
W e kunnen niet ge-
noeg beklemtonen
hoe belangrijk de ge-

synchroniseerde herople-
ving van de wereldeconomie
– en die van de Europese
economie in het bijzonder –
wel is. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijk-
heid – de meeste cijfers over
het vierde kwartaal ontbre-
ken nog – is de economie
van de 45 landen die de
OESO volgt, gegroeid in
2017. Dat gebeurt voor het
eerst sinds de Grote Recessie
van 2008 en 2009. De jaren-
lange ongebreidelde liquidi-
teitsinjecties van de centrale
banken hebben hun effect
uiteindelijk toch niet gemist.
Al blijft de vaststelling dat de
groei van de wereldecono-
mie aan het begin van 2018
nog altijd een stuk onder het
niveau ligt van voor de ban-
kencrisis.
Tot nu was dat een rooskleu-
rige tijd voor de aandelen-
markten. De economische
groei biedt vooruitzichten
op gemiddeld uitstekende
bedrijfsresultaten, met een
fraaie winstgroei. Bovendien
liepen economen en strate-
gen de voorbije twaalf maan-
den voortdurend achter op
de opgeklaarde economische
werkelijkheid. Door de vele
jaren van teleurstelling over
de groei bleven de meesten
voorzichtig in hun analyses
en vooruitzichten. Maar de
afgelopen maanden zijn de
groeiprognoses vrij fors op-
getrokken. De tijd dat die
automatisch door de realiteit
werden verslagen, is wel-
licht voorbij.

Toenemende rentedruk
Vandaar dat we sinds begin
dit jaar hebben gesteld dat
het economische plaatje er

in 2018 beter uitziet dan het
beursplaatje. Geleidelijk aan
zal bij alle marktpartijen het
besef groeien dat het herstel
reëel en stevig is, en dat het
dus wellicht nog enige tijd
meegaat. Dat kan bijna niet
anders dan betekenen dat de
rente naar omhooggaat.

Steeds meer strategen dur-
ven hardop te zeggen dat de
westerse obligatiemarkten
voor de zwaarste beren-
markt (dalende trend voor
de obligatiekoersen, met op-
gaande rentetarieven) in
veertig jaar staan. De neer-
waartse druk op de obliga-
tiekoersen neemt toe.
Dat hoeft de beurzen nog
niet meteen onderuit te ha-
len, maar op Wall Street ver-

minderen dan snel een aan-
tal koopargumenten. Door
de forse opstoot is de twee-
jarige rente op Amerikaans
overheidspapier gestegen tot
boven het gemiddelde divi-
dendrendement van de Stan-
dard&Poor’s500-aandelen.
Dat klassieke koopargument
van de voorbije jaren valt
weg.
Daarnaast is de sterke stij-
ging op Wall Street de voor-
bije twee jaar slechts voor
een derde een gevolg van
hogere bedrijfswinsten en
voor twee derde van oplo-
pende waarderingen. De
Shiller-koers-winstverhou-
ding, die de winsten over
een lange termijn in ogen-
schouw neemt, is opgelopen
tot 31,3, het op één na hoog-
ste cijfer in de geschiedenis.
Enkel in 2000 lag het nog
hoger. De factoren voor een
zwaardere terugval later dit
jaar zijn dus aanwezig. Van-
daar dat wie nog aandelen
wil kopen, daar het beste
meteen werk van maakt. z
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N a een gesprek met
CEO Tim Van Hau-
wermeiren geven we

nog eens een stand van za-
ken van argenx. Het minste
wat we kunnen zeggen, is
dat de afgelijnde strategie
vruchten afwerpt. Die stra-
tegie is maximale waarde te
halen uit het Simple-antili-
chaamplatform dat is aange-
vuld met technologiëen die
de kwaliteit van de antilicha-
men verbeteren op het ge-
bied van werking, dosering
en productie.
Argenx concentreert zich op
middelen tegen auto-immu-
niteitsziekten en kanker, en
werkt via het Innovative Ac-
cess Program voor elk ziek-
tebeeld samen met topaca-
demici. Na de sterke fase II -
resultaten met de auto-im-
muun-antibody ARGX-113
voor de spierziekte myasthe-
nia gravis en dito fase I/II-
interim-resultaten met
ARGX-110 voor de zeldzame
bloedkankers AML en CTCL
in december 2017, ligt de
strategische focus meer dan
ooit op die twee moleculen.
Met ARGX-113 lopen drie
fase II-studies in drie ziekte-
domeinen: spier-, bloed- en
huidziekten. De respectieve
indicaties (myasthenia gra-
vis, ITP en pemphigus vul-
garis) zijn gekozen omdat
het voor een biotechbedrijf
haalbaar is de volledige kli-
nische ontwikkeling errond
zelfstandig te doorlopen.
Cruciaal om het potentieel
te begrijpen, is evenwel dat
voor elk ziektedomein een
proof of concept (succesvolle
fase II-studie) een doorsij-
peleffect kan genereren naar
vergelijkbare ziektes met de-
zelfde onderliggende oor-
zaak.
Argenx leverde in december

de eerste cruciale proof of
concept af in myasthenia gra-
vis. De volledige studieresul-
taten worden eind april ge-
presenteerd. Daarna wordt
met het Amerikaanse ge-
neesmiddelenagentschap
(FDA) het protocol voor een
fase III-studie besproken.

Die studie start nog dit jaar
en zal voldoende Japanse
patiënten rekruteren om ook
al het Japanse pad te effe-
nen. Tegen de zomer volgt
het volgende moment van de
waarheid, wanneer de eerste
fase II-resultaten bekenge-
maakt worden voor ITP en
pemphigus vulgaris. Argenx
legt de lat hoog en zal die in-
dicaties alleen voort onder-
zoeken als de resultaten vol-
doende sterk zijn.
Nog onderbelicht in de
waardering is het potentieel
van ARGX-110. De eerste re-
sultaten van de fase I/II-stu-
die in AML waren zeer
sterk. Als ze bevestigd wor-
den, bestaat de mogelijkheid
de werkzaamheid bij bijko-
mende patiëntengroepen in
AML te onderzoeken. Tegen
de zomer krijgen we tussen-
tijdse resultaten van de do-
seringsfase van de studie in
AML, en in december de
volledige fase I/II-data voor

zowel AML als CTCL.
Argenx voerde na de dub-
bele sterke resultaten in de-
cember een kapitaalverho-
ging door, nauwelijks zes
maanden na de uiterst suc-
cesvolle beursgang op Nas-
daq. Het was de bedoeling
150 miljoen dollar op te ha-
len, maar door de overweldi-
gende Amerikaanse inte-
resse werd het 266 miljoen.
Werkelijk alle belangrijke 
biotechinvesteerders in de
VS zitten in het kapitaal, en
zullen de komende jaren de
volledige klinische ontwik-
keling van ARGX-113 en -110
financieel ondersteunen.

Conclusie
We zijn ervan overtuigd dat
het aandeel van argenx de
komende maanden en jaren
nog heel wat opwaarts po-
tentieel heeft. Ondanks de
bijzonder fraaie koerspresta-
tie van de afgelopen maan-
den, bevestigen we dan ook
ons koopadvies. Uiteraard
komt er vroeg of laat een
ontgoochelend testresultaat,
maar de resultaten met
ARGX-113 hebben het risic-
oprofiel al verlaagd. Zeg
nooit nooit, maar door de
steun van de Amerikaanse
topinvesteerders verwach-
ten we op korte termijn geen
overnamebod. z

Koers: 69,4 euro
Ticker: ARGX BB
ISIN-code: NL0010832176
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,23 miljard euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +339%
Koersverschil sinds jaarbegin: +32%
Dividendrendement: -

ARGENX

Het beste moet nog komen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 14 februari

Werkelijk alle
belangrijke

biotechinvesteerders
in de VS zitten in het

kapitaal.



