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Beursfeest? Welk beursfeest? Veel
Europese beleggers zullen zich
dat de jongste dagen hebben afge-

vraagd. Alleen in de Verenigde Staten
zijn de beurzen acht jaar ononderbroken
blijven stijgen, zonder een correctie van
minstens 20 procent. Op de Europese
aandelenmarkten is die klim sinds het
voorjaar van 2009 meerdere malen
onderbroken. Vandaar dat tegenover
de stijging met 250 procent van de Stan-
dard&Poor’s500-index een
klim van 90 procent staat
voor de Eurostoxx50-index
en een iets schappelijkere
140 procent voor de Stoxx
Europe 600-index.
De Europese Centrale

Bank heeft vele jaren langer
gewacht om met kwantita-
tieve versoepeling (QE) te
beginnen dan de Federal
Reserve. De Europese Unie
sukkelde van de ene crisis
in de andere, met de brexit
als recente dieptepunt. De
groei in Europa deed bijna
alle jaren onder voor de Amerikaanse,
wat zich vertaalde in een veel geringere
stijging van de bedrijfsresultaten in
Europa. En tot slot voerden de Europese
overheden doorgaans een weinig aan-
delenvriendelijk beleid, met als treffend
voorbeeld de Belgische speculatiebe-
lasting van 2016.

Serieuze herstelkansen
Er zijn nochtans flink wat argumenten

om te stellen dat de Europese aande-
lenmarkten serieuze herstelkansen heb-
ben – en dat niet alleen op basis van de
lagere waarderingen. Een gemiddeld
Amerikaans indexaandeel wordt ver-
handeld tegen 25 keer de recurrente
winst voor 2017 (zonder eenmalige ele-

menten), tegen 3,1 keer de boekwaarde
en 2,1 keer de omzet. Voor de gemid-
delde Europese indexwaarde is dat 
18,5 keer de recurrente winst, 1,9 keer
de boekwaarde en 1,3 keer de omzet.
Het potentieel komt voort uit het eco-

nomische herstel en de flink verbete-
rende bedrijfsresultaten. De output in
de eurozone lag in februari op het hoog-
ste peil in bijna zes jaar. De index van
de aankoopdirecteuren (PMI) klom van

54,4 in januari naar 56 in
februari.
De bedrijfswinsten groei-

den in het vierde kwartaal
voor het eerst in anderhalf
jaar meer in Europa dan in
de Verenigde Staten. De
winstgroei met 11 procent
van de Stoxx Europe 600-
index in de laatste drie
maanden van 2016 is niet
alleen de hoogste in twee
jaar, maar ook beduidend
meer dan de winsttoename
met 5 procent van de bedrij-
ven in de S&P500-index.

Het is daarom vreemd dat de Euro-
pese indexen sinds begin dit jaar ach-
terblijven op de Amerikaanse. Er is ook
nog geen massale toevloed van kapitaal
op gang gekomen richting de Europese
beurzen. Eén factor weerhoudt de inter-
nationale beleggers ervan enthousiast
te reageren: de nakende presidentsver-
kiezingen in Frankrijk. De recentste pei-
lingen wijzen steeds minder op een ecla-
tant succes voor Marine Le Pen. Als zij
van de macht kan worden gehouden,
mogen we uitgaan van een forse inhaal-
beweging van de Europese aandelen-
markten, die vergelijkbaar is met die
van de eerste helft van 2015, toen Europa
voor één keer wel spectaculair uitblonk
tegenover de Verenigde Staten. z
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De Franse Peugeot-Citroën-groep
(PSA) neemt het Duitse Opel en
het Britse Vauxhall over. Het

stond al een tijdje in de sterren geschre-
ven. Maar er moesten eerst een paar
politieke hindernissen genomen wor-
den. De Duitsers en de Britten hebben
garanties gekregen dat de Fransen niet
onmiddellijk fabrieken sluiten. General
Motors (GM) is verlost van zijn zieke
Europese dochters. De consolidatiebe-
weging mag naar een hogere versnelling
schakelen. De Europese autosector staat
voor gigantische uitdagingen.

10 miljard euro verlies
GM nam Opel over in 1925. Lange tijd

ging het erg goed. Maar de afgelopen
jaren stapelt Opel de verliezen op. Sinds
2009 staat de teller op bijna 10 miljard
euro. Vorig jaar legde Opel op elke ver-
kochte wagen 200 dollar bij. De inter-
nationalisering van de sector ging dui-
delijk aan het merk voorbij. Terwijl con-
currenten als Volkswagen en BMW
begonnen te exporteren en zelfs te pro-
duceren in Azië en Latijns-Amerika,
bleef Opel zitten in de verzadigde Euro-
pese markt. Het management zag de
wijziging van het wagenlandschap met
lede ogen gebeuren. Maar GM vond dat
Opel uitsluitend actief moest blijven op
de thuismarkten.

Misschien is er nu een kans om het
zieltogende Opel nieuw leven in te bla-
zen. PSA zal de Duitse kwaliteit van
Opel willen uitspelen en naar andere
continenten exporteren. Dat zou tot een
aanzienlijke stijging van de verkoop bij
Opel moeten leiden. Maar een hoger
verkoopvolume zal niet volstaan. De
marges moeten ook omhoog. Momen-
teel concurreert Opel in het middenseg-
ment met de grote merken als Toyota
en Volkswagen. Er valt per verkochte
wagen slechts een erg beperkte winst te

halen. Daarom moet Opel een merk wor-
den waarvoor de consument een premie
wil betalen. Net zoals voor BMW, Mer-
cedes-Benz, Audi en Volkswagen.

‘Made in Germany’
De CEO van PSA, Carlos Tavares, zal

bij Opel wellicht Duitsers aan het roer
laten en focussen op het label ‘Made in
Germany’. Maar er is veel werk aan de
winkel. Bij Opel is de voorbije jaren al
veel geherstructureerd. En toch blijven
de verliezen zich opstapelen. De kosten
moeten verder naar beneden. Fabrieken
sluiten is niet onmiddellijk aan de orde.
Maar op termijn zal er wellicht geen
andere optie zijn.
De combinatie van PSA en Opel zal

16 miljoen wagens per jaar fabriceren.
Daarmee wordt ze de tweede in Europa,
na VW. Opel staat sterk in Duitsland en
in het VK, via zijn zustermerk Vauxhall.
Op die twee grootste Europese markten
was PSA maar beperkt aanwezig.
Er komen ongetwijfeld schaalvoorde-

len door de fusie met PSA, maar ander-
zijds moet de fusiegroep rekening hou-
den met nieuwe uitdagingen. En enorm
veel slagkracht heeft PSA niet. Het is
nog maar drie jaar geleden dat de groep
van de ondergang moest worden gered
met geld van de Franse staat en de Chi-
nese Dongfeng Motor Group.

Naar een hogere versnelling

Analyse van de week
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Aziatische invasie
Dat Opel wordt overgenomen door

PSA, zelf nog maar net van de onder-
gang gered, kenmerkt de Europese auto-
industrie. Die is op op zoek naar een
onvermijdelijke herstructurering. De
volumeconstructeurs worden van twee
kanten belaagd. Enerzijds groeit de
vraag niet , is er overcapaciteit en staan
de marges onder druk. Anderzijds wil-
len ook de luxemerken een almaar groter
deel van de koek. Hun aanbod kleine
en zuinige modellen groeit al jaren.
Een aanzienlijk deel van de Europese

auto-industrie is in handen van de Azi-
aten. Het Indiase Tata Motors heeft het
verlieslatende Jaguar en Land Rover
gekocht. Het Chinese Geely nam Volvo
over. De Chinezen hebben ook het fail-

liete Saab en de Engelse Rover Group
in portefeuille. Renault zit nog in Franse
handen, maar maakt deel uit van een
groep met onder meer NissanenDacia.

Batterijen
De autosector staat voor gigantische

uitdagingen. Tientallen jaren teerden de
wagenbouwers op verbrandingsmoto-
ren. Die werden fors beter en zuiniger,
maar in essentie veranderde weinig aan
het basisconcept. De opkomst van de
elektrische wagens schudde de bouwers
van klassieke motoren wakker. Maar
het is de vraag of ze op tijd uit hun win-
terslaap zijn gewekt. De batterij is het
hart van elke elektrische wagen. Maar
Europa heeft geen grote batterijproduc-
tie. De vraag wordt gesteld of dat wel
snel zal gebeuren.
Verder dreigt gevaar uit totaal onver-

wachte hoek. Niet-automerken als
Google en Apple hebben hun oog laten

vallen op de sector. En vreemd is dat
niet. Wagens worden almaar meer een
computer. Het is een evolutie waarmee
de klassieke autobouwers rekening moe-
ten houden.

