
V oor alle beleggers
wordt het dit en de ko-
mende jaren belangrijk

naar de rente-evolutie te kij-
ken. De stijging van bijna
alle financiële activa de afge-
lopen jaren is een gevolg van
het uiterst soepele mone-
taire beleid van de centrale
banken. Die hebben de rente
kunstmatig laag gehouden
en zo de prijzen van de
meeste activa gevoelig op -
gedreven.
We kunnen er niet naast kij-
ken dat de langetermijnrente
de voorbije maanden is ge-
stegen. Zo klom de tienjarige
Amerikaanse rente van een
dieptepunt van 1,35 procent
midden 2016 naar 2,60 pro-
cent begin 2017, alvorens in
het najaar van vorig jaar te-
rug te vallen richting 2 pro-
cent. Maar sindsdien heeft
de Treasuries een serieuze

opmars richting 3 procent
ingezet. Het is geleden van
het voorjaar van 2014 dat de
Amerikaanse tienjarige
rente nog boven 3 procent
heeft gestaan.
Hetzelfde gebeurt in Eu-
ropa, maar op een veel lager
peil. Na het brexitreferen-
dum in de zomer van 2016
dook de Duitse tienjarige
rente tot -0,2 procent, om
enkele weken geleden weer
tot het niveau van +0,75 pro-
cent te klimmen. Het is gele-
den van midden 2015 dat de
Bund nog 1 procent heeft be-

reikt, en van het najaar van
2013 dat die nog boven 
2 procent heeft genoteerd.
Het is dan ook de vraag van
vele miljarden of de rente-
ommekeer al een feit is, of
dat die gebeurtenis nakend
is. Zo zou er een einde ko-
men aan een van de sterkste
stierenmarkten in obligaties
in acht eeuwen financiële
geschiedenis. Sinds 1981 is
de gemiddelde rente op een
kwaliteitsobligatie in de
westerse wereld gedaald
met afgerond 1200 basispun-
ten (12%). Enkel in de vijf-
tiende eeuw was er met een
rentedaling van 1525 basis-
punten nog een forsere klim
van de obligatiekoersen.

De Amerikaanse tsunami
De wereldwijde ommekeer
van de rentestanden heeft
uiteraard te maken met het
verdrijven van het deflatie-
spook (daling van het ge-
middelde prijzenpeil), de
sterk verbeterde groeiper-
spectieven en – daarmee sa-
menhangend – de geleide-
lijke, maar onafwendbare
aftocht van de centrale ban-
ken op de obligatiemarkten.
Een bijkomende bedreiging
voor de obligatiemarkten is
de Amerikaanse president
Donald Trump. Het is dui-
delijk dat hij helemaal niet

inzet op budgettaire disci-
pline. Dat betekent dan ook
dat er de komende jaren
flink wat meer nieuwe Ame-
rikaanse obligaties zullen
worden uitgegeven. Deut -
sche Bank spreekt over een
verdubbeling van ruwweg
1000 miljard dollar aan
nieuwe uitgiften vorig jaar
tot 2000 miljard dollar vol-
gend jaar. Een gevolg van het
extra begrotingstekort, de
Amerikaanse belastingverla-
ging, het afgebouwde stimu-
leringsbeleid van de Fed en
vervallende bedrijfsobliga-
ties. De financiële theorie is
daarover duidelijk: een fors
hoger aanbod leidt tot flink
lagere obligatiekoersen, en
dus tot een stevig hogere
rente.
Maar de beweging gaat niet
rechtlijnig en het gunstige
Amerikaanse banenrapport
zorgt weer voor een adem-
pauze. De beursgeschiedenis
leert dat zolang de tienjarige
rente onder 3 procent blijft,
er zelden of nooit een pro-
bleem is. Boven 3 procent
beginnen de beurzen zich
wel zorgen te maken, en een
stijging boven 4 procent
leidt doorgaans minstens tot
een serieuze correctie of
zelfs een crash. Maar op die
niveaus zijn we natuurlijk
nog lang niet gekomen. z

INHOUD

Aandelenanalyses 2-9
Balta Group
CFE
Engie
Fresenius
Pan American Silver
Rio Tinto
Sioen
Transocean

Markt in beeld 10
Bpost
E.ON
Kiadis Pharma
Qualcomm 

Alternatief 11
Opties: Engie
Derivaten: marihuana

Portefeuille 12-13
Tessenderlo

Obligaties 14-15
Beleggen als Warren Buffett 

Lezersvraag 16
Inditex

Voorwoord

De obligatiezeepbel loopt leeg

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 22 MAART 2018 1

22 maart 2018 - nr. 12
Jaargang 45 - Antwerpen - P509535
Verschijnt 1 keer per week

DE KOMENDE DAGEN OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE
U mag analyses verwachten van:

• Atenor 
• Bolloré
• Franco-Nevada
• Picanol
• Vasco  Data

Chat mee op 
donderdag 22 maart, 
van 12 tot 13 uur

In twee jaar kan het
bedrag aan nieuwe

Amerikaanse
obligatie-uitgiftes
verdubbelen.

IS
TO
C
K

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



Er zijn al nauwelijks
beursintroducties op de
hoofdmarkt van Euro-

next Brussel, en die van
Balta Group ging dan nog
compleet de mist in. Na de
publicatie van nieuwe te-
leurstellende resultaten is de
beursnieuweling zowat alle
vertrouwen bij analisten en
beleggers verloren. De
beursgang op Euronext
Brussel van de wereldleider
in karpetten en de Europese
koploper in residentieel en
commercieel tapijt gebeurde
al helemaal aan de onder-
kant van de prijsvork van
13,25 à 16 euro per aandeel.
Voor zijn beursgang bracht
Balta 10,9 miljoen nieuwe
aandelen uit. Daarnaast ver-
kocht het Amerikaanse in-
vesteringsfonds Lone Star
meer dan de helft van zijn
aandelen.
Opmerkelijk was dat de
koers van de West-Vlaamse
vloerbekleder op de eerste
noteringsdag meteen onder
druk stond. Nochtans leek
de waardering aan de goed-
kope kant, maar die analyse
gebeurde op basis van de cij-
fers van 2016. Voortgaand op
de gepubliceerde jaarcijfers
over 2017 is het een heel an-
der verhaal. In de tweede
helft van het jaar werden de
marktomstandigheden
steeds ongunstiger. Eind no-
vember werd de verwach-
ting voor de aangepaste re-
bitda-marge (recurrente
bedrijfskasstroom) verlaagd
tot 12,7 à 12,9 procent, en dat
bleek te kloppen. De marge
kwam uit op 12,8 procent, te-
genover nog 14,6 procent in
2016. Er zijn een aantal fac-
toren die die margedruk ver-
klaren. Valutaschommelin-
gen bijvoorbeeld: het was bij
de IPO bekend dat Balta