H oewel Barco vorig jaar
een eerdere belofte
van omzetgroei moest

inslikken, presteerde het
aandeel de voorbije twaalf
maanden erg goed. Barco
werd daarbij geholpen door
de toename van de winstge-
vendheid. Bij de publicatie
van de jaarcijfers van 2017
was de vlakke omzetevolutie
dan ook geen verrassing. De
groepsomzet daalde met 1,6
procent naar 1,08 miljard
euro, mede door de zwakke
dollar. Barco verwacht in de
eerste helft van 2018 ook

een impact van de goedkope
Amerikaanse munt. Zonder
rekening te houden met de
vorig jaar verkochte verlich-
tingsafdeling (High End
Systems) zou de omzet ge-
lijk zijn gebleven.
Belangrijker was de stijging
van de winstgevendheid. De
bedrijfskasstroom (ebitda)
klom met ruim een vijfde
naar 107,1 miljoen euro.
Daardoor steeg ook de
ebitda-marge van 8 naar 9,9
procent. De aangepaste ebit-
marge (bedrijfswinst) steeg
nog spectaculairder van 3,3
naar 6,8 procent. Voor het
lopende boekjaar wordt op
een vlakke omzetevolutie
gerekend. De tweede jaar-
helft zal wel iets beter zijn
dan de eerste. Dat was ook
in 2017 het geval.
Het gebrek aan omzetgroei
heeft vooral te maken met

de slabakkende Entertain-
ment-afdeling. Barco profi-
teerde de eerste jaren van
dit decennium van de sterke
groei van digitale cinema in
China en de Verenigde Sta-
ten. Maar die markt is ver-
zadigd en de vervangings-
markt is nog niet op gang
gekomen. Het komt er voor

Barco op aan de dominante
marktpositie in dat segment
te behouden en indien mo-
gelijk voort uit te bouwen.
Dat kan door middel van de
laserprojectoren waarmee
de groep een technologische
voorsprong bezit op de con-
currentie. Barco wil ook het
aanbod beter afstemmen op
de marktvraag. Vorig jaar
daalde de omzet van de En-
tertainment-afdeling nog
met 7,7 procent naar
533,3 miljoen euro. De afde-
ling blijft wel veruit de be-
langrijkste in de groep met
een aandeel van 49 procent
in de omzet. De marge van
7,3 procent bevindt zich wel
onder het groepsgemid-
delde.
Dan doet Enterprise het een
stuk beter met een groei van
6,4 procent en een marge
van 13,2 procent, de hoogste
in de groep. Daarbij liet
vooral ClickShare opnieuw
goede cijfers optekenen. Die
technologie maakt het mo-
gelijk mobiele toestellen te
verbinden met elkaar. Ze
werd wereldwijd al in
350.000 vergaderzalen geïn-
stalleerd. Met het nieuwe
UniSee-product (led-video-
muur) moet Barco een deel
van het verloren marktaan-

deel bij controlekamers te-
rugwinnen. Ook de He-
althcare-afdeling mag zich
een pluim op de hoed steken
met een omzetgroei van 3,7
procent en een marge van
11,3 procent.
Barco had aan het einde van
het boekjaar 210,7 miljoen
euro in kas. Dat komt neer
op iets meer dan 16 euro per
aandeel. De groep kan niet
over dat volledige bedrag
beschikken, want 67,4 mil-
joen euro is ondergebracht
in de joint venture met de
China Film Group, waarin
Barco een belang van 58
procent heeft. De Kortrijk-
zanen zetten ook een
nieuwe joint venture op
voor activiteiten in de
cinema markt buiten China.
Het dividend zal worden
opgetrokken van 1,9 naar
2,1 euro per aandeel.

Conclusie
De hogere rendabiliteit is
een positieve evolutie, maar
van omzetgroei is geen
sprake. Dat zal ook in 2018
nog niet het geval zijn, al be-
looft Barco wel dat de stij-
ging van de winstgevend-
heid zal doorzetten.
Ondanks de dividendverho-
ging blijft het rendement re-
latief laag. Tegen ruim
20 keer de verwachte winst
menen we dat het koerspo-
tentieel op korte termijn op-
gebruikt is. z

Barco had
210,7 miljoen euro 
in kas eind 2017: 

ruim 16 euro 
per aandeel.

BARCO

Hogere winstgevendheid compenseert stabiele omzet

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 februari

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

Koers: 99,7 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,3 miljard euro
K/w 2017: 50
Verwachte k/w 2018: 20,5
Koersverschil 12 maanden: +27%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 2,1%
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C ameco verraste vorig
jaar met de beslissing
om de grootste mijn

van de groep, McArthur Ri-
ver, samen met de verwer-
kingsinstallatie Key Lake
voor tien maanden op non-
actief te plaatsen. In 2016
deed de Canadese uranium-
producent hetzelfde met de
Rabbit Lake-mijn. Daardoor
zal de productie dit jaar
bijna 15 miljoen pond lager
uitvallen. Vorig jaar vermin-
derde ook Kazachstan, de
grootste aanbieder, al twee
keer de output van de staats-
bedrijven. Tim Gitzel, de
topman van Cameco, laat
zich voorzichtig optimis-
tisch uit over de uranium -
industrie op middellange
termijn, maar hij wil geen al
te hoge verwachtingen
scheppen op korte termijn.
Er zijn wereldwijd 57 nucle-
aire reactoren in aanbouw
die de komende twaalf à
achttien maanden operatio-
neel worden. Cameco schat
dat de komende tien jaar
730 miljoen pond uranium
(kernbrandstof ) nodig is, die
voorlopig nog niet door de
uitbaters van kerncentrales
is vastgelegd.
Cameco leed in het vierde
kwartaal een nettoverlies
van 62 miljoen Canadese
dollar, tegenover 144 miljoen
Canadese dollar in dezelfde
periode een jaar geleden.
Het verlies kwam op reke-
ning van het dochterbedrijf
Nukem, dat wereldwijd
kernbrandstof verhandelt.
De operationele mijnactivi-
teiten waren dus wel winst-
gevend. Cameco produ-
ceerde vorig jaar
23,8 miljoen pond uranium,
of 12 procent minder dan in
2016. Het verkoopvolume
daalde met 7 procent naar

33,6 miljoen pond. De ge-
middelde verkoopprijs be-
droeg vorig jaar 46,8 dollar
per pond. Cigar Lake is nog
de enige operationele mijn.
Dat zal zware gevolgen heb-
ben voor de output, die dit
jaar op 9,1 miljoen pond zal
blijven steken. De verkoop-

volumes zullen door de lo-
pende leveringscontracten
vrijwel gelijk blijven op 32 à
33 miljoen pond.
Cameco maakt het verschil
goed door uit zijn ruime
voorraden te putten en ura-
nium op de markt aan te ko-
pen. Cameco had aan het
einde van het boekjaar
470 miljoen dollar in kas.
Daar stond een schuld van
1,2 miljard dollar tegenover.
Het drastische snoeien in de
uitgaven gaat dit jaar ge-
woon door. De uitgaven voor
exploratie zullen met een
derde afnemen, de admini-
stratiekosten zullen tot een
vijfde lager uitkomen en de
geplande kapitaaluitgaven
liggen in 2018 bijna een
kwart lager. De grootste be-
sparing komt van het divi-
dend, dat voor het eerst
wordt verlaagd. De uitkering
daalt van 0,4 naar 0,08 dollar
per aandeel, waardoor het
dividendrendement afneemt
van meer dan 4 naar 0,9 pro-

cent. Met de maatregel
houdt Cameco wel 126 mil-
joen dollar in kas.
In het dispuut met de Cana-
dese belastingdienst CRA
over de inkomsten van bui-
tenlandse filialen werden in
september de slotdebatten
gevoerd. Een uitspraak van
de rechtbank kan elke dag
vallen. Het geschil met het
Japanse nutsbedrijf Tepco
komt voor een arbitrage-
commissie. De eerste zittin-
gen staan pas begin 2019 ge-
pland. Tepco zegde een
afnameovereenkomst met
Cameco eenzijdig op. De Ca-
nadezen eisen een schade-
vergoeding van 682 miljoen
dollar. Er is gekozen voor ar-
bitrage in plaats van voor
een klassieke rechtszaak,
omdat de kans op een min-
nelijke schikking dan groter
is.

Conclusie
Cameco gaf een krachtig sig-
naal met de drastische in-
krimping van zijn productie.
De dividendverlaging zorgt
voor extra financiële adem-
ruimte. Op korte termijn is
dat niet aangenaam voor de
omzet en de aandeelhou-
ders, maar op lange termijn
is het wel de enige juiste
keuze. Het neerwaartse ri-
sico is erg gering, zowel voor
de uraniumprijs als voor het
aandeel (0,9 keer de boek-
waarde). z

Koers: 9,02 dollar
Ticker: CCJ US
ISIN-code: CA13321L1085
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 3,5 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: 85,2
Koersverschil 12 maanden: -15%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 0,9%

CAMECO

Klein neerwaarts risico

Advies : koopwaardig
Risico : hoog
Rating : 1C

inside beleggen aandelen
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 februari

De dividendverlaging
zorgt voor extra

financiële
ademruimte.



D e uitdagingen van Lo-
tus Bakeries voor de
komende jaren kunnen

we in twee zinnen samen-
vatten. Vooreerst ‘lekker’ zo
gezond mogelijk maken en
daarnaast ‘gezond’ zo lekker
mogelijk maken. Daarin zit-
ten de twee grote groeipolen
voor vele, vele jaren – zo
niet decennia – vervat: de
verdere mondialisering van
Lotus Biscoff, zowel het
speculaaskoekje als de 
-pasta aan de ene kant en de
verdere ontplooiing in al-
maar meer landen van de
gezonde snacks (Bear, Nakd
en Trek). 

