
W e willen u uiteraard
onze favorieten voor
2018 niet onthouden.

Ze zijn in hoofdzaak geba-
seerd op onze langetermijn-
thema’s zoals goud & meta-
len, energie, landbouw en
gezondheid (farma & bio-
tech). We brengen de top
tien in alfabetische volgorde.
Dagelijks zal op die manier
ook één portret op onze
website verschijnen, vanaf
vandaag tot en met donder-
dag 28 december. Die por-
tretten bundelen we in het
eerste nummer van 2018, dat
van 4 januari.
1. AB InBev: de voorbije
twee jaar presteerde het
aandeel bijna 30 procent
minder dan de Bel20-index
en ook opvallend 20 procent
minder dan de Stoxx600
Food & Beverages index. We
denken dat de integratie van
SABMiller voor verdere
margeverbetering zal zorgen
en voor een koershestel na
twee à drie magere jaren.
2. Agfa-Gevaert: is voor ons
mogelijk het fusie- en over-
nameverhaal van 2018. De
afsplitsing van het kroonju-
weel (de divisie IT-toepas-
singen voor medische beeld-

vorming) en de waarschijn-
lijke verkoop moet de echte
waarde van de groep naar
boven brengen.
3. Argen-x: het Gentse bio-
techbedrijf ontpopt zich
steeds meer tot een van de
meest beloftevolle in ons
land. Amerikaanse inves-
teerders zijn dol op het aan-
deel. Ondanks al ruim een
koersverdubbeling sinds de
opname in de voorbeeldpor-
tefeuille zien we nog koers-
potentieel na gunstige klini-
sche resultaten voor
ARGX-113 (molecule tegen
auto-immuunziekten).
4. Cameco: het aandeel
heeft niet weten te scoren in
2017, zodat we het in de fa-
vorietenlijst houden voor
2018. De onlangs aangekon-
digde productiebeperking
door de grootste uranium-
producent Kazatomprom
doet ons het beste verhopen
voor 2018.
5. Goldcorp: goud kon ons
maar matig bekoren in 2017.
Dat zal volgens ons sterk
veranderen in 2018. De crash
van het ‘virtuele’ of ‘nieuwe’
goud (bitcoin & co) zal de
aandacht opnieuw op het
‘echte’ goud vestigen. Gold-

corp is de meest achterge-
bleven en goedkoopste on-
der de grote goudmijnen.
6. McEwen Mining: de link
met Goldcorp is dat de hui-
dige CEO en referentieaan-
deelhouder Robert McEwen
van Goldcorp een succesver-
haal heeft gemaakt. Het is
een goudmijnaandeel met
een enorme hefboom op een
verdere stijging van de goud-
prijs.
7. Mithra Pharmaceuticals:
kon geen doorbraak forceren
in 2017. Dat zal veranderen
in 2018. Als de resultaten
voor Donesta (menopauze;
fase II) en Estelle (anticon-
ceptiepil; fase III) gunstig
zijn, dan moeten we in prin-
cipe een heel ander koers-
peil zien in de loop van 2018
dan de voorgaande jaren.
8. Mosaic: schromelijk ach-
tergebleven landbouw-
waarde. We zien deze gigant
in fosfaten en kaliumhou-
dende meststoffen in de loop
van 2018 wegkomen van de
laagste niveaus van de voor-
bije tien jaar.
9. Schlumberger: absolute
topkwaliteit in de oliedien-
stensector. Die heeft zwaar
geleden en heeft nog niet het
herstel van de olieprijs in de
tweede jaarhelft van 2017
gevolgd. Dat biedt fraaie her-
stelkansen in 2018.
10. Thrombogenics: liet in
2017 weer tekenen van leven
zien met de Novartis-deal,
ondanks het stopzetten van
de rekrutering voor de mole-
cule THR-409. In 2018 zou
het Leuvense biotechbedrijf
verder uit de as moeten her-
rijzen dankzij goede fase II-
resultaten voor het anti-plgf-
middel THR-317 en het naar
de kliniek brengen in de eer-
ste jaarhelft van THR-149 en
THR-687. z
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W e zijn zo stilaan aan
het einde gekomen
van een meer dan

degelijk financieel jaar,
waarin de rente nog niet
echt is beginnen te stijgen,
ondanks de duidelijke eco-
nomische lente voor de we-
reldeconomie in het alge-
meen en de Europese in het
bijzonder. De centrale ban-
ken blijven het herstel van
de economie alle kansen bie-
den.
En dus zijn de aandelen-
markten blijven stijgen en
hebben we fraaie returns ge-
zien op de Amerikaanse, de
Japanse, de opkomende en
de Europese aandelenmark-
ten. Van een noemenswaar-
dige terugval op de beurzen
is dit jaar geen sprake ge-
weest. Het jaar 2017 is het
jaar waarin beleggers heb-
ben afgeleerd zich zorgen te
maken. Zo is de
Standard&Poor’s 500-index
in de eerste elf maanden van
dit jaar – op een te verwaar-
lozen daling in maart 
(-0,04%) na – elke maand
gestegen. Precies daarin
schuilt het gevaar voor 2018.
We focussen op drie mar-
kante, zeer uitgesproken en
verrassende fenomenen van
het jaar, die toch fungeren
als kanaries in de kolenmijn
en een ongetwijfeld woeliger
2018 aankondigen.

De explosie van bitcoin & co
Een eerste fenomeen dat
erop wijst dat de financiële
markten aan het oververhit-
ten zijn, is de hallucinante
klim van de bitcoin en an-
dere cryptomunten. Eind vo-
rig jaar hadden nog maar
weinig investeerders ervan
gehoord, nu duikt het feno-
meen overal in de media op.
Wie in 2010 duizend dollar

investeerde in de bekendste
virtuele munt, heeft nu circa
160 miljoen dollar in handen
en morgen mogelijk al
170 miljoen dollar. Want de
grafiek van bitcoin in dollar
over dit jaar vertoont steeds
meer een parabolische vorm.
Ondanks drie correcties van
30 procent en meer in de
loop van het jaar – wat op

zich fenomenaal is – is de
waarde van de bitcoin in de
voorbije twee maanden op-
nieuw verdubbeld en sinds
begin van het jaar meer dan
vertienvoudigd. In februari
bleef de virtuele munt nog
onder 1000 dollar en tegen-
woordig heb je al meer dan
10.000 dollar per munt. Toen
een adviseur aan het begin
van het jaar het stratosferi-
sche niveau van 20.000 à
25.000 dollar vooropstelde,
werd hij nog weggelachen.
Door ons ook trouwens…

Bitcoin is dit jaar vrij snel
weggekomen uit de kleine
technowereld. Het is zelfs
voor institutionele investeer-
ders niet langer een taboe te
beleggen in cryptomunten
zoals de bitcoin. Een cruci-
ale factor in de fabelachtige
klim is echter altijd
schaarste. Het gaat nog
steeds over een gelimiteerd
marktsegment, waar
schaarste mee wordt gevoed
door de beperkte vrijgave
van nieuwe munten. Als de
vraag veel sterker toeneemt
dan het aanbod en de heb-
zucht het overneemt van het
gezond verstand, dan is elke
omvang van prijsstijging
mogelijk. Het blijft gaan om
een markt van circa 300 mil-
jard dollar, wat fenomenaal
veel meer is dan in het begin
van het jaar, maar dat blijft
minder dan de beurskapita-
lisatie van Apple alleen,
waar het zo dadelijk gaan
over hebben.
Het fenomeen bitcoin en zo-
wat duizend andere crypto-
munten toont fascinerende
gelijkenissen met de tulpen-
bollenmanie in Nederland in
de 17ste eeuw (de zeepbel
spatte in 1637 uiteen). Ook
toen was er geen enkel ver-

band meer tussen de reële
waarde en de marktwaarde.
De klap zal dan ook enorm
zijn. Dit fenomeen is een
eerste bewijs dat de inflatie
in financiële activa meer en
meer oploopt. Ook u negeert
het alarmsignaal van bitcoin
best niet, ook al hebt u er
zelf niet in belegd. Het is een
manifeste kanarie in de ko-
lenmijn.

