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Voor heel wat mensen is de vakan-
tie van 2017 alweer voorbij. Het
mag een troost zijn dat ze bij hun

terugkeer kunnen vaststellen dat de
internationale markten overeind zijn
gebleven. Van de langverwachte terug-
val op de beurzen is nog altijd niets in
huis gekomen. De enige echte daler deze
zomer is de Amerikaanse dollar. Dat
verklaart waarom beleggers aan het
begin van de zomer breder lachten dan
nu. Hun dollarbeleggingen (inclusief
aandelen) zijn meestal in waarde gezakt
en de versterkte euro heeft de opmars
van de Europese beurzen aan banden
gelegd.

Maar we verwachten de
komende twee à drie
maanden nog altijd een cor-
rectie op de beurzen. Geen
zware terugval van 10 pro-
cent of meer, maar een
gezonde correctie van 5
procent of wat meer om
oververhitting te vermij-
den. Tenslotte zitten we nog
altijd in een gunstige omge-
ving voor aandelen: lage
rente, herstellende econo-
mie, sterke bedrijfsresulta-
ten, ondersteunende centrale banken,...

Maar dat alles heeft al veel records of
hoogtepunten opgeleverd dit jaar. We
zagen in de reacties op de kwartaal- of
halfjaarresultaten dan ook een patroon:
wanneer de cijfers meevielen, was de
reactie een stuk gematigder dan wan-
neer ze tegenvielen. Dan was de reactie
meestal fors (kijk bij ons naar Bekaert,
Econocom, Ontex, Proximus, …). Dat
is een bijkomend signaal dat het vet tij-
delijk van de soep is. De oplopende
spanningen tussen de Verenigde Staten

en Noord-Korea bieden een bijkomend
excuus om winsten veilig te stellen.
Sinds Donald Trump president werd,
brak de Dow Jones al meer dan vijftig
keer het record. Wie zwaar in aandelen
heeft belegd, mag wat winsten op fors
gestegen aandelen veiligstellen. Wie
nog wil kopen, kan in het algemeen
beter een aantal weken wachten tot de
bladeren van de bomen vallen. Tot okto-
ber dus.

Uitdaging voor 2018
Er speelt ook nog een ander element,

maar meer richting volgend jaar. Nogal
wat analisten en strategen
verwonderen er zich over
hoezeer de aandelenmark-
ten de wijziging in het
monetaire beleid die er zit
aan te komen, ontkennen.
De impact van het heel
soepele monetair beleid
van de afgelopen jaren op
de financiële markten kan
moeilijk worden over-
schat. Het is zonder meer
de grootste drijvende
kracht achter de lange en
uitgesproken beursklim

sinds het voorjaar van 2009.
Richting volgend jaar wordt het voort

terugdringen van het soepele monetaire
beleid de grootste uitdaging voor de
financiële markten. Economisch ziet de
toestand er gunstig uit, de vooruitzich-
ten voor de bedrijfswinsten zijn positief.
Maar of dat voldoende is om de finan-
ciële markten positief georiënteerd te
houden, is een andere zaak. De uitda-
ging zou weleens een pak groter kunnen
zijn dan vooral aandelenbeleggers den-
ken. z
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Met 13.825 vestigingen, ruim
201.000 werknemers, 131 mil-
joen cliënten en 93 miljard euro

beurskapitalisatie behoort Banco San-
tander tot de grootste banken van
Europa. Dat leiderschap werd extra in
de verf gezet bij de reddingsoperatie
van de noodlijdende Banco Popular. De
zware Spaanse vastgoedcrisis liet Banco
Popular ook anno 2017 met een porte-
feuille van 29,8 miljard euro aan ‘slechte’
vastgoedkredieten achter. Toen begin
juni een run op de bank dreigde, grepen
de autoriteiten in en werd Banco San-
tander als de redder in nood binnenge-
haald. Banco Santander nam voor een
symbolische euro Banco Popular over.
Dat werd gekoppeld aan een kapitaal-
verhoging van 7 miljard euro om de
balans van Banco
Popular voldoende te
verstevigen.

Zoals wel vaker
onder leiding van
CEO Ana Botin bleef
het management niet
bij de pakken zitten.
In de loop van juli werd die kapitaal-
verhoging van 7,07 miljard euro (aan-
delenplaatsing tegen 4,85 euro per aan-
deel, 1 nieuw aandeel per 10 bestaande)
al doorgevoerd. De interesse was enorm
met 58 miljard euro aan intekeningen.
Meteen werd ook de zoektocht geopend
naar 5 miljard euro om een meerder-
heidsbelang (51%) te nemen in de vast-
goedportefeuille van Banco Popular.
De hedgefondsen Blackstone Group,
Apollo Global Management en Lone
Star Funds werden daartoe aangezocht
met Blackstone als grootste kanshebber.
Banco Santander behoudt de resterende
49 procent met de bedoeling in een
samenwerkingsverband de portefeuille
te beheren.

Al die maatregelen maken het risico
van de overname van Banco Popular
snel beheersbaar. De Spaanse grootbank
profileert zich graag als een internatio-
nale bank op meerdere continenten. Dat
klopt met belangrijke activiteiten in
Latijns-Amerika (een van de belang-
rijkste drie banken in Argentinië, Bra-
zilië, Mexico en Chili), in Noord-Ame-

rika (VS) en in heel wat Europese landen
(naast Spanje ook Portugal, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland en Polen). Door
het opslorpen van Banco Santander zal
het aandeel van Spanje toenemen van
18 naar 25 procent en dat van de mature
markten van 52 naar 57 procent.

In de eerste zes maanden steeg de
winst met 24 procent tot 3,62 miljard
euro, waarvan 1,75 miljard in het tweede
kwartaal. In het tweede kwartaal
bedraagt de stijging zelfs 37 procent
(was 1,28 miljard euro). Met een kos-
ten-inkomstenratio van 46,3 procent
voor het tweede kwartaal 2017 (was
48,3% voor eerste halfjaar 2016) is Banco
Santander een van meest efficiënte grote
Europese bank. Het rendement op eigen
vermogen (ROE) bedroeg 7,97 procent

voor het tweede
kwartaal, te vergelij-
ken met 6,89 procent
een jaar geleden.
Maar in de bankwe-
reld hecht men meer
waarde aan het ren-
dement op het ‘tast-

baar’ eigen vermogen (ROTE). Ook daar
is er een sterke verbetering: 11,82 procent
voor de eerste zes maanden, een stuk
boven de 10,69 procent voor de eerste
jaarhelft van vorig jaar en 11,08 procent
voor het boekjaar 2016. z

Conclusie
Het aandeel van Banco Santander
is sinds vorige zomer flink opgelopen.
Ook al heeft de Spaanse grootbank
meer dan waarschijnlijk een goede
zaak gedaan met de overname van
Banco Popular, toch is de waarde-
ring tegen 12,5 keer de winst 2017 en
1 keer de boekwaarde minder aan-
trekkelijk dan 6 of 12 maanden gele-
den. Vandaar de tijdelijke advies-
verlaging.

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

Rendabele redder in nood
BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER IS
EEN VAN EUROPA’S
MEEST EFFICIËNTE

BANKEN.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 8 augustus

Munt: euro
Markt: Madrid
Beurskapitalisatie: 93,5 miljard euro
K/w 2016: 12,5
Verwachte k/w 2017: 12,7
Koersverschil 12 maanden: +64%
Koersverschil sinds jaarbegin: +19%
Dividendrendement: 3,6%
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Net als in het eerste kwartaal vallen
ook de resultaten van het tweede
kwartaal beter mee dan ver-

wacht. CF Industries werd net na de
Tweede Wereldoorlog opgericht (1946)
en kreeg pas in 2005 een beursnotering
op de New York Stock Exchange. CF
Industries is de voorbije jaren uitge-
groeid tot de grootste producent van
stikstofhoudende meststoffen of nitraten
(chemisch symbool N) ter wereld. De
afgelopen jaren heeft het tweemaal
tevergeefs geprobeerd die marktleiders-
positie nog te verstevigen: eerst door
een fusie aan te gaan met het Noorse
Yara International en daarna door de
Amerikaanse en Europese meststoffen-
fabrieken van OCI
(Orascom Construction
Industries) over te
nemen. Toch beschikt
CF Industries over een
zeer belangrijke troef.
Het is de enige produ-
cent met een substan -
tiële productie van stikstofhoudende
meststoffen in Noord-Amerika en heeft
daarbij een belangrijk kostenvoordeel
door de lage aardgasprijzen. Want de
meststoffenproductie is erg energie-
intensief.