Na een uitzonderlijk groei-
jaar 2016 was het een hele
uitdaging voor de Oost-
Vlaamse speculaas- en koek-
jesspecialist ook in het afge-
lopen jaar met omzet- en
winstgroei te kunnen uitpak-
ken. Topman Jan Boone kon
op de analistenmeeting naar
aanleiding van de jaarcijfers
2017 toch melden dat de re-
cordomzet van 2016 was
overtroffen en duidelijk
meer dan bij de halfjaarre-
sultaten, toen een omzet-
groei tot 1 procent beperkt
bleef (wel 3,3 % vergelijk-
bare omzettoename). Uitein-
delijk kwam de omzet vorig
jaar uit op 524 miljoen euro,
3,3 procent meer dan in
2016. Op vergelijkbare basis
klom de omzet zelfs met 5,0
procent. Dat was te danken

aan de 6 procent hogere om-
zet in het tweede halfjaar
(zelfs 7 % vergelijkbare om-
zetgroei). Bovendien mogen
we niet vergeten dat wissel-
koersverliezen 8 miljoen
euro aan omzet of 1,6 pro-
cent extra omzettoename
hebben gekost. Dat was
hoofdzakelijk te wijten aan

het Britse pond (6,3 miljoen
euro), maar ook aan de Ame-
rikaanse dollar (1,3 miljoen
euro), die in 2018 nog meer
negatief dreigt te spelen.
De sterkste groei kwam op-
nieuw van het nieuwe seg-
ment van de natuurlijke tus-
sendoortjes, met als grootste
uitblinker Bear. Maar ook
Lotus Biscoff, de internatio-
nale naam voor Lotus-spe-
culaas (een samenvoeging
van ‘Biscuit with Coffee’),
groeide door, ook in Ver-
enigde Staten. Om de aan-
houdende groei van Lotus
Biscoff te ondersteunen,
start Lotus in de VS met de
bouw van de eerste specu-
laasfabriek buiten België. De
bouw zou in de tweede helft
van 2019 klaar moeten zijn
en een opstart van de pro-
ductie mogelijk maken.
De VS zijn sinds 2016 de
grootste markt voor Lotus
Biscoff, maar het potentieel
is er nog enorm. Getuige
daarvan is het feit dat Lotus
Bakeries er in de regio van
Atlanta (9 miljoen potentiële
consumenten) voor het
eerst televisiereclame in de
VS maakte. Zo’n investering
komt er pas wanneer het
merk voldoende bekend is
in een regio. Dezelfde be-

langrijke stap is in het Ver-
enigd Koninkrijk gezet.
Het recurrente bedrijfsresul-
taat (rebit) steeg met 6,4 pro-
cent tot 89,3 miljoen euro,
waardoor de rebit-marge
klom van 16,6 naar 17,0 pro-
cent. De nettowinst nam met
3,5 procent toe tot 64,6 mil-
joen euro, of 79,5 euro per
aandeel (+3,2%). Ondanks de
aanhoudende investeringen
(28,2 miljoen euro) en de di-
videndbetaling (12,9 miljoen
euro) zakte de netto finan -
ciële schuld eind 2017 naar
57,2 miljoen euro of
0,55 keer de verhouding
netto financiële schuld ten
opzichte van de recurrente
(zonder uitzonderlijke ele-
menten) bedrijfskasstroom
(rebitda).

Conclusie
Het Lotus-aandeel pres-
teerde vorig jaar voor het
eerst in zestien jaar minder
dan de Bel-20-index. Dat
biedt langetermijnbeleggers
eindelijk de kans een positie
uit te bouwen. De waarde-
ring lijkt pittig tegen 26 keer
de verwachte winst 2018.
Maar er worden tegenwoor-
dig forse prijzen betaald
voor producenten van ge-
zonde tussendoortjes. Als
we die prijzen verrekenen
bij Lotus Bakeries, wordt de
waardering een stuk accep-
tabeler. De dividendverho-
ging met 20 procent illus-
treert het vertrouwen in het
groeipotentieel van het be-
drijf. Vandaar de opname in
de voorbeeldportefeuille. z

Het aandeel
presteerde voor 

het eerst in zestien
jaar minder dan de 
Bel-20, een kans.

LOTUS BAKERIES

Lekker gezonde groei

Verschenen op insidebeleggen.be
op 15 februari

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 2240 euro
Ticker: LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,82 miljard euro
K/w 2017: 28
Verwachte k/w 2018: 26
Koersverschil 12 maanden: -9%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 0,9%
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M elexis ging begin vo-
rige week mee onder-
uit met de algemene

markt. Na de publicatie van
de jaarcijfers is het opti-
misme van de voorbije
maanden teruggekeerd. Na
het derde kwartaal leek de
dollar even roet in het eten
te gooien. Het management
verlaagde toen de jaarprog-
noses naar de onderkant van
de aangekondigde verwach-
tingen. De groep werd ook in
het vierde kwartaal nog ge-
plaagd door de zwakke
Amerikaanse munt, die goed
is voor meer dan de helft van
de groepsomzet. Toch kon
de halfgeleiderproducent
aan de verwachtingen vol-
doen.
De omzet groeide in het
vierde kwartaal met 11 pro-
cent tot 132,7 miljoen euro.
De goedkopere dollar had
een negatieve impact van 
4 procent. Dat belette niet
dat de bedrijfswinst (ebit) 
22 procent hoger klom naar
36 miljoen euro, flink boven
de consensusprognose van
32 miljoen euro. De groeps-
omzet ging in 2017 voor het
eerst voorbij de grens van
500 miljoen euro en steeg
met 12 procent naar
511,7 miljoen euro. De ebit
nam met 16 procent toe.
Netto bleef er 111 miljoen
euro over, of 2,75 euro per
aandeel. Dat is 15 procent
meer dan een jaar eerder.
Melexis groeide daarmee
dubbel zo snel als het markt-
gemiddelde. Dat is te danken
aan zijn sterke marktpositie
in verscheidene segmenten
als toeleverancier voor de
automarkt. Daarbij scoort
Melexis vooral sterk in sen-
soren. Het is op die markt de
op drie na grootste speler.
Elke nieuwe wagen bevat

gemiddeld tien sensoren van
Melexis. Die worden in de
eerste plaats gebruikt voor
elektronische toepassingen
in motoren en versnellings-
bakken. De groeiende ver-
koop van hybride en elektri-
sche wagens is een zegen

voor Melexis, want die be-
vatten meer sensoren. Me-
lexis scoort vooral met sen-
soren voor
comforttoepassingen (ver-
lichting, verwarming) en
veiligheidssystemen (rij-
hulpsystemen).
De voorbije jaren zat de au-
toverkoop op de belangrijk-
ste afzetmarkten in de lift,
maar vorig jaar was er een
groeivertraging. Zo bleef de
groei van de Chinese auto-
markt beperkt tot 3 procent.
In de Verenigde Staten is de
automarkt in 2017 zelfs voor
het eerst in zeven jaar ge-
krompen (-1,8%). De Euro-
pese automarkt liet vorig
jaar nog een groei met 3,4
procent optekenen.
Melexis verwacht voor het
lopende kwartaal een omzet
van 140 miljoen euro. De
omzet zal in 2018 met 12 à 15
procent toenemen. Daarbij
werd rekening gehouden
met een euro-dollarverhou-
ding van 1,23. Bij constante

wisselkoersen zou dat cijfer
tussen 16 en 19 procent uit-
komen. De prognoses voor
de brutomarge en de ebit-
marge liggen met 45 en 25
procent in de lijn van de cij-
fers van 2017 (46 en 26%).
Melexis heeft vertrouwen in
de toekomst en illustreert
dat met een investering van
135 miljoen euro. In Bulga-
rije breidt het een testsite
uit, terwijl er in Frankrijk
een volledig nieuwe test -
installatie komt nabij de fa-
briek van leverancier X-Fab.
Iets meer dan 75 procent van
de winst vloeit terug naar de
aandeelhouders. Bovenop
het tussentijdse dividend
(1,3 euro per aandeel), dat al
in oktober werd uitgekeerd,
komt er eind april een slotdi-
vidend van 0,8 euro.

Conclusie
De mooie jaarcijfers en het
vooruitzicht op verdere
groei in 2018 joegen het aan-
deel van Melexis naar een
nieuw recordniveau. Me-
lexis is duur, maar de combi-
natie van hoge groei en een
dividend dat ruim boven de
lange rente ligt, is nu een-
maal zeldzaam. Het aandeel
mag in de portefeuille blij-
ven. z

Koers: 88,4 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,57 miljard euro
K/w 2017: 32,1
Verwachte k/w 2018: 29,5
Koersverschil 12 maanden: +19,4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%
Dividendrendement: 2,4%

Meer dan 75 procent
van de winst vloeit

terug naar de
aandeelhouders.

MELEXIS

Dubbele groei

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13 februari

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

inside beleggen aandelen
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N ovo Nordisk, de
Deense wereldmarkt-
leider in diabetes- en

obesitasbehandelingen,
stond op onze favorietenlijst
voor 2017 en maakte toen
een tijdlang deel uit van de
voorbeeldportefeuille. De
meeste Belgische beleggers
hebben Novo Nordisk pas
ontdekt toen de Denen op 
8 januari een vijandig over-
namebod uitbrachten op
Ablynx. Dat bleek achteraf
niet de juiste tactiek. Novo
Nordisk heeft snel zijn ge-
duld verloren en zijn inte-
resse publiek gemaakt, met
een te laag bod van maxi-
maal 30,5 euro per aandeel.
Sanofi was wakker geschud
en ging voor het knock-out-
bod van 45 euro per aandeel.