sterk afhangt van de Britse
markt, en dus het Britse
pond. Daar is nog de ver-
zwakking van de dollar bo-
venop gekomen. Daarnaast
is er al enige tijd druk van de
hogere grondstofprijzen.
Eind 2017 kwam daar nog

volumedruk bij.
Vorig jaar groeide de omzet
van Balta met 18,6 procent
tot 661,3 miljoen euro, waar-
van 4,5 procent organische
groei (zonder rekening te
houden met overnames en
desinvesteringen). De Ame-
rikaanse overname Bentley
draagt sinds 1 april bij tot de
omzettoename. In het vierde
kwartaal bleef de organische
omzettoename wel beperkt
tot 2,3 procent. Vooral de af-
deling karpetten (rugs) was
in 2017 verantwoordelijk
voor de organische groei
(+13,8 miljoen euro), maar in
de laatste drie maanden
zakte de organische omzet
met 2,4 procent. De aange-
paste bedrijfskasstroom
daalde in 2017 met 10,3 pro-
cent (+11,1% halfweg het
jaar) van 97,4 naar 87,3 mil-
joen euro. In het vierde
kwartaal maakte die zelfs
een duik met een kwart 
(-24,8%) van 25,2 naar

18,9 miljoen euro, of een te-
rugval van de aangepaste
ebitda-marge van 14,4 naar
11,2 procent. Dat deed die
marge voor het volledige
boekjaar terugvallen tot 
12,8 procent.
Balta stelt een dividend van
0,08 euro per aandeel voor.
De nettoschuld bedroeg eind
vorig jaar 253,5 miljoen euro,
of 2,9 keer de rebitda. Tom
Debusschere, die CEO is
sinds 2016, verwacht dat de
tegenwind van het tweede
halfjaar alvast minstens in
de eerste helft van 2018 aan-
houdt. Hij mikt op een iets
lagere rebitda van 82 à
87 miljoen euro voor dit jaar.

Conclusie
Balta beleeft een dramati-
sche beursstart. De koers
staat na minder dan één jaar
notering ruim 40 procent
onder de introductieprijs.
De waardering blijft laag te-
gen minder dan 6 keer de
verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde
en de bedrijfskasstroom
(ev/ebitda). Maar na de ver-
trouwensschok door opeen-
volgende berichten met te-
genvallend nieuws zal het
aandeel nog wel een poos
goedkoop blijven. Vandaar
dat van een adviesverhoging
nog geen sprake is. z

Koers: 6,90 euro
Ticker: BALTA BB
ISIN-code: BE0974314461
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 325 miljoen euro
K/w 2016: 15
Verwachte k/w 2017: 13,5
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds notering: -32%
Dividendrendement: -

BALTA GROUP

Dramatische beursstart

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

inside beleggen aandelen

2 22 MAART 2018 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

BE
LG
A
 IM
A
G
E

Verschenen op insidebeleggen.be
op 13 maart

Het aandeel noteert
meer dan 40 procent

onder de
introductieprijs.



A andeelhouders van de
Belgische bouw- en
baggergroep CFE za-

gen het aandeel met 24 pro-
cent terugvallen sinds de
piek van mei 2017. Een eer-
ste reden is de aankondiging
op 25 juni dat CFE de fusie
bekeek van zijn bouwafde-
ling (contracting) en de
bouwgroep Van Laere
(100% in handen van refe-
rentieaandeelhouder Acker-
mans & van Haaren). CFE
betaalde in december
17,1 miljoen euro voor de
overname van Van Laere. De
markt hoopt al enkele jaren
dat CFE vervelt tot een pure
milieu- en baggergroep
– zonder bouwafdeling
dus – met een bijbehorende
hogere waardering. De over-
name van Van Laere bete-
kende een streep door de re-
kening.

Een tweede reden voor de
koersdaling was het half-
jaarrapport van de eerste
helft van 2017 waarin CFE
de groeiverwachtingen voor
de bagger- en milieugroep
DEME op korte termijn
temperde. Enerzijds waren
er vertragingen op het ver-
gunnen van een aantal pro-
jecten, anderzijds waar-
schuwde de groep voor een
terugval van de bedrijfskas-
stroom- of ebitda-marge
naar een gemiddelde van 16
à 20 procent. In 2016 klom
die ebitda-marge nog naar
22,6 procent. Maar in de eer-
ste jaarhelft van 2017 daalde

de ebitda-marge van 23,1
naar 17,8 procent, ondanks
een omzetstijging van 36,8
procent tot 1,1 miljard euro.
De boosdoener is het toe -
nemende belang van de ma-
ritieme werken in de omzet.
GeoSea, de dochter actief in
de offshoreactiviteiten, rea-
liseert lagere winstmarges.
De groepsomzet klom vorig

jaar met 9,6 procent tot
3,07 miljard euro, maar bleef
daarmee wel 6 procent on-
der de verwachtingen (3,26
miljard). De oorzaak lag bij
DEME, dat de omzet met
19,4 procent zag klimmen tot
2,36 miljard euro, maar wel
onder de verwachte 2,5 mil-
jard bleef. De ebitda klom
met 1,8 procent tot
455,5 miljoen euro. Dat be-
perkte de terugval van de
ebitda-marge in de tweede
jaarhelft van 22,3 naar 20,7
procent en op jaarbasis van
22,6 naar 19,3 procent (18 %
verwacht). De nettowinst
klom met 0,7 procent tot
156,5 miljoen euro. Het or-
derboek daalde met 7,4 pro-
cent tot 3,52 miljard euro
(3,98 miljard eind septem-
ber). Er werden wel nog
voor 1,7 miljard orders toe-
gezegde.
DEME mikt dit jaar op een
aanzienlijke omzetstijging,
maar een voorzichtige
ebitda-marge van 16 à 20
procent. Het aandeel van de
maritieme werken (47 % in
2017) zal dit jaar afnemen.
Het investeringsprogramma
van acht schepen ter waarde
van 1 miljard euro loopt
volop: twee schepen zijn in
2017 opgeleverd, drie volgen

in 2018 en de rest in 2019 en
2020. De nettoschuld klom
van 155 miljoen euro naar
287,7 miljoen, maar vormt
geen probleem. De bouw -
afdeling boekte een omzet-
daling van 6,9 procent tot
717,6 miljoen euro als gevolg
van meerdere vertragingen
in vooral Belgische projec-
ten.
De bedrijfswinst (ebit) klom
36 procent hoger tot
27,2 miljoen euro en de net-
towinst zelfs 48,1 procent
tot 15,4 miljoen. Het order-
boek van de groep steeg met
15,1 procent tot 978,5 mil-
joen, en inclusief de cijfers
van Van Laere is er een stij-
ging met 44,6 procent tot
1,23 miljard. Op groepsni-
veau klom de nettowinst
met 7,1 procent tot 180,4 mil-
joen euro of 7,13 euro per
aandeel (+7,2%). Het bruto-
dividend wordt opgetrokken
van 2,15 naar 2,4 euro per
aandeel.