De meststoffengigant boekte in het
eerste kwartaal een recurrent (zonder
uitzonderlijke elementen) nettoresultaat
van 11 miljoen dollar of 0,05 dollar per
aandeel, lichtjes boven de analistencon-
sensus van 2 dollarcent. Ook goed was
dat voor het eerst in meerdere kwartalen
de omzet met 1,04 miljard dollar lichtjes
boven de kwartaalomzet van dezelfde
periode vorig jaar (1,00 miljard) en de
gemiddelde analistenverwachting van
993,5 miljoen uitkwam. Die lijn trekt CF
Industries door in het tweede kwartaal.
De gemiddelde omzetverwachting
bedroeg 1,06 miljard dollar (met een
vork van 973 tot 1,13 miljard dollar),
terwijl de omzet uiteindelijk 1,12 miljard
bedroeg. De recurrente winst kwam uit
op 23 miljoen dollar of 10 dollarcent per
aandeel (met 3 miljoen dollar of 1 dol-
larcent per aandeel aan eenmalige ele-
menten). De analisten rekenden op een
verlies van 0,04 dollar per aandeel. Ook

daar klopt CF Industries het cijfer van
het vorige kwartaal en de consensus.

Om het gunstige nieuws af te sluiten:
CF Industries verkocht nooit meer mest-
stoffen dan in de periode april-juni 2017
met iets meer dan 6 miljoen ton. Er is
ook sprake van een margeverbetering
ten opzichte van de vorige kwartalen,
maar we blijven wel mijlenver verwij-
derd van de winstmarges van enkele
jaren geleden. De marktreactie op de
resultaten was bijzonder positief. Maar
de prognoses van de bedrijfsleiding
waren minder rooskleurig dan voor-
heen. CF Industries gaf eerder aan
zowat de enige speler te zijn die nog
capaciteit bijbouwt en verwachtte dat

de groei van de vraag
na 2017 weer die van het
aanbod zal overtreffen,
zodat een prijsherstel
geleidelijk aan mogelijk
wordt. Maar deze keer
klonk het dat de prijs-
omgeving nog enige tijd

‘uitdagend’ zal blijven door de aanhou-
dende overcapaciteit. Dus niet alleen
voor de rest van 2017, maar ook al een
stuk van volgend jaar. z

Conclusie
We zijn uiteraard tevreden met voor
het tweede kwartaal op rij beter dan
verwachte cijfers. In het voorjaar
verhoogden we het advies voor CF
Industries weer naar ‘koopwaardig’.
De voorzichtige commentaren van
het management over de volgende
kwartalen doen ons echter van
mening veranderen, zeker gezien het
forse koersherstel van de afgelopen
weken. Daarom een adviesverlaging.

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

Opnieuw beter dan verwacht
CF INDUSTRIES

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 10 augustus

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 7,5 miljard dollar
K/w 2016: 38
Verwachte k/w 2017: 24
Koersverschil 12 maanden: +52%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 3,7%

DE MARKTREACTIE
OP DE RESULTATEN
WAS BIJZONDER

POSITIEF.
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Het aandeel van Fagron reageerde
zeer positief op het halfjaarrap-
port, waarvan de cijfers in lijn

met de verwachtingen lagen. De groeps-
omzet steeg in de eerste jaarhelft met
5,5 procent tot 221,7 miljoen euro, nadat
er in het eerste kwartaal een toename
was opgetekend van 6,1 procent tot
109,9 miljoen euro. Zonder rekening te
houden met de kleine afdeling HL Tech-
nology (orthopedische precisiecompo-
nenten) steeg de omzet met 6,6 procent
tot 218,3 miljoen euro en tegen constante
wisselkoersen met 1,3 procent. Er is nog
geen koper voor HL Technology, dat de
omzet met 24,1 procent zag teruglopen
tot 3,5 miljoen euro.

De omzetgroei van
Fagron exclusief HL
Technology werd
ondersteund door de
sterkere Braziliaanse
real (+8,1 miljoen euro)
en in mindere mate de
Amerikaanse dollar (+1,2 miljoen euro).
De omzet klom in Zuid-Amerika dankzij
forse volumegroei met 17,2 procent tot
49,5 miljoen euro, maar daalde met 2,2
procent zonder wisselkoerseffect, aan-
gezien de lagere aankoopkosten in Ame-
rikaanse dollar volledig worden door-
gerekend aan de klant. De rebitda steeg
beperkter, met 15 procent tot 10 miljoen
euro, waardoor de rebitda-marge daalde
van 20,7 naar 20,3 procent.

In Noord-Amerika zet het herstel door
met een omzetstijging met 4,7 procent
tot 39,9 miljoen euro. De rebitda verbe-
terde met 8,1 procent tot 5,5 miljoen euro
en de rebitda-marge met 50 basispunten
tot 13,7 procent. De steriele activiteiten
groeiden met 22,7 procent, inclusief de
eerste bescheiden bijdrage van de
nieuwe hypermoderne faciliteit in
Wichita waarvan de komende drie tot
vijf jaar 100 miljoen dollar omzet wordt
verwacht. De niet-steriele activiteiten
(grondstoffen en concepten) zagen de
omzet nog met 26,7 procent dalen tegen-
over 2016, maar boekten wel voor het
tweede opeenvolgende kwartaal groei
tegenover het vorige kwartaal.

De grootste markt voor Fagron blijft
Europa. De omzet groeide er met 

2,8 procent tot 128,9 miljoen euro, en de
ebitda met 5,8 procent tot 32,7 miljoen
of een toename van de rebitda-marge
van 24,7 naar 25,4 procent.

Op groepsniveau steeg de rebitda met
7,9 procent tot 48,2 miljoen euro en de
rebitda-marge met 40 basispunten tot
22,1 procent. De nettowinst steeg met
27 procent, van 16,6 miljoen naar
21,1 miljoen euro of 0,29 euro per aan-
deel. Fagron kondigde de verkoop aan
van een weinig rendabele bereidings-
faciliteit in Parijs (jaaromzet van 9,7 mil-
joen euro in 2016), maar vooral ook van
de eerste overname sinds de herfinan-
ciering vorig jaar. Het gaat om Kemig,

de grootste speler in
Kroatië, Bosnië en Her-
zegovina in farmaceu-
tische grondstoffen, die
vorig jaar 4 miljoen euro
omzet realiseerde. Er is
opnieuw ruimte voor
overnames na de terug-

betaling dit jaar van drie obligaties voor
225 miljoen euro. De verhouding van
de netto financiële schuld tegenover de
rebitda daalde van 3,18 naar 2,66 keer
(2,85 keer verwacht). Topman Stols wil
deze ratio onder 3 behouden. z

Conclusie
De opluchting over de verbeterde
schuldensituatie, de bevestiging dat
de onderliggende business opnieuw
groeit en de aankondiging van een
eerste overname na de zware herfi-
nanciering bezorgden het Fagron-
aandeel een stevige rally van ruim
15 procent. Sinds ons koopadvies van
februari bedraagt het herstel 40 pro-
cent. We blijven positief over het her-
nieuwde groeiperspectief, maar ver-
lagen het advies op basis van een
opgelopen waardering van 22 keer
de verwachte winst 2017.

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

Groeiherstel zet door
FAGRON

FAGRON DEED EEN
EERSTE OVERNAME

SINDS DE
HERFINANCIERING.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 10 augustus

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 973 miljoen euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: 22
Koersverschil 12 maanden: +89%
Koersverschil sinds jaarbegin: +39%
Dividendrendement: -

BI
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Bodem ligt nog dieper
FUGRO

Aandelen

De koers van Fugro kreeg een opla-
waai van bijna 10 procent na de
bekendmaking van de resultaten

over de eerste helft van 2017. De zoveel-
ste van de jongste jaren, waardoor de
beurskoers naar een jaardieptepunt is
gezakt en heel dicht bij het laagste peil
van het afgelopen lustrum komt. De
verhoopte bodem in de markt is nog
altijd niet bereikt. Daarvoor was de evo-
lutie van het orderboek te teleurstellend.
Dat bevatte eind juni voor de komende
twaalf maanden 950 miljoen euro aan
orders. Dat is 5,5 procent
minder dan een jaar
geleden en ook en
vooral 9,7 procent min-
der dan eind maart. Het
marktherstel waar de
markt op gerekend had,
is er nog niet. Vandaar
de ontgoochelde markt-
reactie.