Het lievelingsacroniem
FAANG
Enkele jaren geleden pakte
de Amerikaanse financiële
pers uit met het acroniem
FANG. Die afkorting stond
voor Facebook, Amazon,
Netflix en Google en ver-
wees naar de snelgroeiende
bedrijven uit de internetsec-
tor. De afkorting blijft in ge-
bruik, ook na de naamsver-
andering van Google in
Alphabet Holding (het over-
koepelende bedrijf ). We ma-
ken er FAANG van, want
ook Apple, dat met bijna
900 miljard dollar de groot-
ste beurskapitalisatie ter we-
reld heeft, mag niet ontbre-
ken. De fantastische
koersprestaties van die tech-
reus doen onvermijdelijk te-
rugdenken aan de zeepbel

Het jaar van bitcoin, FAANG en de euro
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van rond de eeuwwisseling.
Het aandeel van de techno-
logiebedrijven in de beurs-
kapitalisatie van de S&P500
is opnieuw opgelopen tot 24
procent, versus een piek van
25 procent in 2000.
De FAANG-aandelen pres-
teren al jaren sterk, maar
pas dit jaar is het verschil
echt hoog beginnen op te lo-
pen. Alleen al in 2017 is de
beurswaarde van die vijf be-
drijven met meer dan
800 miljard dollar opgelo-
pen. De gecombineerde
beurswaarde van de vijf aan-
delen is gestegen naar het
duizelingwekkende bedrag
van meer dan 2800 miljard
of 2,8 biljoen dollar.
Er zit wel degelijk een logica
achter de uitblinkersrol van
de vermelde aandelen. De
technologiesector draait al
enkele jaren op twee snelhe-
den. Enerzijds zijn er de
snelgroeiende bedrijven, zo-
als FAANG en gelijkaardige
ondernemingen. Anderzijds
is er de klassieke technolo-
gie-industrie, vertegenwoor-
digd door bedrijven als IBM,
Cisco en Oracle. Klassieke
technologiebedrijven wer-
den enkele jaren geleden ge-
confronteerd met de niet 
geringe uitdaging hun be-
drijfsmodel om te gooien.
Daar was de komst van
cloudcomputing voor verant-
woordelijk. Het verkoopmo-
del werd een verhuurmodel.
De klassieke technologiebe-
drijven hebben tijd nodig om
zich om te vormen tot een
toonaangevende speler in
cloudcomputing.
De FAANG-bedrijven wor-
stelen niet met een ‘verve-
lende’ erfenis uit het verle-
den. Facebook en Google
zijn in essentie reclamebe-
drijven die hun technologie

aanwenden om advertenties
te verkopen. Het streaming-
bedrijf Netflix levert films
en tv-series op aanvraag en
gaat zo de concurrentie aan
met klassieke tv-zenders.
Amazon verkocht aanvanke-
lijk enkel boeken via het in-
ternet en daar kwamen later
andere producten bij. Ama-
zon sprong enkele jaren te-
rug op de kar van cloudcom-
puting en is via zijn dochter
Amazon Web Services
(AWS) uitgegroeid tot een
van de grootste leveranciers
van clouddiensten ter we-
reld.
Zolang de muziek speelt,
blijven de marktdeelnemers
dansen. Maar de waardering
van de FAANG-bedrijven is
zo hoog opgelopen dat geen
plaats is voor een tegenval-
lend kwartaal. Ze moeten
telkens weer over de lat. Een
extreme adoratie van de
sterren, die alleen de stijging
van de brede markt dragen
(General Electric is dit jaar
met ruim 30 % gezakt), wijst

ook op een erg matuur ka-
rakter van de algemene
klim. Ziedaar de tweede ka-
narie in de kolenmijn.

De verrijzenis van de euro
U mag zowat alle valuta-
voorspellingen voor dit jaar
er nog eens op naslaan. Eén
ding stond in het begin van
het jaar als een paal boven
water: de dollar zou stijgen
ten opzichte van de euro.
Richting pariteit of zelfs ver-
der. Het was een kwestie
van weken of hooguit enkele
maanden. De toen net ver-
kozen Amerikaanse presi-
dent Donald Trump heeft de
torenhoge verwachtingen
echter nog niet inlossen. In
de loop van het jaar zijn de
verwachtingen voor de
Amerikaanse economie dan
ook teruggeschroefd.
In Europa is de verwachte
populistische golf uitgeble-
ven. Na de Nederlandse en
de Franse verkiezingen gin-
gen geen stemmen op voor
een nexit of een frexit. De

economie van de Europese
Unie stevent dit jaar volgens
de recentste prognoses van
de Europese Commissie af
op een groei van 2,2 procent,
het hoogste cijfer in een de-
cennium. Daardoor is de
euro in 2017 niet vele pro-
centen verzwakt ten aanzien
van de dollar. Integendeel,
hij zette de sterkste klim van
het decennium zelfs neer
(+12%).
Voorlopig is dat nog niet te
beschouwen als een kanarie
in de kolenmijn. Maar
scherpe en verrassende va-
lutabewegingen lagen al va-
ker aan de oorsprong van
zenuwachtigheid en een
ommekeer op de financiële
markten. Niemand houdt
voorlopig rekening met een
verder doorschietende euro
of met een vertrouwenscri-
sis rond Trump en de dollar
in 2018. Dat zou bijvoor-
beeld de oorzaak van een
trendbreuk op de aandelen-
en obligatiemarkten kunnen
zijn. z
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De resultaten van ’s we-
relds grootste staalpro-
ducent zijn aan de be-

terhand. De
bedrijfskasstroom (ebitda)
viel in het derde kwartaal
met 1,92 miljard dollar 8,9
procent lager uit dan in het
tweede kwartaal, maar over-
trof de verwachtingen
(1,87 miljard dollar). Tegen-
over het derde kwartaal van
vorig jaar was er een toe-
name met 1,5 procent.
ArcelorMittal verscheepte
21,7 miljoen ton staal, een
stijging met 6,8 procent te-
genover 2016 op vergelijk-
bare basis en met 1 procent
tegenover het tweede kwar-
taal. Na negen maanden is er
een toename met 0,6 procent
tot 64,2 miljoen ton (+1,6 %
op vergelijkbare basis).
Noord-Amerika en Europa
zagen respectievelijk 2,5 en
0,3 procent volumegroei, ter-
wijl Brazilië (-1,6 %, maar
wel +6,9 % in het derde
kwartaal) en de overige lan-
den (-3,3%) krompen. De
hoeveelheid verscheept
ijzererts tegen marktprijs
steeg in het derde kwartaal
met 12,3 procent tot 9,1 mil-
joen ton en na negen maan-
den met 6,8 procent tot
27,2 miljoen ton.
De gemiddelde staalprijs
klom met 2,3 procent tegen-
over het tweede kwartaal en
de ijzerertsprijs met 12,7
procent. Tegenover het
derde kwartaal van 2016 be-
draagt de prijsstijging voor
staal gemiddeld 14,8 procent
en voor ijzererts 21 procent.
De omzet klom 2,3 procent
hoger tot 17,6 miljard dollar
(+21,5 % beter dan vorig
jaar). De ebitda per ton
daalde van 93 naar 89 dollar
(98 dollar in het tweede
kwartaal), maar na negen

maanden is er een mooie
stijging van 72 naar 98 dol-
lar.
Mede dankzij een beter fi-
nancieel resultaat, een com-

binatie van lagere intrestlas-
ten (van 893 naar 635 mil-
joen dollar) en positieve wis-
selkoerseffecten
(+209 miljoen versus 
-664 miljoen vorig jaar) ver-
dubbelt de nettowinst ruim-
schoots van 1,4 miljard dol-
lar of 1,48 dollar per aandeel
in 2016 naar 3,5 miljard of
3,46 dollar per aandeel. In
het derde kwartaal bedroeg
de nettowinst 1,2 miljard
dollar, tegenover 680 mil-
joen vorig jaar.
De nettoschuldpositie stabi-
liseert rond 12 miljard dollar,
het laagste niveau sinds de
fusie van Arcelor en Mittal
Steel in 2006. Het manage-
ment is optimistisch voor de
komende kwartalen. Voor
2017 wordt gemikt op de bo-
venkant van de verwachte
toename van de wereldvraag
met 2,5 à 3 procent. De ver-
wachte vraag naar staal blijft
toenemen op basis van posi-

tieve economische indicato-
ren, terwijl de exportcapaci-
teit vanuit China wordt be-
knot doordat de overheid
productiebeperkingen op-
legt om de luchtvervuiling in
te perken. Daarnaast onder-
steunen antidumpingmaat-
regelen in de Verenigde Sta-
ten en Europa de prijs.
Na heel wat lastige jaren en
in combinatie met een schul-
denpositie die eindelijk on-
der controle is, durft de
groep weer aan groei te den-
ken. Europa moet nog zijn
fiat geven, maar in een joint
venture met Marcegaglia
(20%) is er een akkoord over
de overname van het Itali-
aanse Ilva voor 1,8 miljard
euro. Voorts bekijkt Arcelor
mogelijkheden om actief te
worden in de zeer aantrek-
kelijke groeimarkt India en
wordt 1 miljard dollar be-
steed aan capaciteitsuitbrei-
ding in Mexico.

Conclusie
Het aandeel van ArcelorMit-
tal is afgerond met 30 pro-
cent gestegen sinds ons
koopadvies in het voorjaar.
Hoewel de waardering aan-
vaardbaar blijft, tegen 10
keer de verwachte winst
2018 en 5,5 keer de verhou-
ding van de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de
verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda), verlagen we
het advies op basis van het
feit dat de chronische over-
capaciteit niet is opgelost. z

Koers: 26,2 euro
Ticker: MT NA
ISIN-code: LU1598757687
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 26,8 miljard euro
K/w 2016: 14
Verwachte k/w 2017: 8
Koersverschil 12 maanden: +5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +25%
Dividendrendement: -

ArcelorMittal heeft
zijn schuldpositie
eindelijk onder

controle.