De Denen moesten de hand-
doek in de ring gooien.
De inkomsten uit diabetes
en obesitas maken het leeu-
wendeel uit van de groeps-
omzet (83%). Ongeveer 10
procent komt uit behande-
lingen van hemofilie (bloed-
stollingsstoornis). De na-
kende marktlancering van
caplacizumab, het middel
van Ablynx tegen de zeld-
zame bloedziekte TTP, zou
daarop een mooie aanvul-
ling zijn. De jaarcijfers over
2017 en de vooruitzichten
voor 2018 bewijzen dat dia-
betes een groeiprobleem
heeft. De belangrijkste oor-
zaak blijft de toenemende
prijsdruk, vooral op de cru-
ciale Amerikaanse markt

voor de klassieke humane
insulineproducten. In 2017
kwam de helft van de
groepsomzet uit de Ver-
enigde Staten.
Toch groeide de omzet uit
diabetes en obesitas wereld-
wijd met 4 procent tot
92,88 miljard Deense kro-
nen. Dat was te danken aan
enkele belangrijke nieuwe
stermiddelen. Een eerste be-
langrijke introductie van de
afgelopen jaren waren pro-
ducten die het GLP-1-effect
verhogen. Bij patiënten met
diabetes type 2 is het GLP-1-
niveau niet meer voldoende.
In dat segment heeft Novo
Nordisk het geneesmiddel
Victoza, waarvan de omzet
vorig jaar groeide met 16
procent. Daarnaast is er de
overstap van de humane en
de moderne insulines naar
de nieuwegeneratie-insuli-
nes, waarvan het werkings-
profiel is verbeterd. Ze zijn
gebruiksvriendelijker, laten
een betere glycemiecontrole
toen en er is minder risico
op hyperglycemie (glycemie
is de hoeveelheid suiker of
glucose in het bloed). Daar
heeft Novo Nordisk als
nieuw stermiddel Tresiba,
met een omzetklim van

maar liefst 81 procent, tot
7,33 miljard Deense kronen.
Ook Xultophy (IDegLira),
een combinatie van Tresiba
en Victoza, zal voor meer
omzet zorgen.
De derde groeipijler is de
nieuwkomer Saxenda, een
hormoon dat de patiënt

sneller een verzadigd gevoel
geeft en als afslankmiddel
belangrijk kan worden in de
strijd tegen obesitas. De om-
zet uit dat product is toege-
nomen met 62 procent tot
2,56 miljard Deense kronen.
De bedrijfswinst (ebit) klom
met amper 1 procent tot
48,97 miljard Deense kro-
nen bij een stabiele omzet
van 111,7 miljard Deense
kronen op groepsniveau. De
winst per aandeel steeg van
14,96 naar 15,39 Deense kro-
nen per aandeel (+ 3%).
Novo Nordisk ontgoochelde
met zijn verwachtingen
voor 2018. Het gaat uit van
een omzetgroei van 2 à 5
procent en een toename van
de ebit met 1 à 5 procent in
Deense kronen.

Conclusie
Novo Nordisk heeft vorig
jaar zijn favorietenrol abso-
luut waargemaakt. Maar de
jaarcijfers over 2017 en de
perspectieven voor 2018 be-
wijzen dat de groeiproble-
men nog niet verdwenen
zijn en ook niet onmiddellijk
zullen verdwijnen. Het aan-
deel is tegen 18,5 keer de
verwachte winst voor 2018
en een verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda) van
14 voor 2018 niet meer zo
duur als in het verleden,
maar het groeiaureool is dan
ook voor een tijdje verdwe-
nen. z

Novo Nordisk
ontgoochelde met

voorzichtige
verwachtingen 

voor 2018.

NOVO NORDISK

Meer dan de Ablynx-dreun

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13februari

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

Koers: 50,25 dollar
Ticker: NVO US
ISIN-code: US6701002056
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 125,6 miljard dollar
K/w 2017: 22
Verwachte k/w 2018: 18,5
Koersverschil 12 maanden: +50%
Koersverschil sinds jaarbegin: -6%
Dividendrendement: 3,2%
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D e fusiegroep van Potash
Corp. en Agrium kreeg
de naam Nutrien en is

een unieke speler in de land-
bouwsector. Als meststof-
fenproducent is Nutrien ver-
uit de grootste producent
van potash. Het bezit 25 pro-
cent van de wereldwijde
productiecapaciteit. Op een
pro-formabasis leverde po-
tash vorig jaar 33 procent
van de gezamenlijke be-
drijfskasstroom (ebitda) aan.
Voor 2018 mikt Nutrien op
11,8 à 12,4 miljoen ton en een
ebitda tussen 1,1 en 1,3 mi-
lard dollar. In stikstofhou-
dende meststoffen is Nu-
trien het wereldwijde
nummer drie, na Yara en CF
Industries. Stikstof zou in
2017 goed geweest zijn voor
24 procent van de groeps-
ebitda. Nutrien verwacht
voor dit jaar 10 à 10,4 mil-
joen ton en een ebitda tussen
0,9 en 1,1 miljard dollar. In
fosfaat blijft Nutrien een
kleinere speler, al zijn er mo-
gelijkheden om competitie-
ver te worden. Fosfaatmest-
stoffen leverden circa 
7 procent van de groeps-
ebitda in 2017. Potash Corp
boekte in het vierde kwar-
taal een eenmalige afwaar-
dering van 276 miljoen dol-
lar, en gezien de
aanhoudende margedruk
verwacht Nutrien dit jaar
geen positieve bijdrage aan
de groeps-ebitda.
Veruit de belangrijkste ac-
tiva die Agrium inbracht,
zijn de uitgebreide retail -
activiteiten. Agrium beschikt
over 1500 verdeelcentra in
zeven landen in Noord- en
Zuid-Amerika en Australië.
Die verdeelcentra verkopen
producten en diensten voor
ruim 40 gewassen en bedie-
nen 500.000 klanten. De re-

tailafdeling droeg vorig jaar
36 procent bij aan de groeps-
ebitda en voor 2018 ver-
wacht Nutrien een ebitda
tussen 1,2 en 1,3 miljard dol-
lar. Nutrien zal de komende
jaren fors inzetten op die af-
deling. De brutomarge uit de

verkoop van eigen produc-
ten steeg in de periode 2011
tot 2016 jaarlijks gemiddeld
met 12 procent, tot 650 mil-
joen dollar (24 % van het to-
taal van de retailafdeling).
De komende jaren moet die
groei aanhouden.
Daarnaast wil Nutrien inzet-
ten op de nieuwste digitale
landbouwtechnieken om de
productiviteit van de oog-
sten te verbeteren. Geogra-
fisch bekeken, wordt Brazi-
lië een belangrijke
groeimarkt voor de retail -
activiteiten. Nutrien kon-
digde op 29 januari al de
overname van het Brazili-
aanse Agrichem aan, een be-
drijf dat gespecialiseerd is in
plantenvoeding met een
jaarlijkse omzet van 55 mil-
joen dollar. Geconsolideerd
verwacht Nutrien in 2018
een ebitda van 3,2 à 3,7 mil-
jard dollar en een nettowinst
tussen 2,1 en 2,6 dollar per
aandeel.
De focus ligt het komende
jaar enerzijds op het realise-

ren van de geplande syner-
giebesparingen tegen eind
2019 (500 miljoen dollar op
jaarbasis, waarvan 250 mil-
joen tegen eind 2018), en an-
derzijds op de verplichte
verkoop van de belangen die
Potash Corp aanhield in het
Israëlische ICL, APC en
vooral het Chileense SQM.
ICL is intussen verkocht
voor 685 miljoen dollar. De
verkopen zullen naar schat-
ting 6 miljard dollar opleve-
ren en Nutrien onder meer
toelaten een stevig dividend
te betalen. Na de verkoop
van ICL bedraagt de netto-
schuld circa 8,4 miljard dol-
lar of een schuldgraad van
2,3 à 2,6 keer de verwachte
ebitda 2018.

Conclusie
We starten de opvolging van
Nutrien met een koopadvies.
Het aandeel viel terug na het
eerste resultatenrapport en
is aantrekkelijk tegen 19 keer
de verwachte winst 2018 en
10,7 keer de verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde
(ev) en de verwachte ebitda
2018. Zoals aangegeven ver-
kochten we Potash Corp
eind november louter om
fiscaaltechnische redenen.
Nutrien komt dan ook in
aanmerking voor opname in
de voorbeeldportefeuille.

Nutrien is een 
unieke speler in de
landbouwsector.

