
V an een gold rush op de
financiële markten
kunnen we niet spre-

ken. De vorige keer dat daar
min of meer sprake van was,
is twee jaar geleden. De
goudprijs klom met 16 pro-
cent in het eerste kwartaal
van 2016. Dat was het beste
kwartaal voor de goudprijs
in bijna dertig jaar (sinds het
derde kwartaal van 1986).
Toen kon even de link wor-
den gelegd met eerdere peri-
odes uit de geschiedenis. In
de 17de en de 19de eeuw was
er een stormloop op goud en
migreerden arbeiders mas-
saal naar gebieden waar gro-
tere hoeveelheden van het
gele metaal waren gevonden.
Maar we sluiten niet uit dat
we de komende jaren weer
een vorm van goudkoorts
zullen zien. Twee elementen
kunnen erop wijzen dat de

start van een gold rush min-
der veraf is dan wordt aan-
genomen. Vooreerst doen de
goudmijnen het een pak
slechter dan het gele metaal
zelf. De tracker Market Vec-
tors Goldminers (ticker
GDX), de bekendste tracker
op goudmijnen, doet het
sinds begin dit jaar 10 tot 
15 procent minder goed dan
de goudtracker SPDR Gold
Shares (ticker GLD).
Dat fenomeen zagen we ook
eind 2015 vlak voor er vol-
gens ons een einde kwam
aan een bijna vijf jaar du-

rende berenmarkt voor goud
en goudmijnen. De dalende
tendens sinds de top in het
voorjaar 2011 bracht de prijs
van het bekendste edelme-
taal ruim 45 procent lager in
de buurt van 1050 dollar per
ounce. De goudmijnen kre-
gen gemiddeld zelfs een klap
van meer dan 80 procent.
Ondanks het gemiddelde
koersherstel van 70 procent
noteren we vandaag nog al-
tijd circa 65 procent onder
de piek van 2011. Na de spet-
terende eerste jaarhelft van
2016 trappelen we al ander-
half jaar ter plaatse.

Goud/zilverratio piekt
Een ander element dat wijst
op een tweede adem, is het
spotgoedkope zilver. Sinds
de piek in de buurt van
50 dollar per troy ounce (31,1
gram) begin 2011 loopt de
daling op tot 70 procent voor
het minder populaire edel-
metaal. De afgelopen maan-
den is de prestatie van het
zilver ondermaats ten op-
zichte van de goudprijs. Dat
zorgt ervoor dat de goud/zil-
verratio, die weergeeft hoe-

veel ounces zilver nodig zijn
om een ounce goud te ko-
pen, weer op het piekniveau
van 80 noteert, net zoals be-
gin 2009 en eind 2015. Op de
piek van de zilverprijs in
2011 was de ratio 38. Van-
daag zitten we boven het
dubbele en in het najaar van
2016 waren we tot 65 afge-
zakt.
Wie interesse heeft om in de
klassieke edelmetalen te in-
vesteren, hoeft zich niet
noodzakelijk tot goud (fy-
siek, tracker of goudmijnen)
te beperken. De beste ma-
nier om in zilver te beleggen,
is via de zilvertracker iSha-
res Silver Trust (ticker SLV;
ISIN-code US46428Q1094).
We stellen die tracker, die
ook al enige tijd in de voor-
beeldportefeuille zit, uitge-
breider voor in de derivaten-
rubriek (zie p. 11). De
historisch hoge goud/zilver-
ratio is traditioneel ook een
duidelijk signaal dat de
haussemarkt van goud en
zilver zich nog in een pril
stadium bevindt. We verho-
gen dan ook onze positie in
de tracker (zie p. 12-13). z
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D e Belgische uitbater
van zonnepanelen- of
pv-parken, voorname-

lijk in Duitsland, kondigde
op 28 februari twee cruciale
stappen aan voor de uitvoe-
ring van het eerste deel van
zijn strategisch plan voor de
periode 2017 tot 2019. De
eerste doelstelling van die
eerste fase (tot 2018) was te-
gen eind 2017 een geïnstal-
leerde capaciteit van min-
stens 115 megawatt te
hebben. Begin november
stond de teller op 118 mega-
watt, na de overname van
een pv-park van 6,7 mega-
watt in Russelsheim.
Voorts is het optimalisatie-
project van de portefeuille
afgerond. 7C investeerde
1,26 miljoen euro (2,2 mil-
joen vooropgesteld), die de
jaarlijkse bedrijfskasstroom
(ebitda) met 0,36 miljoen
euro zal opkrikken (0,4 mil-
joen vooropgesteld), goed
voor een terugverdientijd
van minder dan vier jaar.
Het derde element van het
plan tot 2018 was een vol-
gende kwantumsprong naar
een capaciteit van 200 me-
gawatt. Eerst wil 7C groeien
naar een portefeuile van 150
megawatt dankzij samen-
werking met een projectont-
wikkelaar en het aantrekken
van alternatieve financiering
zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen. Op 28 fe-
bruari kondigde 7C stappen
in die twee richtingen aan.
Vooreerst is er de overname
van Amatec, een Duitse pro-
jectontwikkelaar die gespe-
cialiseerd is in het identifice-
ren van pv-projecten en het
regelen van alle vergunnin-
gen. Amatec heeft een porte-
feuille van 55 megawatt,
waarvan 15 megawatt zich in
een vergevorderd ontwikke-

lingsstadium bevindt. Bij de
overname hoort een operati-
oneel park van 0,75 mega-
watt, drie hectare pv-gron-
den, een koopoptie op drie
operationele parken en een
ervaren team van zes perso-
nen.

De tweede aankondiging
was de uitgifte van een
Schuldschein-lening ter
waarde van 25 miljoen euro
op vijf en zeven jaar met een
gemiddelde rente van min-
der dan 2,8 procent. 10 mil-
joen dient voor het goedko-
per herfinancieren van een
projectlening, de overige
15 miljoen dekt de volledige
behoeft aan eigen vermogen
voor het financieren van de
groei tot 150 megawatt. Tra-
ditioneel wordt 30 procent
van de projectinvestering
gedragen door eigen vermo-
gen en 70 procent door pro-
jectfinanciering. De balans
van 7C biedt ruimte om
50 miljoen euro extra
schuldfinanciering aan te
gaan zonder overschrijding
van de optimale verhouding
van 7 keer de nettoschuld te-
genover de ebitda. Het ge-
deelte eigen vermogen van
de investering (30 % van
50 miljoen) tot minstens 150

megawatt is nu dus verze-
kerd tegen aantrekkelijke
voorwaarden, zonder uit-
gifte van nieuwe aandelen.
7C kondigde ook nog de
overname aan van drie ope-
rationele parken van in to-
taal 2 megawatt
(175.000 euro jaarlijkse
ebitda). Daardoor klimt de
groepscapaciteit naar 123
megawatt. De bedoeling is
de komende twaalf tot acht-
tien maanden het pv-park
uit te breiden tot 150 mega-
watt, waarvan de helft via de
pijplijn van Amatec en de
rest via eigen projecten.
Het tweede deel van het
strategisch plan voorziet in
de overbrugging naar 200
megawatt via een samen-
werking met een mede-in-
vesteerder. Dat is wellicht
eerder iets voor 2019.

Conclusie
Het aandeel van 7C Solar-
parken blijft al ruim een jaar
gevangen zitten tussen 2,3
en 2,5 euro. Het uitstekende
nieuws van vorige week
bracht daarin voorlopig
geen verandering. Vanaf dit
jaar betaalt 7C een aantrek-
kelijk kapitaalvergoeding
van 0,1 euro per aandeel, of
4,1 procent nettorendement.
We verwachten het ko-
mende jaar een positieve
koersuitbraak dankzij het
dividend en de verdere uit-
voering van het strategisch
plan. Ons koersdoel is en
blijft 3 euro. z

Koers: 2,42 euro
Ticker: HRPK GY
ISIN-code: DE000A11QW68
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 113 miljoen euro
K/w 2016: 22
Verwachte k/w 2017: 19
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +0%
Dividendrendement: 4,1%

7C SOLARPARKEN

Klaar voor de sprong naar 150 megawatt

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 9 maart

We verwachten in 
het komende jaar 

een positieve
koersuitbraak.



