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Met de cijfers van Alcoa (lees 
p. 4) komt traditioneel het Ame-
rikaanse resultatenseizoen op

gang. Na de resultaten over het tweede
kwartaal leefde de overtuiging dat de
winstrecessie, die al vijf kwartalen aan-
hield, met het derde kwartaal achter de
rug zou zijn. Maar op basis van de prog-
noses van de analisten zouden de bedrij-
ven in de Standard&Poor’s500-index
hun winst over het derde kwartaal toch
voor de zesde keer op rij zien zakken.
Gemiddeld zou de achteruitgang 1,6 pro-
cent bedragen.
Dat is vervelend, want sinds 1936 is

het nog maar negen keer gebeurd dat
een winstrecessie vijf
kwartalen of meer heeft
geduurd. Twee op de
drie keer ging dat
gepaard met een econo-
mische recessie, waar-
van voorlopig absoluut
geen sprake is. Ook
ongeveer twee op de
drie keer viel zo’n lange
winstrecessie samen met
een dalende beurstrend. Dat is nu ook
niet het geval: de huidige hausse- of stie-
renmarkt loopt al negentig maanden.
Zevenenhalf jaar was er geen correctie
van meer dan 20 procent vanaf de top
meer. Het is dus wel uitkijken geblazen.
Maar er zijn evengoed hoopvolle sig-

nalen. Vlak voordat de resultaten worden
bekendgemaakt, waren de analisten de
afgelopen vijf jaar bijna altijd te pessi-
mistisch, zodat de ondernemingen uit-
eindelijk beter bleken te presteren dan
de analisten hadden voorspeld. Sinds
2010 waren er maar twee trimesters
waarin de bedrijven het niet minstens
1,6 procent beter deden dan de analis-
tenconsensus. De kans is dus nog altijd
reëel dat er na vijf trimesters toch een

einde komt aan de winstrecessie. En als
een lange periode van lagere winsten
voorbij is, beleeft Wall Street doorgaans
een sterkere periode. De voorbije tachtig
jaar was er het daaropvolgende jaar een
gemiddelde stijging van 12 procent,
tegenover de gemiddelde jaarlijkse beurs-
klim van 8 à 9 procent op lange termijn.

Uitstel is hopelijk afstel
We kunnen niet anders dan ook com-

mentaar leveren op het denkspoor van
een meerwaardebelasting op aandelen,
als de opvolger van de hatelijke ‘specu-
latietaks’, die volgens de jongste bere-
keningen de overheid veeleer 50 miljoen

euro gaat kosten, en
geen 34 miljoen euro
opbrengt, zoals in de
begroting van 2016 is
voorzien. 
Louter om een trofee

bij de achterban binnen
te halen, willen som-
mige politici het beleg-
gen in aandelen zwaar
aanpakken. Zo hard dat

ze het beleggen voor de kleine, particu-
liere spaarder zowat ten grave dragen.
Uiteraard kunnen we ons daar niet mee
verzoenen. Het komt neer op een
extreme discriminatie van de aandelen-
belegger tegenover beleggers in fondsen,
goud, kunst, oldtimers of vastgoed.
Het is ook in een dubbel opzicht een

totaal ongeschikte maatregel om het
begrotingstekort te helpen dichten. Kijk
naar de speculatiebelasting: de opbrengst
zal tegenvallen door ontwijkgedrag.
Daarnaast is de jaarlijkse opbrengst voor
de begroting totaal onvoorspelbaar,
omdat de beursprestaties zelf vooraf
onbekend zijn. We hopen vurig dat het
uitstel om studiewerk te verrichten, tot
afstel zal leiden. z
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U mag analyses verwachten van:

• BARCO (do 20/10)
• DAIMLER (ma 24/10)
• SCHLUMBERGER (vr 21/10)
• SIPEF (vr 21/10)
• UMICORE (ma 24/10)

Chat mee donderdag 20 oktober. 
van 12 tot 13 uur!

NA EEN LANGE
PERIODE VAN

LAGERE WINSTEN
PRESTEERT WALL

STREET DOORGAANS
STERKER.

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.
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Beleggen in aandelen uit de luxe-
sector stond jarenlang garant voor
superieure returns. De producen-

ten van luxegoederen surften mee op de
grote trend van de opkomende midden-
klasse in de groeilanden. De ‘nieuwe rij-
ken’, in vooral Azië, wilden heel duidelijk
hun nieuwe, verbeterde status aan de
buitenwereld tonen. Mannen pronkten
met de nieuwste Porsche en een Rolex-
horloge, terwijl de dames met het nieuw-
ste kleedje van Birkin en hun Vuitton-
handtas in de winkelstraten flaneerden.
Daar is onlangs wel verandering in

gekomen. Ondernemingen uit de luxe-
sector komen plots met winstwaarschu-
wingen, spreken over het terugschroeven
van omzet- en winstdoelstellingen, heb-
ben het over winstdalingen. Zo pakte
midden september Richemont met een
fikse winstwaarschuwing uit. Het stelde
voor het lopende boekjaar een winstda-
ling van liefst 45 procent in het vooruit-
zicht. Nauwelijks 24 uur later liet Hermes
Internationalweten dat het de doelstel-
ling van 8 procent omzetgroei per jaar

laat varen wegens té ambitieus. Aan-
deelhouders konden hun oren niet gelo-
ven en stuurden de aandelen respectie-
velijk 5 en 7 procent lager. Analisten spre-
ken zelfs over een crisis in de luxesector.
Dat vinden we toch wel overtrokken.

Weg met de extravagantie
Laten we even kijken naar de oorzaken

die aan de grondslag liggen van enkele
tegenvallende berichten van de afgelo-
pen weken en maanden uit de luxesec-
tor.

• Lagere groei. Het is duidelijk dat de
lagere groei van de wereldeconomie in
het algemeen en van de opkomende lan-
den in het bijzonder mee aan de basis

ligt van de minder florissante berichten
uit de luxewereld. We denken dan in de
eerste plaats aan China. De opkomende
middenklasse in China, maar ook elders,
was in het afgelopen decennium hét fun-
dament voor de sterke omzet- en winst-
groei van de luxeconcerns. Door de groei-

vertraging komen er minder snel ‘nieuwe
rijken’ bij en is de groei bij de luxegroepen
afgevlakt tot zelfs verdwenen. Het
zwaarst getroffen is de Russische markt
voor luxegoederen, door de economische
recessie als gevolg van het instorten van
de energieprijzen.

Er is geen luxeprobleem

CHINA HEEFT DE
GEWOONTE EEN HALT

TOEGEROEPEN OM DURE
RELATIEGESCHENKEN TE
GEVEN AAN ONDER MEER
OVERHEIDSPERSONEEL.
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• Minder extravagantie. Boven op de
groeivertraging in China en heel wat
andere Aziatische landen kwam de spe-
cifieke aanpak van de overheden om de
extravagantie aan banden te leggen. Ook
de gewoonte dure relatiegeschenken te
geven aan onder meer overheidsperso-
neel, is een halt toegeroepen. Ook dat
weegt op de verkoopcijfers van de luxe-
concerns.

• Sterkte van de Zwitserse frank. Wie
wat meer in detail kijkt, ziet meteen dat
niet alle luxegroepen even hard getroffen
zijn. De grootste klappen zijn niet toe-
vallig voor de twee grote Zwitserse luxe-
concerns Richemont en Swatch Group.
Jarenlang profiteerden ze van de lage
notering van de Zwitserse frank (CHF)
ten aanzien van onder meer de euro en
de dollar, maar daar kwam begin vorig
jaar abrupt een einde aan toen de Zwit-
serse centrale bank de koppeling moest
loslaten. En dat heeft de Zwitserse bedrij-
ven voor extra problemen gesteld.

• Afhankelijkheid van luxehorloges.
Bij Richemont (onder meer Cartier-hor-
loges) en Swatch Group (zie hieronder)
speelt bovendien nog extra mee dat ze

sterk afhankelijk zijn van één segment,
de luxehorloges. Dat segment is behalve
door de dure Zwitserse munt (flink wat
van de productie gebeurt in eigen land)
extra getroffen door de opkomst van
smart watches (zoals de Apple Watch).

