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Wees maar zeker dat donderdag
26 oktober nu al gemarkeerd
staat in alle tradingdesks. Die

dag vakantie nemen of ziek zijn is geen
optie voor het personeel van de mark-
tenzalen. Een heftige reactie op de aan-
delen-, de obligatie- en de valutamark-
ten is niet uitgesloten. Op die laatste
donderdag van oktober licht de Euro-
pese Centrale Bank toe hoe het mone-
taire beleid eruitziet na
2017. Met aan zekerheid
grenzende waarschijn-
lijkheid gaat voorzitter
Mario Draghi dan de
start van de ‘tapering’
aankondigen: de
afbouw van het bedrag
van het maandelijkse
aankoopprogramma van obligaties.

Heel wat economen en strategen vin-
den al dat het monetaire noodbeleid
van 60 miljard euro aan maandelijks
obligatieaankopen (voorlopig tot eind
dit jaar) niet meer te rechtvaardigen is.
De Europese economieën beleven hun
meest duurzame economische herstel
van dit decennium. Die relance is zelfs
te voelen in de zwakste landen, zoals
Italië. De ECB erkent dat en heeft op
haar recentste vergadering van 7 sep-
tember de groeiverwachtingen voor de
eurozone opgetrokken. De slag om de
arm die de centrale bank al enige tijd
houdt, is dat de inflatiedoelstelling van
2 procent nog niet bereikt is. Al zal de
ECB een beslissing ook wel hebben uit-
gesteld om die over de Duitse parle-
mentsverkiezingen heen te tillen.

Sterke euro
Maar financiële markten anticiperen

altijd, net zoals ze dat een aantal jaren
geleden deden, toen de Federal Reserve

aankondigde dat hij met de tapering
zou beginnen. Uitspraken daarover van
Fed-voorzitter Ben Bernanke veroor-
zaakten veel meer deining op de mark-
ten dan toen de rente voor het eerst werd
verhoogd. Hetzelfde zien we nu met de
waarde van de euro ten opzichte van
de dollar, maar ook tegenover de andere
munten. Terwijl bijna iedereen begin
dit jaar dacht dat de euro-dollarverhou-

ding naar of zelfs voor-
bij de pariteit zou evo-
lueren, is de euro 14
procent in waarde
gestegen tegenover de
Amerikaanse munt en
geklommen tot 1,2 dol-
lar voor 1 euro.

En dat maakt de baan
van Mario Draghi nog delicater. Hij gaf
toe dat de sterkte van de euro kopzorgen
veroorzaakt, want het is een bedreiging
voor de inflatiedoelstelling. De sterke
euro maakt import goedkoper en werkt
dus inflatieremmend. Het is een argu-
ment dat zal meespelen in het tempo
van de afbouw van het aankooppro-
gramma. Krijgen we enkel een initiële
vermindering? Met 10 of 20 miljard
euro? Wordt een ruimer traject voorge-
steld? Het lijkt ons duidelijk dat de ECB-
top ook acht slaat op de marktverwach-
tingen, die zich de komende weken nog
verder zullen verfijnen.

De naderende D-Day voor Draghi, en
de onzekerheid die daarmee gepaard
gaat, kunnen een argument of een
excuus zijn om winst te nemen of voor-
lopig geen posities in te nemen. Onze
stelling van een beperkte terugval tij-
dens de komende weken houden we
aan. Maar de aankondiging van Draghi
kan ook een katalysator voor een herstel
zijn. Dat is al meermaals gebleken. z
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Uzult het misschien moeilijk kun-
nen geloven, maar op 14 augus-
tus werd bekendgemaakt dat de

Japanse economie in het tweede kwar-
taal met 1 procent is gegroeid tegenover
het kwartaal daarvoor. Op jaarbasis is
dat een klim met 4 procent. Het land
heeft de sterkst groeiende economie
onder de zeven rijkste industrielanden.
De Japanse economie groeit anderhalve
keer sneller dan de Amerikaanse, twee
keer sneller dan de Duitse en zelfs vier
keer sneller dan de Italiaanse. Het
tweede kwartaal van 2017 was al het
zesde opeenvolgende trimester dat de
Japanse economie een groei liet opte-
kenen.

Japan was toch dat land dat kampte
met immense problemen? Door de ster-
kere groei van de wereldeconomie blijft
de export als vanouds een belangrijke
factor voor het economische herstel van
Japan. Maar erg hoopgevend is dat de
binnenlandse vraag aantrekt en dat
zowel de private consumptie als de
bedrijfsinvesteringen zich op het hoog-
ste peil bevindt sinds het eerste kwartaal
van 2014. Dat was vlak voor de Japanse
eerste minister Shinzo Abe de grootste
vergissing in zijn economische beleid
beging sinds hij eind 2012 aan de macht

kwam: hij verhoogde de consumptie-
belasting (de btw bij ons). De private
consumptie staat tegenwoordig voor
57 procent van het Japanse bruto bin-
nenlands product (bbp) en liet in de
periode van april tot juni een toename

van 0,9 procent zien tegenover de peri-
ode januari-maart. De bedrijfsinveste-
ringen namen zelfs toe met 2,4 procent.

Stevige rugwind
De Japanse economie werd de afge-

lopen jaren het meest vooruitgeholpen
door de kwantitatieve versoepeling
(QE) van de Bank of Japan. De Japanse
centrale bank doet in verhouding tot
het bruto binnenlands product (bbp)
het veelvoud van wat de Federal
Reserve heeft gedaan. In oktober 2016
heeft de instelling het monetaire beleid
helemaal ondergeschikt gemaakt aan
het begrotingsbeleid door te kiezen voor

de controle van de rentecurve. De
bedoeling is de tienjarige rente nog een
hele tijd op of rond het nulpunt te
behouden. Daarvoor springt het flexibel
om met de looptijd van het gekochte
overheidspapier en de omvang van de
aankopen.

De Bank of Japan blijft veruit de ijve-
rigste centrale bank ter wereld en koopt
bijvoorbeeld ook grote pakketten aan-
delen (10 miljard dollar op jaarbasis),
wat de Japanse beurs stevig onder-
steunt. Daarnaast zet het aangepaste
monetaire beleid de institutionele inves-
teerders ertoe aan vastrentend papier
– dat kan leiden tot rendementsverlies,
mogelijk tot een negatieve reële rente
van 2 procent – om te zetten in aandelen.
Het aandelenpercentage was in de por-
tefeuilles gezakt tot het laagste niveau
in 35 jaar. Bovendien stimuleert dat
beleid bedrijven om eigen aandelen in
te kopen, waar Japanse bedrijven steeds
meer op ingaan.

Enorme uitdagingen
Maar dit wordt geen eenzijdig hoera-

artikel over de Japanse economie. De
uitdagingen voor het land blijven bij-
zonder groot. Zo willen de Japanse rege-
ring en de Japanse centrale bank al jaren

De verrijzenis van Japan

Analyse van de week

DE BANK OF JAPAN KOOPT
AL GERUIME TIJD EN
MASSAAL JAPANSE

AANDELEN.
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dat de inflatie terugkeert naar 2 procent
– dezelfde doelstelling als de Europese
Centrale Bank dus. Op die ambitie bijt
de Japanse overheid ook nog altijd de
tanden stuk. Ondanks het sterke groei-
cijfer in het tweede trimester bleef de
Japanse inflatie in juni beperkt tot 
0,4 procent. Het is al erger geweest
(chronische deflatie), maar het cijfer is
nog een heel eind verwijderd van de
beoogde doelstelling.

Geen onbelangrijke factor is dat Japan
de meest vergrijsde bevolking ter wereld
heeft. Bovendien neemt de bevolking
al acht jaar af. In 2015 waren er 1,3 mil-
joen overlijdens tegenover 1 miljoen
geboortes. Bijna een kwart (24,5%) van
de bevolking is ouder dan 65 jaar en de
prognoses luiden dat dit tegen 2050
ongeveer 40 procent zal zijn. Bovendien
heeft het land de hoogste overheids-
schuld, met ongeveer 250 procent ten
opzichte van het bbp.

Redelijk gewaardeerd
De Japanse economie is aan de beter-

hand, al blijven er belangrijke uitdagin-
gen op lange termijn. In die context zijn
we ervan overtuigd dat de Japanse
beurs dit en de komende jaren een stevig
potentieel heeft. We denken dat de
Japanse beurs sinds eind 2012 uit een
lange structurele berenmarkt is geklom-
men (1989-2012) en zich weer in een
langdurige stierenmarkt bevindt
(opwaartse beurstendens). We denken
dan ook dat het nog altijd interessant
is als diversificatie van de aandelenpor-
tefeuille een beperkt percentage te beleg-
gen op de Japanse beurs.