Conclusie
Het populaire aandeel van
CFE viel de jongste maan-
den uit de gratie. Het ma-
nagement temperde boven-
dien de verwachtingen voor
2018. We denken dat CFE in
2018 positief kan verrassen
en verhogen na de stevige
terugval het advies. Een her-
stelkandidaat voor de ko-
mende zes tot negen maan-
den. z

DEME mikt dit jaar
op een aanzienlijke
omzetstijging, maar
is voorzichtig met de

winstmarge.

CFE

Terugval biedt tijdelijke koopkans

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 107,6 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,72 miljard euro
K/w 2017: 15
Verwachte k/w 2018: 14
Koersverschil 12 maanden: -16%
Koersverschil sinds jaarbegin: -12%
Dividendrendement: 2,2%
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V eel beweging zit er de
jongste jaren niet in de
winstontwikkeling bij

Engie, maar onder het op-
pervlak is veel veranderd bij
het Franse nutsbedrijf. Het
management verwacht dit
jaar een netto recurrente
winst van 2,45 à 2,65 miljard
euro, te vergelijken met een
winst van 2,6 miljard euro in
2015. De winst anno 2018 is
echter meer voorspelbaar en
heeft een grotere kans op
een gestage groei. Daalde in
2015 de cashflow nog met 
9 procent, dan zou de
cashflow van de voorgezette
activiteiten dit jaar met min-
stens 6 procent moeten stij-
gen. De recurrente netto-
winst van de voortgezette
activiteiten zou zelfs met 
8 procent aandikken. Engie
onderstreept de kwaliteit
van die verwachting door
het dividend met 7 procent
op te trekken tot bruto
0,75 euro per aandeel.
Die transformatie werd ge-
realiseerd door de voorbije
jaren voor 14 miljard aan ac-
tiva te verkopen waarvan de
winst in grote mate afhanke-
lijk was van de wispelturige
olie- en gasprijzen. Tegelijk
werd een even grote som
geïnvesteerd in activa met
een beter voorspelbare kas-
stroom, zoals hernieuwbare
energie, netwerken en
dienstverlening. Engie zegt
dat de transformatie afge-
rond is. Intussen komt 
90 procent van de bedrijfs-
cashflow van gereguleerde
tarieven of via contractueel
afgesproken prijzen. Die ac-
tiviteiten leggen de basis
voor toekomstige winst-
groei, die dit jaar vooral
moet komen van grotere vo-
lumes en extra besparingen.
Het besparingsplan moet dit

jaar 300 miljoen euro op-
brengen. In de periode
2016-2018 levert dat plan
1,3 miljard euro op, 100 mil-
joen meer dan begroot.
De transformatie ging ge-
paard met een moeilijke
overgangsperiode. De ver-
kochte activa brengen uiter-

aard geen winst meer op,
wat Engie sinds 2015 ruim
400 miljoen aan recurrente
nettowinst kostte. Dat ver-
lies zou eind dit jaar groten-
deels goedgemaakt zijn door
winst uit nieuwe investerin-
gen (+100 miljoen) en vooral
door winstgroei bij de voort-
gezette activiteiten
(+300 miljoen). Vanaf nu zou
die organische winstgroei de
bovenhand moeten halen.
2017 was typerend voor de
moeilijke overgangsjaren. De
recurrente nettowinst klokte
vorig jaar weliswaar af op
2,6 miljard euro, maar de
winst van de voortgezette
activiteiten bleef met
2,36 miljard euro licht onder
de verwachtingen. De min-
dere gang van zaken bij het
milieubedrijf Suez, dat voor
32 procent in handen is van
Engie, is daarbij geen ca-
deau. Op de Belgische markt
boerde het resultaat achter-
uit door problemen met de
kerncentrales Tihange 1, Ti-
hange 2 en Doel 3, en door
lagere elektriciteitsprijzen.
Die prijzen lijken op de Eu-
ropese markt uit te bode-
men, wat met enige vertra-
ging in de resultaten van
Engie zal doorsijpelen, om-
dat het bedrijf de prijzen

voor een periode van drie
jaar indekt.
Werpt de transformatie lang-
zaam vruchten af aan het
winstfront, dan kan Engie nu
al aantrekkelijke cashflows
voorleggen. Van de 8,3 mil-
jard euro bedrijfscashflow
werd vorig jaar slechts een
beperkt deel geïnvesteerd,
zodat een vrije cashflow van
5,8 miljard euro in de tabel-
len verscheen. Dat geld laat
toe het dividend te betalen
en de schulden voort af te
bouwen. De netto financiële
schuld is gedaald tot 2,2 keer
de bedrijfscashflow. De ba-
lans is dus stevig genoeg om
gerichte overnames te doen
die de winst kunnen aandik-
ken, zoals dat de ambitie is
van Jean-Pierre Clamadieu,
de nieuwe voorzitter van de
raad van bestuur.

Conclusie
Dankzij het transformatie-
plan van de voorbije jaren
heeft het aandeel zich ont-
popt tot een van de betere
defensieve waarden op de
beurs. Het risicoprofiel is
drastisch verlaagd, de kans
op een gestage winstgroei
van een handvol procent is
groot, het bedrijf genereert
aantrekkelijke vrije
cashflows en de waardering
is met een koers-winstver-
houding van 13, een onder-
nemingswaarde van 7 keer
de bedrijfscashflow en een
brutodividendrendement
van 5,6 procent aantrekkelijk
te noemen. We herhalen het
koopadvies. z

Koers: 13,2 euro
Ticker: ENGI
ISIN-code: FR0010208488
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 32,1 miljard euro
K/w 2017: 16
Verwachte k/w 2018: 13
Koersverschil 12 maanden: +4,7%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8 %
Dividendrendement: 5,6%

ENGIE

Miskend defensief aandeel

Advies: kopen
Risico: laag
Rating: 1A

inside beleggen aandelen
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 14 maart