NUTRIEN

Fusie Potash-Agrium is afgerond

Verschenen op insidebeleggen.be
op 15 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Koers: 45,05 dollar
Ticker: NTR US
ISIN-code: CA73755L1076
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 28,6 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: 19
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds jaarbegin: -18%
Dividendrendement: -
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D e spectaculaire groei-
vooruitzichten voor
batterijmaterialen heb-

ben de beurswaarde van
Umicore het voorbije jaar
zowat verdubbeld. Toch hol-
len beleggers de realiteit niet
voorbij. Als alles volgens plan
verloopt, zal Umicore tegen
2020 een recurrente be-
drijfswinst van ongeveer
700 miljoen euro boeken, of
zo’n 75 procent meer dan de
materialengroep vorig jaar
behaalde. De groep verpul-
verde zo de al hooggespan-
nen verwachtingen bij de
presentatie van jaarcijfers
van 2017. Als dat scenario
werkelijkheid wordt, betalen
beleggers nu ruim 20 keer
voor de winst van 2020 en
taxeren ze de ondernemings-
waarde op ongeveer 10 keer
de bedrijfscashflow van
2020. Dat zijn nog aanvaard-
bare waarderingen voor een
onderneming die ook na
2020 nog winstgroei zal be-
halen, dankzij haar technolo-
gische koppositie in batterij-
materialen voor de
elektrische auto, elektronica
en energie-opslag en de ver-
der stijgende vraag naar die
materialen.
De grootste flessenhals na
2020 wordt een mogelijk te-
kort van grondstoffen voor
de productie van batterijma-
terialen zoals kobalt. Auto-
en batterijproducenten pro-
beren nu al koortsachtig hun
bevoorrading op langere ter-
mijn veilig te stellen. Het
mooie van Umicore is dat het
kobalt kan winnen uit de ei-
gen recyclagedivisie. Die is
als bron van schaarse grond-
stoffen van strategisch be-
lang voor Umicore. Zelden
vallen de puzzelstukken zo
mooi op hun plaats als bij de
materialengroep.

Het bedrijf smeedt het ijzer
ook als het heet is. Umicore
investeert nog eens 660 mil-
joen euro extra in extra pro-
ductiecapaciteit voor batte-
rijmaterialen, bovenop het
eerder aangekondigd inves-
teringsprogramma. Er ko-
men tegen 2020 nieuwe fa-
brieken in China en Europa,
dicht bij de klanten. Om de
schuldgraad te beperken,
haalde het bedrijf in een oog-
wenk 900 miljoen euro vers
kapitaal op. De particuliere
belegger kon niet intekenen
op die private plaatsing,
maar kan zich troosten met
de gedachte dat de verwate-
ring beperkt blijft tot 10 pro-
cent en dat het opgehaalde
kapitaal een forse versnelling
van de winst mogelijk maakt.
Bovendien behoudt Umicore
dankzij de kapitaalinjectie de
financiële slagkracht om op
termijn extra investeringen
te doen. Als de elektrische
auto helemaal doorbreekt en
als de technologie van Umi-
core de superieure standaard
van de sector wordt, dan kan
en moet het bedrijf op mid-
dellange termijn nog een ver-
snelling hoger schakelen.
De resultaten van 2017 geven
een eerste indicatie van het
toekomstpotentieel van Umi-
core. De omzet steeg met 9
procent en de recurrente be-

drijfswinst met 17 procent.
De batterijdivisie was dan
ook goed voor de grootste
bijdrage aan de groei. Schaal-
voordelen en de opstart van
nieuwe capaciteit joegen de
bedrijfswinst al 72 procent
hoger. Dit jaar volgt dus een
nieuwe groeiversnelling. In
de andere kerndivisies is het
eerder business as usual. De
recylagedivisie maakte in

2017 een pas op de plaats
omdat de hogere volumes en
de gestegen metaalprijzen
teniet werden gedaan door
krappere marges onder druk
van de toegenomen concur-
rentie voor een aantal recy-
clagestromen. De winstge-
vendheid blijft echter sterk
en ook hier kan de extra ca-
paciteit dit jaar voor winst-
groei zorgen. En op termijn
is de divisie van strategisch
belang als bron van kobalt.
Ook de katalysatorendivisie,
die nu nog groter is dan de
batterijdivisie, blijft prima
presteren, getuigen een stij-
ging van de omzet met 8 pro-
cent en een stijging van de
bedrijfswinst met 9 procent.
De doorbraak van de elektri-
sche auto legt geen hypo-
theek op de vraag naar kata-
lysatoren voor benzine- en
dieselmotoren.

Conclusie
De spectaculaire koersstij-
ging van Umicore is geen re-
den om winst te nemen. De
hausse rust op stevige funda-
menten van technologisch
leiderschap en een sterk stij-
gende vraag naar batterijma-
terialen. Op basis van de hui-
dige winstgevendheid is de
waardering peperduur, maar
op basis van de beloofde
winstgroei, die als zeer ge-
loofwaardig mag worden
omschreven, is de waarde-
ring fair te noemen. Umicore
is een aandeel om te koeste-
ren voor de lange termijn.
We trekken het advies weer
op naar kopen. z

UMICORE

Koesteren voor de lange termijn

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 47,9
Ticker: UMI
ISIN-code: BE0974320526
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 10,5 miljard euro
K/w 2017: 55
Verwachte k/w 2018: 30
Koersverschil 12 maanden: +95%
Koersverschil sinds jaarbegin: +20 %
Dividendrendement: 1,7%%
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inside beleggenmarkt in beeld

Sneller dan verwacht moet de
Belgische chemiegroep Solvay
op zoek naar een nieuwe CEO.
Jean-Pierre Clamadieu werd
weggeplukt door de Franse
energiegroep Engie. Daar zal hij
in mei de voorzittershamer

overnemen van Gérard
Mestrallet. Solvay startte intern
en extern de zoektocht naar
een opvolger. Het nieuws had
weinig impact op het aandeel.
Van een top van meer dan
130 euro daalde de koers tot
110 euro, waar een bodem
werd gevormd. Een daling
onder de steun op 110 euro kan
de voorbode zijn voor een
trendom mekeer naar dalend.
Op 120 euro ligt de eerste
weerstandszone.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 112,50 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755

De koers van Hamon, dat
onder meer koeltorens maakt,
is in vrije val. Dat is het gevolg
van de mislukte kapitaalverho-
ging, waardoor de aandeel-
houders konden intekenen op
nieuwe aandelen tegen
0,50 euro per stuk. In totaal

werden 94,5 miljoen nieuwe
aandelen uitgegeven, maar dat
betekent dat slechts 69,40
procent van de stukken werd
opgenomen. Toch verstevigt
Hamon door die operatie het
kapitaal met 47,3 miljoen euro.
Daarnaast leggen Sogepa
25 miljoen euro op tafel en
drie van de zes banken die
deelnemen aan het Senior
Credit 8,7 miljoen euro. De
trend blijft overduidelijk neer-
waarts gericht. De koers zoekt
een bodem.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 0,58 euro
Ticker: HAMO BB
ISIN-code: BE0003700144

De topman van de Belgische
biotechgroep Galapagos, Onno
Van de Stolpe, wil een verdedi-
gingsmuur optrekken tegen
een overname. Op een nieuw-
jaarsbijeenkomst in Leiden zei
hij dat hij op zoek is naar een
tweede farmabedrijf dat, net

zoals het Amerikaanse Gilead,
een belang van minstens 10
procent in Galapagos wil
nemen. De CEO riep de aan-
deelhouders op tegen te stem-
men als er een overnamebod
zou komen. Technisch bekeken
ontwikkelt het aandeel zich
sterk à la hausse. Op 90 euro
bevindt zich een redelijke hori-
zontale steunzone, terwijl een
doorbraak boven de top van
97 euro een technisch aan-
koopsignaal zou genereren.

Advies: houden/afwachten
Risico: hog
Rating: 2C
Koers: 93,66 euro
Ticker: GLPG NA
ISIN-code: BE0003818359

Uit documenten die zijn inge-
diend bij de beurswaakhond
SEC bleek dat de Amerikaanse
superbelegger Warren Buffett
een positie heeft opgebouwd bij
de farmagroep Teva. Buffett
bezit 19 miljoen aandelen. Op

de dag van die aankondiging
steeg de koers van Teva met 
11 procent. Het aandeel bereikte
een dieptepunt in november
2017 na een lange daling. Sinds
die bodem is de waarde verdub-
beld. De trend van het aandeel
keerde opnieuw à la hausse. De
volgende weerstand van enig
belang duikt op bij 30 dollar.

Advies: speculatief koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 20,80 dollar
Ticker: TEVA US
ISIN-code: US8816242098
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M elexis is een Belgisch
aandeel van topkwa-
liteit, maar als de

markt corrigeert, krijgt de
koers meestal een stevige
pandoering. Bij de brutale
terugval de beurzen begin
deze maand was het ook
weer prijs. Een aandeel
waarvan de koers dermate
schommelt, geeft goede per-
spectieven aan optiebeleg-
gers. Melexis is een ideale
waarde om puts te schrij-
ven. De belegger kan een
stevige premie pakken, en
als de koers toch onderuit-
gaat, pikt hij het aandeel
goedkoper op.
Melexis is een toeleveran-
cier voor de automarkt.
Vooral de sensoren zijn erg
gewild. Elke nieuwe wagen

bevat gemiddeld tien senso-
ren van Melexis. De hybride
en elektrische wagens die de
komende jaren op onze we-
gen rijden, hebben nog meer
sensoren nodig. De sector
draait op volle toeren en
Melexis is een voortrekker.
Het bedrijf groeit dubbel zo
snel als het marktgemid-
delde.
De omzet over het volledige
jaar 2017 bedroeg 511,7 mil-
joen euro, 12 procent meer
dan vorig jaar. Het bedrijfs-
resultaat kwam uit op
132,6 miljoen euro, een stij-
ging van 16 procent tegen-
over vorig jaar. Dat geeft een
nettowinst van 111 miljoen
euro, of 2,75 euro per aan-
deel. De koers-winstverhou-
ding komt zo op 31 en dat is

veel. Maar Melexis ver-
wacht voor het volledige
jaar 2018 een omzetgroei
tussen 12 en 15 procent. Ho-
gere koersen zijn in de na-
bije toekomst dus het meest
waarschijnlijk.