De Nederlandse onderneming haalt
74 procent van haar omzet uit de olie-
en de gasindustrie. Bouw & infrastruc-
tuur is goed voor 16 procent, energie
voor 6 procent en mijnbouw voor 2 pro-
cent. Fugro is gespecialiseerd in de ver-
zameling en de interpretatie van het
aardoppervlak en de onderlagen van
de bodem en rotsen. Het is de markt-
leider in onder meer geotechnisch
onderzoek op diep water. Bodemon-
derzoek zit helemaal aan het prille begin
van de exploratie- en productieketen
in de olie-industrie. 3 procent van het
budget voor ontginning en productie
in de industrie gaat naar die eerste fase.
Die fase is ook het meest gevoelig voor
schommelingen in de olieprijs. Het hoeft
dan ook geen betoog dat de crash in de
olieprijs van 115 naar 30 dollar per vat
tussen de zomer van 2014 en begin 2016
enorm heeft ingehakt op de activiteiten
van Fugro en zijn sectorgenoten. Het
boekjaar 2014 was dan ook voorlopig
het laatste dat nog in zwarte inkt werd
geschreven. De eerste helft van 2017
was opnieuw verlieslatend. De omzet
viel met 14,5 procent terug, tot 774,3 mil-
joen euro.

De omzet piekte in 2014 nog op
2,6 miljard euro, om vorig jaar terug te

vallen naar 1,78 miljard euro. Analisten
verwachten dit jaar gemiddeld nog een
achteruitgang tot 1,6 miljard euro, of
1 miljard minder in drie jaar. De recur-
rente (zonder eenmalige elementen)
bedrijfskasstroom (rebitda) verschrom-
pelde in de eerste jaarhelft verder tot
46,6 miljoen euro (was 98,9 miljoen
euro). Het nettoresultaat kleurde wel
minder donkerrood van 202,1 miljoen
euro verlies over het eerste halfjaar van
2016 naar 96,4 miljoen euro voor de eer-
ste helft dit jaar. De analistenconsensus

staat op een nettoverlies
van 0,48 euro per aan-
deel, tegenover 
-1,64 euro vorig jaar
(van 2,77 euro per aan-
deel in 2013). De
gemiddelde analisten-
verwachting is dat het
nettoresultaat volgend
jaar weer boven nul uit-

komt. Maar na de vrij sombere prog-
noses van de Fugro-top volgen de
komende dagen en weken wellicht nog
neerwaartse bijstellingen. De baggeraar
Boskalis had vorig jaar nog 28,6 procent
van Fugro in handen, maar heeft intus-
sen de aftocht geblazen. z

Conclusie
Ook wij zijn teleurgesteld in de resul-
taten van en vooral de vooruitzich-
ten bij Fugro. Het herstel van de
investeringen bij de oliemajors ver-
loopt traag en zeer geleidelijk. Vol-
gend jaar blijven we op een herstel
richting winstgevendheid mikken.
Tegen 1 keer de boekwaarde zit
natuurlijk veel slecht nieuws in de
koers. Voor de geduldige belegger, die
het nodige risico aankan en aandurft.
Want het herstel kan nog even uit-
blijven.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 augustus

BODEMONDERZOEK
IS ERG GEVOELIG

VOOR
SCHOMMELINGEN IN

DE OLIEPRIJS.

BI

Munt: euro
Markt: Amsterdam
Beurskapitalisatie: 990 miljoen euro
Verwachte k/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: -10%
Koersverschil sinds jaarbegin: -20%
Dividendrendement: -
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De koers van Melexis stond de
jongste maanden wat onder
druk, maar met de publicatie van

de kwartaalcijfers werden de verliezen
grotendeels goedgemaakt. Vorig jaar
was een recordjaar voor China en de
Verenigde Staten, de belangrijkste twee
automarkten. Maar die trend zet in 2017
voorlopig niet door. De Amerikaanse
markt kampt met hoge voorraden en
de verkoopcijfers dalen. Ook in China
vlakken de groeicijfers
af nu bepaalde subsi-
dies werden afgeschaft.
Daarnaast kwam er
ook tegenwind van de
dollar, die sinds begin
dit jaar 12 procent ver-
loor tegenover de euro.
Melexis is een dollarverdiener: 55 pro-
cent van de omzet wordt gegenereerd
in de Amerikaanse munt of valuta die
eraan gekoppeld zijn. De uitgaven
gebeuren voor het grootste deel in euro.
Toen Melexis na het eerste kwartaal de
prognoses voor 2017 bekendmaakte,
noteerde de euro tegenover de dollar
tegen 1,07. Dat is opgelopen naar 1,15.

Dat neemt niet weg dat Melexis in het
tweede kwartaal bleef groeien. Het goed
gevulde orderboek na het eerste kwar-
taal leverde ook een flinke omzetgroei
op in de periode tot eind juni. Het ver-
koopcijfer klom in het tweede kwartaal
met 14 procent naar 128,3 miljoen euro.
De winstcijfers kwamen ook boven de
verwachtingen uit met een brutowinst
van 59,4 miljoen euro (+17%) en een
operationele winst (ebit) van 33,1 mil-
joen euro (+19%). Omdat de winst snel-
ler toenam dan de omzet stegen ook de
brutomarge en de ebit-marge naar res-
pectievelijk 46,3 en 25,8 procent. De net-
towinst klom met een derde naar
30,8 miljoen euro. Over de volledige
eerste jaarhelft lag de omzet met bijna
252 miljoen euro 14 procent hoger dan
in dezelfde periode een jaar eerder. De
brutomarge bedroeg 46 procent en netto
bleef er 56,2 miljoen euro of 1,39 euro
per aandeel over, 22 procent meer dan
een jaar geleden. Melexis mikt voor het
volledige boekjaar op een omzetgroei
met 12 tot 14 procent. Daarmee zou voor

het eerst de kaap van 500 miljoen euro
worden gerond.

Melexis blijft dus sneller groeien dan
de markt en dat al vijf jaar op rij. Het
nadeel van de goedkopere dollar werd
in de eerste jaarhelft grotendeels opge-
vangen met derivatenposities. De sta-
bilisatie van de autoverkopen is even-
min een ramp voor de groep. Voor
Melexis zijn niet alleen de nominale ver-
koopcijfers van belang maar vooral de

evolutie van het aantal
halfgeleiders en senso-
ren per wagen. Melexis
is wereldwijd de op
drie na grootste speler
in het snelgroeiende
segment van sensoren
voor auto’s en profi-

teert van structurele trends in veiligheid,
milieu en comfort. Ook de hybride en
elektrische voertuigen spelen in de kaart
van Melexis. Zelfrijdende wagens kun-
nen op termijn ook een belangrijke
groeipool worden voor de groep omdat
in die niche nog meer sensoren nodig
zijn. Melexis had na de eerste jaarhelft
80,7 miljoen euro aan liquiditeiten en
investeringen in kas. Daar staat een lan-
getermijnschuld van 13,2 miljoen euro
tegenover. z

Conclusie
De toekomst oogt erg rooskleurig
voor Melexis dankzij de sterke
marktpositie, de innovatiekracht en
de gezonde financiën. Het is vooral
de evolutie op de afzetmarkten die
ook in de toekomst groei garandeert.
Een en ander heeft wel zijn prijs,
want het aandeel is duur en het al
met al bescheiden rendement kan dat
maar in beperkte mate compenseren.
We zouden Melexis daarom bij voor-
keur op correctie proberen op te pik-
ken.

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

Geruststellende kwartaalcijfers
MELEXIS

MELEXIS GROEIT AL
VIJF JAAR SNELLER
DAN DE MARKT.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 augustus

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,2 miljard euro
K/w 2016: 33,5
Verwachte k/w 2017: 29
Koersverschil 12 maanden: +36 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +25 %
Dividendrendement: 2,5 %
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Forse groeier in 
cloudcomputing

MICROSOFT

Aandelen

M icrosoft bewijst al ankele jaren
dat de transitie van een klassiek
naar een modern technologie-

bedrijf succesvol kan zijn. Het aandeel
klom deze zomer naar een historisch
hoogtepunt. Met een klim van 33 pro-
cent over de voorbije twaalf maanden
doet Microsoft het nog bijna 10 procent
beter dan de Nasdaq-index, die ook op
een recordniveau noteert.