Koersen op dreef
Ondanks alles deden de aandelen van

de meeste Europese autobouwers het
het voorbije jaar verre van slecht. De

absolute uitblinkers het afgelopen jaar
waren het Italiaanse Fiat Chrysler Auto-
mobiles en Peugeot-Citroën met res-
pectievelijk 59 en 35 procent koerswinst
over de voorbije twaalf maanden. Ook
het aandeel van Volkswagen heeft zich
opvallend snel van de sjoemelsoftware-
kater kunnen herstellen. De Duitse luxe-
merken BMW en Daimler en het Franse
Renault bleven achter. z

DE OPKOMST VAN DE
ELEKTRISCHE WAGENS

SCHUDDE DE BOUWERS
VAN KLASSIEKE MOTOREN
WAKKER. MAAR HET IS DE
VRAAG OF ZE OP TIJD UIT
HUN WINTERSLAAP ZIJN

GEWEKT.

Ω Als we naar de waarde-
ringen kijken, dan kunnen
we vaststellen dat,
ondanks de meer dan
degelijke gemiddelde
koersprestaties, de
analisten en beleggers
wel degelijk rekening
houden met de grote
uitdagingen waar de
sector de komende jaren
voor staat. De waarde-
ringen liggen mijlenver
onder het marktgemid-
delde, zowel in termen
van verwachte winst
voor dit jaar als in ter-
men van koers/boek-
waarde. Zeker de volu-
mespelers zijn spot-
goedkoop met ver-
wachte koers-winstver-
houdingen onder 7 en
koersen die onder de
boekwaarde liggen. Dat
geeft aan dat de markt-
verwachtingen voor dit
en de volgende jaren
verre van hooggespan-
nen zijn. De luxemerken
BMW en Daimler zijn
traditioneel wat duur-
der, maar zitten ook nog
een stuk onder het
marktgemiddelde. Peu-
geot-Citroën werd door
de markt beloond voor
de Opel-deal en noteert
daardoor in relatieve
termen ten opzichte van
de sectorgenoten duur-

der dan gewoonlijk.
Ω BMW verkocht nochtans

vorig jaar 2,36 miljoen
wagens. Dat is het op
een na hoogste aantal in
het 113-jarige bestaan
van de luxebouwer. Ver-
kooprecords werden
behaald in de Verenigde
Staten, Japan, het Ver-
enigd Koninkrijk en
Duitsland. In januari van
dit jaar was BMW trou-
wens weer een van de
grootste groeiers in zijn
sector. Ook het dividend
is een van de hoogste in
de sector.

Ω Licht favoriet in de sec-
tor blijft voor ons Daim-
ler. De Duitse groep
boven Mercedes-Benz
maakte sterke resulta-
ten over 2016 bekend.
Voor het eerst in haar
geschiedenis verkocht
de groep meer dan
3 miljoen auto’s. Aan-
deelhouders krijgen een
dividend van 3,25 euro
per aandeel, evenveel als
in 2015. Meteen goed
voor het hoogste rende-
ment (4,6%) in de sec-
tor. Daimler verwacht
voor 2017 een lichte
stijging van de resulta-
ten en dat stelde de
markt enigszins teleur.

Ω Met Renault zitten we
terug in Frankrijk. In

2016 steeg zowel de
omzet als de winst.
Bovendien groeide het
marktaandeel in alle
regio’s. Renault ver-
kocht vorig jaar
3,18 miljoen wagens.
Ook dit bedrijf is opti-
mistisch voor 2017.
Het Italiaanse Fiat
Chrysler Automobiles
gaat voor 2017 uit van
een netto-omzet tussen
de 115 en 120 miljard
euro. In 2016 bedroeg
die 111 miljard euro. De
aangepaste nettowinst
zou dit jaar naar ver-
wachting meer dan
3 miljard euro bedragen.
In 2016 was het
2,52 miljard euro. Wie
gedacht had dat de
sjoemelsoftware het
Volkswagen-aandeel blij-
vend zou doen crashen,
heeft verkeerd gedacht.
Volkswagen ondervond
wel de gevolgen van het
dieselschandaal, maar
zegt goede vooruitgang
te boeken in de afron-
ding ervan. Volkswagen
wil de aandeelhouders
bedanken voor hun ver-
trouwen en stelt een
dividend van 2,00 euro
per aandeel voor. Een
jaar eerder was het
slechts 0,11 euro per
aandeel.

OPVALLEND GOEDKOOP

ZES EUROPESE AUTOPRODUCENTEN IN CIJFERS

Aandeel Verwachte k/w ’17 Koers/boekwaarde      Dividendrend.    Koersprestatie 12 mnd.

BMW                            8,5                       1,2                        3,7%                       +13%

Daimler                         8,2                       1,1                        4,6%                       +14%

Fiat                              5,3                       0,8                            -                          +59%

Peugeot-Citroën            8,6                       1,2                        2,4%                       +35%

Renault                         6,3                       0,7                       3,56%                       +6%

Volkswagen                   6,5                       0,8                        1,4%                       +29%
Bron: Bloomberg
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De Canadese goudproducent Bar-
rick Gold slaagde er vorig boek-
jaar, ondanks een lagere output,

toch in hogere kasstromen te realiseren.
Tien jaar geleden produceerden de mij-
nen van de groep nog gezamenlijk
8,6 miljoen ounce goud, maar de pro-
ductie viel in 2016 terug naar 5,52 mil-
joen ounce. De expansie van het vorige
decennium had Barrick opgezadeld met
een schuld die eind 2014 piekte op
14,1 miljard dollar. Dat moest dringend
worden aangepakt. Een combinatie van
hogere kasstromen en de verkoop van
activa zette Barrick weer op
het goede spoor.
Vorig jaar werd de schuld

afgebouwd van bijna
10 miljard naar 7,93 miljard
dollar. Het is de bedoeling
dat cijfer tegen eind 2018 te
verminderen naar 5 miljard
dollar. Ongeveer de helft van de inspan-
ning zou dit jaar gebeuren. Tot 2019
moet minder dan 200 miljoen dollar
worden terugbetaald. Voor meer dan
60 procent van de uitstaande schuld ligt
de vervaldatum na 2032.
Barrick heeft nog mijnen in de etalage

staan. Zo wordt al bijna een jaar onder-
handeld over de verkoop van de par-
ticipatie (50%) in de Australische Kal-
goorlie-mijn. Die baat Barrick samen
met Newmont Mining uit. De Chinese
mijngroep Minjar ligt in poleposition
om het belang over te kopen voor
1,3 miljard dollar, maar de financiering
raakt voorlopig niet rond. Daardoor
kan ook Newmont nog niet worden
afgeschreven. Er is voor Barrick ook
geen haast bij, want Kalgoorlie doet het
operationeel niet slecht. Een ander actief
dat al lang de deur uit mag, is de par-
ticipatie van 63,9 procent in Acacia
Mining, dat een aantal mijnen in Afrika
uitbaat.
De schuld volledig op eigen kracht

afbouwen met eigen kasstromen zou
vanzelfsprekend langer duren. Toch
steeg de vrije kasstroom vorig boekjaar
naar een recordniveau van 1,51 miljard
dollar, tegenover 471 miljoen dollar een
jaar eerder. Barrick profiteerde van
lagere kapitaaluitgaven en een daling

van de rentelasten door de lagere schul-
den. Het break-evenniveau voor de vrije
kasstroom ligt naar eigen zeggen bij een
goudprijs van 1000 dollar. Dat heeft te
maken met de lage kostenstructuur van
de groep. De totale productiekosten
daalden vorig boekjaar naar 730 dollar
per ounce, tegenover 831 dollar een jaar
eerder. De komende drie boekjaren zal
die schommelen tussen 700 en 770 dol-
lar.
Dit jaar zal de output toenemen naar

5,6 tot 5,9 miljoen ounce. Tegen het einde
van het decennium zal de groepspro-

ductie terugvallen naar 4,5
tot 5,1 miljoen ounce. De
eventuele verkoop van bij-
komende activa kan die cij-
fers uiteraard sterk beïn-
vloeden. Barrick mikt op
organische groei en zet
vooral in op de vier eigen

projecten die vanaf 2021 operationeel
moeten zijn. Overnames zijn niet uit-
gesloten, maar enkel als de ligging en
de kostenstructuur bij de rest van de
activa passen. Behalve over 2,4 miljard
dollar aan cash beschikt Barrick nog
over een ongebruikte kredietlijn van
4 miljard dollar. Het kwartaaldividend
wordt opgetrokken van 2 naar 3 dol-
larcent per aandeel. z

Conclusie
Barrick verkiest kwaliteit (winst)
boven kwantiteit (volumes), en deed
het vorig jaar operationeel erg goed.
De vrije kasstroom was nooit eerder
zo hoog. Bij een ongeveer gelijke
waardering zijn de schulden wel nog
altijd groter dan bij Newmont en
Goldcorp. Ze worden wel versneld
afgebouwd en bovendien hebben de
mijnen van Barrick de laagste gemid-
delde productiekosten. Nog altijd
koopwaardig.