Bekaert kan dit jaar wel-
licht een streep trekken
onder de stevige marge-

daling die de staaldraadpro-
ducent in de tweede helft
van vorig jaar achtervolgde.
De onderliggende marge op
de bedrijfswinst daalde van
8,2 procent in 2016 naar 7,3
procent in 2017, zodat de on-
derliggende bedrijfswinst
lichtjes achteruit moest, on-
danks een omzetstijging van
10 procent. De winst die erbij
kwam met volumes, ging dus
verloren door lagere marges.
Bekaert heeft opnieuw vat
gekregen op de twee facto-
ren die op de rendabiliteit
wogen en die het aandeel de
voorbije maanden gevoelig
lager stuurden. Ten eerste
staat Bekaert opnieuw beter
zijn mannetje in een afne-
mende prijsoorlog en ten
tweede maakt het bedrijf
zich sterk dat het opnieuw
een plek kan veroveren op de
lucratieve Chinese markt van
zaagdraad voor zonnepane-
len. Dankzij een geleidelijk
margeherstel zou de winst
over heel 2018 opnieuw het
niveau van vorig jaar evena-
ren. De eerste helft van 2018
zal minder zijn dan de eerste
helft van 2017, maar de
tweede helft van dit jaar
moet dat goedmaken.
Het management geeft toe
dat het vorig jaar de bal mis
sloeg in zijn prijszetting.
Toen de prijzen voor wals-
draad gevoelig stegen, re-
kende een deel van de con-
currentie die prijsstijging
niet door in de staaldraad-
prijzen, in een poging markt-
aandeel te veroveren. 
Bekaert reageerde op dat
manoeuvre door ook iets te
enthousiast de prijzen te ver-
lagen en dus marge op te of-
feren om het marktaandeel

te beschermen. Het bedrijf
heeft intussen een beter
evenwicht gevonden tussen
volumes en marges, gehol-
pen door een afnemende
want niet vol te houden prij-
zenslag op de markt. Vanaf
het vierde kwartaal van vorig
jaar slaagde Bekaert er veel
beter in de gestegen wals-
draadprijzen door te rekenen

aan de klanten zonder
marktaandeel te verliezen.
Bekaert verkocht vorig jaar
3,4 procent meer in volume,
wat samen met de met ver-
traging opgetrokken prijzen
voor een omzetstijging van
meer dan 10 procent zorgde.
Naast beterschap aan het
margefront, kon Bekaert bij
de publicatie van de jaarcij-
fers ook aankondigen dat het
bedrijf opnieuw mee is met
de nieuwste technologie op
de Chinese zaagdraadmarkt.
Bekaert had die trein gemist
en zag de winst uit die kleine
maar heel rendabele markt
volledig verdampen. Het be-
drijf zegt nu een doorbraak
te hebben gerealiseerd in de
nieuwe technologie. De pro-
ductie wordt opgestart en de
klanten van Bekaert hebben
de stalen getest en goedge-
keurd. Vanaf de tweede helft
van dit jaar moet die activi-
teit opnieuw een bijdrage le-
veren aan de winst. Voor Be-
kaert is dat ook een
statement dat het bedrijf een
technologische achterstand
snel kan inhalen.
De eindmarkten blijven on-
der stoom dankzij een aan-
houdend sterke vraag uit de
auto-, de mijnbouw- en de
civiele bouwsector. Ook een

schuchter herstel op de olie-
en gasmarkt kan vooral de
resultaten van dochterbedrijf
Bridon-Bekaert Ropes een
zetje geven. Maar er is ge-
duld nodig omdat Bridon het
vooral moet hebben van de
offshore-oliemarkt, waar het
herstel op zich laat wachten.
Bekaert moet ook voorbe-
houd blijven aantekenen in
de Amerika’s. In Zuid-Ame-
rika blijft het ondernemings-
klimaat slecht en in de Ver-
enigde Staten veroorzaakt
president Donald Trump 
extra onzekerheid. Het zal
de concurrentiekracht van
de Bekaert-vestigingen in de
VS niet ten goede komen als
Trump doorzet met import-
heffingen op staal en wals-
draad. De verdere uitrol van
de interne transformatiepro-
gramma’s blijft intussen de
rendabiliteit ondersteunen.
Bekaert blijft streven naar
een marge van 10 procent op
middellange termijn.

Conclusie
Bekaert kan sneller dan ver-
wacht afrekenen met een
aantal demonen van 2017.
Vooral het herstel van de
prijszettingsmacht brengt
opluchting, maar door de
manoeuvres van de Ameri-
kaanse president, Donald
Trump, vertaalde zich dat
nog niet in de koers. De
waardering is met een koers-
winstverhouding van 12 en
een ondernemingswaarde
van ruim 6 zeker de bedrijfs-
cashflow niet duur te noe-
men. Het advies gaat weer
naar koopwaardig. z

BEKAERT

Margeherstel brengt opluchting

Verschenen op insidebeleggen.be
op 7 maart

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 36,4 euro
Ticker: BEK BB
ISIN-code: BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,2 miljard euro
K/w 2017: 20
Verwachte k/w 2018: 12
Koersverschil 12 maanden: -22%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 3,4%
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Dat je in een stabiele
markt toch gigantisch
kan groeien, dat bewijst

Kinepolis nu al een decen-
nium lang. Sinds 2014 is er
volop sprake van expansie.
Het voorlopige hoogtepunt
(we verwachten de komende
jaren nog grotere acquisities)
was de overname van Land-
mark Cinemas eind vorig
jaar. Dat is de tweede groot-
ste Canadese bioscoopgroep
(10 % marktaandeel) met 44
bioscopen en 303 schermen.
Daarmee deed Kinepolis zijn
eerste stap buiten Europa,
maar cultureel lijkt Canada
dan ook meer op Europa dan
op de Verenigde Staten. Op-
vallend is wel dat de meeste
complexen kleiner zijn, drie-
kwart gehuurd en ook min-
der bezoekers trekken dat
het Kinepolis-gemiddelde.
Nog opvallender is de veel
lagere rendabiliteit per be-
zoeker. Daar komt het sterke
managementteam van Kine-
polis van pas om daar de ko-
mende jaren verandering in
te brengen en de winstge-
vendheid op te krikken.
Het gaat razendsnel bij de
veruit grootste Belgische 
bioscoopuitbater. In vier jaar
ging het van 23 naar 94 com-
plexen. De jaarresultaten
over 2017 bewijzen dat die
expansiegolf tot nog toe
vlekkeloos is verlopen. We
zien het klassieke patroon.
Er is sprake van een toe-
name van het aantal bezoe-
kers met 6,2 procent tot
25,3 miljoen. De stijging is in
de eerste plaats het gevolg
van de expansie. In de loop
van de tweede helft van 2016
was er de opening van twee
nieuwe bioscopen in Neder-
land (Breda en Utrecht Jaar-
beurs), een in Frankrijk (Fe-
nouillet) en een in Spanje

(Granada). Daar komt voor
de laatste drie weken van
2017 (de belangrijkste we-
ken van het jaar) al de over-
name van Landmark Cine-
mas bij, goed voor
1,07 miljoen extra bezoekers.
De beste scorende blockbus-
ters uit Hollywood hadden

duidelijk een grotere impact
dan in 2016, met als uitschie-
ters Star Wars: Episode VIII
- The Last Jedi, Despicable
Me 3 en Beauty and the Be-
ast. De toename van het aan-
tal bezoekers werd wel be-
heerst door Nederland
(+15,4%), want in België
(+0,0%), Frankrijk (+0,2%)
en Spanje (-0,5%) stag-
neerde het aantal bezoekers.
Met het klassieke patroon
bedoelen we dat de omzet
met een klim van 9,4 procent
tot 355,4 miljoen euro meer
dan de bezoekersaantallen is
gestegen door hogere op-
brengsten per bezoeker, de
toegenomen inkomsten uit
schermreclame en vastgoed.
De toename van de recur-
rente (zonder eenmalige ele-
menten) bedrijfskasstroom
(rebitda) is ook weer hoger
dan de omzetklim. Vorig jaar
bedroeg de rebitda-toename
10,3 procent tot 104,3 mil-
joen euro of een stijging van

de rebitda-marge van 29,1
naar 29,3 procent. Per bezoe-
ker geeft dat een stijging van
3,97 naar 4,12 euro. Opnieuw
een straffe prestatie.
In België maakt de rebitda
per bezoeker zelfs een
sprong van 6,55 naar
6,96 euro per aandeel omdat
er in 2017 voor het eerst in
de geschiedenis maanden
waren waarin de gemiddelde
uitgaven per bezoeker boven
5 euro uitkwamen. De recur-
rente bedrijfswinst (rebit)
ging er in 2017 met 10,9 pro-
cent op vooruit, tot 74,0 mil-
joen euro. De netto finan -
ciële schuld stond op 31
december op 224,3 miljoen
euro of 54,6 miljoen euro
meer dan eind 2016 of een
stijging van 1,79 naar
2,15 keer de rebitda. Dat blijft
wel laag in vergelijking met
de meeste andere bioscoop-
uitbaters. Het dividend
wordt voor de veertiende
keer op rij verhoogd, naar
0,9 euro per aandeel bruto
(+3,4%).

Conclusie
Voor 2018 mogen we een veel
grotere sprong in omzet dan
in winst verwachten door de
overname van Landmark Ci-
nemas (veel complexen met
lage rendabiliteit). De bios-
coopuitbater is behalve een
kasmachine ook een groei-
machine geworden. Helaas is
de waardering te pittig (ruim
14 keer verwachte verhou-
ding ev/rebitda 2018) voor
een koopadvies. Wel eentje
om te koesteren. z

Koers: 57,80 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,58 miljard euro
K/w 2017: 39
Verwachte k/w 2018: 35
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 1,6%

KINEPOLIS

Van 23 naar 94 bioscoopcomplexen in vier jaar

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

inside beleggen aandelen
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 8 maart

Het dividend wordt
voor de veertiende

jaar op rij verhoogd,
naar 0,9 euro per

aandeel bruto.