F resenius SE & Co KGaA
is een Duits topaandeel
dat de voorbije tien en

twintig jaar het best preste-
rende aandeel in de DAX-
 index was met een return
(koersstijging + dividend)
van respectievelijk 291 en
930 procent. Opmerkelijk is
dat dat het afgelopen jaar
absoluut niet te geval was:
het aandeel presteerde 
19,2 procent minder goed
dan de DAX. Dat heeft alles
te maken met de twijfels bij
analisten over de in april
2017 aangekondigde over-
name van de Amerikaanse
groep Akorn Inc. Fresenis
zou 4,3 miljard dollar beta-

len voor de producent en
verkoper van voorschrift-
vrije geneesmiddelen. Bij de
presentatie van de jaarcij-
fers uitte het management
nu zelf zijn twijfels. De ac-
quisitie gaat dus mogelijk
niet door, tot opluchting van
de markt.
Fresenius is een specialist in
medische producten en
diensten en bestaat eigenlijk
uit een ‘klavertje vier’. Voor-
eerst is er het eveneens
beursgenoteerde Fresenius
Medical Care (ticker FME),
de wereldmarktleider in ap-
paratuur en dialysecentra
(3752 wereldwijd). Nierdia-
lyse is nodig om patiënten
met nierfalen in leven te
houden, al dan niet in af-
wachting van een niertrans-

plantatie. Fresenius Medial
Care stond in 2017 voor 
54 procent van de groeps-
omzet van Fresenius SE en
met 2,49 miljard euro be-
drijfswinst (ebit) voor 51
procent van de groepsebit.
De tweede belangrijkste
dochter in winsttermen is
Fresenius Kabi (19% van de

groepsomzet en 25% van de
groepsebit). Fresenius Kabi
is gespecialiseerd in de be-
handeling en de zorg van
chronisch en ernstig zieke
patiënten door het intrave-
neus toedienen van generi-
sche geneesmiddelen,
bloedtransfusies, infusie -
therapie en aanverwant
 medisch materieel. Ook die
activiteit groeit stevig door
de vergrijzing van de (wes-
terse) bevolking, het veel-
vuldige patentverval en het
uitrollen van de product-
portfolio op de Aziatische
groeimarkten.
Fresenius Helios (25%
groepsomzet, 21% groeps-
ebit) is de grootste operator
van privéziekenhuizen in
Duitsland en Europa. Eind
vorig jaar bestond het net-
werk uit 111 ziekenhuizen in
Duitsland en 45 in Spanje.
Tot slot is er Fresenius Va-
med (2% groepsomzet en
3% groepsebit), een Oosten-
rijkse dienstverlener voor de
planning, de constructie en
de uitbating van ziekenhuis-
faciliteiten.
Op groepsniveau steeg de
omzet in 2017 met 15 pro-
cent tot 33,9 miljard euro
(+16% bij constante wissel-
koersen). De ebit maakte

een sprong van 14 procent
naar 4,89 miljard euro (bij
constante wisselkoersen
+15%). Het recurrente (zon-
der eenmalige elementen)
nettoresultaat klom 19 pro-
cent hoger tot 1,85 miljard
euro (+21% bij constante
wisselkoersen). De bedrijfs-
top verwacht dat het netto-
resultaat in 2018 met 6 tot 
9 procent stijgt bij constante
wisselkoersen. De omzet-
groei zou 5 tot 8 procent be-
dragen, eveneens bij con-
stante wisselkoersen. Vorig
jaar was het veertiende re-
cordjaar op rij in omzet en
nettoresultaat. De bedrijfs-
top stelt dan ook voor het
dividend voor het 25ste jaar
op rij te verhogen. Deze
keer van 0,62 naar 0,75 euro
per aandeel, een toename
met 21 procent.

Conclusie
De jaarcijfers bevestigen het
groeitraject en de omstre-
den Amerikaanse overname
gaat misschien niet door.
Door die interessante ont-
wikkelingen beginnen we
Fresenius weer actief op te
volgen, want het aandeel
was het afgelopen jaar een
achterblijver. De waardering
is daardoor redelijker ge-
worden, tegen 19,5 keer de
verwachte winst 2018 en
ev/ebitda van 12,5. Vandaar
de adviesverhoging voor dit
topbedrijf en het aankoop-
order voor de voorbeeldpor-
tefeuille. z

2017 was het
veertiende recordjaar
op rij en voor de
25ste keer op rij

wordt het dividend
verhoogd.

FRESENIUS

Duits groeiwonder blijft op koers

Verschenen op insidebeleggen.be
op 15 maart

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 64,6 euro
Ticker: FRE GR
ISIN-code:DE0005785604
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 35,8 miljard euro
K/w 2017: 20
Verwachte k/w 2018: 18,5
Koersverschil 12 maanden: -12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 1,2%
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H et Canadese Pan Ame-
rican Silver (PAAS) is
de op een na grootste

primaire zilverproducent ter
wereld. De groep bezit zes
mijnen in vier landen. Het
zwaartepunt ligt in Mexico,
met La Colorada en Dolores,
die op groepsniveau de
grootste bijdrage leveren.
PAAS beschikt daarnaast
over twee mijnen in Peru,
een in Bolivia en een in Ar-
gentinië. In dit laatste land
breidt het zijn activiteiten de
komende jaren sterk uit. De
naam van het bedrijf dekt
niet langer de volledige la-
ding. Zilver levert nog
slechts 44 procent van de
omzet op, goud een kwart.
Door de prijsstijging van de
basismetalen is het aandeel
van zink in de omzet opgelo-
pen tot 17 procent. Koper en
lood zijn respectievelijk
goed voor 9 en 5 procent.
PAAS beschikt over
288,4 miljoen troy ounce be-
wezen zilverreserves en
1,94 miljoen troy ounce gou-
dreserves. De twee Mexi-
caanse mijnen van de groep
hebben een uitbreidingsfase
achter de rug. In 2017 daalde
de zilverproductie licht naar
25 miljoen troy ounce, te-
genover nog 25,4 miljoen
een jaar eerder. Door de ont-
ginning van minder rijke ert-
slagen in Argentinië nam de
output van goud af naar
160.000 troy ounce, tegen-
over 184.000 in 2016. Dank-
zij de hogere prijzen klom
de jaaromzet wel met 5 pro-
cent naar 817 miljoen dollar.
De operationele kasstroom
nam eveneens toe met 5 pro-
cent tot 225 miljoen dollar.
De jongste jaren zijn de to-
tale productiekosten per
troy ounce verkocht zilver
sterk afgenomen. In 2012 lag

dat cijfer nog op meer dan
22 dollar. Vorig jaar waren
de productiekosten terugge-
vallen naar iets meer dan
10 dollar per troy ounce. Die
daling is te danken aan de
hogere productiviteit, maar
ook aan de hogere prijzen

van de basismetalen die als
bijproduct van zilver wor-
den ontgonnen. Die lage
kostenstructuur is de be-
langrijkste verklaring
waarom PAAS er nog in
slaagt winstgevend te blij-
ven. De aangepaste netto-
winst bedroeg 77,7 miljoen
dollar, of 51 dollarcent per
aandeel, tegenover 57 dollar-
cent een jaar eerder.
Het goede nieuws is dat
PAAS zich mag opmaken
voor een periode van pro-
ductiegroei. De komende ja-
ren neemt het met Cose en
Joaquin twee projecten in
Argentinië in gebruik, die
vooral de zilverproductie
zullen doen toenemen. Voor
2018 rekent het op een zil-
verproductie van 25 tot
26,5 miljoen troy ounce. De
output van goud zou dit jaar
weer toenemen naar 175.000
à 185.000 troy ounce. PAAS
ziet de zilverproductie tegen
2020 de grens van 30 mil-

joen troy ounce overschrij-
den. Tegelijk blijven de pro-
ductiekosten verder dalen.
PAAS beschikte aan het
einde van het vorige boek-
jaar over 227,5 miljoen dollar
aan cash. Het verhoogt zijn
dividend dit jaar met 40 pro-
cent tot 3,5 dollarcent per
kwartaal.
PAAS beschikt in Argentinië
nog over het Navidad-pro-
ject met 67,8 miljoen troy
ounce zilverreserves. Het is
gelegen in de provincie Chu-
but, waar openputmijnbouw
verboden is. De federale re-
gering van Argentinië onder-
handelt met de provincie om
dat verbod minstens gedeel-
telijk op te heffen. Een door-
braak in dat dossier kan heel
wat verborgen waarde naar
boven brengen.

