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T ijdens de zomeronderbreking,
en niet voor het eerst, namen we
het boek ter hand van Harry S.

Dent Jr. met de nogal onheilspellende
titel The Demographic Cliff’ (‘de demo-
grafische afgrond’). De ondertitel is
How to survive and prosper The Great
Deflation of 2014-2019 (‘hoe de grote
deflatie van 2014-2019 overleven en
ervan profiteren’).
De auteur heeft een heel duidelijke

verklaring voor de lage economische
groei en het gebrek aan inflatie in de
westerse wereld. Die hebben alles te
maken met de demografische evolutie,
zeg maar de verou-
dering van de wes-
terse bevolking.
Harry Dent is ervan
overtuigd dat er een
vast consumptiepa-
troon is, op basis
van de leeftijd. Zolang de leeftijd niet
boven 46 jaar uitkomt, zien we stij-
gende consumptie-uitgaven. De piek
ligt op 46 jaar of de daaropvolgende
jaren voor mensen met een bovenge-
middelde scholingsgraad. Maar na
vijftig jaar gaan de uitgaven geleidelijk
maar zeker achteruit, om bijvoorbeeld
op de leeftijd van 75 jaar weer uit te
komen in de buurt van het niveau van
25 jaar.
Het grote probleem van de westerse

bevolking is dat de gemiddelde leeftijd
46 jaar is of die leeftijd weldra gaat
bereiken. Ook op het niveau van de
bevolking wordt de consumptiepiek
dus bereikt. Voor Japan gebeurde dat
al begin jaren negentig, met de ingrij-
pende gevolgen die we de voorbije
decennia hebben gezien: chronische
recessies en deflatie, een hoge over-
heidsschuld en zeer lang erg zwakke
beursprestaties. Het slechte nieuws

voor Europa is dat landen als Duits-
land, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk die piek ook al hebben
bereikt in de eerste helft van het
lopende decennium, en dat ook wij
momenteel heel veel moeite hebben
economische groei te creëren, deflatie
te vermijden en de overheidsschuld
onder controle te krijgen, zodat ook
hier sprake is van eerder zwakke
gemiddelde beursrendementen.

Andere uitgaven primeren
Gelukkig zijn er nog de opkomende

landen met een veel jongere bevolking,
waar de gemid-
delde consumptie-
uitgaven nog in stij-
gende lijn gaan.
Maar door de poli-
tiek van één kind
per gezin dreigt

China die piek toch ook al rond 2025
à 2030 te bereiken. Voor veel Aziati-
sche en Afrikaanse landen gaan we
die piek pas over vele decennia zien.
Naarmate we ouder worden, veran-

deren uiteraard ook de producten
waaraan we ons geld uitgeven. Als we
in de twintig of dertig zijn, geven we
vanzelfsprekend vrij veel geld uit aan
een woning. Op 46 jaar is er een piek
in de uitgaven voor meubels. Voorbij
60 jaar gaan de uitgaven voor gezond-
heid, geneesmiddelen, cruises, oude-
renzorg en rusthuizen de hoogte in.
Het is bekend dat het gemiddelde
geneesmiddelenverbruik een eerste
keer verdubbelt boven 60 jaar en nog
eens boven 80 jaar. Vandaar dat het
thema vergrijzing een vaste plaats in
de voorbeeldportefeuille zal blijven
hebben. Want precies die uitgaven zul-
len de komende jaren en zelfs decennia
structureel blijven oplopen. �

De demografische afgrond
Inhoud

Aandelenindex

Agnico-Eagle Mines........................................10
Boliden .......................................................................5
Cofinimmo................................................................9
Econocom ................................................................9
Etex Group..............................................................2
Greenyard Foods.................................................3
Hamon........................................................................9
Potash Corp........................................................12
Sioen...........................................................................7
Thompson Creek...............................................11
Vale...........................................................................10
Van de Velde...........................................................4
VGP..............................................................................9

AANDELEN.......................................................2-5
Etex Group
Greenyard Foods
Van de Velde
Boliden

CHECKLIST B .......................................................6
Wereld

FLASH .......................................................................7
Sioen

DERIVATEN ..........................................................8
Europese banken

MARKT IN BEELD.............................................9
Cofinimmo
Econocom
Hamon
VGP 

OPTIES ..................................................................10
Agnico-Eagle Mines

LEZERSVRAGEN ...................................10-11
Vale
Thompson Creek

INSIDE PORTFOLIO .....................................12
Potash Corp

DE PIEK IN DE 
CONSUMPTIE-UITGAVEN

LIGT OP 46 JAAR.



INSIDE BELEGGEN 16 SEPTEMBER 20162

BOUW

Etex Group

De Belgische industriële groep
Etex is gespecialiseerd in de
productie en de verkoop van

bouwmaterialen. De groep werd in
1905 opgericht door Alphonse Emsens
en is dus al meer dan een eeuw oud.
Aanvankelijk onder de naam Eternit,
waarbij de internationalisering door
de naam Etex midden de jaren negen-
tig van vorige eeuw begon. Vandaag
is het een wereldspeler met ook
wereldwijde aanwezigheid (in 42 lan-
den) met 99 bedrijven, 120 productie-
vestigingen, meer dan 17.000 werk-
nemers die voor een jaaromzet van
meer dan 3miljard EUR zorgen. Dat
zakencijfer wordt gehaald in vier seg-
menten: gevelbekleding en bouwpla-
ten in vezelcement en gips, dakbedek-
king, passieve brandbeveiliging en
hoogperformante isolatie en kerami-
sche vloer- en wandtegels.
Etex Group heeft een degelijke eerste

helft van 2016 achter de rug, met een
omzet van 1,48miljard EUR. Dat is
weliswaar 2,8% minder dan de
1,52miljard EUR van de eerste zes
maanden van 2015, maar exclusief
wisselkoerseffecten en stopgezette of
verkochte activiteiten is er een voor-
uitgang van 2,6%. De Latijns-Ameri-
kaanse landen (met uitzondering van
Brazilië) bestendigen de groei, terwijl
in de mature Europese markten vooral

