
De escalerende handels-
oorlog tussen de Ver-
enigde Staten en China 

is dezer dagen hét aan-
dachtspunt van de financiële 
markten. Zoals we al eerder 
hebben aangegeven, past dat 
in een veel ruimer plaatje. 
Ook in Washington rinkelen 
de alarmbellen sinds de Chi-
nese leider Xi Jinping tij-
dens het recentste vijfjaar-
lijkse congres van de 
Communistische Partij in 
het najaar van 2017 niet al-
leen heel wat macht naar 
zich toetrok, maar ook de 
ambitie uitsprak een techno-
logische wereldspeler te 
worden. Het is bovendien al 
jaren duidelijk dat China 
militaire ambities heeft en 
zeker in de Zuid-Chinese 
Zee de dominante positie 
wil hebben. Kortom, de han-
delsoorlog die sinds ruim 
een jaar woedt, past in de 
strijd om de wereldhege-
monie in de rest van de 21ste 
eeuw.
Jaren geleden was de toon in 
de Verenigde Staten nog he-
lemaal anders en werd 
China nog uitgedaagd één 
innovatief product, één in-
novatief project, één innova-
tieve omwenteling te tonen. 
Nog altijd hebben veel wes-
terlingen het idee dat de 

Chinezen niet innovatief 
zijn en enkel in staat zijn te 
kopiëren. Het beeld van de 
Chinezen als kampioenen in 
het stelen van westerse in-
tellectuele eigendommen 
blijft overeind. Nochtans 
wijzen almaar meer artikels 
(onder meer flink wat  
columns van Jonathan Hol-
slag in Knack) en boeken 
(onder meer China’s New 
Normal van Pascal Coppens 
en De Nieuwe Wereldorde 

van Rob De Wijk) ons op het 
tegendeel. Ze benadrukken 
dat ons beeld van het Mid-
denrijk achterhaald is en 
dringend moet worden bij-
gesteld.
Want eigenlijk heeft Xi Jin-
ping al kort na zijn aantre-
den als president in 2013 
duidelijk gemaakt dat voor 
China een periode van new 
normal was aangebroken. In 
die periode zou een welis-
waar matigere economische 

groei niet langer alleen moe-
ten steunen op export en 
overheidssteun, maar ook 
meer en meer op binnen-
landse consumptie en inno-
vatie.

Goede voornemens
Intussen is zowat de helft 
van de top twintig van de 
beursgenoteerde internet-
bedrijven met de grootste 
beurskapitalisaties Chinees, 
zijn er evenveel Chinese als 
Amerikaanse unicorns (pri-
vate bedrijven met een 
marktwaarde van minstens 
1 miljard dollar), geven Chi-
nese bedrijven gemiddeld 
evenveel geld uit aan onder-
zoek & ontwikkeling als 
westerse ondernemingen, 
en groeien Chinese techno-
logiebedrijven gemiddeld 
sterker dan hun westerse 
concurrenten.
Ook wij moeten de hand in 
eigen boezem steken en toe-
geven dat we tot nog toe te 
weinig aandacht hebben be-
steed aan Chinese beursge-
noteerde bedrijven. Maar 
het is onze intentie dat in de 
komende weken en maan-
den te veranderen. Om onze 
goede voornemens kracht 
bij te zetten, brachten we 
twee nummers geleden al 
een analyse van Tencent 
Holdings, een van die Chi-
nese techgiganten waarmee 
de komende jaren rekening 
moet worden gehouden. 
Met een beurswaarde van 
410 miljard dollar zitten we 
nog niet op het niveau van 
de Amerikaanse toppers, 
maar toch al stevig in de we-
reldwijde top tien. In meer-
dere opzichten staat de gi-
gant van stichter ‘Pony’ Ma 
eigenlijk al verder dan zijn 
Amerikaanse en zeker zijn 
Europese collega’s. z
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Facebook is een digitaal 
platform dat erop gericht 
is zo veel mogelijk recla-

me-inkomsten te genereren. 
Het kreeg al met verschil-
lende schandalen af te reke-
nen, maar blijft groeien. De 
aandeelhouders hebben alle 
reden om tevreden te zijn. 
Het aantal gebruikers stijgt 
gestaag. Facebook telde in 
het tweede kwartaal 
1,59 miljard dagelijks actieve 
gebruikers, 8 procent meer 
dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. Het aantal maan-
delijks actieve gebruikers 
groeide even snel, naar 
2,41 miljard.

Het Facebook-platform be-
staat, behalve uit het sociaal 
netwerk, ook uit Instagram, 
Whatsapp en Messenger. 
Het volledige platform telt 
volgens een eigen schatting 
van Facebook dagelijks 
2,1 miljard gebruikers die een 
of meer onderdelen gebrui-
ken. Instagram rondde eer-
der al de kaap van 1 miljard 
dagelijkse gebruikers. Mes-
senger gaat daarboven met 
1,3 miljard en Whatsapp 
haalt zelfs 1,5 miljard.
De prijs per advertentie 
daalde in het tweede kwar-
taal met 4 procent, maar een 
hoger aantal advertenties 
compenseerde dat. Daardoor 
klom de groepsomzet met 
27,7 procent op jaarbasis naar 
16,89 miljard dollar. Dat is 
400 miljoen dollar boven de 
consensusprognose. Bijna de 
helft van die omzet komt uit 
de Verenigde Staten, een 

kwart uit Europa. Er is een 
groot verschil tussen de om-
zet per gebruiker in de ver-
schillende regio’s.
Facebook verdiende tussen 
april en juni gemiddeld 
7,05 dollar per gebruiker, te-
genover 5,97 dollar een jaar 
eerder en 6,42 in het eerste 
kwartaal. Op een Europese 
gebruiker verdient Facebook 
gemiddeld ruim de helft 
meer (10,7 dollar), op een 
Amerikaanse gebruiker zelfs 
bijna vijf keer zoveel 
(33,27 dollar). Azië (3,04 dol-
lar) en de rest van de wereld 
(2,13 dollar) halen het 
groepsgemiddelde sterk naar 
beneden, maar bieden wel 
veel groeipotentieel.
Het winstcijfer geeft een ver-
tekend beeld door de boete 
die Facebook kreeg van de 
Federal Trade Commission 
(FTC) wegens overtredingen 
van de privacywet. Facebook 
betaalde in het eerste kwar-
taal al 3 miljard dollar en in 
het tweede kwartaal nog 
eens 2 miljard. Daardoor 
daalde de operationele winst 
(ebit) met ruim een vijfde, 
naar 4,63 miljard dollar, en 
kromp de ebit-marge naar 27 
procent. Exclusief de boete 
bedroeg de ebit-marge 39 
procent, wat boven de ver-
wachtingen was. Ook de aan-

gepaste nettowinst lag met 
1,99 dollar 12 dollarcent bo-
ven de consensus.
De boete van 5 miljard dollar 
is financieel geen probleem 
voor Facebook. De groep rea-
liseerde alleen al in het 
tweede kwartaal een vrije 
kasstroom van 4,84 miljard 
dollar. Dat brengt het totaal 
over de eerste jaarhelft op 
10,2 miljard, bijna 30 procent 

meer dan een jaar eerder. Fa-
cebook beschikt nu over een 
cashpositie van 48,6 miljard 
dollar. Daar staat een schuld 
van 7,8 miljard dollar tegen-
over. Het blijft niet bij een 
boete, want Facebook moet 
ook een comité oprichten dat 
aan de FTC moet rapporte-
ren over de voortgang van de 
privacybescherming. Dat 
vergt extra middelen en 
mankracht, wat de groei van 
het producten- en diensten-
aanbod kan vertragen. De 
FTC startte ook een onder-
zoek naar een mogelijke 
schending van de mededin-
gingswetgeving. De lance-
ring van de digitale munt li-
bra belooft door de tegen - 
kanting van overheden en 
banken eveneens een moei-
lijke bevalling te worden.

Conclusie
Los van alle ruis blijft het 
bedrijfsmodel van Facebook 
werken, en wel beter dan 
ooit. Zowel de gebruikersba-
sis als de advertentie-inkom-
sten blijven toenemen, wat 
aanhoudend hoge kasstro-
men garandeert. Een factor 
van onzekerheid is de toene-
mende regelgeving, die niet 
alleen de kosten omhoog 
kan jagen, maar ook de re-
clame-inkomsten onder 
druk kan zetten. Overheids-
maatregelen zijn de grootste 
bedreiging voor Facebook. 
De waardering is, rekening 
houdend met de groei, niet 
exuberant, maar het aandeel 
noteert niet ver onder de 
historische recordkoers. z

FACEBOOK

Onder vuur van de regelgevers

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

Koers: 181,73 dollar
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US30303M1027
Ticker: FB US
Beurskapitalisatie: 518,5 miljard dollar
K/w 2018: 22,5
Verwachte k/w 2019: 21
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: +39%
Dividendrendement: -