Conclusie
Na het overgangsjaar 2017
mag Pan American Silver
zich de komende jaren op-
maken voor een productie-
groei. Of die ook meer omzet
en winst zal opleveren,
hangt af van de evolutie van
de metaalprijzen. Pan Ame-
rican is financieel gezond en
beschikt met Navidad over
een actief waar de markt
geen waarde aan toekent. z

Koers: 15,22 dollar
Ticker: PAAS US
ISIN-code: US6516391066
Markt:New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,3 miljard dollar
K/w 2017: 29,7
Verwachte k/w 2018: 19,5
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 0,9%

De jongste jaren 
zijn de totale

productiekosten 
voor zilver sterk
afgenomen.

PAN AMERICAN SILVER

Klaar voor productiegroei

Verschenen op insidebeleggen.be
op 14 maart

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen

6 22 MAART 2018 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

BE
LG
A
 IM
A
G
E



R io Tinto is de op een na
grootste gediversi -
fieerde mijngroep ter

wereld. Toch is het bedrijf
in de eerste plaats een play
op ijzererts. Rio is na het
Braziliaanse Vale de groot-
ste producent van ijzererts
ter wereld. IJzererts staat in
voor ongeveer de helft van
de omzet, maar 75 procent
van de vrije kasstroom. Rio
beschikt in de ijzererts -
industrie over erg lage pro-
ductiekosten en onder-
scheidt zich ook met ertsen
van hoge kwaliteit, die het
meest worden gevraagd. De
klim van de ijzerertsprijs
leidde vorig jaar tot een

forse toename van de kas-
stromen. Behalve in ijzer-
erts staat Rio ook sterk in
aluminium en koper. De
productgroep Energie en
Mineralen omvat onder
meer steenkool en goud.
De onderliggende netto-
winst op groepsniveau klom
vorig boekjaar met 69 pro-
cent naar 8,63 miljard dollar.
Het kostenbesparingspro-
gramma van 2 miljard dollar
werd vroeger dan verwacht
afgerond. Daardoor klom-
men ook de winstmarges
naar het hoogste niveau in
tien jaar. De bedrijfswinst of
ebitda steeg naar 18,6 mil-
jard dollar, goed voor een
marge van 44 procent. Rio
Tinto realiseerde vorig jaar
een vrije kasstroom van
9,5 miljard dollar.
De ijzerertsafdeling leverde
met 7,2 miljard dollar de

hoogste bijdrage. Bovendien
is die divisie met een marge
van 68 procent ook veruit de
meest winstgevende. De
ijzerertsprijs piekte in fe-
bruari op bijna 80 dollar per
ton, maar is intussen onder
70 dollar teruggevallen door
onzekerheid over de evolu-
tie van de vraag, met name
in de Chinese bouwsector.
De consensusverwachting is
dat de industrie eerst voor-
raden zal afbouwen, want
die zijn tot recordniveaus
opgelopen.
Ook de koperafdeling pres-
teerde sterk met een marge
van 39 procent. Rio Tinto
wil de koperactiviteiten de
komende jaren sterk uitbrei-
den. De groep rekent daar-
voor onder meer op het Oyu
Tolgoi-project in Mongolië,
dat vanaf 2020 operationeel
moet worden. Aluminium
(35%) en Energie en Mine-
ralen (36%) moesten in
winstgevendheid weinig on-
derdoen. De aluminiumacti-
viteiten werden wel afge-
bouwd. Vorig jaar werden
ook alle Britse activa ver-
kocht en onlangs sloot Rio
Tinto een deal met Norsk
Hydro voor de verkoop van
activa in IJsland, Nederland

en Zweden. Alles samen le-
verden de Europese alumi-
niumactiva ruim 1,2 miljard
dollar op. Rio verkocht vorig
jaar op groepsniveau voor
2,7 miljard dollar aan activa.
Sinds 2013 loopt dat op tot
7 miljard dollar.
Door de grotere kasstromen

en de opbrengsten uit die
verkopen kon ook de netto-
schuld voort worden afge-
bouwd. Die daalde naar
3,84 miljard dollar, tegen-
over nog bijna 9,6 miljard
dollar een jaar eerder. Er
staan nog activa in de eta-
lage. Rio Tinto bepaalde het
slotdividend op 1,8 dollar
per aandeel (tussentijds di-
vidend van 1,1 dollar). De to-
tale uitkering ligt daarmee
70 procent hoger dan een
jaar eerder en ook boven het
recordniveau van 2015
(2,15 dollar). Rio keerde vo-
rig jaar 5,2 miljard aan divi-
denden uit en spendeerde
bijkomend 4,5 miljard dollar
aan de inkoop van eigen
aandelen. Dat inkooppro-
gramma wordt overigens
nog met 1 miljard dollar uit-
gebreid.

Conclusie
Het aandeel bereikte eerder
dit jaar zijn hoogste koers -
niveau sinds 2011. De goede
jaarresultaten en dito voor-
uitzichten, gekoppeld aan
hogere aandeelhoudersver-
goedingen, leidden niet tot
een verdere koersstijging.
Dat impliceert dat al het
goede nieuws al in de koers
verrekend zit. Gezien de
hoge aandeelhoudersver-
goedingen mag het aandeel
wel in de portefeuille blij-
ven. Te grote posities wor-
den beter wel afgebouwd. z

Rio Tinto is in de
eerste plaats een
play op ijzererts.