de Franse en Duitse bouwmarkt zwak
blijven. Onder meer door lagere ener-
giekosten klom de recurrente (zonder
eenmalige elementen) bedrijfskas-
stroom (rebitda) met 6,8%, tot 216mil-
joen EUR (op vergelijkbare basis zelfs
+10,4%), wat een stijging van de
rebitda-marge van 13,3 naar 14,6%
inhoudt. De recurrente bedrijfswinst
(rebit) steeg met 13,5% (van 119 naar
135miljoen EUR) of een toename in
de rebit-marge van 7,8 naar 9,2%. De
nettowinst kreeg wel een tik van 63
naar 55miljoen EUR (-15,8%). De netto
financiële schuld zakte op jaarbasis
van 1,03miljard EUR naar 885miljoen
EUR.
Het management toont zich gema-

tigd positief voor de rest van het jaar
en rekent op een bescheiden groei van
omzet en rebitda op vergelijkbare
basis. Ondanks het feit dat het om een
groep gaat van 1,2miljard EUR beurs-

kapitalisatie gaat u niet meteen het
aandeel in de klassieke noteringslijst
van Euronext Brussel terugvinden. U
kunt de aandelen van Etex Group
enkel kopen op de openbare veiling,
omgedoopt in Euronext Expert Mar-
ket. Enkel op dinsdag (om 12 uur ’s
middags) vindt er in principe een ver-
handeling plaats.
Ondanks de recente inhaalbeweging

is de waardering van Etex Group nog
altijd aantrekkelijk tegen minder dan
3 keer de verwachte rebitda 2016,
tegen 0,4 keer de omzet, 1,3 keer de
boekwaarde. Niet vergeten dat in 2011
Etex Group de gipsactiviteiten van
Lafarge overkocht voor 1miljard EUR,
bijna de volledige huidige beurskapi-
talisatie. Na het eerste semester (mid-
den juli) werden de keramischevloer-
en wandtegelactiviteiten voor 230mil-
joen USD verkocht aan de Mexicaanse
groep Grupo Lamosa. Deze activitei-
ten waren vorig jaar goed voor ruim
250miljoen EUR omzet. �

Conclusie
Het aandeel van Etex Group is de
voorbije maanden een stuk van zijn
onderwaardering kwijtgeraakt, omdat
het toch eindelijk wat aandacht heeft
gekregen. Gezien de beperking van een
wekelijkse verhandeling, blijft het
aandeel duidelijk een keuze voor de
rustige langetermijnbelegger. Bouw
de positie op het gemak geleidelijk uit
en werk absoluut met limieten, want
de handel is weinig liquide.

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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VOEDING

Greenyard Foods

We kregen een korte trading -
update van Greenyard
Foods over het eerste kwar-

taal van het boekjaar 2016-2017 (peri-
ode 1 april tot 30 juni) in het kader van
de informatieplicht tegenover de obli-
gatiehouders van Univeg. De activi-
teiten van de fusiegroep Greenyard
Foods zijn onderverdeeld in drie seg-
menten: Fresh (Univeg; wereldspeler
in verse groenten en fruit), Prepared
(diepvriesafdeling Pinguïn en conser-
venafdeling Noliko) en Horticulture
(Peatinvest; topvijfspeler in Europa
als producent van potgrond). De
groepsomzet steeg met een sterke
8,4%, tot 1,12miljard EUR. Op verge-
lijkbare basis (zonder eenmalige ele-
menten) is er nog steeds een mooie
groei met 5,9%.
Fresh zag de omzet met 6,4% toene-

men, tot 907,5miljoen EUR. Het groot-
ste segment van Greenyard Foods
(81% van de groepsomzet) zet dus de
positieve onderliggende trend van
vorig boekjaar verder, waarin de jaar-
omzet slechts met 1,9% kromp, tot
3,25miljard EUR, ondanks het verlies
in februari 2015 van een grote Duitse
klant (omzetbijdrage van 300miljoen
EUR). Vooral Nederland, Duitsland
en Tsjechië presteerden sterk, terwijl
zowel het prijsniveau, de volumes als
de productmix de omzetgroei onder-

steunden. De bedrijfskasstroom
(ebitda) profiteerde mee van de groei,
en steeg met 39%, tot 23miljoen EUR.
De rebitda (recurrente ebitda) steeg
met 15,1%, waardoor de rebitda-
marge verbeterde van 2,3% naar 2,5%.
Vorig boekjaar realiseerde Fresh een
stabiele rebitda-marge van 2,3%.
De omzet bij Prepared steeg in het

eerste kwartaal met 21,4%, tot
187,7miljoen EUR of 16,8% van de
groepsomzet. Dit cijfer omvat wel de
bijdrage van het vorig jaar overgeno-
men Lutèce, een Nederlandse wereld-
speler in champignonconserven. Orga-
nisch bedroeg de omzetgroei 3,5%.
Ondanks een omzetgroei met 1,7%,
tot 646,1miljoen EUR, daalde de
rebitda van Prepared vorig boekjaar
met 13,9%, tot 51,6miljoen EUR. De
rebitda-marge daalde van 9,4 naar 8%.
Horticulture, de kleinste, maar meest
rendabele afdeling met vorig jaar een

rebitda-marge van 12,8%, kende na
een sterk 2015/2016 een minder eerste
kwartaal, waarin de omzet met 3,2%
terugviel, tot 24,6miljoen EUR (2,2%
van de groepsomzet). De nettoschuld
van Fresh steeg met 21,5miljoen EUR,
tot 179,6miljoen EUR, maar blijft tegen
2,3 keer de rebitda ruimschoots binnen
de afgesproken limiet (4,1 keer).
Greenyard Foods verraste bij de jaar-

rapportering met een brutodividend
van 0,2EUR per aandeel (ex-dividend
30 september). Nauwelijks één jaar na
het aangaan van een joint venture met
Veiling Haspengouw besliste Green-
yard Foods zijn 50%-participatie
opnieuw te verkopen. De capaciteit
van het diepvriessegment in Polen
verdubbelde onlangs, na de opening
van een nieuwe fabriek in Lipno. Daar-
naast startte in juli een joint venture
met de Britse fruitproducent Bardsley
Farms, en kondigde de groep de bouw
aan van een ultramodern magazijn in
het noordoosten van de Verenigde
Staten. �

Conclusie
Greenyard Foods bouwt verder op zijn
positieve elan. De waardering is aan-
trekkelijk, tegen 0,8 keer de boek-
waarde en met een ondernemings-
waarde van 6,6 keer de verwachte
bedrijfskasstroom voor 2016-2017. De
verwachte combinatie van groei en
een verbeterende rendabiliteit wettigt
hogere koersen, met een beperkt neer-
waarts risico. Vandaar de opname in
de Inside Selectie.