Een tijdelijk fenomeen
Het zijn onmiskenbaar factoren die op

de markt van luxeartikelen wegen. We
denken echter niet dat het structurele
factoren zijn. De opkomende midden-
klasse blijft de overheersende, structurele
trend. Dus zien we de crisis in de luxe-
sector eerder als een tijdelijk fenomeen.
Daarmee hebben we niet gezegd dat we
snel terugkeren naar de groeiritmes van
enkele jaren geleden. Maar groeimoge-

lijkheden zijn er wel degelijk nog steeds.
LVMH, de onbetwiste marktleider in

het luxesegment, gaf vorige week een
tradingupdate over het derde kwartaal.
Een dubbele reden om er een specifieke
aandelenanalyse aan te wijden (zie pagina
7). Bij Kering (bekend van het luxemerk
Gucci en daarnaast ook Puma, Bottega
Veneta, Saint-Laurent) is geen sprake
van kommer en kwel, wat het aandeel
ook een bovengemiddelde waardering
geeft. Te behouden. Idem dito voor Her-
mes International. De koers van Riche-
mont staat wel 15 à 20 procent lager dan
begin dit jaar. De fikse winstwaarschu-
wing zorgt voorlopig nog niet voor een
aantrekkelijke waardering. Ook dat aan-
deel is te behouden. z

Ω Swatch Group is sinds
1998 de nieuwe naam van
SMH (Swiss Corporation
for Microelectronics en
Watchmaking Industries),
dat op zijn beurt het resul-
taat was van de fusie uit
1983 van ASUAG en SSIH,
toen de belangrijkste twee
Zwitserse horlogemakers.
Net als toen breken voor de
Zwitserse horloge-indus-
trie weer ‘uitdagende’ tij-
den aan.

Ω Swatch Group genereert
87 procent van zijn inkom-
sten in vreemde valuta,
maar de kosten zijn nog
steeds voor het overgrote
deel in Zwitserse frank. En
er zijn nog andere bekom-
mernissen, zoals de mani-
feste groeivertraging in de
opkomende landen, waar-
door de verkoop van luxe-
horloges al drie jaar stag-
neert, en de lancering van
de Apple Watch.

Ω Swatch Group is natuurlijk

een naam als een klok in de
internationale horloge -
wereld. Iedereen kent de
Swatch-uurwerken, maar
de Swatch Group is meer
dan dat. Ze overkoepelt
liefst achttien merken in
horloges en juwelen, exclu-
sieve verkooppunten als
Tourbillon en Hour Passion,
en de productie en de ver-
koop van horloge-onderde-
len en elektronische com-
ponenten.

Ω Liefst zeven van zijn acht-
tien merken bevinden zich in
het prestigieuze, exclusieve
topsegment van de markt.
Het gaat om Breguet,
Harry Winston, Blancpain,
Glashütte Original, Jaquet
Droz, Léon Hatot en
Omega. In het hoge seg-
ment vinden we Longines,
Rado en Union Glashütte
terug. Ook in het midden-
segment biedt de groep
een heel gamma horloges
en juwelen aan met Tissot,

Balmain, Certina, Mido,
Hamilton en Calvin Klein.
Naast Swatch zelf heeft de
groep in het basissegment
ook nog Flik Flak, een merk
voor kinderen. Zo heeft de
groep niet alleen voor alle
inkomensklassen, maar ook
voor alle leeftijdscatego-
rieën een aanbod.

Ω De expansie van de groep
werd het voorbije decen-
nium gedragen door een
forse groei in de opko-
mende landen en de hunker
naar westerse luxeproduc-
ten bij de ‘nieuwe rijken’
daar. Swatch Group reali-
seert meer dan de helft van
de groepsomzet in Azië.
Vorig jaar kwam 4,8 miljard
van de 8,5 miljard Zwit-
serse frank groepsomzet
uit Azië.

Ω In de eerste jaarhelft was
sprake van een gevoelige
omzetdaling met 11,4 pro-
cent tot 3,67 miljard frank.
De winstmarge stond

zwaar onder druk: de
bedrijfswinst zakte met
53,6 procent van 761 naar
353 miljoen frank, wat een
daling van de ebit-marge
betekende van 18,2 naar
9,5 procent. Het netto -
resultaat nam af van 548
naar 263 miljoen frank 
(-52%).

Ω Sinds eind 2013 is de koers
meer dan gehalveerd. Maar
sinds de eerste jaarhelft
lijkt toch sprake van beter-
schap. Zodoende zou het
tweede halfjaar 2016 een
stuk beter moeten zijn dan
de tweede helft van vorig
jaar. Tegen 1,3 keer de
boekwaarde en 9 keer de
verhouding ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte
van de bedrijfskasstroom
(ebitda) lijkt de markt nog
niet te geloven dat het
weer beter gaat. Vandaar
de adviesverhoging voor de
Zwitserse luxegroep tot
‘koopwaardig’ (rating 1A).

SWATCH GROUP IS DE FAVORIET

VIJF BELANGRIJKE LUXEGROEPEN IN CIJFERS

Groep Koers K/w’16 Ev/ebitda Dividend-   Koersprestatie
’16 rendement          1/1/2016

Hermes International 363 EUR 34,5 19,5 0,9%                +17%

Kering 185,9 EUR 20,6 13,5 2,1%                +18%

LVMH 163,8 EUR 21,0 10,5 2,2%                +13%

Richemont 60,25 CHF 24,3 12,6 2,8%                 -16%

Swatch Group 273 CHF 21,3 10,3 2,7%                 -22%



D e Amerikaanse aluminiumpro-
ducent Alcoa wordt na 128 jaar
opgesplitst in twee afzonderlijke

entiteiten. De upstreamdivisie behoudt
de naam Alcoa (en het tickersymbool
AA) en omvat alle mijnbouwactiviteiten
van de groep, samen met het smelten
van aluminium en andere metalen. Arco-
nic (tickersymbool ARNC) groepeert het
downstreamsegment – alle activiteiten
waar verwerkt aluminium aan te pas
komt. De logica achter de splitsing is dat
de waarde van de afzonderlijke bedrijven
volgens het management hoger is dan
de waardering die de markt aan het
gecombineerde bedrijf toe-
bedeelt.
In de aanloop naar die ver-

deling voerde Alcoa een
omgekeerde aandelensplit-
sing door, waarbij drie
bestaande aandelen werden
ingeruild tegen één nieuw
aandeel. Arconic behoudt
een belang van 19,9 procent
in Alcoa en beide bedrijven
blijven nauw samenwerken. We ver-
wachten dat de beurskoers van Alcoa
na de splitsing sterker samenloopt met
de aluminiumprijs dan tot nu het geval
was. Arconic kan door zijn hogere mar-
ges aanspraak maken op een hogere
waardering. De aluminiumprijs is dit
jaar al met 13 procent opgeveerd, nadat
die eind vorig jaar het laagste niveau
sinds 2009 had bereikt. Alcoa verwacht
dat de vraag naar aluminium dit jaar
met 5 procent toeneemt en het aanbod
met 3 procent. Het deficit wordt door
het bedrijf op 615.000 ton geschat,
ondanks de aanhoudende overcapaciteit
in China.
De groepsomzet van Alcoa daalde in

het derde kwartaal met 6,5 procent naar
5,21 miljard dollar. Een groot deel van
die achteruitgang was het gevolg van
de stopzetting en de verkoop van activa.
Alcoa doet dit jaar voor 1,2 miljard dollar
overtollige bedrijfsonderdelen van de
hand. De aangepaste nettowinst kwam
met 161 miljoen dollar wel hoger uit dan
in dezelfde periode vorig jaar, maar bleef
wel onder de consensusverwachting.
Arconic zag zijn omzet met 1 procent

dalen naar 3,4 miljard dollar. Door pro-
ductiviteitswinsten klom de operationele
winst wel met 4 procent. De groepsomzet
van het nieuwe Alcoa bleef op jaarbasis
ongewijzigd op 2,3 miljard dollar (inclu-
sief interne transacties). De operationele
winst kreeg wel een flinke tik (-15%). De
hogere aluminiumprijs werd tenietge-
daan door hogere kosten en ongunstige
valutaverschillen. De omzetprognose
voor Arconic werd verlaagd door de tra-
gere groei op de meeste eindmarkten.
Dat is onder meer het geval in het seg-
ment van de vliegtuigmotoren. De ver-
pakkingsindustrie heeft dan weer af te

rekenen met prijsdruk.
Alcoa had aan het einde

van het derde kwartaal een
liquiditeitspositie van
1,86 miljard dollar en de
vrije kasstroom is positief.
De nettogroepsschuld
bedraagt 8,44 miljard dollar.
Daarvan wordt 1,25 miljard
dollar toegewezen aan
Alcoa, dat voor dat bedrag

een lening aanging. De rest, 7,19 miljard
dollar, komt bij Arconic terecht. Ook de
toekomstige pensioenverplichtingen
worden verdeeld. Daar neemt Arconic
de zwaarste last op zich, maar Alcoa blijft
niet ver achter. z