RIO TINTO

Aandeelhouders krijgen royale vergoedingen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 maart

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

Koers: 37,49 pence
Ticker: Rio LN
ISIN-code: GB0007188757
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 67,6 miljard pond
K/w 2017: 10,7
Verwachte k/w 2018: 11,5
Koersverschil 12 maanden: +19%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 5,7%
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S ioen heeft de sterke om-
zetgroei van het eerste
halfjaar kunnen door-

trekken over het hele boek-
jaar 2017. Het deed zelfs een
tikkeltje beter. Vorig jaar
steeg de omzet van 363,4
naar 473,1 miljoen euro
(+30,2%). Hoewel dat cijfer
iets onder de gemiddelde
analistenverwachting van
475,4 miljoen euro bleef, be-
vestigt Sioen kwartaal na
kwartaal dat het een sterke
fase van externe groei door-
maakt. Tussen 2011 en 2015
stagneerde de omzet nog. De
recente groeiversnelling is te
danken aan de belangrijke
overnames van Manifattura
Fontana (geosynthetica) en
Dimension-Polyant (de we-
reldmarktleider in zeildoe-
ken en de grootste overname
van Sioen) in de divisie Coa-
ting en Verseidag Ballistic
Protection en Ursuit (pro-
fessionele duikpakken) in de
divisie Apparel.
Sioen is de wereldleider in
het geïntegreerd coaten van
synthetische weefsels. Het
bedekt dragers met een be-
schermlaag en is gespeciali-
seerd in de productie van
hoogwaardige technische
beschermkledij. Er zijn drie
divisies: Coating (spinnen,
weven en coaten), Chemic-
als (productie van indus -
triële pasta’s, vernissen en
inkten) en Apparel (confec-
tie van technische kledij).
Uniek aan Sioen is dat het de
enige volledig geïntegreerde
speler in zijn sector is. Het
zet sterk in op innovatie en
een modern productieappa-
raat. De continue investerin-
gen in innovatie doen de om-
zet uit nieuwe technische
toepassingen groeien.
5,7 procentpunt van de om-
zettoename van 30,2 procent

is organisch en 24,5 procent-
punt het gevolg van overna-
mes. Dat is het meest gun-
stige aspect uit het
jaarrapport. In de eerste
helft van 2017 bedroeg de or-
ganische groei nog 4,4 pro-
cent, tegenover 3,3 procent

in 2016. De omzetgroei ver-
snelt dus. Maar halfweg 2017
was al duidelijk dat de
winstgroei de omzetklim
niet zou volgen. Dat is een
gevolg van de eenmalige
kosten die verbonden zijn
aan de overnames en de re-
organisatie van de Indonesi-
sche fabrieken. Als we die
factoren eruit halen, klom de
recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda, zonder een-
malige elementen) met 
12,6 procent, van 59,9 naar
67,4 miljoen euro. Dat bete-
kent een terugval van de re-
bitda-marge (recurrente be-
drijfskasstroom tegenover
de omzet) van 16,5 naar 
14,2 procent voor het volle-
dige boekjaar 2017. Inclusief
de kosten voor overnames
en de reorganisatie steeg de
ebitda met 8,9 procent, van
59,1 naar 64,4 miljoen euro.
Dat de marge krimpt, heeft
in hoofdzaak te maken met
de gestegen grondstoffen-
prijzen. Dat zagen we ook bij

heel wat andere industriële
bedrijven. De bedrijfswinst
(ebit) viel terug met 7,2 pro-
cent, van 44,7 naar 41,5 mil-
joen euro. Dat was 3,5 mil-
joen euro onder de
analistenconsensus van
45 miljoen euro. Het netto-
resultaat ging zelfs 15,8 pro-
cent lager tot 21,86 miljoen
euro, of 1,11 euro per aan-
deel. Aan de aandeelhouders
is een dividend van
0,56 euro per aandeel (+6%)
voorgesteld.

Conclusie
De omzet van Sioen zal in
2018 meer dan waarschijn-
lijk uitkomen boven 500 mil-
joen euro (consensus
516 miljoen euro). Maar het
is nu al een belangrijke vraag
of de winst mee kan evo -
lueren, gezien de hogere
grondstoffenprijzen. Door
het margeverlies is het aan-
deel niet meer zo aantrekke-
lijk geprijsd, tegen 18,5 keer
de verwachte winst en ruim
9 keer de verwachte verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda)
voor 2018. De koers lijkt aan
een topvorming bezig. Van-
daar de adviesverlaging. z

De gestegen
grondstoffenprijzen

wegen op de
winstmarge.

SIOEN

Forse omzetklim, winstgroei blijft achter

Verschenen op insidebeleggen.be
op 14 maart

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

inside beleggen aandelen
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Koers: 30,25 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 595 miljoen euro
K/w 2017: 27
Verwachte k/w 2018: 18,5
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 1,8%
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D e wereldmarkleider in
de verhuur van olie-
boorinstallaties zal nog

voor het einde van maart de
overname van het Noorse
Songa Offshore afronden.
Transocean heeft al 97,5
procent van de aandelen in
handen en er loopt een uit-
rookbod op de resterende
uitstaande aandelen. Trans-
ocean betaalde een onder-
nemingswaarde van 3,4 mil-
jard dollar voor het
verwerven van zeven plat-
forms: drie oudere voor in
ondiepe wateren – die wel-
licht worden geschrapt – en
vier supermoderne voor on-
herbergzame gebieden. Die
installaties zijn speciaal ont-
worpen voor Statoil en heb-
ben achtjarige contracten
(aflopend tussen 2022 en

2024) met een resterende
contractwaarde van 3,7 mil-
jard dollar en met bijko-
mende opties voor in totaal
7 miljard dollar.
Inclusief Songa bedroeg het
orderboek eind februari
12,8 miljard dollar. De helft
van de overnamesom zijn
overgenomen schulden. De
overname draagt onmiddel-
lijk positief bij aan de be-
drijfskasstroom (ebitda) en
de verhouding tussen de
nettoschuld en de recur-
rente (zonder eenmalige
elementen) ebitda. Op basis
van een nettoschuld eind
2017 van 3,4 miljard dollar
en een verwachte rebitda
voor 2018 van 1,14 miljard

ligt die verhouding op
3,9 keer.
Met de overname plaatst
Transocean een voorlopig
orgelpunt aan de drastische
strategische optimalisatie
van de vloot, die het sinds
april 2013 heeft doorge-
voerd. De vloot bestond toen
uit 83 installaties, waarvan
34 voor in ultradiepwater of
in onherbergzame gebieden.
39 installaties zijn gesloopt,
15 verkocht. Inclusief twee
ultradiepwaterplatforms die
nog in aanbouw zijn (op te
leveren in 2020) bestaat de
vloot uit 49 installaties,
waarvan 41 voor in ultra-
diepwater (29) of in onher-
bergzame gebieden (12).
Vooral voor die laatste cate-
gorie is er na jaren van kom-
mer en kwel eindelijk beter-
schap. Het aantal nieuwe
contracten verdubbelde vo-
rig jaar tot 40, het hoogste
cijfer sinds 2012. De dagta-
rieven, inclusief bonussen,
steeg van 190.000 dollar in
het tweede kwartaal naar
300.000 dollar in het vierde
kwartaal. Voor de ultradiep-
waterplatforms is het nog
een tot twee jaar wachten
op prijsherstel. De waarde
van de nieuwe contracten
verdubbelde vorig jaar te-
genover 2016 tot 873 mil-
joen dollar. Afgezet tegen-