Advies: kopen
Risico: hoog
Rating: 1C

Kwaliteit gaat boven kwantiteit
BARRICK GOLD

DE VRIJE
KASSTROOM

STEEG NAAR EEN
RECORDNIVEAU

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 9 maart
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Munt: dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 21,1 miljard dollar
K/w 2016: 34
Verwachte k/w 2017: 22
Koersverschil 12 maanden: +34%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 0,6%



Rendabiliteit opgekrikt
DECEUNINCK

Aandelen

Met een omzetgroei van 4,1 pro-
cent over het boekjaar 2016 heeft
Deceuninck, de West-Vlaamse

producent van pvc-profielen voor ramen
en deuren, meer dan aan de verwach-
tingen voldaan. Omdat er verscheidene
negatieve wisselkoersontwikkelingen
waren, was dat een mooie prestatie.
Tegen constante wisselkoersen steeg de
omzet met 8,5 procent tot 670,9 miljoen
euro. Die groei bestaat voor 3,6 procent
uit een volumestijging, voor 4,9 procent
uit prijsstijgingen en een betere produc-
tenmix, en voor -4,4 procent
uit wisselkoerseffecten. Deceu-
nick heeft de positieve trend
van 2015 dus ook vorig jaar
doorgetrokken.
De jongste jaren was er een

hemelsbreed verschil in de
resultaten van de verschillende
regio’s. Dat was in 2016 niet
anders. Turkije en de andere
opkomende markten blijven
sterk presteren, met een omzettoename
van 10,8 procent tot 214 miljoen euro.
Ook Noord-Amerika trok de opgaande
trend door, zij het bescheidener dan voor-
heen (+6,6 % tot 118,6 miljoen euro). Het
herstel op de thuismarkten in West-
Europa verzwakte in de loop van het
jaar en strandde op een omzettoename
met 3,5 procent tot 176,5 miljoen euro.
De negatieve impact van de brexit op
het consumentenvertrouwen was dui-
delijk voelbaar. De val van het pond
kostte de groep zowat 3,5 miljoen euro.
Minder florissant zijn de ontwikkelin-

gen in Centraal- en Oost-Europa, met
een verdere omzetkrimp van 4,7 procent
tot 161,8 miljoen euro. Er was wel wat
beterschap in het laatste kwartaal van
2016, want na negen maanden bedroeg
de terugval nog 6,1 procent. In die regio
is het grootste zorgenkind nog altijd Rus-
land. Het mindere resultaat heeft ook te
maken met de strategie van Deceuninck
om producten met lagere marges gelei-
delijk uit het aanbod te halen.
Het is een van de strategische accenten

onder de nieuwe CEO, Francis Van Eeck-
hout. Via de holding Gramo bvba is hij
ook de referentieaandeelhouder van
Deceuninck, met meer dan een kwart

van de aandelen. Van Eeckhout stapte
in het kapitaal bij de kapitaalverhoging
voor de overname van Pimas, de pionier
van pvc-raamsystemen in Turkije, die
er actief is onder de merknaam Pimapen.
Pimapen is de bekendste naam voor
kwaliteitsramen in Turkije en beschikt
over een netwerk van 1200 verkooppun-
ten. Deceuninck is vijftien jaar met succes
actief in het bruggenhoofd tussen Europa
en Azië. Het is er leider op een markt die
de komende decennia nog flink wat
groeipotentieel heeft.

Een ander strategisch
accent is de verhoging van
de rendabiliteit. Dat zagen
we goed het afgelopen jaar.
De omzetstijging met 4,1 pro-
cent deed de recurrente
bedrijfskasstroom (rebitda,
zonder eenmalige elementen)
toenemen met 16,5 procent.
De rebitda-marge klom van
8,7 naar 9,7 procent, en de

nettowinst van 13,3 naar 21 miljoen euro
(+57,1%). Heel belangrijk voor de
komende jaren zijn de forse investeringen
die Van Eeckhout doorvoert. Zo ging in
oktober 2016 een nieuwe fabriek aan de
Westkust van de Verenigde Staten open.
Deceuninck bouwde ook een nieuwe
fabriek in het Turkse Menemen, met de
integratie van de fabriek in Gebze. z

Conclusie
Het Deceuninck-aandeel is redelijk
gewaardeerd tegen 1,15 keer de boek-
waarde, tegen 15 keer de verwachte
winst en tegen een verhouding tussen
de ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) in de
buurt van 6,5 voor 2017. We zien
ruimte voor een aangename groei de
komende jaren, als de investeringen
op kruissnelheid komen. Het aandeel
blijft in de Inside Selectie.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Al verschenen op insidebeleggen.be op
7 maart

FRANCIS VAN
EECKHOUT 

LEGT NIEUWE
STRATEGISCHE

ACCENTEN.

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 330 miljoen euro
K/w 2016: 16
Verwachte k/w 2017: 15
Koersverschil 12 maanden: +9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: 1,2%
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Het is jaren geleden, maar Engie
durft opnieuw een slide te tonen
met als titel ‘sterke organische

groei’. Het puin van het verleden is
geruimd en de nieuwe groeimotoren
komen voldoende op toerental om
opnieuw een stijging van de cashflow
en recurrente winst in het vooruitzicht
te stellen voor 2017. Het aandeel rea-
geerde pittig op die positieve geluiden,
maar daarmee is de jarenlange daling
allesbehalve weggewerkt.
Engie moet eerst een

stap terug doen om die
groei mogelijk te
maken. Het bedrijf is
heel wat activa aan het
verkopen. Dat zit op
schema, maar zal de
onderneming dit jaar
650 miljoen euro aan
bedrijfscashflow kos-
ten. Engie denkt die
aderlating goed te maken met extra
besparingen en extra inkomsten uit de
groei-activiteiten. Dat moet in 2017 een
bedrijfscashflow van 10,7 à 11,3 miljard
euro opleveren. In 2016 bedroeg die
10,7 miljard euro. Als we de inkomsten
uit de verkochte activa niet meetellen,
was er vorig jaar een cashflow van
10,1 miljard. Engie heeft het dus over
een organische groei van 6 tot 14 procent
bij gelijkblijvende grondstoffenprijzen
en weersomstandigheden. In termen
van recurrente nettowinst spreekt Engie
over 2,4 tot 2,6 miljard euro in 2017, te
vergelijken met 2,44 miljard euro in 2016
of 2,2 miljard euro zonder de verkochte
activa. De nettowinst eindigde vorig
jaar weer in het rood door extra boek-
houdkundige afschrijvingen op ther-
mische centrales en provisies voor de
ontmanteling van de kernreactoren.
Het ergste lijkt voorbij. De onderlig-

gende resultaten van 2016 waren iets
beter dan verwacht, met dank ook aan
de heropstart van de Belgische kern-
centrales. En de kans is vrij groot dat
2017 een kantelpunt vormt in de winst-
ontwikkeling. Engie verlegt de focus
naar meer voorspelbare inkomsten uit
gereguleerde netwerkactiviteiten, uit
diensten en uit de productie van groene

stroom, en het verkoopt voor 15 miljard
euro aan activa waarvan de resultaten
dansen op het ritme van de wispelturige
grondstoffen- en elektriciteitsprijzen.
De prijs die Engie daarvoor betaalt, is
dat het minder dan vroeger zal profi-
teren van stijgende energieprijzen.
De markt heeft vandaag ook te weinig

aandacht voor de cashflows die Engie
genereert. In 2016 leverde de bedrijfs-
activiteit 9,7 miljard euro cash op. Met
dat geld kon Engie het dividend betalen

(3 miljard euro), de
netto-investeringen
(3,4 miljard euro) finan-
cieren en de financiële
schuld afbouwen (voor
2,9 miljard euro). De
financiële schulden
bedragen nog 2,3 keer
de bedrijfscashflow, wat
zeker niet overdreven
veel is. Zonder de ver-

koop van activa genereert het bedrijf
een vrije cashflow van ongeveer 4 mil-
jard euro, wat op een marktkapitalisatie
van 32 miljard euro een aantrekkelijk
rendement van 12 procent oplevert. Het
dividend voor 2017 werd al verlaagd
van 1 naar 0,7 euro per aandeel, zodat
ongeveer 70 procent van de recurrente
winst wordt uitgekeerd. z

Conclusie
Ondanks de koerssprong na de publi-
catie van de jaarcijfers blijft het aan-
deel met een koers-winstverhouding
van 13 en een ondernemingswaarde
van 6 keer de bedrijfscashflow aan-
trekkelijk gewaardeerd. Een specta-
culair herstel is niet te verwachten,
maar tegelijk is ook de kans op
onaangename verrassingen fel
gedaald. De generatie van vrije
cashflow wordt niet naar waarde
geschat. Het advies blijft kopen.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Positief keerpunt
ENGIE