Conclusie
De beurscarrière van Alcoa eindigt
een beetje in mineur door de veeleer
tegenvallende kwartaalcijfers en de
neerwaartse bijstelling van de ver-
wachtingen. We verlagen dan ook het
advies en zetten het aandeel tijdelijk
op verkopen, omdat de kans groot is
dat de Belgische fiscus roerende voor-
heffing aanrekent op het afgesplitste
deel. Dat was eerder ook het geval bij
de splitsing van andere buitenlandse
aandelen.
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Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Afscheid in mineur
ALCOA

ALCOA WORDT
NA 128 JAAR
OPGESPLITST

IN TWEE
AFZONDERLIJKE
ENTITEITEN.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 12 oktober

Munt: dollar
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 12,47 miljard dollar
K/w 2015: 15,7
Verwachte k/w 2016: 21,9
Koersverschil 12 maanden: -6,4%
Koersverschil sinds jaarbegin: - 3,9%
Dividendrendement: 1,27 %
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Topman stapt onverwachts op
BONE THERAPEUTICS

Aandelen

V orige week nam Enrico Bastianelli,
de CEO van Bone Therapeutics,
onverwachts ontslag om persoon-

lijke redenen. Hij bekleedde die functie
sinds 2006, het jaar dat Bone werd opge-
richt als spin-off van de ULB. Het Waalse
biotechbedrijf ontwikkelt botvormende
celtherapieproducten voor het herstel en
de preventie van botbreuken. Het nieuws
over het vertrek van Bastianelli zette het
aandeel opnieuw onder druk. De koers
had al ruim 35 procent verloren sinds
begin augustus de lock-upperiode was
afgelopen – de periode
waarin de financiers die
vóór de beursgang hadden
geïnvesteerd, niet vrij hun
aandelen konden verhan-
delen. Een van de geld-
schieters van het eerste uur,
Theodorus II, een zaai -
kapitaalfonds van de ULB,
ging onder de deelname-
drempel van 5 procent.Wij zijn ook ver-
rast door de timing van het vertrek van
Bastianelli, anderhalf jaar na de IPO,
maar we gaan ervan uit dat het project
voldoende op de sporen staat en dat het
bestaande management het verder kan
ontwikkelen. Het team werd dit jaar ver-
sterkt met de benoeming van Benoît
Champluvier tot chief technology en
manufacturing officer. Bastianelli wordt
vervangen door interim-CEO Thomas
Lienard, die sinds eind vorig jaar mee
de strategische lijnen uitzette als chief
business officer. Technologisch heeft Bone
Therapeutics in zijn onderzoeksgebied
een jarenlange voorsprong. Het heeft
weinig tot geen bekende concurrentie,
tot en met het preklinische onderzoek.
Het ontwikkelde twee producten:
PREOB, een autoloog botvormend cel-
therapieproduct, dat wordt gemaakt uit
beenmergcellen van de patiënt, en
ALLOB, een allogeen botvormend cel-
therapieproduct, gemaakt uit beenmerg-
cellen van een gezonde vrijwilliger.
Met PREOB lopen twee fase IIb/III-

studies, tegen osteonecrose (het afsterven
van het heupbeen) en niet-helende bot-
breuken. In de eerste helft van 2017 start
in de Verenigde Staten een fase III-
 osteonecrosestudie met PREOB als eerste

klinische studie. Die stap moet het bedrijf
een significante extra uitstraling geven.
Er zijn ook plannen voor een tweede stu-
die in de Verenigde Staten met ALLOB.
Het marktpotentieel ervan is veel groter,
gezien de belangrijke voordelen op het
gebied van dosering, logistiek en schaal-
baarheid. Daarom is het veel aantrekke-
lijker voor de grote farmaspelers. De
beslissing eerder dit jaar om in het onder-
zoeksprogramma naar ernstige osteo-
porose – een miljardenmarkt – om te
schakelen van PREOB naar ALLOB was

dan ook zeer goed nieuws.
In 2017 start een fase II-

studie. Begin oktober bleek
uit een fase I/IIa-studie met
ALLOB dat de eerste groep
van acht patiënten die een
lumbale vertebrale fusie-
operatie moesten onder-
gaan de vooropgestelde
doeltreffendheidsresultaten

haalden. De volledige studieresultaten
bij zestien patiënten volgen in het tweede
kwartaal van 2017. Daarnaast is het de
komende kwartalen uitkijken naar de
verdere resultaten in de fase II-studie met
ALLOB bij traag helende breuken. Zeven
van de eerste acht patiënten haalden posi-
tieve werkingsresultaten, en na succes
bij minstens vijf van de volgende acht
patiënten mag de studie vervroegd wor-
den afgesloten. z

Conclusie
De markt twijfelt aan het potentieel
van Bone Therapeutics. Bovendien
houdt ze er rekening mee dat het
bedrijf, in de lijn van de verwachtin-
gen bij de IPO, tegen begin 2018 op
de een of andere manier zijn kaspo-
sitie (26,6 miljoen euro eind juni) moet
versterken. We bevestigen ons koop-
advies, maar zoals altijd bij bio -
techaandelen is het risico hoog.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 60 miljoen euro
K/w 2015: -
Verwachte k/w 2016: -
Koersverschil 12 maanden: -57%
Koersverschil sinds jaarbegin: -54%
Dividendrendement: -

DE MARKT
TWIJFELT AAN
HET POTENTIEEL

VAN BONE
THERAPEUTICS.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 14 oktober
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D oro, de Zweedse marktleider in
mobiele telefonie voor senioren,
zag de ontwikkeling van zijn

Doro Care-segment sinds enkele kwar-
talen onderdrukt door een klacht van
een concurrent in Zweden tegen SKL,
het overkoepelende overheidsorgaan
dat verantwoordelijk is voor het raam-
akkoord met leveranciers voor de digi-
talisering van personenalarmsystemen.
Sinds de klacht ingediend
is, hebben de gemeenten
geen nieuwe contracten uit-
geschreven. Eind september
werd de klacht verworpen.
Er is nog beroep mogelijk
tegen die beslissing, maar
het management van Doro
maakt zich sterk dat de peri-
ode van stilstand nu snel ten einde komt.
In 2015 was Doro Care goed voor

171,4 miljoen Zweedse kronen omzet,
of 9,3 procent van het groepstotaal. Maar
het segment geniet van hogere marges
en nog flink wat groeipotentieel, en moet
de komende jaren uitgroeien tot een ren-
dabele groeipool. De overname in
februari van Trygghetssentralen, het
grootste Noorse privébedrijf dat actief
is in telecare voor senioren, past perfect
in die strategie. Het bedrijf realiseert een
jaarlijkse omzet van 68 miljoen Noorse
kronen en is sinds 15 april geïntegreerd
in de Noorse activiteiten van Doro.
De tijdelijke perikelen bij Doro Care

noopte Doro begin juli tot een winst-
waarschuwing. Het verwachtte niet lan-
ger een winsttoename, maar een lichte
daling tegenover 2015 (2,78 Zweedse
kronen per aandeel). De ambitie voor
een toename van de jaaromzet (1,83 mil-
jard kronen in 2015) bleef wel overeind.
De omzet steeg in de eerste jaarhelft met
16,4 procent, tot 886,5 miljoen kronen,
waarvan het tweede kwartaal een stijging
van 11,8 procent tot 473,5 miljoen kronen
voor zijn rekening nam.
Geografisch zien we een positieve evo-

lutie in thuisbasis Scandinavië (232,1 mil-
joen kronen, +13,7 % en 26,2 % van het
groepstotaal), in Noord-Amerika
(128,8 miljoen kronen, +148 % en 14,5 %
van het groepstotaal) en in de regio Duits-
land, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-

Europa (189,1 miljoen kronen, +9,7 % en
21,3 % van het groepstotaal). De overige
regio’s stagneerden. Het aandeel van de
smartphone in de omzet steeg van 13
naar 21 procent. De evolutie van de
bedrijfswinst (ebit) blijft echter wispel-
turig. In het tweede kwartaal daalde de
ebit van 29,3 miljoen kronen vorig jaar,
naar 4,2 miljoen kronen, al bevat dat laat-
ste cijfer wel 4,9 miljoen kronen aan her-

structureringskosten. Doro
verloor immers een belang-
rijke klant in het lagere seg-
ment voor vaste telefoons,
en kende leveringsproble-
men bij de duurdere tele-
foons, die ook nog kunnen
wegen op het derde kwar-
taal. Na zes maanden is er

een verdubbeling van de ebit, van 6,8
naar 13,5 miljoen kronen, of een toename
van de ebit-marge van 0,9 naar 1,5 pro-
cent. Tegenover een klein nettoverlies
van 0,6 miljoen kronen in de eerste helft
van 2015 is er een nettowinst van 7 mil-
joen kronen, of 0,3 kroon per aandeel.
Doro realiseerde de voorbije drie jaar
gemiddeld 58,8 procent van zijn jaarom-
zet in de tweede jaarhelft. Belangrijk is
dan ook de aanhoudend positieve evo-
lutie van het orderboek. In het tweede
kwartaal nam het aantal nieuwe orders
met 17,9 procent toe, tot 458,8 miljoen
kronen. z