over een jaaromzet van
2,97 miljard (-28,6%) in 2017
is dat natuurlijk nog een
zeer laag cijfer. Het gemid-
delde dagverhuurtarief
daalde van 319.000 dollar in
het derde kwartaal naar
296.700 dollar (329.400 dol-
lar in het vierde kwartaal
van 2016), en op jaarbasis
van 353.500 naar
321.300 dollar. De bezet-

tingsgraad bleef op jaarbasis
ongewijzigd op een zeer
lage 48 procent. In het
vierde kwartaal was dat 
53 procent.
Transocean boekte een re-
current nettoverlies van
93 miljoen dollar, tegenover
nog een recurrente netto-
winst in het vierde kwartaal
van 2016 van 64 miljoen. Op
jaarbasis bedraagt het recur-
rente nettoverlies 24 mil-
joen, en inclusief 3,1 miljard
afschrijvingen op ge-
schrapte en verkochte in-
stallaties is er een monster-
verlies van 3,13 miljard
(778 miljoen nettowinst in
2016). In februari moest
Transocean na een mecha-
nische panne met de Trans-
ocean Leader onverwacht
een neerwaartse contract-
herziening van 112 miljoen
dollar opbiechten.

Conclusie
Het aandeel van Transocean
viel na een betere maand ja-
nuari opnieuw terug tot on-
der 10 dollar. Het herstel is
nog zeer pril, maar het is
duidelijk dat de fundamen-
ten verbeteren, gesteund
door de hogere olieprijzen.
Het aandeel is in afwachting
van prijzenherstel goed-
koop, tegen een onderne-
mingswaarde (ev) van
7,8 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda)
2018 en nauwelijks 0,38 keer
de boekwaarde. z

TRANSOCEAN

Fundamenten verbeteren eindelijk

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 9,86 dollar
Ticker: RIG US
ISIN-code: KYG900781090
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 4,5 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: -22%
Koersverschil sinds jaarbegin: -8%
Dividendrendement: -
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De waarde van de
nieuwe contracten

verdubbelde 
vorig jaar.



inside beleggenmarkt in beeld

Tegenvallende vooruitzichten
en lijken die uit de kast vielen
na de overname van het Ame-
rikaanse Radial leidden tot een
ongeziene koersdaling van het
Belgische postaandeel bpost.
In 2017 bereikte de omzet van
bpost 3 miljard euro, tegen
2,4 miljard in 2016. De afdeling

Domestic Mail bezorgde 6,4
procent minder brieven, maar
het pakjesvolume sprong 28
procent hoger. De recurrente
bedrijfskasstroom klom met 
2 procent tot 598 miljoen euro.
Het brutodividend blijft stabiel
op 1,31 euro per aandeel. Voor
2018 voorziet bpost een
rebitda tussen 560 en 600 mil-
joen euro, een daling van de
brievenpost met 7 procent en
een dubbelcijferige groei van
de binnenlandse pakjes. De
koers leverde bijna een kwart
in. Op 20 euro ligt wat steun.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 20,76 euro
Ticker: BPOST BB
ISIN-code: BE0974268972

Er gaat geen week voorbij zon-
der dat de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump van zich
laat horen. Nu blokkeerde hij
de overname van het Ameri-
kaanse technologiebedrijf
Qualcomm door het Singa-
porese Broadcom. Als reden

werd de bezorgdheid over de
nationale veiligheid genoemd.
Het voorstel van Broadcom om
zich te vestigen in de Ver-
enigde Staten kon Trump niet
op andere gedachten brengen.
Qualcomm wil dan weer de
halfgeleiderfabrikant NXP
Semiconductors overnemen.
De koersdaling na de blokke-
ring door Trump bleef beperkt.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 60,56 dollar
Ticker: QCOM US
ISIN-code: US7475251036

Het biotechbedrijf Kiadis
Pharma heeft zijn kapitaal ver-
hoogd via een private plaat-
sing. In totaal werden 2,6 mil-
joen nieuwe aandelen uitgege-
ven tegen 9 euro per stuk, een
discount van 21 procent tegen-
over de slotkoers van het aan-

deel. Dat leverde 23,4 miljoen
euro extra kapitaal op. De
groep wil dat gebruiken voor
de verdere ontwikkeling van
ATIR101 en de voorbereiding
van de commercialisering vol-
gend jaar. Kiadis heeft nu vol-
doende kapitaal om door te
gaan tot de tweede helft van
2019. Niet onverwacht leidde
die lage prijs tot een aanzien-
lijke koersdaling van het aan-
deel. Ondanks de recente
daling blijft de stijgende trend
intact.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 9,71 euro
Ticker: KDS NA
ISIN-code: NL0011323407

In Duitsland gebeurt een grote
transformatie in de nutssector.
E.ON neemt de 76,8 procent
die rivaal RWE in Innogy bezit
over. Later brengt E.ON een
bod op de resterende aandelen
Innogy uit. De deal is complex,
maar houdt in dat E.ON de net-
werk- en retailactiviteiten in

handen krijgt, terwijl RWE de
hernieuwbare energieactivitei-
ten en een groot belang in
E.ON verwerft. De beleggers
hadden wel oren naar de over-
eenkomst, want de koersen
van zowel E.ON als RWE gin-
gen omhoog. Volgens analisten
komt E.ON als de winnaar uit
de bus. De koers van E.ON
heeft een duidelijke bodem op
8 euro gevormd.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 9,03 euro
Ticker: EOAN GR
ISIN-code: DE000ENAG999
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Engie was de voorbije vijf
jaar het lelijke eendje op
de Brusselse beurs, maar

het energiebedrijf kon zich
vorig jaar helemaal herpak-
ken. De koers klom van
12,5 euro begin maart naar
15 euro eind 2017, een stij-
ging met 20 procent. Dat was
voor ons geen verrassing. We
hebben enkele hausseposi-
ties opgezet die we met een
mooie winst konden verzil-
veren. Ze waren gelukkig af-
gelopen voor de koers weer
in elkaar stuikte.
Het management van Engie
gaat nog meer kosten bespa-
ren dan eerst gezegd:
1,3 miljard euro. De opge-
legde nettowinstdoelstelling
is ook positief. En het ma-
nagement heeft vriend en
vijand verrast door het divi-

dend voor 2018 met 7 pro-
cent te verhogen naar
0,75 euro. Dat getuigt van
vertrouwen en wij delen dat
door een haussecombinatie
met puts op te zetten.