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 9 augustus

Los van alle ruis blijft 
het bedrijfsmodel 

van Facebook 
werken, en wel beter 
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Voor de kleinere mijn-
bouwgroep van Robert 
McEwen was de eerste 

helft geen voltreffer. De 
stichter, CEO en hoofdaan-
deelhouder is niet te beroerd 
om dat toe te geven. 
McEwen was enkel tevreden 
dat het tweede kwartaal be-
terschap toonde ten opzichte 
van het eerste kwartaal, 
maar kijkt uit naar “een ho-
gere productie en lagere kos-
ten in het tweede halfjaar”.
McEwen investeerde al 
164 miljoen dollar en bezit 22 
procent van de aandelen. Hij 
is een levende legende in de 
goudsector omdat hij in 1993 
Goldcorp stichtte en er in an-
derhalf decennium de beurs-
kapitalisatie deed oplopen 
van 50 miljoen naar 8 miljard 
dollar. Ook typerend is dat 
hij tevreden is met 1 dollar 
per jaar aan salaris en bonus-
sen noch opties wil. Hij wei-
gert ook elke royalty- of 
streamingdeal. Het volledige 
opwaartse potentieel moet 
de aandeelhouder ten goede 
komen, in de eerste plaats 
McEwen zelf.
Toch was er in de eerste 
jaarhelft kritiek op de man. 
Na een omzet- en winst-
waarschuwing voor het eer-
ste kwartaal, die de koers 
stevig onder druk zette, 
werd een private kapitaal-
verhoging van 25 miljoen 
dollar doorgevoerd. De ope-
ratie, die dus slechts voor 
enkele bevoorrechte partijen 
toegankelijk was, werd dui-
delijk niet gesmaakt.
McEwen Mining heeft vier 
producerende mijnen (El 
Gallo, San José, Black Fox en 
het recent opgestarte Gold 
Bar), een project in ontwik-
keling (Lexam VG Gold, in 
de buurt van Black Fox) en 
een kans in koper (Los Azu-

les). 2019 zou een jaar van 
stijgende productie moeten 
worden, maar begon met een 
valse noot. De groepsproduc-
tie zakte in de eerste drie 
maanden met 18 procent. Er 
was beterschap in het 
tweede kwartaal, maar half-
weg het jaar staan we op 
82.200 troy ounce goudequi-
valenten, tegenover 91.600 in 

de eerste helft van 2018 
(-10,3%). Het overgenomen 
goudmijncomplex Black Fox 
kende operationele proble-
men in de eerste jaarhelft, 
waardoor de goudproductie 
er van 26.100 naar 18.400 
troy ounce ging.
Het resultaat is dan ook een 
ruime verdubbeling van het 
nettoverlies van 10,6 naar 

23,2 miljoen dollar of van 3 
naar 7 dollarcent per aan-
deel, meer dan waarop ana-
listen gemiddeld gerekend 
hadden. In de tweede jaar-
helft gaat de inhaalrace 
voort, maar de doelstellin-
gen voor dit jaar zijn niet 
meer haalbaar.
Met het Fenix-project wordt 
wel werk gemaakt van de 
verlenging van de El Gallo- 
goudmijn in Mexico, want 
zonder ingrepen loopt de 
productie er stilaan op haar 
einde. Met een prognose van 
16.000 troy ounce voor 2019 
zitten we op ruim een derde 
van het voorbije jaar. Het 
Black Fox-goudmijncomplex 
in het Canadese Timmins, 
met dit jaar een verwachte 

productie van 45.000 troy 
ounce (oorspronkelijk 
50.000), moet dat compense-
ren. Daar moet de productie 
van het Gold Bar-project bo-
venop komen. Door de latere 
opstart is de verwachte pro-
ductie voor dit jaar wel te-
ruggeschroefd van 55.000 
naar 42.000 troy ounce goud. 
Daardoor zakte de jaarprog-
nose op groepsniveau ook, 
van 210.000 naar 195.000 
troy ounce. Teleurstellend, 
maar wel nog meer dan de 
175.000 van vorig jaar. Het 
doel blijft 250.000 troy 
ounce goudequivalent tegen 
2021, of bijna 50 procent 
meer dan in 2018.

Conclusie
McEwen Mining prijkte op 
de favorietenlijst voor dit 
jaar, maar voorlopig is dat 
niet echt terecht. Na vijf 
maanden was het aandeel 
zelfs een derde van zijn 
beurswaarde kwijt. Gelukkig 
zorgden de ommekeer in de 
goudprijs en een minder 
zwak tweede kwartaal voor 
een kentering. En gelukkig 
hebben we enkele keren van 
die koerszwaktes gebruik-
gemaakt om onze positie te 
versterken, zodat het gemid-
delde rendement redelijk 
oogt. We kozen het aandeel 
omdat het een heel hoge 
hefboom heeft op de evolu-
tie van de goudprijs (bèta in 
de buurt van 3), zodat het 
aandeel kan schitteren bij 
een verdere stijging van het 
edelmetaal in de komende 
zes tot twaalf maanden. z

MCEWEN MINING

Tweede jaarhelft moet beter

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 7 augustus

Koers: 1,94 dollar
Ticker: MUX US
ISIN-code: US58039P1075
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 702 miljoen dollar
K/w 2018: -
Verwachte k/w 2019: -
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: -

De doelstellingen 
voor dit jaar zijn niet 

meer haalbaar.
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Het rapport van het zus-
terbedrijf X-Fab had 
een dag voor de publi-

catie van de kwartaalcijfers 
van Melexis al weinig goeds 
voorspeld. Het autosegment 
van dat chipbedrijf, dat Me-
lexis als grootste klant heeft, 
zag zijn omzet met ruim een 
vijfde terugvallen. De kwar-
taalcijfers van Melexis be-
vestigden dat de voorraad-
correctie nog niet voorbij is.
De groepsomzet daalde op 
jaarbasis met 15 procent 
naar 120 miljoen euro. Als 
dollarverdiener had de evo-
lutie van de euro-dollarwis-
selkoers een gunstige impact 
van 3 procent op jaarbasis. 
Tegenover het eerste kwar-
taal was er een lichte voor-
uitgang met 3 procent.
Het cijfer lag in lijn met de 
verwachtingen, maar het 
was wel het tweede kwartaal 
op rij met een omzetdaling, 
wat vrij uitzonderlijk is voor 
Melexis. Na de eerste jaar-
helft ligt de omzet 16 procent 
lager dan in dezelfde periode 
een jaar eerder. De talrijke 
economische en geopolitieke 
onzekerheden hebben ook 
hun weerslag op het order-
boek van Melexis. Dat maakt 
de voorspellingen moeilijk. 
Melexis denkt wel dat de 
voorraden bij zijn klanten nu 
lager liggen dan bij de start 
van 2019.
De concurrent en sectorge-
noot Infineon drukte een dag 
later de hoop op een snel 
herstel de kop in. Infineon, 
dat ook al zijn jaarprognoses 
neerwaarts bijstelde, ziet de 
markt op zijn vroegst in 2020 
opnieuw aantrekken. Daar-
voor moet de strategisch be-
langrijke Chinese automarkt 
opnieuw groeien en dat is 
nog niet het geval.
Melexis verwacht dat de 

omzet over 2019 lager zal 
liggen dan die van vorig jaar. 
Het zou de eerste omzetda-
ling op jaarbasis zijn sinds 
2009, wat aangeeft dat de 
omvang van de cyclische 
achteruitgang groter is dan 
aanvankelijk gedacht. Ook 
de winstgevendheid ging 
achteruit. De brutowinst 
daalde met bijna een kwart 
naar 49,8 miljoen euro. 
Dankzij een doorgedreven 
focus op de kosten bleef de 
daling van de brutomarge 
(41,4% tegenover 46,4% een 
jaar eerder) nog binnen de 
perken. De operationele 
ebit-marge bleef met 15,4 
procent wel achter op de 
consensusverwachting 
(17%). Netto bleef 15,6 mil-
joen euro over of 0,39 euro 
per aandeel. Dat was een 
jaar eerder nog 0,7 euro.

Na de eerste jaarhelft ligt de 
omzet 16 procent lager dan in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Ook de brutomarge (40,8%), 
de ebit-marge (14,4%) en de 
nettowinst (0,79 euro per 

aandeel) gaan achteruit. Voor 
het lopende derde kwartaal 
verwacht Melexis omzet- en 
winstcijfers in lijn met de pas 
afgesloten verslagperiode. 
Dat betekent een omzet tus-
sen 117 en 123 miljoen euro, 
een brutomarge van 41 pro-
cent en een ebit-marge van 15 
procent.
Er is ook goed nieuws. De 

trend naar een groeiend aan-
tal halfgeleiders in wagens 
zet door. Ook de nieuwe uit-
stootnormen, die binnenkort 
van kracht worden in India 
en China, zijn in principe 
gunstig voor Melexis. Een 
aantal Chinese regio’s en ste-
den besliste zelfs de nieuwe 
norm vervroegd in te voeren.
De cashpositie daalde naar 
31,3 miljoen euro, tegenover 
nog 39,5 miljoen aan het 
einde van het eerste kwar-
taal. De langetermijnschuld 
van Melexis bedraagt 62 mil-
joen euro. De voorraad weer-
spiegelt de lagere verkopen. 
De waarde van de voorraden 
steeg in het tweede kwartaal 
naar 129 miljoen euro, tegen-
over nog 120,5 miljoen eind 
2018. Melexis legde het tus-
sentijdse dividend vast op 
1,3 euro per aandeel. Dat 
wordt eind oktober uitge-
keerd. 

Conclusie
De markt wist niet goed hoe 
te reageren op de kwartaal-
resultaten, waardoor het 
aandeel alle richtingen uit 
schoot. Beleggers hebben het 
wel vaker moeilijk afscheid 
te nemen van een aandeel 
dat lange tijd een beurslieve-
ling was. De waardering van 
Melexis blijft onverminderd 
hoog. Los van de sterke 
marktpositie en de financiële 
gezondheid van het bedrijf 
menen we dat er nog gunsti-
gere instapmomenten ko-
men. We houden het aandeel 
in de gaten de komende we-
ken/maanden. z

MELEXIS

Voorraadcorrectie nog niet voorbij

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

Koers: 55,8 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,25 miljard euro
K/w 2018: 26
Verwachte k/w 2019: 33
Koersverschil 12 maanden: -25%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: 3,9%

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 6 augustus

De trend naar een 
groeiend aantal 
halfgeleiders in 

wagens zet door.
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De markt was duidelijk 
opgetogen met de cij-
fers voor het tweede 

kwartaal bij Ontex. Wij zien 
er vooral een reactie van op-
luchting in. Laten we niet 
vergeten dat de resultaten 
over het eerste kwartaal de 
malaise bij de specialist in 
persoonlijke hygiëne alleen 
maar groter hadden ge-
maakt, terwijl het plan T2G 
ofwel Transform to Grow 
weinigen wist te imponeren.
Veel aandeelhouders mij-
merden dat de terugkeer van 
Ontex op de beurs kortston-
dig had kunnen zijn als het 
was ingegaan op het oppor-
tunistische overnamebod 
van de Franse private-equi-
tyspeler PAI Partners, dat de 
hoofdaandeelhouder is van 
onder meer AS Adventure en 
Hunkemöller. Maar de raad 
van bestuur van Ontex ver-
wierp het bod, zeker toen de 
tweede biedprijs lager bleek 
te liggen dan de 27,5 euro per 
aandeel die eerst was gebo-
den. De conclusie was wijd-
verspreid dat er meer aan de 
hand was dan enkel de pro-
blemen die eind 2017 waren 
opgedoken bij de overgeno-
men persoonlijkehygiëne-
divisie van de Braziliaanse 
keten Hypermarcas.