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



TEXTIEL

Van de Velde

T ina zou een gepaste naam zijn
voor de lingeriemodellen van
Van de Velde. ‘Tina’ staat voor

‘there is no alternative’, en maakte de
voorbij jaren furore op de beurzen
omdat er geen alternatief voor aande-
len zou zijn. Aandelen met stabiele
dividenden, zoals Van de Velde, wor-
den in dit klimaat steeds meer gezien
als alternatieven voor obligaties, wat
hun koersen de hoogte injoeg. Van de
Velde heeft heel wat troeven om beleg-
gers te verleiden. Sinds 2007 is het
dividend minstens stabiel of stijgend,
wat op dit moment een dividendren-
dement van bijna 6% bruto oplevert.
Daarbij moet wel worden opgemerkt
dat het dividend op dit moment hoger
is dan de winst per aandeel. Van de
Velde kan dat financieren dankzij de
sterke kaspositie en de bijzonder solide
balans. Het winstrendement bedraagt
aan de huidige beurskoers slechts 5%,
te vergeleken met een rendement van
0,26% op een Belgische overheidsobli-
gatie.
De resultaten over de eerste helft

van 2016 bevestigen de relatief sterke
operationele prestaties. De vergelijk-
bare omzet steeg met 2,7%, wat iets
minder is dan het bedrijf zelf had ver-
hoopt. De recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) steeg echter met 7,1%
dankzij hogere marges die op het

conto mogen geschreven worden van
de stijging van de omzet, lagere per-
soneelskosten en een beperkte stijging
van de vaste kosten. De nettowinst
moest wel een stapje achteruit zetten
door een gestegen winstbelasting. Die
resultaten zijn vooral te danken aan
de groothandelsactiviteit, of dus de
toelevering aan andere boetieks. De
omzet nam met 5,9% toe, zowel dank-
zij een stijgende verkoop van de lin-
gerie als van de badmode. De nieuwe
bestellingen beloven ook voor deze
tweede jaarhelft een groei die verge-
lijkbaar is met dezelfde periode vorig
jaar. Dat is een must, want deze acti-
viteit blijft goed voor het gros van de
omzet en winst. De retailactiviteit, of
dus de verkoop via eigen winkels,
heeft het iets moeilijker.
De vergelijkbare omzet steeg in

Europa weliswaar met 5,9%, vooral
dankzij sterke verkoop in Nederland

en het Verenigd Koninkrijk, maar door
de val van het pond daalde deze
omzetgroei tot 1,2%. De eigenlijke
omzet in Europa daalde zelfs met 4,1%
als ook rekening wordt gehouden met
de sluiting van enkele verlieslatende
winkels. In de Verenigde Staten daalde
de vergelijkbare retailomzet zelfs met
17,7% en de eigenlijke omzet met
27,7% door de sluiting van verlies -
latende winkels. Van de Velde krijgt
de Amerikaanse verkoop dus niet op
de rails, ondanks de herpositionering
van de winkels naar het merk Rigby
& Peller, dat in Europa wel succesvol
is.
Van de Velde verliest op jaarbasis

2,5miljoen EUR bedrijfskasstroom
(ebitda) in de Verenigde Staten. Dat
is op een totale ebitda van een kleine
70miljoen EUR geen ramp. Waarom
wil de verkoop in de VS niet lukken,
terwijl het dé markt is voor de grotere
maten waarin Van de Velde sterk
staat? In Schellebelle hebben ze er nog
altijd het raden naar. �

Conclusie
Van de Velde ligt bij beleggers in de
gratie als alternatief voor laagren-
tende kwaliteitsobligaties. De waar-
dering is met een koers-winstverhou-
ding van ruim 20 flink opgelopen,
waardoor de kwetsbaarheid voor stij-
gende rentevoeten of tegenvallende
operationele resultaten is toegenomen.
Geen van beide risico’s zijn hoog van-
daag. Vandaar het ongewijzigd advies.
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Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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GRONDSTOFFEN

Boliden

De ommekeer in de grondstof-
fensector zien we ook duidelijk
in de koersevolutie van de

Scandinavische mijnbouwspeler Boli-
den. Wat Nyrstar heeft proberen te
doen, vinden ze in Zweden de nor-
maalste zaak van de wereld: de com-
binatie van mijnbouw, het verwerken
(smelting) en recycleren van basis- en
edelmetalen. Boliden is de middel-
grote, Scandinavische speler met vijf
mijngebieden, waar zich in totaal tien
mijnen bevinden. Sinds 1 juni is daar
ook de overgenomen Finse Kevitsa-
mijn van First Quantum Minerals bij
gekomen. Daarnaast zijn er vijf smel-
tereenheden. In 2015 bedroeg de
omzetverdeling 33% koper, 29% zink,
14% goud en zilver en 7% lood.
Vorig jaar werd 40,24miljard