DE KANS IS VRIJ
GROOT DAT 2017 
EEN KANTELPUNT

VORMT IN DE
 WINSTONTWIKKELING

VAN ENGIE.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 8 maart

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 31 miljard euro
K/w 2016: 11
Verwachte k/w 2017: 13
Koersverschil 12 maanden: -7%
Koersverschil sinds jaarbegin:+21%
Dividendrendement: 5,5%
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Betere winstmarges
RECTICEL

Aandelen

Recticel bedient de belegger op zijn
wenken, blijkt uit de jaarcijfers.
De nadrukkelijk gevraagde

hogere winstmarges hebben we ook
gekregen. Al is dat vanaf dat lage niveau
natuurlijk een noodzaak om het beleg-
gerspubliek te overtuigen dat de
schuimrubberproducent de weg naar
boven heeft ingezet.
De jaarresultaten kwamen boven de

verwachtingen uit. Vooral de rendabi-
liteit. De gecombineerde groepsomzet
bedroeg vorig jaar
1,348 miljard euro
(+1,5%), tegenover
1,328 miljard euro in
2015. De volumes lie-
ten een mooie verbete-
ring zien, maar het ver-
zwakte pond speelde de schuimrub-
berproducent parten. Er was een nega-
tief wisselkoerseffect van 2,2 procent.
Automobiel is de positieve uitschieter

met 3,1 procent omzetgroei in 2016,
gevolgd door isolatie (+2,1%). Soepel-
schuim moet tevreden zijn met een
kleine omzettoename van 0,8 procent.
Slaapcomfort laat zelfs een daling met
0,5 procent zien, vooral door een zwak
laatste kwartaal (-4,1%). Voor het vol-
ledige boekjaar mikte de schuimrub-
berproducent op een toename van de
recurrente (zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfkasstroom (rebitda) van min-
stens 15 procent, een handhaving van
de prognose van bij de halfjaarcijfers.
Analisten en beleggers waren dan ook
positief verrast door de klim van 
19,3 procent (van 81,9 naar 97,7 miljoen
euro). Dat houdt een herstel van de
rebitda-marge met 100 basispunten  in,
van 6,2 naar 7,2 procent. De recurrente
bedrijfswinst (rebit) maakte een sprong
van 29,6 procent tot 58,2 miljoen euro
of een rebit-marge van 4,3 procent. De
nettowinst klom van 4,5 naar 16,3 mil-
joen euro (0,31 euro per aandeel).
Recticel zet daarmee het herstel in

nadat net voor de zomer 2015 een zware
kapitaalverhoging is doorgevoerd. Met
de kapitaalverhoging kan Recticel zijn
schuldenlast fors verminderen. Eind
december bedroeg de netto gecombi-
neerde financiële schuld 108,4 miljoen

euro, tegenover nog 194,5 miljoen euro
op 30 juni 2014. Daarnaast is er dankzij
de kapitaaloperatie weer ruimte om te
investeren, bijvoorbeeld in marketing
voor het sterk groeiende Geltex.
Recticel behoort met 98 vestigingen

in 28 landen tot de top drie van de poly-
urethaanschuimproducenten in de
wereld, maar het focust te sterk op
Europa. Daar haalt Recticel ruim 90 pro-
cent van de groepsomzet. Er zijn vier
segmenten. Soepelschuim, schuimblok-

ken voor toepassingen
in de meubel- en
andere industrieën,
leverde 43 procent van
de groepsomzet in
2016. Slaapcomfort
(20%) omvat een reeks

sterke matras- en slaapcomfortmerken,
zoals Beka, Geltex, Lattoflex, Bultex en
Schlafia. Isolatie, panelen voor thermi-
sche isolatie van gebouwen, is goed
voor 16 procent van de omzet. Ten slotte
is er automobiel (21%), dat gespeciali-
seerd is in dashbordbekleding, deur-
panelen en zetelkussens.
Jammer genoeg is de kleinste afdeling,

isolatie, de meest rendabele met een
rebitda-marge van 14,1 procent in 2016.
Slaapcomfort realiseert met 5,4 procent
de laagste marge. Het brutodividend
wordt opgetrokken van 0,14 naar
0,18 euro per aandeel (+29%). z

Conclusie
Het cruciaalste in het Recticel-ver-
haal blijft een herstel van de winst-
marges naar aanvaardbare niveaus.
Tegen 11,5 keer de verwachte winst
2017 en 5,5 keer de verwachte ver-
houding ondernemingswaarde (ev)
ten opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) is het aandeel nog
relatief goedkoop. Vandaar het blij-
vend positieve advies.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

HET DIVIDEND WORDT
MET 29 PROCENT
OPGETROKKEN.

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 8 maart

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 395 miljoen euro
K/w 2016: 24
Verwachte k/w 2017: 11,5
Koersverschil 12 maanden: +32%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10,5%
Dividendrendement: 2,5%
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De toestand van de gediversi -
fieerde mijnbouwers is in een jaar
tijd drastisch ten goede gekeerd.

De gevreesde harde landing van de Chi-
nese economie is er niet gekomen. In
plaats daarvan jaagden overheidssti-
mulansen de prijzen van staal, ijzererts
en steenkool de hoogte in. Dat was een
droomscenario voor Rio Tinto, dat zijn
kasstromen fors zag aantrekken. IJzer-
erts is goed voor ongeveer 60 procent
van de bedrijfswinst van de groep. Op
het dieptepunt van de
grondstoffendip eind 2015
kostte een ton ijzererts min-
der dan 40 dollar. Vorig jaar
steeg de prijs met meer dan
80 procent, en ook begin dit
jaar zette de klim door. Aan-
gezien Rio Tinto jaarlijks
meer dan 320 miljoen ton
ijzererts produceert, is de
impact op de kasstromen
enorm. De stijging van de
koperprijs is eveneens een meevaller.
Een ton koper kost 1400 dollar meer
dan een jaar geleden.
De jaarcijfers kwamen dan ook boven

de verwachtingen uit. De onderliggende
winst steeg op jaarbasis met 560 miljoen
dollar tot 5,1 miljard dollar (+12%). Dat
cijfer lag boven de consensusverwachting
van 4,75 miljard. De bedrijfskasstroom
(ebitda) klom 7 procent hoger naar
13,5 miljard dollar. IJzererts leverde de
grootste bijdrage met een klim van 
11 procent, en de energiedivisie kon door
de stijging van de steenkoolprijs zelfs
een toename van de ebitda met 46 pro-
cent voorleggen. Aluminium liet het wat
afweten, en voor koper en diamant
kwam de prijsstijging in het najaar te
laat om het jaar nog goed te maken.
Over de vooruitzichten voor ijzererts

en koper is er geen consensus. China
voerde in januari opnieuw 92 miljoen
ton ijzererts in. Dat is bijna 12 procent
meer dan dezelfde maand een jaar eerder.
Op korte termijn lijkt het potentieel voor
een verdere prijsstijging beperkt. Een
consolidatie of een beperkte prijsdaling
is voor de komende maanden het waar-
schijnlijkste scenario. Rio Tinto gebruikte
zijn kasstromen zowel om de schulden

verder af te bouwen als om de aandeel-
houders te plezieren. De nettogroeps-
schuld daalde van 13,8 naar 9,6 miljard
dollar. Met een schuldgraad van 17 pro-
cent beschikt de mijnbouwer over een
van de sterkste balansen in de sector. De
groep verkocht vorig jaar ook voor
1,3 miljard dollar aan activa.
Ondanks de hoge kasstromen gaat Rio

Tinto door met zijn plan om zich op de
kernactiviteiten met de hoogste opbreng-
sten te focussen. Dat betekent onder meer

dat de participatie in het
Simandou-ijzerertsproject
de deur uit mag. Over het
lot van het belang in de
Grasberg-kopermijn in
Indonesië valt de
komende maanden een
beslissing. De kapitaal -
uitgaven zullen zich de
komende jaren concentre-
ren op drie projecten: Oyu
Tolgoi (koper en goud), Sil-

vergrass (ijzererts) en Amrun (bauxiet).
Het dividend lag met 1,7 dollar een stuk
boven de verwachtingen. Dat is maar 
21 procent minder dan in 2015, terwijl
vooraf op een halvering werd gerekend.
Rio Tinto zal alles bij elkaar 3,1 miljard
dollar aan dividend uitkeren. Als extraa-
tje komt er dit jaar ook een aandelen -
inkoop voor 500 miljoen dollar. z

Conclusie
Dat de ijzerertsprijs veel sterker
stijgt dan verwacht, vertaalt zich in
hogere kasstromen. Zo kon Rio Tinto
zijn schuld afbouwen en kwam er
onverhoopt weer ruimte voor een
hoger dan verwacht dividend en de
inkoop van eigen aandelen. Boven-
dien noteert Rio met een korting
tegenover de sectorgenoten die nog
niet zo ver zijn gevorderd met hun
schuldafbouw en hun dividend.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Drastische ommekeer
RIO TINTO