Geschreven put
Schrijf put Melexis april
2018 met uitoefenprijs
82,00 euro@ 2,30 euro
Met dat geschreven con-
tract mikken we op een ver-
dere koersstijging. Door de
grote volatiliteit van de aan-
delenkoers van Melexis lo-
pen de premies aardig op.
Omdat we de verplichting
opnemen de aandelen te
kopen tegen 82 euro, ont-
vangen we 2,30 euro. Dat
bedrag is definitief verwor-

ven als de aandelenkoers
tegen 20 april 2018 niet on-
der 82 euro zakt. Gebeurt
dat wel, dan kopen we de
aandelen tegen minder dan
80 euro. Dat is ongeveer 7
procent onder de huidige
koers.
De aandelen van Melexis
worden vanaf 24 april 2018
ex-coupon verhandeld. Die
datum valt dus na de verval-
dag van de geschreven put.
Het interim-dividend van
1,30 euro per aandeel werd
vorig jaar in oktober betaald,
maar het slotdividend
(0,80 euro per aandeel)
volgt op 26 april. Met een
beetje geluk pikt u dat nog
mee, mocht u worden aan-
gewezen om de aandelen te
kopen. z

De rente op Amerikaanse
overheidsobligaties
met een looptijd van

tien jaar is sinds begin dit
jaar opgelopen van 2,4 naar
bijna 2,9 procent, het hoog-
ste peil sinds begin 2014. Dat
cijfer kan nog oplopen, want
van een hoge rentestand is
zeker nog geen sprake.
De forse rentedaling na de
financiële crisis is volledig
toe te schrijven aan het mo-
netaire beleid van de Fede-
ral Reserve, die massaal
overheidspapier opkocht en
op die manier de rente naar
beneden trok. Maar intussen
wordt het economische her-
stel als voldoende sterk be-
schouwd om de monetaire
steunmaatregelen af te bou-
wen. Een belangrijke koper
zal dus grotendeels uit de

markt verdwijnen, net op
het moment dat er extra
aanbod van schuldpapier
aan zit te komen om de be-
lastingverlagingen en de in-
frastructuurwerken in de
Verenigde Staten te finan-
cieren. Daarnaast zijn er in-
dicaties dat de inflatie op-
nieuw aantrekt.
Bij aantrekkende rentes en
een hogere inflatie lijkt het
verstandig voor inflatiege-
linkte obligaties (TIPS) te
kiezen. Die garanderen een
bepaald reëel rendement
(nominaal rendement min
inflatie) door de nominale
waarde of hoofdsom mee te
laten evolueren met de stij-
ging van de consumenten-
prijzen. Maar dat gebeurt en-
kel als de obligaties tot het
einde van de looptijd worden

aangehouden. Gedurende de
looptijd zijn ze niet immuun
voor rentestijgingen.
Het enige alternatief om in
te spelen op rentestijgingen
is dus rechtstreeks short te
gaan op overheidsobligaties.
Dat kan direct via hefboom-
producten (bijvoorbeeld
turbo short op de treasury
note) of indirect via de Sit
Rising Rate ETF.

Sit Rising Rate ETF
ISIN-code: US26923H1014
Beurs: NYSE Arca
Ticker: RISE US
Eerste notering: februari 2015
Activa onder beheer: 36,6 mil-
joen dollar
Jaarlijkse beheerkosten: 1%

Die tracker wordt uitgege-
ven door de ETF Managers

Group en is sinds drie jaar
op de markt. De voorbije
vier maanden heeft het pro-
duct een toenemend succes
en zijn de beheerde activa
met de helft toegenomen.
De tracker bespeelt de
markt van twee-, vijf- en
tienjarige Amerikaanse
overheidsobligaties met ter-
mijncontracten en opties.
De twee- en de vijfjarige
obligaties worden geshort
door middel van termijn-
contracten. Daarnaast hou-
den de beheerders putopties
aan op de tienjarige over-
heidsobligatie. De tracker
neemt dus in waarde toe als
de obligatiekoersen dalen en
de rentes (yields) stijgen. De
jaarlijkse beheervergoeding
is met 1 procent wel aan de
hoge kant. z

Opties

Puts voor turbogroeier Melexis

Derivaten

Beschermd tegen de stijgende rente



inside beleggen portefeuille

V orige week hebben we
onze nek uitgestoken.
In volle turbulentie

hebben beleggers doorgaans
de neiging af te wachten en
de storm over te laten razen.
Als die turbulentie een tus-
sentijdse terugval is, komt
het herstel meestal snel op
gang. Een week wachten kan
er al toe leiden dat het her-
stelpotentieel wordt gemist.
We blijven bij onze stelling
van vorige week dat wie dit
jaar nog posities wil inne-
men, daar niet mee hoeft te
wachten. De korte, maar 
hevige terugval van enkele
weken geleden is de beste
koopkans van het jaar. We
zijn dan ook tevreden dat de
herstelbeweging op de aan-
delenmarkten zich snel op
gang heeft getrokken. Al mag
het duidelijk zijn dat het
geen rechte lijn naar boven
wordt. We verwachten de
volgende weken nog zwakke
beursdagen. Aangezien we
vermoeden dat er dit jaar nog
een stevigere correctie aan
zit te komen, zullen we de
nieuwe posities heel actief
opvolgen. Het kan dat som-
mige slechts enkele maanden
in de voorbeeldportefeuille
blijven. Het doel is gemid-
deld nog 10 procent rende-
ment te halen op nieuwe aan-
kopen. Dat is een wereld van
relatief lage rentes nog altijd
mooi meegenomen.

Sipef: sterk jaarrapport
De Antwerpse plantagegroep
Sipef pakte uit met sterker
dan verwachte jaarcijfers.
Hoewel de palmolieproduc-
tie met 85.320 ton in het
vierde kwartaal onder het
hoge niveau van 86.783 ton in
hetzelfde kwartaal in 2016
uitkwam, klom de jaarpro-
ductie met 11,17 procent tot

een recordcijfer van 330.958
ton. De verwachte groei be-
droeg minstens 10 procent.
De eigen productie steeg met
10,64 procent, van 246.121
naar 272.312 ton, waarvan
72.020 ton in het vierde
kwartaal (+2%). Vooral de
plantages Tolan Tiga in
Noord-Sumatra (+13,84 % tot
72.809 ton) en Hargy Oil
Palms in Papoea-Nieuw-Gui-
nea (+18,63 % tot 81.689 ton,
wel -11,7 % tot 20.348 ton in
het vierde kwartaal) pres-
teerden uitstekend. De jon-
gere plantage UMW/TUM
boekte 6,5 procent groei tot
39.640 ton. Agro Muko kon,
ondanks het lopende herbe-
plantingsprogramma, nog
licht groeien (+0,54 % tot
76.945 ton). Dendymarker
(DMIL), de plantage van
6562 hectare in Musi Rawas
die Sipef vorig jaar voor
53,1 miljoen dollar heeft over-
genomen, leverde in het
vierde kwartaal een eerste
productiebijdrage van 1679
ton. 
De productie uit de vruchten
die Sipef heeft ingekocht bij
derden, klom op jaarbasis
met 13,7 procent tot 58.646
ton (-17,8 % tot 13.300 ton in
het vierde kwartaal). Door
hoger dan verwachte voor-
raadniveaus viel de palmolie-
prijs eind 2017 terug naar
660 dollar per ton, waardoor

het jaargemiddelde uitkwam
op 715 dollar per ton, een stij-
ging met 2 procent tegenover
2016 (toen 700 dollar). De
groepsomzet klom met 20,5
procent, van 267 miljoen dol-
lar naar 321,6 miljoen, boven
de analistenconsensus van
314 miljoen. Ondanks de 
hogere productievolumes en
dankzij lagere meststoffen-
en energiekosten bleven de
brutokosten stabiel op
199,7 miljoen dollar, waar-
door de bedrijfswinst (ebit)
bijna verdubbelde, van
47,5 miljoen tot 90,3 miljoen
dollar. De nettowinst van de
groep klom van 39,9 miljoen
naar 64,5 miljoen dollar
(+61,7%). Inclusief de een -
malige herwaarderingsmeer-
waarde van 75,2 miljoen dol-
lar op het oorspronkelijke
belang dat Sipef had in Agro
Muko, is er zelfs een netto-
winst van 139,7 miljoen. 
De nettoschuld zakte in de
tweede jaarhelft met 9,8 mil-
joen dollar tot 83,7 miljoen.
Ze zal dit jaar verder dalen
dankzij de onverminderd 
positieve kasstromen en de
20,8 miljoen dollar cash uit
de verwachte afronding van
de verkoop van het belang
van 50 procent in de Belgi-
sche verzekeringsgroep
BDM-ASCO in het tweede