H et herstel van de goud-
prijs zet voorlopig niet
door en dat heeft ge-

volgen voor de goudmijn -
industrie. Met een koersda-
ling van gemiddeld 4
procent was februari voor
de goudmijnen de slechtste
maand sinds september.
Newmont Mining houdt
zich relatief sterk met een
klim van 11 procent in de
voorbije twaalf maanden, 
tegenover een verlies van 8
procent voor de Van Eck
Vectors Gold Miners-index.
De mijnen van de groep pro-
duceerden vorig jaar geza-
menlijk 5,27 miljoen troy
ounce goud. Dat was 8 pro-

cent meer dan een jaar eer-
der, maar Newmont moest
vorig jaar wel nipt Barrick
laten voorgaan, dat 5,32 mil-
joen troy ounce verzamelde.
De beurswaarde van
Newmont ligt wel de helft
hoger dan die van Barrick.
Op korte termijn zal de pro-
ductie stabiliseren.
Newmont verwacht voor dit
en volgend jaar een output
tussen 4,9 en 5,4 miljoen
troy ounce. Tussen 2020 en
2022 wordt gemiddeld op
4,6 miljoen tot 5,1 miljoen
troy ounce gerekend, maar
dat is aan de voorzichtige
kant. Newmont houdt geen
rekening met de geplande
uitbreidingen. Dit jaar
wordt de Northwest Exodus
in Nevada afgerond en er

zijn ook uitbreidingen ge-
pland in Zuid-Amerika,
Afrika en Australië. Noord-
Amerika en Australië zullen
dit jaar instaan voor respec-
tievelijk 41 en 31 procent van
de groepsproductie. De bij-
drage van Afrika en Zuid-
Amerika is met 16 en 12 pro-
cent een stuk lager.

De productiekosten stegen
vorig jaar gemiddeld met 1
procent naar 924 dollar per
troy ounce. Die kosten stij-
gen wel, want het cijfer in
het vierde kwartaal bedroeg
965 dollar, 5 procent meer
dan een jaar eerder. Door
hogere investeringen en la-
gere grades bij een aantal
mijnen zullen de productie-
kosten dit jaar klimmen naar
965 tot 1025 dollar. Vanaf
2019 zou er weer een daling
zijn.
De aangepaste bedrijfswinst
steeg vorig jaar met 12 pro-
cent naar 2,65 miljard dollar.
Maar vooral de evolutie van
de vrije kasstroom was in-
drukwekkend met een klim
van ruim de helft in het
vierde kwartaal naar
445 miljoen dollar. Over het
volledige boekjaar steeg de
vrije kasstroom zelfs met 88
procent naar bijna 1,5 mil-
jard dollar. Newmont
bouwde vorig jaar dan ook
zijn schuld met 580 miljoen
dollar af naar 4,07 miljard
dollar. De eerstvolgende af-
lossing is pas in het vierde
kwartaal van 2019 gepland.
Tegenover de schuld staat
een cashpositie van 3,32 mil-
jard dollar, wat de netto-
schuld dus op 750 miljoen

dollar brengt. Vier jaar gele-
den was dat nog 4,8 miljard
dollar. De beschikbare liqui-
diteit, inclusief kredietlij-
nen, bedraagt nu 6,2 miljard
dollar. Newmont heeft dus
de handen vrij om transac-
ties te doen, mocht het dat
willen. Het management
zegt geen druk te voelen om
overnames te doen. De ver-
houding tussen de netto-
schuld en de ebitda bedraagt
amper 0,3 en dat is in verge-
lijking met de sectorgenoten
erg laag. Behalve voor de
schuldafbouw was er dus
ook ruimte voor een divi-
dendverhoging. Het ma-
nagement beloofde een toe-
name met minstens de helft
en hield woord. Het kwar-
taaldividend wordt opge-
trokken van 0,075 naar
0,14 dollar.

Conclusie
Newmont Mining presteert
in moeilijke marktomstan-
digheden een stuk beter dan
het sectorgemiddelde en
daar zijn goede redenen
voor. De groep beschikt over
een goed gevulde pijplijn
aan nieuwe projecten, wat in
de mijnbouwsector een be-
langrijke troef is. Newmont
is ook financieel kernge-
zond. Een tijdelijke toename
van de productiekosten is de
prijs die moet worden be-
taald voor de investeringen
in nieuwe activa. De toe-
komst oogt rooskleurig, al is
voor een duurzame koers-
stijging wel een hogere
goudprijs nodig. z

Newmont Mining 
is financieel
kerngezond 
en kan dus

overnames doen.

NEWMONT MINING

Uitblinker in de goudmijnsector

Verschenen op insidebeleggen.be
op 7 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 38,28 dollar
Ticker: NEM US
ISIN-code: US6516391066
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 20,4 miljard dollar
K/w 2017: 27
Verwachte k/w 2018: 26,5
Koersverschil 12 maanden: +17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement: 1,5%
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P roximus presenteerde
kwartaal- en jaarresul-
taten die in lijn met de

verwachtingen lagen. Opera-
tioneel waren er enkele gun-
stige evoluties, maar door de
slabakkende internationale
dochter BICS kon Proximus
op groepsniveau toch geen
groei voorleggen. BICS han-
delt internationale gesprek-
ken af en in mindere mate
dataverkeer voor buiten-
landse operatoren. Dat is een
activiteit met een erg lage
marge, die bovendien ach-
teruitboert. Met de overna-
mes van TeleSign en Davinsi
Labs wil Proximus meer
waarde toevoegen aan de
BICS-activiteit door in te
zetten op cybersecurity en
de bescherming van online-
data.
In het vierde kwartaal
daalde de omzet van BICS
met 6,6 procent naar
339 miljoen euro. Over het
volledige boekjaar bedroeg
de achteruitgang zelfs bijna
10 procent. Daardoor zakte
de omzet op groepsniveau
zowel in het vierde kwartaal
(1,48 miljard euro, -0,9%) als
over het hele boekjaar
(5,78 miljard euro, -1,6%).
Vandaar dat Proximus ver-
kiest uit te pakken met de
‘binnenlandse omzet’,
waarin de cijfers van BICS
niet zijn verrekend. De in
België gegenereerde omzet
klom in het vierde kwartaal
met bijna 1 procent naar
1,14 miljard euro. Over het
volledige boekjaar steeg de
binnenlandse omzet met 1,1
procent naar 4,45 miljard
euro, wat in lijn was met de
verwachtingen. 2017 was
daarmee het derde jaar op rij
met een hogere binnen-
landse omzet. Dankzij kos-
tenbesparingen klom de be-

drijfswinst of ebitda vorig
boekjaar met 1,5 procent
naar 1,82 miljard euro.
Het vierde kwartaal was ope-
rationeel erg sterk en Proxi-
mus zag zijn marktaandeel in
verschillende segmenten toe-
nemen. Dat is niet vanzelf-

sprekend, want concurrent
Telenet heeft nu een eigen
mobiel netwerk, terwijl
Orange Belgium ook breed-
banddiensten aanbiedt. Maar
Proximus investeerde fors in
content met onder meer de
aankoop van Studio 100 TV,
het voetbalcontract en de
Champions League. Daar-
naast werden ook streaming-
diensten zoals Netflix geïnte-
greerd. Die inspanningen
wierpen vruchten af, want
het aantal televisieklanten
steeg naar 1,56 miljoen. Daar-
mee beschikt Proximus over
een marktaandeel van 36,8
procent.
Ook het aantal internetklan-
ten nam toe naar 1,85 mil-
joen, goed voor een markt-
aandeel van 46,6 procent. In
het mobiele segment steeg
het aantal klanten met een
abonnement, maar net zoals
bij de andere operatoren kel-
derde het aantal betaalkaar-
ten na de invoering van een
verplichte nummerregistra-
tie. Opvallend was ook de
sterke prestatie van het be-
drijfssegment.

Proximus sloot het boekjaar
af met een nettoschuld van
2,09 miljard euro. Dat is 
hoger dan de 1,86 miljard
euro van een jaar eerder. 
Relatief gezien bedraagt de
schuld ongeveer 1,1 keer de
verwachte ebitda. Dat niveau
is, gezien de kasstromen, per-
fect beheersbaar. De hogere
schuld valt toe te schijven
aan de overname van Tele-
Sign (219 miljoen euro) en de
uitbetaling van het dividend
(1,5 euro per aandeel of
488 miljoen euro). Tegelijk
daalde de vrije kasstroom
licht naar 511 miljoen euro,
tegenover 559 miljoen euro
een jaar eerder. De kapitaal-
uitgaven zullen in 2018 onge-
veer op hetzelfde niveau uit-
komen als in het vorige
boekjaar (1,09 miljard euro).
Het management stelt voor
het lopende boekjaar een sta-
biele binnenlandse omzet
voorop, terwijl de ebitda licht
zal toenemen door aanhou-
dende kostenbesparingen.

Conclusie
Dankzij inspanningen aan
de kostenzijde zit er nog wat
rek op de winstgevendheid,
maar omzetgroei zit er bij
Proximus niet onmiddellijk
in. De aantrekkingskracht
van het aandeel schuilt in
het dividend, dat dit en vol-
gend jaar nog gegarandeerd
is. Zonder groei ligt de waar-
dering wel in lijn met die
van de sectorgenoten. Van-
daar de adviesverlaging. z

Koers: 26,33 euro
Ticker: PROX BB
ISIN-code: BE0003810273
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,9 miljard euro
K/w 2017: 16.7
Verwachte k/w 2018: 14,6
Koersverschil 12 maanden: -0,1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 5,7%

Omzetgroei zit er
niet onmiddellijk in.