Zweedse kroon (SEK) omzet (ruim
4miljard EUR) gerealiseerd. Dat was
9,0% beter dan in 2014, maar blijft net
onder de omzetpiek van 2011, die
40,3miljard SEK bedroeg. Alle pro-
ductie is volledig onderworpen aan
de marktprijzen, met uitzondering
van de goudproductie. Daarvoor is er
een hedgingcontract voor 48.600 ounce
goud tegen 1489USD per ounce, wat
nog steeds 10% boven de marktprijs
ligt. Het zijn natuurlijk die lagere
metaalprijzen die tegenwoordig op
omzet en winst wegen. Zo bedroeg

het negatieve prijseffect in het tweede
kwartaal 586miljoen SEK tegenover
de periode april-juni 2015.
Het Zweedse grondstoffenbedrijf

wist als een van de weinige interna-
tionale mijnbouwbedrijven de omzet-
daling binnen de perken te houden.
De omzet lag in de eerste jaarhelft met
18,45miljard SEK 11% lager dan in
hetzelfde semester van 2016. De
bedrijfswinst (ebit) zakte in het eerste
halfjaar met 21,5%, tot 1,8miljard SEK,
waarvan 912miljoen SEK in het
tweede kwartaal. De samenstelling
van de ebit is tussen het eerste en
tweede trimester wel drastisch
gekeerd. In de eerste drie maanden
was er nog een groot overwicht voor
de smeltingactiviteiten (ebit van
655miljoen SEK) ten opzichte van de
mijnbouwactiviteiten (ebit van 242mil-
joen SEK), maar door de substantiële
daling van de verwerkingslonen ener-

zijds en het herstel van, vooral, de
zinkprijs ziet het beeld er voor de peri-
ode april-juni helemaal anders uit:
621miljoen SEK ebit voor mijnbouw
tegenover 408miljoen SEK voor smel-
ting. De winst per aandeel zakte in de
eerste zes maanden van 6,23 naar 4,66
SEK of -25% tegenover hetzelfde
semester van 2016.
Volgens de gemiddelde analisten-

verwachting zal de jaaromzet 2016
dalen van 40,2 naar 38,7miljard SEK
(-7%), maar wordt toch nog een winst-
stijging tot in de buurt van 10,7 SEK
(-5%) per aandeel verwacht. Dat lijkt
ons optimistisch, gezien de lagere ver-
werkingslonen in smelting. Tegen
ongeveer 18 keer de verwachte winst,
1,6 keer de boekwaarde en een ver-
houding ondernemingswaarde (ev)
tegenover de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 8 voor 2016 is het aandeel
wel niet langer goedkoop gewaar-
deerd. �

Conclusie
Boliden heeft beter het hoofd kunnen
bieden aan de crisis dan de meeste sec-
torgenoten. De voorbije maanden
bewezen dat enig herstel van de
metaalprijzen dit aandeel weer volop
in de belangstelling kan brengen. Een
vooral financieel gezonder alternatief
voor Nyrstar. Maar na ruim 50%
koersklim op minder dan een half jaar
tijd zou een tussentijdse correctie niet
meer dan logisch zijn. Vandaar een
(tijdelijke) adviesverlaging.

Europese aandelen 

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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SIOEN INDUSTRIES

Wind in het zeil

S ioen Industries is de wereldlei-
der in het geïntegreerd coaten
van synthetische weefsels. Het

gaat om het bedekken van een drager
met een beschermlaag, met de klem-
toon op hoogwaardige technische
beschermkledij. Een belangrijke afne-
mer is de vrachtwagensector, voor
dekzeilen. Het unieke aan Sioen is dat
het de enige volledige geïntegreerde
speler in de sector is. Tot de basis van
de Sioen-strategie behoort het inzetten
op innovatie en een modern produc-
tieapparaat. Het management geeft
aan dat die continue investeringen in
innovatie ook voor omzetgroei hebben
gezorgd bij de nieuwe technische toe-
passingen.
Midden deze zomer trok de onder-

neming uit het West-Vlaamse Ardooie
alle aandacht naar zich toe met de
overname van Dimension-Polyant, de
wereldmarktleider in zeildoeken. Met
een transactiewaarde van 38miljoen
EUR was het ook meteen de grootste
acquisitie uit de geschiedenis van
Sioen. De enige volledig geïntegreerde
speler in de sector kende een fraai eer-
ste semester van 2016. De groepsomzet
steeg van 168,5 naar 180,25miljoen
EUR. Dat komt overeen met een toe-
name met 7% in de eerste zes maan-
den van dit jaar tegenover dezelfde
periode vorig jaar.
Als we kijken naar de verschillende

divisies, dan is het vooral de veruit
grootste divisie, de Coating-divisie
(+11,4%; spinnen, weven en coaten),
die inzake omzettoename wist uit te
blinken. In de omzetklim van 100,7

naar 112,3miljoen EUR zit wel al 
drie maanden omzet van het op 
1 april overgenomen Manifattura
Fontana. Exclusief die overname is
sprake van 6,8% organische groei.
Op dat vlak presteert dan de kleinste
afdeling, de Chemicals-divisie (pro-
ductie van industriële pasta’s, ver-
nissen en inkten), het best. Deze afde-
ling tekende voor een organische
omzettoename met 8,7%. De derde
en laatste afdeling, de Apparel-divisie
(confectie van technische kledij) deed
het minder goed met een omzetdaling
van -3,4%(van 47,5 naar 45,9miljoen
EUR).
Boven op de gestegen omzet zijn de

aandeelhouders vooral blij met de toe-
genomen rendabiliteit van de groep
– getuige de positieve koersreactie.
De recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) liep in de eerste zes maanden
op met 23%, tot 32,2miljoen EUR. Dat
betekent dat de rebitda-marge
(bedrijfskasstroom/omzet) is opgelo-
pen van 15,6% in het eerste semester
van vorig jaar tot 17,9% in de eerste
jaarhelft 2016. Nog positiever is de
evolutie van de bedrijfswinst (ebit).
Die ebit maakt een sprong van 41%
(van 18,5 naar 26,1miljoen EUR). Wat
zich vertaalt in een klim van de ebit-
marge van 11,0% naar 14,5%. De net-
towinst op groepsniveau steeg van
11,5 naar 14,0miljoen EUR (+21%). Per
aandeel stijgen we van 0,58 naar
0,71EUR per aandeel.
Dat zal wellicht ruimte laten voor