Conclusie
Het begin van een oplossing bij Doro
Care zorgde al voor een sterke her-
stelrally. Toch vinden we het aandeel
nog voldoende aantrekkelijk gewaar-
deerd, tegen 13,9 keer de verwachte
winst voor 2017 en met een verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 8 keer voor 2017.
We verhogen daarom ons advies.
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Klaar voor groei
DORO AB

DE EVOLUTIE
VAN DE

BEDRIJFSWINST
BLIJFT

WISPELTURIG.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 17 oktober

Munt: Zweedse kroon
Markt: Stockholm
Beurskapitalisatie: 1,56 miljard kronen
K/w 2015: 24
Verwachte k/w 2016: 28
Koersverschil 12 maanden: +57%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7,7%
Dividendrendement: -
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Koning van de luxe
LVMH

Aandelen

Met een beurskapitalisatie van
83 miljard euro is Louis Vuitton
Moet Hennessy – afgekort

LVMH – drie keer groter dan de andere
bekende luxeconcerns. Het doet het ook
beter dan zijn sectorgenoten. De koers
heeft positief gereageerd op de trading -
update die LVMH bekendmaakte over
het derde kwartaal. De gezonde groei
van de omzet bewijst dat het pessi-
misme over de luxesector overtrokken
is. De organische groei
(zonder rekening te
houden met overna-
mes of desinvesterin-
gen) bedroeg 6 procent
in de periode juli-sep-
tember en 5 procent in
de eerste negen maan-
den van 2016. Dat cijfer
ligt boven de analisten-
consensus van 4 pro-
cent en wijst op een versnelling met 
4 procent tegenover het tweede kwar-
taal. Na drie kwartalen dikte de omzet
aan met 4 procent tot 26,3 miljard euro.
De jaaromzet komt in 2016 naar ver-
wachting uit op 37,1 miljard euro.
In zowat elke afdeling ligt de omzet-

groei boven het sectorgemiddelde. De
grootste en meest rendabele divisie,
Mode en lederwaren, zorgde mee voor
de aangename verrassing. Die afdeling
– met topmerken als Louis Vuitton,
Fendi, Donna Karan, Givenchy en
Kenzo – leverde in het derde kwartaal
34 procent van de omzet en liet een groei
van 5 procent optekenen. Dat is een dui-
delijke verbetering tegenover de eerste
helft van dit jaar, waardoor er na negen
maanden een organische groei van 
2 procent is. De andere divisie met een
hoge winstmarge is Wijnen en sterke-
dranken, met de topmerken Moét &
Chandon, Dom Perignon, Veuve Cli-
quot, Château d’Yquem en Hennessy.
De organische omzetgroei van die afde-
ling bedroeg na het derde kwartaal 
4 procent en na drie kwartalen 7 pro-
cent.
De afdeling Selectieve retailing omvat

behalve de Sephora-shops vooral DFS
Group, de grootste luxewinkelketen
voor reizigers, met ruim 1100 winkels.

Die divisie is al enige tijd een van de
sterkste groeiers in de groep. In het
derde kwartaal steeg de omzet ervan
met 8 procent (6 % organisch na negen
maanden). De omzet van Selectieve
retailing nadert zo met rassen schreden
die van Mode en lederwaren (8,3 tegen-
over 9,0 miljard euro na negen maan-
den).
De cijfers van de resterende divisies

– Horloges en juwelen (met topmerken
als TAG Heuer, Zenith
en Hublot) en Parfums
en cosmetica (met mer-
ken als Parfum Chris-
tian Dior, Guerlain en
Parfums Givenchy)
lagen met een stijging
van 2 en 10 procent in
het derde trimester ook
een stuk boven het sec-
torgemiddelde. Hun

gewicht in de totale omzet is veeleer
beperkt.
Het management onder leiding van

CEO en hoofdaandeelhouder Bernard
Arnault kijkt met vertrouwen naar de
toekomst. Concrete prognoses voor dit
jaar geeft de bedrijfsleiding niet. Ze blijft
wel mikken op groei, ondanks de eco-
nomische onzekerheid en de wissel-
koersschommelingen. z

Conclusie
LVMH bewijst in het derde kwartaal
dat het nog altijd een luxeconcern
van topkwaliteit is. Tegen 21 keer de
verwachte winst en 10,5 keer de ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2016 is de Franse luxe-
gigant niet duurder dan het sector-
gemiddelde, ondanks zijn superieure
prestaties. Vandaar de adviesverho-
ging.

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

Munt: euro
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 83 miljard euro
K/w 2015: 25
Verwachte k/w 2016: 21
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 13%
Dividendrendement: 2,2%

IN ELKE AFDELING
VAN LVMH LIGT DE

OMZETGROEI 
BOVEN HET

SECTORGEMIDDELDE.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 14 oktober
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Banken en beurshuizen laten zich
de jongste weken niet al te positief
uit over de Belgische telecomaan-

delen. Na analisten van Deutsche Bank
en Kepler Cheuvreux vorige maand was
Crédit Suisse aan de beurt om een pes-
simistisch beeld te schetsen van de sector.
Mede daardoor is de koers van Proximus
naar het laagste peil in ruim twee jaar
teruggevallen. De analistenrapporten
zijn erg gelijklopend en waarschuwen
voor een algemene groeivertraging in
de sector. Specifiek voor de Belgische
situatie wordt ook de toenemende con-
currentie aangehaald. Dat zijn echter
geen nieuwe elementen.
Beide argumenten (groei-
vertraging en scherpe
concurrentie) hangen met
elkaar samen. Daarbij is
het wetgevende kader, dat
onder meer lagere roa-
mingtarieven oplegt, een
versterkende factor. Op
de Belgische markt wordt
omzetgroei door prijsver-
hogingen almaar moeilijker. Tot nog toe
stegen die prijzen sneller dan de index.
Dat belooft in de toekomst lastiger te
worden, nu het aantal aanbieders voor
de meeste producten toeneemt.
De vrijmaking van de kabel en de over-

name van Base door Telenet zijn twee
belangrijke recente wapenfeiten in de
Belgische telecomsector, waarvan Proxi-
mus het grootste slachtoffer dreigt te wor-
den. Orange Belgium (ex-Mobistar) was
tot voor kort een zuiver mobiele operator,
maar beschikt sinds enkele maanden
over een eigen televisie- en internetaan-
bod. Telenet heeft met Base nu een eigen
mobiel netwerk in huis, waar het vroeger
capaciteit moest inkopen bij Orange. De
integratie zal nogal wat voeten in de aarde
hebben, maar het netwerk van Telenet
belooft kwalitatief evenwaardig te zijn
aan dat van Proximus.
Meer spelers betekent automatisch ook

meer concurrentie. Bijvoorbeeld in het
bedrijfssegment speelde Telenet tot nog
toe een bescheiden rol en is nog veel
vooruitgang mogelijk. Die zou dan
vooral ten koste van Proximus gaan. We
verwachten geen nieuwe prijzenoorlog,

al heeft zowel Telenet als Orange Belgium
zijn tarieven voor mobiele telefonie
onlangs verlaagd. Proximus zal moeilijk
kunnen achterblijven. Een stabiele of
licht lagere omzet, gekoppeld aan prijs-
verlagingen, zet normaal de winstge-
vendheid onder druk. Proximus bleef
daarvan tot nog toe gespaard omdat de
kostenbesparingen voor liggen op
schema. Daardoor steeg de bedrijfskas-
stroom of ebitda tussen januari en juni
met 2,1 procent in vergelijking met
dezelfde periode een jaar eerder. De tele-
comgroep wil tegen 2018 de kosten met
100 miljoen euro verminderen.