VORIG JAAR
BRACHT HET

 DROOM SCENARIO
VOOR RIO TINTO.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 7 maart

BI

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 61,5 miljard pond
K/w 2016: 15,5
Verwachte k/w 2017: 10
Koersverschil 12 maanden: +61%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 4,1%
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Niet beloond voor sterke cijfers 
UCB

Aandelen

De Belgische biofarmagroep UCB
heeft beter dan verwachte jaar-
cijfers bekendgemaakt. Onder

impuls van een omzet van 2,41 miljard
euro (+20%) van de drie nieuwe ster-
medicijnen Cimzia, Vimpat en Neupro
(CVN) steeg de groepsomzet met 8 pro-
cent tot 4,18 miljard. De markt rekende
op 4,12 miljard euro.
UCB is goed op weg met CVN tegen

2020 de be oogde 3,1 miljard euro omzet
te halen. Cimzia, een middel tegen
reuma en de ziekte
van Crohn (ver-
wachte piekverkoop
van 1,5 miljard euro),
zag de omzet met 21
procent toenemen tot
1,31 miljard euro
(1,28 miljard verwacht). Op basis van
positieve fase III-studieresultaten wordt
in het derde kwartaal een goedkeurings-
aanvraag voor patiënten met psoriasis
ingediend. Het epilepsiemiddel Vimpat
(verwachte piekverkoop van 1,2 miljard
euro) boekte in 2016 een omzetstijging
van 20 procent tot 814 miljoen euro
(798 miljoen verwacht). Er was geen
nieuws over het patentengeschil in de
Verenigde Staten. Neupro is een middel
tegen parkinson en het rustelozebenen-
syndroom. Met Neupro mikt UCB tegen
2020 op 400 miljoen euro piekomzet, 
en realiseerde het in 2016 een omzet-
toename met 17 procent tot 302 miljoen
(296 miljoen verwacht). Het omzetver-
val bij epilepsiemiddel Keppra bleef,
ondanks het verval van het patent in
de Verenigde Staten en Europa, beperkt
tot 2 procent (724 miljoen euro omzet,
tegenover 696 miljoen verwacht).
Een tweede element in de groeistra-

tegie is de uitbreiding van de groei met
nieuwe geneesmiddelen. Een eerste mid-
del is Briviciat, een aanvullende therapie
voor de behandeling van epilepsieaan-
vallen bij patiënten vanaf zestien jaar.
Briviciat werd in 2016 gelanceerd in
Noord-Amerika en enkele Europese lan-
den, en leverde een eerste bescheiden
bijdrage van 18 miljoen euro. Tegen 2026
wordt gemikt op een piekverkoop van
450 miljoen euro.
Dit jaar is het uitkijken naar de ont-

wikkelingen rond Romosozumab, een
potentieel geneesmiddel tegen osteo-
porose. Op 19 juli beslist het Ameri-
kaanse geneesmiddelenagentschap over
de goedkeuring in de Verenigde Staten,
en in het tweede kwartaal moeten resul-
taten uit een vierde fase III-studie het
pad effenen voor een goedkeuringsaan-
vraag in Europa. Er rezen vorig jaar twij-
fels over het marktpotentieel van Romo-
sozumab, maar een goedkeuring ligt
wel in de lijn van de verwachtingen.

De goede omzetcij-
fers stuwden de
recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda)
26 procent hoger tot
1,03 miljard euro. De
rebitda-marge steeg

van 21,2 procent in 2015 naar 24,7 pro-
cent. Tegen 2018 moet ze klimmen naar
30 procent. De recurrente nettowinst
per aandeel steeg van 2,17 naar 3,19 euro
(+47%), tegenover de vooropgestelde
2,9 à 3,2 euro en een consensus van
3,02 euro. In 2017 verwacht UCB een
omzet van 4,25 à 4,35 miljard euro, een
rebitda tussen 1,15 en 1,2 miljard euro
en een recurrente nettowinst per aandeel
van 3,7 à 4 euro. Als blijk van vertrou-
wen stijgt het dividend van 1,1 naar
1,15 euro per aandeel (1,7 % brutoren-
dement). z

Conclusie
Het aandeel is niet beloond voor de
prima jaarcijfers. De vooruitzichten
zijn veelbelovend, maar daarvoor is
een goedkeuring van Romosozumab
onontbeerlijk. Het aandeel noteert
op basis van de vooruitzichten aan-
trekkelijk, tegen 17,8 keer de ver-
wachte winst en een verhouding van
12 keer de ondernemingswaarde
tegenover de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor 2017.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

OP 19 JULI BESLIST DE
FDA OF ROMOSOZUMAB

OP DE MARKT MAG.

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 9 maart

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 13,4 miljard euro
K/w 2016: 21,5
Verwachte k/w 2017: 17,8
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 1,7%

916 MAART 2017 INSIDE BELEGGEN
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

In 2016 liep de groepsomzet van Agfa-Gevaert met 4 procent
terug tot 2,54 miljard euro. Het slaagde er wel in zijn winst-
marge op te trekken tot 10,4 procent, terwijl de doelstelling
voor vorig jaar 10 procent bedroeg. Bovendien evolueerde
de groep van een nettoschuldpositie van 58 miljoen euro
naar een nettocashpositie van 18 miljoen euro. Agfa-Gevaert
wil zijn blik nu richten op de verbetering van de omzet, om
de achteruitgang in de traditionele activiteiten te counteren.
De groep rekent erop dat ze haar winstmarge op 10 procent
houdt. De beleggers gaven de koers een boost na de bekend-
making van de cijfers.

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

D’Ieteren publiceerde cijfers over 2016, die in de lijn van
de analistenverwachtingen lagen. Zo steeg de omzet met
7,2 procent tot 6,5 miljard euro, terwijl de aangepaste winst
13,9 procent hoger werd afgevlagd op 237,7 miljoen euro.
Toch verzwakte de koers van het aandeel door de zwakke
prognoses. Zo verwacht D’Ieteren een aangepaste winst
voor belastingen van 265 miljoen euro – een groei met 10
procent tegenover 2016 – maar bij het cijfer voor 2017 is ook
het resultaat van de nieuwe pijler Moleskine begrepen. In
feite komt dat dus neer op een vlakke winstontwikkeling.
Tot nader order blijft de opwaartse trend wel intact.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Option is een kat met negen levens. Door een schuldher-
schikking wordt 27 miljoen euro aan converteerbare leningen
voor 11,72 miljoen euro omgezet in kapitaal tegen een con-
versiekoers van 0,147 euro, de gemiddelde beurskoers van
de afgelopen dertig dagen. Het aantal aandelen van Option
stijgt met 84 procent tot 181 miljoen. De resterende obliga-
tieleningen worden verlengd tot 2020 met lagere intresten,
maar ook met een lagere conversiekoers. Eric Van Zele wordt
niet-uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Jan Cal-
lewaert blijft interim-ceo, tot een opvolger is gevonden. Na
het nieuws maakte de koers van Option een sprong.

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

Sofina, de holding van de familie Boël, die wat smalend
en volkomen ten onrechte “de schone slaapster” wordt
genoemd, bereikte een nieuwe recordkoers. Dat heeft onge-
twijfeld te maken met het bericht dat Sofina zijn opwachting
maakt in de Bel-20-index. Ook Aperam komt in de Brusselse
sterindex. Zij nemen de plaats in van Elia en Ahold Delhaize.
Het aandeel van de retailgroep beantwoordt niet meer aan
de criteria voor een notering in Brussel. De wijzigingen wor-
den effectief op maandag 20 maart. Technisch blijft de trend
van Sofina sterk à la hausse gericht. Op 125 euro bevindt
zich een sterke steunzone.

Markt in beeld

INSIDE BELEGGEN 16 MAART 2017
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We noemden Engie het lelijke
eendje op de Brusselse beurs.
Maar de voorbije maanden is

heel wat veranderd. Het zwakke sen-
timent kon niet blijven duren. De beurs-
koers maakte al een sprongetje, maar
er is wellicht nog meer haussepotentieel.
Engie heeft veel rampspoed achter de
rug. Het is nu tijd om vooruit te kijken.
We schreven al dat de verkoop van een
pakket Engie-aandelen door de Franse
overheid een soort tegenindicator kon
zijn. Vaak nemen overheden zulke
beslissingen veel te laat. Sinds de ver-
koop van die aandelen is de koers van
Engie gestegen met 17 procent.
We schreven in januari de put Engie

16 juni 2017 met uitoefenprijs 12,00 euro.
Daarvoor incasseerden we 1,20 euro.
Dat contract is nog 0,55 euro waard.
Zonder investering brengt die putoptie
al 0,65 euro op. Als de hausse doorzet,
kan de premie richting nul gaan. We

laten de winst rustig oplopen. Wie in
januari de kat uit de boom heeft geke-
ken, heeft nog altijd goede mogelijkhe-
den om geld te verdienen.