een dividendverhoging over het
boekjaar 2016. Voor het vorige boek-
jaar was er een fraaie dividendsprong
van 0,37 naar 0,48EUR per aandeel.
Bij de aankondiging van de halfjaar-
cijfers eind augustus werd de ver-
wachting uitgesproken dat de onder-
liggende trend zich ook in het tweede
semester zal doortrekken. Dat bete-

kent gunstige perspectieven, met
andere woorden. �

Conclusie
De omzet- en winstontwikkeling was
de jongste jaren eerder vlak bij Sioen
Industries, met een omzet in de buurt
van 320miljoen EUR. Daar komt dit
en de komende jaren een positieve ver-
andering in. Door organische groei,
maar ook door de overname van
Dimension-Polyant zou de omzet vol-
gend jaar weleens in de buurt van
400miljoen EUR kunnen liggen. Tegen
14 keer de verwachte winst voor vol-
gend jaar en 7,5 keer de verhouding
tussen de ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) van
2017 is er nog opwaarts koerspoten-
tieel. Vandaar dat we het advies ver-
hogen en het aandeel naar de Inside
Selectie promoveren.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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We bekeken vorige week de
Amerikaanse financiële sec-
tor en gingen na welke trac-

kers in aanmerking kwamen op in te
spelen op een herstel. De situatie van
de Europese financials loopt groten-
deels gelijk. Alleen wordt alles in
Europa extra scherp gesteld door de
negatieve depositorente die de Euro-
pese Centrale Bank hanteert. De Ame-
rikaanse Federal Reserve neemt voor-
lopig niet haar toevlucht tot een nega-
tieve rente. Dat maakt dat het klassieke
verdienmodel van de Europese ban-
ken meer onder druk staat dan dat
van hun Amerikaanse tegenhangers.
Het aanbod aan Europese trackers is
voldoende groot.

Stoxx 600 Banks-index
Prestatie sinds 1 januari: -20,8%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. HSBC
2. Banco Santander
3. BNP Paribas
4. UBS Group
5. Lloyds Banking Group

Deze index is samengesteld uit 48
bedrijven. Er zijn twee Europese ETF’s
om in de Stoxx 600 Banks- index te
beleggen. De Lyxor ETF met ISIN-
code FR0010345371 noteert sinds
augustus 2006 en hanteert een jaar-
lijkse beheersvergoeding van 0,3%.
De concurrerende ETF van BNP Pari-
bas met ISIN-code FR0007068077 is
al sinds februari 2002 op de markt en
heeft een even hoge vergoeding. Het
product van Lyxor, onderdeel van de
Société Générale Group, is wel een
maatje groter wat activa onder beheer
en verhandelde volumes betreft.

MSCI Europe Banks-index
Prestatie sinds 1 januari: -15,4%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. HSBC
2. Banco Santander
3. BNP Paribas
4. Lloyds Banking Group
5. ING

De samenstelling van de MSCI
Europe Banks-index lijkt sterk op die
van de Stoxx 600 Banks-index. Alleen

de wegingen van de participaties ver-
schillen. Deze index wordt gescha-
duwd door de Amundi ETF MSCI
Europe Banks. Die noteert sinds
december 2008 op Euronext met als
ISIN-code FR0010688176. De Amundi
ETF heeft met 0,25% iets lagere
beheerskosten dan de twee trackers
die de Stoxx 600 Banks repliceren.

Stoxx 600 Insurance-index
Prestatie sinds 1 januari: -17,4%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Allianz
2. Prudential
3. AXA
4. Zurich Financial Group
5. Muenchener Ruckversichering

Deze index telt 35 aandelen van grote
herverzekeraars. Ook hier zijn er twee
trackers van Lyxor en BNP Paribas
om in de Stoxx 600 Insurance-index
te beleggen. Beiden hanteren ook hier
jaarlijkse beheerskosten van 0,3%. Het
gaat om de BNP Paribas Easy Stoxx
600 Insurance ETF met ISIN-code
FR0007068101 (notering sinds februari
2002) en de LyxorETF Stoxx 600 Insu-
rance met ISIN-code FR0010344903
(notering sinds augustus 2006). We
verkiezen die laatste vanwege de gro-
tere omvang (meer activa onder
beheer) en de hogere liquiditeit.

Stoxx 600 Financial Services-index
Prestatie sinds 1 januari: -11,6%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Investor AB
2. Deutsche Börse
3. London Stock Exchange
4. 3i
5. Muenchener Ruckversichering

Deze index telt 30 leden die actief zijn
in de niche van de financiële dienst-
verlening. Het gaat vooral om uitbaters
van beurzen, financiële holdings en
hedgefunds. Ook de Belgische waarden
GBL en Ackermans maken deel uit van
de index. De Lyxor ETF Stoxx 600 Ser-
vices met ISIN-code FR0010345363 is
de grootste tracker die dit segment
schaduwt. Deze ETF is sinds juli 2008
op de markt en hanteert een jaarlijkse
beheersvergoeding van 0,3%.

Het is ook mogelijk via hefboom-
producten te investeren in de Europese
bankensector. Dat kan met de turbo’s
van BNP Paribas Markets. Er noteren
op Euronext momenteel vier European
Banks turbo’s long. De onderliggende
index is telkens de Stoxx Europe 600
Banks-index.

European Banks Turbo long (laag risico)
Isin-code: ......................NL0011637012
Munt: .............................................EUR
Financieringsniveau: ......................84,24
Referentieprijs: .............................142,1
Stop-loss: ......................................... 87
Hefboom: .......................................2,46
Koers:.................................... 5,76/5,81

Deze turbo long is de op één na
meest defensieve uit het aanbod. De
Stoxx 600 Banks-index bevindt zich
63% boven de stoploss, zodat we van
een veilige turbo kunnen spreken. De
hefboom is dan ook vrij laag. Voor wie
ook dat nog te risicovol is, noteert er
nog een andere turbo long met een
hefboom van slechts 1,85.