Proximus moet wel in
het netwerk blijven inves-
teren om zijn marktaan-
deel op peil te houden.
Tijdens de eerste jaarhelft
had Proximus in breed-
bandinternet een markt-
aandeel van 46,3 procent.
Bij mobiele telefonie was
dat 40,7 procent. Het divi-
dend bedraagt dit jaar

1,5 euro per aandeel, net als in de twee
voorgaande boekjaren. Met een partici-
patie van 53,51 procent in Proximus is
de Belgische overheid de voornaamste
begunstigde. Anders dan vroeger gaat
Proximus geen extra schulden aan om
het dividend te verhogen. Een toename
moet dus komen van hogere vrije kas-
stromen. Dat wordt, door de hogere
investeringen, niet eenvoudig. z

Conclusie
Bij gebrek aan groei is het dividend
is de belangrijkste reden om Proxi-
mus in portefeuille te hebben. Het
dividend mogen we, gezien de aan-
deelhoudersstructuur, als vrij stabiel
beschouwen. Dat is voldoende hoog
om een adviesverhoging te recht-
vaardigen.
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Aanlokkelijk dividend
PROXIMUS

HET DIVIDEND IS
DE BELANGRIJKSTE

REDEN OM
PROXIMUS IN

PORTEFEUILLE TE
HEBBEN.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 13 oktober

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,6 miljard
K/w 2015: 18,4
Verwachte k/w 2016: 15
Koersverschil 12 maanden: -12 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -15,2%
Dividendrendement: 5,9%
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Beloftevol dividendaandeel
POSTNL

Aandelen

Beleggers die op zoek zijn naar een
potentieel interessant dividend-
aandeel, kunnen het Nederlandse

postbedrijf PostNL aanvinken. Bij de
resultaten over de eerste helft van 2016
bevestigde het bedrijf om vanaf 2017
opnieuw een dividend uit te keren.
PostNL zou op termijn 75 procent van
de onderliggende bedrijfswinst (voor
herziening van de pensioenverplichtin-
gen) uitkeren. In 2017 zou die winst 230
à 270 miljoen euro moeten bedragen, zo
luidt de jongste prognose van het
management. Dat zou op termijn een
dividend van ongeveer 40 cent per aan-
deel opleveren of een brutodividendren-
dement van 10 procent bij de huidige
beurskoers van 4 euro. Op
dit moment houdt de
markt rekening met een
dividend van 30 cent per
aandeel in 2017, wat nog
altijd een aantrekkelijk
dividendrendement van
7,5 procent oplevert.
Niet alleen de belofte op

een aantrekkelijk divi-
dend ondersteunt de
koers, ook de kans op een
bod op PostNL blijft vrij hoog. Bpost
bood afgelopen zomer 5,1 euro per aan-
deel, maar de deal werd in de eindfase
getorpedeerd door een ongelukkig lek
in de pers. Koen Van Gerven, de topman
van bpost, vindt de overname van
PostNL nog altijd een goed idee. Vooral
op de snelgroeiende pakjesmarkt kunnen
beide bedrijven waarde creëren door
samen te smelten, in plaats van elkaar
hard te beconcurreren. Het duo bpost-
PostNL zou op de thuismarkt van de
lage landen beter gewapend zijn tegen
de concurrentie van internationale mas-
todonten als DHL. Ook financieel passen
de bedrijven perfect bij elkaar. Bpost heeft
een ijzersterke balans en cash op over-
schot, terwijl PostNL kampt een zwakke
balans. De fusie is zo logisch dat het een
kwestie van tijd is. Er zijn wellicht nog
andere kapers op de kust om PostNL in
te lijven. Het Britse Royal Mail had eerder
een bod van 5 euro per aandeel uitge-
bracht.
PostNL heeft min of meer dezelfde uit-

dagingen en kansen als bpost. In Neder-
land gaat het klassieke postverkeer met
een jaarlijkse volumedaling van ongeveer
9 procent dubbel zo snel achteruit als in
België. Daarnaast heeft de Nederlandse
toezichthouder PostNL verplicht een
deel van zijn netwerk tegen lagere tarie-
ven beschikbaar te maken voor de con-
currentie. Dat kost het bedrijf de vol-
gende drie tot vier jaar tot 50 miljoen
euro aan inkomsten. PostNL zet daar de
onvermijdelijke besparingen en prijs-
verhogingen tegenover. Maar de groei-
poot is, net als bij bpost, het snel toene-
mende pakjesverkeer. Nederland heeft
in e-commerce enkele jaren voorsprong
op België. Dat vertaalt zich ook in de

winststructuur van
PostNL. De pakjesactivi-
teit was in de eerste zes
maanden van 2016 goed
de helft van de onderlig-
gende bedrijfswinst.
Het management ver-

wacht een betere tweede
helft van het jaar. De grote
zwakke plek van PostNL
blijft de zwakke balans.
De pensioenschuld van

479 miljoen euro zorgt voor een negatief
eigen vermogen van 175 miljoen euro.
De netto financiële schuld is dankzij de
verkoop van TNT Express omgetoverd
in een netto kaspositie van 77 miljoen
euro. z

Conclusie
De waardering van PostNL is met
een koers-winstverhouding van 8 en
een ondernemingswaarde die 4,5 keer
de bedrijfscashflow bedraagt nogal
laag. Het risico wordt dus voldoende
vergoed. Bovendien blijft de kans op
een interessant overnamebod vrij
groot. PostNL is daarom koopwaar-
dig.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,54 miljard euro
K/w 2015: 10
Verwachte k/w 2016: 8
Koersverschil 12 maanden: + 20%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 0%

OP DE
PAKJESMARKT
KUNNEN POSTNL

EN BPOST
WAARDE CREËREN
DOOR SAMEN TE

SMELTEN.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 14 oktober
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Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

De koers van het Belgische biotechbedrijf Biocartis, dat is
gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek, heeft na een lange
glijvlucht naar beneden weer de weg naar boven gevonden.
Eerder had de koers rond 6,50 euro een bodem gevormd.
De heropleving van het aandeel had te maken met een ver-
gelijkende studie van de Britse farmareus AstraZeneca, die
twaalf KRAS-mutatiedetecterende technologieën vergeleek.
De Idylla KRAS-technologie van Biocartis kwam als de beste
uit de bus. Op zijn top in mei vorig jaar noteerde het aandeel
bijna 15 euro. De doorbraak boven de weerstand op 8 euro,
nu een steun, gaf een technisch aankoopsignaal. De volgende
weerstanden bevinden zich op 10 en 11 euro.

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

Na een bericht dat Sapec onderhandelingen zou voeren
over de verkoop van zijn Agro Business-divisie, die plan-
tenvoeding en -beschermingsmiddelen voor de landbouw-
sector maakt, maakte de koers van het aandeel een forse
sprong. Sapec gaf toe dat het Lazard Madrid in de arm heeft
genomen om een overname te bekijken. Volgens Sapec wer-
den al verkennende gesprekken gevoerd met kandidaat-
overnemers. Volgens analisten kan die tak 400 miljoen euro
opbrengen. In de agrochemie is een sterke concentratiebe-
weging aan de gang, na het bod van Bayer op Monsanto.
De trend van Sapec is sterk stijgend. Op 40 euro bevindt zich
de eerste horizontale steunzone. Na de koersklim verlagen
we het advies naar houden.

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

De forse winstwaarschuwing van Ericsson over de resul-
taten van het derde kwartaal deed de koers van het Zweedse
bedrijf kelderden. De grootste producent van apparatuur
voor mobiele netwerken kampt met de tegenvallende con-
junctuur op een aantal groeimarkten en met de verzadiging
van de Europese markt. Als reactie schrapt de groep dui-
zenden banen – rijkelijk laat, volgens sommige analisten.
De volledige resultaten worden op 21 oktober gepubliceerd.
Ericsson toont zich alles behalve optimistisch over de nabije
toekomst. De koers van het aandeel verloor 20 procent en
de dalende trend blijft tot nader order aanhouden. Op 
60 Zweedse kronen ligt een weerstand.

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

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung Electronics gaat
gebukt onder de gevolgen van de rokende batterijen in de
Samsung Galaxy Note 7. Samsung zette daarom begin sep-
tember 2016 de verkoop van het model stil en staakte kort
nadien de productie. Het toestel is vanwege het brandgevaar
niet meer welkom op vliegtuigen in de Verenigde Staten.
Samsung liet weten dat de problemen met de Galaxy Note
7 de volgende twee kwartalen een flinke impact zullen hebben
op de winst van de groep. Voor het derde kwartaal werd de
winstverwachting bijgesteld van 7,8 miljard tot 5,2 miljard
Zuid-Koreaanse won. Ondanks die jobstijding blijft de trend
toch à la hausse gericht.