Microsoft maakte
een geslaagde over-
gang van een bedrijfs-
model op basis van
traditionele software-
en hardwareverkoop
naar cloudcompu-
ting. Het investeerde
fors in datacenters en
paste zijn product-
aanbod aan. Vrijwel alle pakketten die
het bedrijf groot maakten (Windows,
Office) en de nieuwigheden (Dynamics)
worden via de cloud aangeboden. De
commerciële clouddiensten genereren
op jaarbasis 18,9 miljard dollar omzet.
In het pas gestarte boekjaar 2017-2018
(afsluitdatum 30/6) moet dat 20 miljard
dollar worden.

Microsoft is nog een maatje kleiner
dan Amazon (Amazon Web Services),
maar groeit wel sneller. Het voorbije
kwartaal lag de omzet uit het Office
365-cloudpakket voor het eerst hoger
dan de verkoop van klassieke Office-
licenties. De groepsomzet steeg met 9
procent op jaarbasis naar 24,7 miljard
dollar, ruim 400 miljoen boven de con-
sensusprognose. In het afgesloten boek-
jaar 2016-2017, tot eind juni, klom de
omzet met 5,4 procent naar 96,7 miljard.
Microsoft kon een eerder betaalde belas-
ting van 968 miljoen dollar terugvor-
deren, waardoor de klim van de gepu-
bliceerde nettowinst (+40% tot 7,67 mil-
jard dollar of 0,98 dollar per aandeel)
voor een vertekend beeld zorgt. Maar
ook zonder dat belastingvoordeel lag
de winst met 0,75 dollar per aandeel
nog boven de consensusprognose van
0,71 dollar. De brutomarge bleef vorig
kwartaal met 63,7 procent op peil.

Opgesplitst naar productgroep le -
verde Productivity and Business de
sterkste omzetklim. Bij de op een na
grootste divisie dikte de omzet met 21
procent aan tot 8,45 miljard dollar. Ook
de vorig jaar aangekochte sociaalnet-
werksite LinkedIn presteerde boven de
verwachtingen met 1,1 miljard dollar
omzet. Bij Intelligent Cloud bedroeg de
vooruitgang 11 procent, waardoor die

afdeling nu 30 pro-
cent van de groeps-
omzet inbrengt. Het
Azure-cloudpakket
was hier de uitblinker
met een omzetver-
dubbeling (+97%).
More Personal Com-
puting (Windows,
Xbox, Surface) boerde

met 2 procent achteruit (8,8 miljard dol-
lar) maar is nog altijd de grootste afde-
ling. Op 15 juni kwam een nieuwe versie
van Surface op de markt.

Microsoft had aan het einde van het
fiscale boekjaar 129,3 miljard dollar aan
liquiditeiten en investeringen op korte
termijn. Daar stond een schuld van
86,3 miljardtegenover. Die nettokaspo-
sitie bedraagt ruim 6 dollar per aandeel.
De aandeleninkoop lag tussen april en
juni met 1,7 miljard dollar iets lager dan
de voorgaande kwartalen. z

Conclusie
Microsoft knoopte in het afgelopen
boekjaar 2016-2017 weer aan met
groei. De cloudactiviteiten blijven
sterk groeien. Het aandeel is duur na
de recente koersstijging, al kunnen
de hoge cashpositie en de aandeel-
houdersvergoedingen de pil vergul-
den. Achter de recordkoers aanhollen
vinden we geen goed idee.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

DE NETTOKASPOSITIE
KOMT OVEREEN MET

6 DOLLAR PER
AANDEEL.

Al verschenen op insidebeleggen.be op 
8 augustus

BI

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 557 miljard dollar
K/w 2016: 29,5
Verwachte k/w 2017: 22,5
Koersverschil 12 maanden:+28 %
Koersverschil sinds jaarbegin:+16 %
Dividendrendement: 2,1 %
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Een elektrische auto of toch maar
een dieselmotor? Voor Umicore
maakt het niet uit. Zowel de

kathodematerialen voor batterijen van
elektrische auto’s als de katalysatoren
voor dieselvoertuigen zijn belangrijke
groeimotoren van de materialengroep.
Dat lijkt een kannibalistische strategie,
maar Umicore verwacht dat in 2025 nog
niet de helft van de auto’s puur elek-
trisch rijdt. Het ziet de vraag naar z’n
katalysatoren nog zeker tien jaar toe-
nemen. In juni nam het nog de kataly-
satoractiviteit van het Deense Haldor
Topsoe over voor 120 miljoen euro. Die
overname geeft Umicore ook toegang
tot de markt voor stationaire toepassin-
gen, zoals de behandeling van de uit-
stoot van energiecentrales.

Maar vooral de elektrische auto gaf
Umicore de jongste tijd een lift. Sinds
de groep plannen
ontvouwde fors
te investeren in
extra capaciteit
om kathodemate-
rialen te produce-
ren, is de koers
zowat verdub-
beld. Tussen 2015
en 2019 investeert
Umicore 460 miljoen euro in een ver-
zesvoudiging van de productiecapaci-
teit. De globale vraag naar elektrische
voertuigen stijgt met 40 procent per jaar,
en de meeste autoproducenten zetten
in op de lithium-ionbatterij die gebruik-
maakt van de kathodematerialen van
Umicore. Het wint daarbij marktaan-
deel. Ook de vraag naar Umicores bat-
terijmaterialen voor elektronische toe-
stellen blijft sterk stijgen. Die batterij-
technologie laadt intussen de resultaten
op. De recurrente winst in die divisie
steeg in het eerste halfjaar met 66 procent
tot 61,2 miljoen euro, dankzij een stij-
gende omzet tegen hoger marges. Die
divisie is al goed voor 28 procent van
de bedrijfswinst en zal in geen tijd de
belangrijkste van Umicore worden. Het
bedrijf wijst er ook op dat de echte groei-
versnelling er pas komt in 2020, als de
nieuwe productiecapaciteit op volle toe-
ren draait en als de materialen uit de

eerste batterijen moeten worden gere-
cycleerd. Umicore wil de recyclagefa-
briek in Hoboken klaarstomen voor die
markt van de toekomst.

Ook de recyclage- en de katalysato-
rendivisie droegen hun steentje bij aan
de sterke halfjaarcijfers. De recyclage
boekte in de eerste helft van dit jaar een
winstgroei van 19 procent dankzij stij-
gende volumes en dito metaalprijzen.
De uitbreiding in Hoboken laat toe de
volumes op te drijven. Die divisie is met
een rendement van 29,3 procent op inge-
zet kapitaal ook de meest rendabele van
Umicore. Ook de katalysatorendivisie
bakt nog zoete broodjes, vooral dankzij
de katalysatoren voor zware dieselvoer-
tuigen. Steeds meer voertuigfabrikanten
doen een beroep op de toestellen van
Umicore om te voldoen aan strengere
emissienormen. Dankzij de sterke pres-

taties in de drie
divisies stijgen de
vooruitzichten
voor het hele jaar
licht . De groep
zou een recur-
rente bedrijfs-
winst van dicht
bij 400 miljoen
euro boeken. z

Conclusie
De doorbraak van de elektrische auto
gaf Umicore een stroomstoot. De
waardering is erg opgelopen. Beleg-
gers betalen 25 keer de verwachte
winst voor dit jaar. De onderne-
mingswaarde is opgelopen tot 13
keer de bedrijfscashflow. Die waar-
dering laat ondanks de sterke groei-
perspectieven weinig ruimte voor
tegenslag. Voor wie het aandeel nog
niet heeft, kan geduld lonen door
goedkopere instapkansen af te wach-
ten. Het advies blijft houden.