De cijfers over het eerste 
halfjaar bevestigen de moei-
lijke marktomstandigheden. 
Ontex zag de vergelijkbare 
(like for like) omzet met 1,3 
procent teruglopen tot 
1,11 miljard euro (-1,1% in 
het tweede kwartaal). Op 
basis van de gerapporteerde 
omzet is er een achteruit-

gang met 1,4 procent tot 
1,13 miljard euro. In het 
tweede kwartaal was er een 
daling tot 568,1 miljoen euro 
(-0,6%). Dat cijfer lag licht-
jes boven de gemiddelde 
analistenverwachting van 
566,5 miljoen euro. Het ligt 
ook in lijn met het omzet-
verlies van 1,8 procent voor 
het volledige boekjaar 2018 

(2,29 miljard euro).
Opvallend was de 10 procent 
omzetdaling in het tweede 
kwartaal in Europa, die ge-
lukkig zo goed als volledig 
werd gecompenseerd in de 
andere regio’s. De gunstige 
marktreactie heeft vooral te 
maken met het herstel van 
de rebitda-marge (bedrijfs-
kasstroom uit gewone be-
drijfsactiviteiten ten op-
zichte van de omzet) in het 
tweede kwartaal. Bij con-
stante wisselkoersen her-
stelde die van 10,4 in de pe-
riode april-juni 2018 tot 11,0 
procent voor het tweede 
kwartaal van dit jaar, als we 
geen rekening houden met 
de aanpassing IFRS-16 
(leasingcontracten). Na zes 
maanden is er wel nog 
steeds een terugval met 61 
basispunten, van 11,7 naar 
11,1 procent, door een seri-
euze achteruitgang in het 
eerste kwartaal. Het ma-
nagement bevestigde dat de 
rebitda tegen constante wis-
selkoersen voor het hele 
boekjaar stabiel zal zijn te-
genover 2018 (-6,4% in de 
eerste jaarhelft).
Het plan T2G vergt een in-
vestering van 130 miljoen 
euro en moet tegen 2021 een 
omzetgroei verwezenlijken 
die 0,5 procent beter is dan 

de markt, en leiden tot een 
toename van de rebit-
da-marge met 1,25 tot 1,75 
procent in vergelijking met 
2018. Nog een minpunt blijft 
de hoge verhouding net-
toschuld tegenover rebitda 
van 3,71 keer. De nettoschuld 
daalde wel van 940,1 miljoen 
euro aan het einde van het 
eerste kwartaal naar 
898,7 miljoen euro eind juni.

Conclusie
De beleggers stuurden het 
aandeel fors hoger na de aan-
kondiging van de resultaten. 
Maar dat deden ze uit op-
luchting na een dramatische 
periode, waarin het aandeel 
wegzakte tot bijna 65 pro-
cent onder de piekkoers. De 
koers staat nog altijd ruim 40 
procent onder het niveau van 
een jaar geleden. De verbe-
terde rendabiliteit is zeker 
een pluspunt, maar de ge-
daalde omzet door een 
zware terugval in Europa 
houdt de hemel bewolkt 
voor Ontex. Investeerders 
zullen het aandeel pas weer 
omarmen wanneer sprake is 
van herstel van de omzet en 
de winstgevendheid. Daarom 
gaan we niet verder dan een 
neutraal advies. Het aandeel 
noteert tegen boekwaarde, 
wat erg laag is. Maar tegen 
meer dan 9 keer de verhou-
ding ondernemingswaarde 
(ev) ten opzichte van de be-
drijfskasstroom (ebitda) is 
het aandeel niet spotgoed-
koop. z

ONTEX

Korte opluchtingsrally

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

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 6 augustus

Koers: 14,15 euro
Ticker: ONTEX BB
ISIN-code: BE0974276082
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,16 miljard euro
K/w 2018: 15
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: -44%
Koersverschil sinds jaarbegin: -21%
Dividendrendement: 2,9%De hemel blijft 

bewolkt voor Ontex.
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Orange Belgium werpt 
zich op als een uitdager 
van Telenet en Proxi-

mus. De Belgische dochter 
van de Franse telecomreus 
doet dat door op de prijs te 
concurreren en met een di-
verser aanbod.
Het beste nieuws voor Oran-
ge-aandeelhouders kwam al 
enkele weken voor de kwar-
taalresultaten. De marktre-
gulator BIPT stelde voor de 
groothandelstarieven te ver-
lagen, die operatoren zonder 
eigen netwerk (vast of mo-
biel) moeten betalen voor het 
gebruik van het netwerk van 
een concurrent. Telenet ge-
buikte zo jarenlang het mo-

biele netwerk van Orange, 
maar heeft na de overname 
van Base een eigen mobiel 
netwerk. Orange betaalt aan 
Telenet voor het gebruik van 
zijn kabelnetwerk. Zo kan 
Orange ook kabeldiensten als 
breedbandinternet en digi-
tale televisie aanbieden. De 
tarieven die Telenet daar-
voor aanrekent, zijn te hoog. 
Dat vindt ook het BIPT. De 
nieuwe tarieven komen er 
ten vroegste in 2020. Met het 
voorstel operatoren te ver-
plichten lagere huurprijzen 
aan te rekenen voor hun net-
werken, wil de regulator de 
concurrentie op de Belgische 
telecommarkt vergroten. 
Voor Orange is het voorstel 
een tweesnijdend zwaard. 

Enerzijds zal het minder 
moeten betalen aan Telenet, 
anderzijds zal het ook min-
der kunnen factureren aan 
Medialaan, dat zijn mobiele 
netwerk gebruikt. Per saldo 
komt Orange er in elk geval 
beter uit.
Het kabelaanbod van Orange 
was tot voor kort verliesla-
tend. Er was vorig jaar een 

bedrijfsverlies (ebitda) van 
16,4 miljoen euro. In het eer-
ste kwartaal was er weer een 
negatieve ebitda van 1,1 mil-
joen euro, maar tussen april 
en juni was er 2,4 miljoen 
euro winst. De ambitie in 
2019 break-even te draaien 
voor de kabelactiviteiten is 
dus al bereikt.
Op groepsniveau steeg de 
omzet met 1,9 procent naar 
318,9 miljoen euro. De ebitda 
klom 18,2 procent naar 
78,9 miljoen euro of 10 mil-
joen euro boven de consen-
susverwachting. De stijging 
van het aantal mobiele abon-
nementen met 26.000 of 6,8 
procent op jaarbasis was een 
meevaller. De gemiddelde 
omzet per gebruiker daalde 
wel met 3,2 procent naar 
20,6 euro. Het aantal nieuwe 
abonnees van de LOVE-tele-
visie- en internetbundel 
bleef met 16.000 iets achter 
op de verwachtingen. Orange 
telt nu 216.000 LOVE-klan-
ten, net iets minder dan ver-
wacht, maar wel 58,8 procent 
meer dan een jaar eerder. 
Door technische problemen 
liep de migratie van de Me-
dialaan-klanten (Mobile Vi-
kings en Jim Mobile) naar 
het Orange-netwerk wat ver-
traging op. Daardoor bleven 
de inkomsten uit verhuur 

van het netwerk achter op de 
prognoses, maar die achter-
stand wordt de komende 
kwartalen ingehaald. Door 
lagere herstructureringskos-
ten was de nettowinst met 
0,28 euro per aandeel boven 
de verwachtin gen.
De telecomgroep lanceerde 
met Love Duo een formule 
die enkel internet en mobiele 
telefonie combineert. Die 
moet de zogenaamde kabel-
knippers aantrekken, die 
geen televisieabonnement 
meer willen. Ondanks de be-
ter dan verwachte ebitda 
handhaaft Orange de prog-
noses voor 2019. Die gaan uit 
van een kleine omzetgroei en 
een ebitda tussen 285 en 
305 miljoen euro. De netto-
schuld daalde naar 
248,8 miljoen euro, tegen-
over nog 264,3 miljoen eind 
vorig jaar en zelfs 305,1 mil-
joen twaalf maanden gele-
den.

Conclusie
Orange heeft de afgelopen 
kwartalen een groot deel 
van de waarderingsachter-
stand op de sectorgenoten 
ingehaald. Lagere groothan-
delstarieven zijn een goede 
zaak, maar Orange verhoogt 
de prognoses niet. De groep 
kijkt ook tegen hoge uitga-
ven aan voor het 5G-net-
werk. Tegen ongeveer 5 keer 
de ebitda is het correct ge-
waardeerd. Na de mooie 
koersstijging gaan we naar 
een neutraal advies. Orange 
mag in portefeuille blijven 
als rendementsaandeel. z

ORANGE BELGIUM

Kabelaanbod voor het eerst winstgevend

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 9 augustus

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

inside beleggen aandelen

Koers: 20,8 euro
Ticker: OBEL BB
ISIN-code: BE0003735496
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,26 miljard euro
K/w 2018: 34
Verwachte k/w 2019: 33
Koersverschil 12 maanden: +58%
Koersverschil sinds jaarbegin: +22%
Dividendrendement: 2,4%