PROXIMUS

Operationeel sterk vierde kwartaal

Verschenen op insidebeleggen.be
op 9 maart

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

inside beleggen aandelen
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B eleggers die willen in-
spelen op de betere
economische conjunc-

tuur in Europa, moeten bij
Recticel zijn. Dan blijkt
overduidelijk uit de jaarre-
sultaten over 2017. Vooral in
de eerste jaarhelft woog het
markttekort aan isocyanaat
(MDI) voor de isolatiedivi-
sie nog op de marges. De
grondstof werd flink duur-
der en Recticel had tijd
 nodig om die forse klim
door te rekenen. Bovendien
moesten de klanten geruime
tijd wachten op hun isolatie-
materiaal (isolatieplaten in
hardschuim). Ondanks die
tegenslag zien we over heel

2017 toch een fraaie gecom-
bineerde omzetgroei op
groepsniveau van 8,4 pro-
cent (van 1,35 naar 1,46 mil-
jard euro). Dat is een verbe-
tering tegenover de
gecombineerde omzetgroei
van 5,9 procent in het eerste
halfjaar.
De omzetklim is in hoofd-
zaak te danken aan de ho-
gere gemiddelde verkoop-
prijzen van de afdelingen
Isolatie en Soepelschuim, de
sterke volumegroei van Au-
tomobiel en de start van
nieuwe programma’s in de
subafdeling Automobiel In-
teriors. Het grote verschil
met de eerste jaarhelft is dat
de isolatiedivisie in het
derde en het vierde kwartaal
beduidend meer van haar
groeipotentieel heeft kun-
nen waarmaken. Dat ver-
klaart mee de versnelling

van de omzettoename. De
omzetstijging bedroeg 23,4
procent in de tweede jaar-
helft, tegenover nog 9,5 pro-
cent in de eerste. Op jaarba-
sis klimt de omzet daardoor
met 16,3 procent, van 234,1
naar 272,3 miljoen euro.
Automobiel bleef ook in de
tweede jaarhelft de meest
positieve uitschieter, met
een omzetgroei van 24,6
procent. Dat kwam vooral
door de forse gestegen om-
zet van Interiors en doordat
de fabriek in het Tsjechische
Most weer volledig opera -
tioneel was, na de brand in
het tweede kwartaal. Over
heel 2017 zien we een toe-
name van 21,3 procent, van
288,9 naar 350,4 miljoen
euro. De grootste divisie,
Soepelschuim, moet tevre-
den zijn met een veel be-
perktere omzettoename van
3,1 procent, van 607,2 naar
626,1 miljoen euro. Dat is
een lichte verbetering te-
genover de magere omzet-
stijging met 2,3 procent in
het eerste halfjaar. Slaap-
comfort blijft het lelijke
eendje met een omzetdaling
van 7,1 procent, van 292,9
naar 272,1 miljoen euro,
waardoor die afdeling in

2017 de kleinste bijdrage aan
de groepsomzet heeft gele-
verd.
De gecombineerde, recur-
rente bedrijfskasstroom
 (rebitda, zonder eenmalige
elementen) klom met 8 pro-
cent, van 97,7 naar 105,5 mil-
joen euro, wat inhoudt de

rebitda-marge stabiel bleef
op 7,2 procent (wel 7,5 pro-
cent in het tweede halfjaar).
De recurrente bedrijfswinst
(rebit) maakte wel een voor-
uitgang van 14,2 procent,
van 58,2 miljoen naar
66,5 miljoen euro. Door het
veel betere financiële resul-
taat maakte de nettowinst
een sprong van 46,4 procent,
van 16,3 naar 23,9 miljoen
euro.
Het management gaat voor
2018 uit van een verdere
stijging van de gecombi-
neerde omzet en een stijging
van de gecombineerde re-
currente bedrijfskasstroom
dankzij verder klimmende
volumes, een verbeterde
mix en productiviteitswin-
sten. Het dividend wordt
opgetrokken van 18 naar 22
eurocent per aandeel.

Conclusie
Recticel heeft in het tweede
halfjaar veel meer dan in het
eerste kunnen profiteren
van het brede economische
herstel in Europa. Tegen
12,5 keer de verwachte
winst voor 2018 en minder
dan 6,5 keer de verwachte
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) is
het aandeel nog niet duur.
Het is volop aan een heront-
dekking toe. z

Recticel gaat uit 
van een verdere 

omzet- en winstgroei
in 2018.

RECTICEL

Wind in de rug

Verschenen op insidebeleggen.be
op 6 maart

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

Koers: 9,74 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code: BE0003656676
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 533 miljoen euro
K/w 2017: 16,5
Verwachte k/w 2018: 12,5
Koersverschil 12 maanden: +40%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 2,25%
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TechnipFMC, dat ont-
stond door de fusie van
het Franse Technip en

het Amerikaanse FMC Tech-
nologies en een dubbele
 notering heeft op Euronext
Parijs en de New York Stock
Exchange, heeft een meer
dan bevredigend vierde
kwartaal achter de rug. De
groep heeft er nog niet zo
goed voorgestaan sinds de
dramatische inzinking van
de oliedienstensector in
2014. TechnipFMC heeft een
beurskapitalisatie van bijna
12 miljard euro. Het draaide
15 miljard dollar omzet in
2017 (afgerond 12 miljard
euro) en het orderboek be-
droeg 13 miljard dollar (afge-
rond 10,5 miljard euro). Op
basis van de omzet staat
TechnipFMC op de vierde
plaats onder de beursgeno-
teerde oliedienstenbedrijven.
De fusie moet vanaf 2019
jaarlijks 450 miljoen euro
(voorheen 400 miljoen) sy-
nergievoordelen opleveren.
Technip was een toonaange-
vende speler met als belang-
rijkste troefkaarten zijn
sterke internationale aanwe-
zigheid en zijn brede activi-
teitenterrein. Die troeven
worden alleen maar ver-
sterkt. Zo is de wereldwijde
aanwezigheid van de fusie-
groep uitgebreid tot 48 lan-
den. Bijna alle nationale en
internationale olie- en gas-
reuzen – zoals Exxon Mobil,
Total, BP en Petrobras – be-
horen tot het klantenbestand
van het nieuwe oliediensten-
bedrijf. De klantenbasis is
zeer divers en gespreid over
38 procent internationale
olie- en gasbedrijven, 38 pro-
cent nationale oliemaat-
schappijen en kleine en mid-
delgrote onafhankelijke
spelers. Technip had een

Onshore/Offshore-afdeling,
die deels was gespeciali-
seerd in de installatie van
boorplatformen op zee en
deels in lng en schaliegas.
Op dat gebied heeft FMC
niets toegevoegd. Dat is an-
ders voor Subsea, de afde-

ling van Technip die focuste
op flexibele pijpleidingen.
Die activiteit, die veel winst-
gevender dan Offshore/On -
shore, is na de fusie versterkt
door productiesystemen en
diensten van FMC Techno-
logies. FMC voegt daar ook
nog een nieuwe activiteit
aan toe: Surface, of het boren
en het beheren van bronnen.
Gemeten naar de omzet is
die het kleine broertje van
de fusiegroep.
De vierdekwartaalresultaten
lieten een gemengd beeld
zien. Tegenover het vierde
kwartaal van 2016 liep de
omzet terug met 15,9 pro-
cent tot 3,68 miljard dollar.
Dat is 4 procent onder de ge-
middelde analistenverwach-
ting van 3,84 miljard dollar.
Onshore/Offshore droeg
2,02 miljard dollar bij aan de
omzet, Subsea 1,29 miljard
en Surface 0,37 miljard. De
aangepaste bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg met 9,0
procent tot 573,1 miljoen
dollar, wat neerkomt op een
toename van de ebitda-

marge met 360 basispunten
van 12,0 tot 15,6 procent. De
ebitda-marge van Subsea is
wel gezakt van 19,6 naar 
18,9 procent, maar die van
Onshore/Offshore en Sur-
face maakte een enorme
sprong (respectievelijk van
6,5 naar 14,6 % en van 
5,8 naar 20,4%). De recur-
rente winst (zonder eenma-
lige elementen) bedroeg
0,20 dollar per aandeel.
Aan het eind van het jaar
 bedroeg het orderboek weer
13 miljard dollar, waarvan
6,2 miljard voor Subsea,
6,4 miljard voor Onshore/
Offshore en 0,4 miljard voor
Surface.

Conclusie
TechnipFMC vertoont dui-
delijke tekenen van herstel
in de afdelingen
Onshore/Offshore en Sur-
face. Alleen heeft de fusie-
maatschappij de beleggers-
harten nog niet kunnen
veroveren. Toch beschou-
wen we TechnipFMC als
een van de betere onderne-
mingen in de oliediensten-
sector, met een erg solide ba-
sis in Subsea (flexibele
pijpleidingen). We geloven
in het koerspotentieel van
TechnipFMC, zeker tegen
minder dan 8 keer de ver-
wachte verhouding tussen
de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) en tegen amper
1 keer de boekwaarde. Een
koopje om in te spelen op
een herstel in de komende
zes tot twaalf maanden. z

Het orderboek is met
13 miljard dollar weer

goed gevuld.

