
De grote wereldwijde
trends op de aandelen-
markten lopen meer ge-

lijk dan vroeger. Maar de
mate waarin een trend
wordt gevolgd, blijft wel ui-
termate verschillend. We
kunnen dit jaar niet spreken
van beurseuforie in Europa.
Al te vaak dit decennium is
de opwaartse trend onder-
broken door de een of an-
dere crisissituatie, met de
eurocrisis als de belangrijk-
ste. Maar ook de brexit deed
de Europese beleggers al te
vaak op de verkoopknop du-
wen.
Dit beursjaar verloopt op-
nieuw teleurstellend. In 2011
noteerde de Eurostoxx50-
index rond 3000 punten. Na
de dip van de afgelopen we-
ken staan we daar nauwe-
lijks 10 procent boven. De

top van de Europese beur-
zen dateert uit het voorjaar
van 2015. De historische
piek van de Eurostoxx50-in-
dex werd nog altijd in maart
2000 bereikt in de buurt van
5500 punten. We staan daar
nu zo’n 40 procent onder. Al
ruim drie jaar hebben we
dus geen nieuwe top meer
bereikt. In New York is het
nieuws als er eens drie we-
ken geen record wordt ge-
vestigd, en groot nieuws als
dat drie maanden lang niet
gebeurt.

Megasterren
Ook dit jaar hebben de Eu-
ropese aandelenmarkten een
grote achterstand op Wall
Street opgelopen. Het ver-
schil bedraagt ruim 10 pro-
cent. In 2000 en 2007 piekte
de Standard&Poor’s500 in
de buurt van 1500 punten.
Vandaag is die bijna verdub-
beld, en geen 40 procent ge-
zakt zoals de Eurostoxx50-
index. Op het macrovlak
kunnen we er natuurlijk op
wijzen dat de Amerikaanse
autoriteiten veel ingrijpen-
der hebben gereageerd op de
financiële crisis van tien jaar
geleden met de sanering van
de banksector en de verre-
gaande versoepeling van het
monetaire beleid.
Op sectorniveau bekeken
kunnen we het enorme pres-
tatieverschil (in termen van
return of koersevolutie plus
dividenden 195 procent voor
S&P500-index, tegenover
18,5 procent voor Euro-
stoxx50-index sinds maart
2000) mee verklaren door te
wijzen op de nieuwe, specta-
culaire en veel beter onder-
bouwde opleving in de tech-
nologiesector. Aan het begin
van dit decennium had 
Apple een marktwaarde van

165 miljard dollar, vandaag is
dat 1020 miljard dollar.
Amazon steeg van 60 naar
950 miljard, Alphabet
(Google) van 200 naar
820 miljard, Facebook, dat
noteert sinds 2012, van 60
naar 470 miljard, en Netflix
van 3 naar 150 miljard dollar.
Dat soort prestaties hebben
we in de Europese indexen
de voorbije jaren absoluut
niet gekend. De belangrijk-
ste indexen zijn hier nog al-
tijd heel klassiek samenge-
steld, dus ook met vele
bedrijven die het slachtoffer
zijn van de digitale disruptie,
waarin de vermelde Ameri-
kaanse techgiganten een
hoofdrol spelen.
We mikken nog op een mee-
zuigeffect van de Europese
aandelen richting 2019, op
voorwaarde dat Donald
Trump in de Verenigde Sta-
ten en Salvini en Di Maio in
Italië het niet te bont maken.
Maar we mogen niet blind
zijn voor het erg mature sta-
dium van de Amerikaanse
beurshausse, waar de vast-
stelling dat de klim door
steeds minder van de ver-
melde megasterren wordt
gedragen, een onderdeel van
is. z
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De Europese
beursindexen zijn

nog altijd heel
klassiek

samengesteld, met
slachtoffers van de
digitale disruptie.



Ook 2018 is een beroerd
jaar voor de Europese
telecomindustrie. De

sector blijft opnieuw achter
op het beursgemiddelde. Te-
lecom geldt klassiek als een
defensieve sector met welis-
waar lage groei, maar wel
stabiele kasstromen en
(meestal) een interessant di-
videndrendement.
De problemen van de tele-
combedrijven zijn niet
nieuw en zitten ook dieper.
De omzetgroei is laag of on-
bestaande door een combi-
natie van de de Europese
Commissie afgedwongen ta-
riefverlagingen en de
scherpe concurrentie.
Nieuw is dat ook de Belgi-
sche telecomaandelen mee-
gesleurd worden in de val
van de telecomcollega’s in
het vooruitzicht van moge-
lijk een vierde mobiele ope-
rator.

Lastige toezichthouders
De nationale toezichthou-
ders en ook de Europese in-
stanties laten de telecomsec-
tor niet met rust. Na
verschillende verplichte da-
lingen van de roamingtarie-
ven, die mobiele bellers
moeten betalen voor het ge-
bruik van een netwerk als ze
in het buitenland zijn, zijn
die op 15 juni 2017 helemaal
afgeschaft. Operatoren mo-
gen ook geen kosten meer
aanrekenen voor het afhan-
delen van gesprekken op el-
kaars netwerk, de zoge-
noemde terminatietarieven.
Het verlies van die inkom-
sten woog zwaar op de om-
zet en de winstgevendheid
van de meeste Europese spe-
lers. Dat is bovendien niet of
nauwelijks gecompenseerd
door andere inkomsten.
Het is dan ook logisch dat

beleggers de weg naar de
uitgang kiezen in een markt-
omgeving waarin de over-
heid de prijszettingsmacht
van de operatoren sterk be-
knot. Het effect van de ge-
dwongen tariefverlagingen
zal de komende jaren wel af-
vlakken. Bovendien ver-
wachten specialisten dat
mobiele gebruikers in de
toekomst meer omzet in het
buitenland zullen genere-
ren. Vooral het dataverkeer
zou toenemen. Intussen blij-
ven ook niet veel tarieven
meer over die de Europese
Commissie nog kan verla-
gen.

Convergentie geen
toverwoord
Met convergentie wordt het
combineren van vaste en
mobiele diensten bedoeld.
Klanten kunnen dus voor
vaste en mobiele telefonie,
internet en digitale televisie
bij een enkele aanbieder te-
recht. Bedrijven die niet
over de nodige infrastruc-
tuur beschikken, kunnen die
ofwel aankopen ofwel een
joint venture vormen met
een andere operator. In Bel-
gië kocht Telenet het net-
werk van Base over van KPN

om over een eigen mobiel
netwerk te beschikken en
niet langer capaciteit te
moeten huren bij Orange
Belgium.
Convergentie houdt ook in
dat niet langer uitsluitend
met het aantal aangeboden
diensten wordt geconcur-
reerd, maar ook met de in-
houd ervan. Als voorbeeld

vermelden we de voetbal-
rechten die worden aange-
kocht om matchen exclusief
aan de eigen abonnees te
kunnen vertonen. Die trend
is ingegeven door de komst
van streamingdiensten als
Netflix en Amazon. De grens
tussen telecom en mediabe-

drijven wordt dus vager. Zo
is Telenet in België de eigen-
aar van de televisiezenders
Vier, Vijf en Zes. De investe-
ringen in content wegen in
veel gevallen op het rende-
ment.

Messcherpe concurrentie
Maar de neerwaartse druk
op de tarieven zal ook zon-

der de bemoeizucht van de
overheden aanhouden. Dat
is het gevolg van de toene-
mende concurrentie op de
Europese telecommarkt. Zo
bestormde de prijsbreker
Iliad al de Franse en de Itali-
aanse markt. In eigen land
beschikt Proximus met Scar-

Er blijft een kink in de kabel
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let over een eigen lagekos-
tendochter. Orange Belgium
profileert zich als een prijs-
breker met het nieuwe ka-
belaanbod. Ook de lokale
overheden doen er alles aan
om de concurrentie te maxi-
maliseren, door de intrede
van nieuwe spelers op de
markt te faciliteren.
Tegelijk zetten de lagere ta-
rieven het ondernemings-
model onder druk. Om con-
currerend te blijven, moeten
telecombedrijven hun
dienstverlening minstens op

peil houden en het liefst nog
verbeteren. Dat vergt grote
investeringen. Bij mobiele
telefonie staat 5G voor de
deur, dat nog sneller data-
verkeer mogelijk moet ma-
ken. Ook op het vaste net-
werk zijn investeringen
noodzakelijk, met name in
glasvezel.
Een groot probleem is dat
telecombedrijven de geïn-
vesteerde capaciteit niet
voor zichzelf mogen hou-
den. Andere leveranciers
van telecomdiensten moe-
ten er ook gebruik van kun-
nen maken. Dat maakt het
moeilijk die investeringen te
laten renderen. In België
moest Telenet het kabelnet-
werk al in 2011 openstellen
voor de concurrentie. Proxi-

mus moet binnenkort het-
zelfde doen met het glasve-
zelnetwerk waarin het sinds
2016 zwaar geïnvesteerd
heeft.
Maar het is niet alleen de di-
recte concurrentie die profi-
teert. Spelers als Netflix,
Spotify, Google en Facebook
hoeven zelf niet te investe-
ren in snelle netwerken,
maar ze plukken er indirect
wel de vruchten van. Een
combinatie van lagere tarie-
ven en een aanhoudend
hoge investeringsbehoefte

zet de winstgevendheid van
de telecomgroepen dus
voort onder druk.