European Banks Turbo long (gemiddeld
risico)
Isin-code: ......................NL0010133799
Munt: .............................................EUR
Financieringsniveau: ....................103,67
Referentieprijs: .............................142,1
Stoploss: ........................................ 107
Hefboom: ......................................... 3,7
Koers:.................................... 3,81/3,86

In dit scenario is het verschil tussen
de stoploss en de referentieprijs ver-
kleind tot iets minder dan 33%, wat
nog altijd een voldoende hoge risico-
marge is. Vandaar een gemiddeld risi-
coniveau.

European Banks Turbo long (hoog risico)
Isin-code: ...................... NL0011916259
Munt: .............................................EUR
Financieringsniveau: ....................124,44
Referentieprijs: .............................142,1
Stoploss: ........................................129
Hefboom: .........................................8,1
Koers: ....................................1,74/1,79

Dit is de meest risicovolle turbo uit
het aanbod met een verschil van nog
maar 10,2% tussen de Stoxx 600 Banks-
index en de stoploss. Dat extra risico
wordt beloond met een hoge hefboom
van meer dan 8. �

Derivaten

Beleggen in de Europese financiële sector
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

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

De vastgoedgroep Cofinimmo profiteerde van de lage
rente om een converteerbare obligatie terug te kopen,
meer bepaald de converteerbare lening die loopt tot
2018 en die een coupon van 2% heeft. Het totale uit-
staande bedrag van die obligaties bedraagt 190,8miljoen
EUR. 87,25% van de uitstaande obligaties werd aange-
boden tegen een koers van 131,43EUR. Het tweede deel
betreft de uitgifte van een nieuwe converteerbare obli-
gatie die een coupon van 0,1875% en een conversiekoers
van 146EUR meekreeg, wat neerkomt op een premie
van 27%. Door die obligatieruil versterkt Cofinimmo
zijn financiële slagkracht met maximaal 52,8miljoen
EUR. De technische trend blijft stijgend.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De groep Hamon, die is gespecialiseerd in luchtzui-
veringsinstallaties, warmtewisselaars en koelsystemen,
maakt keer na keer slechte cijfers bekend. In het eerste
semester daalde de omzet met 26%, tot 221miljoen EUR,
een gevolg van het opdrogen van bestellingen vorig
jaar en het tijdelijk opschorten van twee grote contracten
door financiële problemen van de klant. De ebitda werd
voor 12,4miljoen EUR negatief, tegenover +9,6miljoen
EUR in 2015. De nettoschuld steeg van 84,5miljoen tot
137,7miljoen EUR. De banken behouden hun vertrouwen
in Hamon en verlengden een kredietlijn van 380miljoen
EUR. Het tweede semester kondigt zich beter aan.

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

Een stormloop op de nieuwe obligaties van de vast-
goedgroep VGP katapulteerde de koers van het aandeel
in de hoogte. VGP haalde 225miljoen EUR via de uitgifte
van een nieuwe obligatie die tot 2023 loopt, met een
coupon van 3,9%. Na roerende voorheffing bedraagt
het nettorendement 2,85%. De groep, die vooral actief
is in Duitsland en Oost-Europa, wil uitgroeien tot een
pan-Europese speler. 100miljoen EUR van de opbrengst
wordt geïnvesteerd in Spanje (Barcelona), een nieuwe
markt. Voorts wil VGP in Spanje voor 150miljoen EUR
andere nieuwe projecten ontwikkelen. De trend blijft
sterk stijgend, maar het aandeel is overkocht.

Het IT-bedrijf Econocom maakte de definitieve cijfers
over het eerste halfjaar bekend, die weinig afwijken van
de voorlopige. De omzet steeg met 8%, tot 1,2miljard
EUR, terwijl de recurrente bedrijfswinst (rebit) een
sprong met 23% maakte. De nettowinst werd 31% hoger
afgevlagd, op 31,7miljoen EUR. Tijdens de eerste zes
maanden nam de groep vier bedrijven over, goed voor
een extra jaaromzet van 53miljoen EUR. Econocom
houdt vast aan de eerdere prognoses voor heel 2016:
een groei van de rebit met meer dan 10% en een hogere
winst per aandeel. De cijfers werden begroet met een
koerssprong. De top van 12,20EUR ligt binnen hand-
bereik. De eerste horizontale steunzone ligt op 11,35EUR,
gevolgd door nieuwe steun op 10,80EUR.
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De goudprijs is de jongste weken
wat teruggevallen, maar de
trend van het edelmetaal en de

goudmijnaandelen blijft tot nader
order stijgend. Mijnbouw blijft uiter-
aard een activiteit met een meer dan
bovengemiddeld risico, maar in de
sector kunt u minder goede en uitste-
kende aandelen vinden. Tot de laatste
categorie behoort ongetwijfeld het
Canadese Agnico Eagle Mines (51,91
USD). De groep blijft aan de weg tim-
meren. Door productie-uitbreidingen
kan AEM tegen 2020 naar schatting
30 tot 40% meer goud ophalen.
De meeste activa van Agnico Eagle

Mines bevinden zich in veilige gebie-
den, zoals Canada, de Verenigde Staten
en Finland en in mindere mate Mexico.
Door de kwaliteit van de activa was de
koers van het goudaandeel minder fors
teruggezakt dan die van de sectorge-
noten. Vanaf 2019 zullen de geplande
investeringen voor een hogere output
zorgen, maar vergeet niet dat eerst de
nodige vergunningen moeten worden
verkregen. Een belangrijk voordeel van
AEM is dat de gemiddelde productie-
kosten met 848USD per ounce aan de
lage kant liggen en die zou voor het
volledige boekjaar nog moeten dalen.
In het eerste semester van 2016
behaalde AEM een nettowinst van

47miljoen USD, tegenover een nett-
overlies van 39miljoen USD over
dezelfde periode van 2015.
De koers van Agnico Eagle Mines

noteert met een premie ten opzichte
van de sectorgenoten (2,7 maal de
boekwaarde). Toch vinden we dat ver-
antwoord door de kwaliteit van de
activa en de reserves, net als de sterke
financiële positie. Onze voorkeur gaat
uit naar opties met de langstlopende
series, tot januari 2018. Werk met limie-
ten die u iedere dag aanpast.