Markt in beeld

ERICBSS Stockholm
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PostNL is een gewilde bruid. Royal
Mail uit Groot-Brittannië heeft
het Nederlandse postbedrijf een

tijdje geleden het hof gemaakt. Ook
bpost steekt zijn interesse niet onder
stoelen of banken. Die belangstelling
geeft het aandeel van PostNL een spe-
culatief tintje, wat de echte optiebelegger
wellicht niet is ontgaan. Maar PostNL
is ook om andere redenen interessant.
Vanaf 2017 mag opnieuw een dividend
worden verwacht. En wat voor een: er
is sprake van een dividendrendement
van 7 procent of zelfs meer. Dat zou de
interesse van dividendbeleggers kun-
nen aanwakkeren. Kortom, PostNL
komt in aanmerking voor een hausse-
strategie met opties.

Defensieve callspread
Koop call mrt 2017 4 @ 0,43 EUR
Schrijf call mrt 2017 4,5 @ 0,20 EUR
Bij deze combinatie betaalt u 43 euro

voor het recht om tot de derde vrijdag

van maart 2017 honderd aandelen van
PostNL te kopen tegen 4 euro per aan-
deel. Tegelijk ontvangt u 20 euro, omdat
u de plicht hebt tot dezelfde datum
dezelfde aandelen te verkopen tegen
4,5 euro. Die defensieve strategie kost
u 23 euro (43 – 20). Dat is tegelijk het
maximumbedrag dat u kunt verliezen
als de aandelenkoers gelijk blijft of onder
het huidige niveau zakt.
De maximale opbrengst bedraagt

50 euro (450 – 400). Daarvan moet u
de kostprijs van de combinatie 
(23 euro) aftrekken. Rest dus 27 euro.
Die winst behaalt u als de koers tot
4,5 euro klimt. Het lijkt op het eerste
gezicht niet enorm veel, maar bedenk
dat uw inzet in dat geval toch meer
dan verdubbeld is (van 23 tot 50 euro).
Met het aandeel zelf zou u in dat geval
slechts 12,5 procent winst boeken. De
optiestrategie levert 117 procent op. U
telt de winst uit zodra de koers stijgt
boven 4,23 euro.

Agressieve turbocombinatie
Koop call mrt 4 @ 0,43 EUR
Schrijf put mrt 4,2 @ 0,44 EUR
Is de vorige combinatie iets te braaf

naar uw zin, dan kunt u overwegen
deze turbo in uw portefeuille te steken.
U betaalt 43 euro voor de call, maar u
ontvangt tegelijk 44 euro voor de
geschreven put. U hoeft dus niets te
investeren. Zo’n combinatie levert een
grote winst op, als het aandeel van
PostNL in waarde stijgt, zoals ver-
wacht.
Bij een koers boven 4,2 euro loopt de

put waardeloos af. De ontvangen pre-
mie mag u houden. De gekochte call is
dan minstens 20 euro waard. Het kan
ook veel meer zijn, zelfs onbeperkt meer,
als de aandelenkoers ver boven 4,2 euro
stijgt. Er ontstaat echter een groot pro-
bleem als de koers van het aandeel
onder 4 euro begint te zakken. Maar
dat verwacht een optiebelegger die deze
strategie opzet uiteraard niet. z

Parendans rond PostNL

Opties

De goudprijs steeg in de eerste
helft van dit jaar met 27 procent.
In de eerste week van oktober

verloor het edelmetaal wat van zijn
glans, met een verlies van 5 procent (in
Amerikaanse dollar). Dat was de groot-
ste daling op weekbasis sinds mei 2013.
De lagere goudprijs ging gepaard met

een klim van de Amerikaanse dollar.
Die was het gevolg van de minicrash
van het Britse pond. De anticipatie op
een nieuwe renteverhoging van de
Amerikaanse centrale bank, na enkele
meevallende macro-economische cijfers,
speelde eveneens een rol. Toch is het
argument van de duurdere dollar niet
alleenzaligmakend. In dat geval moest
de impact op de andere grondstoffen
even groot zijn geweest als op het goud,
en dat was niet het geval.
Ook na de daling van vorige week

noteert het goud nog altijd met een ren-
dement van 18 procent in dollar. In euro
is dat met 16 procent iets minder, maar
in pond loopt het rendement al op tot
42 procent. Zoals bij forse prijsschom-
melingen de gewoonte is, liep een stoet
analisten elkaar voor de voeten om hun
prijsdoelen voor goud te verlagen. Eer-
der dit jaar hadden die analisten hun
prognoses nochtans fors verhoogd,
uiteraard ná de forse klim van het jaar-
begin.

Toenemende interesse
Beleggers laten het blijkbaar niet al te

veel aan hun hart komen. Zo is het
opmerkelijk dat de hoeveelheid goud
die wordt beheerd door de trackers die
investeren in het fysieke metaal, blijft
toenemen, ondanks de prijsdaling. Vol-
gens de recentste cijfers van de World

Gold Council (WGC) beheren alle
fysieke trackers samen 2335,6 ton goud.
Dat is het hoogste cijfer in meer dan
drie jaar. De portefeuillewaarde SPDR
Gold Shares (GLD) is veruit de grootste
fysieke tracker, met een gewicht 41 pro-
cent in het totaal.
De aandelen van de gouddelvers

 gingen mee onderuit met het edel -
metaal. Dat geldt bijgevolg ook voor
trackers zoals Van Eck Gold Miners 
ETF (GDX) en Van Eck Junior Gold
Miners ETF (GDXJ). Die noteren ruim
een kwart onder hun hoogtepunt van
twee maanden geleden. GDX en GDXJ
staan wel nog altijd respectievelijk 
68 en 99 procent hoger dan begin 2016.
We blijven elke noemenswaardige cor-
rectie als een koopkans beschouwen,
zowel voor goud als voor goudmijn-
aandelen. z

Koopkans voor goud

Derivaten
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Portefeuille

De cijfers van Fagron over het
derde kwartaal voldeden niet
helemaal aan de verwachtingen.

De groepsomzet daalde op een verge-
lijkbare basis – zonder de in maart stop-
gezette activiteiten van Bellevue Phar-
macy – met 1,1 procent tot 103,4 miljoen
euro (-2,7 % bij constante wisselkoersen).
De consensus lag op 107,3 miljoen euro.
Na negen maanden daalt de vergelijk-
bare omzet met 2,5 procent tot 313,6 mil-
joen euro (+0,6 % bij constante wissel-
koersen).
De absolute sterkhouder blijft Brazilië,

dat in het derde kwartaal de omzet met
1,9 miljoen euro zag toenemen tot

24,4 miljoen euro (24 % van het groeps-
totaal). Bovendien was er door het her-
stel van de Braziliaanse real eindelijk
een positief munteffect van 2,1 miljoen
euro. 
In Europa zakte de omzet met 2,2 mil-

joen tot 57 miljoen euro (56%). De ver-
gelijkbare basis was wel sterk en 1 mil-
joen euro omzet viel weg door de ver-
koop van een faciliteit in Frankrijk eer-
der dit jaar. 
De niet-steriele activiteiten in de Ver-

enigde Staten (Freedom Pharmaceutic-
als) blijven onderhevig aan de gevolgen
van de veranderde terugbetalingsvoor-
waarden voor magistrale bereidingen.

De omzet zakte er daardoor met 2,3 mil-
joen euro tot 18,8 miljoen euro (18,5%).
Fagron zal in het vierde kwartaal een

substantiële afwaardering boeken op
de goodwill gerelateerd aan Freedom
(eind vorig jaar zo’n 60 miljoen euro).
Als gevolg daarvan zien we per afdeling
nog altijd een daling bij Essentials: 
-3,9 procent tot 51,3 miljoen euro (50,4 %
van het groepstotaal), en na negen
maanden -9,3 procent tot 157,7 miljoen
euro (51,3%). 
Bij Trademarks steeg de omzet met

9,9 procent tot 13,7 miljoen euro (13,4%),
na negen maanden +2 procent tot
38,7 miljoen euro. Fagron Specialty

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2016 Sinds 01/01/2016
+4,8% -7,4%

 -3,9% +4,7%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Fagron blijft onder verwachtingen

Aankoop: -
Verkoop: -
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markten ook mogelijk overnames in
nieuwe landen.
De kleinere afdeling HL Technology,

een ontwikkelaar en producent van
precisiecomponenten voor de ortho-
pedisch specialisten, presteert dit jaar
minder goed. De omzet is in het derde
kwartaal met 15,4 procent gedaald tot
1,5 miljoen euro. Na negen maanden
is er een daling met 16,7 procent tot
6,1 miljoen. Fagron overweegt HL

Technology in de etalage te zetten.
De jaarverwachtingen van minstens

415 miljoen euro omzet en een recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda) tussen
85 en 95 miljoen euro (45,6 miljoen euro
in het eerste semester) zijn bevestigd.
Het aandeel presteerde de voorbije
maanden zeer sterk en is bij gebrek aan
triggers op de korte termijn toe aan een
adempauze. We verlagen het advies
naar houden. z

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

Pharma Services boekte een stabiele
omzet van 36,9 miljoen euro (36,2%),
+8,6 procent na negen maanden tot
111,1 miljoen euro (36,1%).