ARCELORMITTAL

Genoeg gestegen

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

inside beleggen aandelen
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V oor Deere, de grootste
naam in de branche
van de landbouwwerk-

tuigen, is het boekjaar
2016-2017 al afgelopen (af-
sluitdatum 30 oktober). Dit
jaar heeft het aandeel ge-
schitterd. De graanprijzen
blijven langer laag dan land-
bouwers met hun oude trac-
toren kunnen blijven rijden.
Deere kan zelfs in de Ver-
enigde Staten een stijgende
verkoop van landbouwwerk-
tuigen melden, ondanks de
daling van het inkomen van

de Amerikaanse boeren. In
het afgelopen boekjaar kon
Deere voor het eerst sinds
het boekjaar 2012-2013 een
omzettoename optekenen.
Die primeur deed de koers
voor het eerst in de geschie-
denis boven 140 dollar gaan.
In het vierde kwartaal van
het boekjaar 2016-2017 klom
de omzet met 23 procent tot
8,02 miljard dollar, tegen-
over nog 6,52 miljard dollar
in de periode augustus-ok-
tober 2016. Het bedrijfsre-
sultaat (ebit) ging vooruit
met een spectaculaire 66
procent tot 862 miljoen dol-
lar, tegenover 518 miljoen
dollar in dezelfde periode
vorig jaar. De bedrijfswinst
van de pure landbouwactivi-
teiten ging met 57 procent
vooruit. Per aandeel kwam
de winst uit op 1,57 dollar,
tegenover 0,90 dollar in het
vierde kwartaal van het
boekjaar 2015-2016. De ge-
middelde analistenverwach-

ting bedroeg 1,47 dollar per
aandeel. Het is al het twin-
tigste kwartaal op rij dat de
winst per aandeel de analis-
tenconsensus verslaat.
Opgeteld voor het hele
boekjaar geeft dat een jaar-
omzet van 29,74 miljard dol-
lar, of 12 procent meer dan
de 26,64 miljard in het boek-
jaar 2015-2016. De bedrijfs-

winst maakt een sprong van
37 procent, van 2,59 naar
3,54 miljard dollar. De winst
per aandeel is geklommen
van 4,81 naar 6,68 dollar per
aandeel. De recordwinst per
aandeel staat nog altijd op
9,09 dollar, maar die boekte
Deere in het boekjaar
2012-2013. Voor het net ge-
starte boekjaar wordt een
omzetsprong tot boven
34 miljard dollar verwacht.
De winst per aandeel zou
richting 8 dollar per aandeel
moeten evolueren.
Deere haalde in het afgelo-
pen boekjaar 67,8 procent
van zijn omzet uit land-
bouwactiviteiten. De reste-
rende inkomsten komen uit
materialen voor de bouw en
de bosbouw. Daarnaast is er
een financiële poot, die zich
vooral bezighoudt met de
verhuur en de leasing van
landbouwvoertuigen. Het
aandeel van de landbouwac-
tiviteiten zal verder dalen,
zodra Deere de aankoop van
de Duitse Wirtgen Group
heeft afgerond. Met 5,2 mil-
jard dollar (4,6 miljard euro)
is dat de duurste overname
in de lange geschiedenis van
Deere. De Duitsers zijn ge-
specialiseerd in machines
voor de wegenbouw en het

mixen van asfalt. Eensklaps
wordt Deere dus een voor-
aanstaande speler in de we-
genbouw, waardoor het
minder afhankelijk wordt
van de zeer cyclische land-
bouwbusiness. z

Conclusie
De bevestiging van het om-
zetherstel heeft het aandeel
van Deere naar een record-
niveau gestuwd. Na de
sterke koersprestatie van de
afgelopen twaalf maanden is
het aandeel niet goedkoop
meer, met een verwachte
koers-winstverhouding van
19 en een verhouding tussen
de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 11. De over-
name van Wirtgen is posi-
tief, maar er zijn goedkopere
alternatieven in het domein
van de landbouwsector. z

Deere klopte voor 
de 20ste kwartaal 

op rij de
analistenconsensus.

DEERE & COMPANY

Naar een recordkoers

Verschenen op insidebeleggen.be
op 5 december

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

Koers: 151,25 dollar
Ticker: DE US
ISIN-code: US2441991054
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 48,5 miljard dollar
K/w 2017: 24
Verwachte k/w 2018: 18,5
Koersverschil 12 maanden: +51%
Koersverschil sinds jaarbegin: +45%
Dividendrendement: 1,6%
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Engie zette begin novem-
ber een nieuwe belang-
rijke stap in de transfor-

matie naar een bedrijf met
een lager risicoprofiel dank-
zij beter voorspelbare resul-
taten. Engie wil minder af-
hankelijk zijn van de
prijsschommelingen op de
internationale energiemark-
ten, en ziet vooral brood in
gereguleerde activiteiten,
groene stroom en dienstver-
lening. De verkoop van de
lng-activiteiten aan het
Franse Total voor minstens
1,5 miljard dollar past in dat
plaatje, want de rendabiliteit
van de handel in lng is te 
volatiel naar de smaak van
het nieuwe Engie. Voor Total
passen de lng-activiteiten
wel in de strategie, want ze
bieden Total een kans
schaalvoordelen te realise-
ren. Engie gebruikt de op-
brengst van de verkoop voor
schuldafbouw en investerin-
gen die de nieuwe strategie
verder moeten vormgeven.
Die koerswijziging werpt de
eerste vruchten af. Engie be-
vestigde bij de derdekwar-
taalresultaten dat de recur-
rente nettowinst ongeveer
op hetzelfde peil zal landen
als vorig jaar, ongeveer
2,5 miljard euro, ondanks de
verkoop van activa die vorig
jaar 300 miljoen euro winst
opleverde. Het gaat vooral
om een aantal Amerikaanse
elektriciteitscentrales die het
moeten hebben van de spot-
markt. De verkoop van de
lng-activiteiten is nog niet
opgenomen in die cijfers,
omdat de deal pas in 2018 af-
gerond wordt. Een stabiele
recurrente nettowinst bete-
kent dat de recurrente winst
van de kernactiviteiten een
stijging van ongeveer 14 pro-
cent laat optekenen dit jaar,

met vergelijkbare weersom-
standigheden en gasprijzen.
Het is jaren geleden dat En-
gie zo’n sterke organische
winstgroei kon voorleggen.

Voor de volgende jaren mag
de organische winstgroei
eerder in de buurt van de 
5 procent worden geschat.
Dat toont de evolutie van de
bedrijfscashflow over de eer-
ste negen maanden van het
jaar aan. De drie groeiactivi-
teiten (hernieuwbare energie
en centrales afgedekt met
langetermijncontracten, uit-
bating van infrastructuur, en
dienstverlening aan klanten)
genereren gezamenlijk 
4 procent extra bedrijfs-
cashflow in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar.
Aan de basis liggen efficiën-
tieverbeteringen en de inge-
bruikname van nieuwe ac-
tiva, vooral in Zuid-Amerika.
Het was nog iets meer ge-
weest, mocht er genoeg re-
gen gevallen zijn in Frank-
rijk, wat de productie van
waterkrachtcentrales af-
remde, en mocht de Belgi-

sche kerncentrale Tihange 1
met minder problemen kam-
pen. De kans op negatieve
verrassingen neemt dankzij
de nieuwe strategie af, maar
dat geldt ook voor de kans op
positieve verrassingen. Zo
kan Engie niet meer profite-
ren van een herstel van lng.
Dankzij de stabiele vooruit-
zichten zit het brutodividend
van 0,7 euro per aandeel ste-
vig in het zadel. Engie keert
bij dit dividend ongeveer 70
procent van de winst van
2017 uit, goed voor een bru-
todividendrendement van
4,75 procent. Het dividend
wordt ook ondersteund door
gunstige kasstromen. De
operationele cashflow vol-
staat ruimschoots om zowel
de netto-investeringen als
het dividend te financieren.
Dat maakt het mogelijk de
schulden verder af te bou-
wen. Eind september be-
droegen de schulden nog
2,35 keer de bedrijfs-
cashflow, wat wijst op een
vrij sterke balans.

Conclusie
Engie meet zich opnieuw
het jasje aan van een nuts-
aandeel met vrij voorspel-
bare resultaten. Die strategie
kan een jaarlijkse onderlig-
gende winstgroei van een
handvol procenten opleve-
ren. Het aandeel is vrij aan-
trekkelijk gewaardeerd, met
een koerswinstverhouding
van 15 en een onderne-
mingswaarde die 6 keer de
bedrijfscashflow bedraagt.
Het advies blijft kopen. z

Koers: 14,8 euro
Ticker: ENGI
ISIN-code: FR0010208488
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 35,9 miljard euro
K/w 2016: 11
Verwachte k/w 2017: 15
Koersverschil 12 maanden: +28%
Koersverschil sinds jaarbegin: +23%
Dividendrendement: 4,75%

Het is jaren geleden
dat Engie zo’n sterke

organische
winstgroei kon
voorleggen.