Callspread
Koop call jan ’1840 @ 16,70USD
Schrijf call jan ’1860 @ 7,30USD

Een aankoop van de call januari 2018
met uitoefenprijs 40, een contract dat
‘in the money’ is, kost 1670USD, maar
u recupereert bijna de helft van dit
bedrag door gelijktijdig de call 60 met
dezelfde afloopdatum te schrijven.
Dat brengt 730USD in het laatje, zodat
uw inzet wordt gereduceerd tot
940USD (1670 – 730). Uw break-even,
het peil waarop u per saldo winst noch
verlies boekt, ligt op 49,40, of 5% onder
de huidige koers van AEM. Als de
koers van AEM stabiel blijft of aan-
trekt, kunt u oogsten op de vervaldag.
Stijgt die tot 60EUR, dan kunt u
1060USD op uw rekening bijschrijven,

wat neerkomt op meer dan een ver-
dubbeling van uw inzet. Dat wordt
realiteit als de koers van het aandeel
met 16% opwaardeert.

Put schrijven
Schrijf put jan ’1850 @ 9,10USD

De premie voor het schrijven van de
put januari 2018 met uitoefenprijs 50,
die ‘at the money’ is, bedraagt
910USD. Dat betekent dat u op de ver-
valdag slechts verlies lijdt bij koersen
onder 40,90USD, zodat u over een
baissemarge van 21% beschikt.
Noteert de koers van AEM op de ver-
valdag hoger dan 50USD, dan is de
gekregen premie definitief verwor-
ven.

Turbo
Koop call jan ’1855 @ 9,50USD
Schrijf put jan ’1850 @ 9,10USD

Initieel stopt u 40USD in deze turbo,
want de call januari 2018 met uitoe-
fenprijs 55 kost 950USD, terwijl u
910USD krijgt voor het schrijven van
de put 50 met dezelfde afloopdatum.
U lijdt bijkomend verlies bij koersen
onder 50USD, maar uw winst neemt
snel toe eens de koers van Agnico
Eagle Mines boven 55USD belandt en
– belangrijk – uw winst wordt niet
afgetopt. �

Het aandeel van Vale heeft een mooie
herstelperiode achter de rug. Is het
aandeel nog te behouden?
Met een koersklim van 65% sinds

het jaarbegin presteert Vale beter dan
BHP Billiton en Rio Tinto. De Brazili-
aanse mijngroep dankt die goede pres-
tatie voor een groot stuk aan de klim
van de ijzerertsprijs. Die steeg na drie
opeenvolgende verliesjaren sinds de
start van 2016 met ruim 40%, tot
60USD per ton. In 2011 was dat nog
200USD, maar tegenover het diepte-
punt van eind vorig jaar is de voor-
uitgang wel groot. Vale zag de bedrijfs-
kasstroom (ebitda), ondanks een lagere
omzet, in het tweede kwartaal met 8%

aantrekken, tot 2,38miljard USD.
De remonte van ijzererts, dat vorig

jaar instond voor 83% van de ebitda
van Vale, heeft te maken met een
onverwachts hoge staalproductie in
China. Daardoor klom ook de vraag
naar ijzererts. China importeerde tus-

sen januari en augustus 8% meer ijzer-
erts dan een jaar eerder. Verschillende
analisten menen dat de opleving niet
duurzaam is vanwege de aanhou-
dende overproductie en de hoge voor-
raden. We gaan mee in dat scenario

en verwachten geen verdere stijging
meer van de ijzerertsprijs.
De achilleshiel van Vale is zijn hoge

schuldpositie. De nettoschuld van
27,5miljard USD is nominaal zelfs de
hoogste van alle mijnbouwers. Het
management wil die terugbrengen tot
15miljard USD binnen de achttien
maanden (eind 2017). Dat is een heel
ambitieuze doelstelling. Om die te rea-
liseren, zal Vale verscheidene activa
moeten verkopen. Bij de zogenoemde
niet-kernactiva werden al schepen,
een participatie in bauxiet- en koper-
mijnen en de toekomstige goudpro-
ductie van de Salobo-mijn van de hand
gedaan. Nog voor het einde van het
jaar wordt ook een deal verwacht over
de steenkoolactiva en de meststoffen-
divisie (fosfaten).

Opties

Haussecombinaties op Agnico-Eagle Mines

Lezersvragen

DE BEURSKOERS VAN
VALE HERSTELDE DOOR
DE STIJGING VAN DE

IJZERERTSPRIJS.



De kapitaaluitgaven zullen de
komende jaren eveneens sterk dalen,
nu de S11D- ijzerertsmijn in Brazilië
bijna compleet is en nog voor het einde
van het jaar operationeel zal worden.
De mijn zal de laagste kostenstructuur
in de industrie hebben, wat Vale moet
toelaten beter te concurreren met de
Australische sectorgenoten. Die liggen
geografisch dichter bij de belangrijkste
afzetmarkten in Azië, waardoor ook
hun transportkosten lager liggen. Vale
legde ook een provisie van 1miljard
USD aan voor de mijnramp bij de
Samarco-joint-venture, maar de kans
is reëel dat de schade hoger zal uit-
vallen.
Tegen 0,7 keer de boekwaarde en 6

keer de ebitda is Vale goedkoper dan
de meeste sectorgenoten, maar dit is
niet zonder reden. De hoge schulden
en de onzekerheid over het Samarco-
dossier beperken het opwaartse koers-
potentieel. Houden/afwachten (rating
2C).