kwartaal (meerwaarde 7 mil-
joen dollar). Dat biedt vol-
doende vertrouwen om op
basis van het onveranderde
dividendbeleid (uitkering van
30 % van de recurrente
winst) het brutodividend met
28 procent op te krikken, van
1,25 naar 1,6 euro per aan-
deel. Dat komt neer op een
brutorendement van 2,5 pro-
cent. Voor 2018 mikt Sipef op
een groei van de palmolie-
productie met 9 procent. De
groep verkocht al 41 procent
van de verwachte jaarpro-
ductie tegen gemiddeld
741 dollar per ton, te vergelij-
ken met 39 procent tegen
785 dollar per ton op het-
zelfde moment vorig jaar.
Na de dubbele overname 
vorig jaar beschikt Sipef over
72.000 beplante hectare, met
concrete plannen voor de uit-
breiding tot 86.300 hectare in
de komende jaren (vooral
Musi Rawas en Dendimar-
ker). De onverminderde am-
bitie blijft tegen 2022 (voor-
heen 2025) de magische
grens van 100.000 hectare te
overschrijden. De groep be-
kijkt daarvoor continu over-
namedossiers, maar ze blijft
selectief, aangezien alleen
plantages in aanmerking 
komen die voldoen aan de 
regels inzake ontbossing en
de omgang met de lokale ge-
meenschap (het RSPO-certi-
ficaat). Sipef staat open voor
een aantrekkelijk bod op de
nevenactiviteiten in thee en
bananen.
Het aandeel reageerde 
terecht positief op het sterke
jaarrapport. We zijn tevreden
met de hernieuwde dyna-
miek en houden onze positie
in de voorbeeldportefeuille
vast voor de lange termijn.
Koopwaardig (rating 1B). z

Herstelbeweging komt op gang
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Aankoop:  We hebben 20 aandelen AB InBev gekocht tegen 83,32 euro
(1676,4 euro); 600 aandelen Banco Santander tegen 5,55 euro (3338,75
euro); 1 aandeel Lotus Bakeries tegen 2270 euro (2279,95 euro); 150
aandelen General Electric bij tegen 14,93 dollar (1758,05 euro)
Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde
131.495,13 97,9 2765,06 2,1 134.260,19 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +6,8%                           Eurostoxx50-index             -2,2%
Bel-20-index                          -0,9%                            MSCI World-index              -1,9%

Orders

Nieuws uit de bedrijven

Thema basiswaarden/trackers
- Bolloré: de belangrijkste dochter, Vivendi, ging duidelijk lager na
de bekendmaking van de jaarcijfers over 2017. Analisten en beleg-
gers struikelden vooral over de ontbrekende groeiverwachting voor
dit jaar bij Universal Music Group, nadat het groeicijfer in het
vierde kwartaal onder dat van Sony Music lag. De bedrijfstop gaf
ook aan niet te denken aan een aparte beursnotering van Universal
Music.

Thema energie
- Euronav: volgens het beurshuis Morgan Stanley wordt Euronav na
de fusie met het Amerikaanse Gener8 Maritime incontournable in
de sector van de olietankerrederijen. Morgan Stanley zet het aan-
deel dan ook op de kooplijst. Met Gener8 Maritime verwerft Euro-

nav een betekenisvol marktaandeel en een beurswaarde van 2 mil-
jard dollar. De favoriet voor wie in de sector wil beleggen.

Thema vergrijzing
- Ablynx: kondigde aan dat Sanofi de optie voor twee bijkomende
multispecifieke nanobodyproductkandidaten uitoefent voor de
behandeling van verscheidene immuungerelateerde ontstekings-
ziekten. Daar staat een vergoeding van 13 miljoen euro voor
Ablynx tegenover.
- Bone Therapeutics: maakte bekend dat het de rekrutering van de
fase IIa ALLOB-studie naar spinale lumbale fusie (spinal fusion)
heeft afgerond. Definitieve resultaten over de efficiëntie en de vei-
ligheid worden tegen midden 2019 verwacht. De tussentijdse
resultaten zijn beloftevol.

   



Op de obligatiemarkten
heerst onzekerheid. In
de Verenigde Staten

nemen de inflatieverwach-
tingen toe. De langetermijn-
rente stijgt. Nu komt daar
een sterke stijging van de
overheidsuitgaven bij. Het
begrotingstekort kan ver-
dubbelen tot 984 miljard
dollar omdat de hogere uit-
gaven gepaard gaan met een
forse belastingverlaging.
Daardoor moet de schatkist
meer obligaties uitgeven,
wat de rente doet stijgen.
De tienjaarsrente klom al
even tot 2,89 procent, het
hoogste niveau in vier jaar.
De Amerikaanse bank
JPMorgan ziet de rente te-
gen eind dit jaar naar 3,15
procent gaan.

Kenmerken
Een paar weken geleden
hebben we hier de obliga-
tiefondsen gepubliceerd die
vorig jaar het hoogste ren-
dement hebben behaald.
Het waren fondsen met

emissies uit opkomende
landen en Europese en we-
reldwijde high yield-obliga-
ties. De euro-obligatie We-
reldwijd Emerging Markets
haalde een rendement van
7,16 procent en EUR High
Yield deed het met iets
meer dan 7 procent ook niet
slecht. Ook dit jaar worden
beleggingen in opkomende
markten getipt als moge-

lijke winnaars.
Opkomende markten zijn
landen die zich zeer snel
ontwikkelen richting een
vrije markt en een ge-
mengde economie. Ze evo-
lueren weg van hun tradi -
tionele economieën, die
afhankelijk zijn van land-
bouw en de export van
grondstoffen. Grosso modo
herkennen we een vijftal

kenmerken.
Ten eerste hebben die lan-
den een lager dan gemid-
deld inkomen per hoofd van
de bevolking. Een laag inko-
men vormt een stimulans
voor snelle groei, het
tweede kenmerk. Om aan
de macht te blijven zijn lei-
ders van opkomende mark-
ten bereid snel naar een
meer geïndustrialiseerde

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125% 17/10/28 102,36 1,88% 1.000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 96,70 5,48% 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 97,05 7,22% 100.000 NR
EUR Eramet* 4,196% 28/02/24 103,45 3,55% 100.000 NR
CHF Selecta Group BV 5,875 01/02/24 98,31 6,22% 150.000 NR
USD Oracle Corp 3,25% 15/11/27 97,33 3,58% 2.000 AA-
USD State of Israel 3,25% 17/01/28 100,05 3,24% 200.000 A+
USD Mattel Inc 6,75% 31/12/25 101,06 6,57% 2.000 BB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 101,38 3,54% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50% 20/09/22 102,13 2,00% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 103,25 1,35% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,99 2,25%  1.000 AAA
AUD Apple Inc. 3,35% 10/01/24 101,21 3,12% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 102,15 3,08% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 99,69 7,57% 5.000 AAA
TRY EIB 9,25% 3/10/24 90,52 11,33% 1.000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26 95,67% 3,34% 1.000 AAA

* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties
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economie over te schakelen.
Toen de economische groei
van de meeste ontwikkelde
landen, zoals de Verenigde
Staten, Duitsland en Japan,
minder dan 3 procent be-
droeg, zagen Egypte, Turkije
en de Verenigde Arabische
Emiraten hun economie
groeien met 4 procent. In
China en India ging het zelfs
nog harder.

Snelle sociale verandering
leidt tot het derde kenmerk,
hoge volatiliteit. Traditio-
nele economieën die van
oudsher afhankelijk zijn van
landbouw, zijn bijzonder
kwetsbaar voor rampen zo-
als aardbevingen in Haïti of
tsunami’s in Thailand. Maar
die rampen kunnen de basis
leggen voor sterke commer-
ciële ontwikkeling, zoals in
Thailand gebeurde.
In opkomende markten die
veranderingen doorvoeren

om industrialisatie mogelijk
te maken, lijden echter grote
delen van de bevolking.
Denk aan de boeren die hun
grond verliezen. Dat kan so-
ciale onrust meebrengen en
zelfs een regimewisseling.
Voor beleggers is dat een
nachtmerrie, want ze kun-
nen alles verliezen bij natio-
nalisaties of als de overheid
haar schulden niet kan of wil
betalen.
Economische groei vergt
grote investeringen. Maar de
kapitaalmarkten zijn in die
landen niet erg volwassen.
Dat is het vierde kenmerk.
Het is vaak moeilijk om in-
formatie te krijgen over be-
drijven. Het risico van een
belegging is er dan ook meer
dan gemiddeld groot. Maar
daardoor is er ook kans op
een hoger dan gemiddeld
rendement, het vijfde ken-
merk.