ENGIE

Aantrekkelijk dividendaandeel

Verschenen op insidebeleggen.be
op 6 december

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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U it het halfjaarrapport
van Realdolmen ont-
houden we vooral de

hogere marges en het feit
dat de groep op schema ligt
om de jaarprognoses te ha-
len. De omzet van de Belgi-
sche IT-dienstenleverancier
bleef in de eerste jaarhelft
van het gebroken boekjaar
2017-2018 (zes maanden tot
30 september) zo goed als
onveranderd op 113,4 mil-
joen euro. De bedrijfswinst
voor eenmalige opbrengsten
en kosten (rebit) klom met
38 procent naar 5,2 miljoen
euro. Daardoor nam ook de
marge toe van 3,3 naar 4,6
procent. De nettowinst klom
van 3,7 naar 5,5 miljoen euro
of 1,05 euro per aandeel.
Realdolmen gaat voor het
volledige boekjaar uit van
een stabiele omzet en een
winstmarge in de buurt van
5 procent. Vorig jaar bedroe-
gen de omzet en de winst-
marge respectievelijk
243,8 miljoen euro en 4,9
procent. Op zich ogen de
prognoses weinig ambitieus.
Maar wellicht zal de winst-
marge dit boekjaar iets ho-
ger uitkomen. De afdeling
IT&Business Consulting
omvat de verhuur van zelf-
opgeleid gespecialiseerd IT-
personeel aan bedrijven
voor specifieke projecten.
Ook de interne ontwikke-
lingsactiviteiten behoren tot
die divisie. Het gaat onder
meer om RFlow, het in huis
ontwikkelde programma
voor workflow- en docu-
mentbeheer. Het uitbeste-
den van personeel is een erg
concurrentiële markt met
vrij lage marges. De omzet
van de afdeling klom in de
eerste jaarhelft met 1,1 pro-
cent naar 51,1 miljoen euro,
terwijl er twee werkdagen

minder waren dan in de-
zelfde periode een jaar eer-
der. De impact daarvan
wordt op ongeveer 1 miljoen
euro geschat, wat een om-
zetgroei van 3 procent zou
hebben opgeleverd. De
vooruitgang is te danken aan
extra aanwervingen en min-
der personeelsverloop. Real-
dolmen won ook marktaan-
deel in dat segment.
Belangrijker was dat de
winstmarge op jaarbasis
klom van 1,4 procent naar
3,6 procent. Door de aan-
trekkende markt lagen de
tarieven hoger, terwijl tege-
lijk de kosten onder controle
bleven. Realdolmen mikt
voor deze afdeling dit boek-
jaar op een omzetgroei met
5 procent.
IT&Business Support Ser-
vices is in omvang iets gro-
ter, maar de omzet daalde
wel met 1,2 procent naar
62,3 miljoen euro. Een deel

van de activiteiten omvat de
verkoop van producten voor
specifieke projecten maar
ook voor datacenters en op-
slagsystemen. De afdeling
neemt ook het uitbesteden
van infrastructuur en appli-
caties voor haar rekening.
De winstmarge dikte op

jaarbasis aan van 7,3 procent
naar 8,5 procent.
Realdolmen keerde een divi-
dend van 0,69 euro per aan-
deel uit, goed voor een uit-
gave van 3,6 miljoen euro.
Toch klom de nettocashpo-
sitie licht naar 28,2 miljoen
euro of 5,4 euro per aandeel,
tegenover 27,8 miljoen euro
aan het einde van vorig
boekjaar. De IT-diensten-
groep betaalde opnieuw
geen belastingen. Dat is nog
altijd te danken aan de fis-
caal overgedragen verliezen
van het destijds overgeno-
men Real Software. Maar
een nieuwe maatregel van
de regering zou weleens
roet in het eten kunnen
gooien: de invoering van een
minimumtaks van 7,5 pro-
cent.

Conclusie
De interne reorganisatie en
de betere marktomstandig-
heden leidden in de eerste
jaarhelft tot hogere marges.
Maar de jaarprognoses blij-
ven ongewijzigd. De groei
blijft laag en ook de marges
zijn niet bepaald overweldi-
gend. Daarom moet de lage
waardering (0,9 keer de
boekwaarde en 12 keer de
verwachte winst) worden ge-
relativeerd. Ook de geringe
liquiditeit van Realdolmen
verantwoordt een korting.
Voorlopig te behouden. z

Realdolmen beschikt
nog altijd over fiscaal

overgedragen
verliezen van Real

Software.

REALDOLMEN

Op schema om jaarprognoses te halen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 7 december

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

Koers: 25,95 euro
Ticker: REA BB
ISIN-code: BE0003899193
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 135,4 miljoen
K/w 2016: 12,3
Verwachte k/w 2017: 12,6
Koersverschil 12 maanden: +9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5,2%
Dividendrendement: 2,65%
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N a de overname van BG
Group groeide Royal
Dutch Shell uit tot de

op één na grootste energie-
groep ter wereld. Alleen het
Amerikaanse Exxon Mobil
heeft een hogere productie
en marktwaarde. Voorlopig
toch, want Shell is erg ambi-
tieus en wil uitgroeien tot de
primus. Met BG werd de
Brits-Nederlandse energie-
groep marktleider in vloei-
baar aardgas (lng) en er
kwamen olie- en gasactiva
bij in Australië en Brazilië.
Kort na die overname, die
64 miljard dollar kostte, ging
de olieprijs onderuit. Shell
wilde tot elke prijs zijn divi-
dend behouden. In 2015
voerde het daarom een keu-
zedividend in om liquiditei-
ten binnen het bedrijf te
houden. Door dat keuzedivi-
dend bleef meer geld be-
schikbaar voor schuldenaf-
bouw. De voorbije twaalf
maanden heeft Shell 16 mil-
jard dollar gespendeerd aan
dividenduitkeringen. Onge-
veer een kwart daarvan
werd in aandelen uitbetaald.
Ter gelegenheid van de stra-
tegiedag van 28 november
besliste Shell vroeger dan
verwacht het keuzedividend
weer te schrappen. Dat heeft
enerzijds te maken met de
komende afschaffing van de
dividendbelasting in Neder-
land. Daarnaast wil Shell
met de maatregel het signaal
geven dat de kasstromen de
komende jaren volstaan om
het dividend te dekken. Shell
heeft nu al hogere operatio-
nele kasstromen dan Exxon.
In het voorbije derde kwar-
taal bedroeg de onderlig-
gende operationele kas-
stroom 8,8 miljard dollar –
het op één na hoogste cijfer
ooit. Na drie kwartalen in

2017 bedraagt de operatio-
nele kasstroom 28,4 miljard
dollar, tegenover 23,5 mil-
jard dollar bij Exxon. Als
olie duurder wordt verkocht,

zoals de voorbije weken het
geval was, heeft dat snel een
gunstige impact op de kas-
stromen.
In het derde kwartaal klom
de kwartaalwinst met 47
procent naar 4,1 miljard dol-
lar. Zowel de upstream- (ex-
ploratie en productie) als de
downstreamafdeling (raffi-
nage en chemie) presteerde
boven de verwachtingen. De
productievolumes stegen
met 2 procent naar 3,66 mil-
joen vaten per dag. Toch vol-
stond de vrije kasstroom
(bedrijfskasstroom min ka-
pitaaluitgaven) in het derde
kwartaal met 3,7 miljard dol-
lar niet om de dividenduit-
gaven (3,1 miljard dollar) en
de renteaflossingen op de
schuld (860 miljoen dollar)
te dekken. Daardoor klom de
nettoschuld met 1,3 miljard
dollar naar 67,7 miljard dol-
lar.
Het voorbije kwartaal was

opvallend rustig voor de ver-
koop van activa (1 miljard
dollar). De aangekondigde
verkoop van een aantal ac-
tiva in de Noordzee en in
Gabon zullen in het lopende
kwartaal opnieuw extra geld
in het laatje brengen. Dat
moet de schuldgraad (mo-
menteel 25,4%) verder verla-
gen. Shell streeft op termijn
naar een schuldgraad in de
buurt van 20 procent. Shell
verhoogde de prognoses
voor de vrije kasstroom en
streeft tegen 2020 naar een
cijfer tussen 25 en 30 miljard
dollar. Een voorwaarde is
wel dat de olieprijs boven de
grens van 60 dollar blijft. De
groep zal tussen 2018 en
2020 ook voor minstens
25 miljard dollar eigen aan-
delen inkopen. 

Conclusie
De afschaffing van het keu-
zedividend en de aandelen -
inkoop benadrukken dat
Shell in de eerste plaats een
erg aandeelhoudervriende-
lijk beleid voert. Dat is mo-
gelijk door de hogere olie-
prijs, die voor een toename
van de kasstromen zorgt.
Goedkoop kunnen we Shell
niet meer noemen, maar
dankzij het uitkeringsbeleid
is de kans groot dat het aan-
deel nog een tijdje een
beurslieveling blijft. z

Koers: 27,05 euro
Ticker: RDSA NA
ISIN-code: GB00B03MLX29
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 225,6 miljard euro
K/w 2016: 24,5
Verwachte k/w 2017: 17
Koersverschil 12 maanden: +29%
Koersverschil sinds jaarbegin: +8%
Dividendrendement: 6,1%

Shell heeft nu al
hogere operationele
kasstromen dan

Exxon.