Verkoop HL Technology
Alles zit op schema om de hypermo-

derne steriele faciliteit in het Ameri-
kaanse Wichita in het eerste kwartaal
van 2017 in gebruik te nemen. Fagron
mikt er de komende drie tot vijf jaar op
minstens 100 miljoen euro omzet. Het
wordt een van de nieuwe groeimotoren
van Fagron, maar het is duidelijk dat
de nieuwe topman, Hans Stols, op meer
mikt. Na de terugbetaling van drie uit-
staande obligaties tegen juli 2017 ont-
staat er binnen de heronderhandelde
bankconvenanten opnieuw financiële
ruimte voor groei. Stols ziet heel wat
mogelijkheden, met naast de uitbreiding
van het marktaandeel in de bestaande

Basiswaarden/trackers
� iShares MSCI Emerging markets:
tegenvallende cijfers over de Chinese
handelsbalans deden de markten vorige
week donderdag weer twijfelen over de
toestand van de Chinese economie. De
exportdaling was fors hoger dan
verwacht en deed de Chinese yuan
verder afglijden tegenover de
Amerikaanse dollar. De twijfels over
China wogen ook op deze tracker, die
voor 23 procent is belegd in het land. De
belegging in het felgeplaagde Samsung
Electronics Verder vertegenwoordigt 3
procent, en ook dat woog op de
intrinsieke waarde (nav). Gelukkig was
het groeicijfer geruststellend, zodat de
terugval kon worden gekeerd.

Consumptie middenklasse
� Bolloré: breidt het belang in de
mediagroep Vivendi gevoelig uit. Eind
juni bezat Bolloré zowat 15 procent
van de Vivendi-aandelen en 16 procent
van de stemrechten. Voor beide is dat
intussen opgelopen tot boven 20
procent. Tegen april 2017 kan Bolloré
tot 29 procent van de stemrechten in
handen krijgen. Intussen hebben
andere vennootschappen met Vincent
Bolloré als referentieaandeelhouder
Bolloré-aandelen bij gekocht. Dat wijst
er doorgaans op dat de koers
ondergewaardeerd is.

Vergrijzing
� Ablynx: het Gentse biotechbedrijf is
van start gegaan met een fase III-
opvolgingsstudie met caplacizumab,
een nanobody voor de behandeling van
de zeldzame, levensbedreigende
bloedstollingsziekte TTP, om de
veiligheid en de werkzaamheid op lange
termijn te evalueren. Ablynx bevestigde
dat het op schema zit om het dossier
van caplacizumab voor de
voorwaardelijke goedkeuring begin
2017 in Europa in te dienen en de
resultaten van de fase III-studie voor
eind 2017 te publiceren. Er was ook
het goede nieuws dat FFR LLC
(beheerder Fidelity) zijn belang in Ablynx
substantieel heeft uitgebreid tot 9,2
procent. Bovendien bevestigt partner
Merck het vertrouwen in het nanobody-
onderzoek door de overeenkomst een
tweede keer te verlengen. De
samenwerking slaat op onderzoek naar
een ionkanaal, een zeer moeilijk
onderzoekdomein.

� Bone Therapeutics: de Waalse
specialist in de ontwikkeling van
botvormende celtherapieproducten zag
CEO Enrico Bastianelli onverwachts
opstappen om persoonlijke redenen.
Dat versterkte de koersdaling (lees ook
p. 5).
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Het Britse pond staat ver af van
zijn vooroorlogse gloriedagen,
toen het nog een wereldreferentie

was. De munt bereikte deze maand een
31-jarig dieptepunt tegenover de dollar
en een vijfjarig dieptepunt tegenover
de euro. Het pond staat tegenover de
munten van de belangrijkste handels-
partners van Groot-Brittannië bijna de
helft lager dan de piek van 1981. De
oorzaak van die zwakte is de brexit, de
beslissing van Groot-Brittannië om in
juni uit de Europese Unie te stappen.
Beleggers maken zich steeds meer zor-
gen over de voorwaarden van de brexit,
nu de retoriek zowel in Londen als in
de hoofdsteden op het Europese conti-
nent scherper wordt.
De belangrijkste onzekerheid is of de

Europese eengemaakte markt voor Britse
bedrijven sluit. Theresa May, de nieuwe
Britse premier, maakt zich vooralsnog
geen zorgen over de daling van het pond.
Voor haar is het terugwinnen van de con-
trole over de migratie naar Groot-Brit-
tannië belangrijker dan de toegang tot
de eengemaakte markt te verzekeren.
Op het vasteland wordt dan weer geha-
merd op de ondeelbaarheid van het vrije
verkeer van goederen en personen.

Hard of zacht
De vraag is of het nu een goed moment

is om in te stappen in obligaties in Britse
pond. De sterke daling van het pond
tegenover de euro spreekt alvast in het
voordeel van instappen. Veel beleggers
zijn die mening toegedaan: de geld-
stroom richting longtrackers op het
Britse pond, die speculeren op een stij-
ging van de munt, bereikte zijn hoogste
niveau in twee jaar tijd. Shorttrackers
op het pond, die speculeren op een
daling van de munt, beleefden hun
sterkste uitstroom in twee maanden tijd.
Beleggers rekenen op een zachte brexit,
waarbij Groot-Brittannië toegang tot de
Europese eengemaakte markt behoudt.
Niet iedereen ziet het zo. In een recent

rapport stelt Oliver Harvey, macrostra-
teeg bij Deutsche Bank, dat beleggers
de bal opnieuw kunnen misslaan, net
zoals voor het brexitreferendum. Nog
op de avond voordat de Britten naar de

stembus gingen, rekenden de markten
op een overtuigde overwinning van het
remain-kamp. Volgens Harvey wordt
veel te weinig rekening gehouden met
een harde brexit, waardoor Groot-Brit-
tannië wordt uitgesloten uit de eenge-

maakte markt en opnieuw moet onder-
handelen over handelsakkoorden.
Harvey wijst naar de verharding van

de retoriek in Londen. Premier May
heeft de deadline van maart 2017 naar
voren geschoven om het Europese arti-

Obligaties

Te vroeg voor het Britse pond

Ω Het Australische Coca-
Cola Amatil is de groot-
ste producent en verde-
ler van dranken, koffie en
snacks in Zuidoost-Azië
en Oceanië. Het bedrijf
is actief in Australië,
Nieuw-Zeeland, Fiji,
Indonesië, Papoea-
Nieuw-Guinea en
Samoa. De belangrijkste
activiteit is het bottelen
en verdelen van de pro-
ducten van Coca-Cola,
dat met 29,2 procent
van de aandelen de
grootste aandeelhouder
van het bedrijf is. Hoe-
wel Coca-Cola Amatil
ook in zijn regio de druk
van de afnemende popu-
lariteit van suikerrijke
dranken voelt, slaagt
het er toch in zijn omzet
te doen toenemen door
zijn sterke groei in Indo-
nesië en Papoea-Nieuw-

Guinea en zijn diversifi-
catie naar andere dran-
ken (water en koffie).

Ω In de eerste helft van dit
jaar klom de omzet met
3 procent, tot 2,6 mil-
jard Australische dollar,
ondanks de omzetdaling
met 2 procent op de
kernmarkt Australië
(goed voor 67 % van de
omzet). Het netto -
bedrijfsresultaat (ebit)
ging eveneens 3 procent
hoger, tot 326,9 miljoen
Australische dollar.
Dankzij lagere netto -
financieringslasten 
(-30 % tot 35,8 miljoen
Australische dollar) kon
Coca-Cola Amatil het
eerste semester afslui-
ten met een 9 procent
hogere nettowinst
(204,1 miljoen Australi-
sche dollar). Coca-Cola
Amatil beschikt over een
sterke balans: eind juni

stond tegenover het
eigen vermogen van
2,47 miljard Australi-
sche dollar een netto
financiële schuld van
1,24 miljard Australi-
sche dollar, wat mee de
investmentgraderating
(BBB+) van het bedrijf
verklaart.