Tussen de zomer van 2015 en midden
vorig jaar onderging de Japanse beurs
een gevoelige correctie. Na de piek op
21.000 punten volgde een duik richting
15.000 punten in februari, en nog eens

een in juni 2016. We denken dat het om
een dubbele bodem ging en dat toen
een nieuwe opgaande fase op gang is
gekomen, die ons minstens boven de
vorige piek van 21.000 punten zal bren-
gen. In mei stonden we op amper enkele
procenten van de top uit 2015, maar
sindsdien plafonneert de Nikkei-index.

De evolutie van de Japanse yen is een
belangrijke factor voor de perspectieven
van de Japanse beurs. De forse daling
van de munt ten opzichte van de dollar
in de tweede helft van vorig jaar was
het startsein voor een nieuwe opgaande
beweging van de Japanse aandelen-
markt. Maar sinds kort moeten we
natuurlijk spreken over een zwakke
dollar en dat remt de opmars duidelijk
af.

Japanse aandelen zijn nog altijd aan-
trekkelijk geprijsd. Het gemiddelde
Japanse aandeel wordt verhandeld
tegen 16,5 keer de verwachte winst 2017,
1 keer de omzet en 1,6 keer de boek-
waarde, tegenover 18 keer de verwachte
winst, 1,3 keer de omzet en 1,9 keer de
boekwaarde voor een gemiddeld Euro-
pees aandeel in de Stoxx600-index, en
21 keer de verwachte winst, 2,1 keer de
omzet en 3,1 keer de boekwaarde voor
een gemiddeld Amerikaans aandeel in
de Standard&Poor’s500-index.

Nieuwe haussefase
Japanse aandelen hebben eigenlijk

nog maar een beperkte rerating onder-
gaan in termen van hun waardering,
ondanks de ultralage rente. Het koers-
herstel van de afgelopen jaren heeft de
heropleving van de bedrijfswinsten
gevolgd. Die bedrijfsresultaten blijven

ook dit jaar verbeteren. Koppel daaraan
de te verwachten herwaardering van
de beurs door de aanhoudende aanko-
pen van de Bank of Japan, het versterken
van de posities door particuliere en insti-
tutionele beleggers (nationaal en inter-
nationaal) en het verhogen van de inko-
pen van eigen aandelen door de Japanse
ondernemingen. Opgeteld komt dat
neer op positieve beursperspectieven
voor de komende jaren. Elke noemens-
waardige terugval biedt dan ook kansen
vanuit een meerjarenperspectief.

Er zijn verschillende trackers om in
te spelen op het herstel van de Japanse
aandelenmarkten. Het verschil is gele-
gen in de onderliggende index die
wordt gebruikt en het al dan niet afdek-
ken van het valutarisico (en tegenover
welke munt dat gebeurt). Onze favoriet
is de grootste Europese Japantracker,
iShares MSCI Japan EUR hedged ETF.
Die tracker behoort tot de iShares-fond-
sengroep van uitgever BlackRock Asset
Management en is ruim zes jaar op de
markt. De onderliggende waarde is de
MSCI Japan-index. Die telt driehon-
derd Japanse grote en middelgrote
bedrijven. Door de sterke spreiding is
het gewicht van de individuele posities
beperkt. z

Basisgegevens iShares MSCI Japan
EUR ETF
Tickersymbool: IJPE
ISIN-code: IE00B42Z5J44
Beurs: Euronext Amsterdam
Eerste notering : september 2010
Prestatie sinds 1/1/’17: +5,5%
Prestatie op 1 jaar: +23%
Prestatie op 3 jaar: +8%
Prestatie op 5 jaar: +15,5% 
Jaarlijkse beheerkosten: 0,64%

Top 10 belangrijkste participaties 
iShares MSCI Japan EUR ETF

Naam %
Toyota Motor 4,5
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,3 
Softbank Group 2,0 
Sumitomo Mitsui Finance 1,5 
Sony Corp. 1,5 
KDDI Corp 1,5 
Honda Motor 1,4 
Keyence Corp 1,4 
Mizuho Financial Group 1,3
Fanuc Corp 1,2
Bron: Bloomberg

BI
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De Canadese mijngroep Barrick
Gold is in volumes nog altijd de
grootste goudproducent ter

wereld, maar ze kan de komende jaren
worden ingehaald door haar Ameri-
kaanse sectorgenoot Newmont Mining.
De mijnen van de groep produceerden
vorig jaar gezamenlijk 5,52 miljoen troy
ounce goud, met daarnaast koper als
bijproduct. De productieprognose voor
het lopende boekjaar
bedraagt 5,3 tot 5,6 mil-
joen troy ounce. Dat is
een vrij ruime marge,
waarmee Barrick reke-
ning houdt met de ver-
koop van activa. In 2018
neemt de output verder
af naar 4,8 tot 5,3 mil-
joen troy ounce. Het
productiecijfer zal pas
vanaf 2019 of 2020 opnieuw toenemen.

Barrick ligt daar niet van wakker, want
op korte termijn wil het vooral werk
maken van de verdere afbouw van de
schulden. Sinds eind 2014 heeft het zijn
groepsschuld verminderd met 5,6 mil-
jard dollar door de combinatie van eigen
kasstromen en opbrengsten uit de ver-
koop van activa. In de eerste helft van
2017 daalde de schuld met bijna 500 mil-
joen tot 7,44 miljard dollar. Het grootste
deel van de schuld loopt af na 2033.

Barrick mikt voor het tweede semester
op een bijkomende vermindering met
1 miljard tot 6,4 miljard dollar. De mijn-
groep wil later deze maand een uit-
staande lening van 730 miljoen dollar
met een looptijd tot 2023 en een rende-
ment van 4,1 procent vervroegd terug-
kopen. Dat gebeurt met een deel van
het geld dat ze van Shandong Gold ont-
vangt. Barrick verkocht een participatie
van 50 procent in de Veladero-mijn in
Argentinië aan de Chinese goudgroep
voor 960 miljoen dollar. Barrick mikt
tegen eind volgend jaar op een schuld
van maximaal 5 miljard dollar. Het zou
van 2008 geleden zijn dat de schuld in
nominale termen nog zo laag was. De
mijngroep beschikt ook nog over
2,93 miljard dollar aan liquiditeiten. Stil-
aan kan ze dan ook opnieuw naar de
toekomst kijken.

De kapitaaluitgaven zullen dit jaar al
oplopen tot 1,3 à 1,5 miljard dollar. Bar-
rick produceerde in de eerste jaarhelft
2,74 miljoen troy ounce goud tegen
739 dollar productiekosten per troy
ounce. Voor 2017 rekent het op een
gemiddelde productiekostprijs van 720
tot 770 dollar. Dat cijfer moet de
komende jaren afnemen naar 700 dollar.
Het zwaartepunt zal in het vierde kwar-

taal liggen. Barrick wil
positieve kasstromen
kunnen genereren bij
een goudprijs van
1000 dollar. In de eerste
jaarhelft was dat alvast
geen probleem. De vrije
kasstroom was voor het
negende kwartaal op rij
positief en bedroeg
204 miljoen dollar over

de volledige eerste jaarhelft.
In Nevada vormen de Cortez- en de

Goldstrike-mijn nu samen Barrick
Nevada. Met een aandeel van meer dan
40 procent in de productie vormen ze
de hoeksteen van de groep, samen met
Pueblo Viejo in de Dominicaanse Repu-
bliek, Lagunas Norte in Peru en Vela-
dero. Die laatste is sinds juli weer ope-
rationeel, na een scheur in een pijplei-
ding eerder dit jaar. Pueblo Viejo doet
het goed, maar Barrick moet net zoals
zijn joint-venturepartner Goldcorp een
hoger deel van de kasstromen afstaan
aan de Dominicaanse overheid. z

Conclusie
De afbouw van de schulden heeft op
korte termijn prioriteit voor Barrick
Gold. Productiegroei wordt pas weer
verwacht vanaf 2019-2020, wanneer
nieuwe projecten operationeel wor-
den. In afwachting kan Barrick Gold
terugvallen op een lage kosten -
structuur en positieve kasstromen.

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Schuldenafbouw blijft prioriteit
BARRICK GOLD

DE VRIJE
KASSTROOM WAS
VOOR HET NEGENDE

KWARTAAL OP 
RIJ POSITIEF.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be op 
12 september

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 20,8 miljard dollar
K/w 2016: 24
Verwachte k/w 2017: 25
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds jaarbegin:+12%
Dividendrendement: 0,7%
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Historische mijlpaal bereikt
K+S

Aandelen

De Duitse meststoffen- en zout-
producent K+S (Kali und Salz)
bereikte op 12 juni een mijlpaal

met de opstart van Legacy, het nieuw-
bouwpotashproject in het Canadese
Saskatchewan. De Duitsers verwierven
het project, dat intussen is omgedoopt
in Bethune, in 2011, na de overname
van Potash One. Het onverwacht uit-
eenspatten van het exportkartel Bela-
rusian Potash Co in 2013 veroorzaakte
twijfels over de finan-
ciële haalbaarheid
van Bethune. Maar de
Duitsers zetten door
en investeerden er de
voorbije vijf jaar
3,1 miljard euro in.
Bethune zal dit jaar 600.000 ton potas
produceren, op een verwacht groeps-
totaal van 6,8 à 7,2 miljoen ton. De ver-
wachte productie in 2018 bedraagt 1,7
à 1,8 miljoen ton, tegenover een theo-
retische capaciteit van 2 miljoen ton.

Bethune zal in 2018 al positief bijdra-
gen aan de bedrijfskasstroom (ebitda)
en goedkoper produceren dan de dure
Duitse potasmijnen. Dat laat K+S toe
vanaf 2019 de potasproductie op groeps-
niveau bij te sturen in functie van de
vraag, het aanbod en de prijsniveaus.
De opstart komt voor K+S geen dag te
vroeg, want de bouw van de mijn
zadelde de groep op met een netto-
schuld van 3,75 miljard euro, of 5,8 keer
de verwachte ebitda 2017, terwijl ze
eind 2011 nog schuldenvrij was. Toch
maakt de markt zich geen grote zorgen,
getuige de succesvolle uitgifte eerder
dit jaar van een zesjarige obligatie voor
625 miljoen euro, met een intrestvoet
van 2,625 procent. Vanaf 2018 zal het
schuldniveau verminderen.

Boven op laagconjunctuur in de mest-
stoffensector waren er de jongste jaren
aanhoudend problemen met het lozen
van zout afvalwater in drie Duitse mest-
stoffenfabrieken. In 2016 lag de produc-
tie daardoor regelmatig stil, en ook dit
jaar waren er al 25 dagen zonder pro-
ductie. De problemen verminderen
dankzij een rist maatregelen, en de situ-
atie zal vanaf 2018 normaliseren, dankzij
de opstart van een nieuwe verwerkings-

fabriek die het afvalwater met 20 pro-
cent zal verminderen.

De cijfers over het tweede kwartaal
lagen onder de verwachtingen. De
groepsomzet klom met 1 procent tot
742 miljoen euro, maar de marktcon-
sensus bedroeg 776,1 miljoen euro. De
meststoffenafdeling boekte een omzet-
groei van 4,4 procent tot 387,1 miljoen
euro, maar de zoutafdeling zag haar
omzet met 1,1 procent terugvallen tot

315,7 miljoen door de
lage naseizoensvraag
naar smeltzout. De
ebitda klom met 
22,2 procent tot
101,9 miljoen euro,
tegenover de ver-

wachte 114,1 miljoen euro. Na zes maan-
den is er een daling met 15,2 procent
tot 312,8 miljoen euro. Het recurrente
nettoresultaat (zonder eenmalige ele-
menten) klom naar 18,9 miljoen euro
(was -0,2 miljoen euro), maar na zes
maanden is er nog altijd een daling met
23,1 procent tot 113,5 miljoen euro.

K+S liet nu ook officieel de doelstelling
los om zijn ebitda tegen 2020 op te krik-
ken naar 1,6 miljard euro (519,1 miljoen
euro in 2016). Daarvoor ligt het prijsni-
veau van potas (momenteel 240 dollar
per ton) te ver onder het vooropgestelde
niveau van 330 dollar per ton. Het
management presenteert in het najaar
haar strategische visie voor 2030. z

Conclusie
Het aandeel van K+S viel tijdens de
zomermaanden terug. De succesvolle
opstart van Bethune en de vermin-
derende zorgen over de milieupro-
blemen in Duitsland kunnen de koers
de komende jaren een forse impuls
geven. De aanzienlijke schuldpositie
is beheersbaar en we bevestigen het
koopadvies.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be op 
14 september

K+S LIET OFFICIEEL
ZIJN DOELSTELLING
VOOR 2020 LOS.

G
ET

Munt: euro
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 3,92 miljard euro
K/w 2016: 30
Verwachte k/w 2017: 23
Koersverschil 12 maanden: +10%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: 1,5%
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De eerste jaarhelft was geen vol-
treffer voor het Belgische dia-
gnosticabedrijf MDxHealth. De

omzet steeg tegenover het eerste semes-
ter vorig jaar met 87 procent, van
12,9 miljoen dollar naar 24,3 miljoen.
Maar dat kwam vooral door de eenma-
lige betaling van 15 miljoen dollar
(waarvan 12,1 miljoen voor rekening
van de eerste jaar-
helft) voor de ver-
koop aan Exact Sci-
ences van de biomar-
kers van MdxHealth.
Zonder die betaling
zien we een beperkte
toename van de
gerealiseerde omzet uit de verkoop van
de eigen testen met 10 procent tot 12 mil-
joen dollar. De omzet uit de prostaat-
kankertest ConfirmMDx steeg van
10,7 miljoen dollar naar 11,2 miljoen,
de resterende 0,8 miljoen dollar kwam
van de prostaatkankertest SelectMDx.

Ondanks een vertienvoudiging van
het volume verkochte SelectMDx-testen
tot circa 5200 (1200 in Europa) is de
omzetbijdrage nog bescheiden door de
beperkte terugbetalingshistoriek van
SelectMDx. De gezamenlijke verkoop
steeg met 44 procent tot circa 15.000 tes-
ten, waarvan 35 procent of 5200 testen
voor rekening van SelectMDx. Na vier
maanden was er een stijging met 25 pro-
cent tot 8000 testen. Net als vorig jaar
werd circa 50 procent van de uitge-
voerde testen geboekt als omzet, waarbij
een beperkte stijging van het percentage
bij ConfirmMDx werd tenietgedaan
door het lage percentage bij SelectMDx.

Door de uitbouw van de commerciële
structuur stegen de bedrijfskosten met
17 procent tot 18,7 miljoen dollar. Op
jaarbasis zal dat cijfer richting 40 miljoen
dollar evolueren, omdat de voorbije
maanden het verkoopteam in de Ver-
enigde Staten bijna verdubbelde, van
27 naar 50 mensen. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) verbeterde van -6,7 mil-
joen dollar naar 1,4 miljoen en het net-
toresultaat van -7,6 miljoen naar 0,5 mil-
joen. De kaspositie bedroeg eind juni
30,2 miljoen dollar, tegenover 30,6 mil-
joen eind 2016. De cash burn van circa

2 miljoen dollar per maand houdt dus
voorlopig nog aan. Zeer positief is de
toename met 31 procent van de ontvan-
gen terugbetalingen tot 10,8 miljoen
dollar. Vanaf 1 januari 2018 zal dit proces
drastisch versnellen door de toekenning
van een unieke terugbetalingscode voor
ConfirmMDx in de Verenigde Staten.

Het management bevestigde de jaar-
vooruitzichten van
een omzettoename
uit de eigen testen
met 55 à 75 procent,
tot 38 à 44 miljoen
dollar. Die doelstel-
ling veronderstelt een
forse omzetgroei in

de tweede jaarhelft, van 14 miljoen dol-
lar vorig jaar naar 26 à 32 miljoen dit
jaar. Het uitgebreide verkoopteam in
de VS en de eerder dit jaar getekende
overeenkomsten met de US Govern-
ment Services Administration (groep
van 154 ziekenhuizen voor oorlogsve-
teranen, waarvan acht al onder contract)
en met de Kaiser Southern California
Permanente Medical Group, moeten
voor die forse groei zorgen. MDxHealth
onderstreept de groeiambities met de
benoeming van de zeer ervaren Michael
Bawer tot chief medical officer en van
Paul Marr tot verkoopdirecteur voor
de VS. z

Conclusie
Hoewel MDxHealth in de eerste jaar-
helft onder de verwachtingen bleef,
zijn we tevreden met de forse uit-
bouw van het verkoopteam. Die
moet het mogelijk maken de ambi-
tieuze doelstelling voor de tweede
jaarhelft te halen. Maar we mikken
vooral op een omslag naar een struc-
tureel positieve kasstroom. Een
gamechanger voor MDxHealth die
niet verrekend is in de koers.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Rekenen op tweede jaarhelft
MDXHEALTH

HET VERKOOPTEAM IN
DE VS VERDUBBELDE

DE VOORBIJE
MAANDEN BIJNA.

Aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13 september

G
ET

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 238 miljoen euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +34%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: -
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Lage winstmarge blijft
REALDOLMEN

Aandelen

De Belgische IT-dienstengroep
RealDolmen pakte vorige maand
uit met een tradingupdate over

het eerste kwartaal van het fiscaal boek-
jaar 2017-2018. Die maakte investeerders
niet veel wijzer, want door een ongelijke
vergelijkingsbasis met een jaar eerder
kunnen geen verregaande conclusies
worden getrokken.

Na de recentste aan-
passing van de rap-
porteringsstructuur
telt RealDolmen nog
twee divisies. Bij
IT&Business Consul-
ting gaat het vooral om de verhuur van
eigen gespecialiseerd IT-personeel aan
bedrijven voor specifieke projecten. Ook
de activiteiten rond RFlow, het in huis
ontwikkelde programma voor work-
flow- en documentbeheer, behoren tot
die afdeling. IT&Business Support Ser-
vices draait rond outsourcing, de ver-
koop van producten en de gerelateerde
ondersteuning. De outsourcingcontrac-
ten gaan over de uitbesteding van zowel
infrastructuur als applicaties. Ook de
cloud-gerelateerde diensten vallen
onder die groep. Met die activiteiten is
RealDolmen een zogenaamde ICT-inte-
grator die in de Benelux met meer dan
duizend klanten in vooral het midden-
segment van de markt bedient.

De groep rapporteert volgens een
boekjaar dat loopt van april tot maart.
Het eerste kwartaal omvat de periode
tot juni die twee werkdagen minder
telde dan een jaar eerder. Het manage-
ment schat de omzetimpact op ongeveer
een miljoen euro. Daardoor daalde de
omzet naar 58,5 miljoen euro, tegenover
59 miljoen euro een jaar eerder. IT&Busi-
ness Consulting zag het verkoopcijfer
met 2,1 procent afnemen naar net geen
26 miljoen euro. Bij IT&Business Sup-
port was er een kleine vooruitgang
(+0,1%) naar 32,5 miljoen euro. Vorig
boekjaar steeg de omzet met 3,2 procent
op jaarbasis naar 243,8 miljoen euro. 

De bedrijfswinst klom op groepsni-
veau met 12,8 procent naar 12 miljoen
euro. Aangepast voor eenmalige ele-
menten steeg de winstgevendheid van
beide afdelingen. De winstmarge op

groepsniveau blijft met 4,9 procent wel
aan de lage kant. Het management heeft
de lat voor dit jaar niet zo hoog gelegd
met een winstmarge (ebit of bedrijfs-
winst) van 5 procent.

De omzet van Business Support zou
dit boekjaar licht toenemen, terwijl van
de consultingtak wordt verwacht dat

hij een groei van 5
procent boekt. Om
dat te realiseren,
wordt gerekend op
de zestig schoolver-
laters die RealDol-
men deze maand

aanwerft en die na drie maanden oplei-
ding bij klanten zullen worden ingezet.

RealDolmen besliste eerder dit jaar
een dividend van 0,69 euro per aandeel
uit te keren. Dat kost de groep 3,6 mil-
joen euro. Het IT-bedrijf kan zich dat
gemakkelijk veroorloven, want aan het
einde van vorig boekjaar (31 maart 2017)
bedroeg de nettokaspositie 27,8 miljoen
euro of 5,2 euro per aandeel. RealDol-
men betaalt per saldo weinig belastin-
gen als gevolg van de overgedragen
verliezen uit het verleden. In het kader
van de recente hervorming van de ven-
nootschapsbelasting is het nog onzeker
hoe die verliezen in de toekomst fiscaal
behandeld worden.

Conclusie
RealDolmen leidt een beursbestaan
in de schaduw met op operationeel
gebied een geringe groei en lage mar-
ges. Daar komt op korte termijn wei-
nig verandering in. Een lage waar-
dering tegen 0,9 keer de boekwaarde
en 10 keer de winst is het logische
gevolg. Het dividend is wel mooi
meegenomen en er is financiële
ruimte is om dat volgend jaar op te
trekken. Voorlopig te behouden.

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

DE NETTOKASPOSITIE
BEDRAAGT 5,2 EURO

PER AANDEEL

Verschenen op insidebeleggen.be op 
14 september

G
ET

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 132,7 miljoen euro
K/w 2016: 12
Verwachte k/w 2017: 10
Koersverschil 12 maanden: +12 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +3 %
Dividendrendement: 2,7 %
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Het was algemeen verwacht dat
Sioen Industries in de tweede
helft van 2017 met een sterke

omzetgroei zou uitpakken. Die omzet -
sprong hebben we ook gekregen met
een stijging van 180,2 naar 237,6 miljoen
euro (+31,8%). De wereldleider in het
geïntegreerd coaten van synthetische
weefsels maakt een sterke fase van
externe groei door, onder meer door de
overname van Manifattura Fontana
(geosynthetica) en Dimension-Polyant
(de wereldmarktleider in zeildoeken
en de grootste over-
name in de geschiede-
nis van Sioen) in de
Coating-divisie, en van
Verseidag Ballistic Pro-
tection en Ursuit (pro-
fessionele duikpakken)
in de Apparel-divisie.

Sioen bedekt dragers
met een beschermlaag, met de klemtoon
op hoogwaardige technische bescherm-
kledij. Het unieke aan de groep is dat
ze de enige volledige geïntegreerde spe-
ler in de sector is. Tot de basis van de
strategie behoort het inzetten op inno-
vatie en een modern productieapparaat.
Die continue investeringen in innovatie
zorgen voor een omzetgroei uit de
nieuwe technische toepassingen. Er zijn
drie divisies: Coating (spinnen, weven
en coaten), Chemicals (productie van
industriële pasta’s, vernissen en inkten)
en Apparel (confectie van technische
kledij).

Van de omzettoename met bijna 
32 procent is 4,4 procent organisch en
27,4 procent het gevolg van overnames.
Toch is de organische omzetgroei niet
te onderschatten. In 2016 bedroeg die
3,3 procent, en de organische groei was
nooit zo mooi gespreid als in het eerste
kwartaal. Zo was er in de Apparel-divi-
sie een organische omzetdaling van 
1,9 procent, tegenover een stijging met
3,1 procent bij Chemicals en met 7,2 pro-
cent bij Coating. De totale omzetgroei
is het sterkst in de Apparel-divisie met
een klim van 36,7 procent tot 62,7 mil-
joen euro. De grootste divisie, Coating,
is een goede tweede met een stijging
met 35,2 procent tot 151,8 miljoen euro.

In de Chemicals-afdeling blijft de omzet-
toename beperkt tot 5 procent (3,1%
organisch en 1,9% door overnames in
afwezigheid van een belangwekkende
acquisitie) tot 23,2 miljoen euro.

Ondanks de fraaie omzetsprong was
de koersreactie negatief na de bekend-
making van de halfjaarcijfers. De winst-
evolutie stelde teleur door de duurdere
grondstoffen en de wijziging in de ver-
koopmix door de overnames. De recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder
eenmalige elementen) klom dan ook

slechts met 7,2 procent,
van 32,2 naar 34,6 mil-
joen euro. Dat betekent
dat de rebitda-marge
(recurrente bedrijfskas-
stroom tegenover de
omzet) terugviel van
17,9 naar 14,6 procent
in de eerste helft van

2017. Het nettoresultaat ging zelfs 13,2
procent lager tot 12,1 miljoen euro door
de reorganisatie van Indonesische
fabrieken. z

Conclusie
De omzet van Sioen Industries
maakt dit jaar een sprong richting
450 miljoen euro, maar de winst zal
niet in dezelfde mate vooruitgaan.
We zijn dan ook tevreden dat we na
de bekendmaking van de jaarcijfers
het advies hebben verlaagd naar hou-
den/afwachten. Intussen is de koers,
deels door de teleurstelling over de
halfjaarresultaten, met 15 à 20 pro-
cent teruggevallen en is het aandeel
opnieuw aantrekkelijk tegen 
16,5 keer de verwachte winst en 
9 keer de verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde (ev) en
de bedrijfskasstroom (ebitda) voor
2017. Vandaar de adviesverhoging.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Druk van de grondstoffen
SIOEN INDUSTRIES

ONDANKS DE FRAAIE
OMZETSPRONG WAS
DE KOERSREACTIE

NEGATIEF.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 12 september

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 530 miljoen euro
K/w 2016: 22
Verwachte k/w 2017: 16,5
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 2,0%
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Geloof in toekomst olie
TOTAL

Aandelen

Met de overname van de oliedi-
visie van de Deense rederij
Maersk onderstreept Total zijn

strategie van waarde te creëren door de
reserves en de productiecapaciteit van
fossiele brandstoffen op te voeren. Een
belegging in Total is een belegging in
hogere olie- en gasprijzen, al genereert
de Franse oliereus ook tegen de huidige
prijzen aantrekkelijke cashflows. Een
stijging van de olieprijs met 10 dollar
per vat levert Total per jaar ongeveer
2 miljard dollar bedrijfswinst en 2,5 mil-
jard dollar cashflow extra op. Total legt
voor de oliedivisie van Maersk 7,45 mil-
jard dollar op tafel, waarvan 4,95 miljard
wordt betaald met eigen aandelen.
Daarnaast neemt
Total ook 2,5 miljard
dollar schulden van
Maersk over. Dankzij
die deal verhoogt
Total zijn bewezen
reserves van olie en
gas met ongeveer 1 miljard vaten olie-
equivalent. Total betaalt dus ongeveer
7,5 dollar per vat, wat de markt inter-
preteerde als een behoorlijk goede deal
voor Maersk. Maar ook voor Total
draagt de deal meteen bij tot de cashflow
en de winst. Dankzij de reserves van
Maersk verhoogt Total de eigen reserves
met ongeveer 10 procent. Total beschikt
over een sterke balans, en het manage-
ment gaf eind juli aan dat er in deze
moeilijke marktomstandigheden moge-
lijkheden liggen om op een rendabele
manier de reserves uit te breiden. We
mogen dus nog overnamedeals ver-
wachten.

De strategie van Total om in te zetten
op de exploratie van olie en gas werpt
vruchten af. In de eerste helft van 2017
kon het bedrijf de productie van fossiele
brandstoffen opvoeren met 4 procent
tot 2,5 miljoen vaten per dag. In com-
binatie met het herstel van de olieprijzen
vorig jaar leverde die productietoename
behoorlijke resultaten op in de eerste
jaarhelft. De aangepaste nettowinst steeg
met een kwart. Dat is een grotere stijging
dan de olieprijs zelf, omdat Total de
productiekosten weet terug te dringen.
Total mag ook hopen dat de marges in

de raffinage en de petrochemie op een
relatief hoog niveau standhouden. Die
marges zijn heel relevant gezien het
winstpotentieel van die activiteiten. In
de eerste helft van dit jaar puurde Total
861 miljoen dollar bedrijfswinst uit die
activiteiten, tegenover 1,359 miljoen uit
de productie van fossiele brandstoffen.

De grote bepalende variabele voor de
winstgevendheid van Total blijft natuur-
lijk de olieprijs, die al een tijdje tussen
40 en 50 dollar per vat schommelt. Op
een uitbraak wordt niet meteen gere-
kend. De vraag blijft aantrekken, maar
de vrij grote olievoorraden en de flexi-
biliteit van de Amerikaanse oliesector
zorgen voor een plafond boven de

marktprijs. Bovendien
loopt het OPEC-
akkoord om de pro-
ductie te beperken
volgend jaar af, zon-
der uitzicht op een
verlenging. Maar zelfs

als de olieprijs voortkabbelt rond dat
niveau, houdt Total daar aantrekkelijke
cashflows aan over. In de eerste helft
van dit jaar puurde Total 9,3 miljard
dollar cash uit de operationele activi-
teiten, terwijl er netto slechts 4,6 miljard
dollar werd geïnvesteerd. Er bleef dus
genoeg cash over om het dividend te
financieren en de schuldenlast te ver-
lagen. z

Conclusie
Een doorbraak van de olieprijzen
zou een hefboom zetten op de winst
van Total, maar dat is nog niet voor
morgen. Een olieprijs rond 45 à
50 dollar par vat en stabiele raffi-
nagemarges leveren aantrekkelijke
cashflows op. De waardering is
dankzij een koerswinstverhouding
van 12 en een dividendrendement
van ruim 5 procent interessant.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

WE MOGEN NOG
OVERNAMEDEALS
VERWACHTEN.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 13 september

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 133 miljard euro
K/w 2016: 20
Verwachte k/w 2017: 13
Koersverschil 12 maanden: +5 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -7%
Dividendrendement: 5,07%
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Markt in beeld

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De definitieve cijfers over de eerste zes maanden van 2017
vielen nog wat slechter uit dan de voorlopige. Zo verzwakte
de omzet met 19 procent tot 44,6 miljoen dollar, terwijl het
bedrijfsresultaat (ebit) -22 miljoen dollar werd, tegenover
+12,3 miljoen dollar in dezelfde periode van 2016. De net-
towinst van 33,7 miljoen dollar werd omgezet in een verlies
van 34,1 miljoen dollar. Exmar wijst op de nieuwe schepen
die in de vaart kwamen, het gebrek aan arbitragemogelijk-
heden en het afvlakkende transport van lpg door de Verenigde
Staten. Exmar vond nog geen huurder voor zijn zorgenkind,
de Carribean FNLG, al stelt de groep dat ze daar met ver-
schillende partijen over onderhandelt. De trend blijft dalend.

Advies: speculatief houden
Risico: hoog
Rating: 2C

Over het eerste semester maakte de aanbieder van dranken
voor kmo’s slechter dan verwachte resultaten bekend. Zo
liep de omzet met 10 procent terug tot 14,02 miljoen euro,
terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) 47 procent lager uitkwam
op 744.000 euro. Netto was er een verlies van 437.000 euro
tegen een nettowinst van 330.000 euro over dezelfde periode
van 2016. De groep wijt de verslechtering aan een uitzon-
derlijke afschrijving op de waarde van de Deense dochter.
Fountain tracht het tij te keren door zich te heroriënteren op
de kernbusiness: de levering van warme dranken aan kmo’s.
De trend blijft sterk à la baisse gericht. Op 1 euro ligt hori-
zontale steun.

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

De vastgoedgroep gespecialiseerd in logistieke magazijnen
voert een kapitaalverhoging van maximaal 68 miljoen euro
door. De aandelen worden uitgegeven tegen 41 euro per
stuk en de nieuwe aandelen moeten dienen voor de onder-
steuning van de groeistrategie van Montea. Drie grote aan-
deelhouders, Patronale Life, Federale Life en Ethias, schrijven
voor 30,5 miljoen euro in op de kapitaalverhoging. Door de
overname van rechten van bestaande aandeelhouders ver-
werft Ethias een belang van 4,16 procent in Montea. De trend
van het Montea-aandeel blijft opwaarts gericht. Bij de top
van 50 euro doemt weerstand op, op 42 euro ligt steun.

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

Het Israëlische farma-aandeel maakte een forse koerssprong
na de aanstelling van Kare Schultz als CEO. De man komt
over van Lundbeck. De koers van dat laatstgenoemde aandeel
zakte sterk na het bericht. De klim van het Teva-aandeel
bedroeg zowat 20 procent. De koers spon ook garen op het
bericht dat Teva het anticonceptiemiddel Paragard verkoopt
aan het Amerikaanse Cooper Cos voor 1,1 miljard dollar. De
verkoop stelt Teva in staat de forse schuldenlast te vermin-
deren. De koers van Teva verkeerde lang in vrije val. Twee
jaar geleden kostte een aandeel nog 63 dollar. Het lijkt erop
dat een bodem werd gevormd.

INSIDE BELEGGEN 21 SEPTEMBER 2017
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N ike en Adidas zijn twee kemp-
hanen in hetzelfde kippenhok.
Tegenwoordig doet de Ameri-

kaanse fabrikant van sportuitrusting
het beduidend minder goed dan zijn
veel kleinere Duitse concurrent. De
omzet van Adidas bedroeg vorig jaar
bijna 20 miljard euro. Daarmee boekte
het ongeveer 1 miljard euro nettowinst,
of zo’n 5 euro per aandeel. De nieuwe
CEO van Adidas, Kasper Rorsted, is
ambitieus. Het aandeel van Adidas
wordt al maanden gesmaakt op de
beurs. In twee jaar verdrievoudigde de
koers. In die periode klom de ruime
DAX-index slechts 25 procent hoger.
Sinds begin dit jaar steeg de koers met
meer dan 50 procent. Door de sterke
stijging komt de koers-winstverhouding
op 30. Dat is best pittig. De vraag is of
de hausse dat tempo kan aanhouden.

Het is best mogelijk dat heel wat beleg-
gers stilaan last van hoogtevrees krijgen,
temeer omdat de sterke euro de con-
currentiepositie van Nike ten goede

komt. We zouden de aandelenpositie
afdekken of zelfs inspelen op een terug-
val.

We zouden gewoon een putoptie kun-
nen kopen. Bijvoorbeeld de put decem-
ber 190 euro. Die kost 5,50 euro. Daar-
mee is een aandelenpositie ingedekt als
de baissebeweging in gang komt. Maar
wie er niet mee inzit dat hij de aandelen
desnoods (met winst) moet verkopen,
als de koers toch verder stijgt, kan een
call schrijven.

Geschreven call
Schrijf call Adidas december 2017

met uitoefenprijs 200 euro@ 7,75 euro
Wie dat contract schrijft, haalt direct

775 euro (7,75 x 100) binnen. Dat is 4
procent tegenover de huidige aande-
lenkoers. Blijft de koers hangen rond
dat niveau of daalt ze, dan kunt u de
aandelen en de premie houden. Stijgt
het aandeel van Adidas nog verder in
waarde, dan moet u het wellicht ver-
kopen. U ontvangt dan 200 euro per

aandeel, plus de premie van 7,75 euro
die u al had gekregen. Die strategie kunt
u alleen verantwoord toepassen als u
al in het bezit bent van aandelen van
Adidas.

Hebt u geen aandelen Adidas in por-
tefeuille en wilt u profiteren van een
beperkte terugval van de koers, dan
kan een geschreven put in aanmerking
komen.

Geschreven put
Schrijf put Adidas november 2017

met uitoefenprijs 200 euro@ 8,50 euro
Als de aandelenkoers verder zou stij-

gen, blijft de premie van 8,50 euro van
u. Actie is dan niet vereist. Daalt de
koers, dan moet u de aandelen wellicht
kopen tegen 200 euro per stuk, vermin-
derd met de ontvangen premie van
8,50 euro. Ze kosten u dan 191,50 euro.
Aangezien de afloopdatum relatief kort
is, zal de tijdswaarde van de optie snel
verdampen. Dat is altijd in het voordeel
van de optieschrijvers. z

Hoogtevrees bij Adidas

Opties

Grondstoffen

Z ilver zette 2017 goed in, maar doet
het opnieuw slechter dan goud.
Het goedkoopste edelmetaal

noteerde na vier maanden in 2017 noch-
tans met een rendement van 17 procent
in dollar. Toen kreeg de schrik voor ren-
teverhogingen de bovenhand en smolt
nagenoeg de volledige winst weg. Zil-
ver was in het tweede kwartaal dan ook
het slechtst presterende edelmetaal, met
een verlies van 9 procent. Na het diep-
tepunt van begin juli klom zilver in het
zog van goud weer hoger. In dollar
bedraagt het rendement van zilver bijna
12 procent sinds het jaarbegin. In euro
is het rendement door sterke waarde-
daling van de Amerikaanse munt nog
altijd licht negatief.

Relatief goedkoop
De voornaamste oorzaak van de

recente klim is dat de markt niet langer

uitgaat van een agressieve afbouw van
de monetaire stimuleringsmaatregelen.
Niet alleen is de inflatie te laag, de
beleidsmakers willen ook niet het risico
lopen dat ze de economische herople-
ving versmachten. De reële rente blijft
dus nog een tijdje laag (Verenigde Sta-
ten) of zelfs negatief (eurozone en
Japan), wat gunstig is voor edelmetalen. 

In 2016 bedroeg de gemiddelde zil-
verprijs 17,08 dollar per troy ounce. Uit
een rondvraag van het nieuwsagent-
schap Bloomberg blijkt dat de gemid-
delde prijsprognose voor de komende
twaalf maanden 20 dollar bedraagt. Dat
impliceert een klim van 12 procent. Zil-
ver blijft relatief goedkoop tegenover
de andere edelmetalen. Dat uit zich
onder meer in een goud-zilverratio die
is gestegen van 68 in april naar bijna
75. Vorige maand noteerde de prijsver-
houding van beide edelmetalen zelfs

nog hoger. Het historische gemiddelde
van de voorbije vier decennia is 56.

Trackers meest populair
De meeste investeerders spelen via

trackers of ETF’s in op verwachte prijs-
stijgingen. De fysieke trackers beheren
gezamenlijk meer dan 21.000 ton zilver.
De iShares Silver Trust (ticker SLV)
heeft ongeveer de helft van de markt in
handen en is daarmee veruit de grootste
fysieke tracker. De ETFS Physical Silver
Shares (SIVR) is kleiner, maar hanteert
een lagere beheersvergoeding van 0,3
procent, tegenover 0,5 procent voor SLV.
Voor beleggers die fysiek zilver verkie-
zen, is het handig te weten dat enkel
beleggingsmunten vrijgesteld worden
van btw. Op zilveren staven is in prin-
cipe wel 21 procent btw verschuldigd,
omdat die als metaal voor industriële
toepassingen worden beschouwd. z

Zilver blijft achter op goud

21 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN
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Portefeuille

Vivendi domineert Bolloré-cijfers

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+4,4% +6,8%  
+9,8% +3,8%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Aankoop: we kopen 75 aandelen Cameco bij tegen maximaal 9,60 dollar
Verkoop:

De halfjaarcijfers van Bolloré wer-
den erg sterk gedomineerd door
wat hét feit van de eerste jaarhelft

was in de holding: de overname van de
60 procentparticipatie van Bolloré in
Havas door het mediabedrijf Vivendi
tegen 9,43 euro per aandeel. Dat gaf de
deal een waarde van 2,32 miljard euro
(inclusief dividenduitkering zelfs 2,36
miljard). In 2015 kregen de Havas-aan-
deelhouders nog aandelen Bolloré tegen
6,82 euro per Havas-aandeel. Zo reali-
seert Bolloré een mooie meerwaarde
op het Havas-belang en daarvoor werd
de kaspositie van Vivendi (473 miljoen
euro nettokaspositie en kredietlijnen)
aangesproken. Een gevolg is ook dat
Vivendi nu volledig door Bolloré wordt

geconsolideerd in de boekhouding. Dat
had een grote impact op de halfjaarcij-
fers.

Kwantumsprong
De omzet van de portefeuillemaat-

schappij nam in de eerste zes maanden
met 42,5 procent toe, van 4,95 naar
7,06 miljard euro. Liefst 1,91 miljard
euro extra omzet komt van de volledige
consolidatie van Vivendi. Als we kijken
naar de ‘organische’ ontwikkeling (zon-
der overnames of desinvesteringen en
bij constante wisselkoersen), dan zien
we een stijging van 5 procent, wat een
stuk beter is dan de evolutie in 2016.
Als we kijken naar de deelactiviteiten,
dan heeft de consolidatie van Vivendi

in de Bolloré-boekhouding uiteraard
wel tot gevolg dat de dominantie van
de afdeling transport & logistiek (Bolloré
Logistics en vooral Bolloré Africa Logis-
tics, het grootste logistieke netwerk van
Afrika) grotendeels verdwijnt. De omzet
klom met 2,9 procent (+3,8% organisch)
tot 2,80 miljard euro (net geen 40% van
de groepsomzet). Vooreerst is de com-
municatiepoot de grootste in omzet:
3,03 miljard euro of een toename van
173 procent (+4,4% organische groei;
43% van de groepsomzet).

De bedrijfswinst (ebit) op groeps -
niveau maakte een sprong van 45 pro-
cent, van 305 naar 443 miljoen euro.
Daarbij zorgt de Vivendi-consolidatie
voor 189 miljoen euro extra ebit. Dat
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participaties, zeg maar beleggingen.
Daaronder ook de plantagebelangen
in onder meer de Socfin-groep (Socfinaf
en Socfinasia). De structuur kan ook
nog flink vereenvoudigd worden de

komende jaren, want nu zijn er nog te
veel tussenschotten, waaronder het
eveneens beursgenoteerde Financière
de l’Odet, dat 64 procent van de Bol-
loré-aandelen in handen heeft. Dat
schreeuwt op termijn om een verre-

gaande vereenvoudiging.
Het aandeel deed het tot nog toe erg

goed in 2017, mede door de sterke
koersprestatie van Vivendi. De half-
jaarresultaten van het mediaconcern
kwamen boven de verwachtingen uit
dankzij de wereldhit Despacito van Luis
Fonsi en Daddy Yankee. Die werd meer
dan 4,6 miljard keer gedownload op
allerlei streamingplatformen. De uit-
voerders staan onder contract bij Uni-
versal Music Group, een dochter van
Vivendi. We denken dat we Bolloré
dicht bij de bodemkoers hebben weten
op te pikken en zijn ervan overtuigd
dat de holding inspeelt op gunstige ten-
densen op lange termijn. Maar na de
sterke koersprestatie dit jaar verlagen
we het advies naar ‘houden/afwachten’
(rating 2B). z

betekent dat er organisch sprake is van
een daling van de bedrijfswinst van 305
naar 254 miljoen euro. Transport & logis-
tiek zag de ebit teruglopen van 255 naar
246 miljoen euro (-3%), maar vooral
was er de grote winstdaling (-62%) bij
Bolloré Energie, de tweede grootste dis-
tributeur van huishoudbrandstof in
Frankrijk, van 25 naar 10 miljoen euro.
De globale stijging komt dus integraal
van de communicatiepoot (+135 % tot
280 miljoen euro), waarmee die divisie
nu ook de grootste bijdrage tot de ebit
levert (63 % in het eerste halfjaar). Het
interim-dividend blijft ongewijzigd op
2 eurocent per aandeel.

Vereenvoudiging
Bolloré is ook een typische holding-

maatschappij met flink wat (financiële)

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

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

Thema energie
- 7C Solarparken: presenteert
halfjaarresultaten op 27/9.

Thema landbouw
- Potash Corp.: de fusie met Agrium
staat onder druk van de concurrentie-
autoriteiten in China en India. Voor ze
de fusie goedkeuren, willen ze dat
Potash een aantal minderheidsbelangen
afbouwt. China wil vooral de afbouw van
de 22 procentparticipatie in de
grootste Chinese meststoffeninvoerder
Sinofert Holdings. Voorts bezit Potash
ook nog belangen in Arab Potash
Company (28%), in Israel Chemicals
Limited (14%) en in Sociedad Quimica y
Minera (32%). Gezamenlijk zijn die goed
voor een niet te verwaarlozen waarde
van circa 6 dollar per aandeel Potash.
Het bedrijf gaat er nu van uit dat de
fusie niet eind september, maar tegen
het einde van het jaar afgerond wordt.

Thema vergrijzing
- Bone Therapeutics: is de cruciale
periode van klinische resultaten,
waarvan sprake in het vorige nummer,
goed begonnen. Al werd het Waalse
biotechbedrijf er niet voor beloond met
een hogere beurskoers. Het ging om
positieve interim-resultaten voor
vijftien patiënten die deelnamen aan de
fase IIa-studie met ALLOB, het
allogene, botvormende
celtherapieproduct dat gemaakt is uit
beenmergcellen van een gezonde
vrijwilliger voor lumbar spinal fusion
(lumbale vertebrale fusieoperatie). Erg
goed nieuws, maar er is natuurlijk nog
een hele weg af te leggen. Zo oordeelt
ook de markt.

- Mithra Pharmaceuticals: presenteert
vandaag (donderdag 21/9) de cijfers
over het eerste halfjaar.

OOK DE WERELDHIT
‘DESPACITO’ WAS EEN

MEEVALLER VOOR
BOLLORÉ-DOCHTER

VIVENDI.
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B ij onze Inside Obligatieselectie
vermelden we steevast, waar het
mogelijk is, een rating. Dat is een

combinatie van letters en cijfers. Die
rating drukt, in tegenstelling tot wat
velen denken, geen waarde-oordeel
over de obligatie zelf uit. Het is wel een
indicatie van de financiële gezondheid
van het bedrijf of de instelling die de
lening uitgeeft. In die zin zegt de rating
veel over het risico dat een belegger
loopt als hij waardepapier van de
betrokken emittent aankoopt. Er wordt
maar al te vaak lichtzinnig overgegaan.
Onterecht. We laten ons licht even schij-
nen over de ratings van AAA tot D.

Veilige belegging
Een obligatie heeft de naam een veilige

belegging te zijn. Over het algemeen
genomen, is dat correct. Toch is niet elke
obligatie even risicoloos. Vraag dat maar
aan de bezitters van obligaties uitgege-
ven door Air Berlin of Air Italia. Beide
debiteuren zijn failliet. Er bestaat dus
een kans dat beleggers hun centen
geheel of gedeeltelijk kwijt zijn.

Ook bij de aankoop van obligaties is
het dus van belang grondig na te kijken
in welke mate een emittent zijn ver-
plichtingen kan nakomen. In de eerste
plaats betreft dat de periodieke uitbe-
taling van de beloofde couponrente. Op

de afloopdatum verwacht de belegger
zijn kapitaal terug te krijgen. Het risico
van beleggingsproducten inschatten,
is van erg groot belang, maar niet voor
iedereen mogelijk. Niet alle beleggers
hebben tijd of kennis om elke obligatie

aan een grondig onderzoek te onder-
werpen. Maar geen nood. Er bestaan
gespecialiseerde ondernemingen die
dat voor u doen. De bekendste bedrijven
die zulke ratings verkopen zijn
Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch.

Obligaties

Van AAA tot D

• We lieten al verstaan
dat de rente in de Ver-
enigde Staten in de na-
bije toekomst wel wat
kan stijgen. Obligaties
met een lange looptijd
zullen daar de grootste
invloed van ondervinden.
Hun koers is het meest
gevoelig voor rente-
schommelingen. De
AT&T-obligatie in Ameri-
kaanse dollar uit de In-
side Obligatieselecties
is daarom aan vervan-
ging toe. De restlooptijd
van twintig jaar is te
lang. AT&T heeft een ra-
ting BBB+ bij Standard
& Poor’s. In de tabel
wordt dat omschreven
als ‘aanvaardbare kwali-
teit’. Voor wie op zoek
is naar vervanging, vin-
den we vandaag niet
veel beter, zeker niet als
er nog enigszins rende-

ment verwacht wordt.
Daarom kunnen we ge-
rust bij deze debiteur
blijven. De lening met
een looptijd tot
30/06/2022 en een
coupon van 3 procent,
coupures van 2000 dol-
lar, komt in het vizier.
Bij een koers van
101,36 procent be-
draagt het rendement
2,70 procent.

• Ook de nieuwe lening
van Visa Inc is interes-
sant. Ze heeft een cou-
pon van 2,75 procent
en een looptijd tot 
15 september 2027.
Tegen een huidige koers
van 99,16 dollar be-
draagt het rendement
2,85 procent. Er zijn
coupures van 2000 dol-
lar. Visa heeft een ra-
ting A+. Dat wijst op
goede kwaliteit. Wie een

hoger rendement wil,
moet zich tevreden
stellen met een debi-
teur van mindere kwali-
teit. Dat hoeft op zich
niet direct een pro-
bleem te zijn. Zolang de
rating boven Baa3 bij
Moody’s en BBB- bij
Standard & Poor’s
blijft, is het risico aan-
vaardbaar. Macy’s Re-
tail Holdings Inc bijvoor-
beeld heeft een rating
BBB-, wat wijst op een
(net) aanvaardbaar ri-
sico. Er is een coupon
van 2,875 procent en
de prijs bedraagt
94,93 dollar. Daarmee
komt het rendement op
3,92 procent. Nog mee-
geven dat de obligatie
vervalt op 15 februari
2023 en verkrijgbaar is
in coupures van
2000 dollar.

KORTERE LOOPTIJD VOOR AT&T



1521 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN

Eenvoudig gezegd, onderzoeken
ratingbureaus hoe kredietwaardig een
bedrijf, een instelling of een overheid
is die een obligatie te koop aanbiedt. Ze
beoordelen in welke mate een belegger
er gerust kan in zijn dat hij het belegde
geld terugkrijgt, eventueel vermeerderd
met de rente. De rating wordt uitge-
drukt in cijfers en letters. De hoogste
rating is AAA of Triple A. Een rating-
bureau dat AAA toekent aan een bedrijf
of overheid, bevestigt dat het bijna 100
procent zeker is dat de debiteur alle
betalingsverplichtingen zal naleven.
Aan de onderste kant van het risico-
spectrum staan bedrijven of instellingen
die als het ware bijna failliet zijn. Ze
krijgen als status junk of als score D.