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

Nog geen kannibalisme
UMICORE

TUSSEN 2015 EN 2019
INVESTEERT UMICORE

460 MILJOEN EURO IN EEN
VERZESVOUDIGING VAN DE
PRODUCTIECAPACITEIT.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 9 augustus

G
F

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 7,3 miljard euro
K/w 2016: 25
Verwachte k/w 2017: 25
Koersverschil 12 maanden: +25%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
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Sterkste klimmer in S&P500
VERTEX PHARMACEUTICALS

Aandelen

Vorig jaar was het aandeel van Vertex
Pharmaceuticals een van de slechtst
presterende aandelen uit de S&P500-
index. Dit jaar is het aandeel tot nog toe
de beste leerling van de klas. Vertex is
de marktleider in het behandelen van
de taaislijmziekte of mucoviscidose.
Het heeft twee
producten op de
markt: Kalydeco
en Orkambi, een
combinatiethera-
pie van een
potentiator (Kaly-
deco) en een cor-
rector (Lumacaftor, VX809). Er zijn
75.000 patiënten met taaislijmziekte.
Momenteel kunnen tot 29.000 patiënten
worden behandeld met Kalydeco (4000)
en Orkambi (25.000), van wie er eind
vorig jaar 12.500 in behandeling waren.

De verkoopcijfers van Orkambi ont-
goochelden vorig jaar nadat 15 procent
de behandelingen was stopgezet we -
gens nevenwerkingen. De ommekeer
begon in maart met de publicatie van
sterke fase III-resultaten uit een combi-
natiestudie van Kalydeco en VX-661,
die wezen op een hogere efficiëntie en
een beter veiligheidsprofiel tegenover
Orkambi en op werkzaamheid in een
bijkomende genmutatie (1500 patiën-
ten). In het derde kwartaal wordt een
goedkeuringsaanvraag ingediend in de
VS (FDA) en Europa (EMA). De goed-
keuring van Kalydeco/VX-661, meer
terugbetalingscontracten in vooral
Europa en de labeluitbreidingen kunnen
het aantal behandelbare patiënten op
termijn doen oplopen tot 44.000.

Het ultieme doel is het ontwikkelen
van een triplecombinatietherapie die
het gros (24.000) van de resterende
patiëntengroep kan behandelen. Naast
Kalydeco en VX-661 zoekt Vertex een
derde molecule – een zogenaamde vol-
gendegeneratiecorrector – om de trip-
lecombinatie te vervolledigen. Het ont-
wikkelt daarvoor vier kandidaat-mole-
culen, en kondigde op 18 juli zeer sterke
studieresultaten aan met drie moleculen:
VX-440 en VX-152 in fase II, en VX-659
in fase I. Het ging telkens om triplecom-
binatiestudies met Kalydeco en VX-661,

waarbij VX-440 een verbetering van de
longfunctie tot 12 procent liet zien (meer
dan 2,5 % wordt al als goed
beschouwd), VX-152 tot 9,7 procent en
VX-659 tot 9,6 procent. Vertex wil in de
eerste jaarhelft van 2018 een of meerdere
fase III-triplecombinatiestudies opstar-

ten. Tegen 2020
kan het eerste
middel op de
markt komen.
Analisten mikken
daarmee tegen
2025 op 4 miljard
dollar extra

omzet en op 7,5 tot 8,6 miljard dollar
voor de totale taaislijmziektefranchise.

Het succes van Vertex legt de lat hoger
voor Galapagos, dat in samenwerking
met AbbVie ook werkt aan de ontwik-
keling van een triplecombinatietherapie.
Galapagos heeft een achterstand van
ongeveer een jaar, en mikt op de opstart
van een eerste klinische triplecombina-
tiestudie in het vierde kwartaal.

Vertex boekte in de eerste jaarhelft
514 miljoen dollar omzet, een stijging
met 20,7 procent tegenover vorig jaar,
en mikt voor 2017 op 740 à 770 miljoen
dollar omzet voor Kalydeco (703 miljoen
in 2016) en 1,1 à 1,3 miljard dollar voor
Orkambi (980 miljoen in 2016). z

Conclusie
Vertex blies alle verwachtingen
omver met de sterke triplecombina-
tiestudieresultaten. Het bevestigt
daarmee zijn marktleiderschap in
taaislijmziekte. Het bedrijf wordt
ook weer een overnamekandidaat.
Grote posities mogen deels afge-
bouwd worden, maar fundamenteel,
en ondanks de dure waardering van
respectievelijk 99 en 53 keer de ver-
wachte winst 2017 en 2018, is het
aandeel te behouden.

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

VERTEX LIGT EEN JAAR VOOR
OP GALAPAGOS IN DE

TRIPLECOMBINATIETHERAPIE.

Al verschenen op insidebeleggen.be op 
9 augustus

G
ET

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 39,5 miljard dollar
K/w 2016: 145
Verwachte k/w 2017: 99
Koersverschil 12 maanden: +53%
Koersverschil sinds jaarbegin: +112%
Dividendrendement: -
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Markt in beeld

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

In het tweede kwartaal presteerde de verzekeraar beter
dan verwacht. Ageas boekte een resultaat van 222 miljoen
euro met een bijdrage van 144 miljoen euro voor de tak leven
en 78 miljoen euro van de tak niet-leven. Vooral in Azië liep
het resultaat terug, maar dat komt omdat de groep vorig
jaar een grote boekwinst boekte op de verkoop van een doch-
ter in Hongkong. De nettowinst liep terug van 566 miljoen
tot 173 miljoen euro, maar daar speelt hetzelfde fenomeen.
De verzekeraar lanceert een nieuw inkoopprogramma van
eigen aandelen voor 200 miljoen euro. De trend van het aan-
deel blijft à la hausse gericht.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Hoewel de cijfers over het tweede kwartaal niet tegenvielen,
zakte de koers van de fusiegroep een stapje terug. De omzet
steeg met 3,4 procent tot 16,04 miljard euro en 1,8 procent
bij constante wisselkoersen. De aangepaste operationele
winst bereikte 626 miljoen euro, terwijl de marge met 30
basispunten (0,3%) aantrok tot 3,9 procent, een gevolg van
de synergievoordelen van de fusie. Voor het volledige boekjaar
mikt de groep op een vrije kasstroom van 1,6 miljard euro.
Ahold Delhaize trekt voorts de verwachtingen voor de syner-
gievoordelen tegen 2019 op van 500 miljoen tot 750 miljoen
euro. 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Het biotechconcern maakte positieve testresultaten bekend
voor de autotaxineremmer GLPG1690 bij patiënten met long-
fibrose. Uit de resultaten van een fase IIa-studie bleek dat
de longfunctie van de patiënten stabiliseerde, terwijl die juist
achteruitging bij de groep die een placebo kreeg toegediend.
De groep is van plan snel een late klinische studie op te
starten. Ze voerde daarover al gesprekken met de bevoegde
autoriteiten. De koers reageerde donderdag aanvankelijk
met een sterke hausse op het nieuws, waarbij 78 euro werd
aangetikt. Nadat CEO Onno van de Stolpe de verwachtingen
wat had getemperd, bleef de stijging ‘beperkt’ tot 8 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

De bankgroep zag de nettowinst over het tweede kwartaal
met 35,7 procent aandikken tot 855 miljoen euro, een flink
stuk boven de analistenconsensus die op 720 miljoen euro
lag. Ruim de helft (56%) van alle winst werd in België behaald.
Het goede resultaat werd een handje geholpen door de terug-
name van waardeverminderingen op kredieten, vooral in
Ierland. Ondanks de fraaie resultaten viel de koers van het
aandeel fractioneel terug doordat de aangekondigde verlaging
van de vennootschapsbelasting KBC ertoe aanzet nu al 230 mil-
joen euro minwaarde te nemen op overdraagbare verliezen.
De trend blijft stijgend. Op 70 euro ligt weerstand.
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Met de overname van Bubble Post
heeft bpost de ambitie een toon-
aangevende speler te zijn voor

pakjes in België. Vandaag overspoelen
nog te veel wagens van PostNL ons land
met pakjes van Coolblue en andere
Zalando’s. Daar wil de CEO van bpost,
Koen Van Gerven, verandering in bren-
gen. Intussen werd het aandeel bpost
gestraft voor de halfjaarcijfers. We den-
ken dat dat een overdreven reactie is.

Call op bpost
Koop call bpost december 2017 met

uitoefenprijs 24,00 euro@ 0,30 euro
We gingen in mei resoluut à la hausse

met een gekochte call september
23,00 euro. Dat was een beetje tegen
onze normale strategie, omdat we liever
opties schrijven. We betaalden voor die
call 0,38 euro en het was een schot in de
roos. Vandaag kost dat contract bijna 3
keer meer (0,90 euro).

