
opwarming van de aarde ver-
oorzaakt bovendien langere
droogteperiodes. Daartegen-
over staat de toenemende
vraag door de stijgende we-
reldbevolking en de groei-
ende middenklasse en ver-
stedelijking in de
opkomende landen. Veel lan-
den investeren te weinig in
het onderhoud van de water-
leidingen, met enorme ver-
liezen door lekken tot ge-
volg. Veel overheden zetten
de prijs van water te laag,
wat een zuinig verbruik te
weinig stimuleert.
Alles bij elkaar genomen kan
water inderdaad een aan-
trekkelijke belegging op
lange termijn zijn. Een be-
legger kan op die trend in-
spelen via individuele aande-
len of gespreid via fondsen.
Het probleem is wel dat veel
bedrijven actief in de sector
slechts een deel van hun in-
komsten uit water halen. Dat

is ook het geval voor het
Franse Veolia Environne-
ment. In 2017 was 44 pro-
cent van de groepsomzet van
25,1 miljard euro afkomstig
uit water, de rest puurden
het Franse nutsbedrijf uit af-
valverwerking (36%) en
energie (20%). Bovendien
was de omzetgroeivoet uit
water de jongste drie jaren
licht negatief (-0,3%). De
groep noteert tegen 16,5 keer
de verwachte winst voor
2018. Bestaande posities mo-
gen worden aangehouden,
maar voor een aankoop zou-
den we wachten.
Een land waar de komende
decennia enorm veel inves-
teringen nodig zijn, zijn on-
getwijfeld de Verenigde Sta-
ten. Drie grote Amerikaanse
spelers zijn American Water
Works (beurskapitalisatie
van 17,5 miljard dollar), Aqua
America (6,2 miljard dollar)
en California Water Service
Group (2,2 miljard). Maar de
waarderingen zijn te duur,
tegen respectievelijk 38 keer,
25 keer en 37 keer de ver-
wachte winst voor 2018.
Uiteraard zijn er ook moge-

lijkheden om in een gespeci-
aliseerd fonds te investeren.
Een bekend fonds is het Pic-
tet Water-fonds (ISIN-code:
LU0104884860). Het be-
haalde de voorbije vijf jaar
een gemiddeld brutorende-
ment van 8,71 procent (ex-
clusief 2,02% jaarlijkse kos-
ten, in- en uitstapkosten en
1,2% beurstaks bij uitstap).
Dichter bij huis is er het Eco
Fund Water-fonds van KBC
(ISIN-code: BE0175479063).
Dat haalde de voorbije vijf
jaar een brutorendement van
7,73 procent (exclusief onder
meer 1,8% jaarlijkse kosten).
Samengevat delen we de me-
ning dat water een interes-
sant beleggingsthema kan
zijn voor een belegger met
een langetermijnhorizon.
Toch is het niet vanzelfspre-
kend een bovengemiddeld
rendement te halen. We ver-
wachten ook niet dat die ca-
tegorie van aandelen zich
positief kan onderscheiden
in lastige beurstijden. We
zouden dus voorlopig af-
wachten. z

AGENDA

AANDELENINDEX

Is water een goede belegging?

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 6/12: CFE, Microsoft en aandelenlijsten
Vrijdag 7/12: Mithra Pharmaceuticals; terugblik favorieten 2018 
Maandag  10/12: Argenx 
Dinsdag 11/12: opties (Microsoft), grondstoffen (palladium) 
Woensdag 12/12: lezersvraag (water);  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

Argenx 124
Atenor 116
Bekaert 117
Bpost 122
CFE 118
GBL 122
Gold Fields 119
Mithra Pharmaceuticals 115
Kinepolis 127
Microsoft 120, 123
Sioen 121
Telenet 122
Veolia 128
Xior 122

CHAT mee op DONDERDAG 
13 december. Ga voor de
chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  

DONDERDAG 13 december
Metro: resultaten Q3
TUI: resultaten Q3

DINSDAG 18 december
Carnival: resultaten Q3
PCB: resultaten Q3

VRIJDAG 21 december
Immo Moury: resultaten 1H

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
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