TECHNIPFMC

Het einde van de tunnel

Verschenen op insidebeleggen.be
op 6 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Koers: 23,52 euro
Ticker: FTI FP
ISIN-code: GB00BDSFG982
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 10,9 miljard euro
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: 22
Koersverschil 12 maanden: -24%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 1,8%
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D e Belgische biofarma-
groep UCB pakte uit
met beter dan ver-

wachte jaarcijfers voor 2017.
De jaarverwachtingen wer-
den na het derdekwartaal-
rapport opnieuw opgetrok-
ken, naar een omzetvork van
4,4 à 4,5 miljard euro, een
recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) van 1,25 à
1,35 miljard en een recur-
rente nettowinst per aan-
deel van 4,1 à 4,5 euro. UCB
deed op alle gebieden beter.
De omzet klom met 9 pro-
cent tot 4,53 miljard euro,
tegenover een marktconsen-
sus van 4,45 miljard. De
 rebitda nam met 33 procent
toe tot 1,38 miljard en de
 recurrente nettowinst per
aandeel steeg tot 4,82 euro
(+51%).

De drie stermedicijnen Cim-
zia, Vimpat en Neupro
(CVN), de oudgediende
Keppra en de nieuwkomer
Briviact presteerden sterk.
CVN is de eerste groeipool
van UCB, met tegen 2020
een gezamenlijke verwachte
omzet van 3,1 miljard euro.
Cimzia, een middel tegen
reuma en de ziekte van
Crohn, boekte vorig jaar 
9 procent extra omzet tot
1,42 miljard. Het epilepsie-
middel Vimpat boekte zelfs
een groei van 19 procent tot
976 miljoen euro en zit op
schema om de verwachte
piekomzet van 1,2 miljard te
realiseren. Neupro is een
middel tegen de ziekte van

Parkinson en het rusteloze-
benensyndroom. In 2017
klom de omzet met 5 pro-
cent tot 314 miljoen. Het
voormalige stermiddel Kep-
pra, ter behandeling van epi-
lepsie, blijft het beter doen
dan verwacht, met vorig jaar
een omzetgroei met 8 pro-
cent tot 778 miljoen euro,
dankzij aanhoudende groei
buiten Europa en de Ver-
enigde Staten (vooral Japan,
+55% tot 137 miljoen).
De tweede groeicomponent
voor UCB was het trio Epra-
tuzumab (middel tegen
 lupus), Evenity (kandidaat-
 osteoporosemiddel) en Bri-
viact (epilepsie). Maar die
groeipool kreeg de jongste
twee jaar een forse knauw
nadat de ontwikkeling van
Epratuzumab in 2016 was
stilgelegd, en nadat vorig
jaar in een fase III-studie
met Evenity een verhoogd
risico op hartproblemen was
opgedoken. Desondanks
loopt de goedkeuringsaan-
vraag in Europa. Later dit
jaar moet blijken of een
goedkeuring in de VS alsnog
mogelijk is, na de voorlopige
weigering vorig jaar door
het Amerikaanse genees-
middelenagentschap (FDA).
Gelukkig loopt de verkoop
van Briviact wel goed. Dat
middel is sinds 2016 op de

markt en realiseerde 87 mil-
joen euro omzet in 2017
(18 miljoen in 2016). De ver-
wachte omzetpiek tegen
2026 werd opgetrokken van
450 naar 600 miljoen euro.
Het brutodividend wordt
met 3 eurocent opgetrokken
tot 1,18 euro per aandeel.
Voor 2018 mikt UCB op een
omzetvork van 4,5 à 4,6 mil-
jard euro, een rebitda van 1,3

à 1,4 miljard en een recur-
rente nettowinst per aan-
deel van 4,3 à 4,7 euro. Om
toekomstig patentenverval
na 2020 op te vangen, rust
extra druk op de derde
groeipool, een groep van
twaalf klinische moleculen
in neurologie en immunolo-
gie. Bimekizumab, een kan-
didaat-geneesmiddel tegen
onder meer psoriasis, start
dit jaar de eerste fase III-
studies. Toch zal UCB een
vierde groeimotor in hebben
onder de vorm van overna-
mes om de omzet en de
winstmarge na 2021 op peil
te houden. Dankzij de ge-
zonde balans beschikt UCB
over een extra schuldcapaci-
teit van 3 à 4 miljard euro.

Conclusie
Het aandeel van UCB rea-
geerde positief op het goede
jaarrapport en de mooie
vooruitzichten voor 2018.
De waardering blijft aan-
trekkelijk, tegen 14,5 keer de
verwachte winst 2018 en
een verhouding van 9,9 keer
de ondernemingswaarde
(ev) tegenover de verwachte
bedrijfskasstroom (ebitda)
2018. Het is duidelijk dat
UCB na de tegenvaller met
Evenity en gewapend met
een sterke balans overnames
nastreeft. z

UCB

Op zoek naar bijkomende groei

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 66,48 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 12,9 miljard euro
K/w 2017: 13,8
Verwachte k/w 2018: 14,5
Koersverschil 12 maanden: -3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 1,8%
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UCB heeft een
nieuwe groeimotor
nodig in de vorm 
van overnames.



inside beleggen markt in beeld

Over 2017 biechtte de groep
uit Mortsel lagere resultaten
op. De omzet daalde van
2,537 miljard naar 2,443 mil-
jard euro, terwijl het recur-
rente (zonder eenmalige ele-
menten) bedrijfsresultaat
(rebit) terugviel van 208 mil-
joen tot 169 miljoen euro. De

nettowinst halveerde bijna van
81 miljoen tot 45 miljoen euro,
al kwam dat ook door een een-
malige belastingpost van
25 miljoen euro. De groep
wijst op de hogere grondstof-
fenprijzen en de investeringen.
Ook dit jaar wordt een over-
gangsjaar door de ongunstige
grondstoffenprijzen. Agfa-
Gevaert verwacht in de
komende jaren nog altijd een
ebitda-marge rond 10 procent.
Het vooruitzicht van een
nieuw overgangsjaar deed de
koers na de cijfers terugvallen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 3,66 euro
Ticker: AGFB BB
ISIN-code: BE0003755692

Niet onverwacht kwam het
bericht dat de telecomgroep
De Vijver Media, waarvan het
al 50 procent bezat, volledig
overneemt. Aandeelhouders
Mediahuis (30%) en Wouter
Vandenhaute en Erik Watté
(samen 20%), verkochten hun

belangen aan Telenet dat zo
steeds meer een mediaspeler
wordt. Telenet wordt de eigen-
aar van drie omroepen (Vier,
Vijf en Zes) en het productie-
huis Woestijnvis. 
Voorts raakte bekend dat Tele-
net zal samenwerken met SBS
Belgium en Mediahuis in een
50/50 joint venture. De koers
van het aandeel reageerde
weinig op het nieuws. Op
55 euro ligt horizontale steun.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 55,85 euro
Ticker: TNET BB
ISIN-code: BE0003826436

De cijfers van de luierfabrikant
bevatten na de eerdere winst-
waarschuwing weinig verras-
singen. Op de jaaromzet van
2,355 miljard euro boekte de
groep een recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda) van
266,4 miljoen euro en een

marge van 11,4 procent. De
nettowinst steeg 7 procent tot
128,4 miljoen euro. De groep
stelt een brutodividend van
0,6 euro per aandeel voor. De
beleggers maken zich zorgen
over de Braziliaanse activitei-
ten. Ontex neemt wel maatre-
gelen om die activiteiten weer
recht te trekken, maar de
beleggers hebben daar geen
goed oog in, getuige de forse
koersdaling na het nieuws
richting de laagste koers van
de afgelopen twee jaar.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 23,04 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082

De Franse verzekeraar wil de
Amerikaanse vastgoed- en
schadeverzekeraar XL Group
overnemen voor 15,3 miljard
dollar. Aandeelhouders van XL
Group krijgen 57,60 dollar per
aandeel, een premie van 33
procent ten opzichte van de
koers voor het bod. De aan-

deelhouders van AXA reken-
den het management het
vreemde bod zwaar aan omdat
het niet conform de strategie
is. De koers van het aandeel
daalde dan ook fors na de aan-
kondiging. De overname moet
bovendien nog worden goed-
gekeurd door de
mededingings autoriteiten.
AXA verwacht jaarlijkse syner-
gieën van 400 miljoen dollar.
De trend van het AXA-aandeel
keerde naar dalend. Op
20 euro bevindt zich een
sterke steunzone.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 22,49 euro
Ticker: CS FP
ISIN-code: FR0000120628
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S inds maandag 19 fe-
bruari tot vrijdag 
27 april 2018 loopt de

twintigste editie van de Be-
leggerscompetitie, het jaar-
lijkse event ingericht door
Trends en Keytrade Bank.
De eindwinnaar sleept een
beleggingsportefeuille ter
waarde van 10.000 euro, in
de wacht. Nog niet inge-
schreven? Aarzel niet en
schrijf u vandaag nog in op
beleggerscompetitie.be. Veel
spelplezier en veel succes!