Maar als de koers van bpost niet stijgt
boven 23 euro, dan zal de optie waar-
deloos worden. We kunnen deze call nu
verkopen met een mooie winst. We
geven de raad dat te doen. De eindver-
valdatum nadert snel. We handhaven
dezelfde strategie en kopen met de
opbrengst een langer lopend contract
met een hogere uitoefenprijs.

Call op PostNL
Koop call PostNL juni 2018 met uit-

oefenprijs 4,00 euro@ 0,20 euro
Het aandeel PostNL krijgt ook klap-

pen. De koers van het aandeel staat op
het laagste peil van het jaar en al een
derde onder de biedprijs van bpost eind
vorig jaar. We wezen beleggers die de
Nederlanders niet vertrouwden in ver-
band met de overname-onderhandelin-
gen op de eenvoudigste baissestrategie.
Met een beperkte inleg van 0,27 euro
kochten we een putoptie met uitoefen-

prijs 4,5 euro die afliep in december
vorig jaar. Dat was een voltreffer. Maar
nu is de situatie anders.

Misschien is het bedrijf nu rijp voor
een fusie of een overname? Bovendien
keert PostNL weer een dividend uit. Dat
is mogelijk door de verbeterde ontwik-
kelingen bij het pensioentekort en de
gezonde balans. Daar liggen mogelijk-
heden voor ervaren optiebeleggers die
mikken op de langere termijn.

Met de voorgestelde optie kopen we
het recht om 100 aandelen PostNL te
kopen tegen 4 euro. Dat is ongeveer 8
procent hoger dan de huidige koers. We
hebben voldoende tijd gekocht, tot 15
juni 2018. De kans dat er tegen dan iets
met het bedrijf gebeurt, vinden we meer
dan waarschijnlijk. Onze inzet is boven-
dien beperkt (0,20 euro x 100). Komt er
een fusie of een overname, dan zitten
we op de eerste rij om van de hausse te
profiteren. z

Omhoog met de postaandelen

Opties

Derivaten

Het World Economic Forum
noemt beveiliging van online-
gegevens en transacties een van

de grootste uitdagingen voor de wereld-
economie. Zowel bij overheden, bedrij-
ven als particulieren zijn diefstal en
inbraken in netwerken schering en
inslag.

De cybersecuritysector omvat zowel
bedrijven die zich in deze niche speci-
aliseren (Symantec, Trend Micro,
Sophos) als grote technologiegroepen
als Intel, Cisco en Juniper die een aparte
beveiligingsafdeling hebben. Gartner
ziet de globale investeringen in cyber-
security dit jaar voor het eerst de grens
van 100 miljard dollar overstijgen. Het
onderzoeks- en adviesbureau verwacht
dat dit cijfer tegen 2020 zal oplopen naar
170 miljard dollar. Sinds een aantal jaar
zijn er trackers op de markt waarmee
beleggers kunnen inspelen op de groei
van de sector.

ISIN-code: US26924G2012
Tickersymbool: HACK
Activa onder beheer: 1,14 miljard dollar
Rendement sinds 1/1/2017: +11%
Rendement op 12 maanden: +14%
Jaarlijkse beheerkosten: 0,6%

Deze tracker schaduwt de prestatie
van de ISE CyberSecurity index. Die is
samengesteld uit 40 bedrijven. Indivi-
duele posities kunnen niet meer dan 
20 procent van de index uitmaken en
de som van alle posities groter dan 
5 procent mag de grens van 50 procent
niet overschrijden. Dit moet een vol-
doende grote spreiding garanderen.
Om in de index te worden opgenomen,
mag de beurswaarde niet lager zijn dan
100 miljoen dollar. De posities worden
elk kwartaal herwogen.

De CyberSecurity ETF van de Britse
uitgever ETF Securities schaduwt

dezelfde index en noteert ook op Euro-
next (Isin-code IE00BYPL5672). Hou
wel rekening met een lagere liquiditeit
en een hogere beheersvergoeding van
0,75 procent op jaarbasis.

ISIN-code : US33734X8469
Tickersymbool: CIBR
Activa onder beheer: 276 miljoen dollar
Rendement sinds 1/1/2017: +9%
Rendement op 12 maanden: + 16%
Jaarlijkse beheerkosten: 0,6%

Deze tracker is in liquiditeit en activa
onder beheer een maatje kleiner. De
onderliggende waarde is de Nasdaq
CTA CyberSecurity index. Deze han-
teert een hogere minimumgrens voor
de beurswaarde (250 miljoen dollar) en
telt daardoor maar 31 leden. Prestaties
en kosten liggen in lijn met die van
HACK. z

Trackers op beveiliging
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Portefeuille

De schaduw van Kim en Donald

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+2,2% +4,3%  

+7,9% +3,6% +2,3%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Aankoop: we hebben 75 aandelen Cameco (bij)gekocht tegen 9,75 dollar (621,6 euro). We kopen nog 75 aandelen
bij tegen maximaal 9,25 dollar
Verkoop:we verkopen 50 aandelen Sipef tegen minimaal 63 euro

D e internationale beurzen gingen
de afgelopen week zonder noe-
menswaardig economisch

nieuws toch lager. De verbale oorlog tus-
sen de Amerikaanse president Donald
Trump en de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong-un maakte de markten nerveus
en bood een aantal beleggers op een pre-
senteerblaadje een aanleiding om win-
sten veilig te stellen. We zijn er dan ook
niet rouwig om dat we de voorbije weken
een kaspositie van 15 procent hebben
opgebouwd en een aanzienlijke positie
in goud bezitten.

Nyrstar ontgoochelt niet
Het was de jongste jaren meestal

anders, maar de markt reageerde gema-
tigd positief op het halfjaarrapport van

Nyrstar. Dat was niet zozeer een gevolg
van de resultaten, die in lijn met de ver-
wachtingen lagen, maar wel van het
feit dat deze keer negatieve uitschieters
ontbraken. Een eerste cruciaal element
was de bevestiging dat de opstart van
Port Pirie als hoogtechnologische mul-
timetalenverwerkende eenheid – begin
dit jaar met zes maanden uitgesteld –
op schema zit voor eind september, met
een ongewijzigd budget van 660 miljoen
Australische dollar. De verwachte extra
bedrijfskasstroom (ebitda) werd ook
bevestigd: 40 miljoen euro in 2018,
100 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf
2020.

Stabilisering schuldpositie
Een tweede element was de stabilisatie

van de hachelijke schuldensituatie in
het tweede kwartaal, met tegenover
eind maart een ongewijzigde netto-
schuldpositie van 986 miljoen euro (wel
nog +14% tegenover eind 2016). Inclu-
sief vooruitbetalingen voor zinkleve-
ringen en eeuwigdurende obligaties
uitgegeven voor de herontwikkeling
van Port Pirie was er een beperkte terug-
val, van 1,27 miljard euro naar 1,24 mil-
jard (+7 % tegenover eind 2016). Maar
dat geeft nog altijd een zeer hoge ver-
houding van 4,7 keer de verwachte
ebitda voor 2017.

Betere prestatie mijnen
Een derde positief element was de

evolutie in de mijnafdeling. De nieuwe
topman, Hilmar Rode, maakte enkele
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van 1 miljoen euro naar 15 miljoen. In
de smeltafdeling steeg de zinkmetaal-
productie met 2 procent tot 518.000 ton.
Dankzij hogere prijzen voor zink (+50%)
en lood (+28%) en ondanks 10 procent
lagere inkomsten uit zinkverwerkings-

lonen en hogere energiekosten (vooral
in Port Pirie) steeg de rebitda met 
13 procent tot 117 miljoen euro.