Geschreven put
Schrijf 1 put Engie juni ‘17 met uit-

oefenprijs 13,00 euro @ 1,20 euro
Met dat contract verbindt u zich ertoe

tot 16 juni 2017 aandelen van Engie te
kopen tegen 13 euro. U krijgt een ren-
dement van 9 procent. Een investering
is niet nodig. Bij geschreven contracten
ontstaat een plicht in hoofde van de
schrijver. Daarom houden we de loop-
tijd van het contract zo kort mogelijk,
in dit geval slechts drie maanden.

Gekochte call
Koop 1 call Engie september ‘17 met

uitoefenprijs 13,00 euro @ 0,54 euro
We wezen in januari ook op de moge-

lijkheid de call september met uitoe-

fenprijs 12,00 euro te kopen tegen
0,62 euro. De waarde van dat contract
is verdubbeld. Hebt u die call gekocht,
dan geven we de raad nog wat te wach-
ten. Het is best mogelijk dat de waarde
nog flink stijgt.
Als u dat contract niet hebt gekocht,

kunt u uw oog laten vallen op de call
september met uitoefenprijs 13 euro.
Die kost 0,54 euro. Voor die prijs hebt
u het recht aandelen van Engie te kopen
tegen 13 euro. U hebt tot midden sep-
tember om te beslissen of u de aandelen
koopt. Uw grootst mogelijke verlies is
uw inzet, als de koers van Engie tegen
september niet boven 13 euro raakt. Dat
is slechts 3 procent boven de huidige
koers. Maar als het aandeel weer naar
de oude niveaus van 18 of zelfs 20 euro
stijgt, is uw winstpotentieel onbeperkt.
Alleen uw koelbloedigheid om al dan
niet voor september de winst te verzil-
veren, zal het resultaat bepalen.z

Mee stijgen met Engie

Opties

Beleggerscompetitie

De Beleggerscompetitie, het jaar-
lijkse event van Trends en
Keytrade Bank, is ongeveer een

maand bezig. Er zijn intussen ruim
20.000 spelers. De winnaar sleept de
hoofdprijs, een beleggingsportefeuille
ter waarde van 10.000 euro, in de wacht;
de beste student krijgt 5000 euro. Elke
week krijgt de beste speler de weekprijs
van 1000 euro in een aandeel naar
keuze. Inschrijven kan nog altijd op
beleggerscompetitie.be.
Tijdens de competitie volgen we drie

jonge beleggers, die hun eerste stappen
op de beursvloer zetten. Jan doet het
nog altijd zachtjesaan en wil pas later
toeslaan. Ook Pieter legt de klemtoon
op veiligheid. Hij wil beleggen zoals hij
het zou doen met zijn eigen spaarcenten.
Met BAM Group mikt hij op het eco-
nomische herstel en het perspectief op
meer infrastructuurwerken, ook bij ons.
PostNL stak hij in zijn portefeuille om
te mikken op nieuwe overnamespecu-
latie, al twijfelt hij of het nog de moeite

loont voor deze wedstrijd. Sipef zou
hij nog graag kopen na een correctie.
Brian voelt zich het best in zijn sas en

is het actiefst. Hij kocht Nyrstar-aan-
delen vlak bij de bodem, waar hij nu al
7 procent winst op heeft. Zijn beste aan-
deel is AirFrance-KLM, waarvan de
winst tot 13 procent is opgelopen. Hij
waagde zich al enkele keren aan een
turbo, maar nog zonder succes.

Verleidelijke hefboom
Turbo’s zijn beleggingsproducten

waarmee beleggers met een hefboom
kunnen investeren in waarden zoals
aandelen, indexen, valuta en grondstof-
fen. Ze worden uitgegeven door finan-
ciële instellingen, om te speculeren op
stijgingen en dalingen. Met een turbo
long mikt u op een stijging van de
onderliggende waarde, met een turbo
short op een daling. Bij de aankoop
koopt de financiële instelling de waarde.
De belegger betaalt daar een rente voor.
Daardoor zijn turbo’s voor die instel-

lingen een lucratieve activiteit.
Bij een stijging of een daling van de

waarde zal de turbo altijd forser stijgen
en dalen. Een hefboom 6 bijvoorbeeld
houdt in dat als de waarde met 1 pro-
cent stijgt of daalt, de turbo met 6 pro-
cent stijgt of daalt. De omvang van de
hefboom hangt af van hoe dichtbij of
veraf de stoploss is. Als de waarde dat
niveau bereikt, verliest de koper van
de turbo bijna zijn volledige inleg. Han-
delen in turbo’s is eigenlijk speculeren
met geleend geld. Daarom zijn de posi-
ties in turbo’s in de Beleggerscompetitie
beperkt tot 5 procent van de portefeuil-
lewaarde. z
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Portefeuille

De voorbeeldportefeuille is het jaar
goed begonnen, maar heeft het
de jongste weken niet onder de

markt. Vergeleken met de beursindexen
is de prestatie van de voorbije weken
zelfs ronduit zwak. De samenstelling
is niet sterk gekoppeld aan indexen,
zodat het logisch is dat de prestaties
gevoelig kunnen afwijken van de alge-
mene markt. We hebben bewust geko-
zen voor thema’s waarvan we hopen
en verwachten dat ze de komende jaren

beter presteren dan het marktgemid-
delde. Dat kan natuurlijk niet elke week
of maand van het jaar lukken.

Niet voor het eerst verzwakken de
olie en de edelmetalen in de aanloop
naar een meeting van de Amerikaanse
centrale bank, waarvan wordt verwacht
dat die een renteverhoging zal opleve-
ren. Maar tot nu hernam de goud- en
de zilverprijs daarna zijn opwaartse
tendens. We veronderstellen dat het
deze keer opnieuw zo is.

Mithra: uitstel voor
Donesta

We werden onaangenaam verrast
door het jaarrapport van Mithra, de
Luikse specialist in vrouwelijke gezond-
heid. Een grote tegenvaller was de mel-
ding dat het protocol van de lopende
fase II-studie met Donesta – een tweede
kandidaat-geneesmiddel op basis van
estetrol, tegen opvliegers tijdens de
menopauze – alsnog wordt bijgestuurd,
waardoor de resultaten een jaar later

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+1,6% +3,8%

 +4,3% +5,3%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

(*) 1:koopwaardig, 2:houden, 3:verkopen; A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico

Tijdelijke dip in de portefeuille

Aankoop: -
Verkoop: -
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door investeringen in de pijplijn. Met
Estelle lopen twee fase III-studies in
Europa en Noord-Amerika (in totaal
3500 patiënten). De rekrutering van het
Europese onderzoek is afgerond (resul-
taten vanaf het derde kwartaal van
2018), en de resultaten van de Ameri-
kaanse studie volgen begin 2019.

Een andere tegenvaller was dat de in
november aangekondigde licentieover-
eenkomst voor estetrol met de grootste
speler in vrouwelijke gezondheid in
China, nog niet heeft geleid tot een con-
tract (voorzien voor eind februari). Dub-
bel goed nieuws was er wel over de
ontwikkeling van complexe generische
varianten van op hormonen gebaseerde
geneesmiddelen op voorschrift. De hor-
monenvervanger Tibelia kreeg eind
2016 goedkeuring in veertien Europese
landen en Mithra heeft al acht distri-
butieovereenkomsten afgesloten.

Voor de generische vaginale contra-
ceptiering Myring dient Mithra in het
tweede kwartaal de goedkeuringsaan-

vraag in Europa en de Verenigde Staten
in. Het ondertekende daarvoor een
exclusieve licentieovereenkomst voor
de Verenigde Staten met Mayne Pharma
(mijlpaalbetaling van 2,4 miljoen euro).
De marktinteresse in het potentieel van
esterol is overduidelijk, en we verwach-
ten dit jaar bijkomende deals. Maar
gezien de onverminderd hoge cashburn
in 2017, is de kans beduidend toegeno-
men dat toch nog extra financiering
nodig is om de overbrugging naar eind
2018 te maken. De fors hogere waarde-
ring van Amerikaanse sectorgenoten
kan inspireren tot een Amerikaanse
beursnotering. Koopwaardig (rating
1C). z

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

volgen, in het eerste kwartaal van 2018.
De bijsturing is bedoeld om een steviger
dossier op te bouwen voor de fase III-
studies en om de kansen op partner-
schappen te bevorderen. Door de snelle
cashburn besliste Mithra om Donesta
ook in de kernregio’s (Europa en de
Verenigde Staten) al te partneren voor
de fase III-studies, en kondigde een
intentieverklaring met Fuji aan voor de
uitbreiding van de bestaande licentie-
deal naar Donesta.