Ω De obligatie van  
Coca-Cola Amatil in de
selectie heeft een loop-
tijd van zes jaar (tot
2022) en noteert net
onder pari, wat een
brutorendement van
3,2 procent oplevert
(nettorendement van
2,34%). Met een
 minimumcoupure van
2000 Australische dol-
lar (ongeveer 1370
euro) en een BBB+
 kredietrating is deze
obligatie zeer geschikt
voor particuliere beleg-
gers.

OBLIGATIE VAN DE WEEK

Coca-Cola Amatil Ltd. 3,125 % 22/07/2022 AUD



kel 50 te activeren, dat de brexit in gang
zet. De nadruk ligt op immigratie in
plaats van op vrijhandel. Volgens de
macrostrateeg van Deutsche Bank pro-
beert May op die manier een revolte van
de eurosceptici in de Conservatieve Partij
te vermijden. De verharding van de
Britse onderhandelingspositie – in com-
binatie met de verkiezingen in Duitsland
en Frankrijk van volgend jaar, die ook
al niet bevorderlijk zijn voor de bereid-
heid tot compromissen – vergroot de
kans op een harde brexit, denkt Harvey.
Hij verwacht dat het pond nog 10 pro-
cent van zijn waarde kan verliezen als
dat scenario zich voltrekt.

Moeilijke onderhandelingen
Veel zal dus afhangen van de voor-

waarden van de brexit. Maar eigenlijk
kunnen geen van de partijen rond de

tafel zich een uitsluiting van de Britten
uit de eengemaakte markt veroorloven.
40 procent van de Britse handel gebeurt
met EU-lidstaten. Groot-Brittannië is
de op twee na grootste afzetmarkt voor
Duitse producten, goed voor 7,5 pro-
cent van de Duitse export. Zo is een
op de drie verkochte wagens in Groot-
Brittannië van Duitse makelij. Voor
Frankrijk en Italië is het land respec-
tievelijk de derde en de vierde han-
delspartner.
Die feiten waren ook bekend voor het

brexitreferendum. Toen verdronk de
rede in populistische retoriek, en vol-
gend jaar kan dat opnieuw gebeuren.
Terwijl de Britse exporteurs nog profi-
teren van het sterk gedaalde pond, zal
een uitsluiting uit de eengemaakte
markt de Britse economie midscheeps
treffen. In zo’n scenario is ook het lot

van de belangrijke financiële sector in
Londen erg onzeker.

Nog afwachten
Ons advies is nog niet in te stappen in

obligaties in Britse pond, en af te wachten
hoe de onderhandelingsposities in Lon-
den en op het vasteland de komende
maanden evolueren. Als u obligaties in
Britse pond hebt die de komende weken
en maanden op vervaldag komen, raden
we aan die te herbeleggen in Britse pond.
Het is te laat om nu nog ponden te ver-
kopen. Als bescherming tegen het ergste
scenario – een harde brexit – stellen we
voor dat u een beperkte positie in Ame-
rikaanse dollar aanhoudt. De dollar
wordt nog altijd beschouwd als een vei-
lige haven in tijden van Europese peri-
kelen, wat van de euro niet kan worden
gezegd. z
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate AG 4,75% 08/04/20 103,0 3,8% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,8 1,8% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12/07/21 103,0 1,3% 1000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 106,7 1,8% 1000             NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,8 2,1% 1000             NR
EUR Goldman Sachs Group 1,625% 27/07/26 101,1% 1,5% 1000             BBB+
USD eBay 3,8% 09/03/22 106,5 2,5% 2000             BBB+
USD Microsoft 2% 08/08/23 99,6 2,1% 2000             AAA
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 114,1 1,8% 100             BBB+
NOK EIB 1,5% 12/05/22 101,0 1,3% 10.000             AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,7 1,0% 10.000             AAA
CAD Daimler Finance 1,875% 20/01/20 101,3 1,5% 2000             A-
AUD Coca-Cola Amatil Ltd 3,125% 22/07/22 99,5 3,2% 2000             BBB+
NZD Total Capital Intl 5% 02/09/20 106,5 3,2% 2000             A+
ZAR EIB 7,5% 10/09/20 97,5 8,3% 5000             AAA
TRY EIB 8,5% 25/07/19 99,6 8,7% 1000             AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand . Evol. 1j

EUR/USD 1,1051 -3,7%

EUR/GBP 0,9019 +21,7%

EUR/NOK 9,0205 -2,5%

EUR/SEK 9,7170 +5,2%

EUR/CAD 1,4580 -1,5%

EUR/AUD 1,4590 -7,8%

EUR/NZD 1,5571 -8,9%

EUR/ZAR 15,6900 +1,7%

EUR/TRY 3,4090 +4,2%

DE KANS OP
EEN HARDE
BREXIT IS

TOEGENOMEN.
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DONDERDAG 20 OKTOBER
Microsoft: resultaten Q3
Schlumberger: resultaten Q3
Sipef: tradingupdate Q3
Thrombogenics: tradingupdate Q3

VRIJDAG 21 OKTOBER
Deceuninck: tradingupdate Q3
Daimler: resultaten Q3
Orange Belgium: resultaten Q3
Umicore: resultaten Q3

MAANDAG 24 OKTOBER
Gold Fields: resultaten Q3
Philips: resultaten Q3

DINSDAG 25 OKTOBER
Apple: resultaten Q3
Tessenderlo: resultaten Q3
UCB: resultaten Q3

WOENSDAG 26 OKTOBER
Barrick Gold: resultaten Q3
Melexis: resultaten Q3
Tesla Motors: resultaten Q3

Ik vraag me af waarom jullie zoveel
biotechaandelen in de voorbeeldporte-
feuille hebben. Nemen jullie hierdoor
niet te veel risico?
De structurele langetermijntrend van

de vergrijzing is een van de thema’s
waarop de voorbeeldportefeuille sinds
jaar en dag is gebouwd. We doen dat
klassiek met een mengeling van grote
en kleine farma- en biotechbedrijven,
maar eerder dit jaar namen we het enga-
gement om op lange termijn gespreid
te investeren in de Belgische biotech-
sector. België is top in die zeer gespe -
cialiseerde branche en bovendien heb-
ben heel wat nieuwe namen de jongste
jaren de sprong gewaagd naar een note-
ring op Euronext Brussel.
We zien tegen 2025 dan ook een groot

potentieel in de Belgische biotech en
we zijn er rotsvast van overtuigd dat
een aantal bedrijven het gaat maken.
Tot nu ontbreekt een volledig succes-
verhaal. Dat leidt ertoe dat veel beleg-
gers naar de uitgang vluchten bij nega-
tief nieuws – dat vroeg of laat onver-
mijdelijk is, ook bij de winnaars in de
sector. Het verhaal van ThromboGenics

en zijn oogmedicijn Jetrea heeft ons
geleerd dat als je succesvol de klinische
fases doorkomt, de koers met honder-
den procenten kan stijgen. Maar we
leerden evenzeer dat het ook bij de com-
mercialisatie nog kan mislopen.
Met onze portefeuillewaarden mikken

we het komende decennium op die suc-
cesvolle combinatie van klinisch en com-
mercieel succes. De beste kaarten hier-
voor lijken op dit moment geschud voor

Ablynx, dat goed op weg is om vanaf
2018 een eerste product op de markt te
hebben met caplacizumab, een poten-
tieel middel tegen de zeldzame bloed-
ziekte TTP. Dat kan het bedrijf structureel
winstgevend maken vanaf 2020. Nor-
maal moet dat voor het diagnostica -
bedrijf MDxHealthzelfs kunnen lukken
vanaf 2018, dankzij de verkoop van zijn

prostaatkankertesten. Daarnaast geloven
we ook sterk in Argen-x, dat erg belof-
tevol is in de behandeling van kanker
en immuunziekten, in Mithra Pharma-
ceuticals, een potentiële gamechanger
in vrouwengeneeskunde, en in Bone
Therapeutics, de Waalse specialist in
bottherapie.
We beseffen dat beleggen in biotech

niet voor iedereen is weggelegd, gezien
het bovengemiddelde risico. Vandaar
houden we de posities beperkt en wed-
den we op meerdere paarden. We besef-
fen evenzeer dat het een rollercoaster
wordt, met hoge toppen en diepe dalen.
De komende weken bespreken we onze
vijf portefeuillewaarden, afhankelijk
van de nieuwsstroom. Bone Therapeu-
tics is het eerst aan de beurt, na het
onverwachte vertrek van zijn CEO (lees
p. 5). z

Lezersvraag

WE ZIEN TEGEN 2025
EEN GROOT POTENTIEEL

IN DE BELGISCHE
BIOTECHSECTOR.
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Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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