Dollargevoelig
Op groepsniveau steeg de rebitda

met 23 procent tot 111 miljoen euro.
Het nettoresultaat verbeterde, maar
kleurt nog altijd rood (-21 miljoen euro
tegenover -242 miljoen vorig jaar;
recurrent van -142 miljoen euro naar
-56 miljoen), dankzij de hoge financiële
lasten (+23% tot 65 miljoen euro). De
fors gedaalde Amerikaanse dollar is
negatief voor Nyrstar, al dekte het zink-
bedrijf zich daarvoor aan de kosten-
zijde wel grotendeels in. Nyrstar blijft
dansen op een slappe financiële koord,
maar we geven de nieuwe topman,
die na de rapportering aandelen 
bijkocht, aan de vooravond van de
opstart van Port Pirie en tegen de hui-
dige koers het voordeel van de twijfel
(rating 1C). z

maanden geleden duidelijk de verkoop
van de resterende Noord-Amerikaanse
mijnen alleen nog te overwegen bij fors
hogere prijzen. Rode wil tegen 2019 met
die mijnen op jaarbasis 200.000 ton zink-
concentraat produceren, met een fors
verbeterde kostenstructuur. In de eerste
jaarhelft bedroeg de productie 53.000
ton, een stijging met 6 procent, als
gevolg van de sneller dan verwachte
heropstart van Middle Tennessee. Vol-
gend jaar start de laatste stilgelegde
mijn (Myra Falls) weer op. De financie-
ring daarvoor (70 miljoen euro) zal
vooral via nog af te sluiten leverings-
overeenkomsten gebeuren. Door de
betere gang van zaken in de mijnafde-
ling steeg de rebitda in de eerste jaarhelft

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

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

Energie
- Velcan: we waren in het vorige nummer
vergeten te vermelden dat een buiten -
gewone algemene vergadering op 27 juli
heeft beslist over te gaan tot een
kapitaalvermindering door 1,2 miljoen
aandelen in eigen bezit te vernietigen.
Dat verhoogt de winst, het eigen
vermogen en de kaspositie per aandeel
natuurlijk substantieel. Er blijven nu nog
ruim 6,6 miljoen aandelen over.

Landbouw
- Sipef: de Antwerpse plantagegroep
publiceert morgen (vrijdag 18/8) de
halfjaarresultaten. We komen daarop
uitvoerig terug in een van de volgende
nummers.

- Tessenderlo Group: geeft een inzicht in
de gang van zaken in het tweede
kwartaal en de eerste jaarhelft op
woensdag 23 augustus, met een ruime
bespreking in een van de nummers
nadien.

Goud en metalen
- Franco-Nevada: kreeg een positieve
koersreactie voor de
 kwartaal resultaten. Het
streamingbedrijf in edelmetalen klopte
de gemiddelde analistenverwachting
met 1 dollarcent per aandeel: 25
versus 24 dollarcent verwacht. De
goudproductie in het tweede kwartaal
bedroeg 122.541 ounce. We komen
uitgebreider terug op die cijfers in het
volgende nummer.

Vergrijzing
- MDxHealth: tekende met de Southern
California Permanente Medical Group
(4,4 miljoen leden van de Kaiser
Permanente Southern California) een
nieuw servicecontract voor de
prostaatkankertest ConfirmMDx. Ook
bevestigt een studie, gepubliceerd in
The Prostate, de effectiviteit van
ConfirmMDx.

DEZE KEER GEEN
NEGATIEVE UITSCHIETERS

BIJ NYRSTAR.
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Centrale bankiers nemen slechts
zelden harde woorden in de
mond. Beleggers keken dan ook

op toen voorzitter Mark Carney de
meest recente rentebeslissing van de
Bank of England (BoE), de Britse cen-
trale bank, toelichtte. Carney zei dat
zijn geloof in een ordentelijke uitstap
van het Verenigd Koninkrijk uit de euro-
zone “vervaagt”. De schade die de brexit
aan de Britse economie veroorzaakt zou
volgens hem de BoE dwingen de rente
op te trekken.

Schade
De brexit berokkent de Britse econo-

mie vandaag al op twee manieren
schade, via een hogere inflatie en een
vertrouwenscrisis. Het Britse pond ver-
loor sinds begin dit jaar nog eens 6 pro-
cent van zijn waarde tegenover de euro.
Het zwakke pond doet de importprijzen
stijgen, waardoor ook het algemene prij-
zenpeil in het Verenigd Koninkrijk stijgt.
In juni steeg de inflatie naar 2,6 procent
en eind dit jaar zou ze volgens de BoE
zelfs op 3 procent uitkomen. Dat is ver
boven de 2 procentdoelstelling van de
BoE.

De hogere inflatie tast de koopkracht
van de Britse gezinnen aan, zeker ook
omdat de Britse lonen stagneren. Door
de onzekerheid die de brexit creëert zijn

Obligaties

Bank of England spreekt harde taal

• De resultaten van het
tweede kwartaal tonen
duidelijk dat het Ameri-
kaanse industriële con-
glomeraat General Elec-
tric worstelt met de
nasleep van de crisis in
de oliesector. De divisie
die machines en onder-
delen levert aan de olie-
en gassector zag haar
bedrijfswinst met de
helft zakken tot amper
155 miljoen dollar. Voor
het volledige halfjaar
staat de teller op -43
procent. Onder Jeff Im-
melt, die begin augus-
tus als CEO werd ver-
vangen door
oudgediende John Flan-
nery, investeerde GE
miljarden in de olieacti-
viteiten op een moment
dat de olieprijs ineen-
zakte. De daaropvol-
gende inzinking van de
investeringen in de olie-
sector deed ook de
vraag naar machines en
onderdelen ineenklap-
pen. De oliedivisie is
niet de enige die wor-
stelt met een dalende

winst. Ook de divisie die
onderdelen levert aan
elektriciteitsproducen-
ten zag haar winst zak-
ken (-10 % tot 1 miljard
dollar). Die divisie is na
de luchtvaartdivisie de
grootste van de groep.

• De problemen in de
beide divisies tonen de
keerzijde van de strate-
gie van Immelt, die de
voorbije jaren GE terug-
bracht naar zijn indus-
triële kernactiviteiten.
De financiële tak – die
de groep bijna deed kap-
seizen tijdens de finan-
ciële crisis – werd fors
in omvang gereduceerd.
Daardoor is GE minder
gevoelig voor financiële
crises, maar wel weer
meer gevoelig voor de
ups en downs van in-
dustriële cycli. De
zwakke prestatie in
elektriciteit en olie
maakt het waarschijnlijk
dat de winst over het
hele jaar aan de onder-
kant van de verwachtin-
gen zal uitkomen. Het
bedrijf zal meer in de

kosten snijden om de
schok te verzachten.

• Obligatiehouders heb-
ben voorlopig weinig re-
denen om zich zorgen
te maken. GE blijft
winstgevend en heeft
verschillende divisies die
het erg goed doen (in
het bijzonder de groot-
ste divisie: luchtvaart,
maar ook gezondheids-
zorg en hernieuwbare
energie). Bovendien
heeft de groep een zeer
sterk financieel profiel,
met een ‘AA-’-krediet -
rating bij Standard &
Poor’s. Een aandachts-
punt is het groeiende
gat in de pensioenpot
van het bedrijf (31 mil-
jard dollar). In plaats
van dat gat aan te zui-
veren spendeerde Gene-
ral Electric de voorbije
jaren tientallen miljar-
den dollars aan de in-
koop van eigen aandelen
om activistische aan-
deelhouders tevreden
te houden. Hopelijk ver-
andert dat onder de
nieuwe CEO Flannery.

OBLIGATIEFOCUS

General Electric worstelt met oliecrisis
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de Britse bedrijven op de rem gaan
staan, zowel in nieuwe investeringen
als loonstijgingen. Zolang ze geen dui-
delijk beeld hebben van de relatie van
het VK met de Europese Unie na de
brexit, nemen de Britse bedrijven een
afwachtende houding aan. De privé-
consumptie is niet langer de sterkhou-
der van de Britse economie. De Britse
centrale bank voelde zich dan ook
gedwongen haar groeivooruitzichten
andermaal naar beneden te herzien. De
groei zou dit jaar uitkomen op 1,7 pro-
cent en volgend jaar voort vertragen
naar 1,6 procent. Eerder ging de bank
uit van een groei van respectievelijk 1,9
en 1,7 procent.

Chaos
De brexit-onderhandelingen, die afge-

rond moeten zijn tegen maart 2019, ver-
lopen trouwens steeds chaotischer en

creëren steeds meer onzekerheid. Het
zal u niet verbazen in het huidige poli-
tieke klimaat van wantrouwen en des-
informatie dat het politieke debat in een
moddergevecht ontaardt. Daarin gaan
de matigende stemmen – zoals die van
de Britse minister van Financiën Philip
Hammond – verloren. Beide partijen
raken het momenteel zelfs niet eens
over de modaliteiten van de onderhan-
delingen, waardoor al een afkoelings-
periode is ingelast tot eind augustus.
Dat de Britse premier Theresa May en
haar Conservatieve Partij in de voorbije
verkiezingen hun parlementaire meer-
derheid zijn verloren, helpt niet om het
debat in een meer serene sfeer te laten
verlopen.

De woorden van Carney moeten in
die context worden gezien als een waar-
schuwing aan het Britse politieke esta-
blishment over de economische schade
die een wanordelijke brexit kan veroor-
zaken. Zo gaf hij aan dat de BoE op ter-
mijn wel zal moeten reageren op de

hogere inflatie met renteverhogingen.
Die reactie zal des te sterker moeten zijn
naarmate de onzekerheid rond de brexit
het pond nog lager duwt en de inflatie
hoog blijft. De uitspraken van Carney
werden hem niet in dank afgenomen.
Een aantal meer extreme pro-brexit rege-
rings- en parlementsleden riepen al op
om Carney – een Canadees en dus een
‘outsider’ – aan de kant te schuiven.

Onzekerheid
Beleggers hebben een hekel aan onze-

kerheid, wat het moeilijker maakt activa
(aandelen, obligaties) en wisselkoersen
correct te prijzen. Wat zeker is, is dat de
Bank of England voorlopig haar rente
niet zal optrekken. Ze hield onlangs de
kortetermijnrente op het recorddiepte-
punt van 0,25 procent – ondanks de
hoge inflatie – en besliste ook de por-
tefeuille aan ingekochte overheids- en
bedrijfsobligaties (van respectievelijk
425 en 10 miljard pond) onveranderd
te houden. Het pond verloor na die
beslissing terrein tegenover de euro.
Beleggers met obligaties in Britse pon-
den zullen dus nog een tijdje met lage
rendementen moeten leven.

Het ziet er voorlopig ook niet naar uit
dat het water tussen beide partijen min-
der diep wordt. De kans is dus groot
dat het pond blijft verzwakken tegen-
over de euro. Terwijl de economie in
het VK vertraagt, blaakt de economie
van de eurozone van vertrouwen.
Bovendien is de politieke situatie sinds
de Franse presidentsverkiezingen hele-
maal opgeklaard. We raden aan af te
wachten en niet te speculeren op een
snel herstel van het pond. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,9 2,1% 1000           NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,3 2,0% 1000           NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 106,6 2,4% 1000           NR
EUR Daimler AG 1,5% 09/03/26 103,4 1,1% 1000           A
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,0 1,6% 1000           AA-
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,6 1,6% 2000           A+
USD AB InBev Fin 2,65% 01/02/21 101,9 2,1% 1000           A-
USD Intel Corp 3,1% 29/07/22 104,1 2,2% 2000           A+
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 101,2 2,1% 1 000           BBB+
NOK Daimler Intl Fin 1,75% 24/05/22 100,4 1,7% 10.000           A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 105,2 1,2% 10.000           AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 99,8 2,2% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 100,0 3,5% 2000           BBB+
NZD National Australia Bank 4,25% 25/02/20 103,2 2,9% 5000           AA-
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 102,4 7,6% 5000           AAA
TRY EIB 8,5% 25/07/19 96,7 10,4% 1000           AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1735 +5,7%

EUR/GBP 0,9035 +5,8%

EUR/NOK 9,3490 +0,1% 

EUR/SEK 9,6190 +1,3%

EUR/CAD 1,4875 +2,1%

EUR/AUD 1,4870 +2,4%

EUR/NZD 1,6005 +3,3%

EUR/ZAR 15,807 +5,4%

EUR/TRY 4,1550 +25,2%

VOORZITTER MARK
CARNEY GELOOFT STEEDS

MINDER IN EEN
ORDENTELIJKE BREXIT.
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Zal de discount van Solvac ten
opzichte van Solvay verminderen door
de invoering van de taks op effecten-
rekeningen?

Een beslissing uit het zomerakkoord
is de invoering van een taks op effec-
tenrekeningen (TER). Wie 500.000 euro
of meer per persoon op effectenreke-
ningen heeft staan, zal vanaf 2018 een
taks van 0,15 procent per jaar moeten
betalen. Wie niet aan de limiet van een
half miljoen komt, betaalt niks. U kunt
er dan ook vergif op innemen dat Bel-
gische beleggers allerlei manieren zullen
zoeken én vinden om onder die drempel
te blijven. Een van de mogelijkheden is
aandelen op naam laten zetten. Voor u
dat massaal begint te doen, moet u wel
beseffen dat daarvoor een tussenkomst
van uw financieel tussenpersoon waar
u uw effectenrekening(en) aanhoudt,
nodig is en dat dat enige tijd in beslag
neemt. Die tussenkomst is bovendien
niet gratis. U mag al snel rekening hou-
den met een bedrag van minstens
50 euro. Als u die aandelen op naam
later wilt verkopen, dan gaat dat natuur-

lijk niet zo eenvoudig als met aandelen
die op een effectenrekening staan. Ook
dan is er sprake van een tussenkomst
van uw financieel tussenpersoon. Dus
voor een aandeel als Nyrstar lijkt het
ons niet meteen aangewezen de aan-
delen op naam te laten zetten. Voor typi-
sche langetermijnbeleggingen als de
holdings Ackermans & van Haaren,
GBL en Sofina is het op naam zetten
van de aandelen wel te overwegen.

Solvac is de holding boven onze natio-
nale chemietrots Solvay. Het is een fami-
liaal controle-instrument (2300 van
13.800 Solvac-aandeelhouders zijn ver-
bonden aan de familie Solvay en bezit-
ten 77,5 procent van de Solvac-aande-
len). Het is altijd een buitenbeentje
geweest op de Brusselse beurs, precies
omdat er enkel aandelen op naam van
bestaan. Solvac bezat op 30 juni 32,5 mil-
joen aandelen Solvay, goed voor 30,7
procent van alle Solvay-aandelen. Mede
door een hoger dividendrendement
bedroeg de return van Solvac over de
voorbije vijf jaar 92,5 procent tegenover
75,5 procent return voor een belegging

in Solvay. Het Solvay-aandeel kent
natuurlijk ook ups en downs. Zo zorgde
de overname midden 2015 van het
Amerikaanse Cytec voor een tijdelijke,
maar toch serieuze koersdip. Maar het
blijft op langere termijn natuurlijk een
zeer degelijke belegging. Wie voor lange
termijn in Solvay wil beleggen, doet dat
beter via Solvac (hoger dividendrende-
ment). De invoering van de taks op
effectenrekeningen is voor particuliere
beleggers een bijkomend argument om
Solvac boven Solvay te verkiezen. We
achten het dan ook erg plausibel dat de
discount (vandaag iets boven 25 pro-
cent) van de beurskoers (beurswaarde
2,9 miljard euro) ten opzichte van de
intrinsieke waarde (3,9 miljard euro)
het komende jaar zal afnemen. z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 10/8
• Fagron
• CF Industries

Vrijdag 11/8
• Melexis
• Fugro

Maandag  14/8  
• Nyrstar
• Opties (bpost-PostNL)
• Derivaten (cyber security)

Dinsdag 15/8  
• Apple
• Daimler
• Lezersvraag (Solvac) 

Woensdag 16/8
• bpost
• Schlumberger
• Pdf

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

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

CHAT MEE!
Chat op DONDERDAG 17/8 VAN 12 TOT 13 UUR. 

Ga voor de chatsessie naar http://insidebeleggen.be/chat! 
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DONDERDAG 17 AUGUSTUS
EU: inflatie
VS: vooruitlopende indicatoren
VS: industriële productie
Boskalis: resultaten 1H
Connect Group: resultaten 1H
Lotus Bakeries: resultaten 1H
Sipef: resultaten 1H
Wal-Mart: resultaten Q2 ‘17-‘18

VRIJDAG 18 AUGUSTUS
Duitsland: PPI
EU: bouwproductie
Brunel: resultaten 1H

MAANDAG 21 AUGUSTUS
Roularta Media: resultaten 1H

DINSDAG 22 AUGUSTUS
Duitsland: ZEW-indicator

WOENSDAG 23 AUGUSTUS
Agfa-Gevaert: resultaten 1H
Picanol: resultaten 1H
Qrf: resultaten 1H
Tessenderlo: resultaten 1H