Orange heeft de 
afgelopen kwartalen 

een groot deel van de 
waarderings-

achterstand op de 
sectorgenoten 

ingehaald.
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De markt reageerde erg 
positief op de bekend-
making van de resulta-

ten over het tweede kwar-
taal bij de fusiemaatschappij 
TechnipFMC. Die ontstond 
uit het samengaan van het 
Franse Technip met het 
Amerikaanse FMC Techno-
logies en heeft sinds januari 
2017 een dubbele notering 
op Euronext Parijs en de 
New York Stock Exchange. 
De voorbije kwartalen 
moest een sterk gestegen or-
derboeken de resultaten 
redden, want door slinkende 
marges vielen de resultaten 
danig tegen.
TechnipFMC is een groep 
met ruim 11 miljard euro 
beurskapitalisatie, 12,6 mil-
jard dollar (afgerond 11,5 mil-
jard euro) omzet in 2018 en 
een orderboek van bijna 
26 miljard dollar (ruim 
23,16 miljard euro). De fusie 
moet vanaf dit jaar jaarlijks 
450 miljoen euro synergie-
voordelen opleveren. Tech-
nip was al een toonaange-
vende speler met een sterke 
internationale aanwezigheid 
en een breed activiteitenter-
rein. Die troefkaarten zijn 
nog versterkt. De wereld-
wijde aanwezigheid is uitge-
breid tot 48 landen. Tot het 
klantenbestand behoren 
bijna alle nationale en inter-
nationale olie- en gasreuzen. 
De klantenbasis is zeer di-
vers met internationale olie- 
en gasbedrijven, nationale 
oliemaatschappijen en ook 
kleine en middelgrote onaf-
hankelijke spelers.
Technip had al een Onshore/
Offshore-afdeling. Offshore 
gaat om de installatie van 
boorplatformen op zee, 
onshore draait hoofdzakelijk 
om lng en schaliegas. Daar-
aan heeft FMC niets toege-

voegd. Dat is anders voor de 
afdeling Subsea, die bij Tech-
nip vooral actief was in flexi-
bele pijpleidingen. Door de 
fusie met FMC is die activi-
teit versterkt met productie-
systemen en diensten. Op-
merkelijk is dat ze niet 
langer winstgevender is dan 
Onshore/Offshore. FMC 
Technologies bracht ook een 
nieuwe activiteit mee. De di-
visie Surface, die zich bezig-
houdt met boren en het be-
heer van bronnen, blijft wel 
het kleine broertje in omzet-
termen.
In het tweede kwartaal kwa-
men de resultaten eindelijk 
nog eens boven de verwach-

tingen uit. De omzet steeg 
met 16 procent tegenover het 
tweede kwartaal van 2018, 
tot 3,43 miljard dollar. De an-
consensus bedroeg 3,28 mil-
jard. Onshore/Offshore  
leverde 1,50 miljard, Subsea 
1,51 miljard en Surface 
0,42 miljard. De aangepaste 

bedrijfskasstroom (ebitda) 
klom forser dan de omzet, 
naar 450 miljoen dollar 
(+19,3%).
Daardoor is eindelijk weer 
sprake van een stijging van 
de ebitda-marge. Die ging 
naar 13,1 procent, tegenover 
10,2 procent in het eerste 
kwartaal en 12,7 procent in 
tweede kwartaal van 2018. 
Bij Subsea zakte de ebitda- 

marge wel nog (van 15,7 naar 
12,3%), net als bij Surface 
(van 18,1 naar 11,1%). Maar 
bij Onshore/Offshore gaat ze 
spectaculair vooruit (van 12,7 
naar 18,7%).
Het orderboek dikte aan met 
ruim 11,1 miljard dollar, of 
ruim drie keer de kwar-
taalomzet. Een stijging met 
liefst 164 procent tegenover 
hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
Aan het eind van het kwar-
taal was het orderboek 
25,8 miljard dollar waard, 
een record. Dat is een klim 
met meer dan 73 procent 
 tegenover de 14,9 miljard op 
30 juni 2018. De sterkste toe-
name zagen we bij Onshore/
Offshore, waar het order-
boek van 8,28 naar 16,61 mil-
jard dollar (+101%), ging. Bij 
Subsea steeg het van 6,18 
naar 8,75 miljard (+42%) en 
bij Surface van 415 naar 
427 miljoen dollar (+3%).

Conclusie
De resultaten toonden de 
ommekeer waar we al enige 
tijd op zaten te wachten. Het 
orderboek is geweldig geste-
gen, maar zit wellicht op een 
piek. De  solide marges en re-
sultaten in Subsea zijn ver-
dwenen, maar daar staat het 
forse margeherstel in 
Onshore/Offshore tegen-
over. Het aandeel verovert 
weer de harten van inves-
teerders, inclusief het onze. 
Vandaar de adviesverhoging. 
Een algemene terugval van 
de koers kan het aandeel 
zelfs opnieuw in de voor-
beeldportefeuille duwen. z

TECHNIPFMC

Betere resultaten doen koers herleven

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 22,20 euro
Ticker: FTI FP
ISIN-code: GB00BDSFG982
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 9,9 miljard euro
K/w 2018: -
Verwachte k/w 2019: 17,5
Koersverschil 12 maanden: -16%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 2,1%

Het orderboek lag 
eind juni 73 procent 

hoger dan op 
hetzelfde moment 

vorig jaar.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 8 augustus
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We hebben altijd ge-
zegd dat onze groei 
niet gestaag, maar 

met horten en stoten zou 
verlopen. Dat betekent dat 
we niet euforisch worden bij 
een snellere groei, en dat we 
niet in paniek raken als het 
eens wat minder loopt”, zei 
Marc Grynberg, de CEO van 
Umicore, bij de presentatie 
van de halfjaarcijfers.
Vorig jaar leken de bomen nog 
in de hemel te groeien. Met de 
verkoop van batterijmateria-
len had Umicore een nieuwe 
winstmotor. Maar de voorbije 
maanden raakte het aandeel 
uit de gratie, omdat diezelfde 
verkoop door een dal gaat. Be-
leggers hebben in beide rich-
tingen wat overdreven, eerst 
door het groeiverhaal te snel 
als verworven te beschouwen, 
nu door het potentieel op lan-
gere termijn opnieuw ter dis-
cussie te stellen.
Marc Grynberg benadrukte 

dat de vooruitzichten op de 
lange termijn sterk blijven. 
De elektrificatie van het wa-
genpark is de enige manier 
om de uitstoot van broeikas-
gassen in de transportsector 
drastisch te verminderen. 
Dat wordt ondersteund door 
een steeds strengere regelge-
ving en door de strategie van 
de autoproducenten, die op 
vrij korte termijn op grote 
schaal elektrische modellen 
op de markt brengen. Een 

aantal analisten wijst op 
overcapaciteit in de markt 
voor batterijmaterialen, wat 
druk op de prijzen zet. Vol-
gens Grynberg is er wel wat 
overcapaciteit, maar zal die 
snel ingehaald worden door 
een sterk stijgende vraag. Bo-
vendien kunnen spelers als 
Umicore hun eigen markt 
creëren door zich technolo-
gisch te onderscheiden en/of 
door de autobouwers een ge-
sloten circuit aan te bieden, 
van de grondstoffen voor de 
batterij tot de recyclage er-
van. Umicore zit op beide 
domeinen gebeiteld.
Op kortere termijn moet 
Umicore een versnelling te-
rugschakelen. De vraag naar 
batterijmaterialen daalde. 
Daarnaast wegen ook een la-
gere kobaltprijs en hogere af-
schrijvingen na de recente 
investeringen op de resulta-
ten. In de eerste jaarhelft 
daalde de omzet met 7 pro-
cent en de recurrente be-
drijfswinst met 16 procent in 
de divisie van batterijmateri-
alen. In de tweede jaarhelft 
zou de vraag moeten stabili-
seren, maar de bedrijfswinst 
over 2019 zal in die divisie 
ver onder het niveau van 
2018 blijven. Umicore rea-
geerde door geplande inves-
teringen uit te stellen. Het 

bedrijf blijft bij de inschat-
ting van april dat de stijging 
van de vraag twaalf tot acht-
tien maanden vertraging 
heeft op het schema, en dat 
de recurrente bedrijfswinst 
dit jaar in de vork van 475 tot 
525 miljoen euro zal landen.
Door de focus op de batterij-
materialen verloren beleg-
gers uit het oog dat de twee 
andere divisies van Umicore, 

de verkoop van katalysatoren 
en de recylagedivisie, meer 
dan behoorlijk presteren. 
Gezamenlijk zijn ze goed 
voor zo’n 60 procent van de 
recurrente bedrijfswinst, wat 
een stevige bodem legt onder 
de resultaten van het bedrijf. 
De verkoop van katalysato-
ren hield goed stand ondanks 
de krimpende automarkt. 
Umicore houdt de omzet en 
de winst op peil met een gro-
ter marktaandeel, vooral op 
de markt van katalysatoren 
voor benzinemotoren. De 
opstart van nieuwe produc-
tiecapaciteit in Polen en 
China zal de resultaten voort 
ondersteunen. De omzet van 
de recyclagedivisie gaf 2 pro-
cent prijs, wat te wijten was 
aan een groot onderhoud en 
uitbreidingsinvesteringen 
aan de fabriek in Hoboken. 
Die upgrade ondersteunt 
sinds de lente de verwerkte 
volumes, wat op jaarbasis 
moet leiden tot meer be-
drijfswinst, ondanks een 
brand in Hoboken.

Conclusie
De scherpe koersreactie op 
de onverwachte daling van 
de vraag naar batterijmateri-
alen biedt beleggers een 
nieuwe instapkans. De per-
spectieven op langere ter-
mijn blijven sterk, terwijl de 
waardering weer betaalbaar 
is met een koers-winstver-
houding van 19 en een on-
dernemingswaarde van 
11 keer de bedrijfscashflow. 
Koopwaardig. z

UMICORE

Nieuwe instapkans

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 27,1
Ticker: UMI
ISIN-code: BE0974320526
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,5 miljard euro
K/w 2018: 26
Verwachte k/w 2019: 19
Koersverschil 12 maanden: -46%
Koersverschil sinds jaarbegin: -23%
Dividendrendement: 2,9%

inside beleggenaandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 7 augustus
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De scherpe 
koersreactie op de 

onverwachte daling 
van de vraag naar 
batterijmaterialen 

biedt beleggers een 
nieuwe instapkans.

BI



De koers van WDP is 
sinds het begin van het 
jaar andermaal met 

ruim 30 procent gestegen. 
De raad van bestuur heeft 
daarom voorgesteld het aan-
deel in zeven te splitsen, zo-
dat het weer vlotter verhan-
delbaar wordt. Het aandeel 
maakt sinds 18 maart deel uit 
van de Bel-20-index, precies 
in het jaar dat de reglemen-
teerde vastgoedvennoot-
schap (gvv) gespecialiseerd 
in opslagruimten twintig jaar 
beursnotering viert. Wat be-
treft het minstens voldoen 
aan de verwachtingen, heeft 
WDP een trackrecord om u 
tegen te zeggen. Het busi-
nessmodel klopt natuurlijk al 
heel wat jaren bij de spelers 
in logistiek vastgoed. Mede 
door de opkomst van de 
e-commerce is er een struc-
tureel stijgende vraag naar 
extra capaciteit om goederen 
op te slaan. Daarnaast is er 
de structurele daling van de 
rente, die expansie goedkoop 
maakt en rendementsaande-
len als gvv’s (de vroegere be-
vaks) extra aantrekkings-
kracht geeft. Koppel daar 
nog een ervaren en kwalita-
tief sterk management aan 
en je hebt alle ingrediënten 
voor een straf beursverhaal.
De afgelopen vijf jaar was de 
opbrengst (koersstijging + di-
vidend) van het aandeel 194 
procent beter dan de Bel-20-
index (237 versus 43%). In 
tien jaar loopt de extra re-
turn op tot 616 procent (765 
versus 149%) en in twee de-
cennia zelfs tot 2340 procent 
(2493 versus 153%). Toen 
WDP aan het einde van de 
vorige eeuw naar de beurs 
trok, bedroeg de opslagcapa-
citeit zowat 400.000 vier-
kante meter. Dat is nu ruim 
4.000.000. Ook in het afgelo-

pen jaar zette de groei door 
en deed het aandeel het een 
pak beter dan de referen-
tie-index van Euronext Brus-
sel.
De winst per aandeel steeg in 
de eerste jaarhelft tot 
3,16 euro (+7,5%). De bezet-
tingsgraad bedroeg op 30 
juni 2019 een erg hoge 97,1 
procent, tegenover 97,5 pro-

cent eind 2018. De schuld-
graad bleef min of meer sta-
biel op 52,1 procent. In de 
eerste zes maanden van het 
jaar investeerde WDP 
325 miljoen euro extra. Vol-
gens het groeiplan 2019-2023 
moet de portefeuille aandik-
ken van 3,5 miljard eind 2018 
naar 5 miljard in 2023. De 
winst per aandeel moet jaar-
lijks met 6 procent omhoog, 
of een stijging van 6 naar 
8 euro per aandeel. Het 
bruto dividend moet van 4,8 
naar 6,5 euro bruto per aan-
deel.
WDP is vooral actief in 
België, Nederland en 
Roemenië, en in mindere 
mate ook in Luxemburg en 
Noord-Frankrijk. Belang-
wekkend nieuws in het 
tweede kwartaal was de aan-
kondiging van de oprichting 
van een joint venture met 
VIB Vermögen voor een ver-

dere ontwikkeling van een 
logistieke vastgoedporte-
feuille in Duitsland. De am-
bitie voor dit jaar is de winst 
per aandeel op te krikken 
van 6 naar 6,50 euro per aan-
deel (+8%) en het dividend te 
verhogen van 4,80 naar 
5,20 euro per aandeel (ook 
+8%). De intrinsieke waarde 
per aandeel bedroeg eind 
juni 76,7 euro per aandeel, 
een klim met 5,5 euro ten op-
zichte van eind 2018. Dat be-
tekent wel dat de beurskoers 
een premie van 96 procent 
inhoudt ten opzichte van die 
intrinsieke waarde. Rond 
2010 was van een premie nog 
geen sprake.

Conclusie
We kunnen we niet anders 
dan te stellen dat dit een top-
belegging is. Ook al waren er 
dan wat winstnemingen na 
publicatie van de halfjaarcij-
fers. In twintig jaar maakte 
de beurskapitalisatie een gi-
gantische sprong van 150 mil-
joen naar 3,5 miljard euro. 
Maar voor die topkwaliteit 
moet ook duchtig worden be-
taald. Eigenlijk betaal je van-
daag de geschatte intrinsieke 
waarde van 2022 à 2023, of 
de waarde aan het einde van 
het aangekondigde groeiplan. 
Door de aanhoudend sterke 
koersprestatie is het ver-
wachte brutodividendrende-
ment van 3,25 procent nog al-
tijd fraai in verhouding tot 
rendementsloze staatsobliga-
ties. Al is het WDP-rende-
ment niet meer de absolute 
top in de sector. z

WAREHOUSES DE PAUW

Aandelensplitsing in zeven

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

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 8 augustus

Koers: 152,40 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0003763779
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,56 miljard euro
K/w 2018: 24
Verwachte k/w 2019: 22,5
Koersverschil 12 maanden: +37%
Koersverschil sinds jaarbegin: +32%
Dividendrendement: 3,25%
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Het brutodividend-
rendement blijft nog 

altijd fraai ten 
opzichte van 

staatsobligaties met 
een negatief 
rendement.
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Over het tweede kwartaal 
waren de resultaten van de 
Nederlandse grootbank con-
form de verwachtingen. De 
nettowinst steeg met 0,8 pro-
cent tot 693 miljoen euro, ter-
wijl de operationele winst met 
15 miljoen euro zakte tot 

1,01 miljard euro. Het inte-
rim-dividend van 0,60 euro per 
aandeel viel echter tegen. Er 
was 65 cent verwacht. Belang-
rijker is dat ABN Amro alle 
5 miljoen particuliere klanten in 
Nederland moet doorlichten. 
Daarop werd een bijkomende 
voorziening van 114 miljoen 
euro genomen. Vandaar de 
negatieve koersreactie. De 
bank wordt momenteel niet 
verdacht van hulp bij witwas-
sen, maar sancties en boetes 
kunnen nog worden opgelegd.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 16,69 euro
Ticker: ABN NA
ISIN-code: NL0011540547

De cijfers die de Vlaamse 
grootbank publiceerde over 
het tweede kwartaal kregen 
een gemengde ontvangst. De 
rentebaten lagen met 1,132 mil-
jard euro iets onder de consen-
sus van de analisten, terwijl de 
nettowinst met 745 miljoen 

euro 8 procent boven die van 
dezelfde periode van 2018 uit-
kwam. Topman Johan Thijs 
wees op de hogere nettoprovi-
sie-inkomsten, een hoger 
resultaat uit schadeverzekerin-
gen, meer dividenden, lagere 
kosten en lagere waardever-
minderingen op kredieten. De 
groep gaf geen concrete prog-
nose, maar verwacht solide 
rendementen in alle afdelin-
gen. De koers bewoog per 
saldo weinig op de cijfers.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 54,24 euro
Ticker: KBC BB
ISIN-code: BE0003565737

In het derde kwartaal van het 
boekjaar maakte de groep 
tegenvallende cijfers bekend. 
Dat was overigens het eerste 
kwartaal waarin de cijfers van 
het overgenomen 21st Century 
Fox werden geïntegreerd. De 
omzet van Disney nam met 33 

procent toe tot 20,3 miljard 
dollar, maar de nettowinst uit 
voortgezette activiteiten hal-
veerde, van 2,9 miljard tot 
1,4 miljard dollar. Het Dis-
ney-aandeel behoorde tot de 
sterren van 2019, maar na de 
publicatie van de cijfers ver-
loor het aandeel 5 procent, om 
de volgende dag met 3 procent 
te klimmen. De trend blijft stij-
gend.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 137,93 dollar
Ticker: DIS US
ISIN-code: US2546871060

De cijfers van het postbedrijf 
over het tweede kwartaal kre-
gen een positief onthaal. De 
bedrijfsopbrengsten stegen 
met 0,8 procent tot 935,7 mil-
joen euro, maar het binnen-
landse postvolume daalde 
sterker dan verwacht, waar-

door het management nu mikt 
op een krimp met 9 procent 
over 2019. De genormaliseerde 
bedrijfswinst (ebit) kwam uit 
op 101,8 miljoen euro. Het 
Amerikaanse Radial stelde 
orde op zaken en de pakjesbe-
zorging draaide goed in België 
en in Nederland. Bpost beves-
tigt de verwachting van sta-
biele bedrijfsopbrengsten en 
een genormaliseerde ebit van 
meer dan 300 miljoen euro. De 
koers won meer dan 8 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 8,93 euro
Ticker: BPOST BB
ISIN-code: BE0974268972



De BBC en ITV hebben 
bekendgemaakt dat ze 
tegen het einde van het 

jaar hun streamingdienst 
BritBox te introduceren in 
het Verenigd Koninkrijk. 
Een woordvoerder van ITV 
liet weten dat het veel van 
de lopende contracten met 
Netflix stilzwijgend heeft 
laten verlopen. Dat nieuws 
komt extra hard aan, nu 
Netflix tegenvallende cijfers 
presenteert. De groei van 
het abonneebestand blijft 
achter op de verwachtin-
gen.
BritBox is maar een van de 
opkomende concurrenten 
voor Netflix. Op de Ameri-
kaanse thuismarkt knabbe-
len giganten als Disney en 
Apple aan de hegemonie 
van de jonge streaming-
dienst.

Op de beurs is Netflix een 
succesverhaal. In vijf jaar 
ging de koers van 50 dollar 
naar 400 dollar. Maar het 
sprookje lijkt op zijn laatste 
benen te lopen. Van een top 
op 400 dollar viel de koers 
eind vorig jaar plots terug 
naar 250 dollar. Het herstel 
verliep even spectaculair. 
Tot vandaag. De beurs ver-
teert het tegenvallende 
nieuws blijkbaar niet meer 
zo vlot. In het tweede kwar-
taal kwamen er minder be-
talende abonnees bij dan 
verwacht. Het aandeel 
zakte na beurstijd met meer 
dan 10 procent.
De bedrijfswinst steeg op 
jaarbasis wel van 462 mil-
joen tot 706 miljoen dollar. 
Maar er bleef slechts 
271 miljoen dollar netto-
winst over, beduidend min-

der dan de 384 miljoen dol-
lar van een jaar eerder. 
Kortom, we gaan ervan uit 
dat Netflix meer baisse- dan 
haussepotentieel heeft. 
Aandeelhouders zouden 
dan ook minstens kunnen 
overwegen calls te schijven.

Geschreven call
Schrijf de call november Netflix met 
uitoefenprijs 310 dollar @ 25,72 dollar

Calls bieden momenteel erg 
mooie premies. Wat te den-
ken van dit contract? De 
premie van iets meer dan 
25 dollar komt overeen met 
een rendement van 8 pro-
cent in amper vier maan-
den. Zolang de aandelen-
koers van Netflix onder 
310 dollar blijft, zitten we 
op rozen. Mocht de beurs er 
toch anders over beslissen 
en stijgt de koers toch weer 

naar hogere regionen, dan 
moeten we de aandelen 
misschien leveren. We ont-
vangen dan 335,72 dollar. 
Dat is bijna 10 procent bo-
ven de huidige koers.

Gekochte put
Koop de put december Netflix met 
uitoefenprijs 300 dollar @ 25,35 dollar

Wie geen aandelen Netflix 
bezit, kan toch à la baisse 
werken door de aankoop 
van putopties. Dit contract 
loopt tot 20 december 2019. 
Bij een koersdaling wacht 
pas enige steun rond 
270 dollar. Op dat niveau is 
onze put al tenminste 
30 dollar waard. Maar de 
aandelenkoers kan tech-
nisch makkelijk naar 
250 dollar. In dat geval zou 
de betaalde premie vlot ver-
dubbelen. z

Na een langere periode 
van relatieve rust 
schoot de volatiliteit op 

de aandelenmarkten eind 
vorige maand opnieuw de 
hoogte in. De VIX- en de 
VStoxx-index meten de vo-
latiliteit van respectievelijk 
de aandelen uit de S&P500 
en de EuroStoxx 50. De aan-
slepende handelsoorlog ver-
zuurt het sentiment bij de 
beleggers. Tegelijk verslech-
teren de macro-economi-
sche indicatoren wereldwijd 
op een moment dat de cen-
trale banken over weinig 
munitie beschikken.

Backwardation
Het is niet mogelijk direct in 
de VIX-index te beleggen. 
Dat kan wel indirect via 
trackers of afgeleide pro-

ducten die de prijsevolutie 
van VIX-termijncontracten 
schaduwen. Termijncon-
tracten hebben een afloop-
datum en moeten dus wor-
den doorgerold. Dat 
betekent dat de prijsstruc-
tuur van die termijncontrac-
ten belangrijk is voor het 
rendement. Op dit moment 
zijn de VIX-futures in back-
wardation, wat betekent dat 
de termijncontracten met 
een latere afloopdatum 
goedkoper zijn. De markt 
verwacht met andere woor-
den dat de piek in de volati-
liteit geen lang leven be-
schoren is. Backwardation 
levert een positief rende-
ment op wanneer de ter-
mijncontracten worden 
doorgerold. Met de op-
brengst uit aflopende ter-

mijncontracten kunnen 
meer nieuwe worden ge-
kocht. In het omgekeerde 
geval (contango) is het rol-
rendement negatief.

Europees alternatief
Populaire Amerikaanse vo-
latiliteitstrackers als VXX 
en VXY zijn in Europa niet 
langer te koop. Er is wel een 
Europees alternatief in de 
vorm van de Lyxor S&P500 
VIX Futures Enhanced 
Roll ETF. Die noteert met 
ISIN-code LU0832435464 
op drie beurzen in euro: 
Milaan, Xetra en Euronext. 
Op Euronext noteert de 
tracker met het tickersym-
bool LVO. De onderlig-
gende waarde is de S&P500 
VIX Futures Enhanced Roll 
Total Return index. Het 

Enhanced Roll-gedeelte be-
staat erin dat de index is  
samengesteld uit VIX-ter-
mijncontracten met 
verschillende looptijden, 
gaande van kort tot middel-
lang (looptijd van 3,4 en 5 
maanden). Naargelang de 
marktomstandigheden en 
de prijsstructuur van de 
termijncontracten wordt 
tussen de verschillende 
looptijden geschakeld. De 
jaarlijkse beheerskosten 
van LVO bedragen 0,6 pro-
cent. Een toename van de 
volatiliteit beperkt zich niet 
tot de aandelenmarkten, 
maar heeft ook een impact 
op grondstoffenprijzen en 
valutakoersen. Goud, zilver, 
de Japanse yen en de Zwit-
serse frank zijn daar de 
klassieke veilige havens. z

DERIVATEN

Hogere volatiliteit wijst op toegenomen nervositeit

OPTIES

Dalingsrisico bij Netflix
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inside beleggen portefeuille

De maand augustus be-
gon stormachtig. De 
markten zijn de speel-

bal van uitspraken en acties 
en reacties in de handelsoor-
log tussen de Verenigde Sta-
ten en China. Door de ernst 
en de omvang van het con-
flict wordt de impact ervan 
op de wereldeconomie 
steeds ernstiger en houden 
de financiële markten steeds 
meer rekening met recessie-
gevaar voor een aantal lan-
den of zelfs een regio als de 
Europese Unie.

De eerste verkoopgolf heeft 
de voorbeeldportefeuille 
prima doorstaan, dankzij de 
stevige kaspositie en de 
forse positie in edelmetalen. 

De gouden bescherming 
doet voorlopig haar werk. 
Het is leuk te horen en te le-
zen dat ook andere media en 
instellingen het gele metaal 
hebben herontdekt en dat 
het logisch is dat de goud-
prijs naar 1500 dollar per 
troy ounce is gestegen. Maar 
de ervaring leert dat de eer-
ste fase van de klim is afge-
lopen op moment dat er 
weer media-aandacht is en 
een verdere stijging vanzelf-
sprekend lijkt. Zeker gezien 
het toegenomen gewicht in 
de portefeuille is het tijd al 
wat gouden winsten te ver-
zilveren.

Herstel Euronav  
laat op zich wachten
Het tweede en het derde 
kwartaal zijn traditioneel de 
zwakste voor de Belgische 
olierederij Euronav. Tijdens 
de zomermaanden zakt de 
vraag naar olie in het noor-
delijk halfrond, met een sei-

zoensgebonden dip in de 
vrachttarieven van de olie-
tankers als gevolg. Dit jaar 
zijn er drie bijkomende ele-
menten. In de eerste jaar-
helft zijn veel nieuwe tan-
kers opgeleverd, goed voor 
70 procent van de ver-
wachte extra capaciteit op 
jaarbasis. Het onderhoud in 
de raffinaderijen duurde ook 
langer dan gewoonlijk door-
dat ze zich voorbereiden op 
strengere milieunormen 
(IMO 2020). En de oliepro-
ducerende landen hebben 
hun productiebeperkingen 
verlengd tot in het eerste 
kwartaal van 2020. Boven-
dien verlaagde de jongste 
maanden de verwachte 
groei van de vraag naar olie 
voor 2019 van 1,4 miljoen 
vaten per dag extra naar 
1,2 miljoen vaten.
De dagtarieven op de spot-
markt voor de VLCC’s (Very 
Large Crude Carriers met 
een maximale capaciteit van 

320.000 ton) en de kleinere 
Suezmax-schepen zakten in 
het tweede kwartaal gemid-
deld met 34 en 37 procent 
tegenover het eerste kwar-
taal, tot respectievelijk 
23.218 dollar en 17.217 dol-
lar. Over dezelfde periode 
vorig jaar lagen de dagtarie-
ven nog lager: 16.751 dollar 
voor de VLCC’s en 
12.883 dollar voor de Suez-
max-schepen. De cijfers 
voor de langetermijn-
bevrachtingstarieven, goed 
voor circa 20 procent van de 
vloot, vielen beter mee: 
27.165 dollar per dag voor de 
VLCC’s en zelfs 30.375 dol-
lar per dag voor de Suez-
max-schepen.
De omzet daalde op kwar-
taalbasis van 232,6 miljoen 
dollar in het eerste kwartaal 
naar 169,3 miljoen (-27,2%). 
Na zes maanden is er tegen-
over dezelfde periode in 
2018 nagenoeg een verdub-
beling tot 401,9 miljoen dol-
lar (202,7 miljoen in 2018). 
Behalve de hogere tarieven 
speelt uiteraard nog het ef-
fect van de overname van 
Gener8 vorig jaar.
Terwijl er in het eerste 
kwartaal nog een nettowinst 
van 19,5 miljoen dollar was, 
boekte Euronav in het 
tweede kwartaal een netto-
verlies van 38,6 miljoen. Na 
zes maanden daalt het net-

Gouden bescherming werkt

Euronav blijft 
opportunistisch de 

vloot verjongen

Energie
7C Solarparken: bijkomende 
investeringen hebben ervoor 
gezorgd dat de portefeuille is 
opgelopen tot 180 megawatt 
(MW). Onder de nieuwe projec-
ten is een tweede windproject. 
Sinds begin dit jaar steeg de por-
tefeuille al van 154 naar 180 
MW. Koers klom op de bericht-
geving naar een record.

Goud & metalen
IAMGold: kende andermaal een 
teleurstellend kwartaal. De pro-
ductie kwam uit op 198.000 troy 
ounce goudequivalenten, 7,5 
procent minder dan een jaar 
geleden. Het verlies liep op tot 
3 dollarcent per aandeel, tegen-
over een verwacht verlies van 
1 dollarcent. De verwachte goud-

productie voor 2019 werd ver-
laagd tot 765.000 à 810.000 
troy ounce. Meer details volgen 
in een van de volgende num-
mers.
Pan American Silver: kende een 
sterke groei van de goudproduc-
tie in het tweede kwartaal, maar 
is in de eerste plaats een zilver-
producent. De winst per aandeel 
lag met 4 dollarcent per aandeel 
nipt boven de analistenconsen-
sus (3,3). Meer info in een van 
de volgende nummers.