Duur of niet
De koers van een aandeel
kan verveelvoudigen, zelfs in
één jaar. Maar er is geen ga-
rantie op winst. In sommige
perioden moeten beleggers
verliezen kunnen incasseren.
Dat hoort bij het beleggen in
aandelen. Het verlies kan be-

perkt blijven als de belegger
omzichtig te werk gaat bij de
keuze van de aandelen.
Het is van groot belang te on-
derzoeken of de aandelen in
portefeuille al dan niet te
duur zijn. Dat is niet altijd
eenvoudig. Zo kan een aan-
deel waarvan de koers met
20 procent stijgt nog altijd
goedkoop zijn, want de winst
van het bedrijf groeit mis-
schien met 25 procent. An-
derzijds kan het toch raad-
zaam zijn een aandeel
waarvan de koers sterk ge-
zakt is, te verkopen. Verko-
pen om het verlies te beper-
ken, kan ook een goede
strategie zijn. Vandaar ons
advies: word nooit verliefd
op een aandeel.
Als een belegger een aandeel
heeft gekocht nadat hij zijn
huiswerk goed heeft ge-

maakt en het na een hele tijd
niet blijkt te beantwoorden
aan de verwachtingen, is het
verstandig het te verkopen,
desnoods met verlies. Het is
beter een verlies van 30 pro-
cent te slikken dan tegen be-
ter weten in af te wachten tot
het verlies is opgelopen tot
meer dan 50 procent.

Waardering checken
De methodes om een aan-
deel te selecteren en te ko-
pen kunnen ook worden ge-
bruikt bij het verkopen. Zo
kan een daling van het divi-
dendrendement een slecht
teken zijn, dat de verkoop
van het aandeel verant-
woordt. Maar alleen daarom
een aandeel verkopen, is
vaak te kort door de bocht.
Misschien verlaagt een be-
drijf zijn dividend om meer

te kunnen investeren, waar-
door de winst en het divi-
dend de jaren nadien fors
gaan toenemen.
Het is dus beter verschil-
lende indicatoren tegelijk in
de gaten te houden. Als de
koers-winstverhouding
(k/w) te hoog wordt, kan dat
bijvoorbeeld een rood lampje
doen branden. Het betekent
dat de koers niet meer in de
juiste verhouding staat tot de
winst. De cashflow of kas-
stroom kan op een bepaald
moment negatief worden.
We spreken dan van een
cashdrain. Dat is uiteraard
een slecht signaal. Zo ook
met de current ratio, dat de
financiële toestand van een
bedrijf meet. Als die waarde
onder 1 ligt, kan dat beteke-
nen dat het bedrijf niet al te
gezond is. z

Z ilver boekte vorig jaar
een bescheiden rende-
ment van 7 procent in

dollar en bleef daarmee ach-
ter op de meeste andere me-
talen. De prestatie in euro
was zelfs nog slechter, met
voor de vierde keer een ne-
gatief rendement in vijf jaar.
2018 brengt voorlopig weinig
beterschap, met opnieuw een
verlies van 2 procent in dol-
lar en zelfs 5 procent in euro.
Terwijl de basismetalen de
voorbije twee jaar wel goed
presteerden, blijft zilver ach-
ter. Dat is opmerkelijk, want
de industriële vraag staat in
voor bijna twee derde van de
wereldwijde zilverconsump-
tie. Maar in de praktijk is de
prijscorrelatie van zilver met
goud sinds 2011 veel groter
dan die met de basismetalen.

Dat is op zich geen goed
nieuws, want goud noteert
bijna een derde onder het re-
cordniveau van 2011. In dat
jaar bereikte ook zilver voor
het laatst een piek van 50 dol-
lar per troy ounce. De terug-
val van zilver is relatief ge-
zien dus nog veel groter.

Drie grootste afzetmarkten
Fundamenteel liggen de
kaarten nochtans gunstig
voor het goedkoopste edel-
metaal. Het Silver Institute
ziet de vraag op de grootste
drie afzetmarkten toenemen.
Bij de industriële vraag is de
zonnepanelenindustrie de
snelst groeiende niche. De
juwelenindustrie tekent voor
een vijfde van de vraag. Vorig
jaar nam die met 1 procent
toe en de onderzoeksinstel-

ling verwacht voor 2018 een
klim met 4 procent. Vooral in
India is de vraag naar juwe-
len sterk gestegen. De ver-
koop van zilveren staven en
munten daalde vorig jaar
met een derde naar het laag-
ste niveau sinds 2009. Dit
jaar wordt een herneming
van de vraag verwacht. De
hoeveelheid fysiek zilver on-
der beheer van trackers sloot
2017 wel af op een hoogte-
punt van 670 miljoen troy
ounce. De interesse bij inves-
teerders is dus niet verdwe-
nen. Aan de aanbodzijde
daalde de mijnproductie in
2017 voor het tweede jaar op
rij, na veertien jaar van groei.
Het Silver Institute voorspelt
voor de komende jaren een
verdere daling. Dat is het ge-
volg van enerzijds de lagere

kapitaaluitgaven in de mijn-
bouwsector en anderzijds de
oplopende productiekosten.
Daardoor wordt het voor
verschillende mijnbouwers
stilaan interessanter zilverre-
serves in de grond te laten
zitten in afwachting op een
prijsstijging.

Grootste tracker
De grootste fysieke tracker
die de zilverprijs schaduwt,
is de iShares Silver Trust
(ticker SLV). Die heeft meer
dan 318 miljoen troy ounce
of bijna 9900 ton fysiek zil-
ver onder beheer. Eén deel-
bewijs vertegenwoordigt een
troy ounce fysiek zilver. De
jaarlijkse beheersvergoeding
bedraagt 0,5 procent. We
verhogen onze positie voor
de voorbeeldportefeuille. z

Beleggerscompetitie

Afscheid nemen van een aandeel

Grondstoffen

Gunstige kaarten voor zilver



inside beleggen portefeuille

W e hadden na de jaar-
rapportering van het
diagnosticabedrijf 

Biocartis een persoonlijke
ontmoeting met CEO Her-
man Verrelst. De markt rea-
geerde ontgoocheld op het
jaarrapport en de vooruit-
zichten voor 2018, maar daar-
over maakt de CEO, die sinds
1 september 2017 Rudi Pau-
wels vervangt, zich duidelijk
geen zorgen. De aandacht
gaat volop naar de versnelde
ontwikkeling richting 2020.
Tegen dan moet de commer-
ciële reikwijdte van het test-
systeem Idylla voldoende uit-
gebouwd zijn om structureel
winstgevend te zijn.
De eerste ontgoocheling bij
het jaarrapport ging over de
verkoop van testcartridges
in 2017. Biocartis stelde een
verdrievoudiging voorop te-
genover 2016 tot 75.000 car-
tridges, maar het cijfer
strandde op ruim 71.000
(+280%). In Europa verliep
alles volgens plan, maar in
de overige landen duurde
het authorisatieproces lan-
ger dan verwacht. Daardoor
kwam de verkoop trager op
gang. Intussen ligt die op-
startfase grotendeels achter
de rug. De evolutie van de
verkoop van cartridges is
cruciaal, vermits op lange
termijn het gros (tot 90%)
van de omzet daaruit moet
voortvloeien. De omzet uit
cartridges steeg met 107 pro-
cent tot 8,3 miljoen euro.

Geen duizend toestellen
Biocartis mikt op een ver-
dubbeling van het volume in
2018. Een tweede belangrijke
graadmeter voor het toekom-
stige omzetpotentieel is de
groei van het aantal geïnstal-
leerde Idylla-toestellen. Bio-
cartis mikte voor 2017 op 250

à 275 installaties, tot een to-
taal van minstens 640 toe-
stellen. Die prognose werd
wel mooi gehaald, met 258
nieuwe toestellen (+224 in
2016) en een totaal van 647
geïnstalleerde Idylla’s. De
omzet uit systeemverkopen
steeg met 68 procent tot
4,6 miljoen euro. De totale
productenverkoop (toestel-
len en cartridges) klom van
6,8 naar 12,9 miljoen euro
(+91%). Voor 2018 mikt Bio-
cartis op 250 à 275 nieuwe
installaties en een geïnstal-
leerde basis van 900 à 925
toestellen. Maar analisten
mikten tegen eind 2018 op
1000 toestellen.
Het management wil in Eu-
ropa dit jaar vooral het al
goed uitgebouwde klanten-
bestand aanmoedigen de ge-
plaatste toestellen intensie-
ver te gebruiken. Op die
manier moet het toestel op
termijn deel uitmaken van
standaardprocedures en zul-
len nieuwe testen meer wor-
den gebruikt.
In de Verenigde Staten ligt de
klemtoon in 2018 wel op de
verkoop van toestellen, ge-
zien de recente opstart van
de commercialisatie via de
partner Fisher Healthcare.
Parallel betreedt Biocartis de
Amerikaanse markt via een
eigen verkoopkanaal, en nam

het er een ontwikkelings-
team van tien mensen over
van Janssen Diagnostics. De
strategische klemtoon op on-
cologie voor de ontwikkeling
van nieuwe testen en op de
versnelling ervan door het
aangaan van partnerschap-
pen zet onverminderd door.

Ecosysteem
De visie is een soort ecosys-
teem rond Idylla te bouwen
met gereputeerde partners,
trouwe klanten en een sterk
testmenu, inclusief duurdere
testen via partners om de ge-
middelde verkoopprijs per
test op te trekken. Dat moet
de langetermijngroei garan-
deren. Biocartis kondigde
het afgelopen jaar zes deals
aan, onder meer met Amgen
en Genomic Health, maar
het is duidelijk dat bijko-
mende partnerschappen
zullen volgen.
De inkomsten uit de samen-
werkingen klommen in 2017
met 47 procent tot 7,7 mil-
joen euro. De cashburn
daalde van 62,7 miljoen euro
naar 45,7 miljoen. De kaspo-

sitie bedroeg eind 2017 een
comfortabele 112,8 miljoen
euro, na de stevige kapitaal-
verhoging van 80 miljoen in
november dankzij de uitgifte
van 6,4 miljoen aandelen te-
gen een uitgifteprijs van
12,5 euro. Dit jaar zal het
testmenu in de tweede jaar-
helft met vier testen uitbrei-
den en volgt de eerste com-
mercialisatieaanvraag van
twee darmkankertesten in
de VS via Amgen.
We kunnen ons vinden in de
strategische aanpak van Bio-
cartis, die bij een goede uit-
voering het omzetpotentieel
goedkoper en sneller zal uit-
breiden. We verwachten dat
de komende twee à drie jaar
heel wat aandeelhouders-
waarde wordt gecreëerd en
leggen daarom een aankoop-
limiet voor de voorbeeldpor-
tefeuille (koopwaardig, ra-
ting 1B).