De kaspositie slonk in 2016 met
51,1 miljoen euro tot 45,7 miljoen, waar-
van 20,2 miljoen in de tweede helft van
het jaar. De omzet uit de verkoop van
generische, orale contraceptie daalde,
ondanks het stijgende marktaandeel in
België met 1,8 miljoen tot 17 miljoen
euro (+0,97 % tot 45,84%). De groeps-
omzet steeg evenwel met 10 procent tot

22,5 miljoen euro, dankzij 5,5 miljoen
euro omzet uit de licentiedeal met Fuji
Pharma voor de commercialisering van
Estelle (een potentieel oraal contracep-
tiemiddel op basis van het vrouwelijke
hormoon estetrol) in Japan en tien lan-
den in Zuidoost-Azië.

De ontwikkelingskosten stegen fors,
van 9,5 miljoen euro naar 34,3 miljoen,

Thema vergrijzing
- Ablynx: de Duitse partner Merck KGaA
presenteerde erg gunstige
onderzoeksresultaten voor de fase Ib-
studie van een specifieke nanobody
voor de behandeling van psoriasis

- Argen-x: na de intentieverklaring over
de beursgang op Wall Street was er
het positieve nieuws dat Staten
Biotech zijn optie heeft gelicht voor het
inlicentiëren van ARGX-116, een
potentieel middel tegen dyslipidemia
(stoornissen in de vetstofwisseling)

- Bone Therapeutics: kon eindelijk melden
dat de laatste patiënt voor interim-
analyse eind februari werd behandeld,
zodat de volledige rekrutering van

zestien patiënten voor Allob in fase I/IIa
voor vertraagd helende breuken is
afgerond; de resultaten van de studie
worden in september verwacht; het
management werd versterkt door de
aanstelling van dokter Miguel Forte als
chief medical officer

- MDxHealth: SelectMDx werd door de
Amerikaanse kliniek Michigan Medicine
uitgekozen om agressieve
prostaatkanker bij mannen op te
sporen

- Novo Nordisk: benaderde Global Blood
Therapeutics, een Amerikaanse
biotechgroep die zich toelegt op
ernstige bloedafwijkingen, voor een
overname

DE KASPOSITIE VAN
MITHRA SLONK IN 2016
MET 51,1 MILJOEN EURO
TOT 45,7 MILJOEN EURO.

Al verschenen op insidebeleggen.be op
13 maart
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De overname van SABMiller en de
sterke stijging van de schulden die daar-
mee gepaard gaat, is vergelijkbaar met
de overname van het Amerikaanse
Anheuser-Busch in 2008. AB InBev stak
SABMiller toen voorbij als de grootste
bierbrouwer ter wereld. De acquisitie,
die 52 miljard dollar kostte, deed de
netto financiële schulden stijgen van
5,1 miljard euro eind 2007 naar 40,7 mil-
jard euro eind 2008 (InBev rapporteerde
tot 2008 in euro, vanaf 2009 in Ameri-
kaanse dollar). De verhouding van de
netto financiële schulden tot de ebitda
steeg in één klap van 1 naar 4,7. CEO
Carlos Brito kreeg vijf jaar om die ratio
terug te brengen tot minder dan 2,5.
Een jaar later was ze al gedaald naar

3,7 dankzij de afbetaling van 11 miljard
dollar aan schulden. Om cash uit te spa-
ren werd het dividend gehalveerd en
werden voor ruim 5 miljard dollar aan
activiteiten verkocht. Uiteindelijk
slaagde Brito erin de doelstelling eind
2011 te bereiken, twee jaar vroeger dan
vereist, ondanks hogere investeringen
en het sterk gestegen dividend. In 2011
spendeerde AB InBev bijvoorbeeld 2,6
keer zoveel aan dividenduitkeringen
als in 2009 (3,4 miljard dollar).

SABMiller
Het management van AB InBev wil

het Anheuser-Busch-scenario herhalen

en mikt op een afbouw van de verhou-
ding van de netto financiële schulden
tot de ebitda naar 2. De situatie is wel
anders dan in 2008. Door de overname
van het Mexicaanse Grupo Modelo in
2013 voor 20 miljard dollar lag de
schuldgraad van AB InBev net voor de
overname van SABMiller een stuk

hoger dan voor de overname van
Anheuser-Busch. Eind 2015 zat de ver-
houding van de netto financiële schul-
den tot de ebitda op 2,5, tegenover een
verhouding van 1 eind 2007. Door het
grotere bedrag aan desinvesteringen in
2016 werd het verschil tussen de ratio’s
na de overnames wel enigszins beperkt

Obligaties

Geen tweede Anheuser-Busch

• Daimler Canada Finance
is een dochteronder -
neming van Daimler AG,
de Duitse groep die
onder meer de wagens
van Mercedes-Benz en
de vrachtwagens van
Daimler produceert. De
dochteronderneming
leent geld op de finan -
ciële markten en leent
dat uit aan de Canadese
dochter ondernemingen
van Daimler AG.

• De Daimler-groep zag
haar omzet vorig jaar
met 2,5 procent stijgen
tot 153,2 miljard euro.
De nettowinst klokte 
1 procent hoger af op
8,8 miljard euro. Vorig
jaar stak Mercedes-
Benz voor het eerst

sinds lang zijn Duitse
concurrent BMW voorbij
als het meest verkochte
luxewagenmerk, met
dank aan de nieuwe
modellen, waaronder de
goed verkopende GLC
SUV. Daimler zet volop
in op onderzoek en
ontwikkeling om zijn
leidersplaats te kunnen
behouden en de trein
van de elektrische
wagens niet te missen.
Vorig jaar verhoogde het
zijn onderzoeksbudget
met 15 procent naar
7,6 miljard euro. Dit jaar
komt daar nog eens 
7 procent bij (tot
8,1 miljard euro).
Mercedes-Benz zou de
introductie van

minstens tien
elektrische modellen
voorbereiden, om
concurrenten als Tesla
en BMW de pas af te
snijden.

• Die extra kosten wegen
natuurlijk op de
kortetermijnwinst – dit
jaar zou de nettowinst
“licht stijgen”, aldus de
groep. De Daimler
Canada Finance-
obligatie in Canadese
dollar (CAD) in de
selectie biedt een
brutorendement van 
1,7 procent op een
looptijd van twee jaar 
en tien maanden, 
tot 20 januari 2020.
Beleggen kan vanaf
2000 Canadese dollar.

OBLIGATIE VAN DE WEEK

Daimler Canade Finance 1,875 % 20/01/2020 CAD
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(4,7 bij Anheuser-Busch en 5,5 bij SAB-
Miller). In absolute cijfers is dat echter
een verschil van ruim 15 miljard dol-
lar.
Bovendien keert AB InBev veel meer

dividend uit. Terwijl in 2008 de helft
van de kasstroom werd uitbetaald, was
dat vorig jaar 84 procent. Daardoor is
er minder cash beschikbaar om schul-
den af te bouwen. Het management
heeft de keuze om de schuldafbouw te
vertragen en het hoge dividend te
behouden, of om het dividend te ver-
lagen en zo meer cash vrij te maken om
schulden af te bouwen. In 2009 werd
voor de tweede optie gekozen, en de
kans is groot dat dit opnieuw gebeurt.
Al was de behoefte om de schulden snel
af te bouwen toen groter, in volle crisis.
Wat de taak verder bemoeilijkt, zijn

de operationele uitdagingen, waaronder
de dalende vraag naar bier in de ont-
wikkelde markten en de moeilijkheden
op de belangrijke groeimarkten Brazilië,
China en Zuid-Afrika. Vooral Brazilië
blijft een probleem. De werkloosheid
is er gestegen naar het hoogste peil sinds

de jaren negentig, wat weegt op de
koopkracht. Bovendien verloor AB
InBev marktaandeel op de krimpende
Braziliaanse markt. Ook de sterk
gedaalde real woog op de winstgevend-
heid. Dit jaar zou beterschap op komst
zijn, en zou zowel de vraag als het
marktaandeel stijgen. De overname van
SABMiller zal het belang van Brazilië
in de omzet ook doen dalen.

Geen zorgen
In tegenstelling tot de aandeelhouders

– die mogelijk aankijken tegen een knip
in het dividend – is er voor obligatie-
houders weinig reden om zich zorgen
te maken. De kredietbeoordelaar
Moody’s verwacht dat AB InBev dit jaar
de schulden met 10 miljard dollar kan
afbouwen met een deel van de vrije kas-
stroom en de opbrengst van enkele des-
investeringen. Het management denkt

ook meer te kunnen besparen dan aan-
vankelijk gedacht.
Door de lage rente heeft AB InBev ook

interessante intrestvoeten kunnen vast-
zetten op zijn dollarschulden op lange
termijn. Dat is een goede strategie,
gezien de nakende renteverhogingen
in de VS. Ruim de helft van de financiële
schulden heeft een looptijd van meer
dan vijf jaar, en 80 procent van alle schul-
den heeft een vaste rentevoet. 