Landbouw
Sipef: moest voor de tweede 
keer slecht nieuws melden van 
de vulkaan Mount Ulawun in 
Papoea-Nieuw-Guinea. Een 
tweede uitbarsting heeft ander-
maal een verstorende invloed op 

de palmolieproductie. Niet enkel 
voor dit, maar ook volgend jaar. 
De koers zake dan ook naar het 
laagste punt sinds 2010.
Tessenderlo Group: de referen-
tie-aandeelhouder Picanol ligt in 
dispuut met de beurswaakhond 
FSMA over wanneer Tessen-
derlo volledig moet worden 
geconsolideerd. Volgens de 
FSMA is dat al sinds 2017, terwijl 
dat volgens Picanol pas het geval 
is sinds maart 2019. FSMA heeft 
Picanol gevraagd de rekeningen 
te corrigeren.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals: kreeg 
een extra octrooi voor Estelle in 
Japan. Dat verlengt het patent 
voor die regio tot 2037 en moge-
lijk zelfs nog vijf jaar langer.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 100 aandelen Cameco bijgekocht tegen  8,73 
dollar (762,1 euro; verwerking in volgend nummer); we kopen 150 
aandelen Euronav bij tegen maximaal 7,06 euro en 150 aandelen 
Oxurion tegen maximaal 5,16 euro
 Verkoop: we verkopen 25 deelbewijzen SPDR Gold Shares tegen 
minimaal 138,50 dollar en 150 deelbewijzen VanEck Vectors 
Goldminers tegen minimaal 28,40 dollar

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
116.830,97 77,7% 33.535,08 22,3% 150.366,05 100%
Prestatievergelijking
 Sinds 1/1/2019  Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +19,8 % Bel-20 +10,2 %
Eurostoxx50 +12,5 % MSCI World  +14,0 %

Orders

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

toverlies van 51,6 miljoen 
dollar vorig jaar naar 19 mil-
joen.
De nieuwe topman, Hugo 
De Stoop, was ontgoocheld 
over het voorlopige gebrek 
aan herstel van de dagtarie-
ven in het derde kwartaal. 
Tot nog toe is 65 procent van 
de beschikbare capaciteit 
van de VLCC’s verhuurd te-
gen gemiddeld 20.600 dollar 
en 58 procent van de Suez-
max-capaciteit tegen 
15.800 dollar. De vooruit-
zichten voor het vierde 
kwartaal en daarna ogen 
echter nog altijd positief. 

Door de noodzakelijke tech-
nische aanpassingen aan de 
schepen om tegemoet te ko-
men aan de strengere brand-
stofnormen vanaf 1 januari 
2020 (IMO 2020), zal tij-
dens het winterseizoen naar 
schatting 3 tot 5 procent van 
de wereldvloot niet beschik-
baar zijn. Daarnaast blijft de 
toenemende export vanuit 
de Verenigde Staten het aan-
tal te bevaren zeemijlen on-
dersteunen.
Zeer welgekomen is het feit 
dat de nieuwbouwbestellin-
gen nagenoeg tot stilstand 
zijn gekomen. Sinds begin 

januari is er slechts één 
nieuwe VLCC besteld en 
met twintig zit het cijfer van 
de jongste twaalf maanden 
op het laagste niveau in zes 
jaar. Het management ver-
wacht dat die trend zal 
doortrekken door de toene-
mende onzekerheid rond 
nog veel strengere mili-
eunormen (IMO 2050) in de 
toekomst.

Positie aanvullen
Intussen blijft Euronav op-
portunistisch de vloot ver-
jongen. Het verkocht begin 
augustus de oudste VLCC, 

de VK Eddie, met een meer-
waarde van 14,4 miljoen dol-
lar. Daarnaast werden sinds 
het najaar 2018 voor een 
equivalent van 14 dollarcent 
per aandeel eigen aandelen 
ingekocht, boven op het mi-
nimale halfjaarlijkse bruto-
dividend van 6 dollarcent 
per aandeel. We halveerden 
in mei onze positie tegen 
8,5 euro. Na de terugval met 
afgerond 20 procent verho-
gen we opnieuw het advies 
naar koopwaardig (rating 
1B). We zullen dan ook 
trachten onze positie op-
nieuw aan te vullen. z
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De handelsoorlog tussen 
de Verenigde Staten en 
China escaleert weer. 

De VS verhogen op 1 sep-
tember de importtaksen op 
300 miljard dollar aan Chi-
nese invoerproducten. 
China reageerde snel door 
de waarde van zijn munt te 
laten verzwakken tot het 
laagste peil in meer dan 
tien jaar. Bovendien mogen 
overheidsbedrijven niet 
langer Amerikaanse land-
bouwproducten invoeren.  

Beleggers keren de meeste 
aandelen de rug toe en 
vluchten in goud en staats-
obligaties. Daardoor daalt 
de langetermijnrente in een 
aantal landen van de euro-
zone naar een dieptepunt. 
Het rendement van tienja-
rige Belgische staatsobliga-

ties zakt naar -0,17 procent. 
De Duitse tienjaarsrente 
zakt naar -0,5 procent. Zelfs 
de rente op 30 jaar dook 
onder nul. Dat is nog nooit 
gebeurd.

Gedeeltelijke of volledige 
steun
In de VS evolueert de rente 
in dezelfde richting. De cen-
trale bank (Fed) verlaagt er 
voor het eerst in tien jaar 
haar basisrente. En dat is 
meer dan waarschijnlijk niet 
de laatste keer. Mogelijk 

volgt nog een knip in sep-
tember en/of oktober, al wou 
Fed-voorzitter Jerome Po-
well dat niet met zoveel 
woorden gezegd hebben. 
Volgens hem is de verlaging 
met 25 basispunten tot een 
beleidsrente van 2 tot 2,25 
procent niet het begin van 
een reeks dalingen. Dat heeft 
de financiële markten ze-
nuwachtig gemaakt. Te mid-
den van een escalerende 
handelsoorlog willen ze een 
centrale bank die volop steun 
biedt.

Verraderlijke ziekte
John Williams, de voorzitter 
van de New York Fed, zei 
onlangs dat een te lage infla-
tie een verraderlijke ziekte 
is. De vertragende groei van 
de wereldeconomie zal de 
inflatie nog meer fnuiken. In 
die context komen de esca-
latie van de handelsoorlog 
en de toenemende kans op 
een brexit zonder deal heel 
ongelegen. In het verleden 
konden de centrale banken 
de economische groei en de 
inflatie telkens relatief vlot 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE   

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  Petroleos Mexicanos  2,5%  24/11/22  99,03  2,81%  100.000  BBB+
EUR  Baywa AG 3,125%  26/06/24  105,31  1,96% 1000 NR
EUR  Paprec Holding SA  4%  31/03/25  96,91  4,33%  100.000  B+
CHF  Gategroup Finance 3%  28/02/22  100,10  1,40% 5000 NR
USD  Vodafone Group  5,125%  19/06/59  111,17 4,52% 1000 NR
USD  Petrobras Global  5,75%  01/02/29  107,60  4,75% 2000 BB-
USD  Tencent Holdings  2,985%  19/01/23  101,12  2,65% 200.000  A+
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  93,61  4,96% 100.000  BBB+
NOK  Daimler 2,25%  15/12/22  102,07  1,60% 10.000  A
NOK  KBC Ifima  1,75%  08/08/24  101,00  1,54%  10.000  A+
SEK  EIB 1,375% 12/05/28  110,35  0,18% 10.000  AAA
CAD  AB InBev Finance  2,6%  15/05/24  100,73  2,44%  1000 A-
AUD  Macquarie Group  4,15%  15/12/27  109,48  2,76%  200.000  BBB
NZD  Argosy Property  4,00%  27/03/26  105,92  3,01%  5000 NR
ZAR  KFW 7,50%  10/11/22  101,81  6,86%  5000 AAA
TRY  Citigroup 11%  24/05/22  88,92  16,17%  1000 NR
BRL  EIB  7,25% 28/06/21  104,73  4,57%  5000 AAA
CNY  Daimler International  4,5%  21/09/21  102,34  3,22% 1.000.000  A

inside beleggen obligaties

Centrale banken hebben minder munitie dan gebruikelijk

De beschikbare 
voorraad obligaties 

raakt stilaan uitgeput 
voor de ECB.

* Nieuw in de selectie
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beïnvloeden door een des-
kundig gebruik van het ren-
tewapen. Maar dat wapen 
raakt stilaan onbruikbaar. In 
de Verenigde Staten heeft de 
Fed nog enige ruimte om de 
rente nog te verlagen, maar 
in Europa is er in feite geen 
marge meer. Daar flirt de 
rente al met de nulmeridi-
aan. Meer geld in de econo-
mie pompen via het opko-
pen van obligaties, is een 
ander wapen dat centrale 
banken plachten te hante-
ren. Maar ook dat kan niet 
oneindig lang meer door-
gaan. De beschikbare voor-
raad obligaties raakt stilaan 
uitgeput.

Wit konijn?
Mario Draghi, de voorzitter 
van de Europese Centrale 
Bank (ECB), beweert dat de 
centrale bank in september 
weer zal ingrijpen. Ze zal 
met andere woorden de 
rente verlagen. Hoe dat 
moet gebeuren, is een open 
vraag. De Europese banken 
hebben het nu al extreem 
lastig omdat vrijwel geen 
marge meer zit in de rente 
die ze ontvangen en betalen. 
Vroeger volstonden woor-
den, uitspraken van centrale 
bankiers om invloed uit te 
oefenen op het economische 
klimaat. Maar ook dat is ver-
leden tijd. Het is niet duide-

lijk welk wit konijn de ECB 
uit haar hoge hoed zal tove-
ren om de inflatiedoelstel-
ling van 2 procent te halen.
Met de huidige beleidsrente 
van 2,25 tot 2,5 procent heeft 
de Amerikaanse Fed dus wel 
nog enige ruimte. Maar zo-
als de zaken er nu voorstaan, 
kan het ook daar snel naar 0 
gaan. De laatste keer dateert 
van nog maar drie jaar gele-
den. Veel zal afhangen van 
de economische indicatoren 
die de komende maanden de 
wereld ingestuurd worden. 
Volgens Jerome Powell zit 
de economie nog maar half-
weg de conjunctuurcyclus. 
Van een recessie zou nog 
geen sprake zijn. Als dat 
klopt, dan hoeft de rente 
wellicht dit jaar niet meer te 
zakken. Maar bij de eerste 
signalen van een verzwakte 
economische activiteit 

wordt het ongetwijfeld an-
ders.