Klopt het dat Thompson Creek
wordt overgenomen? 
Het Canadese Thompson Creek
Metals stond op het punt om te
bezwijken onder de grote schuldenlast,
maar kreeg aan het begin van de
zomer een reddingsboei toegeworpen
van zijn land- en sectorgenoot Cen-
terra Gold. Thompson Creek was tot
2013 een producent van molybdeen,
een metaal dat wordt gebruikt in lege-
ringen met staal. Het bedrijf is eigenaar
van de gelijknamige Thompson Creek-
mijn in Idaho (VS) en bezit een parti-
cipatie van 75% in de Endako-mijn
(Canada). Met de overname van Ter-
rane Metals in 2010 kwam Thompson
Creek in het bezit van de Mount Mil-
ligan- koper- en goudmijn (Canada).
Maar net nadat Thompson Creek

zich zwaar in de schulden stak, gingen
de metalenprijzen de dieperik in.
Molybdeen zakte vorig jaar naar het
laagste prijsniveau in meer dan tien
jaar en ook goud en koper gingen
onderuit. De ontginning van
molybdeen was niet langer rendabel
en beide mijnen werden in onder-
houdsmodus geplaatst. De kasstro-
men van Mount Milligan, dat zelf nog
met opstartproblemen te kampen had,
waren onvoldoende hoog om de slui-
ting te compenseren. Thompson Creek
verloor in vijf jaar meer dan 95% van
de beurswaarde en het voortbestaan

van de groep leek bedreigd.
Begin juli kwam Centerra Gold met

een overnamebod van 1,1miljard USD
in cash en aandelen. Dat cijfer is inclu-
sief de schuldverplichtingen (889mil-
joen USD) en lopende leaseverplich-
tingen (40miljoen USD). Het belang-
rijkste actief van Centerra is de Kum-
por-goudmijn in de Centraal-Aziati-
sche republiek Kirgizië. Centerra ligt
wel in conflict met de lokale overheid,
die via het staatsbedrijf Kyrgyzaltyn
33% van Centerra in handen heeft en
een hoger deel van de winst opeist.

De overname van Thomspon Creek
zou het belang van het staatsbedrijf
doen verwateren naar 27%. Met res-
pectievelijk 5,7 en 5,6miljoen ounce
reserves voor Mount Milligan en
Kumtor kan de gecombineerde
groepsproductie oplopen tot 730.000
tot 800.000 ounce goud per jaar.
Op 18 oktober volgt een buitenge-

wone aandeelhoudersvergadering
waarin over de overname zal worden
gestemd. Een tweederdemeerderheid
volstaat, zodat de Kirgiziërs alleen de
deal niet kunnen tegenhouden. Maar
dan mogen er uiteraard wel geen dis-
sidente stemmen zijn. Bij goedkeuring
worden bestaande aandelen van
Thompson Creek omgezet in aandelen
van Centerra Gold. �
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MAANDAG 19 SEPTEMBER
EU: bouwproductie
EU: betalingsbalans
Japan: beurs Tokio gesloten
TINC: resultaten 1H

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Duitsland: PPI
VS: bouwvergunningen
Tigenix: resultaten 1H

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
Inditex: resultaten 1H

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
EU: consumentenvertrouwen
Japan: beurs Tokio gesloten
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: vooruitlopende indicatoren
VS: verkoop bestaande woningen
Care Property: resultaten 1H

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
België: industriële productie
Duitsland: PMI (flash)
EU: PMI (flash)
Frankrijk: PMI (flash)
Japan: PMI (flash)
VS: PMI (flash)
Asit Biotech: resultaten 1H

THOMPSON CREEK
KREEG VAN CENTERRA

GOLD EEN REDDINGSBOEI
TOEGEGOOID.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Potash Corp fuseert met Agrium

+5,7   %

Aankoop: we hebben 50 aandelen Bone Therapeutics (bij)gekocht tegen 11,895 EUR (604,7 EUR)
Verkoop: -

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie 
Van Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
(sophie.van.iseghem@roularta.be), Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313
(opvolging), 078/353.305 (werving) of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage:
319 EUR, bijkomende opbergmap:20 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC
KREDBEBB met vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten
voorbehouden. Nadruk verboden. Infor matie afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen,
maar zonder onze verantwoordelijkheid. 

Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
scan dan deze code en ontdek onze site.

In de portefeuillecommentaar schre-ven we vorige week nog dat er ver-
kennende fusiegesprekken liepen

tussen de twee Canadese sectorgeno-
ten Potash Corp en Agrium. Intussen
is de fusie ook aangekondigd. De
nieuwe onderneming wordt de groot-
ste meststoffenproducent ter wereld,
waarin de Potash-aandeelhouders per
Potash-aandeel 0,4 aandeel in de fusie-
vennootschap krijgen en de Agrium-
aandeelhouders per Agrium-aandeel
2,23 aandeel. Omgerekend komt dat
voor de Potash-aandeelhouders neer
op 52% en voor de Agrium-aandeel-
houders op 48% van de fusievennoot-
schap. Die verhoudingen waren vooraf
al weerspiegeld in de beurskoersen

van beide groepen. De CEO van
Agrium, Chuck Magro, wordt de CEO
van de nieuwe meststoffengigant, ter-
wijl Jochen Tilk, nu CEO bij Potash
Corp, voorzitter wordt van de raad
van bestuur van de fusie der gelijken.
De fusie- en overnametrend in de

landbouwsector wordt door die deal
nog eens bevestigd. Het zal niet ver-
bazen dat het realiseren van 500mil-
joen USD aan jaarlijkse kostenbespa-
ringen de belangrijkste beweegreden
van de operatie is. We verwelkomen
de fusie, omdat het de geboorte bete-
kent van een verticaal geïntegreerde
speler, die niet alleen een producent
van kaliumhoudende meststoffen
(vooral via ondergrondse mijnen) is,

maar ook – en dat is volledig nieuw
voor de Potash-aandeelhouders – een
direct verkoopkanaal van winkels in
Noord-Amerika voor de landbouwers
omvat. De aanwezigheid van dat laat-
ste netwerk verklaart in een belang-
rijke mate de betere cijfers en de betere
koersprestatie van Agrium tegenover
Potash het afgelopen jaar.
Een stabieler dividend (3,6% bruto)

mag in het vooruitzicht worden
gesteld. Het wordt wel uitkijken hoe
de fiscus de afwikkeling van de fusie
(voorzien voor midden 2017) zal
beoordelen, al dan niet als uitkering
en dus met toepassing van roerende
voorheffing. Voorlopig handhaven
we het koopadvies (rating 1B). �


