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H et ging het voorbije
jaar niet zo goed met
de Chinese economie.

En dat is nog een understa-
tement. De officiële groei in
2018 was met iets meer dan
6 procent de laagste van de
voorbije decennia. De tijden
van 9 tot 10 procent groei
per jaar zijn voorbij, en ko-
men wellicht niet meer te-
rug. Het voorbije jaar was de
impact van de export op de
economie nog altijd groot,
ondanks de omschakeling de
afgelopen jaren naar een
economie die meer focust op
de binnenlandse consump-
tie. In die zin doen de im-
portheffingen van de Ameri-
kaanse president Donald
Trump China wel pijn.
Dat heeft ook een grote im-
pact op de Chinese aande-
lenmarkten gehad in 2018.

De eerste drie maanden van
dit jaar was er een flinke ver-
betering, maar zolang de
twijfels over een handels-
deal tussen de Verenigde
Staten en China blijven, zal
het er op de Chinese beur-
zen woelig blijven aan toe-
gaan. Toch is er de volgende
jaren een structurele verbe-
tering mogelijk door een
waarschijnlijke grotere in-
stroom van buitenlands ka-
pitaal. Die toevloed zou het
gevolg moeten zijn van een
toename van het gewicht
van Chinese aandelen in de
internationale beursindices.

Daarin zijn Chinese waar-
den tot nog toe onderwogen.
Het mondiale gewicht van
de Chinese aandelen is on-
geveer 12 procent. In de
MSCI All Country World-in-
dex is dat slechts 4 procent.
De belangrijkste reden daar-
voor is de terughoudendheid
van de Chinese autoriteiten.
Zij hebben tot nog toe de
vrije toegang van buiten-
lands kapitaal op de Chinese
financiële markten afge-
remd. Controle – ook op de
financiële markten – is een
kernwoord in de Chinese
politiek.

A-aandelen favoriet
Het is dan ook niet meteen
realistisch te veronderstel-
len dat China de eigen kapi-
taalmarkten volledig zal
openstellen voor buiten-
lands kapitaal. Het gewicht
in de internationale indexen
zal niet meteen van 4 naar 12
procent springen. Ander-
zijds verwachten we ook
niet dat China een verdere
integratie volledig zal afrem-
men.
Het meest realistische sce-
nario is dat de Chinese over-
heid het pad van geleidelijk-

heid blijft bewandelen. Dat
betekent dat het gewicht van
de Chinese aandelen in de
belangrijkste internationale
beursindices gestaag zal toe-
nemen. De wereldwijde ver-
mogensbeheerder Schroders
schat dat de volgende jaren
200 miljard dollar richting
de Chinese aandelenmark-
ten kan stromen, als de Chi-
nese kapitaalmarkten verder
worden opengesteld. Zeker
de Chinese A-aandelen moe-
ten daarvan kunnen profite-
ren. A-aandelen zijn aande-
len in Chinese lokale
ondernemingen die niet no-
teren op de beurs van Hong-
kong, maar op de aandelen-
markten van Sjanghai en
Shenzhen en genoteerd zijn
in lokale munt (Chinese
yuan) en niet in vreemde
munt zoals de Amerikaanse
dollar (die laatste zijn de 
B-aandelen).
Zodra die ontwikkeling op-
nieuw vaart krijgt, kan het
aangewezen zijn te beleggen
in trackers of beleggings-
fondsen die focussen op de
Chinese beurzen, in het bij-
zonder op de Chinese A-
aandelen (lees ook de rubriek
Derivaten blz. 117). z
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CHAT mee op donderdag 18/4
van 12 tot 13 uur

Chinese aandelen zijn
tot nog toe zwaar
onderwogen in de

wereldindexen.
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Disclaimer
Nadruk verboden op welke wijze
dan ook. Informatie is afkomstig
van betrouwbare bronnen, maar
zonder verantwoordelijkheid voor
misgelopen winst of verlies bij het
gebruik van die informatie.



A ls beleggers willen in-
spelen op het potenti-
eel van een sector, is

een logische aanpak te in-
vesteren in de marktleiders.
Die bedrijven slagen er
meestal in hun grotere
marktaandeel te vertalen in
bovengemiddelde winstmar-
ges. Door de uitdagingen
van de vergrijzing is de ge-
zondheidssector een aan-
trekkelijke beleggingscate-
gorie. De leiders zijn de
zogenoemde big farma.
Vergeleken met de algemene
beurstrend heeft de gezond-
heidssector de voorbije vijf
jaar goed tot zeer goed ge-
presteerd. De relatieve te-
rugval van de Amerikaanse
spelers sinds de zomer van
2015 is een gevolg van de
discussie over de hoge ge-
neesmiddelenprijzen die
losbarstte in de aanloop naar
de Amerikaanse presidents-
verkiezingen van november
2016. In Europa deed de ge-
zondheidssector het veel be-
ter dan het beursgemid-
delde, maar wel aanzienlijk
minder goed dan in de Ver-
enigde Staten.

Big is niet zo beautiful
In het algemeen doet big
farma het gemiddeld niet
beter dan het sectorgemid-
delde. Het gevoel bij de lan-
getermijnbeleggers dat er te
weinig schwung in de big-
farma-aandelen zit, is begrij-
pelijk. De mindere prestatie
van de Europese spelers te-
genover hun Amerikaanse
sectorgenoten is deels een
gevolg van de slechte presta-
tie van de Europese beur-
zen. Die trekken de farma-
bedrijven mee die deel
uitmaken van de grote Euro-
pese beursindexen. Daar-
naast zien we een grotere

dynamiek in de Verenigde
Staten, aangedreven door
actieve aandeelhouders die
indien nodig druk zetten op
de raden van bestuur.
Zodra farmabedrijven een
zekere schaalgrootte en ma-
turiteit hebben bereikt, is
het lastig de ontwikkelings-
pijplijn tijdig aan te vullen
– dat wil zeggen: voor het
verval van belangrijke pa-
tenten. Tekenend is dat van
de 59 geneesmiddelen die de
FDA, het Amerikaanse ge-
neesmiddelenagentschap, in
2018 heeft goedgekeurd, er
39 zijn ontwikkeld door
kleine tot middelgrote bio-
farmabedrijven. Dat is het
hoogste percentage van de
jongste vijf jaar.
De strategie van de farma-
reuzen richt zich steeds
meer op samenwerkingsver-
banden met kleinere bedrij-
ven. Daarnaast zetten grote
farma ondernemingen vaak
een eigen zaaifonds op om
vroegklinische projecten te
ondersteunen. Op die ma-
nier krijgen ze vroeg in het
ontwikkelingsproces een
voet tussen de deur en wor-
den de risico’s gespreid. Pa-
rallel daarmee lopen de ei-
gen onderzoeksprojecten.
Als die in conflict komen

met de samenwerkingspro-
jecten, wordt de ontwikke-
ling van de externe projec-
ten regelmatig vertraagd, of
uiteindelijk teruggegeven
aan de partner, soms zelfs
ondanks het betere werk-
zaamheids- en/of veilig-
heidsprofiel van de externe
molecule.
Daartegenover staat dat als
een beloftevolle molecule
succesvol alle klinische stap-
pen heeft doorlopen, big
farma zonder probleem
grote sommen op tafel legt
om zich het commerciële
potentieel van dat product
toe te eigenen. Een andere
factor die bijdraagt tot de
mindere prestatie van big
farma is het aanhoudende

publieke debat over de hoge
geneesmiddelenprijzen. Uit
onderzoek is gebleken dat
sinds 2016 minder genees-
middelen jaarlijkse prijsstij-
gingen hebben ondergaan en
dat de gemiddelde prijsver-
hoging beperkter is dan
voorheen.

Overnames zijn blijvers
De gezondheidssector is van
oudsher een sector met veel
overnames. Gezien de nood-
zaak om risico’s te spreiden
en strategische keuzes te
maken in onderzoeksdomei-
nen, zien we daarin geen
verandering komen. Na een
succesvolle volledige klini-
sche ontwikkeling is de om-
schakeling van een louter

Big farma blinkt niet meer uit
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ontwikkelingsbedrijf naar
een commercieel bedrijf een
lastige en risicovolle stap.
Vaak is dat het moment dat
een grotere speler over-
neemt. Alle toptienbedrijven
in de sector waren in het
verleden betrokken bij grote
overnames. Dat die niet al-
tijd waarde creëerden, be-
wijst Pfizer. De Amerikanen
stonden aan de koopzijde bij
drie van de grootste tien
overnames in de voorbije
twintig jaar: Warner Lam-
bert in 1999, Pharmacia in
2002 en Wyeth in 2009. Ze
betaalden daarvoor
215,8 miljard dollar, nauwe-
lijks minder dan de huidige
beurskapitalisatie van
235,8 miljard.

Maar er zijn natuurlijk ook
enorme succesverhalen. Een
voorbeeld is de overname
van Pharmasset door Gilead
Sciences voor 11 miljard dol-
lar in 2011, die de basis legde
voor de revolutie in de be-
handeling van het hepatitis
C-virus. Tot welke categorie
de overname van het Britse
Shire door het Japanse Ta-
keda voor 81 miljard dollar
van vorig jaar zal behoren –
de grootste transactie ooit,
na die van Pfizer met War-
ner Lambert – moet nog blij-
ken. Hetzelfde geldt als het
lopende bod voor 74 miljard
dollar dat Bristol-Myers
Squibb in januari op het
Amerikaanse Celgene heeft
gelanceerd, zou slagen.

Thematisch bekeken waren
er de jongste jaren heel veel
overnames in kankerimmu-
nologie, de revolutionaire
techniek waarbij het im-
muunsysteem van de patiënt
wordt geactiveerd om de
kankercellen te bestrijden.
Meer recent zien we heel
wat activiteit in gentherapie,
die via een ingreep in het
DNA-materiaal een gene-
tisch defect corrigeert. On-
der meer Novartis (over-
name van AveXis vorig jaar
voor 7,6 miljard euro) en Ro-
che (lopend bod van 4,2 mil-
jard euro op Spark Thera-
peutics) zijn actieve kopers.
Dat alles past ook in de
trend om meer in te zetten
op zeldzame ziektes.

Beleg in de oplossing
Hoewel het op zich niet ver-
keerd is te beleggen in big
farma, beslisten we voor de
voorbeeldportefeuille reso-
luut niet te investeren in het
structurele probleem van de
big farma, maar wel in de
oplossing die die bedrijven
zoeken. Dat zijn de toekom-
stige winnaars onder de in-
novatieve biotech- of dia-
gnosticabedrijven. We doen
dat in eerste instantie via het
enorme potentieel van de
Belgische biotechbedrijven,
als we overtuigd zijn dat het
bedrijf de komende vijf à
tien jaar veel aandeelhou-
derswaarde kan creëren,
met of zonder overname.
Daarnaast proberen we be-
perkt in te spelen op buiten-
landse bedrijven, bij voor-
keur in een marktleider in
een ziektegebied. Een kans-
hebber voor de toekomst is
Sarepta Therapeutics, dat
actief is in gentherapie en
marktleider in de behande-
ling van de ziekte van Du-

chenne. We volgen ook van
nabij de ontwikkelingen in
de behandeling van de vette-
leverziekte (NASH). Na de
tegenvaller van het Franse
Inventiva eerder dit jaar zijn
het Franse Genfit, en de
Amerikaanse bedrijven Vi-
king Therapeutics en Madri-
gal Pharmaceuticals kans-
hebbers. De grote uitdaging
voor de Belgische bio -

techaandelen is om in geval
van succes zelfstandig te
blijven. We hopen dat na de
verkoop van Ablynx min-
stens een van de twee
nieuwe vaandeldragers, Ga-
lapagos en argenx, in die
missie zal slagen. Beide be-
drijven hebben alles in zich
om op termijn uit te groeien
tot een nieuw UCB of Jans-
sen Pharmaceutica. z

In het algemeen doet
big farma het

gemiddeld niet beter
dan het

sectorgemiddelde. 
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PRESTATIES BEURSINDEXEN                                                                 

Index Koersevolutie Totaal rendement
01/04/14 tot inclusief 
01/04/19 (%) dividend (%)

S&P 500 50,85% 67,07%
S&P 500 Health Care 56,33% 70,05%
Euro Stoxx 50 5,92% 26,45%
Stoxx Europe 600 Health Care 29,41% 49,51%
Bron: Bloomberg

PRESTATIES BIG FARMA                                                                           

Bedrijf Regio Koersevolutie Totaal rendement
01/04/14 tot inclusief 
01/04/19 (%) dividend (%)

1. Johnson & Johnson VS 42,58% 63,37%
2. Pfizer VS 34,12% 60,38%
3. Merck & Co VS 47,02% 71,82%
4. Novartis Europa 28,81% 52,23%
5. Roche Europa 4,15% 21,71%
6. Novo Nordisk Europa 41,39% 58,30%
7. Sanofi Europa 5,61% 25,69%
8. GlaxoSmithKline Europa 1,59% 33,01%
9. AstraZeneca Europa 58,06% 95,05%
Gemiddelde rendement 29,26% 53,51%
Bron: Bloomberg

PRESTATIES PORTEFEUILLEWAARDEN SINDS OPNAME       

Bedrijf Gemiddelde Koers op Rendement 
aankoopkoers op 01/04/14 (%)

1. Ablynx 12,52  45 (verkoopprijs) 259,42%
2. argenX 13,25 112,90 752,08%
3. Biocartis 13,14 11,56 -12,02%
4. Bone Therapeutics 11,27 3,93 -65,17%
5. Galapagos 89,27 104,95 17,56%
6. MDxHealth 4,74 1,53 -67,64%
7. Mithra Pharmaceuticals 8,84 26,50 199,77%
8. Oxurion 3,84 3,79 -1,30%
Gemiddelde rendement 135,34%
Bron: Bloomberg



AGNICO-EAGLE MINES

Bijna oogsttijd

H et Canadese Agnico-
Eagle Mines (AEM)
heeft de voorbije jaren

flink geïnvesteerd in nieuwe
mijnen en uitbreidingen van
bestaande mijnen. De piek in
de kapitaaluitgaven is achter
de rug. Zonder tegenslagen
moet AEM de komende ja-
ren de vruchten daarvan
plukken. De operationele ac-
tiva van AEM zijn verdeeld
over een noordelijke groep
(Noord-Amerika en Finland)
en een zuidelijke groep
(Mexico). De noordelijke
mijnen leveren 80 procent
van de groepsproductie. Dat
is een niet te onderschatten
voordeel, want Canada en
Finland behoren tot meest
stabiele en rechtszekere re-
gio’s ter wereld voor mijn-
bouw.

La Ronde in Québec is de
grootste mijn van de groep,
gevolgd door Canadian Ma-
lartic, een joint venture met
Yamana Gold. Beide leveren
de helft van de groepspro-
ductie. In Canada neemt het
Amaruq-project, dat later dit
jaar operationeel wordt en
over 3 miljoen troy ounce re-
serves beschikt, de fakkel
van Meadowbank over. Bij
Meliadine start de commer-
ciële productie in het lo-
pende kwartaal. De Finse
Kittila-mijn is goed voor 10
procent van de output en
een vijfde van de groeps -
reserves.
AEM presteerde zowel in
het vierde kwartaal als in het
hele boekjaar 2018 boven de
verwachtingen. De mijnen

van de groep produceerden
in het vierde kwartaal
411.000 troy ounce goud. Dat
leverde een aangepaste net-
towinst van 33,8 miljoen dol-
lar op, of 14 dollarcent per
aandeel (consensusverwach-
ting 3 dollarcent). Op jaarba-
sis daalde de output van 1,71
naar 1,63 miljoen troy ounce
door de afbouw van de pro-
ductie bij Meadowbank.

Toch lag het productiecijfer
boven de consensusver-
wachting van 1,59 miljoen
troy ounce. Ook de produc-
tiekosten daalden naar
877 dollar per troy ounce, te-
genover 905 dollar een jaar
eerder. Dat is beter dan de
verwachte 890 tot 940 dol-
lar.
2018 was het zevende op-
eenvolgende jaar dat zowel
de productie als de kosten de
eigen prognoses van AEM
versloegen. Over 2018 was er
een nettoverlies van
393,7 miljoen dollar. Dat was
nagenoeg integraal het ge-
volg van de laatste afboeking
van 389,7 miljoen dollar op
de boekwaarde van Cana-
dian Malartic, dat in 2014 is
overgenomen. Daarnaast be-
steedde AEM vorig jaar
bijna 1,1 miljard dollar aan
kapitaaluitgaven. Nu de
grootste uitgaven voor
 Meliadine en Amaruq achter
de rug zijn, zal dat bedrag dit
jaar afnemen naar 660 mil-
joen dollar. Voor de daarop-
volgende jaren verwacht het
management een budget van
500 tot 700 miljoen dollar.
De pijplijn is ook na dit jaar
goed gevuld. In Finland ging
de expansie van Kittila van
start. Bij La Ronde (fase 3)
en Goldex Deep staan uit-

breidingen gepland. Ook
Meliadine wordt in fases uit-
gebreid. Dit jaar wordt op
een recordproductie van
1,75 miljoen troy ounce gere-
kend, hoger dan de ver-
wachte 1,7 miljoen. Vanaf
2020 mikt AEM op een out-
put van minstens 2 miljoen
troy ounce. Door de investe-
ringen nemen ook de reser-
ves toe. Vorig jaar klommen
de bewezen reserves met 7
procent naar 22 miljoen troy
ounce. Dat cijfer zal de ko-
mende jaren nog aangroeien.
AEM had eind vorig jaar
302 miljoen dollar in kas en
het beschikt over een kre-
dietlijn van 1,2 miljard dol-
lar. De groepsschuld be-
draagt 1,73 miljard dollar.
Het kwartaaldividend werd
verhoogd van 11 naar
12,5 dollarcent.

Conclusie
AEM is het overgangsjaar
2018 goed doorgekomen.
Alle lichten staan op groen
om van 2019 een succes te
maken. De goudprijs heeft
de groep niet in de hand,
maar de productieprognoses
werden verhoogd, terwijl de
kosten lager liggen dan ver-
wacht. Door de gedaalde ka-
pitaalbehoefte zullen de kas-
stromen stijgen en met een
hogere output is er ook
ruimte voor kostenverlagin-
gen. Tegen 2,2 keer de boek-
waarde noteert AEM met
een premie tegenover het
sectorgemiddelde, maar dat
is gerechtvaardigd. Nog al-
tijd koopwaardig. z

Koers: 43,76
Ticker: AEM US
Isin-code: CA0084741085
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 10,3 miljard dollar
K/w 2018: 175,3
Verwachte k/w: 76,9
Koersverschil 12 maanden: +2,7%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7,6%
Dividendrendement: 1,1 %

Verschenen op insidebeleggen.be
op 11 april

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Alle lichten staan op
groen om van 2019

een succes te maken.
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Het aandeel van de Belgi-
sche biotechtrots
 Argenx is sinds 1 ja-

nuari 35 procent hoger ge-
gaan. Die sterke klim komt
boven op de fenomenale
stijgingen in 2017 (+229%)
en 2018 (+62%). Het aandeel
blijft sterk ondersteund
door de indrukwekkende
aandeelhoudersbasis in de
Verenigde Staten en een
stroom van positief nieuws.
De nieuwe klim trok zich
begin december 2018 op
gang. Argenx presenteerde
op de grootste jaarlijkse
bloedziekteconferentie
(ASH) belangrijke klinische
updates over het auto-im-
muun antilichaam ARGX-
113, of efgartigimod, en het
kankerimmunologie-middel
ARGX-110, of cusatuzumab.
De tijdelijke twijfels met
 efgartigimod, na de presen-
tatie in september van de
eerste fase II-studieresulta-
ten bij patiënten met de
zeldzame bloedingsziekte
immune thrombocytopenia
of ITP, verdwenen volledig
toen werd aangetoond dat
efgartigimod het aantal
bloedingen verminderde. Er
was ook duidelijk verband te
zien tussen de daling van de
IgG-auto-antilichamen, een
relevante verbetering van de
bloedlichaampjes en een
vermindering van de bloe-
dingen. In de tweede jaar-
helft start een fase III-stu-
die.
Met efgartigimod loopt
sinds september 2018 ook
een eerste fase III-studie, in
de spierziekte myastenia
gravis (MG). De derde indi-
catie waarop efgartigimod
wordt getest, is pemphigus
vulgaris, een zeldzame huid-
ziekte. In de eerste jaarhelft
start een derde en laatste co-

hort op van de fase II-stu-
die. In de tweede jaarhelft
start een fase II-studie in
een vierde indicatie: CIDP,
net zoals MG een spier-
ziekte.
In de huidige klinische stu-
dies wordt efgartigimod in-
traveneus toegediend. De
bedoeling is ook subcutane
(onderhuidse) toedieningen
mogelijk te maken. Daar-
voor start in de eerste jaar-
helft een fase II-studie, in
ITP. Argenx tekende in fe-
bruari een exclusieve licen-
tie met Halozyme voor het
gebruiken in drie molecu-
len, waaronder efgartigi-
mod, van zijn superieure
subcutane toedieningstech-
nologie Enhanze. Argenx
betaalde daarvoor 30 mil-
joen dollar en toekomstige
mijlpaalbetalingen kunnen
oplopen tot 160 miljoen.
Argenx verblufte op ASH
ook met sterke tussentijdse
resultaten van de fase I/II-
studie met cusatuzumab in
de zeldzame bloedkanker
AML. Het kondigde meteen
ook een stevige licentiedeal
aan met Janssen, een onder-
deel van Johnson &
Johnson. Argenx ontving in
januari 300 miljoen dollar
mijlpaalbetaling en
Johnson&Johnson inves-
teerde 200 miljoen dollar te-
gen 100,02 euro per aandeel

in het kapitaal (4,68% aan-
deel en 16% premie op mo-
ment van aankondiging). De
deal financiert een sneller
en veel uitgebreider testpro-
gramma van cusatuzumab
in hematologische ziekten.
Tegelijk behield Argenx de
optie om voor de Ameri-
kaanse markt de winsten fif-
tyfifty te verdelen via royal-
ty’s, een voorafname aan de
uitbouw van een commerci-
ële structuur. De eerste fran-

chise wordt spierziekten,
met efgartigimod in MG en
later eventueel CIPD. Een
tweede wordt bloedziekten
met AML (cusatuzumab) en
ITP (efgartigimod).
Het succesvolle Innovative
Access Program blijft rende-
ren. In maart startte partner
AbbVie de eerste klinische
studie met ABBV-151, het
vroegere ARGX-115, een
kankerimmunologiemole-
cule. Dat leverde een mijl-
paalbetaling van 30 miljoen
dollar op. De volgende be-
langrijke afspraak is de
R&D-dag op 22 mei. We
krijgen dan meer details
over twee nieuwe molecu-
len: ARGX-117 en ARGX-118.
Van de eerste weten we al
dat het een aantrekkelijk
auto-immuun antilichaam is
dat mogelijk kan worden in-
gezet in een breed spectrum
van auto-immuunziekten en
complementair kan zijn met
efgartigimod.

Conclusie
We zijn zeer tevreden met
de indrukwekkende vooruit-
gang die Argenx boekt met
de pijplijn. We kijken uit
naar de R&D-dag op 22 mei.
Dan krijgen we een beter
zicht op de volgende puzzel-
stukken in de snelle ontwik-
keling. We zijn na de
enorme stijging geen koper
meer en bouwden onlangs
onze positie in de voor-
beeldportefeuille voort af.
Het aandeel blijft wel onze
grootste positie in de ge-
zondheidssector. z

ARGENX

Koers gaat almaar hoger

Verschenen op insidebeleggen.be
op 10 april

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating:2C

Koers: 114,9 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,33 miljard euro
K/w 2018: -
Verwachte k/w 2019: -
Koersverschil 12 maanden: +87%
Koersverschil sinds jaarbegin: +35%
Dividendrendement: -

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 18 APRIL 2019 111



D e lucht blijft grijs boven
de Waals-Brabantse
onderneming Fountain,

die machines voor de distri-
butie van warme dranken
– vooral koffie, maar ook
thee, chocolade, soep enzo-
voort – commercialiseert. Na
de desastreuze jaren 2013 en
2014 zijn de kosten weer
veel beter onder controle,
waardoor Fountain rond
break-even draait.
Maar het grote probleem
blijft dat de piekomzet van
de voorbije tien jaar ook tien
jaar geleden werd gereali-
seerd met 38,7 miljoen euro.
Na een nieuwe daling van 7,4
procent in het boekjaar 2018
blijft daar nog 25,7 miljoen
euro van over. Dat is ruim 30
procent lager dan tien jaar
geleden. Vorig jaar was het
zevende jaar op rij met een
lagere omzet. Dat hoeft op
zich geen drama te zijn als
de rendabiliteit overeind
blijft. Maar ook die daalt.
Vorig jaar werd een recur-
rente (zonder eenmalige ele-
menten) bedrijfskasstroom
(rebitda) van 1,98 miljoen
euro behaald tegenover nog
2,35 miljoen voor boekjaar
2017 (-15,9%) en 2,90 mil-
joen euro in 2016 (-31,7%).
De rebitda-marge zakte naar
7,7 procent tegenover nog 8,7
procent voor boekjaar 2017,
9,9 procent voor 2016 en 11,6
procent voor 2015. Rond
2010 haalde Fountain nog
rebitda-marges van 20 pro-
cent en meer.
Een lichtpuntje is een be-
scheiden verbetering van de
recurrente bedrijfswinst (re-
bit) van 278.000 naar
285.000 euro. Door een ho-
gere belastingfactuur was er
weer een miniem nettover-
lies was 10.000 euro. In 2014
was er nog een gigantisch

nettoverlies van 15,3 miljoen
euro.
In september 2014 greep de
raad van bestuur dan ook
drastisch in. De toenmalige
CEO Paul Baeck, die nog
maar in 2012 was aangesteld,
werd ontslagen. Zijn strate-
gisch plan (Kaffa 2018) bleek
de doelstellingen niet te ha-

len. Fountain had in het eer-
ste halfjaar van 2014 een ste-
vige kapitaalverhoging door-
gevoerd, waarbij
aandeelhouders met twee
bestaande aandelen op drie
nieuwe aandelen konden in-
tekenen tegen ‘amper’ 2 euro
per aandeel (beursgang in
1999 tegen 56 euro per aan-
deel). Die kapitaalverhoging
deed het aantal aandelen van
afgerond 1,7 naar 4,15 mil-
joen toenemen.

Fountain verliest veel kleine
klanten, die ook weinig of
niet rendabel zijn. De Waals-
Brabantse onderneming
probeert die te vervangen
door grotere klanten en
heeft daarvoor de jongste ja-
ren nieuwe commerciële
medewerkers aangetrokken.
Die zijn er nog altijd niet in
geslaagd het verlies aan
kleine klanten op te vangen.
De dalende omzet blijkt dus
erg hardnekkig te zijn.
Langer dan verwacht nam
Eugeen Beckers de rol van
topman waar, maar ruim een
jaar geleden werd Patrick

Rinaldi als nieuwe CEO aan-
gesteld. Hij heeft flink wat
ervaring opgedaan bij de
grote jongens in de con-
sumptiegoederen. Maar het
blijft afwachten of hij voor
opklaringen – omzetgroei –
kan zorgen. Een ander licht-
puntje is de verdere afbouw
van de netto financiële
schuld. Die is eind vorig jaar
verder gedaald van 6,77 naar
4,46 miljoen euro of van
2,9 keer naar 2,2 keer re-
bitda.
Omdat Fountain nog altijd
geen nettowinst draait, krij-
gen de aandeelhouders op-
nieuw geen dividend. De
laatste dividenduitkering da-
teert uit 2012. Tot 2021 komt
er zeker geen dividend.

Conclusie
Enkel dankzij een betere
kostenbeheersing weet
Fountain uit de rode cijfers
te blijven. Het aandeel dob-
bert al anderhalf jaar rond
1 euro. Om weer een stij-
gende koers te bekomen,
moet de omzetkrimp plaats
maken voor een omzetgroei.
Als die er komt, is het aan-
deel vandaag goedkoop.
Maar dat herstel is de jong-
ste jaren nog niet gekomen.
Voorlopig blijft het risico
van het aandeel dan ook bo-
vengemiddeld. z

FOUNTAIN

Nog altijd slappe koffie

Verschenen op insidebeleggen.be
op 9 april

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

inside beleggen aandelen
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Koers: 1,03 euro
Ticker: FOU BB
ISIN-code: BE0003752665
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,3 miljoen euro
K/w 2018: 15
Verwachte k/w 2019: 15
Koersverschil 12 maanden: -7%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: -

De dalende omzet
blijkt erg hardnekkig

te zijn.
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D e oudste vastgoedont-
wikkelaar van het land
(sinds 1863) beleeft de

jongste jaren een tweede
jeugd. Op 29 juni 2016 be-
krachtigde een buitenge-
wone algemene vergadering
de fusie van Immobel en
Allfin Group. De architect
van die fusie is Marnix
Galle, voorzitter van de raad
van bestuur en referentie-
aandeelhouder. Dat het me-
nens is met de uitbouw van
een vastgoedportefeuille op
Europees niveau bleek vorig
najaar nog eens uit de pers-
berichten over een obliga-
tie-uitgifte van 100 miljoen
euro voor particulieren, wat
leidde tot een kaspositie van
170,9 miljoen euro per tegen
2018. Een ander teken aan
de wand was de oprichting
van een joint venture met de
Amerikaanse ontwikkelaar
Ford Partners om in het
Spaanse Marbella een resort
te ontwikkelen. Daarvoor
onderhandelt het met de in-
ternationaal gerenom-
meerde hotel- &resortuitba-
ter Four Seasons.
Lange tijd waren de activi-
teiten in België en Luxem-
burg geconcentreerd. Polen
kwam er enkele jaren gele-
den bij, en in 2017 Frankrijk.
De ambities bij onze zuider-
buren zijn erg groot, want
op termijn zou Frankrijk de
grootste markt van Immobel
kunnen worden. De basis
daarvan is de overname in
drie fasen van de vastgoed-
groep Nafilyan & Partners,
die zich vooral richt op de
regio Parijs (Ile-de-France).
Die vastgoedontwikkelaar
werd pas in 2014 opgericht,
maar wist zich al te onder-
scheiden in de ontwikkeling
van appartementen, gegroe-
peerde individuele huizen

en woningen in beheerde re-
sidenties. Op kruissnelheid
moet de groep in staat zijn
1500 tot 2000 woningen per
jaar te verkopen. Het doel is
de omzet op te krikken van
169,7 miljoen euro in 2018
naar 300 miljoen euro. Im-
mobel nam eerst een belang
van 15 procent. Via gekruiste
opties kan Immobel in het
boekjaar 2019 bijkomend 36
procent verwerven en dus
de meerderheid van Nafi-
lyan & Partners bezitten. In
de loop van het boekjaar
2020 kan het dan de reste-
rende 49 procent in handen
krijgen. Immobel zal maxi-
maal 130 miljoen euro beta-
len, in functie van de be-
drijfskasstroom(ebitda).
In 2019 voegde Immobel in
het kader van zijn Europese
expansiestrategie een presti-
gieus project in Frankfurt
aan zijn portefeuille toe.
Daarmee zet het voet aan de
grond in Duitsland, de
grootste economie van Eu-
ropa en het land waar on-
langs collega Atenor ook van
start ging. Het Eden-project
moet in 2022 opgeleverd
worden. Het wordt een wei-
nige woontorens van de
stad: 100 meter hoog en 27
verdiepingen, goed voor

20.000 vierkante meter bo-
vengrondse vloeropper-
vlakte voor 263 woongele-
genheden.
Na het overgangsjaar 2017
beloofde Immobel dat 2018,
2019 en 2020 oogstjaren
zouden zijn. In het boekjaar
2018 is die belofte ruim-
schoots ingelost. De be-
drijfsopbrengsten kwamen

uit op 326,1 miljoen euro,
een toename met 219 pro-
cent tegenover de 149,0 mil-
joen euro van 2017. Dat le-
verde een nettoresultaat
56,8 miljoen euro op, of
6,47 euro per aandeel. Dat is
514 procent meer dan de
magere 11 miljoen euro of
1,26 euro per aandeel van
2017.
Immobel heeft zijn aan-
koopdoelstelling van 2018
met 90 procent overtroffen
door meer dan 189.200 vier-
kante meter aan hoofdzake-
lijk residentiële projecten
aan de portefeuille toe te
voegen. De verkoop van het
Cedet-kantoorgebouw in
Warschau droeg bij aan de
omzet van 129,4 miljoen
euro in Polen. Opnieuw stelt
het management op basis
van de bestaande pijplijn en
de Europese expansiestrate-
gie een periode van drie
sterke jaren in het vooruit-
zicht: 2019, 2020 en 2021.

Conclusie
De verhoogde dynamiek bij
Immobel sinds de komst van
Marnix Galle (Allfin) blijkt
al uit de resultaten van het
boekjaar 2018. Het streef-
doel van een hogere renda-
biliteit van de projecten
(10% rendement op eigen
vermogen) werd vorig jaar
al ruim overtroffen. Het di-
vidend wordt met 10 pro-
cent opgetrokken tot
2,42 euro bruto per aandeel.
Een adviesverhoging dringt
zich dan ook op. z

IMMOBEL

Verhoogde dynamiek leidt tot recordprestatie

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 59,80 euro
Ticker: IMMO BB
ISIN-code: BE0003599108
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 598 miljoen euro
Verwachte k/w 2018: 9
Verwachte k/w 2019: 8
Koersverschil 12 maanden: +16%
Koersverschil sinds jaarbegin: +19%
Dividendrendement: 3,7%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 9 april
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Inditex is de maatschappij
boven de succesvolle kle-
dingketen Zara. Inditex

werd in 1963 door Amancio
Ortega Gaona gesticht als
een fabrikant van vrouwen-
kleding. Gaona is intussen
zowat de rijkste Europeaan.
De groep nam een wending
in 1975, toen in het Noord-
Spaanse La Coruna de eer-
ste Zara-winkel opende. De
eerste winkel buiten Spanje
kwam er in 1988, in Porto.
Het jaar nadien werd een
vestiging in New York ge-
opend. Op 31 januari, de af-
sluitdatum van het boekjaar
2018-2019, waren er wereld-
wijd 2131 Zara-winkels op
zorgvuldig uitgekozen plaat-
sen in populaire steden. De
groep haalt 69 procent van
haar omzet uit de Zara-win-
kels. Naast Zara omvat de
groep ook de merken
Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home (bed- en
badlinnen) en Uterqüe. Alles
samen zijn er 7490 verkoop-
punten in 96 markten en
ruim 150.000 personeels -
leden.
Online is de kledinggigant
intussen ook al in de meeste
markten aanwezig, wat een
geweldige troef is. De onli-
neverkoop steeg in het afge-
lopen boekjaar met 27 pro-
cent tot 3,2 miljard euro. Dat
is 12 procent van de groeps-
omzet (14% als we enkel de
landen tellen waar Inditex
online verkoopt).
Inditex is uitgegroeid tot
een fraai groeiverhaal. Elk
jaar sinds de beursgang wist
de groep de winst van het
jaar voordien te overtreffen.
Dat dankt ze aan haar flexi-
bele, geïntegreerde busi-
nessmodel, waarin design,
productie, logistiek en ver-

koop perfect op elkaar zijn
afgestemd. De jongste mo-
detrends worden meegeno-
men in liefst 36.000 nieuwe
items per jaar. Twee tot zes
keer per week worden de
winkels bevoorraad met de
nieuwste stukken. Die win-
kels bevinden zich op voor-
aanstaande locaties en bie-
den een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
Feedback van klanten zorgt
voor een eventuele bijstu-
ring van de collecties. Bin-
nen 24 tot 48 uur worden
bestellingen van winkels
overal ter wereld geleverd.
Dat groeiverhaal is ook op
de Madrileense beurs niet
onopgemerkt voorbijgegaan.
Het aandeel is een beurslie-
veling. Zo steeg de beurska-
pitalisatie sinds eind 2009
van 18 naar 82 miljard euro.
Het aandeel haalde de voor-
bije tien jaar een totale re-
turn (koerswinst + dividen-
den) van 500 procent, al zit
de jongste jaren de klad erin.
In het boekjaar 2018-2019
haalde Inditex een omzet
van 26,14 miljard euro, 
3 procent meer dan in de-
zelfde periode vorig jaar.
Dat is wel het laagste groei-
cijfer in vier jaar. De netto-
winst steeg met 2 procent
tot 3,44 miljard euro, het

laagste groeicijfer in vijf
jaar. De brutowinst steeg
met 4 procent, wat voor het
eerst in jaren weer een ho-
gere brutomarge opleverde
van 56,7 procent (56,3% in
boekjaar 2017-2018). De om-
zetgroei bij constante wis-
selkoersen bedroeg 7 pro-
cent. Inditex had dus wel
last van de sterkere euro.
Eind januari had Inditex

4,9 miljard euro cash, maar
het is slechts eigenaar van
enkele winkels. Voor de an-
dere werkt het met leasing-
contracten. De groep wei-
gert mee te gaan met de
concurrenten om de prijzen
te verlagen. Inditex geeft
dus prioriteit aan de marges
boven omzetgroei. Om de
tragere omzet- en winst-
groei te compenseren voor
de aandeelhouders, besliste
de raad van bestuur de pay-
outratio (het gedeelte van de
winst dat aan de aandeel-
houders wordt uitgekeerd)
op te trekken van 50 naar 60
procent. Dat betekent dat
het dividend voor boekjaar
2018-2019 met 17 procent
wordt verhoogd, van 0,75
naar 0,88 euro bruto per
aandeel.

Conclusie
Inditex is zonder discussie
topkwaliteit en presteert
operationeel en ook op de
beursvloer veel beter dan
zijn concurrent
Hennes&Mauritz (H&M).
Maar het valt niet te ontken-
nen dat de groep op een
traag groeitempo is terugge-
vallen. Het voordeel is dat
de waardering een stuk is
teruggevallen tot 22 keer de
winst voor het pas begonnen
boekjaar en een verwachte
verhouding ondernemings-
waarde (ev) tegenover de
bedrijfskasstroom (ebitda)
van 13. Maar echt goedkoop
is dat nog niet. z

INDITEX

Hoger dividend moet lagere groei compenseren

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

Koers: 26,96 euro
Ticker: ITX SM
ISIN-code: ES0148396007
Markt: Madrid
Beurskapitalisatie: 81,7 miljard euro
K/w 2018: 24,5
Verwachte k/w 2019: 22
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: +21%
Dividendrendement: 2,4%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 10 april
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D e komende kwartalen
worden cruciaal voor
de tot nu meest winst-

gevende afdeling van Qual-
comm. De Amerikaanse
technologiegroep heeft meer
dan 300 overeenkomsten,
vooral met producenten van
mobiele toestellen, waarbij
het intellectuele eigendom
voor draadloze communica-
tie (3G, 4G en sinds kort ook
5G) in bruikleen geeft. Die
patenten zijn ondergebracht
in de afdeling Qualcomm
Technology Licensing
(QTL). De gebruikers beta-
len een royalty aan QTL in
de vorm van een percentage
op de omzet van het eind-
product. Die regeling is na-
delig voor bedrijven zoals
Apple, die actief zijn in het
hogere marktsegment en
dus meer betalen voor de pa-
tenten. Apple en Qualcomm
slaagden er niet in tot een
overeenkomst te komen.
 Apple startte een rechtszaak
bij de Amerikaanse Federal
Trade Commission (FTC).
Het voelde zich gesterkt
door eerdere rechtszaken te-
gen Qualcomm in China en
Zuid-Korea. Daar werd
Qualcomm ervan beschul-
digd dat het zijn dominante
marktpositie misbruikt. De
technologiegroep werd ver-
oordeeld tot een hoge boete.
Apple wil nog een stap ver-
der gaan en eist een volle-
dige aanpassing van de ta-
riefstructuur. In afwachting
schortte Apple alle royalty-
betalingen op, wat financieel
een zware klap was voor
Qualcomm. Het belang van
de uitkomst van de rechts-
zaak kan niet worden over-
schat. Er zijn verschillende
scenario’s mogelijk. De kans
dat Qualcomm er opnieuw
met enkel een geldboete van

afkomt, is eerder klein.
Hoogstwaarschijnlijk moet
Qualcomm lagere royalty’s
aanrekenen, maar naar de
voorwaarden kunnen analis-
ten en investeerders enkel
gissen. Daarbij is het ook de
vraag of de uitspraak enkel
voor Apple geldt, of voor alle
afnemers van patenten.

Daarnaast moet er een schik-
king komen voor de achter-
stallige royaltybetalingen die
Apple nog aan Qualcomm
verschuldigd is. De schattin-
gen daarover lopen uiteen
van 2,9 tot 6,2 miljard dollar.
Belangrijk is dat Ameri-
kaanse overheid de paten-
tenportefeuille van Qual-
comm als strategisch
belangrijk beschouwt. Om
die reden werd in 2017 een
geplande overname van het
bedrijf geblokkeerd. Daarom
is het onwaarschijnlijk dat
ze Qualcomm erg verzwakt
uit de juridische strijd zal la-
ten komen. Naast de paten-
ten beschikt Qualcomm ook
over de halfgeleiderafdeling
Qualcomm Chipset Techno-
logy (QCT). Die heeft een
marktaandeel van meer dan
50 procent in het segment
van de halfgeleiders voor
mobiele toestellen. Nu de in-
komsten onder druk staan,
probeert de groep te diversi-
fiëren naar RFID (radio fre-
quency) en het internet der
dingen.
Qualcomm trok vorig jaar
30 miljard dollar uit voor de
inkoop van eigen aandelen.
Dat was een compensatie
voor de mislukte overname
van NXP Semiconductor. Na

het eerste kwartaal van het
fiscale boekjaar 2019 was
daarvan nog 7,8 miljard dol-
lar beschikbaar. Door de
aandeleninkopen is het aan-
tal aandelen de vier voorbije
kwartalen met 17 procent
verminderd. Daardoor blijft
per aandeel meer winst over.
Qualcomm had eind decem-
ber nog 10,3 miljard dollar in
kas. Daar stond een schuld
van 16,4 miljard dollar te-
genover, wat de nettoschuld
op 6,1 miljard dollar brengt.
Qualcomm besteedde vorig
boekjaar 3,5 miljard dollar
aan dividenduitkeringen.
Die bezorgen het aandeel
een aantrekkelijk rendement
van ruim 4 procent.

Conclusie
De afzetmarkt voor halfge-
leiders en draadloze techno-
logie voor mobiele toestellen
groeit. Dat is goed nieuws
voor Qualcomm, dat in beide
segmenten een sterke
marktpositie heeft. Andere
pluspunten zijn het aantrek-
kelijke dividend en de aan-
deleninkoop. Maar de olifant
in de kamer is de uitkomst
van het patentgeschil met
Apple. In het meest ongun-
stige scenario kan de nega-
tieve impact op de kasstro-
men erg groot zijn. Zolang er
geen zekerheid is over dat
cruciale dossier, zouden we
aan de zijlijn blijven staan. z

QUALCOMM

Uitkomst patentgeschil allesbepalend

Advies: houden
Risico: hoog
Rating: 2C

Verschenen op insidebeleggen.be
op 11 april

Koers: 57,44
Ticker: QCOM US
Markt: New York Stock Exchange
Isin-code: US7475251036
Beurskapitalisatie: 69,5 miljard
K/w 2018: 18,2
Verwachte k/w: 15,4
Koersverschil 12 maanden: +9,3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1,4%
Dividendrendement: 4,3%

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 18 APRIL 2019 115

RE
U



inside beleggen markt in beeld

De vastgoedgroep Aedifica
liet weten dat ze haar hotel-
portefeuille verkoopt aan
Atream, een internationale
investeerder gespecialiseerd
in hotelvastgoed. Die porte-
feuille omvat zes hotels in
Brugge, Leuven, Genk, Tonge-
ren en Lanaken. Financiële

details werden niet vrijgege-
ven, maar de transactiewaarde
lag rond de huidige markt-
waarde, die volgens analisten
kan worden geschat op 60 à
65 miljoen euro. De desinves-
tering komt niet onverwacht,
want Aedifica had al aange-
kondigt dat het een 100 pro-
centspeler in  het Europese
zorgvastgoed wil worden.
Onlangs werd een nieuwe top-
koers neergezet op
88,40 euro. De trend blijft stij-
gend. Op 80 euro ligt de eer-
ste steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 85,30 euro
Ticker: AED BB
ISIN-code: BE0003851681

In het eerste kwartaal van dit
jaar leverde Tesla, de Ameri-
kaanse producent van elektri-
sche auto’s, beduidend minder
voertuigen dan verwacht. Het
cijfer lag ook onder de eigen
schattingen. De groep leverde
63.000 auto’s, of 31 procent

minder dan in het vierde kwar-
taal van 2018. Het aantal
geproduceerde auto’s daalde
over dezelfde periode met 11
procent tot 77.100. Tesla liet al
weten dat de lagere leverings-
cijfers een negatieve impact
zullen hebben op het bedrijfs-
resultaat. Het heeft meer tijd
nodig om internationale klan-
ten te bereiken. De beleggers
straften het zwakke cijfer ech-
ter af en stuurden de koers van
Tesla lager.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 268,48 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014

In het eerste kwartaal van
2019 steeg de omzet van
Fagron, de producent van
magistrale bereidingen, met
13,4 procent tot 123,4 miljoen
euro bij een recurrente stijging
van 7,1 procent. De omzet
klom in de meeste regio’s, al

daalde hij lichtjes in Europa
door de tijdelijke sluiting van
een bereidingsfaciliteit in
Nederland, wat 4 miljoen
omzet kostte. In Noord-Ame-
rika trok de omzet met 65,1
procent aan dankzij de over-
name van Humco, terwijl ook
de steriele activiteiten van
Wichita een steentje bijdroe-
gen. Fagron blijft uitgaan van
een verdere stijging van zowel
de omzet als de winstgevend-
heid. De koers gaf enkele pro-
centen prijs op de cijfers.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 17,60 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915

Niet alleen Deutsche Bank is in
de running om Commerzbank
over te nemen. Het Italiaanse
UniCredit zou een concurre-
rend bod voorbereiden om een
controlerend belang in de bank
te nemen, als de fusiegesprek-
ken met Deutsche Bank zou-
den mislukken. Volgens bron-

nen zou Unicredit zich niet
mengen in de lopende gesprek-
ken tussen de twee Duitse
banken. Unicredit is al actief in
Duitsland via de dochter Hyp-
oVereinsbank en zou beide
banken willen fuseren. De top-
man van Deutsche Bank,
Christian Sewing, stelde dat hij
zich niet laat opjagen en dat hij
meer tijd wil om na te denken
over de fusie.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 7,41 euro
Ticker: CBK GR
ISIN-code: DE000CBK1001
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De koers van het aandeel
Melexis is vorig jaar
sterk in waarde gezakt.

Maar met de start van het
nieuwe jaar begon de her-
opleving. Tot vandaag dikte
de koers al met een derde
aan. De sterk verbeterde
toestand bij de meeste auto-
constructeurs speelt daar
ongetwijfeld een belang-
rijke rol in. Op 23 april we-
ten we meer over de situatie
bij Melexis, want dan wor-
den de resultaten van het
eerste kwartaal voorgesteld.
Mochten die tegenvallen of
in het beste geval de hoog-
gespannen verwachtingen
niet waarmaken, dan kan de
aandelenkoers weer een
dipje krijgen. Bestaande
aandeelhouders kunnen
daarop vooruitlopen door
het schrijven van een call-
optie. We denken bijvoor-
beeld aan:

Geschreven call
Schrijf call juni met uitoe-
fenprijs 68,00 euro@ 2,40
euro
Met dat contract rekenen we
erop dat de forse koersstij-
ging van de voorbije maan-
den wat stilvalt. Bezitters
van de aandelen kunnen dan
wat extra rendement gene-
reren met deze geschreven
call. Zolang de koers niet
stijgt tot boven 68 euro, zal
de optie steeds minder
waard worden en maken we
dus een mooie winst. Mocht
het aandeel Melexis er ech-
ter nog eens een spurtje om-
hoog uitpersen, dan bestaat
de kans dat we aangewezen
worden en de aandelen
moeten verkopen. We ont-
vangen dan 70,40 euro per
aandeel (68 + 2,40) en mis-
sen dan uiteraard de extra
koersstijging. Dat is de keer-
zijde van de medaille.

We schreven enkele maan-
den geleden de call april
met uitoefenprijs 56 euro.
We kregen er 3,15 euro voor.
Intussen is de koers boven
65 euro gestegen. Het be-
sproken spurtje is er dus ge-
komen. Daardoor zijn we de
aandelen kwijt en we heb-
ben er 59,15 euro voor ge-
kregen. Al bij al een niet on-
aardig bedrag.
Geïnteresseerden kunnen
nu de hieronder voorge-
stelde constructie met de
geschreven put uitvoeren.
We schreven enkele maan-
den geleden ook de put april
met uitoefenprijs 50 euro en
ontvingen daarvoor 2 euro.
Die premie bevatte alleen
tijdswaarde. Het contract is
intussen afgelopen. De pre-
mie is binnen. We kunnen
dezelfde strategie hanteren
en een langer lopend putje
schrijven.

Geschreven put
Schrijf de put juni met uit-
oefenprijs 62,00 euro@
3,20 euro
Dit contract bevat opnieuw
alleen tijdswaarde. Die ver-
dwijnt naarmate de tijd ver-
strijkt. Zolang de koers bo-
ven 62 euro noteert, zitten
we in het winnende kamp.
Pas als er een forse dip
komt, lopen we kans op
aanwijzing en moeten we
misschien de aandelen ko-
pen. We betalen dan
62 euro verminderd met de
ontvangen premie van
3,20 euro. Dat is 10 procent
lager dan de huidige beurs-
koers van het aandeel Me-
lexis. Technisch ligt er een
eerste steunzone rond
60 euro. Het betekent dat
een terugval daar kan stil-
vallen. Mocht dat gebeuren,
dan maakt u met dit con-
tract nog altijd winst. z

De Chinese aandelen-
markten kenden dit jaar
een vliegende start. De

Shanghai Composite klom in
2019 bijna 30 procent hoger,
terwijl de CSI300, de groot-
ste 300 aandelen die op de
beurzen van Sjanghai en
Shenzhen noteren, zelfs 35
procent liet bijschrijven. De
klim moet wel in het juiste
perspectief worden gezien.
2018 was een bar slecht jaar
voor Chinese aandelen, met
een gemiddelde koersdaling
van een derde. De correctie
weerspiegelde de vrees voor
een escalerende handelsoor-
log tussen China en de Ver-
enigde Staten, de economi-
sche groeivertraging en de
daling van de munt.
Begin dit jaar besloten inves-
teerders dat Chinese aande-

len te fors waren afgestraft en
er kwam een herstelbewe-
ging op gang. De Chinese
aandelenmarkten hebben het
beste kwartaal in meer dan
vier jaar achter de rug. Het
herstel werd gevoed door
gunstig nieuws. Nadat de
economische groei vorig jaar
in het traagste tempo in bijna
een kwarteeuw is gegroeid,
pakte de Chinese overheid
uit met stimulerende maatre-
gelen. De reserve-eisen voor
de commerciële banken wer-
den verlaagd om de krediet-
verlening aan kmo’s te verbe-
teren. Er kwamen ook enkele
selectieve belastingverlagin-
gen en de overheid besliste
infrastructuurwerken sneller
dan voorzien uit te voeren.
De maatregelen lijken te wer-
ken, want de PMI-index die

de activiteit in de verwer-
kende sector meet, klom in
maart voor het eerst in vier
maanden weer boven het ni-
veau van 50, dat de grens tus-
sen groei en krimp aangeeft.
Tegelijk lijkt ook een com-
promis in het handelsconflict
steeds dichterbij te komen.
Binnenkort krijgen de Chi-
nese A-aandelen een extra
duw in de rug door de her-
weging van de MSCI Emer-
ging Markets index. A-aan-
delen noteren in renminbi
op de beurzen van Sjanghai
en Shenzhen. Het gaat om
een markt van 7000 miljard
dollar. Het gewicht van de
Chinese A-aandelen in de in-
dex bedraagt nu 0,7 procent
en moet naar 3,3 procent
stijgen. De herweging start
in mei en zal tegen novem-

ber afgerond zijn.
Chinese A-aandelen zijn voor
buitenlandse investeerders
beperkt toegankelijk, maar
trackers brengen soelaas.
Omdat de meeste Ameri-
kaanse trackers door Euro-
pese regelgeving in de ban
werden geslagen, is de spoe-
ling dun. Toch vonden we
met de iShares MSCI China
ETF van BlackRock een vol-
waardig alternatief in Europa.
De tracker noteert op de
Duitse Xetra-beurs met ISIN-
code IE00BQT3WG13 en het
tickersymbool 36BZ. De trac-
ker schaduwt de evolutie van
de MSCI China A Inclusion-
index. Die index telde op 10
april 239 posities. De financi-
ële sector is het sterkst verte-
genwoordigd met 34 procent
van de marktwaarde. z

DERIVATEN

Chinese aandelen in de lift

OPTIES

Melexis



inside beleggen portefeuille

U ranium Particpation
Corp (UPC) is een
vreemde eend in onze

voorbeeldportefeuille. De
enige activiteit van het Ca-
nadese bedrijf is investeren
in fysiek uranium met het
oog op de creatie van meer-
waarden op de lange ter-
mijn. Het bedrijf is niet
blootgesteld aan de operati-
onele risico’s van de uitba-
ting van een mijn en biedt
voor de particuliere beleg-
ger een veilige manier om
in te spelen op een stijging
van de uraniumprijs. We
namen eerder dit jaar een
eerste positie, omdat de
vraag niet zozeer is of de
prijs van uranium zal stij-
gen, maar wel wanneer dat
zal gebeuren.

Positief prijzenscenario
De vraag en het aanbod van
uranium zijn sinds de kern-
ramp in het Japanse Fukus-
hima in maart 2011 zo ge-
ëvolueerd dat enkel een
nieuwe kernramp een sce-
nario met stijgende prijzen
zou doorkruisen. Boven-
dien bewijst het verleden

dat een stierenmarkt (een
lange periode van stijgende
prijzen) in een kleine markt
zoals uranium tot extreme
stijgingen kan lijden. Tij-
dens de jongste stieren-
markt (2002-2007) evolu-
eerde de uraniumspotprijs
van 8 dollar per pond naar
meer dan 140 dollar. We

mikken niet op zo’n ex-
treem scenario. Op het mo-
ment van de kernramp in
Fukushima bedroeg de
spotprijs 70 dollar per
pond. In november 2016

volgde een daling tot een
dieptepunt van 17,75 dollar
per pond. De huidige prijs
bedraagt 25,85 dollar per
pond. De prijs is dus al ge-
stegen, maar de waarne-
mers zijn het erover eens
dat een herstel richting mi-
nimaal 50 tot 60 dollar per
pond nodig is om rendabele

nieuwe productie aan te
trekken. Een timing op een
verder prijsherstel kleven is
moeilijk, maar het feit dat
we UPC dit jaar in onze top
tien hebben opgenomen,

geeft aan dat we dit jaar een
eerste aanzet verwachten.

Dreigend aanbodtekort
De marktontwikkelingen in
2018 waren heel positief
voor de prijsontwikkeling.
Enerzijds bouwden de
grootste twee producenten
– Cameco en het Kazachse
staatsbedrijf KazaAtom-
Prom – het productieaan-
bod verder af. Het wereld-
wijde primaire aanbod
daalde van een record -
niveau van 161 miljoen
pond in 2015 naar ongeveer
135 miljoen pond vorig jaar.
De vraag bedroeg ongeveer
194 miljoen pond. Het ver-
schil wordt nog bijgepast
door het secundaire aanbod
en de bestaande voorraden,
maar op termijn dreigt een
aanbodtekort zonder sub-
stantieel hogere uranium-
prijzen. Ondanks het nega-
tieve imago in veel westerse
landen zal de wereldvraag
tot 2040 jaarlijks met 1 tot
4 procent toenemen door
de bouw van nieuwe reac-
toren in heel wat opko-
mende landen, met China
voorop.
Er zijn wereldwijd 445 reac-
toren actief (tegenover 443
reactoren in maart 2011),
met daarnaast 57 reactoren

Uranium Participation wacht op hogere uraniumprijs
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Basiswaarden en trackers
Deceuninck: de wielersponsoring van de ploeg
van Patrick Lefevere is een groot succes. Niet
alleen door het aantal overwinningen, maar ook
werd met de zege van Philippe Gilbert in Parijs-
Roubaix een tweede wielermonument gewon-
nen na de zege van Julian Alaphilippe in Milaan-
Sanremo.

Vergrijzing
Galapagos maakte een nieuw warrantplan
bekend voor bestuurders en werknemers. Dat
houdt de creatie in van 2.070.000 nieuwe war-
ranten. Er zijn al 54,6 miljoen Galapagos-aande-

len in omloop. De uitoefening kan dus het aantal
aandelen met een kleine 4 procent doen oplo-
pen.

Mithra Pharmaceuticals: Allegan heeft beslist
de divisie Women’s Health toch niet te verko-
pen, maar verder te managen en te optimalise-
ren. Mee om dat te realiseren heeft het een
comité voor fusies en overnames opgericht. Vol-
gens sommige beurshuizen zou Mithra Pharma-
ceuticals een mooi overnamedoelwit voor Aller-
gan zijn met flink wat verkooppotentieel, met
Estelle en Donesta als kandidaat-geneesmidde-
len op basis van het natuurlijke hormoon Este-
trol (E4).

Nieuws uit de bedrijven

G
ET



PORTEFEUILLE

Aankoop: -

Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
100.939,84  74,8%     33.961,26  25,2% 134.901,10 100%
Prestatievergelijking
                                       Sinds 1/1/2019                                                      Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +7,5% Bel-20 +18,5%
Eurostoxx50 +14,9% MSCI World +16,1%

Orders

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

in aanbouw en plannen voor
nog eens 126 reactoren. De
heropstart van Japanse reac-
toren gaat traag door. Sinds
2018 is de interesse van in-
vesteerders toegenomen. Er
was de succesvolle beurs-
gang van Yellow Cake, een
vergelijkbare speler als UPC,
en de gedeeltelijke beurs-
gang van KazaAtomProm. In
het eerste kwartaal viel de
spotprijs terug van afgerond
29 dollar naar 26 dollar, door
de afwachtende houding van
de nutsbedrijven op de uit-

komst van de vorig jaar inge-
diende petitie (sectie 232) ter
ondersteuning van de Ameri-
kaanse uraniumproductie in
de Verenigde Staten. Tegen

de zomer zal president Do-
nald Trump een beslissing
nemen. Daarna verwachten
we een forse toename van de
activiteit, zowel op de spot-
markt als voor het afsluiten
van langetermijnafnamecon-
tracten.

Korting op intrinsieke
waarde
Veel van die contracten zijn
nog afgesloten tegen aan-
trekkelijke tarieven voor de
producenten. Wanneer die
vervallen, dreigen nieuwe

mijnsluitingen. 60 procent
van de verwachte vraag te-
gen 2035 is niet gedekt door
contracten.
UPC noteert afhankelijk van
het marktsentiment histo-
risch tussen een premie van
25 procent en een korting
van 25 procent tegenover de
netto-actiefwaarde. De hui-
dige korting bedraagt 3 pro-
cent. We bekijken of we onze
positie in UPC de komende
maanden verder kunnen uit-
breiden. Koopwaardig (ra-
ting 1B). z

De vraag is niet
zozeer of er een
prijsstijging van

uranium komt, maar
wel wanneer dat zal

gebeuren.

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 18 APRIL 2019 119



De autosector draait vier-
kant, schreven de kran-
ten enkele maanden ge-

leden nog. Maar opeens lijkt
de situatie ten goede ge-
keerd. Niet langer dan een
kwartaal is het geleden dat
het ene na het andere auto-
merk zwakke resultaten
 publiceerde. De sterke eco-
nomie stimuleert de autover-
koop, maar structurele
 problemen spelen de autofa-
brikanten parten. De klas-
sieke verbrandingsmotoren
worden uitgespuwd. Ze ver-
vuilen te sterk en verbruiken
te veel fossiele brandstoffen.
De toekomst is elektrisch, en
er zijn zware herstructure-
ringen nodig. Een nieuwe ge-
neratie wagens bouwen
vergt echter enorme investe-
ringen. Daarom wendt de
ene na de andere autocon-
structeur zich tot de kapi-
taalmarkt om via nieuwe le-
ningen vers geld op te halen.
Het lijkt dus een gedroomd
moment om stappen te zet-
ten naar de obligatiemarkt.

De rente is aantrekkelijk voor
wie geld wil lenen en de au-
tobouwers publiceren voor-
beeldige resultaten. In hun
kielzog volgen ook allerlei
toeleveranciers. De Duitse
toeleverancier Schaeffler
bracht drie leningen op de
markt. De rating BBB- wijst
op hun voortreffelijke kwali-
teit. Schaeffler haalt 65 pro-
cent van zijn omzet uit de au-
tosector, meer bepaald uit de
fabricatie van motoren en
versnellingsbakken. Het
werkt ook voor de ruimte-

vaart en bouwers van wind-
turbines. Het bedrijf puurt
daar ongeveer 1,4 miljard
euro winst uit. Het heeft wat
laat gereageerd op de hype
van de elektrische wagens,
maar het wil tot elke prijs die
achterstand goedmaken. De
nieuwe leningen moeten
daartoe bijdragen. De inte-
ressantste lijkt ons die met
een coupon van 1,875 pro-
cent, die loopt tot 26 maart
2024. Tegen een koers van
101,50 procent komt het ren-
dement op 1,60 procent.

Faurecia, dat deels eigendom
van Peugeot is, is een van de
grootste toeleveranciers aan
de autosector. Het is niet di-
rect een concurrent van
Schaeffler, want het fabri-
ceert vooral autozetels en in-
terieurinrichting. We hebben
de nieuwe obligatie opgeno-
men in de Obligatieselectie.
Met de opbrengst van de
obligatie wordt de overname
van Clarion betaald, een we-
reldspeler in elektronicasys-
temen voor dashboards.
AutoZone Inc. is een Ameri-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Cemex 3,125% 19/03/26 100 3,13% 100.000 BB
EUR Faurecia SA 3,125% 15/06/26 101,91 2,83% 100.000 BB+
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 87,28 6,34% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3% 28/02/22 102,60 2,06% 5.000 NR
USD United Parcel Service 3,4% 15/03/29 99,9 3,41% 2.000 A+
USD Autozone INC* 3,75 18/04/29 99,98 3,75% 2.000 BBB
USD Tencent Holdings 2,985 19/01/23 97,4 3,73% 200.000 A+ 
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 92,82 5,05% 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25% 15/12/22 101,20 1,90% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 107,92 0,67% 10.000 AAA
CAD AB InBev Finance 2,6% 15/05/24 98,68 2,88% 1.000 A-
AUD Coca-Cola * 3,50% 26/04/24 104,53 2,53% 2.000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 101,76 3,55% 2.000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 100,85 7,23% 5.000 AAA
TRY EIB 8% 01/04/20 85,96 25,79% 1.000 AAA 
BRL EIB 7,25% 28/06/21 102,63 5,93% 5.000 AAA
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 102,71 3,32% 1.000.000 A

inside beleggen obligaties

Autobouwers lopen op wieltjes
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kaanse detailhandelaar in on-
derdelen en accessoires voor
de automarkt. Het is de
grootste in de Verenigde Sta-
ten, met meer dan 6000 win-
kels in de Verenigde Staten,
Puerto Rico, Mexico en Bra-
zilië. Het bedrijf verkoopt
ook auto- en lichte vrachtwa-
genonderdelen, chemicaliën
en accessoires. AutoZone no-
teert op de New York Stock
Exchange sinds 2 april 1991.

De nieuwe lening heeft een
coupon van 3,75 procent en
vervalt op 18 april 2029. Cou-
pures kosten 2000 dollar. Au-
toZone heeft een goede ra-
ting BBB.

Sterk jaar
General Motors (GM) heeft
dezelfde rating. De autobou-
wer heeft het in het vierde
kwartaal van vorig jaar weer
beter gedaan dan analisten
hadden verwacht. “We lever-
den opnieuw een sterk jaar
af”, zegt CEO Mary Barra. De

nettowinst bedraagt 2 miljard
dollar. In het vierde kwartaal
van 2017 leed GM nog een
verlies van ruim 5 miljard
dollar. Voor 2019 mikt GM op
een winst per aandeel in de
bandbreedte van 6,50 tot
7 dollar. GM blijft zijn kern-
activiteiten versterken en in-
vesteert in de technologie die
de toekomst van mobiliteit
zal transformeren. Cadillac
wordt het vlaggenschip van
de elektrische voertuigen die
het bedrijf hoopt te produce-
ren. Om dat te financieren
komt GM met een nieuwe
obligatie die loopt tot 8 juli
2022. De coupon van 3,55
procent wordt in twee keer
per jaar betaald, zoals Ameri-
kaanse bedrijven wel vaker
doen. De coupures zijn be-
schikbaar per 2000 dollar.
Het gaat ook Volvo Cars voor
de wind. De aandelenkoers
steeg sinds begin dit jaar al
opmerkelijk. De van oor-
sprong Zweedse fabrikant die

nu in Chinese handen is, ver-
kocht dit jaar 11 procent meer
wagens dan in dezelfde pe -
riode vorig jaar. Net zoals alle
andere wagenbouwers inves-
teert Volvo zwaar in nieuwe,
propere motoren. Het ge-
bruikt ook de opbrengst van
de nieuwe lening daarvoor.
Volvo biedt een coupon van
2,125 procent. De stukken
worden verhandeld rond pari
en zijn verkrijgbaar in coupu-
res van 100.000 euro. De ra-
ting van Volvo ligt met BB+
wat lager dan die van GM.
Daardoor belandt de obligatie
bij de beperkt speculatieve.

Dieselschandaal
De obligaties van Volkswa-
gen, de grootste wagenbou-
wer ter wereld, behoren wel
tot het investment-gradeni-
veau. Met een rating BBB+
zijn de leningen van de vei-
lige soort. VW moest in 2015
wel toegeven dat het heeft
gesjoemeld met de uitstoot

van dieselvoertuigen. Dat
leidde tot een miljardenclaim
in de Verenigde Staten. Maar
de Amerikaanse toezichthou-
der SEC wil nog meer geld
van het bedrijf, omdat het
obligatiehouders zou hebben
bedrogen over de ontwikke-
lingen rond het dieselschan-
daal.
VW gaf onlangs drie nieuwe
obligaties uit, waarvan de
kortlopende, die vervalt op 
1 april 2022, slechts 0,73 pro-
cent rendement oplevert.
Voor het hoogste rendement
(2,15%) moet u bij de langst-
lopende obligatie zijn. Die
vervalt op 1 oktober 2027 en
geeft een coupon van 2,25
procent. De vijfjarige obliga-
tie, met een coupon van 1,5
procent, is de voorbije dagen
wat in waarde gestegen.
Daardoor bedraagt het ren-
dement nog slechts 1,40 pro-
cent. De drie obligaties wor-
den verkocht in coupures van
1000 euro. z

Moody’s heeft de rating van Zuid-Afrikaanse
overheidsobligaties behouden op Baa3. Het bete-
kent dat het kredietrisico als gemiddeld wordt
beoordeeld. Als de rating onder Baa3 zakt, degra-
deren de obligaties tot junk bonds. Dat zijn lenin-
gen van landen die onder de acceptabele investe-
ringsgraad gerangschikt staan, waardoor
bepaalde beleggers ze niet meer in portefeuille
mogen nemen. Nu het gevaar voor een kredietver-
laging weer wat is afgewend, profiteren de Zuid-
Afrikaanse rand en de obligaties in die munt.
De Zuid-Afrikaanse economie lijdt onder proble-
men die vaak dezelfde oorzaak hebben, namelijk
een jarenlang wanbeleid en corruptie. Het over-
heidsbedrijf Eskom slaagt er niet in voldoende
elektriciteit te leveren, zelfs niet in de zomer. Het
bedrijf dat 90 procent van Zuid-Afrika van stroom
voorziet, flirt al jaren met het faillissement. Cen-
trales worden al jaren verwaarloosd en noodzake-
lijk onderhoud wordt uitgesteld. Het bedrijf heeft

419 miljard rand (27 miljard euro) schulden. Al
tien jaar wordt gemiddeld één keer per jaar de
directie vervangen.
President Cyril Ramaphosa ziet het gevaar, maar
hij kan er blijkbaar niet meteen iets aan verande-
ren. Eskom stelt voor de elektriciteitsprijs de
komende drie jaar jaarlijks met 15 procent te ver-
hogen. Dat zou dramatische gevolgen hebben
voor de economie, die vorig jaar al in een recessie
belandde. De kapitaalmarkt gaat er blijkbaar van
uit dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Er zijn
signalen dat de economie stilaan overeind krab-
belt. Hopelijk zijn die hoopgevende cijfers correct.
Binnen een paar maanden zijn er verkiezingen in
Zuid-Afrika. In de aanloop daarvan kan er wel
eens creatief worden omgesprongen met econo-
mische indicatoren. Samengevat: er zijn goede
redenen om aan te nemen dat er inspanningen
gebeuren die de economie uit het slop kunnen
helpen, maar er is nog een hele weg te gaan.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1261 -8,08%
EUR/GBP 0,8628 -1,33%
EUR/NOK 9,6262 +0,31%
EUR/SEK 10,420 +0,92%
EUR/CAD 1,4999 -4,12%
EUR/AUD 1,5806 -1,08%
EUR/NZD 1,6701 -0,99%
EUR/ZAR 15,887 +8,17%
EUR/TRY 6,4138 +29,49%

Zuid-Afrikaanse overheidsobligaties behouden rating

De ene na de andere
autoconstructeur
wendt zich tot de
kapitaalmarkt om 
geld op te halen.
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Het is de jongste maanden
stil rond MP Evans. Gaat u
er nog altijd vanuit dat
Kuala Lumpur Kepong een
nieuwe overnamepoging zal
wagen? 

De ontwikkelingen kwamen
bij de Britse palmoliespeler
MP Evans in 2016 in een
stroomversnelling na de ver-
koop van de resterende Aus-
tralische vleesactiviteiten.
Afgezien van enkele te koop
staande activa in Maleisië
concentreren de Britten zich
volledig op de ontwikkeling
van de palmolieactiviteiten
in Indonesië.
Dat aantrekkelijke groeiver-
haal zette de Maleisische
multinational Kuala Lumpur
Kepong (KLK) in de tweede
jaarhelft van 2016 aan tot
een dubbel overnamebod.
Een eerste bod in cash van
640 pence per aandeel werd
verworpen, een tweede bod
van 740 pence per aandeel
(een premie van 77% op het
dertigdaagse gemiddelde
voorafgaand aan het eerste
bod van 25 oktober) onder-
ging eind 2016 hetzelfde lot.
Het verhoogde bod kleefde
een waarde van 13.300 dollar
per beplante hectare op de
groep. MP Evans rapporteert
sindsdien systematisch een
intrinsieke waarde in de
buurt van 1100 pence per
aandeel.
Operationeel doen de Britten
hun best om uit de klauwen
van KLK te blijven. De klem-
toon ligt op plantages waar-
van ze de operationele lei-

ding in handen hebben.
Daarom werd begin 2017 de
minderheidsparticipatie in
Agro Muko van 36,84 pro-
cent (7200 hectare) voor
100 miljoen Amerikaanse
dollar verkocht aan partner
Sipef. Eind 2017 nam MP
Evans voor 109 miljoen dol-
lar (inclusief 20 miljoen
schulden) een belang van 95
procent in PT Bumi Mas
Agro, een jonge plantage van
8240 hectare. MP Evans be-
taalde 13.200 dollar per hec-
tare. Het groepsareaal be-
droeg eind 2018 38.700
hectare, met nog 2700 hec-
tare onbeplante gronden.
Het management bekijkt bij-
komende overnames.
De gemiddelde leeftijd van
de palmbomen bedraagt ze-
ven jaar. De eigen productie
van palmvruchten steeg in
2018 met 32 procent tot
572.000 ton en zal tegen
2025 klimmen tot meer dan
1 miljoen ton. Tegen 2023
verdubbelt het aantal ver-
werkingsmolens van de
groep tot zes.
De aandeelhouders worden
aanzienlijk meer verwend
dan voor 2016. Het gewone
brutodividend werd op jaar-

basis opgetrokken van 8,75
pence naar 17,75 pence (2,6%
brutorendement). De groep
verwacht dat tegen 2025 een
brutodividend van 41 pence
haalbaar is. Er loopt daar-
naast een bescheiden aande-
leninkoopprogramma.
Het aandeel viel het voorbije
jaar onder druk van de fors
gedaalde palmolieprijs met
9,6 procent terug, maar pres-
teerde beduidend beter dan
de sectorgenoten Sipef 
(-19,7%) en Anglo-Eastern
Plantations (-31,8%). KLK
maakte van de zwakke markt
gebruik om sinds mei 2018
zijn positie in MP Evans uit
te breiden van 13,05 procent
naar 20,45 procent. We ver-
wachten vroeg of laat een ul-
tieme overnamepoging, al is
de timing niet te voorspellen.
Een bod in de buurt van de
intrinsieke waarde van 1100
pence lijkt ons niet realis-
tisch. De koers impliceert
een waarde per beplante
hectare van circa 13.350 dol-
lar, ten opzichte van
9850 dollar voor Sipef. Be-
staande posities zouden we
aanhouden (rating 2B). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Hoe gaat het met MP Evans?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Donderdag 11/4:  Agnico Eagle Mines, Qualcomm en aandelenlijsten
Vrijdag 12/4:   analyse big farma en voorwoord 
Maandag  15/4: Uranium Participation, lezersvraag (MP Evans) 
Dinsdag 16/4: Moury Construct, Perrigo; beleggerscompetitie en grondstoffen (kobalt) 
Woensdag 17/4: Engie, LVMH;  pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be
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Argenx 111
Commerzbank 116
Fagron 116
Fountain 112
Immobel 113
Inditex 114
Melexis 117
MP Evans 122
Qualcomm 115
Tesla Motors 116
Uranium Participation 118

DONDERDAG 18 april
Arcadis: trading update Q1
Basic-Fit: trading update Q1
Schlumberger: resultaten Q1
Sipef: resultaten Q1
Sligro Food Group: trading update Q1
Wessanen: trading update Q1

DINSDAG 23 april
7C Solarparken: jaarresultaten 2018
Anglo Eastern Plantations:
jaarresultaten 2018
BinckBank: trading update Q1
Melexis: resultaten Q1
Orange Belgium: resultaten Q1

WOENSDAG 24 april
AB inBev: jaarvergadering
Akzo Nobel: resultaten Q1

DONDERDAG 25 april
Anglo-Eastern Plantations:
jaarresultaten 2018
Intel: resultaten Q1

CHAT MEE
op donderdag  18 april. 
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