Drukte van jewelste
Intussen blijft het relatief 
druk op de obligatiemarkt. 
Vooral nieuwe leningen in 
Amerikaanse dollar vinden 
gretig afnemers. Zelfs het 
geplaagde Boeing kwam 
onlangs naar de markt, met 
drie leningen tegelijk. Een 
ervan biedt een rendement 
van bijna 4 procent, maar 
ze vervalt dan ook pas in 
2050. De obligatie die ver-
valt op 1 februari 2035, 
haalt een rendement van  
3 procent. De coupon be-
draagt 3,25 procent, maar 
de stukken kosten 102 pro-
cent. De derde lening 
draagt een coupon van 2,7 
procent en loopt tot 1 febru-
ari 2027. Tegen een koers 
van 101,2 procent levert dat 

een rendement op van 2,50 
procent. Coupures zijn be-
schikbaar vanaf 2000 dol-
lar, waardoor een investe-
ring in de vliegtuigbouwer 
beperkt kan worden gehou-
den.
Freeport is een van de 
grootste producenten ter 
wereld van koper en molyb-
deen. Die grondstoffen wor-
den onder meer gebruikt bij 
de productie van zonnepa-
nelen. De mijnbouwgroep 
brengt twee nieuwe lenin-
gen op de markt met een 
aantrekkelijk rendement 
van respectievelijk 5 en 5,25 
procent. De eerste loopt tot  
1 september 2027, de tweede 
twee jaar langer. Coupures 
kosten ook hier slechts 
2000 dollar. Freeport heeft 
een rating BB, wat wijst op 
een kwaliteit die net onder 
de middelmaat ligt. z

Staatsleningen mét rendement
Ze bestaan nog, de staatsleningen met rende-
ment. Onlangs kwamen er zelfs drie naar de 
markt. De nieuwe Griekse regering was begin juli 
pas op de been en ze gaf al een nieuwe obligatie 
uit, met vervaldatum 23 juli 2026 en een coupon 
van 1,875 procent. Er was meteen veel interesse. 
Griekenland had dat blijkbaar niet verwacht, 
want het bood de obligaties aan tegen een koers 
onder pari. Ze waren dan ook snel uitverkocht. 
Op de secundaire markt gaan ze momenteel 
over de toonbank voor meer dan 101 procent. 
Dat brengt het rendement op 1,70 procent. Cou-
pures zijn al beschikbaar vanaf 1000 euro. Dat 
de Grieken niet meer rente moeten bieden, heeft 
alles te maken met de categorie (Investment 
Grade of kwaliteitspapier) waarin de obligaties 
vallen. Nochtans zijn de voornaamste Griekse 
problemen nog verre van opgelost. De over-
heidsschulden zijn enorm, er is erg veel werk-
loosheid en de economie groeit slechts matig.
Roemenië is iets guller dan Griekenland bij de 
nieuwe lening die onlangs op de markt kwam. 
Dat land heeft dan ook een rating aan de onder-
kant van de categorie Investment Grade (Baa3 bij 
Moody’s en BBB- bij Standard & Poor’s). Boven-

dien is de looptijd van de obligatie een stuk lan-
ger (tot 16 juli 2031). De coupon van 2,124 pro-
cent brengt het rendement op exact 2 procent 
als je de stukken kunt kopen tegen de huidige 
101,3 procent van hun nominale waarde. In 
tegenstelling tot de Griekse doet de Roemeen se 
economie het behoorlijk en is er weinig werk-
loosheid. De Europese Commissie heeft de 
groeiverwachting voor dit jaar verhoogd tot 4 
procent. Volgend jaar wordt het wellicht 3,70 
procent.
Wie nog meer rendement wil op een staats-
lening, kan terecht bij de twee obligaties in dollar 
van de golfstaat Oman. De eerste, die loopt tot  
1 februari 2025, draagt een coupon van 4,875 
procent en is te koop à pari. De tweede kost 
ongeveer evenveel, maar draagt een aantrekke-
lijke coupon van 6 procent. De vervaldag ligt op  
1 augustus 2029. Met zo’n coupons hoeft het 
niet te verbazen dat er veel interesse is voor de 
stukken. Zelfs de speculatieve rating van de 
debiteur (Ba1) schrikt de liefhebbers niet af. 
Oman is sterk afhankelijk van de olieprijs. Dit jaar 
zal de economische groei wellicht niet groter zijn 
dan 1,20 procent.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN 
Wisselkoers  Stand Evol. 1j
EUR/USD  1,1203  -3,30%

EUR/GBP  0,9227  +3,69%

EUR/NOK  10,002  +4,79%

EUR/SEK  10,762  +4,56%

EUR/CAD  1,4796  -1,94%

EUR/AUD  1,6565  +5,26%

EUR/NZD  1,7137  -0,30%

EUR/ZAR  16,730  +7,40%

EUR/TRY  6,2479  +6,00%
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Raadt u me als aandeelhou-
der van Encana aan in te 
gaan op het lopende inkoop-
bod tussen 4,7 en 5,4 Ameri-
kaanse dollar per aandeel?

Encana, voluit Energy Ca-
nada, is een Canadese olie- 
en gasproducent die in 2002 
ontstond uit de fusie van de 
grootste twee onafhanke-
lijke Canadese producenten, 
Pan-Canadian Petroleum en 
Alberta Energy Company. 
De fusie was bedoeld om 
een overname door een 
Amerikaanse oliemajor te 
vermijden.
Het aandeel van Encana be-
reikte op 30 juni 2008 een 
piek van 48,66 dollar, maar 
elf jaar later is de koers ver-
schrompeld tot 4,1 dollar. De 
bewuste keuze in 2013 om 
minder afhankelijk te wor-
den van het goedkope gas, 
ten voordele van olie, ver-
loopt trager dan verhoopt. 
De gemiddelde dagproduc-
tie van liquide producten 
(olie en vloeibare aardgassen 
samen) bedroeg vorig jaar 
168.100 vaten olie-equiva-
lent, op een groepstotaal van 
361.200 vaten olie-equiva-
lent (46,5%). Het bedrijf 
deed enkele slecht getimede 
overnames, zoals de te duur 
betaalde overname in 2014 
van olievelden in Zuid-Texas 
van Freeport-McMoRan 
voor 3,1 miljard dollar. De 
verkoop van activa, voor in 
totaal 13 miljard dollar sinds 
2013, gebeurde regelmatig 

tegen bodemtarieven.
Een ander element dat de 
jongste jaren parten speelt, 
is de strengere ecologische 
politiek van de Canadese re-
gering ten aanzien van de 
olie-industrie. Ironisch ge-
noeg verlegt Encana daarom 
het zwaartepunt van de acti-
viteiten steeds meer naar de 
Verenigde Staten. Een 
nieuwe grote stap in die evo-
lutie was de slecht onthaalde 
aankondiging in november 
2018 van de overname van 
het Amerikaanse Newfield 
Exploration voor 5,5 miljard 
dollar (+2,2 miljard schul-
den). Door de volledig in 
aandelen gefinancierde over-
name werd Encana het num-
mer twee in de Amerikaanse 
schalie-olie- en gassector. 
Newfield sukkelde al enkele 
jaren om de productie in het 
Stack/Scoop-gebied op te 
krikken, maar dankzij 
nieuwe technieken van En-
cana zijn de eerste resultaten 
veelbelovend. Bovendien 
werd de productiekostprijs 
meer dan verwacht gedrukt 
en zijn de verwachte bespa-
ringen opgetrokken. Het 
verwachte dagproductievo-
lume voor 2019 bedraagt 565 
à 585.000 vaten olie-equiva-
lent, waarvan 310 à 320.000 
vaten liquide producten 
(55%).
Encana blijft niet-kernactiva 
verkopen om de schuldgraad 
te verlagen naar 1,7 keer de 
recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda). De markt 

wacht op bevestiging, maar 
vooral het aanhoudende 
overaanbod van Amerikaans 
gas weegt op het sentiment. 
Encana verhoogde na de 
overname het bescheiden 
dividend met 25 procent en 
kocht in de eerste jaarhelft 
10 procent van de eigen aan-
delen in voor 1,04 miljard 
dollar. Tot 14 augustus loopt 
nog een vrijwillig bod om 
voor 213 miljoen dollar aan-
delen in te kopen. Het be-
draagt tussen 4,7 en 5,4 dol-
lar per aandeel. Het bod 
impliceert door de recente 
koersdaling een mooie pre-
mie op de huidige koers, 
maar toch zouden we er niet 
op ingaan. We verwachten 
dat Encana een nieuw in-
koopprogramma zal lance-
ren. In combinatie met een 
bevestiging van de betere 
operationele resultaten en 
de lage waardering moet een 
herwaardering van het aan-
deel op middellange termijn 
mogelijk zijn (rating 2B, 
houden). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Nemen we beter afscheid van Encana?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Donderdag 8/8: TechnipFMC, WDP
Vrijdag 9/8:  Facebook, Orange Belgium en voorwoord 
Maandag  12/8: Euronav en lezersvraag (Encana)
Dinsdag 13/8:  Fagron; Proximus en derivaten (volatiliteit) en opties (Netflix)
Woensdag 14/8: bpost; General Electric en pdf
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WOENSDAG 14 AUGUSTUS
Cisco Systems: resultaten Q4 2018-‘19
Curetis: halfjaarresultaten
Roularta Media: halfjaarresultaten
Sipef: halfjaarresultaten

DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Aegon: halfjaarresultaten
NN Group: halfjaarresultaten
Wal-Mart: resultaten Q2

MAANDAG 19 AUGUSTUS
Lotus Bakeries: halfjaarresultaten

DINSDAG 20 AUGUSTUS
BHP Billiton: halfjaarresultaten
Deceuninck: halfjaarresultaten
Harmony: halfjaarresultaten

WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Heijmans: halfjaarresultaten
Leasinvest: halfjaarresultaten
Qrf: halfjaarresultaten

Volgende chat op 
donderdag 22 augustus  
Ga voor de chatsessie naar  
http://insidebeleggen.be/chat
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