Fusies en overnames niet
vanzelfsprekend
Omzetgroei is in de tele-
comsector enkel mogelijk
door marktaandeel van een
concurrent in te pikken. Dat
kan door zich als prijsbreker
op te werpen, maar dat gaat
dan wel ten koste van de
marges. Nagenoeg de enige
andere optie is consolidatie.
De voorbije jaren zagen we

verschillende fusies en over-
names in de sector, maar die
waren lang niet altijd een
onverdeeld succes. Niet al-
leen op operationeel maar
ook op financieel gebied
dreigen sommige spelers
zich te verslikken in hoge
schulden (onder meer Al-
tice). Een bedrijfsmodel ge-
baseerd op groei door over-
names komt onder druk
wanneer geld niet langer
spotgoedkoop is. Bij een
flinke rentestijging werkt
dus ook consolidatie niet
meer.
In België liggen fusies en
overnames hoe dan ook
moeilijk. Telenet is in han-
den van de Amerikaanse ka-
belgroep Liberty Global. Bij
Orange Belgium deelt het
Franse moederhuis de la-
kens uit en de Belgische
overheid is de meerder-
heidsaandeelhouder van
Proximus. Blijft over: kos-
tenbesparingen. Maar dat is
gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Bovendien zijn be-
sparingen een eindig ver-
haal. z
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Op korte termijn is er
weinig beterschap
voor de Europese
telecomsector te

verwachten.

PRESTATIE BELANGRIJKSTE EUROPESE 
TELECOMAANDELEN                                       Bron: Bloomberg

Naam                                  Prestatie 1 jaar          Prestatie 3 jaar                    

Telenet                                   -14,30%                            -5%
Proximus                               -31,50%                            -36,60%
Orange Belgium                  -32,40%                           -27,90%
Orange (FR)                         -2,30%                              -13,60%
Deutsche Telekom              -5,90%                              -17%
Vodafone                              -22,90%                           -24,10%
Telefonica                             -23,90%                           -35,70%
KPN                                       -24,90%                           -30,90%
Altice Europe                       -43,60%                           -16,80%
Iliad                                        -51,80%                            -45,50%
Stoxx 600 Telecom            -16,10%                             -32,30%

Goedkoop, maar niet echt interessant
Op korte termijn valt weinig
beterschap voor de sector te
verwachten. De impact van de
regelgeving op de tarieven zal
stilaan uitdoven, maar de con-
currentie zal veeleer intensive-
ren dan afnemen. Het enige
goede nieuws zit in de waarde-
ringen, in sommige gevallen
gecombineerd met aandeel-
houdersvergoedingen. Op
Europees niveau vallen Orange
(FR) en Telefónica in positieve
zin op met een waardering
onder het sectorgemiddelde en
een hoog rendement. Vodafone
is een tegendraadse keuze. Het

aandeel was sinds 2009 niet
meer zo goedkoop en heeft een
dividendrendement van meer
dan 8 procent (bruto). Daar
staat wel een hoge schulden-
last tegenover.
Ook de Belgische telecomaan-
delen noteren met een korting
ten opzichte van de brede
markt, en in het geval van
Proximus en Orange Belgium
ook tegenover het sectorge-
middelde. De veelbesproken
veiling van nieuwe mobiele fre-
quenties, die ook ruimte laat
voor een vierde mobiele speler,
weegt op de sector. Het is ech-

ter niet zeker dat zich een kan-
didaat aandient die brood ziet
in de Belgische markt. Het
Franse Iliad, een prijsbreker in
Frankrijk en Italië, toonde maar
matige interesse.
Vooral Orange Belgium is
goedkoop en kan operationeel
nog vooruitgang boeken. Voor
Proximus en Telenet hanteren
we een ‘houden’-advies. De
hoge dividenden zijn weliswaar
mooi meegenomen, maar ze
kunnen eveneens worden geïn-
terpreteerd als een zwaktebod
door een gebrek aan groeimo-
gelijkheden.



BOSKALIS

Geduld aandeelhouders op de proef gesteld

Ook na de halfjaarcijfers
van 2018 is geen einde
gekomen aan de koers-

val van het aandeel. Meer
dan ooit krijgt Boskalis het
etiket van ‘zware achterblij-
ver’ opgeplakt. Het geduld
van de aandeelhouder wordt
hoe dan ook voort op de
proef gesteld.
Wat een contrast met enige
tijd geleden. De grootste
baggermaatschappij ter we-
reld kende tussen 2003 en
2013 een gouden decen-
nium. In die periode was het
aandeel een beursster. De
omzet klom van afgerond
1 miljard naar 3,5 miljard
euro, de bedrijfskasstroom
(ebitda) verzesvoudigde tus-
sen 2004 en 2014 van circa
150 naar 900 miljoen euro,
en tussen 2003 en het voor-
jaar van 2015 vertienvou-
digde de beurskoers van af-
gerond 5 naar 50 euro.
Maar de jongste jaren zit de
klad er serieus in. In de eer-
ste zes maanden van dit jaar
herstelde de omzet welis-
waar naar 1,17 miljard euro,
een toename met 6,6 procent
tegenover de 1,09 miljard
euro van de eerste helft van
2017. Vorig jaar daalde de
groepsomzet nog met 10
procent ten opzichte van
2016, om uit de komen op
2,6 miljard euro.
De ebitda kreeg andermaal
een tik van bijna 26 procent
en ging van 225,1 naar
167,2 miljoen euro. Dat was
min of meer verwacht. De
markt schrok vooral van het
nettoverlies van 361,4 mil-
joen euro. In de eerste helft
van vorig jaar was er nog een
nettowinst van 75,1 miljoen
euro. Boskalis boekte een
buitengewone last van
397 miljoen euro op de goed-
kopere transportactiviteiten

in Offshore Energy, omdat
ze structureel verlieslatend
waren geworden door het
overaanbod in Azië. Die be-
slissing moet volgens de be-
drijfsleiding de bedrijfswinst
(ebit) jaarlijks met 25 mil-
joen euro opkrikken. Zonder
de forse afwaardering was er
een nettowinst van 35,6 mil-

joen euro geboekt, toch ook
nog een halvering tegenover
het cijfer van de eerste helft
van 2017.
De return (koersevolutie
plus dividend) van het Bos-
kalis-aandeel lag de afgelo-
pen 5 jaar liefst 163 procent
lager dan die van zijn Belgi-
sche sectorgenoot CFE (zie
hiernaast). Dat forse koers-
verschil is ook een gevolg
van de omgekeerde focus bij
Boskalis. Daar ligt de klem-
toon minder op baggeren en
verschoof de aandacht naar
diversificatie. Zo waren er
de voorbije vijf jaar de over-
names van SMIT Internatio-
nale (assistentie van binnen-
komende en uitgaande
zeeschepen met sleepboten,
berging en wrakopruiming)
en Dockwise, een specialist
in het verplaatsen van ex-
treem zware offshoreplat-
formen.
Precies in die offshore-acti-
viteiten zat het de jongste ja-
ren zwaar tegen door de

slechte marktomstandighe-
den in de olie- en gassector.
Het stopzetten van de goed-
kopere transportactiviteiten
legt nog eens de vinger op de
zere plek. De baggeractivi-
teiten doen het al enige tijd
wel weer meer dan behoor-
lijk, en ook voor Offshore
Energy klinken voorzichtig
optimistische geluiden voor
de tweede jaarhelft.
De overname van Fugro is
gelukkig niet doorgegaan.
Eind juni 2016 had Boskalis
28,6 procent van die Neder-
landse oliedienstenspeler in
handen. Het Boskalis-ma-
nagement haalde in decem-
ber van 2016 bakzeil door de
positie te verkopen.
Een lichtpunt is wel dat het
orderboek eind juni was ge-
stegen tot 3,885 miljard euro.
Dat is 11,1 procent meer dan
eind vorig jaar, en zelfs 19,7
procent hoger dan eind juni
2017.

Conclusie
De halfjaarresultaten 2018
konden andermaal niet over-
tuigen en de perspectieven
blijven te gemengd om vol-
doende kooplust te ontlok-
ken. Het forse nettoverlies
veroorzaakte even een pa-
niekreactie. Het aandeel
blijft zo in de buurt van het
laagste peil van de afgelopen
vijf jaar. In 2010 werd nog
2,3 keer de boekwaarde be-
taald, tegenover iets meer
dan 1 keer vandaag. Vandaar
dat we het positieve advies
handhaven, want het aan-
deel is echt wel goedkoop. z

Koers: 24,80 euro
Ticker: BOKA NA
ISIN-code: NL0000852580
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 3,37 miljard euro
K/w 2017: 20,5
Verwachte k/w 2018: 24
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: -21%
Dividendrendement: 4,2%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13 september

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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De markt schrok van
het nettoverlies van
361,4 miljoen euro.