ROYAL DUTCH SHELL

Keuzedividend afgeschaft

Verschenen op insidebeleggen.be
op 5 december

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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D e wereldmarktleider in
de verhuur van olie-
boorinstallaties neemt

de extreme crisis te baat om
zijn vloot stevig te optimali-
seren. Het doel is nog meer
de nadruk te leggen op 
ultradiepwaterplatforms en
platforms voor onherberg-
zame gebieden. De verkoop
van vijftien hooggespeciali-
seerde platforms voor on-
diepe wateren ( jackups) in
het tweede kwartaal voor
1,35 miljard dollar paste in
die strategie.
Een volgende belangrijke
stap was de overname van
het Noorse Songa Offshore,
die op 15 augustus werd
aangekondigd. Transocean
betaalt een ondernemings-
waarde van 3,4 miljard dol-
lar voor het verwerven van
zeven platforms: drie ou-
dere voor ondiepe wateren,
die wellicht worden ge-
schrapt, en vier supermo-
derne platforms voor onher-
bergzame gebieden. Die
installaties zijn voor Statoil
ontworpen en hebben acht-
jarige contracten (aflopend
tussen 2022 en 2024) met
een contractwaarde van
4,1 miljard dollar en bijko-
mende opties voor 7 miljard
dollar. De helft van de over-
namesom bestaat uit overge-
nomen schulden. Daarnaast
betaalt Transocean 480 mil-
joen in cash, 660 miljoen via
de uitgifte van een conver-
teerbare obligatie en
540 miljoen via een aande-
lenuitgifte (17 % verwate-
ring). De overname wordt in
het vierde kwartaal afge-
rond. In september zijn bij-
komend zes installaties ont-
manteld, waarvan vier
ultradiepwaterplatforms,
waardoor het totaal sinds
april 2013 op 39 platforms

uitkomt. De gezamenlijke
vloot zal uit 49 platforms
bestaan, waarvan slechts ne-
gen voor minder diepe wa-
teren.
De overname vergroot het
orderboek van 9,4 naar
13,3 miljard dollar (+40%).
Operationeel blijven de om-
standigheden uiterst lastig,
maar toch slaagde Trans-
ocean er in het derde kwar-
taal opnieuw in beter te
doen dan verwacht. De om-
zet kwam uit op 808 miljoen
dollar, tegenover 751 miljoen
in het vorige kwartaal en
700,5 miljoen verwacht. Dat
was evenwel vooral een ge-
volg van een eenmalige be-
taling van 87 miljoen dollar
uit een vroegtijdig gestopt
contract. Het gemiddelde
dagverhuurtarief daalde van
329.900 naar 319.000 dollar,
maar de bezettingsgraad
klom van 44 naar 52 pro-
cent. De recurrente netto-
winst (zonder eenmalige
elementen) bedroeg 64 mil-

joen dollar, tegenover 1 mil-
joen in het tweede kwartaal
en 218 miljoen vorig jaar.
Per aandeel gaf dat een net-
towinst van 0,16 dollar, te-
genover een verwacht nett-
overlies van 0,05 dollar.

Inclusief een afwaardering
van 1,39 miljard dollar voor
de zes ontmantelde plat-
forms was er een nettover-
lies van 1,42 miljard (1,6 mil-
jard vorig kwartaal).
De marktleider verlengde
dankzij een nieuwe herfi-
nanciering de looptijd van
de 7 miljard dollar uit-
staande schulden. Het ra-
tingagentschap S&P ver-
laagde wel de
kredietwaardigheid na het
nieuws over de overname
van Songa Offshore. In het
lopende en het volgende
kwartaal krijgt de vloot er
twee nieuwe platforms bij,
beide met een tienjarig con-
tract met Shell tegen een
aantrekkelijk dagtarief van
519.000 dollar. Het manage-
ment ziet eindelijk herstel in
het aantal tenders en een
eerste prijsherstel in de plat-
forms voor onherbergzame
gebieden. Voor de ultradiep-
waterplatforms kan prijs-
herstel echter nog een tot
twee jaar op zich laten
wachten.

Conclusie
Het aandeel van Transocean
boekte herstel sinds de ste-
vige appelflauwte tijdens de
zomer na de aankondigde
overname van Songa Off-
shore. Een reële doorstart
blijft evenwel voorwaarde-
lijk zolang de overcapaciteit
in de sector het broodnodige
prijsherstel belemmert. Dat
kan nog een tot twee jaar op
zich laten wachten. z

De bezettingsgraad
van de vloot klom 

van 44 naar 
52 procent.

TRANSOCEAN

Verdere optimalisatie van de vloot

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 10,59 dollar
Ticker: RIG US
ISIN-code: KYG900781090
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 4,15 miljard dollar
K/w 2016: 18
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: -24%
Koersverschil sinds jaarbegin: -28%
Dividendrendement: -
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inside beleggen markt in beeld

BAM Groep stuurde een forse
winstwaarschuwing de wereld
in. Het sluizenproject IJmuiden
zal meer kosten dan verwacht.
Daardoor kan het verlies van
het Nederlandse bouwbedrijf
in het vierde kwartaal oplopen

tot 55 miljoen euro. Een
belangrijk gevolg is dat het
resultaat over 2017 beduidend
onder dat van 2016 zal liggen.
Het voorval bevestigt de
onvoorspelbare reputatie die
BAM Groep al jarenlang heeft.
De beleggers konden het
bericht niet smaken en stuur-
den de koers van het aandeel
meer dan 20 procent lager. De
trend is duidelijk à la baisse
gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 3,55 euro
Ticker: BAMNB NA
ISIN-code:NL0000337319

Niet alleen BAM Groep onder-
vindt de gevolgen van het
duurdere project voor een
nieuwe sluis in IJmuiden. BAM
Groep sloot daarvoor een joint
venture met VolkerWessels,
waarin beide bedrijven 50 pro-

cent aanhouden. VolkerWes-
sels kondigde aan dat het een
aanvullende provisie neemt
voor het OpenIJ-project. Het
juiste bedrag is niet bekend -
gemaakt, maar de groep
stelde wel dat het een sub-
stantieel bedrag is. Volker-
Wessels bleef wel achter zijn
outlook voor heel 2017 staan.
Daardoor was de reactie van
de beleggers op het nieuws
wat milder. Toch liep het ver-
lies op tot 10 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 22,88 euro
Ticker: KVW NA
ISIN-code:NL0012294466

Kinepolis, de grootste Belgi-
sche cinemagroep, plaatste
probleemloos twee nieuwe
obligaties voor een bedrag van
125 miljoen euro bij institutio-
nele investeerders. De eerste
obligatie met een looptijd van

acht jaar bracht 60 miljoen
euro in het laatje, de tweede
met een looptijd van tien jaar
was goed voor 65 miljoen
euro. Kinepolis zal de
opbrengst gebruiken voor zijn
verdere expansie, met de over-
name van het Canadese Land-
mark Cinemas die intussen is
afgerond, en de bouw van
nieuwe complexen in een aan-
tal landen. De koers van Kine-
polis bereikte een nieuwe top.
De trend blijft stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 59,96 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061

ThromboGenics liet weten dat
het niet langer op zoek is naar
patiënten voor de fase II-studie
met het kandidaat-geneesmid-
del THR-409. De rekrutering
schoot niet op, omdat die
patiënten nauwelijks te vinden

zijn. ThromboGenics wil het
vrijgekomen geld gebruiken om
naar nieuwe kandidaat-medi-
cijnen te zoeken die beloftevol-
ler zijn en waarvoor de rekrute-
ring vlotter verloopt. De resul-
taten voor THR-317 in het eer-
ste kwartaal van 2018 zullen
aan de verwachtingen moeten
voldoen. Het tegenvallende
nieuws leidde vrijdag tot een
koersval van 18 procent. Op
3 euro bevindt zich een belang-
rijke horizontale steunzone.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 3,46 euro
Ticker: THR BB
ISIN-code: BE0003846632
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E inde van het jaar, tijd
van de overzichten. We
bekijken de stand van

onze posities.
LVMH is een luxepaardje
op de beurs. Maar te duur is
te duur. Aandeelhouders
konden een calloptie schrij-
ven. Wie geen aandelen
LVMH bezit, kon proberen
ze goedkoper aan te kopen
door putopties te schrijven.
We wachten af.
Begin dit jaar stond het aan-
deel AB InBev bij zowat
elke zichzelf respecterende
expert bovenaan in het
lijstje favorieten voor 2017.
We schreven een in the mo-
ney-put, waarmee we goed
zitten. Onze bull call spread
levert al een beperkte winst
op. Té beperkt. Wachten.

Het aandeel Proximus
moddert wat aan. Maar we
behouden het vertrouwen
in hogere koersen en wach-
ten af met beide posities.
Wie het zekere voor het on-
zekere wil nemen, kan
eventueel de geschreven
put met een mooie winst
sluiten.