Afbouw Ablynx
Naast een positie in Biocartis,
willen we ook onze positie in
de fysieke zilvertracker iSha-
res Silver Trust (koopwaar-
dig, rating 1B) voort uitbrei-
den op een moment dat
zilver spotgoedkoop noteert
ten opzichte van goud (zie
voorwoord p. 1 en grondstof-
fen p. 11). Daar stelt zich wel
een probleem. We beschik-
ken niet meer over de nodige
cash om die aankopen te
doen. We zijn verplicht een
deel van onze forse positie in
Ablynx af te bouwen. Dat
brengt opportuniteitskosten
van ruim 2 procent (verschil
beurskoers met de biedprijs
van 45 euro per aandeel van
Sanofi) mee. We hopen de
eerstvolgende weken en
maanden winst te maken op
de geselecteerde aandelen en
trackers. z

Biocartis heeft flink wat omzetpotentieel
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We kunnen ons erg
vinden in

strategische aanpak
van Biocartis.
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1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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Aankoop:  We hebben 20 aandelen AB InBev bijgekocht tegen  90,28
euro (1815,55 euro) en 100 aandelen Nyrstar tegen 5,79 euro (588,95
euro); we kopen 100 deelbewijzen iShares Silver Trust tegen
openingskoers donderdag en 300 aandelen Biocartis tegen maximaal
13,15 euro
Verkoop: We verkopen 125 aandelen Ablynx aan minimaal 43,75 euro

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
137.493,89 99,7 360,56 0,3 137.854,45 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +9,5%                            Eurostoxx50-index             -2,4%
Bel-20-index                          +0,2%                           MSCI World-index              +0,1%

Orders

Basiswaarden/trackers
- AB InBev: uit documenten van de beurswaakhond FSMA bleek
dat de familiale holding Patrinvest van onder meer de familie Van
Damme voor 90 miljoen euro AB-InBev-aandelen heeft bijgekocht.
Dat had een gunstig effect op de beurskoers de afgelopen week.

- General Electric: wordt geregeld vermeld op lijstjes van slachtof-
fers van de invoering van importheffingen op staal en aluminium
door de regering-Trump. Anderzijds is het een voordeel van con-
glomeraten dat de omzet over flink wat activiteiten en landen
gespreid is.

Vergrijzing
- Ablynx: ondanks een nakend bod van Sanofi wordt Ablynx vanaf

19 maart in de Bel-20-index opgenomen. Het vervangt Bekaert.
Dat zal normaal maar kortstondig zijn. Melexis is de eerste kandi-
daat om de fakkel van Ablynx over te nemen als de beursnotering
wordt geschrapt. Argenx rukt wel fors op en kan het Bel-20-zitje
later dit jaar ook nog in de wacht slepen.

- Bone Therapeutics: deed de langverwachte kapitaaloperatie
door de uitgifte van converteerbare obligaties voor een bedrag
van 19,45 miljoen euro. Meteen werd voor 6,58 miljoen euro aan
warrants uitgeoefend (tegen 11,6 euro per aandeel). De reste-
rende warrants zullen over een maximumperiode van 19 maan-
den worden uitgeoefend. Het Waalse biotechbedrijf heeft zo
middelen tot het derde kwartaal van 2019 om zijn pijplijn voort te
valoriseren.

Nieuws uit de bedrijven

    



D e nutssector werd lang
beschouwd als een 
defensieve sector. De

meeste aandelen uit die
branche heetten ideale goe-
dehuisvaderaandelen te zijn.
Iedereen heeft energie (elek-
triciteit, aardgas) en water
nodig, was de terechte rede-
nering. Bovendien keren de
meeste nutsbedrijven al ja-
ren voorspelbare en aantrek-
kelijke dividenden uit. Maar
aan dat ideaalbeeld kwam
vorig jaar een einde.

Global warming
De Stoxx Europe 600 Utili-
ties staat 15 procent lager
dan drie jaar geleden. De
sector is een van de zwakst
presterende in Europa. Be-
drijven zoals het Franse En-
gie, EDF en Suez Environ-
nement, het Duitse RWE,
het Britse Centrica en het
Finse Fortum spelen een
hoofdrol. Ze presteren elk
op hun beurs al jaren onder-
maats. Het dividend waar-
voor die energiereuzen 

geroemd werden, is al lang
niet meer wat het geweest is.
Engie keerde bijvoorbeeld
jarenlang een dividend van
1 euro uit. Tot 2009 was dat
nog 1,60 euro bruto. Voor het
boekjaar 2016 en 2017 is het
zelfs gezakt tot 0,7 euro.
Voor het boekjaar 2018
wordt weer wat beterschap
verwacht met een verhoging
tot 0,75 euro bruto.

De sector heeft een hoge
schuldgraad, doordat per-
manent zware investeringen
in nieuwe, dure installaties
nodig zijn. Bovendien is
overduidelijk een mentali-
teitswijziging bezig in brede
lagen van de bevolking. De
klimaatverandering speelt
deze bedrijven parten. 
Bovendien is er de afkeer
van kernenergie, decennia-

lang de belangrijkste brand-
stof van de grote elektrici-
teitsproducenten. Na de
kernramp in Fuku shima in
2011 wijzigde het sentiment
tegenover kernenergie.
Vooral Duitsland, waar de
groenen een belangrijke vin-
ger in de pap hebben, keerde
zich af van de kerncentrales.
Over drie jaar moet het land
er volledig onafhankelijk van

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125% 17/10/28 101,23 2,00% 1000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 96,87 5,45% 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5 % 01/02/23 98,26 6,92 % 100.000 NR
EUR Eramet 4,196% 28/02/24 103,86 3,47% 100.000 NR
CHF Gazprom* 1,45% 06/03/23 100,1 1,43% 5000 NR
USD China Evergrande 7,50 % 28/06/23 101,95 7,00% 200.000 B-
USD State of Israel 3,25% 17/01/28 97,15 3,59% 200.000 A+
USD Teva Pharmaceutical 2,2% 21/07/21 92,86 4,50% 2000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,24 3,71% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50% 20/09/22 101,18 2,22 % 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,53 1,19% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,67 2,34% 1000 AAA
AUD Apple Inc. 3,35% 10/01/24 101,41 3,08% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,97 3,12% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 100,53 7,36% 5000 AAA
TRY IBRD 8,25% 04/03/22 87,58 12,38% 1000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26 96,67 3,20% 1000 AAA

* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties
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zijn. België was enkele jaren
geleden ook te vinden voor
een totale kernuitstap, maar
dat blijkt op korte en mis-
schien zelfs middellange ter-
mijn moeilijk haalbaar we-
gens extreem duur.
Het is een dilemma waar de
nutsbedrijven mee kampen.
Enerzijds kosten de overstap
naar groene en hernieuwbare
energie, de ontmanteling en
de verwerking van het kern-
afval gigantisch veel geld.

Anderzijds vergt het in wer-
king houden van de vaak ver-
ouderde kerncentrales even-
eens enorme kapitalen. Voor
de gemiddelde consument
wordt de energiefactuur
bijna dagelijks duurder, maar
daar profiteert de sector nau-
welijks van. De prijsstijgin-
gen hebben vaak te maken
met stijgende belastingen en
bijdragen aan energiedistri-
buteurs, zaken waaraan de
producenten weinig of niets
hebben.

Niet zo somber
Ondanks de bakken nega-
tieve berichten ziet de toe-
komst van de nutssector er
niet zo somber uit als vrijwel
algemeen wordt aangeno-
men. E.ON en RWE mogen
van het Duitse grondwette-
lijk hof een schadevergoe-
ding eisen van de Duitse
overheid voor de vervroegde
uitstap uit kernenergie. Wel-
licht volgen nog meer claims
van sectorgenoten tegen 
regeringen.
Daarnaast zet de sector mas-
saal in op vernieuwing.
Neem de zogenoemde
slimme meters. De traditio-
nele analoge meters moeten
handmatig worden afgele-
zen. De nieuwe digitale me-
ter maakt tweerichtingscom-
municatie mogelijk,
waardoor nutsbedrijven en
consumenten in realtime het
energieverbruik kunnen
raadplegen. Voor nutsbedrij-
ven betekent dat een dubbel
voordeel. Ze hoeven niet lan-
ger personeel te sturen om
meterstanden te registreren
en kunnen via realtimedata
verbruikerspatronen analy-
seren en de prijzen tijdens de
piekuren verhogen. De jong-
ste jaren besteedt de nuts-
sector veel aandacht aan 
topics zoals hernieuwbare
energie, elektrische voertui-
gen, batterijen en slimme
meters.
Wegens de vaste inkomsten
die ze vergaart, werden de
aandelen soms beschouwd
als een alternatief voor obli-
gaties. Maar vermits de rente
stilaan begint te stijgen, kun-
nen obligaties een hoger ren-
dement bieden. De real stuff
kan ook hier beter blijken
dan de ersatz. Daarom stellen
we enkele echte obligaties
voor.