De markt reageerde ont-
stemd op het halfjaar-
rapport van de Belgi-

sche bouw- en baggergroep
CFE. Het aandeel zakte na
de aankondiging met 14 pro-
cent. De omzet steeg noch-
tans met een beter dan ver-
wachte 27,8 procent tot
1,86 miljard euro.
De bagger- en milieupoot
DEME zag de omzet klim-
men naar 1,33 miljard euro
(+21,1%). De belangrijkste
drijfveer was de grotere ac-
tiviteit bij Tideway en Geo -
Sea, de twee filialen die ac-
tief zijn in off shore, zoals
het plaatsen van funderin-
gen voor windturbines en
het plaatsen en beschermen

van onderzeese kabels en
pijpleidingen. De sterke om-
zetgroei vertaalde zich ont-
goochelend in een daling
van de bedrijfskasstroom
(ebitda) met 4,2 procent, tot
187,1 miljoen euro. De
ebitda-marge daalde van 17,8
procent in de eerste helft
van 2017 naar 14,1 procent.
De neerwaartse druk op de
marges was verwacht we-
gens de hoge activiteits-
graad in de offshorewind-
parken, een activiteit met
lagere winstmarges. Niet
voorspeld was de vertraging
in de oplevering van twee
nieuwe schepen, de Living
Stone en de Apollo. De extra
kosten die daarmee gepaard
gingen, drukten bijkomend
op de winstmarge.
De nettoschuld liep door het

lopende investeringspro-
gramma op tot 552,9 miljoen
euro, tegenover 529,4 mil-
joen op 31 maart en
287,7 miljoen eind 2017. De
komende twee jaar worden
nog drie van acht nieuwe
schepen opgeleverd, maar
intussen is al beslist nog vier
nieuwe schepen te bestellen,
met een geplande opleve-
ring in 2020.
Het orderboek daalde sinds
eind 2017 met 0,4 miljard
euro tot 3,1 miljard, maar be-
langrijk is dat voor 2 miljard
euro aan toegezegde orders
nog niet in het orderboek
zijn opgenomen. DEME ver-
wacht een betere tweede
jaarhelft, met hogere mar-
ges, maar verlaagde de jaar-
verwachting van een ebitda-
marge binnen de historische
vork (16 à 20%), tot min-
stens 16 procent. Vorig jaar
viel de marge terug van een
historisch hoge 22,6 procent
in 2016 naar 19,3 procent.
De bouwafdeling boekte een
sterke omzetgroei met 33,3
procent tot 468,1 miljoen
euro. Zonder de bijdrage
van de overgenomen bouw-
groep Van Laere steeg de
omzet met 13,7 procent. De
hoge activiteitsgraad belet

evenwel niet dat de marges
onder druk staan door de
concurrentie en de stijgende
kosten bij onderaannemers.
Bovendien worden de acti-
viteiten in het onrustige Tu-
nesië afgebouwd. De be-
drijfswinst halveerde tot
7,2 miljoen euro.

Het orderboek kromp met
6,9 procent tot 1,15 miljard
euro. In juli won het consor-
tium CFE en Cofinimmo de
aanbesteding voor de bouw
en het latere onderhoud van
Neo II, een groot congres-
centrum met luxehotel dat,
mits de nodige vergunnin-
gen er komen,  zal worden
gebouwd in de buurt van het
Atomium. De poot vastgoed-
ontwikkeling droeg 11,7 mil-
joen euro bij aan de bedrijfs-
winst, vooral dankzij de
oplevering van twee grote
projecten in Polen.
Op groepsniveau zakte de
ebitda met 10,6 procent tot
202,1 miljoen euro. De net-
towinst daalde met 23,6 pro-
cent tot 51,8 miljoen euro, of
van 2,68 euro naar 2,05 euro
per aandeel. Die sterkere da-
ling was een gevolg van een
afwaardering op uitstaande
vorderingen op de overheid
van Tsjaad.

Conclusie
Het aandeel grotendeels
hersteld van de stevige
koersdreun die volgde op
het halfjaarrapport van eind
augustus. De voorzichtige
voorspelling van het ma-
nagement over de ontwikke-
ling van de marges bij
DEME bleek terecht. We
verwachten betere resulta-
ten en een koersherstel in de
tweede jaarhelft. De schul-
denpositie is onder controle
en de waardering aantrek-
kelijk, met een koers-winst-
verhouding van 14 keer de
verwachte winst 2018. z

CFE

Mikken op betere tweede jaarhelft

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13 september

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 105,8 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,68 miljard euro
K/w 2017: 15
Verwachte k/w 2018: 14
Koersverschil 12 maanden: -17%
Koersverschil sinds jaarbegin: -13%
Dividendrendement: 2,3%
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De schuldenpositie is
onder controle en de

waardering
aantrekkelijk.



De drie dochters van
D’Ieteren kwamen in de
eerste jaarhelft met een

goed rapport naar huis. D’Ie-
teren Auto presteerde zeer
sterk, Belron sterk en Moles-
kine behoorlijk. Dankzij die
collectief mooie prestatie
steeg de vergelijkbare bruto-
winst op groepsniveau met
17,8 procent, tot 154,9 mil-
joen euro.
“Een mooie eerste jaarhelft,
met goede perspectieven
voor het tweede halfjaar”,
zei CEO Axel Miller. Het be-
drijf trekt de verwachtingen
voor dit jaar op. De vergelijk-
bare brutowinst zou met 10
tot 15 procent stijgen, in de
plaats van een kleine 10 pro-
cent, zoals vooropgesteld
was. Noteer wel dat de bru-
towinst in de eerste helft van
2017 nog 160,8 miljoen euro
bedroeg, maar toen had
D’Ieteren nog 95 procent in
Belron. Door de verkoop van
40 procent aan het investe-
ringsfonds CD&R is dat be-
lang in de eerste helft van
2018 gedaald naar gemid-
deld 64,7 procent.
De lagere deelname in de
winst van Belron weegt op
de resultaten van de groep,
maar in ruil kreeg D’Ieteren
een mooie prijs. Dat geld is
nog niet aan het werk gezet.
Het is de ambitie van D’Iete-
ren extra activiteiten te ver-
werven, maar er is geen
haast bij omdat de overna-
meprijzen nu te hoog zijn.
Door de gedeeltelijke ver-
koop van Belron en dankzij
de eigen sterke prestatie
draagt D’Ieteren Auto op-
nieuw het meest bij tot de
groepswinst. In de eerste
helft van dit jaar steeg de
aangepaste winst met 31,1
procent, tot 91,8 miljoen
euro. Die winststijging is te

danken aan een stijgende
verkoop en een efficiëntere
werking. Vooral de stijgende
vraag naar grotere modellen,
zoals de Volkswagen Tiguan,
legt het bedrijf geen windei-
eren. Het marktaandeel van
D’Ieteren op de Belgische
automarkt steeg naar 21,95
procent, in een licht aantrek-

kende markt. In de tweede
helft van het jaar zou de au-
toverkoop licht dalen door
de strengere testprocedures
die vanaf 1 september van
kracht zijn. Over heel 2018
verwacht D’Ieteren Auto dat
de aangepaste nettowinst
met ongeveer 15 procent zal
stijgen.
Belron droeg nog 66,3 mil-
joen euro bij aan het aange-
paste groepsresultaat. Dat is
op vergelijkbare basis 5,7
procent meer dan in de eer-
ste helft van 2017. Ook daar
ligt de combinatie van een
stijgende omzet en een ho-
gere marge aan de basis van
het mooie resultaat. De ver-
koop steeg met 8 procent
dankzij hogere prijzen, gun-
stige weersomstandigheden
en een stijgend marktaan-
deel in zowat alle landen.
Vooral in de Verenigde Sta-
ten renderen de investerin-
gen. De bedrijfswinst van
Belron steeg zelfs met 18
procent, maar dat fraaie cij-
fer werd afgeroomd door
hogere financieringskosten.
Bij de gedeeltelijke verkoop
werd de schuldgraad van
Belron opgetrokken om geld
door te kunnen schuiven
naar het groepsniveau.
Dankzij de sterke cashflow-

generatie is de schuldgraad
van Belron opnieuw gedaald
tot 3,6 keer de bedrijfs-
cashflow. Dat opent perspec-
tieven om Belron nog eens te
herfinancieren. Over heel
2018 verwacht het manage-
ment dat de vergelijkbare
nettowinst van Belron met
ongeveer 15 procent zal stij-
gen.
Moleskine ten slotte kan de
verwachtingen nog niet in-
lossen, maar het ontgoochelt
niet langer. De verkoop steeg
met 18,7 procent, uitgaande
van constante wisselkoer-
sen. De groei wordt ook ren-
dabeler, maar voorlopig
komt het bedrijf slechts nipt
uit de kosten. De investerin-
gen in groei zullen nog een
tijdje op de rendabiliteit we-
gen. De belangrijke einde-
jaarsverkopen worden een
nieuw moment van de waar-
heid. Het bedrijf verwacht
dat de omzet en de winst
over heel 2018 met minstens
10 procent zullen stijgen.

Conclusie
Dankzij de sterke resultaten
in de eerste jaarhelft is de
aderlating van de winst door
de gedeeltelijke verkoop van
Belron al voor een groot stuk
gecompenseerd. De groep
heeft ook de financiële slag-
kracht om de winst te verho-
gen via overnames, maar dat
blijft voorlopig verre toe-
komstmuziek. Een koers-
winstverhouding van 15
blijft heel schappelijk voor
een groep met behoorlijke
perspectieven. z

D’IETEREN

Drie dochters met een goed rapport

Verschenen op insidebeleggen.be
op 12 september

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 39 euro
Ticker: DIE:BB
ISIN-code: BE0974259880
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,16 miljard euro
K/w 2017: 18
Verwachte k/w 2018: 15
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5%
Dividendrendement: 2,55%



Het Canadese royalty- en
streamingbedrijf in
edelmetalen Franco-

Nevada (FNV) heeft begin
augustus een strategische
samenwerking gesloten met
de Amerikaanse olie- en gas-
producent Continental Re-
sources. In ruil voor
220 miljoen Amerikaanse
dollar zal FNV minerale
rechten verwerven op scha-
lieolie- en gasgebieden in
Oklahoma.
De inkomsten beginnen
vanaf 2019 binnen te lopen
en stijgen tegen 2029 naar
verwachting tot jaarlijks 30
à 35 miljoen dollar. FNV ver-
wacht minstens dertig jaar
inkomsten en een aantrek-
kelijk nettorendement van
meer dan 10 procent. Boven-
dien is voorzien in een be-
scherming in het geval dat
de productie door Continen-
tal Resources lager uitvalt
dan verwacht. Daarnaast is
er een overeenkomst om de
komende drie jaar telkens
tot 100 miljoen extra te in-
vesteren. De 220 miljoen
dollar wordt wellicht in het
vierde kwartaal betaald uit
de beschikbare cash en via
een afname van de onge-
bruikte kredietfaciliteit van
1,1 miljard dollar.
De aanzienlijke deal past in
de diversificatiestrategie om
tot 20 procent van de in-
komsten uit niet-edelmeta-
len te halen. Nu is dat nog 14
procent. Het management
gaf aan daarvoor tot 1 mil-
jard dollar te willen investe-
ren in olie- en gasdeals. Na
vier deals sinds eind 2016
stond de teller op 344 mil-
joen dollar. Die investerin-
gen gaven de inkomsten uit
olie- en gasroyalty’s een
flinke boost in het tweede
kwartaal: +136,5 procent tot

22,7 miljoen dollar. Na zes
maanden is er een toename
met 103,4 procent tot
41,7 miljoen dollar. De voor-
ziene omzetvork voor 2018
is opgetrokken van 50 à
60 miljoen dollar naar 65 à
75 miljoen. Dankzij de deal
met Continental Resources
zijn ook de verwachtingen
voor 2022 fors opgetrokken:
van 80 à 90 miljoen dollar
naar 120 à 140 miljoen.

Die sterke vooruitzichten
beletten niet dat FNV in eer-
ste instantie een royalty- en
streamingbedrijf in edel -
metalen blijft. Op dat gebied
is 2018 een overgangsjaar.
Dat was ingecalculeerd, we-
gens de lagere productiebij-
drage van de Candelaria-
mijn in Chili dit jaar.
Candelaria zal vanaf 2019
opnieuw meer produceren,
maar de terugval dit jaar is
meer uitgesproken dan ver-
wacht. Dat was de voor-

naamste reden dat de pro-
ductie in het tweede kwar-
taal 12,4 procent lager lag.
Ze kwam uit op 107.333
ounce goudequivalent. De
verwachte jaarproductie
werd verminderd van
460.000 à 490.000 naar
440.000 à 470.000 ounce
goudequivalent.

De gemiddelde gereali-
seerde goudprijs klom in het
tweede kwartaal met 3,9
procent tot 1306 dollar per
troy ounce, waardoor de
omzet minder terugviel: -9,3
procent tot 136,3 miljoen
dollar. Op groepsniveau
daalde de omzet met 1,4
procent, tot 161,3 miljoen.
De gezuiverde bedrijfskas-
stroom (rebitda) klom naar
126,3 miljoen (+0,6%) en de
nettowinst naar 53,6 miljoen
(+17,5%).
Het belangrijkste wapenfeit
in de edelmetalen dit jaar
was de investering van
356 miljoen dollar voor het
optrekken van het aandeel
in de edelmetalenproductie
van de gigantische koper-
mijn Cobre Panama van 80
naar 100 procent. De opstart
van Cobre Panama en het
herstel bij Candelaria zullen
vanaf 2019 de groepspro-
ductie doen toenemen.

Conclusie
Het aandeel zit in een min-
dere periode. Dat is geen
verrassing, gezien de dip in
de edelmetalensector, maar
het minder dan verwachte
productiejaar maakt de da-
ling wat meer uitgesproken
dan verwacht. De deal met
Continental Resources ver-
dient meer waardering. De
ondernemingswaarde is te-
ruggevallen tot 20,7 keer de
verwachte bedrijfskas-
stroom 2018. Het aandeel is
koopwaardig en blijft een
vaste waarde in de voor-
beeldportefeuille. z

FRANCO-NEVADA

Nieuwe olie- en gasdeal

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 58,87 dollar
Ticker: FNV US
ISIN-code: CA3518581051
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 11 miljard dollar
K/w 2017: 54
Verwachte k/w 2018: 49
Koersverschil 12 maanden: -28%
Koersverschil sinds jaarbegin: -26%
Dividendrendement: 1,6%
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Franco-Nevada blijft
in eerste instantie
een royalty- en

streamingbedrijf.

Verschenen op insidebeleggen.be
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Recticel trekt de stij-
gende lijn van de afgelo-
pen jaren door in zijn

halfjaarresultaten van 2018.
We wijzen er wel op dat de
vergelijkingsbasis met de
eerste helft van vorig jaar
gunstig was. Recticel werd
in de eerste helft van 2017
nog met tegenwind gecon-
fronteerd door problemen
met de bevoorrading van
grondstoffen, een gevolg van
het tekort aan isocyanaat
(MDI) voor de isolatiedivi-
sie. Dat zette druk op de
marges, want onvoldoende
MDI maakte de grondstof
flink duurder. Het heeft
enige tijd geduurd alvorens

Recticel die forse klim kon
doorrekenen in zijn prijzen.
In de tradingupdate over het
eerste kwartaal van 2018
haalde het management nog
strenge weersomstandighe-
den, stijgende prijzen van
chemische grondstoffen en
negatieve wisselkoersver-
houdingen aan als tegenzit-
tende factoren. Die speelden
minder sterk in het tweede
kwartaal en bovendien is de
gunstige conjunctuur in Eu-
ropa – met uitzondering van
het Verenigd Koninkrijk –
het meest cruciaal voor de
polyurethaanproducent. Het
gevolg is dat de gecombi-
neerde omzetgroei op
groepsniveau in de eerste
zes maanden met 4,0 pro-
cent is gestegen (van 726,8
naar 755,9 miljoen euro). Bij
constante wisselkoersen zou
de toename zelfs 5,2 procent
hebben bedragen.

Het beeld van de verschil-
lende divisies is wel heel ge-
mengd: drie scoren in de
plus en één stevig in de min.
Slaapcomfort boerde verder
achteruit en blijft zo meer
dan ooit het zwakke broer-
tje, met een omzetdaling van
9,9 procent in het eerste
halfjaar (van 138,3 naar
124,6 miljoen euro, zelfs 
-14,8% in het tweede kwar-
taal). Daardoor levert die af-
deling de geringste bijdrage
aan de groepsomzet. Vooral
in Duitsland waren de ver-
koopcijfers zwak. Dat heeft
te maken met het bericht
van eind vorig jaar over ver-
ontreinigd tolueen diisocya-
naat (TDI) dat was geleverd
door een Duitse fabriek van
BASF aan vijf Recticel-sites.
De omzetklim van Recticel
is vooral te danken aan de
afdelingen Soepelschuim
(+4,1%) en Automobiel, met
dank aan hogere volumes en
hogere verkoopprijzen. Bo-
vendien keerde de trend po-
sitief bij Isolatie, na een
dipje in het eerste kwartaal
door moeilijke weersom-
standigheden (omzet +2,7%
in eerste jaarhelft, na -2% in
eerste kwartaal). Automo-
biel bleef ook in de eerste
zes maanden van 2018 de

sterkste divisie met een om-
zetgroei van 12,8 procent
(van 173,5 naar 195,6 miljoen
euro), mooi gespreid over
het subsegment Interiors
and Seating. Het is alge-
meen bekend dat Recticel
een koper zoekt voor die di-
visie, en het is zelfs een van
de belangrijkste doelen voor

de rest van het jaar gewor-
den. De timing lijkt goed.
De markt was vooral tevre-
den over de verdere verbete-
ring van de marges. Tegen-
over de omzettoename van
4 procent stond een klim
van de gecombineerde re-
currente bedrijfskasstroom
(rebitda, zonder eenmalige
elementen) van 12,1 procent
(van 50,1 naar 56,2 miljoen
euro). Dat houdt een stijging
van de rebitda-marge in van
6,9 naar 7,4 procent. Het net-
toresultaat maakt een
sprong van 14,3 naar
18,7 miljoen euro. De netto
financiële schuld is toegeno-
men tot 138,7 miljoen euro.
Het management herhaalde
voor 2018 de prognose die
het naar voren schoof bij de
bekendmaking van de jaar-
cijfers: een verdere stijging
van de gecombineerde om-
zet en een stijging van de ge-
combineerde rebitda dank-
zij verder klimmende
volumes, verbeterde mix en
efficiëntiewinsten.

Conclusie
Recticel blijft beterschap
vertonen, maar het kon de
marktverwachtingen niet
verslaan. Tegen 12 keer de
verwachte winst en 6 keer
de verwachte verhouding
tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor
2018 is het aandeel nog al-
tijd niet duur. Maar de her-
ontdekking van het aandeel
ligt achter ons. z

RECTICEL

Margeverbetering op schema

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

Koers: 9,81 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code: BE0003656676
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 540 miljoen euro
K/w 2017: 19
Verwachte k/w 2018: 12
Koersverschil 12 maanden: +34%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: 2,2%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 11 septemberBI
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De herontdekking 
van het aandeel ligt

achter ons.



Bijna anderhalf jaar na de
beursgang noteert 
X-Fab nog altijd in de

buurt van zijn introductie-
koers. Hoewel verschillende
analisten het aandeel de
voorbije maanden op hun fa-
vorietenlijstje hebben gezet,
leidt X-Fab een vrij anoniem
beursbestaan. De handelsvo-
lumes liggen laag en de insti-
tutionele investeerders heb-
ben het aandeel nog niet
ontdekt. De keuze voor Eu-
ronext Parijs (beursnotering
in euro) en de financiële rap-
portering in dollar maken
van X-Fab wel een buiten-
beentje. De rapportering in
dollar is niet onlogisch, want
84 procent van de omzet
wordt in dollar gegenereerd.
X-Fab, voluit X-Fab Silicon
Foundries, is een zoge-
noemde foundry, die halfge-
leiders en componenten
produceert voor klanten die
over onvoldoende eigen pro-
ductiecapaciteit beschikken.
De grote jongens in dat seg-
ment, zoals het Taiwanese
TSMC, kiezen resoluut voor
volumeproductie. X-Fab
richt zich specifiek op
mixed-signalhalfgeleiders:
analoge halfgeleiders die fy-
sieke inputsignalen zoals be-
weging (vertraging of ver-
snelling), druk of geluid
omzetten in digitale signa-
len. De groep specialiseert
zich ook in micro-elektroni-
sche mechanische systemen
(MEMS). Die worden in de
industrie, de auto- en de me-
dische sector.
Dat zijn meteen ook de drie
kernmarkten waarop X-Fab
zich richt en die in het
tweede kwartaal voor 67
procent van de omzet heb-
ben gezorgd. Door de rela-
tief lage productievolumes
en de kleinere reeksen heeft

X-Fab in dat segment weinig
concurrentie van de grote
Aziatische en Amerikaanse
foundry’s. De holding Xtrion
van ondernemer Roland Du-
châtelet is de hoofdaandeel-
houder van X-Fab met een
belang van iets meer dan 60
procent. Andere aandeel-
houders zijn Françoise
Chombar (CEO van Me-
lexis) en haar man Rudi De

Winter, die ook CEO van X-
Fab is. Melexis ontstond in
1999 als afsplitsing van X-
Fab, waardoor er nog altijd
nauwe banden tussen beide
bedrijven bestaan. Melexis
staat in voor ongeveer 35
procent van de groepsomzet.
Foundry’s kampen met hoge
vaste kosten. Daarom is de
bezettingsgraad van de ma-
chines bepalend voor de
rendabiliteit. Die bezettings-
graad klom in het tweede
kwartaal naar 86 procent, te-
genover 82 procent in het
eerste kwartaal. X-Fab
haalde bij de beursgang
266,5 miljoen dollar op en
had na het tweede kwartaal
295 miljoen dollar aan liqui-
diteiten in kas. De groep
heeft zes fabrieken: drie in
Duitsland, één in Frankrijk,
één in de Verenigde Staten
en één in Maleisië. De
Franse fabriek die X-Fab van
Altis Semiconductor heeft
overgenomen, wordt klaar-
gestoomd voor de productie
van halfgeleiders voor de
auto-industrie.
X-Fab zag zijn omzet in het
tweede kwartaal op jaarbasis
met 12 procent aandikken
naar 155,5 miljoen dollar. De
bedrijfswinst (ebitda) klom
met bijna een kwart naar

28,6 miljoen dollar. Door de
hogere bezettingsgraad
steeg de winstmarge naar
18,4 procent, tegenover nog
14,1 procent in het eerste
kwartaal. Na zes maanden in
2018 ligt de omzet 4 procent
hoger dan een jaar eerder,
terwijl de ebitda ongeveer
onveranderd bleef. Door een
achterstand op de bestellin-
gen verwacht het manage-
ment een iets minder goed
derde kwartaal. Voor het
laatste kwartaal wordt weer
op een herstel gerekend. De
omzetprognose voor het vol-
ledige boekjaar blijft behou-
den (615 tot 655 miljoen dol-
lar), maar zal eerder aan de
onderkant van die vork uit-
komen. Van een dividend is
geen sprake, en dat zal er
ook niet meteen komen.

Conclusie
De kwartaalresultaten lagen
in lijn met de verwachtin-
gen, maar de minder goede
vooruitzichten op korte ter-
mijn zetten een domper op
de vreugde. We zien de om-
zet en de winstgevendheid
van X-Fab pas in 2019 grote
stappen vooruit doen. In af-
wachting is het neerwaartse
koersrisico beperkt. Er is
geen haast bij om het aan-
deel te kopen. X-Fab is cor-
rect gewaardeerd. z

X-FAB

Anoniem beursbestaan

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

BI

Verschenen op insidebeleggen.be
op 11 september
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Koers: 7,74 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parijs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 1 miljard euro
K/w 2017: 14,2
Verwachte k/w 2018: 15,5
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: -17%
Dividendrendement: -



inside beleggen markt in beeld

Agfa-Gevaert werd het doel-
wit van een bizarre overname-
poging. De Spaanse groep
Kanteron Systems zou begin
vorige week een vrijwillig en
voorwaardelijk bod op Agfa
hebben uitgebracht. Het is niet
bekend hoeveel Kanteron Sys-

tems veil had voor Agfa, maar
dat laatste liet na onderzoek
van de blogpublicatie, het
overnamebod en de informa-
tie die beschikbaar is over
Kanteron, weten dat het geen
gesprekken aangaat met de
Spaanse groep. De koers van
het aandeel steeg na de afwij-
zing van de Spanjaarden. De
trends is weer stijgend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 3,94 euro
Ticker: AGFB BB
ISIN-code: BE0003755692

De oorzaak van de listeriabe-
smetting, waardoor Greenyard
zijn Hongaarse fabriek tijdelijk
moest sluiten, lijkt gevonden.
Greenyard wijst op de aanhou-
dende aanwezigheid van liste-
ria monocytogenes in een van
de twee vriestunnels. Die tun-

nel wordt verwijderd. Voorts
kan de productie in de Hon-
gaarse fabriek worden hervat.
In het persbericht stelde
Greenyard dat de financiële
impact niet groter werd en dat
klanten opnieuw kunnen wor-
den bevoorraad. De beleggers
reageerden euforisch. De koers
van het aandeel steeg in één
dag met meer dan 20 procent,
de grootste stijging in de
geschiedenis van Greenyard.
Op 7,23 euro werd mogelijk
een bodem gevormd.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 8,90 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790

De biotechgroep Galapagos
kwam met cruciale en meeval-
lende studieresultaten voor fil-
gotinib, een reumageneesmid-
del ontwikkeld met Gilead. De
gegevens van de fase III-studie
voor reumapatiënten die niet
kunnen worden geholpen met

standaardmiddelen, waren op
alle fronten positief. De bijwer-
kingen bleken meestal mild tot
gematigd. Het blijft wachten
op de resultaten van de ove-
rige twee onderzoeken. Als
reactie steeg de koers met 15
procent. De groep maakte
gebruik van de positieve test-
resultaten om voor 300 mil-
joen dollar nieuwe aandelen
uit te geven, tegen 116,50 dol-
lar per stuk. Het aandeel
bereikte een nieuwe top. De
trend blijft stijgend.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 102,15 euro
Ticker: GLPG BB
ISIN-code: BE0003818359

Bone Therapeutics, het Belgi-
sche biotechbedrijf gespeciali-
seerd in botceltherapie,
maakte sterke studieresultaten
over vertraagd helende breu-
ken bekend. De Allob-fase
I/IIA-studie heeft bij alle 21
onderzochte patiënten het pri-

maire eindpunt bereikt. Voorts
ontwikkelde Bone Therapeu-
tics een geoptimaliseerd pro-
ductieproces voor Allob, wat
resulteert in belangrijke verbe-
teringen in consistentie,
schaalbaarheid, kostenefficiën-
tie en gebruik. De koers van het
aandeel steeg aanvankelijk met
bijna 15 procent na het nieuws,
om nadien wat terug te vallen.
Het aandeel blijft zich zijwaarts
ontwikkelen. Op 10 euro ligt
wat weerstand.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 9,96 euro
Ticker: BOTHE BB
ISIN-code: BE0974280126
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Boskalis is de grootste
baggermaatschappij ter
wereld. Tot drie jaar ge-

leden beleefde het bedrijf
gouden tijden. De aandelen-
koers steeg van 15 euro be-
gin 2009 naar 48 euro in
mei 2015. Het aandeel kost
nu nog nauwelijks 25 euro.
Ondanks de erg lage waar-
dering van het aandeel, lijkt
de interesse van de beurs
nog altijd niet groot. De
halfjaarresultaten 2018 stel-
den alweer teleur en, wat er-
ger is, de perspectieven zijn
niet helemaal duidelijk.
Nochtans heeft referentie-
aandeelhouder Hal Trust
zijn belang opgetrokken en
doen de baggeractiviteiten

het al enige tijd meer dan
behoorlijk. Het orderboek
was eind juni gestegen tot
3,885 miljard euro. We den-
ken daarom dat de ellende
voor Boskalis stilaan ten
einde loopt. We gaan à la
hausse op het aandeel met
een geschreven put.

Geschreven put
Schrijf de put Boskalis dec.
2018 met uitoefenprijs
26,00 euro @ 1,60 euro
Als u dat contract opzet, dan
haalt u, zonder investering,
meteen een premie van
1,60 euro binnen. U hebt dan
wel de verplichting de aan-
delen te kopen tegen
26 euro per aandeel, zelfs als

de aandelenkoers zou dalen
tot onder dat niveau. U zet
dus het best 2600 euro (100
x 26 euro) opzij voor het ge-
val u aangewezen zou wor-
den. Dat is mogelijk mocht
de koers, tegen onze ver-
wachtingen in, toch nog da-
len. De prijs per aandeel die
u zult moeten betalen, be-
draagt in dat geval
24,40 euro (26 - 1,60).
Maar we gaan ervan uit dat
de koersdaling voorbij is.
Zolang het niveau boven
26 euro standhoudt, doet u
niets. De ontvangen premie
is zonder meer van u. Mocht
u er toch niet gerust in zijn,
dan kunt u onder de ge-
schreven put een goedkoper

contract leggen met een la-
gere uitoefenprijs.

Gekochte put
Koop de put Boskalis dec.
2018 met uitoefenprijs
24,00 euro @ 0,90 euro
Dat contract geeft u het
recht de aandelen die u
eventueel hebt moeten op-
nemen, weer te verkopen. U
zou dan maximaal 1,3 euro
per aandeel verlies maken
(26 - 24 - 1,60 + 0,9). Het be-
perkt dus uw mogelijke ver-
lies, maar anderzijds is uw
grootst mogelijke winst ook
beperkt tot 0,70 euro (1,60 -
0,90). Wonderen bestaan
ook niet in de wereld der
aandelenopties. z

De prijs van een pond
uranium (kernbrand-
stof ) klom vorige week

boven 27 dollar, een klim
van ruim 30 procent sinds
half april en het hoogste ni-
veau in meer dan twee jaar.
Dat klinkt indrukwekkend,
maar de uraniumprijs was
sinds de kernramp in Japan
(2011) teruggevallen van
meer dan 70 dollar per pond
naar minder dan 20 dollar.

Eindelijk
aanbodbeperkingen
Niettemin wijst een aantal
marktevoluties in de rich-
ting van een verdere prijs-
stijging. Tegen marktprijzen
in de buurt van 20 tot
25 dollar is wereldwijd on-
geveer 95 procent van de
uraniumproductie verlies -
latend. Het heeft een hele
tijd geduurd, maar uranium-

producenten hebben dan
toch ingegrepen. Zo sloot
Cameco in januari McAr -
thur River, de grootste ura-
niummijn ter wereld. Die
produceerde in het topjaar
2016 12,6 miljoen pond ura-
nium en beschikt over
258 miljoen pond reserves.
Het was aanvankelijk de be-
doeling de mijn tien maan-
den dicht te houden, maar
de sluiting is voor onbe-
paalde tijd verlengd. Ook de
Langer Heinrich-mijn van
Paladin Energy (Namibië)
ligt sinds mei stil. In Ka-
zachstan zal het staatsbe-
drijf KazaAtomProm de
productie tussen 2018 en
2020 met een vijfde verla-
gen. Door die ingrepen zal
de globale mijnproductie dit
jaar afnemen tot 135 miljoen
pond, tegenover 161 miljoen
pond in 2016.

Volumes trekken aan
Verschillende mijnbouwers
produceren minder ura-
nium, maar dat neemt niet
weg dat ze nog altijd aan
hun leveringsverplichtingen
met afnemers moeten vol-
doen. Dat gebeurt enerzijds
door te putten uit de voorra-
den en anderzijds door ura-
nium aan te kopen. Omdat
de productiekosten nog al-
tijd boven de marktprijs lig-
gen, is het voor mijnbou-
wers interessanter hun
reserves in de grond te laten
zitten en uranium op de
markt aan te kopen.
Cameco liet al weten dit jaar
2 tot 4 miljoen pond ura-
nium op de spotmarkt te
zullen kopen. Dat zal vol-
gend jaar oplopen naar
10 miljoen pond. Maar ook
de nutsbedrijven die kern-
centrales uitbaten, nemen

meer uranium af. Een groot
deel van de langetermijn-
contracten loopt af in
2020-2021 en daarop moet
de sector zich voorbereiden
om de aanvoer veilig te stel-
len. Het handelsvolume op
de spotmarkt lag in augustus
op het hoogste niveau sinds
1995 voor die maand.
Eerder deze maand vond
het jaarlijkse symposium
van de World Nuclear Asso-
ciation plaats in Londen.
Dat werd voor het eerst in
jaren druk bijgewoond door
investeerders. Voorts is ook
de geslaagde beursintroduc-
tie van YellowCake het ver-
melden waard. Het aandeel
noteert na iets meer dan
twee maanden 15 procent
boven de introductieprijs.
Later dit jaar wordt ook
 KazAtomProm gedeeltelijk
naar de beurs gebracht. z

GRONDSTOFFEN

Herstel uraniumprijs is ingezet

OPTIES

Boskalis stilaan uit de ellende
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Het was al duidelijk sinds
de beursgang in 2015
dat 2018 het jaar van de

waarheid zou worden voor
het natuurlijke oestrogeen
estetrol (E4) van de Luikse
specialist in vrouwelijke ge-
zondheid Mithra Pharma-
ceuticals. In het voorjaar
kregen we een eerste sterk
signaal met de zeer positieve
resultaten uit een fase II-
hemostasestudie met het
orale contraceptiemiddel
Estelle, het eerste kandidaat-
product op basis van Este-
trol. Estelle presteerde op
alle veiligheidsparameters
voor het risico op bloedklon-
ters minstens even goed als
de meest veilige pil Melleva
(van de tweede generatie),
en beduidend beter dan de
marktleider Yaz, een middel
van de vierde generatie dat
inclusief generische varian-
ten 1,2 miljard euro omzet
genereert. 
In augustus volgden dan nog
sterke fase III-resultaten
voor het Europees-Russi-

sche deel van het fase III-
programma.
Op de resultaten van de fase
III-studie in Noord-Amerika
is het nog wachten tot het
eerste kwartaal van 2019.
Mithra sloot de voorbije
twee jaar al licentiedeals
voor Estelle in Japan, Zuid-
Korea, Canada en Brazilië,
maar de sterke fase III-re-
sultaten effenden vorige
week het pad voor het afslui-
ten van een licentiedeal voor
de Europese en Russische
markt.

Deal met Gedeon Richter
Mithra gaat voor de eerste
van zijn twee kernmarkten
(naast de Verenigde Staten)
in zee met het Hongaarse
Gedeon Richter. Richter is in
vrouwengeneeskunde het
nummer één in Rusland en
Oost-Europa, en een snel
groeiende uitdager in West-
Europa. Mithra sloot met
Richter een licentiedeal voor
twintig jaar en ontvangt bij
de ondertekening een aan-

trekkelijke mijlpaalbetaling
van 35 miljoen euro. Bij de
eerste marktgoedkeuring,
die wordt verwacht in 2020,
komt daar nog eens 20 mil-
joen euro bovenop. Daar-
naast zijn er tot enkele tien-
tallen miljoenen euro’s
bijkomende mijlpaalbetalin-
gen mogelijk, als bepaalde
verkoopniveaus worden ge-
haald. Mithra ontvangt ook
oplopende royalty’s op de
omzet: een hoog eencijferig
percentage (8 à 9%) op de
eerste volumes, oplopend tot
een significant dubbelcijfe-
rig percentage (circa 15%?)
bij hogere volumes.
Die percentages hadden we
wat hoger ingeschat, maar
moeten in combinatie met
de hoge mijlpaalbetalingen
worden gezien. Bovendien
verdient Mithra nog een
aantrekkelijke marge van
minstens 30 procent op het
deel van de productie van
Estelle dat in zijn eigen faci-
liteit (CDMO) zal gebeuren.
In het begin zal de hele pro-

ductie in de CDMO gebeu-
ren, maar op termijn kan
Richter een deel produce-
ren.
De orale-anticonceptie-
markt in Europa en Rusland

bedraagt 1,1 miljard euro, of
21,6 procent van de wereld-
markt (5,2 miljard euro). De
ambitie blijft dat Estelle als
veiligere vijfdegeneratiepil
de marktleider Yaz het vuur
aan de schenen kan leggen.
Richter zal een jaarlijkse
omzet van 260 miljoen euro
halen, als Estelle op termijn
de helft van het marktaan-
deel van Yaz kan innemen.
Veruit de belangrijkste
markt voor Estelle blijft
Noord-Amerika (die markt
is dubbel zo groot als Europa
en Rusland), en Mithra voert
er met meerdere partijen li-
centiebesprekingen. We ver-

Mithra bevestigt
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Nieuws uit de bedrijven

Basiswaarden en trackers
- General Electric: de koers kwam onder druk
door een andermaal negatief rapport van
JPMorgan, waarin vraagtekens werden
geplaatst bij de Wabtec-deal. In mei kondigde
GE aan dat het zijn transportafdeling (GE Trans-
portation) fuseert met Wabtec in een deal met
een waarde van 11,1 miljard dollar.

Vergrijzing
- Argenx: maakte erg beloftevolle fase II-stu-
dieresultaten bekend voor ARGX-113 (efgartigi-
mod) voor de indicatie immune thrombocyto-
penia (ITP, een zeldzame bloedziekte). Het kon-
digde meteen aan dat het na het behalen van
het proof-of-concept (het bewijs dat de mole-
cule werkzaam is) ook een fase III-studie
opstart. We komen hierop in een van de vol-

gende nummers terug. De markt reageerde
zoals verhoopt enthousiast.
- Bone Therapeutics: maakte ook positieve stu-
dieresultaten bekend, voor vertraagd helende
breuken in fase I/IIa, waar alle 21 patiënten het
primaire eindpunt hebben gehaald. We komen
binnenkort terug op die mooie resultaten. Daar-
naast raakte bekend dat het biotechbedrijf zijn
productieproces heeft geoptimaliseerd.
- MDxHealth: na de minder dan verwachte cij-
fers, die ons tot een adviesverlaging hebben
genoopt, werd de koersval gestopt door de start
van de opvolging door Berenberg. Intussen
raakte ook bekend dat de tweede belangrijkste
aandeelhouder, Valiance Asset Management,
zijn belang in MDx heeft verkleind door voor
1,5 miljoen euro MDx-aandelen te verkopen.
- Oxurion (Thrombogenics): neemt de plaats in
van Greenyard in de BEL Mid-index.

Mithra ziet in
Donesta nog

beduidend meer
marktpotentieel dan

in Estelle.



PORTEFEUILLE

Aankoop: We kopen 20 aandelen Kraft Heinz Company gekocht tegen
maximaal 57,75 dollar  

Verkoop:We hebben 225 aandelen Transocean verkocht tegen 11,31
dollar (2215,6 euro)

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
135.427,19 (97,5%)      3440,55 (2,5%)               138.867,74 (100%)
Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +10,3% Bel20 -6,7%
Eurostoxx50 -4,5% MSCI World +5,9%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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wachten daarover nieuws ten
laatste in de eerste helft van
2019.

Langer door met Donesta
Het aandeel reageerde per
saldo nauwelijks op de eerste
grote licentiedeal met Estelle.
Belangrijk is dat de verdrie-

voudiging van de koers sinds
begin 2018 geconsolideerd is,
dankzij het goede nieuws
over Estelle. We zien op ter-
mijn nog heel wat bijkomend
opwaarts potentieel dankzij
Donesta, het tweede kandi-
daat-geneesmiddel op basis
van estetrol tegen opvliegers

in de menopauze. Het klini-
sche risico is dankzij de he-
mostasestudie met Estelle en
de sterke fase II-resultaten
met Donesta eerder dit jaar al
sterk verminderd. Mithra
ziet in Donesta nog bedui-
dend meer marktpotentieel
dan in Estelle en het wil de

aandeelhouderswaarde
maximaliseren door min-
stens een deel van het op te
starten fase III-programma
met Donesta zelf uit te voe-
ren. Het beschikt daarvoor
over minstens 150 miljoen
euro cash. Het aandeel blijft
koopwaardig (rating 1C). z



Ook voor vele Zweden
begint de onophoude-
lijke instroom van mi-

granten zwaar te wegen. Ze
stemden bij de recente ver-
kiezingen voor de Riksdag
(parlement) massaler dan
ooit voor de anti-immigra-
tiepartij Zweden-Democra-
ten. De sociaaldemocraten
en de groene Milieupartij,
die verantwoordelijk zijn
voor de opengrenzenpoli-
tiek, behaalden het slechtste
verkiezingsresultaat in meer
dan honderd jaar.

Opendeurpolitiek
De Zweden stellen zich al
decennia uiterst breed -
denkend op tegenover de
massale migratiestroom. De
Sociaaldemocratische Arbei-
derspartij van premier Ste-
fan Löfven heeft jaren ver-
kondigd dat migranten hard
nodig waren. De arbeids-
markt zou anders opdrogen
en de sociale zekerheid zou
in gevaar komen. En ze had-
den geen ongelijk. Het ge-

boortecijfer daalt en de ver-
grijzing neemt toe, net zoals
in alle ontwikkelde landen.
Alleen door minstens 70.000
migranten per jaar binnen te
laten, zou het probleem op-
gelost raken. Maar dat bleek
vooral theorie. In de praktijk
maken vooral niet of laag -
geschoolde mensen de mi-
gratie naar het koude noor-
den. En zij blijken erg
moeilijk te integreren in een
arbeidsmarkt die almaar
veeleisender wordt. Veel mi-
granten en asielzoekers vin-

den moeilijk werk. Veel
Zweden nemen het de Soci-
aaldemocraten kwalijk dat
ze door hun ongebreidelde
opendeurpolitiek de alom
geprezen Zweedse sociale
zekerheid in gevaar hebben
gebracht. Het onderwijs is al
weggezakt van de wereldtop
naar de middenmoot. De on-
gelijkheid neemt stilaan on-
gezonde proporties aan. In
de gezondheidszorg worden
de wachttijden almaar lan-
ger.
De andere regeringspartij,

de Milieupartij, is eveneens
erg migratiegezind. Maar die
partij wordt vooral aange-
wreven dat ze Zweden te
groen wil maken. Het over-
heidsbeleid heeft gezorgd
voor biobussen en ecotaxi’s,
de recyclage is voorbeeldig
in het land, maar voor veel
Zweden gaat het allemaal al
ver genoeg. Er zijn andere
problemen die aandacht vra-
gen. Het toegenomen gevoel
van onveiligheid bijvoor-
beeld. De groenen lijken dat
geen prioriteit te vinden.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Nexans SA 3,75% 08/08/23 103,33 3,01% 100.000 BB
EUR Intrum AB 2,75% 15/07/22 96,52 3,73 % 100.000 BB+
EUR Adler Real Estate 3% 27/04/26 98,71 3,19% 100.000 BB+
CHF Gategroup Finance 3,00 % 28/02/22 101,62 2,5% 5000 NR
USD Starbucks Corp 3,8 % 15/08/25 99,85 3,83% 2000 NR
USD State of Israel 3,15 % 30/06/23 98,99 3,38 % 200.000 AA-
USD KOC Holding AS 5,25% 15/03/23 88,29 8,43% 200.000 BB+
GBP Premier Foods 6,25% 15/10/23 101,17 5,85% 100.000 B
NOK Rabobank * 1,75% 01/02/23 99,26 1,93% 20.000 A+
SEK EIB * 1,75% 12/11/26 106,83 0,88% 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,875% 20/01/20 99,54 2,19% 2000 A
AUD KBC IFIMA S.A. 2,80% 06/09/21 100,75 2,54 % 2000 A
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 100,77 3,83% 2000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 97,3 8,28 % 5000 AAA
TRY EIB 8% 01/04/20 79,36 25,55% 1000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26 97,78 3,06% 1000 AAA
BRL EBRD 7,5 % 15/12/21 97,11 8,53 % 5000 NR
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

Zweedse kroon op laagste peil in negen jaar
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Hun partij krijgt een giganti-
sche dreun.

Moeilijke regeringsvorming
De Zweden hebben hun on-
vrede geuit in het stemhokje.
De Zweden-Democraten
haalden 17,6 procent van de
stemmen en werden de op
twee na grootste partij. De li-
beraal-conservatieve Gema-
tigde Uniepartij kregen 19,8
procent van de stemmen. De
Sociaaldemocratische Arbei-
derspartij blijft de grootste
met 28,3 procent. Dat is 
17 procent minder dan enkele
jaren geleden. Samen met de
groenen halen de sociaal -
democraten te weinig stem-
men om een coalitie te vor-
men. Maar ook de rechtse
partijen zijn daar nog niet
sterk genoeg voor, ook al
heeft lijsttrekker Jimmie
Åkesson de overwinning op-
geëist voor zijn Zweden-De-
mocraten. Er dreigt dus een
patstelling, want niemand
wil/durft met hen te regeren.
De huidige regeringspartijen
hebben hun pro-migratiebe-
leid al wat bijgeschaafd. Er
worden al heel wat minder
asielzoekers binnengelaten.
Er is meer geld voor sociale
welvaart beloofd en een ver-
mindering van de belasting
op pensioenen. De inkomens-
belastingen, die tot de hoog-

ste ter wereld behoren, ko-
men in het vizier.

Wel/geen renteverhoging
De Zweden lijken met het
verkiezingsresultaat vooral
vooruit te willen lopen op na-
kend onheil. Want op econo-
misch gebied gaat het nog al-
tijd erg goed. De welvaart ligt
hoog en er is vrijwel geen
werkloosheid bij de Zweden

(wel bij de migranten). Al
drie jaar vertoont de be -
groting een overschot, waar-
door de regering de staats-
schuld heeft doen dalen tot
40 procent van het bruto

 binnenlands product.
Maar Zweden is een land dat
vooral exporteert (hout en
houtproducten, ijzer, elektri-
citeit en auto’s). Het is daar-
door erg gevoelig voor de
spanningen in de wereldhan-
del. Het kan best zijn dat de
komende regering, uit welke
partijen die ook bestaat, te
maken zal krijgen met een
recessie. Dat is geen al te best
nieuws. De Zweden hebben
zich de voorbije jaren flink in
de schulden gestoken. De ba-
sisrente is dan ook erg laag (-
0,5%). De Riksbank voert al
jaren een erg soepel beleid.
Die centrale bank kondigde
onlangs aan dat ze de rente
misschien eind dit jaar zal
verhogen. Maar het is de
vraag of ze dat wel zal doen.

Eerder Noorse kroon
De Zweedse kroon (SEK) no-
teert tegen de laagste koers in
negen jaar. Het is de vraag of
de munt op korte termijn kan
verstevigen. Wij denken van

niet. Als beleggers niet direct
moeten rekenen op een waar-
destijging van de kroon, dan
kunnen ze dus enkel hopen
op een hoog couponrende-
ment. Maar helaas, ook dat is
een utopie. Sommige finan -
ciële instellingen bieden zelfs
geen SEK-obligaties meer
aan. Op de secundaire markt
is een obligatie te koop, die
uitgegeven werd door de Eu-
ropese Investeringsbank
(EIB), een AAA-debiteur. De
coupon bedraagt nog 1,75
procent, maar de vraagprijs is
106,85 procent. Dat brengt
het rendement op een
schrale 0,88 procent voor een
restlooptijd van acht jaar.
Eventueel voor liefhebbers
van een herbelegging in
Zweedse kroon. Wie wil be-
leggen in munten van noor-
delijk gelegen gebieden, kiest
beter voor de Noorse kroon
(NOK). We nemen een emis-
sie van Cooperatieve Rabo-
bank op in de obligatieselec-
tie. z

Credit Suisse heeft onlangs het koersdoel voor
het aandeel Casino met 25 procent verlaagd. De
schulden van de Franse distributeur stijgen
onrustwekkend. De brutowinst is wat gestegen,
maar dat komt door de verkoop van participaties
in niet-winstgevende winkels. Wellicht zal het
dividend dalen. Dat is slecht nieuws voor de
moedermaatschappij Rallye, die dat dividend
best kan gebruiken.
Casino blinkt niet uit in transparante communi-
catie naar de aandeelhouders. Credit Suisse ver-
wijt de distributiegroep onder meer dat ze de
jaarrekening te laat publiceert. De aandelenkoers
staat al jaren onder druk. En ook de obligatie-
koersen zakken. De euro-obligatie met vervaldag
13 juni 2022 kost bijvoorbeeld nog maar 85 pro-
cent van de nominale waarde. Daardoor stijgt
het rendement tot 6,32 procent.
Maar pas echt dramatisch vergaat het de obliga-

ties van Rallye. Volgens Bloomberg moet Rallye
bijna 1 miljard euro aan schulden terugbetalen
tussen nu en maart volgend jaar. BNP Paribas
waarschuwt zelfs voor een mogelijk faillisse-
ment. Wellicht nog niet dit of volgend jaar, maar
wel in 2020, omdat Rallye tegen dan bank -
kredieten moet herfinancieren.
Het bedrijf heeft een paar leningen lopen die op
de secundaire markt meer dan 30 procent ren-
dement geven. Zo is er de driejarige obligatie, die
nog slechts iets meer dan 50 procent van haar
nominale waarde kost. Met een coupon van 4
procent bedraagt het rendement een duizeling-
wekkende 35 procent. De emissie met vervaldag
31 januari 2022 brengt ‘slechts’ 32 procent op.
De coupon is iets lager dan bij de vorige obligatie
(3,4%), maar ze kost slechts 45 procent van de
nominale waarde. Beide zijn verkrijgbaar in cou-
pures van 100.000 euro. Voor waaghalzen.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1616 -3,34%
EUR/GBP 0,8926 -1,99%
EUR/NOK 9,6067 +3,15%
EUR/SEK 10,451 +9,51%
EUR/CAD 1,5113 +3,48%
EUR/AUD 1,628 +9,07%
EUR/NZD 1,7766 +7,06%
EUR/ZAR 17,466 +12,63%
EUR/TRY 7,4062 +80,87%

Problemen voor Casino en Rallye

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 20 SEPTEMBER 2018 133

Bij de Scandinavische
munten verkiezen we
de Noorse boven de
Zweedse kroon.
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Ik beschik over nogal wat li-
quiditeiten in Amerikaanse
dollar. Mijn oog viel op het
aandeel van General Mills,
dat de jongste jaren behoor-
lijk sterk is teruggevallen.
Kan dat een aantrekkelijke
bestemming zijn voor die
Amerikaanse dollars?

We kunnen enkel maar be-
amen dat het met de koers-
ontwikkeling van General
Mills (ticker GIS) de jongste
jaren niet de goede kant is
uitgegaan. In de zomer van
2016 bereikte de beurskoers
nog een piek van afgerond
73 dollar, om in mei dit jaar
terug te vallen tot 41 dollar.
Intussen is er een herstel van
circa 15 procent, maar daar-
mee blijven we nog altijd
ruim 30 procent onder de
piekkoers van twee jaar gele-
den.
General Mills werd voor het
einde van de negentiende
eeuw boven de doopvont ge-
houden en was aanvankelijk
een producent van bloem
voor de bakkerijen. Omdat
de premiumbloem zoveel
prijzen won, werd ze onder
de naam Gold Medal ver-
kocht. Vandaag maken bak-
kerijproducten nog altijd 11
procent van de groepsomzet
uit. Voor het overige is de
groep de voorbije decennia
zeer sterk gediversifieerd
met 22 procent snacks, 17
procent verpakte maaltijden,
17 procent granen, 15 pro-
cent yoghurt, 11 procent
deegbeslagen en 5 procent

premiumijscrème. Dat laat-
ste slaat op het merk Häa-
gen-Dazs. Andere topmer-
ken zijn Yoplait (yoghurt,
met 13% marktaandeel in
Frankrijk), Pillsbury, Nature
Valley, Cheerios, Old El Paso
en Betty Crocker. Eerder dit
jaar kwam daar The Blue
Buffalo Co., een vooraan-
staande speler in dierenvoe-
ding, bij. Voor een jaaromzet
van 1,3 miljard dollar legde
General Mills in april 8 mil-
jard dollar op tafel. Dat von-
den de meeste analisten 
pittig.
General Mills haalt bijna
twee derde van zijn omzet
uit de Verenigde Staten en
kampt zoals andere voe-
dingsreuzen met de afwezig-
heid van omzetgroei. Het
boekjaar 2017-2018 (tot eind
mei) leverde een vergelijk-
bare omzet (15,7 miljard dol-
lar) op als het boekjaar
2016-2017. Dat is al enkele 
jaren aan de gang. De winst
per aandeel blijft stijgen,

maar vlakt ook af: het afgelo-
pen boekjaar met 1 procent
van 3,08 naar 3,11 dollar per
aandeel. De bedrijfswinst
(ebit) zakte wel en deed de
ebit-marge dalen van 18,1
naar 17,2 procent (-90 basis-
punten).
General Mills zet de jongste
jaren heel veel in op pro-
ductinnovatie, wat essentieel
is om de dalende omzet 
tegen te gaan. Maar de ac-
quisitie van Blue Buffalo
geeft aan dat de groep ook
externe groei zoekt. Die zal
de omzet opkrikken tot
17,2 miljard dollar (analisten-
consensus), maar de gemid-
delde analistenverwachting
is dat de winst per aandeel
opnieuw zal stagneren op
3,05 dollar per aandeel. Maar
dankzij Blue Buffalo, pro-
ductinnovatie en de strikte
kostenbeheersing moet Ge-
neral Mills in staat zijn de
volgende jaren weer aan te
knopen met winstgroei. U
mag geleidelijk aan kopen
zonder dat er haast bij is.
Het advies luidt koopwaar-
dig (rating 1B). z
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Is General Mills een goede dollarbelegging?

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 13/9:  Boskalis, CFE en  aandelenlijsten
Vrijdag 14/9: Analyse Europese telecomsector, voorwoord
Maandag  17/9: Mithra Pharmaceuticals, lezersvraag (General Mills)
Dinsdag 18/9: EVS, Pan American Silver; opties (Boskalis), grondstoffen (uranium) 
Woensdag 19/9:Galapagos, PostNL  Pdf
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CHAT mee op DONDERDAG
20 september. 
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  
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MAANDAG 24 september
Bois Sauvage: algemene
aandeelhoudersvergadering

DINSDAG 25 september
7C Solarparken: resultaten 1H
Mithra Pharmaceuticals: resultaten 1H
Orpéa: resultaten 1H

WOENSDAG 26 september
Colruyt: algemene
aandeelhoudersvergadering
Fluxys: resultaten 1H

DONDERDAG 27 september
Hennes&Mauritz: resultaten 1H

VRIJDAG 28 september
Floridienne: resultaten 1H
Sabca: resultaten 1H
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