De koers van Ahold Del-
haize stijgt flink sinds sep-
tember. Onze geschreven
put doet het dan ook uitste-
kend. De beschermput doet
uiteraard een stapje terug,
maar per saldo zitten we op
rozen.
Met de geschreven call april
330,00 dollar kunnen aan-

deelhouders van Tesla pro-
beren te profiteren van de
gekke prijzen die beleggers
betalen voor calls op Tesla.
Onze winst op de call be-
draagt al 6 dollar. We wach-
ten geduldig af. Bij een te-
rugval van de koers kan de
winst snel oplopen.
Wie de aandelen niet bezat,
kon met een gekochte put
op een terugval van de koers
inspelen. De put januari met
uitoefenprijs 310 dollar zit
intussen at the money.
Wacht rustig af. Beleggers
die met deze strategie niet
hebben meegedaan, hebben
dezer dagen een nieuwe
kans. Ze kunnen bijvoor-
beeld de put februari
315 dollar kopen voor
20 dollar. z

Het vorig jaar ingezette
herstel van de grond-
stoffenindustrie zet

niet door. In 2016 kwam een
einde aan vijf jaar (op index-
niveau) dalende grondstof-
fenprijzen. Maar de gediver-
sifieerde Bloomberg
Commodity-index noteert
begin december weer met
een negatief rendement van
4 procent, na een klim met
12 procent in 2016. Maar de
prestatie van de grondstof-
fenindexen wordt in niet ge-
ringe mate bepaald door de
samenstelling ervan. Zo no-
teert de S&P GSCI-index 
5 procent in de plus. Die in-
dex is sterk overwogen in
energie en dankt het posi-
tieve rendement aan het
herstel van de olieprijs van
de voorbije maanden. Toch
is er geen ontkennen aan dat
de grondstoffen als activa-

klasse het dit jaar opnieuw
beduidend slechter doen
dan de aandelenmarkten.

Groeiende vraag
Prestaties op indexniveau
verbergen vaak vrij grote
verschillen tussen de grond-
stoffen. Bij de winnaars
steelt palladium de show
met een rendement van 45
procent. De prijs van edel-
metaal steeg dit jaar zelfs
voor het eerst boven die van
het zustermetaal platina.
Palladium profiteert van een
groeiende vraag naar kataly-
satoren voor benzinevoer-
tuigen. Er is ook al zes jaar
op rij een aanbod tekort op
de globale palla diummarkt.
Daardoor slinken de boven-
grondse voorraden.
In het zog van palladium
presteerden ook de indu -
striële metalen uitstekend.

Omdat de overproductie
werd aangepakt en de voor-
raden sterk afgebouwd zijn,
dreigt bij sommige metalen
nu zelfs een aanbodtekort.
De London Metal Exchange
(LME)-index van basisme-
talen noteert ook na de te-
rugval van de jongste weken
nog altijd bijna een vijfde
hoger dan begin dit jaar.
Sinds begin 2016 is de index
met meer dan 60 procent
gestegen. Verschillende ba-

sismetalen als koper, alumi-
nium en zink lieten dit jaar
al meerjaarse hoogtepunten
optekenen. De prijsstijgin-
gen worden ook gedreven
door speculatief geld.

Negatief rendement
Boven aan de lijst van nega-
tieve rendementen vinden
we landbouwgrondstoffen
en granen terug. In het na-
jaar van 2016 waren de prij-
zen van maïs en tarwe naar
het niveau van 2009 terug-
gevallen. Los van enkele
korte oplevingen bracht
2017 geen beterschap. De
granenmarkten lijden onder
een overaanbod en hoge
voorraden. Bij grondstoffen
met een sterke geografische
concentratie van het aanbod
(onder meer cacao en koffie)
kan de situatie wel snel
 keren. z

OPTIES

Terugblik op ingenomen posities- deel 2
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Naam Ingenomen posities Aankoopprijs Huidige prijs Advies
LVMH Schrijf call maart ‘18 240 EUR 12,17 EUR 15 EUR Afwachten

Schrijf put sept ‘18 220 EUR 12,85 EUR 10,9 EUR Afwachten
AB InBev Schrijf put maart ’18 105 EUR 8 EUR 8,05 EUR Afwachten

Koop call maart ‘18 105 EUR 2,27 EUR 2,04 EUR Afwachten
Schrijf call maart ‘18 115 EUR 1,05 EUR 0,22 EUR

Proximus Koop call juni ‘18 30,00 EUR 0,76 EUR 0,60 EUR Afwachten
Schrijf put juni ‘18 29,00 EUR 2,73 EUR 0,90 EUR Afwachten

Delhaize Schrijf put juni ‘18 18,00 EUR 2,10 EUR 1,08 EUR Afwachten
Koop put juni ‘18 16,00 EUR 0,94 EUR 0,43 EUR Afwachten

Tesla Schrijf call april ‘18 330 USD 27,10 USD 21,2 EUR Afwachten
Koop put jan ‘18 310 USD 15,97 USD 13,86 USD Afwachten

TOP DRIE
Prestatie tot 5/12 (in dollar)
Palladium 45%
Lood 24%
Aluminium 21%

FLOP DRIE
Prestatie tot 5/12 (in dollar)
Suiker -25%
Koffie -17%
Tarwe -11%

GRONDSTOFFEN

Palladium top, landbouwgrondstoffen flop van 2017



inside beleggen portefeuille

H et Waalse biotechbedrijf
Bone Therapeutics
kondigde een intentie-

verklaring aan voor het afslui-
ten van een licentieovereen-
komst met het Russische
Cellthera. Beide bedrijven be-
kijken de mogelijkheid voor
het licentiëren van zowel
Preob, het autoloog botvor-
mend celtherapieproduct
 gemaakt uit beenmergcellen
van de patiënt, voor de indi-
catie osteonecrose, als van Al-
lob, het allogeen botvormend
celtherapieproduct dat is ge-
maakt uit beenmergcellen
van een gezonde vrijwilliger,
voor de indicatie vertraagd
helende breuken. Het zou
gaan om een licentie voor
Rusland en het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten
(GOS, groep van ex-Sovjetsta-
ten). Cellthera is de celthera-
piedochter van Pharmstan-
dard, een van de leidende
Russische farmabedrijven.
In september sloot Bone al
een eerste partnerschap voor
Preob met Asahi Kasei voor
de Japanse markt. Bovendien
heeft Pharmstandard de in-
tentie aan een mogelijke kapi-
taalverhoging deel te nemen.
Hoewel daarover niets is be-
slist, is het duidelijk dat extra
financiering nodig is om de
pijplijn in botvormende cel-
therapieproducten voort te
ontwikkelen. Dat was al lan-
ger zo, maar toch schrok de
markt van de expliciete
 verwijzing in de kwartaalup-
date op 9 november. Bone
Therapeutics heeft vol-
doende cash (9,1 miljoen euro
eind september) tot het
tweede kwartaal van 2018. De
verwachte cashburn voor
2017 werd verlaagd van
15 miljoen euro naar 13 à
14 miljoen (11,2 miljoen na
negen maanden).

Cruciale doorbraak
Bone Therapeutics reali-
seerde in september een cru-
ciale doorbraak met Allob, na
positieve resultaten in zowel
de fase I/IIa-studie bij pa-
tiënten die een lumbale verte-
brale fusieoperatie moeten
ondergaan, als in de fase IIa-
studie bij patiënten met ver-
traagd helende breuken. Be-
gin 2018 zullen alle 32
patiënten in de lumbale ver-
tebrale fusiestudie gerekru-
teerd zijn, met volledige stu-
dieresultaten begin 2019.
Door de sterke resultaten
mocht de studie in vertraagd
helende breuken vervroegd
worden afgesloten. De voor-
bereidingen voor een fase
IIb-studie tegen eind 2018 lo-
pen volop. Met Preob krijgen
we in het derde kwartaal van
2018 belangrijke tussentijdse
resultaten over de fase III-
studie bij patiënten met
osteo necrose, met de moge-
lijkheid tot vervroegd stop-
zetten van de studie bij goede
resultaten.

Lage aankooplimiet
We gaven eerder al aan dat
we naar aanleiding van de
herfinanciering onze positie
willen uitbreiden. We antici-
peren daarop door een aan-
kooporder te plaatsen. De
huidige marktkapitalisatie
van 63 miljoen euro is een
veel te voorzichtige inschat-
ting van de waarde van de be-
loftevolle technologie, en we
verwachten na de herfinan-
ciering een stevige herwaar-
dering in 2018 (rating 1C).

Ablynx: vol vertrouwen
We kijken vol vertrouwen
naar de toekomst van Ablynx
na een ontmoeting met top-
man Edwin Moses. Een eer-
ste cruciaal element daarvoor

is het feit dat de fase III-re-
sultaten met Caplacizumab,
het kandidaat-geneesmiddel
tegen de zeldzame en dode-
lijke bloedstollingsziekte
TTP, nog beter zijn dan ver-
hoopt. Het feit dat zowel in
de fase II- als in de fase III-
studie geen enkele behan-
delde patiënt overleed, te-
genover vijf patiënten in de
placebo-arm, en dat het aan-
tal patiënten die hervielen
met 90 procent werd terug-
gedrongen, bieden een sterke
ondersteuning voor de com-
merciële slaagkansen van het
product. De specialisten die
deelnamen aan de studies
zijn volledig overtuigd.
De markt voor TTP in
Noord-Amerika, Europa en
Japan wordt op 800 miljoen
euro geschat. Na de fase II-
studie bijven de verwachtin-
gen voor de penetratiegraad
(50%), de tijdsduur tot piek-
verkoop (3 jaar na terugbeta-
lingsovereenkomst op land-
basis) en de prijs minstens
overeind. Ablynx mikt op
een Europese goedkeuring in
het derde kwartaal van 2018.
En na de indiening van het
goedkeuringsdossier bij het
Amerikaanse geneesmidde-
lenagentschap (FDA) in de
eerste jaarhelft van 2018 re-
kent het op een goedkeuring

in de Verenigde Staten tegen
eind 2018.