Concrete mogelijkheden
Engie heeft een obligatie uit-
staan in Amerikaanse dollar
met een coupon van 2,875
procent. Ze vervalt op 10 ok-
tober 2022 en is te koop te-
gen 98,98 procent. Het ren-
dement bedraagt daardoor
3,11 procent. Die obligatie
met rating A- is verkrijgbaar
in coupures van 2000 dollar.
De Franse elektriciteitsgroep
EDF geeft een rendement
van 3,68 procent, maar de
looptijd van de lening is wel
enkele jaren langer (tot 13 ok-
tober 2025). Er is een coupon
van 3,625 procent en de ver-
koopprijs bedraagt nu 99,65

procent. De rating en de cou-
pures zijn, net als bij Engie,
A- en 2000 dollar.
RWE heeft obligaties lopen
met een zeer lange looptijd.
Een voorbeeld: de achterge-
stelde obligatie in euro met
een looptijd tot 21 april 2075
heeft een vaste coupon van
3,50 procent. Bij een koers
van 97,59 procent bedraagt
het rendement tot de vol-
gende call op 21 april 2025
3,86 procent. Als de call op
die datum niet wordt uitge-
oefend, wordt de coupon 
variabel. De obligatie heeft
een rating BB en hoort bij de
speculatieve effecten. z

Ratingverhoging voor Gazprom
Gazprom is bij voetballiefhebbers bekend als sponsor van vele
grote evenementen. Doorgaans plaatst het grootste aardgasbe-
drijf ter wereld nieuwe emissies in Zwitserse frank. Maar de
zakenbank van het gasbedrijf, Gazprombank, heeft ook leningen
uitgegeven in Amerikaanse dollar.
Standard & Poor’s heeft de nieuwe lening van het Russisch staats-
bedrijf tot de categorie investment grade gerekend. Voordien
hoorde het bij de speculatieve emittenten. Door de verbetering
van de kredietrating van BBB- naar BB+ kon Gazprom de lening
uitbrengen tegen betere voorwaarden (lees: een lager rendement
voor de belegger). Het scheelt wel een slok op de borrel voor de
gasproducent. Terwijl die oorspronkelijk dacht aan een coupon
van 1,75 procent, werd het 1,45 procent.
Maar er is nog een belangrijk voordeel aan de betere rating. Insti-
tutionele beleggers mogen nu ook inschrijven. Zij mogen geen
speculatieve obligaties kopen. Op die manier kan Gazprom even-
eens het rendement drukken. De lening is verkrijgbaar in coupures
van 5000 Zwitserse frank (ongeveer 4300 euro), waardoor ze
ook voor particulieren bereikbaar is.
De obligatie van Gazprombank Finance waarvan hoger sprake, is
minder geschikt voor de modale belegger, omdat de coupures
200.000 dollar bedragen. Bovendien heeft ze geen vervaldag. De
eeuwigdurende lening draagt een coupon van 7,875 procent en is
te koop tegen 100,5 procent.
De zaken gaan goed bij Gazprom. Door de koude in grote delen
van Europa konden de Russen extra aardgas leveren aan Europa
en Turkije. Bovendien lopen vergevorderde gesprekken met China
om ook naar dat land te exporteren. De Aziaten willen af van de
vervuilende steenkoolcentrales. Als de deal lukt, krijgt Gazprom er
in één klap een belangrijke afnemer bij.

OBLIGATIEFOCUS

De toekomst van 
de nutssector ziet er

niet zo somber uit 
als algemeen wordt

aangenomen.

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2401 +16,76%
EUR/GBP 0,8928 +3,40%
EUR/NOK 9,7012 +8,44 %
EUR/SEK 10,223 +7,20%
EUR/CAD 1,6088 +13,20%
EUR/AUD 1,5886 +13,60%
EUR/NZD 1,7043 +12,93%
EUR/ZAR 14,704 +6,51%
EUR/TRY 4,7109 +19,56%
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inside beleggen lezersvraag

Ik sta enorm te kijken van de
koersstijging van Mithra
Pharmaceuticals de voorbije
weken en maanden. Eigenlijk
was er alleen het positieve
nieuws over de hemostase-
studie met Estelle. Is de stij-
ging overdreven?
Het aandeel van de Luikse
specialist in vrouwelijke ge-
zondheid Mithra Pharma-
ceuticals steeg sinds eind
2017 met ruim 120 procent.
Een knalprestatie waarvoor
we drie redenen zien. Ten
eerste was er het overname-
nieuws over Tigenix en
Ablynx in januari. Dat wak-
kerde de interesse voor de
andere Belgische biotechbe-
drijven aan.
Ten tweede waren er de zeer
positieve resultaten uit een
fase II-hemostasestudie met
het anticonceptiemiddel
Estelle. Daarin werd Estetrol
vergeleken met Melleva, het
meest veilige anticonceptie-
middel (van de tweede gene-
ratie) en Yaz, het best verko-
pende anticonceptiemiddel
(vierde generatie, 1,2 miljard
euro omzet) en dé commer -
ciële benchmark voor Estelle.
Estelle presteerde op alle vei-
ligheidsparameters voor ri-
sico op bloedklonters min-
stens even goed als Melleva
en beduidend beter dan Yaz.
Die sterke data zijn cruciaal
voor de regelgevende instan-
ties en mogelijke partners en
versterken het potentieel van
Estelle als vijfdegeneratie-
middel, met de beste combi-

natie voor effectiviteit, le-
venskwaliteit en veiligheid.
De effectiviteit werd al bewe-
zen in eerdere studies, maar
moet worden herbevestigd in
de fase III-studieresultaten
in het derde kwartaal (Eu-
ropa) en in het eerste kwar-
taal van 2019 (Noord-Ame-
rika). Het plan is nadien de
beste partner te contracteren
voor die twee kernmarkten.
We verwachten met goede
resultaten heel aantrekkelijke
dealvoorwaarden. Estelle
heeft blockbusterpotentieel
(meer dan 1 miljard dollar
omzet), in een grote markt
(6,7 miljard dollar in 2016, de
totale anticonceptiemarkt
groeit tegen 2025 mogelijk
naar 37 miljard), die ondanks
de veiligheidsrisico’s van
sommige middelen kampt
met een gebrek aan innovatie.
Een derde reden voor de stij-
ging is het feit dat de toege-
nomen beurskapitalisatie
nieuwe partijen toelaat een
positie in Mithra te nemen.
Dat bleek overduidelijk na

een succesvolle investeer-
dersdag in London. De he-
mostasestudie is ook zeer
goed nieuws voor de kansen
van Donesta, het tweede pro-
duct op basis van Estetrol.
Eind maart, begin april vol-
gen cruciale fase IIb-studie-
resultaten met Donesta, het
kandidaat-middel voor de be-
handeling van opvliegers in
de menopauze. Ook die
markt is zeer groot (8,6 mil-
jard dollar in 2016, mogelijk
oplopend tot 16 miljard in
2025), maar kent hetzelfde
gebrek aan innovatie, on-
danks veiligheidszorgen.
Het Waalse Ogeda heeft een
product in fase IIa tegen op-
vliegers en werd vorig jaar
voor 800 miljoen euro ver-
kocht aan het Japanse 
Astellas. De beurswaarde van
Mithra bedraagt ook 800 mil-
joen euro. Ondanks de felle
stijging zien we bij positieve
resultaten met Donesta nog
heel wat bijkomend koerspo-
tentieel. Het aandeel blijft
koopwaardig (rating 1C). z
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Is Mithra overdreven fors gestegen?

Chat mee op DONDERDAG 
15/3  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 8/3: Kinepolis, UCB, Aandelenlijsten
Vrijdag 9/3: 7C Solarparken, Proximus, Voorwoord
Maandag  12/3: Biocartis, Beleggerscompetitie, Grondstoffen (zilver)
Dinsdag 13/3: Lezersvraag (Mithra Pharmaceuticals), Balta Group, Sioen
Woensdag 14/3: Engie,  Pan-American Silver,  Pdf
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DONDERDAG 15 MAART

Adobe Systems: resultaten Q1 2017-‘18

Brederode: jaarresultaten 2017

GBL:  jaarresultaten 2017

K+S: jaarresultaten 2017

Munich Re: jaarresultaten 2017

Thrombogenics: jaarresultaten 2017

VRIJDAG 16 MAART

Bone Therapeutics: jaarresultaten 2017

MAANDAG 19 MAART

Oracle: resultaten Q3 2017-‘18

DINSDAG 20 MAART

Porsche Holding: jaarresultaten 2017

DONDERDAG 22 MAART

Bolloré: jaarresultaten 2017

Franco-Nevada: resultaten Q4 2017 

7C Solarparken 2
Agfa-Gevaert 10
AXA 10
Bekaert 3
Biocartis 12
Kinepolis 4
Mithra Pharmaceuticals 16
Newmont Mining 5
Ontex 10
Proximus 6
Recticel 7
TechnipFMC 8
Telenet 10
UCB 9
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