De risicotabel
De drie belangrijke ratingbureaus

drukken het risicoprofiel van een bedrijf
op een gelijkaardige manier uit. Toch
zijn er belangrijke verschillen, nuances.
In de tabel vindt u een overzicht, van
topkwaliteit over (net) aanvaarbare
kwaliteit tot groot risico.

Wisselende rating
Het berekenen van die ratings is

 specialistenwerk. We gaan er dus van
uit dat het vertrouwen in die instellingen
groot mag zijn. Maar de toekenning van
een rating gebeurt altijd door mensen.
En mensen kunnen fouten maken. Het
is dus altijd aan te raden zelf kritisch te
zijn. Maar er schuilt, naast de menselijke
foutfactor, nog een adder onder het
 obligatiegras. We leven in een maat-
schappij waar vrijwel niets een lang
leven beschoren is. Zo kan een onder-
neming waar vandaag geen vuiltje aan
de lucht is, plotseling in zwaar weer
verzeild geraken. Dat kan veroorzaakt
worden door de snel veranderende
omstandigheden, waarop niet snel
genoeg ingespeeld is. Kortom, ratings
zijn er niet voor eeuwig. Het is dus raad-
zaam regelmatig de rating van debiteu-
ren waarvan u effecten bezit, te contro-
leren.

Ruimdenkend genoeg
De meeste debiteuren van topkwaliteit

bieden vaak niet genoeg rendement om
de daling van de koopkracht te com-
penseren. Daarom kunnen beleggers
hun vermogen het best breder spreiden
dan de voorbije jaren. Dat geldt voor
de munten waarin wordt belegd, maar
ook voor de emittenten. Als we onze
koopkracht willen behouden en ook
nog wat couponrente willen opstrijken,
moeten we verder durven te kijken dan
de AAA-debiteuren. Ruimdenkende
beleggers vinden soms koopjes onder
de obligaties van ‘goede’ of ‘aanvaard-
bare’ kwaliteit. Die bieden vrijwel altijd
een hoger rendement dan obligaties
van topdebiteuren. We zoeken wekelijks
voor u mee en u vindt onze oogst in de
Inside Obligatieselectie. Beleggers die
ruimdenkend en risicobewust zijn, kun-
nen zelfs nog iets verder zoeken, in de
B-leningen bijvoorbeeld. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,00 1,79% 1000            NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,62 2,10% 1000            NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 102,10 1,10% 1000            NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 103,41 0,84% 1000            NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,00 2,03% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,98 2,46% 2000            A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 98,88 4,53% 2000            B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 100,97 2,78% 2000            BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 99,70 2,30% 100000            BBB
NOK EIB 1,5% 12/05/22 101,87 1,09% 10.000            AAA
SEK EIB 0,5% 19/07/22 100,18 0,43% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,14 2,50% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,21 3,32% 2000            BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,78 3,44% 2000            A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 107,89 6,24% 5000            AAA
TRY Rabobank 9,25% 15/07/21 94,11 11,2% 1000            A+

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1976 +6,52%

EUR/GBP 0,9022 +6,42%

EUR/NOK 9,4060 +1,59%

EUR/SEK 9,5446 -0,05%

EUR/CAD 1,4544 -1,96%

EUR/AUD 1,4912 -0,75%

EUR/NZD 1,6456 +6,41%

EUR/ZAR 15,701 -2,44%

EUR/TRY 4,1185 +22,90%

Moody’s S&P Fitch Omschrijving
Aaa AAA AAA Uitzonderlijke kwaliteit
Aa1 AA+   AA+
Aa2 AA AA Uitstekende kwaliteit
Aa3 AA-   AA-
A1 A+  A+
A2 A A Goede kwaliteit
A3 A-   A-
Baa1 BBB+  BBB+
Baa2 BBB  BBB Aanvaardbare kwaliteit
Baa3 BBB-  BBB-
Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB- Speculatieve belegging
B1 B+ B+ met substantiële risico’s
B2 B  B
B3 B-  B-
Caa1 CCC+ CCC
Caa2 CCC    -
Caa3 CC-   - Gevaar op faillissement
Ca CC CC
C C  C
- - DDD
- -   DD Failliet
- D D
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Blijft uw koopadvies overeind voor
Sandstorm Gold, na de stijging van het
aandeel met 50 procent sinds het jaar-
dieptepunt begin mei? 

Het aandeel van het Canadese goud-
royalty- en streamingbedrijf Sandstorm
Gold herstelde fors van de stevige
appelflauwte in april. De daling met 
25 procent was een gevolg van de aan-
kondiging van de overname van Mari-
ana Resources. Het was een atypische
acquisitie van een exploratiebedrijf,
waarvan het belangrijkste actief – een
aandeel van 30 procent in het Hot
Maden-project – zich in Noordoost-Tur-
kije bevindt. Sandstorm Gold betaalde
175 miljoen dollar, waarvan 47,3 miljoen
dollar cash en de rest via de uitgifte van
32,8 miljoen nieuwe aandelen tegen een
uitgifteprijs van 3,87 dollar per aandeel
(19 % extra aandelen). Het is de grootste
transactie sinds de oprichting van het
bedrijf in 2007.

Door de strikte overnameregels kon
Sandstorm weinig duiding geven voor
de afronding van de overname begin
juli. Het management kon sindsdien

wel geruststellen. Enerzijds met de
bevestiging dat het streaming- en ro -
yaltybusinessmodel overeind blijft, aan-
gezien de sterke lokale Turkse partner
Lidya Madencilik alle operationele
taken voor het vergunnen, bouwen en
opereren van Hot Maden op zich neemt.
Anderzijds met de onmiddellijke opstart
van een inkoopprogramma van 7,6 mil-
joen, of 5 procent van de eigen aandelen,
waarvan intussen 3,3 miljoen aandelen
zijn ingekocht. Netto komt dat neer op
een verwatering van 14 procent in ruil
voor een verwachte verdubbeling van
de productie: van 61.000 ounce goud -
equivalent in 2019 naar 130.000 tegen
2022. Er is uiteraard het landenrisico,
maar Lidya Madencilik is een ervaren
Turks conglomeraat, en Hot Maden is
een absoluut topproject met lage inves-
terings- en productiekosten, hoogwaar-
dig goud, een lange levensduur en veel
opwaarts exploratiepotentieel. Ook de
herschikking van de GDXJ-ETF in juni
speelde het aandeel parten. De grootste
tracker van juniorgoudmijnaandelen
moest 10 miljoen aandelen van Sand-
storm verkopen, maar die werden gro-

tendeels geabsorbeerd door bekende
investeringsfondsen zoals BlackRock
en Fidelity.

Na het eerste halfjaar ligt de groeps-
productie op 28.308 ounce goudequiva-
lent, of 18,5 procent hoger dan in 2016,
en werd de verwachte productievork
voor 2017 opgetrokken van 45.000 à
55.000 naar 50.000 à 55.000 ounce goud -
equivalent. Op basis van de verhouding
tussen de ondernemingswaarde (ev) en
de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2017 noteert Sandstorm Gold tussen
0 en 40 procent goedkoper dan de grotere
royalty- en streamingbedrijven. Tegen
2022 loopt de onderwaardering op tot
100 à 200 procent. Het potentieel van
Hot Maden zit dus niet verrekend in de
koers. Daarom blijft het aandeel koop-
waardig (rating 1C). z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 14/9
• Realdolmen
• K+S

Vrijdag 15/9
• Analyse Japan
• Voorwoord

Maandag  18/9
• Bolloré
• Opties (Adidas)
• Grondstoffen (zilver)

Dinsdag 19/9 
• Recticel 
• BHP 
• Lezersvraag (Sandstorm Gold) 

Woensdag 20/9
• Galapagos
• PostNL
• Pdf

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

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Chat op DONDERDAG 21/9 VAN 12 TOT 13 UUR. Ga voor de chatsessie naar
http//insidebeleggen.be/chat!  
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DONDERDAG 21 SEPTEMBER
Mithra Pharmaceuticals: resultaten 1H
VS: vooruitlopende indicatoren
VS: initiële werkloosheid
VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Duitsland: PMI (flash)
EU: PMI (flash)
Frankrijk: bbp-groei 2de kwartaal
VS: PMI (flash)
MAANDAG 25 SEPTEMBER
België: vastgoedprijzen
Duitsland: IFO-indicator
DINSDAG 26 SEPTEMBER
Frankrijk: werkloosheid
VS: verkoop nieuwe huizen
VS: S&P Case Shiller-index
(vastgoedprijzen)
WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Fluxys Belgium: resultaten 1H
Frankrijk: consumentenvertrouwen
VS: bestellingen duurzame goederen
VS: olievoorraden