Lupusresultaten
In de eerste jaarhelft van
2018 krijgen we resultaten
van een fase IIb-studie met
vobarilizumab bij patiënten
met lupus. Analisten houden
in hun waardering geen re-
kening meer met vobarilizu-
mab nadat partner AbbVie
vorig jaar de nanobody niet
heeft gelicentieerd voor de
indicatie reuma. Maar posi-
tieve resultaten met lupus
kunnen AbbVie alsnog over-
tuigen, of een uitzicht bieden
op een nieuwe deal met een
andere partner.
Daarnaast is het in de tweede
jaarhelft uitkijken naar de re-
sultaten van een fase IIb-stu-
die met het RSV-middel
ALX-0171 bij jonge kinderen.
De medische behoefte is erg
groot, en Ablynx start in de
eerste jaarhelft van 2018 al
een klinische studie bij Ja-
panse baby’s en bij volwasse-
nen met RSV na een stamcel-
transplantatie. De komende
vier jaar starten jaarlijks ge-
middeld twee nieuwe klini-
sche studies in de uitgebreide
samenwerking met de we-
reldleider Merck & Co in
kankerimmunologie.
Ablynx beschikt na de beurs-
gang op Nasdaq over circa
380 miljoen euro cash (5 euro
per aandeel). Het aandeel
steeg dit jaar afgerond met 80
procent, maar op basis van
realistische verkoopverwach-
tingen van caplacizumab, de
indrukwekkende pijplijn en
met de ondersteuning van de
gespecialiseerde biotechbe-
leggers uit de Verenigde Sta-
ten zien we de komende ja-
ren een significant opwaarts
potentieel. Het aandeel blijft
koopwaardig (rating 1C). z

Bone Therapeutics: 
intentieverklaring voor tweede samenwerkingsakkoord
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Aankoop:  we kopen 75 aandelen Bone Therapeutics (bij) tegen
maximaal9,60 euro
Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde
105.675,52 87,4 15.191,16 12,6 120.866,68 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2017                                                 Sinds 01/01/2017
Inside Beleggen                     +7,8%                            Eurostoxx50-index             +9,1%
Bel-20-index                          +11,6%                           MSCI World-index             +8,8%

Orders

Nieuws uit de bedrijven
Thema energie
• Cameco: begin vorige week maakten de aandelen uit de sector,
inclusief die van Cameco, een forse koerssprong. De aanleiding
was de aankondiging van de grootste uraniumproducent Kazatom-
prom van een nieuwe productiebeperking. Gespreid over de peri-
ode 2018-2020 zou dat het aanbod met 20 procent moeten verla-
gen. Van de beoogde productiedaling met 11.000 ton zou 4000
ton of 7,5 procent van het totale aanbod volgend jaar al worden
afgebouwd. De sector gaat al jaren gebukt onder overcapaciteit.
• Euronav: heeft voor de derde keer in enkele weken een oud schip
uit de vloot verkocht. Na de recente verkoop van de VLCC Artois
(2001) en de Suezmax Cap Georges (1998) was de VLCC Flandre
(2004) aan de beurt, de oudste tanker in de vloot. De verkoopprijs
bedroeg liefst 45 miljoen dollar, waardoor er een kapitaalwinst van
20,3 miljoen dollar wordt geboekt.

Thema goud en metalen
• Nyrstar: diverse bronnen melden dat Nyrstar betrokken is bij de
grootste zinkdeal ooit. Een zevenjarig bevoorradingscontract met

Glencore in de Verenigde Staten eindigt op 31 december 2018 en
zou niet verlengd worden, maar overgaan naar Trafigura, de refe-
rentieaandeelhouder van Nyrstar. Door twijfels rond China staan
de basismetaalaandelen in het algemeen en Nyrstar in het bijzon-
der de jongste tijd weer onder druk.

Thema vergrijzing
• Argen-x: had nieuws over de molecule ARGX-110 (kankerimmu-
nologie) en de molecule ARGX-113 voor de auto-immuunziekte
myasthenia gravis, een zeldzame spierziekte. Die laatste resulta-
ten voldeden volkomen aan de verwachtingen en maken van
ARGX-113 een mogelijke blockbuster. Ze joegen de koers dan ook
naar recordhoogten.
• Mithra Pharmaceuticals: kondigde de verkoop van de Franse
dochter Mithra France aan en bevestigde de deal met het Brazili-
aanse Libbs voor Estelle.
• Thrombogenics: zet de klinische studie voor de molecule THR-
409 (Jetrea/ocriplasmine) stop omdat de rekrutering van patiën-
ten te moeizaam blijft verlopen (lees ook Markt in beeld p. 10).



inside beleggen obligaties

In tegenstelling tot de con-
sensus begin dit jaar is de
rente niet gestegen, maar

eerder stabiel gebleven. Het
was rustig op de meeste obli-
gatiemarkten. Dat is niet ab-
normaal. We waren gewoon
geworden aan heftige
schommelingen. Maar die
zijn eigenlijk atypisch voor
de obligatiemarkten. Bete-
kent het dat 2017 een dood-
gewoon jaar was voor obli-
gaties? En wat zijn de
vooruitzichten voor 2018?

De korte rente
De Amerikaanse centrale
bank heeft de voorbije twee
jaar al vier keer de officiële
rentetarieven verhoogd met
25 basispunten (0,25%). Het
basistarief van de Federal
Reserve ligt op 1,25 procent.
Wellicht volgt begin volgend
jaar een nieuwe beperkte
renteverhoging. De Ameri-
kaanse economie is aan de
beterhand, maar de inflatie
stijgt niet. Dat heeft onder
andere te maken met de be-
perkte stijging van de lonen.
De arbeidsmarkt is verre van

verzadigd waardoor werk -
gevers nog niet gedwongen
worden hogere lonen te be-
talen.
In Europa is de inflatie licht-
jes gestegen door de sterke
stijging van de olieprijzen.
Maar de druk van de ener-
gieprijzen neemt de jongste
weken af, zodat ook de con-
sumentenindex niet langer
onder opwaartse druk staat.
Bovendien is de euro weer
sterker geworden tegenover
de meeste andere munten.
Daardoor worden inge-
voerde producten uit het

buitenland hier goedkoper.
De Europese Centrale Bank
(ECB) kan haar lage renteta-
rieven makkelijk behouden.
Een verhoging van de korte
rente zit er daarom volgend
jaar wellicht niet aan te ko-
men.

De lange rente
De ECB koopt al geruime
tijd massaal obligaties op.
Daar heeft ze drie belang-
rijke redenen voor. De eerste
is het laag houden van de
lange rente. De tweede re-
den heeft te maken met het

stimuleren van de krediet-
verlening, en ten slotte pro-
beert de ECB beleggers aan
te moedigen hun spaargeld
aan risicovollere investerin-
gen te besteden, zoals aan-
delen. De economie, die al
een tijdje weer groeit, krijgt
daardoor nog meer zuurstof.
De ECB heeft onlangs beslist
het aankoopprogramma nog
een tijdje te verlengen, zij
het op iets beperktere
schaal. De centrale bank
heeft sinds het begin van het
aankoopprogramma al voor
het gigantische bedrag van
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INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco Invest 4,8% 20/11/24 100,18 4,77 % 100.000 NR
EUR Republic of Argentina 5,25% 15/01/28 102,25 4,96% 100.000 NR
EUR Europcar 4,125% 15/11/24 102,49 3,72% 100.000 B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875% 15/03/24 106,39 5,65% 100.000 B-
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 102,36 1,72% 5000 BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 100,99 2,66% 2000 A-
USD Ensco PLC 4,5% 01/10/24 80,96 8,19% 2000 BB
USD Petrobras Finance 5,3% 27/01/25 101,35 5,07% 2000 BB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,05 3,74% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 103,00 1,84% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,03 1,04% 10.000 AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 100,25 2,00 % 2000 A+
AUD Auckland Council 3,5% 09/03/26 102,37 3,17 % 100.000 AA
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,93 3,16% 2000 A+
ZAR EIB 8,125% 21/12/26 97,14 8,59% 5000 AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 94,70 13,59 % 10.000 NR
PLN INTL BK RECON 3,25% 31/01/19 102,00 1,52% 1000 AAA

Opvallend stabiele obligatiemarkten in 2017



2100 miljard euro obligaties
gekocht. Ten minste tot en
met september 2018 zal ze
maandelijks nog voor 30 mil-
jard euro obligaties uit de
markt nemen. Dat is de helft
van wat ze momenteel maan-
delijks aankoopt. Maar in to-
taal gaat het nog over min-
stens 270 miljard euro.
Door de aankondiging van de
halvering van het inkooppro-

gramma heeft de ECB echter
wel een signaal gegeven dat
het monetaire beleid stilaan
weer genormaliseerd wordt.
Dat moet normaliter uitmon-
den in een lichte stijging van
de lange rente. Maar de hy-
potheekrente blijft, histo-
risch gezien, laag.
Conclusie: de obligatiemark-
ten bleven dit jaar gespaard
van grote schommelingen
omdat de economie rustig
groeit en de ECB de econo-

mie blijft ondersteunen. Vol-
gend jaar zal daar geen we-
zenlijke verandering in ko-
men.