Door de tegenvallende bedrijfsresul-
taten wordt het voor AB InBev moeilij-
ker zijn hoge schuldenberg – het resul-
taat van de overname van concurrent
SABMiller – snel af te bouwen. De over-
name van de tweede bierbrouwer ter
wereld heeft de positie van AB InBev
als de grootste speler ter wereld aan-
zienlijk verstevigd. Maar de overname
heeft ook een keerzijde.
AB InBev had 114 miljard dollar veil

voor SABMiller, inclusief de overname
van 10,7 miljard dollar aan schulden.
Daardoor zijn de netto financiële
 schulden eind 2016 opgelopen tot
108 miljard dollar. Een jaar eerder
bedroegen ze nog 42,2 miljard dollar.
De sterke stijging van de schulden heeft
de verhouding tussen de netto financiële
schulden en de ebitda – die ratio geeft
een idee van de houdbaarheid van de
schulden – doen stijgen naar 5,5, wat
bijzonder veel is voor een onderneming
met een hoge kredietrating zoals AB
InBev. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Aton Group Fin 3,875% 08/11/18 104,3 1,3% 1000             NR
EUR Vranken-Pommery Monopole 4,625% 20/06/19 106,2 1,8% 1000             NR
EUR UCB 4,125% 04/01/21 112,2 0,9% 1000             NR
EUR Warehouses De Pauw 3,375% 13/06/21 105,8 2,0% 1000             NR
USD Goldman Sachs Group 2,625% 31/01/19 101,2 2,0% 2000             BBB+
USD EDF 2,35% 13/10/20 99,0 2,7% 2000             A-
USD Microsoft 2,4% 06/02/22 99,9 2,4% 2000             AAA
USD Engie 2,875% 10/10/22 98,6 3,2% 2000             A-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,6 1,7% 100             BBB+
NOK BMW Finance 1,375% 25/10/19 100,3 1,3% 10.000             A+
SEK EIB 2,75% 13/11/23 111,8 0,9% 10.000             AAA
CAD Daimler Canada Finance 1,875% 20/01/20 100,5 1,7% 2000             A
AUD LVMH 3,5% 02/12/19 102,4 2,6% 2000             A+
NZD Total Capital Intl 4,75% 06/01/20 103,8 3,3% 2000             A+
ZAR EIB 7,5% 10/09/20 98,2 8,1% 5000             AAA
TRY EIB 10% 07/03/22 100,0 10% 1000             AAA

INSIDE WISSELKOERSEN ONTGOOCHELENDE RESULTATEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,0540 -4,1%

EUR/GBP 0,8665 +11,8%

EUR/NOK 9,0019 -5,3%

EUR/SEK 9,5428 +2,0%

EUR/CAD 1,4220 -4,1%

EUR/AUD 1,4014 -6,1%

EUR/NZD 1,5264 -7,1%

EUR/ZAR 13,853 -19,3%

EUR/TRY 3,9455 +22,1%

DE AFBOUW VAN DE
SCHULDEN KAN DEZE KEER

AANZIENLIJK LANGER
DUREN VOOR AB INBEV.

De biergigant AB InBev kwam met
ontgoochelende bedrijfsresultaten over
2016 naar buiten. De omzet zakte op
vergelijkbare basis met 3 procent tot
45,5 miljard dollar. Lagere verkoopvolumes
(-2%) en tegenvallende wisselkoersen
speelden het bedrijf parten. De
genormaliseerde brutobedrijfskasstroom
(ebitda) ging 8 procent lager tot
16,8 miljard dollar. De genormaliseerde
winst – die geen rekening houdt met een
aantal eenmalige financiële correcties –
klokte 43 procent lager af op 4,9 miljard
dollar.
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DONDERDAG 16 MAART
EU: inflatie
Bone Therapeutics: jaarresultaten 2016
Thrombogenics: jaarresultaten 2016

VRIJDAG 17 MAART
EU: handelsbalans
EU: bouwproductie
Beter Bed: jaarresultaten 2016
GBL: jaarresultaten 2016

MAANDAG 20 MAART
België: loonkosten
EU: jobvacatures

DINSDAG 21 MAART
Verenigd Koninkrijk: inflatie
Verenigd Koninkrijk: vastgoed
Verenigd Koninkrijk: producentenprijzen
BMW: jaarresultaten 2016

WOENSDAG 22 MAART
Porceleyne Fles: jaarresultaten 2016

Ablynx wil tegen de zomer een nieuwe
partner voor Vobarilizumab. Is dat rea-
listisch, gezien het lopende contract met
AbbVie? 

Ablynx wil vaart zetten achter de
zoektocht naar een nieuwe partner voor
het reumamiddel Vobarilizumab. Tegen
de zomer is er duidelijkheid nodig over
drie zaken. Vooreerst moet er klaarheid
zijn over de protocolvereisten voor de
fase III-studies. Die zal komen uit de
fase II-meetings in het tweede kwartaal
met het Amerikaanse en het Europese
geneesmiddelenagentschap.
Ten tweede moet partner AbbVie

kleur bekennen over zijn bereidheid
om het contract over Vobarilizumab bij
te sturen. Momenteel loopt een fase II-
studie voor de indicatie lupus, met voor-
ziene resultaten in het eerste kwartaal
van 2018. Daarna moet partner AbbVie
beslissen of het Vobarilizumab voor die
indicatie wil licentiëren (mijlpaalbetaling
van 25 miljoen dollar). Het huidige con-
tract stipuleert echter dat bij een posi-
tieve beslissing AbbVie alsnog Vobari-

lizumab moet licentiëren voor de indi-
catie reuma (met een bijbehorende mijl-
paalbetaling van 75 miljoen dollar). De
kans dat dit gebeurt lijkt veeleer klein.
Ablynx heeft dus een drukkingsmiddel
nodig om het contract met AbbVie open
te breken.
Het cruciale element daarvoor is aan-

toonbare interesse van een nieuwe part-
ner om Vobarilizumab voort te ontwik-
kelen. Dat is het derde element waar-
over Ablynx duidelijkheid wil tegen
komende zomer. Of dat realistisch is,
valt af te wachten, maar we zijn tevre-
den dat er snel duidelijkheid komt. De
reumamarkt is uiterst competitief en er
is dus geen tijd te verliezen. Bovendien
blijft de perceptie rond het aandeel in
afwachting negatief. Positieve aankon-
digingen worden genegeerd, zoals de
forse uitbreiding van de deelneming
van de investeerder Van Herk naar 10,07
procent en de sterke fase Ib-resultaten
van partner Merck KGaA in een pso -
riasisstudie. Mindere berichten worden
dan weer uitvergroot, zoals de ontdek-
king van een nieuw preklinisch kandi-

daat-geneesmiddel tegen het verkoud-
heidsvirus RSV door de VIB, tegenover
het RSV-product van Ablynx dat zich
al in een fase IIb bevindt, en dus een
ontwikkelingsvoorsprong van minstens
drie jaar heeft.
Een nieuwe deal voor Vobarilizumab

zou schitterend nieuws zijn, want in
dat geval kan de koers snel richting
20 euro evolueren. Maar het staat niet
centraal in onze beleggersthesis. De
marktkapitalisatie verrekent nauwelijks
meer dan de huidige waarde van het
bloedziektemiddel Caplacizumab (min-
stens 6 euro per aandeel) en de kaspo-
sitie van 235,4 miljoen euro (3,9 euro
per aandeel) eind december. Rekening
houdend met de uitgebreide pijplijn, is
dat te goedkoop. Koopwaardig, maar
met bovengemiddeld risico (rating 1C).
z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 9/3
• UCB
• Barrick Gold
• Aandelenlijsten 

Vrijdag 10/3
• Analyse automobielsector

Maandag  13/3 
• Mithra Pharmaceuticals
• Opties (Engie)
• Beleggerscompetitie

Dinsdag 14/3  
• Sioen Industries
• Hugo Boss
• Lezersvraag Ablynx
Woensdag 15/3
• Bekaert
• Biocartis
• Pdf

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

AB InBev ........................................14

Ablynx ...........................................16

Agfa-Gevaert .................................10

Barrick Gold .....................................4

Deceuninck ......................................5

D‘Ieteren .......................................10

Engie..........................................6,11

Mithra Pharmaceuticals ..................12

Option ...........................................10

Recticel ...........................................7

Rio Tinto ..........................................8

Sofina............................................10

UCB ................................................9

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

CHAT MEE !
Op DONDERDAG 16/3 VAN 12 TOT 13 UUR.

Ga voor de chatsessie naar http://insidebeleggen.be/chat! 
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