Selectief zijn
Bedrijven in opkomende
markten moeten meer ren-
dement bieden om het ho-
gere risico te dekken. Dat
maakt die opkomende mark-
ten aantrekkelijk voor beleg-
gers. Maar niet alle opko-
mende markten zijn
geschikt. We richten de aan-
dacht alleen naar landen met
weinig schulden, een groei-
ende arbeidsmarkt en een
overheid die niet of weinig
corrupt is.
De belangrijkste groeilanden
in opkomende markten zijn
China en India. In die twee
landen woont 40 procent
van de beroepsbevolking. De
MSCI Emerging Market In-
dex voegt er 23 landen aan
toe. Het zijn Brazilië, Chili,
Colombia, Tsjechische Re-
publiek, Egypte, Grieken-
land, Hongarije, Indonesië,

Korea, Maleisië, Mexico,
Marokko, Qatar, Peru, de
 Filipijnen, Polen, Rusland,
Zuid-Afrika, Zuid-Korea,
Taiwan, Thailand, Turkije
en de Verenigde Arabische
Emiraten. Andere bronnen
vermelden ook nog Argenti-
nië, Hongkong, Jordanië,
Koeweit, Saudi-Arabië, Sin-
gapore en Vietnam.

Enkele concrete
mogelijkheden
De beste en eenvoudigste
manier om als obligatiebe-
legger te profiteren van de
groei en de kansen in opko-
mende markten is een obli-
gatie fonds te kiezen. Dat be-
spaart veel tijd, want u moet

geen buitenlandse bedrijven
bestuderen. Het vermindert
ook het risico door de beleg-
gingen te diversifiëren in een
korf.
Alle grote financiële huizen
bieden beleggingsfondsen
aan die beleggen in obliga-
ties van opkomende mark-
ten. Enkele voorbeelden (er
zijn er honderden): AXA
World Funds - Global
Emerging Markets Bonds,
Edmond de Rothschild
Fund - Emerging Bonds,
JPMorgan Funds - Emer-
ging Markets Corporate
Bond, KBC Bonds Emer-
ging Markets, Parvest Bond
Best Selection World Emer-
ging Classic. z

Hogere rating voor Rio Tinto
De mijnbouwsector heeft de wind in de zeilen. De sterke econo-
mie in grote delen van de wereld doet de vraag naar erts sterk
groeien. Standard & Poor’s verhoogt de kredietrating voor Rio
Tinto van A- naar A en verwijst daarvoor naar de sterke financiële
resultaten. Het agentschap voegt eraan toe dat Rio Tinto met
gemak een grote overname kan financieren. Het mijnbouwbedrijf
heeft een vijftiental obligaties uitstaan, voor elk wat wils dus. Zo is
er de dollarlening met een coupon van 3,75 procent en de verval-
dag op 15 juni 2025. Het huidige rendement ligt rond 3,5 procent,
wat correct is. Een betere kredietrating doet normaliter de koers
van de uitstaande obligaties stijgen.
In Frankrijk vinden we Eramet, een mijnbouw- en metaalbedrijf.
Het haalde onlangs een half miljard euro op. De lening heeft een
looptijd van zeven jaar en is verkrijgbaar in coupures van
100.000 euro. Er wordt jaarlijks een coupon van 4,196 procent
betaald. De lening kost intussen al 103,58 procent, waardoor het
rendement 3,52 procent bedraagt.
Het Belgische Nystar is de wereldleider in de behandeling van
zink. Het bedrijf heeft het bedrag van een eerder geplaatste obli-
gatielening met 100 miljoen euro verhoogd. De obligatie heeft een
coupon van 6,875 procent. Ze is te koop tegen 102,5 procent en
dat brengt het rendement op 6,4 procent. Nyrstar Netherlands
Holding heeft een rating B- en dat wijst op het speculatieve karak-
ter van de debiteur. Nyrstar heeft vorig jaar drie mijnen in Peru en
Mexico verkocht in drie maanden. De verkoop van de mijnen was
ingegeven door de zwakke zinkprijs vorig jaar. Maar dit jaar is
anders. De zinkprijs herstelt. Een ton zink kost nu meer dan
3400 dollar. Twee jaar geleden was het slechts de helft.

OBLIGATIEFOCUS

Niet alle 
obligaties van

opkomende landen
zijn geschikt 

om in te beleggen.

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2359 +16,37%
EUR/GBP 0,8909 +4,74%
EUR/NOK 9,7185 +9,01%
EUR/SEK 9,9167 +4,53%
EUR/CAD 1,5556 +11,67%
EUR/AUD 1,5718 +13,51%
EUR/NZD 1,6923 +14,62%
EUR/ZAR 14,652 +3,20%
EUR/TRY 4,7009 +20,01%
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inside beleggen lezersvraag

Wat is jullie standpunt te-
genover big farma? De
beurs lijkt niet meer warm
te lopen voor de farmareu-
zen zoals Pfizer, Novartis,
Roche en Sanofi. Vinden jul-
lie dat terecht? 

Enkele statistieken staven
uw stelling dat de beleggers
niet meer warmlopen voor
de grote farmabedrijven. Zo
heeft het aandeel van Pfizer
over de afgelopen vijf jaar 
45 procent minder gepres-
teerd dan de Standard &
Poor’s500-index. Het aan-
deel van Sanofi deed het nog
slechter en bleef maar liefst
50 procent achter op de Eu-
rostoxx50-index. Voor Ro-
che is dat 20 procent. Enkel
Novartis heeft de bekende
Europese referentie-index
de voorbije vijf jaar kunnen
volgen. Ooit was dat hele-
maal anders. Die mindere
prestaties stroken ook niet
met de vaststelling dat de
wereldbevolking in versneld
tempo vergrijst en dat de ge-
neesmiddelenconsumptie de
voorbij zes jaar exponentieel
begint toe te nemen.
Maar de grote farmabedrij-
ven kampen wel met groei-
problemen, omdat ze er on-
voldoende in slagen de
stermiddelen waarvan het
patent vervalt of bijna ver-
valt, te compenseren door de
lancering van nieuwe medi-
cijnen met een blockbuster-
potentieel (een verkoop van
meer dan 1 miljard dollar per

jaar). Ook de discussie over
de soms excessief hoge prij-
zen van nieuwe geneesmid-
delen, vooral voor zeldzame
ziekten, speelt een rol. De
dreiging van overheden om
maximumprijzen op te leg-
gen, speelt de beleggersap-
petijt voor de sector parten.
We verwachten niet dat die
forse underperformance te-
genover het marktgemid-
delde de komende jaren in
dezelfde mate zal aanhou-
den. Toch hebben we met de
voorbeeldportefeuille de
jongste jaren voor een radi-
caal andere aanpak gekozen.
We belegden niet in het pro-
bleem, maar in de potentiële
oplossing. We kozen dus niet
voor big farma, maar voor de
kleine, beloftevolle Belgische
biotechbedrijven. Die aan-
pak lijkt voorlopig meer te
lonen. Ablynx moet met zijn
indrukwekkende pijplijn
mee de problemen oplossen

van Sanofi, het lelijke eendje
in de Europese farmasector.
Zulke innovatieve, dynami-
sche biotechbedrijven ko-
men vaker en sneller met de
succesvolle geneesmiddelen
van morgen naar de markt.
De kans is wel groot dat ze
het voorwerp worden van
een overnamebod, maar de
aandeelhouders doen dan
meestal een gouden zaak.
De biedingen op Ablynx en
TiGenix zijn meer dan waar-
schijnlijk niet de laatste in
de Belgische biotechsector.
We kiezen liever gespreid
voor de beloftevolle biotech-
bedrijven dan voor de stag-
nerende farmagiganten die
dure overnames nodig heb-
ben om hun aandeelhouders
aan boord te houden. z

AGENDA

AANDELENINDEX

Waarom gelooft de markt niet meer in big farma?

Chat mee op DONDERDAG 
22/2  VAN  11 TOT 12 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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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 15/2: Lotus Bakeries, Nutrien, Aandelenlijsten
Vrijdag 16/2: Barco, Cameco, Voorwoord
Maandag  19/2: Sipef, Opties (Melexis), Derivaten (rente)
Dinsdag 20/2: Lezersvraag (big pharma), Michelin, Telenet
Woensdag 21/2: Boliden,  Cofinimmo,  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 22 FEBRUARI

Ablynx: jaarresultaten 2017

Anglo American: resultaten Q4

Barclays: jaarresultaten 2017

Deceuninck: jaarresultaten 2017

Deutsche Telekom: jaarresultaten 2017

EVS: jaarresultaten 2017

Galapagos: jaarresultaten 2017

GIMV: trading update Q3 2017-‘18

Greenyard: trading update Q3 2017-‘18

KBC Groep: jaarresultaten 2017

Leasinvest RE: jaarresultaten 2017

MDxHealth: jaarresultaten  2017

Montea: jaarresultaten 2017

Nyrstar: jaarresultaten 2017

Transocean: resultaten Q4

UCB: jaarresultaten 2017

Argen-x 2

Barco 3

Cameco 4

Galapagos 10

Hamon 10

Lotus Bakeries 5

Melexis 6, 11

Novo Nordisk 7

Nutrien 8

Solvay 10

Teva Pharmaceuticals 10

Umicore 9
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