De obligatieportefeuille
Voor Europese beleggers ligt
het zwaartepunt van de obli-
gatieportefeuille op de euro.
Als richtlijn stellen we nog
altijd voor 40 tot 60 procent
van de obligaties aan te hou-
den in euro. Risicobewuste
beleggers opteren voor 
40 procent en risicoaverse
beleggers voor 60 procent.
De Amerikaanse dollar ver-
dient ongeveer een vijfde
deel van de portefeuille. Voor
het overige gedeelte komen
de Noorse kroon, de Zwit-
serse frank en de Japanse
yen in beeld. Maar we weten
dat leningen in die veilige
munten slechts een symboli-
sche rentevergoeding aan-
bieden.
De Zweedse kroon, de Cana-
dese, de Australische en de
Nieuw-Zeelandse dollar en
het Britse pond kunnen sa-
men nog 10 procent innemen.
De Turkse lira en de Zuid-
Afrikaanse rand kunnen het
rendement wat opkrikken op
voorwaarde dat die munten
niet te veel waarde meer ver-
liezen tegenover de euro.
We kiezen voor alle munten
een korte tot middellange
looptijd (twee à vijf jaar). De
gemiddelde restlooptijd van
de obligaties, ligt rond 3,5
jaar. Alleen bij de Turkse lira
mag de looptijd van de obli-
gaties langer zijn dan vijf jaar
omdat de rente in Turkije
nog kan zakken.
We brengen vanaf morgen
(vrijdag 15 december) op de
website dagelijks de perspec-
tieven van diverse munten
voor 2018, te beginnen met
de Amerikaanse dollar. z

Zoektocht naar hoge rendementen

We zijn al geruime tijd op zoek naar obligaties met een hoog ren-
dement. Echt moeilijk is dat niet als de munt en/of de kwaliteit
van de debiteur geen rol spelen. Vorige week wezen we op obliga-
ties uitgegeven in Turkse lira en Zuid-Afrikaanse rand.
Wie het risico van de munt aandurft, vindt zelfs bij de beste debi-
teuren als Europese Investeringsbank of KfW verleidelijke rende-
menten. Die laatstgenoemde Duitse kwaliteitsbank heeft ook
obligaties met een aantrekkelijk rendement uitgegeven in Mexi-
caanse peso en Braziliaanse real. De emissie in peso heeft een
coupon van 5,5 procent. De vervaldag ligt op 22 november 2019.
De stukken zijn te koop aan 96,63 procent, wat het rendement op
7,39 procent brengt. De kleinste coupure is 10.000 peso, onge-
veer 450 euro. De obligatie in Braziliaanse real brengt zelfs een
jaarrendement van 8,39 procent op. Ze heeft een looptijd van vier
jaar (tot 15/12/2021). De coupon bedraagt 9 procent, maar de
prijs loopt al op tot 102 procent. Er zijn coupures van 5000 real of
1284 euro.
Voor beleggers die de munt belangrijker vinden dan de debiteur,
wijzen we op twee nieuwe obligaties met een rendement van
meer dan 7 procent. De eerste is uitgegeven in Amerikaanse dol-
lar door het Canadese bedrijf Bombardier, dat ook in België goed
bekend is wegens de treinstellen en de trams. De coupon
bedraagt 7,5 procent en de vervaldag ligt op 1 december 2024.
Tegen een koers van 101,45 procent bedraagt het rendement 
7,23 procent op jaarbasis. Er zijn coupures vanaf 2000 dollar.
Bombardier heeft rating B-. Dat wijst op een zeker risico.
De tweede obligatie is uitgegeven in euro door de Franse telecom-
reus Altice. Begin november maakte het bedrijf slechte cijfers
bekend. Het verlies over de eerste negen maanden van het boek-
jaar steeg tot 1,90 miljard euro. Altice torst een schuldenberg van
50 miljard euro. Het krijgt daardoor de weinig benijdenswaardige
eer van het telecombedrijf met de meeste schulden. De emissie
met een vervaldag op 15/05/2022 en een coupon van 7,25 pro-
cent is te koop voor 99,67 procent van de nominale waarde. Daar-
door is het rendement opgelopen tot 7,34 procent. Een coupure
kost 100.000 euro. Altice draagt de speculatieve rating B. Dus
enkel voor zeer risicobewuste investeerders.

OBLIGATIEFOCUS

De obligatiemarkten
bleven dit jaar

gespaard van grote
schommelingen, en
daar zal volgend jaar
geen wezenlijke
verandering in

komen.
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INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1809 +11,23%
EUR/GBP 0,8778 +2,59%
EUR/NOK 9,8192 +8,24%
EUR/SEK 9,9197 +1,58%
EUR/CAD 1,5233 +6,99%
EUR/AUD 1,5628 +9,92%
EUR/NZD 1,7283 +15,28%
EUR/ZAR 16,131 +10,59%
EUR/TRY 4,6638 +27,70%
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inside beleggen lezersvraag

Het aandeel van Freeport-
McMoRan stabiliseert de
jongste maanden. Is het nog
altijd koopwaardig? 

Freeport-McMoRan (FCX)
verkocht vorig jaar 4,65 mil-
jard pound koper en is daar-
mee de grootste onafhanke-
lijke, beursgenoteerde
koperspeler ter wereld.
Na enkele jaren van forse
prijsdalingen herstelde de
koperprijs sinds begin 2016
met afgerond 50 procent.
Begin dat jaar waren er forse
twijfels over de groei van de
Chinese economie. Maar die
bleken overtrokken, en bo-
vendien kwam er prijssteun
door het vooruitzicht op een
mogelijk aanbodtekort vanaf
2019.
Het aandeel van FCX profi-
teerde initieel stevig mee
van het prijsherstel. Het was
in 2015 flink afgestraft we-
gens een te hoog opgelopen
schuldpositie, na de her-
nieuwde instap in 2013 in de
Amerikaanse olie- en gassec-
tor. FCX verminderde vorig
jaar de schuldpositie met
8,6 miljard dollar, vooral
dankzij de verkoop van ac-
tiva voor 6,6 miljard dollar
(onder meer voor 2,7 miljard
dollar olie- en gasactivitei-
ten). De nettoschuldpositie
bedroeg eind september nog
9,8 miljard dollar, of 1,8 keer
de bedrijfskasstroom
(ebitda) van de jongste
twaalf maanden, tegenover
nog 20,1 miljard of 4,6 keer

de ebitda eind 2015.
Dit jaar stokt het herstel van
het aandeel door een dispuut
met de Indonesische over-
heid over het Grasberg-pro-
ject. Dat omvat de grootste
koper- en goudreserve ter
wereld en is de goedkoopst
producerende mijn voor
FCX. Vorig jaar besliste de
Indonesische overheid dat
buitenlandse mijnbouw -
bedrijven nog maximaal een
belang van 49 procent in
mijnprojecten mogen heb-
ben. FCX heeft een belang
van 90 procent in Grasberg
(waarvan 40 procent aange-
houden door Rio Tinto).
Sindsdien lopen moeilijke
besprekingen over de voor-
waarden voor het afbouwen
van het belang en over an-
dere verplichtingen die FCX
op zich moet nemen om de
productielicentie na 2021 te

behouden. Zo zal FCX een
kopersmelterij moeten bou-
wen in Indonesië, en zullen
de belastingen verhogen. 
Vorige week raakte bekend
dat Rio Tinto zijn belang
verkoopt.
Grasberg is cruciaal in de
portefeuille van FCX, dat
naast zeven kopermijnen en
een molybdeenmijn in
Noord-Amerika ook nog
twee kopermijnen in Latijns-
Amerika omvat. De hogere
koperprijs sijpelt door in de
resultaten van FCX. Na ne-
gen maanden is er een netto-
winst van 0,68 dollar per
aandeel, tegenover nog een
nettoverlies over dezelfde
periode vorig jaar van
0,05 dollar per aandeel. Door
de onzekerheid over 
Grasberg en de vooruitgelo-
pen koperprijs verlagenwe
het advies naar houden 
(rating 2B). z
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Is Freeport-McMoRan nog koopwaardig?

Chat mee op DONDERDAG 
14/12  VAN  12 TOT 13 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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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 7/12  ArcelorMittal, Realdolmen
Vrijdag 8/12 Analyse terugblik 2017, voorwoord
Maandag  11/12  Ablynx, Bone Therapeutics
Dinsdag 12/12   Opties (update, deel 2), grondstoffen (terugblik 2017)
Woensdag 13/12 Lezersvraag (Freeport McMoran), pdf
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DONDERDAG 14 DECEMBER
Frankrijk: inflatie
VS: detailhandel

VRIJDAG 15 DECEMBER
Frankrijk: werkloosheid
EU: handelsbalans
VS: industriële productie

MAANDAG 18 DECEMBER
EU: inflatie

DINSDAG 19 DECEMBER
België: loonkosten
Duitsland: IFO-indicator
(ondernemersvertrouwen)
EU: loonkosten
VS: bouwvergunningen

WOENSDAG 20 DECEMBER
België: vastgoedprijzen
VS: verkoop bestaande huizen
VS: olievoorraden

DONDERDAG 21 DECEMBER
VS: vooruitlopende indicatoren

VRIJDAG 22 DECEMBER
België: inflatie
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