Geschreven put
Schrijf put Engie septem-
ber 2018 met uitoefenprijs
15,00 euro @ 2,33 euro
Dit contract legt de plicht op
aandelen Engie te kopen te-
gen 15 euro. Anders gezegd:
de belegger die deze put
heeft gekocht, bezit het
recht aandelen Engie te ver-
kopen tegen 15 euro. Dat is
12 procent hoger dan de hui-
dige koers. Voor dat recht
betaalt hij een premie van
2,33 euro. Aangezien wij in
dit geval de tegenpartij zijn,
de schrijver van de put, ste-

ken wij die premie op zak.
Als de aandelenkoers van
Engie stijgt, waar we op re-
kenen, dan zitten we op ro-
zen. De premie blijft dan
van ons. Maar als de aande-
len tegen 21 september niet
meer dan 15 euro kosten,
worden we wellicht aange-
wezen. We kopen ze dan te-
gen 15 euro verminderd met
de premie van 2,33 euro. We
betalen dan 12,67 euro, 5
procent minder dan de hui-
dige koers. U denkt mis-
schien dat dat best een faire
prijs is, maar als wij (en het
management van Engie) de
toekomst te rooskleurig
hebben voorgesteld, gaat de
aandelenkoers misschien
veel lager. U zit dan met
aandelen waarvoor u
12,67 euro heb betaald, en

die bijvoorbeeld nog maar
10 euro waard zijn.

Gekochte put
Koop put Engie september
2018 met uitoefenprijs
11,00 euro @ 0,26 euro
Wie daarvoor bang is, geven
we de raad tegelijk met het
geschreven contract een put
aan te kopen met een lagere
uitoefenprijs, bijvoorbeeld
11 euro. Die puts zijn momen-
teel niet duur. Voor slechts
0,26 euro koopt u rust. Want
als de aandelenkoers van En-
gie zakt tot onder 11 euro, dan
hebt u het recht te verkopen
tegen 11 euro. Het grootst
mogelijke verlies is dan
12,67 euro (prijs die u betaalt
voor de aandelen) min
11 euro (prijs die u ontvangt)
of 1,67 euro. z

H et gebruik van canna-
bis voor medische toe-
passingen is in steeds

minder landen een taboe.
Het medicinale gebruik er-
van is in dertig landen toe-
gestaan en dat cijfer neemt
snel toe. Arcview Market
Research berekende dat de
markt voor medische canna-
bis jaarlijks met gemiddeld
27 procent zal groeien en te-
gen 2021 een omvang van
22,6 miljard dollar hebben.
Omdat het om een vrij jonge
industrie gaat, doen inves-
teerders er goed aan hun in-
vestering via een tracker te
spreiden over verschillende
aandelen.

MARIJUANA LIFE SCIENCES
INDEX ETF
ISIN-code: CA44054H1055
Beurs: Toronto (CAD)

Ticker: HMMJ CN
Eerste notering : april 2017
Activa onder beheer: 750 miljoen CAD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75%

Die tracker van de uitgever
Horizons ETF noteert op de
beurs van Toronto in Cana-
dese dollar (CAD). Dat is
geen toeval, want de groot-
ste spelers in deze sector
hebben Canadese roots. De
tracker met tickersymbool
HMMJ schaduwt de presta-
tie van de North American
Marijuana-index. Die is sa-
mengesteld uit 28 bedrijven.
De grootste drie individuele
posities van de index zijn
Canopy Growth Corp.
(14,95%), Aurora Cannabis
(14,47%) en Aphria (9,1%).
Canopy Growth (tickersym-
bool WEED) is voor de le-

zers geen onbekende meer.
Het Canadese bedrijf is de
op een na grootste produ-
cent van medische cannabis
ter wereld en heeft een
beurswaarde van 6,4 miljard
dollar. Aurora Cannabis,
eveneens uit Canada, is een
maatje kleiner. Aphria pro-
duceert en verkoopt canna-
bisolie uit gedroogde mari-
huana.

ETFMG ALTERNATIVE
HARVEST ETF
ISIN: US26924G5080
Beurs: NYSE
Ticker: MXJ
Eerste notering : december 2015
Activa onder beheer: 368 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75%

Die tracker investeerde aan-
vankelijk in vastgoed in de
opkomende markten, maar

de beheerders van de ETF
Managers Group beslisten
vorig jaar het roer om te
gooien. Niet zonder succes,
want de activa onder beheer
namen de voorbije maanden
sterk toe. De tracker scha-
duwt de prestatie van de
Prime Alternative Harvest-
index die nu 31 bedrijven
telt. De grootste drie indivi-
duele posities van de index
zijn Cronos Group (9,2%),
Aurora Cannabis (6,1%) en
Canopy Growth Corp. (6%).
Cronos Group is het eerste
cannabisbedrijf dat een
beursnotering in de Ver-
enigde Staten kreeg. Het
aandeel noteert sinds vorige
maand op de NYSE. Ook Ca-
nopy heeft plannen een
beursnotering in de VS aan
te vragen. z
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D e cijfers van Tessen-
derlo Group (niet lan-
ger Tessenderlo Che-

mie) over het vierde
kwartaal, en bij uitbreiding
die over het boekjaar 2017,
bleven duidelijk onder de
verwachtingen. De koers
verloor als reactie bijna 
6 procent. CEO en referen-
tieaandeelhouder Luc Tack
zei dat het concern “wind op
kop” heeft. De omzet was
nog vrij stabiel in het vierde
kwartaal, waardoor er op
jaarbasis toch nog een om-
zettoename met 4,5 procent
tot 1,611 miljard euro op de
tabellen kwam. Maar voor-
eerst is de zwakke dollar een
spelbreker. De Amerikaanse
activiteiten worden vanuit
België gefinancierd en daar
staat een grote lening tegen-
over. De lagere dollar leidde
tot een stevige boekhoud-
kundige afwaardering.
Daarnaast is er een factor
die wel meer industriële be-
drijven hebben vermeld bij
de voorstelling van hun jaar-
cijfers: de hogere grondstof-
fenprijzen, die ze maar met
vertraging kunnen doorreke-
nen aan hun klanten. Bij
Tessenderlo Group zijn dat
onder meer de gestegen pvc-
prijzen, een basismateriaal
voor de plastic pijpsystemen.
Die zijn een onderdeel van
de divisie Industrial Solu -
tions, waar we de zwaarste
correctie van de winstge-
vendheid zien.
Wel positief is dat de omzet-
groei vorig jaar in alle seg-
menten heeft doorgezet, met
4,8 procent voor de afdeling
Agro (hoofdzakelijk Tessen-
derlo Kerley, gespeciali-
seerde meststoffen uit afval-
stromen van raffinaderijen),
4,6 procent voor de afdeling
Bio-valorisatie (verwerking

slachtafval en gelatine) en
3,9 procent voor de afdeling
Industriële oplossingen
(plastic pijpsystemen en wa-
terbehandeling). In het
vierde kwartaal zou de om-
zet zonder het dollareffect
zijn geklommen met 6,4 pro-
cent, vooral dankzij de om-
zetstijging met 19,4 procent
voor Agro, tegenover -0,2
procent voor Bio-valorisatie.
Maar de analisten en de be-
leggers struikelden over de
daling van de winstgevend-
heid. Door de intragroeps -
leningen en de wisselkoers-
verliezen daarop dook de
nettowinst van 98,2 naar
25,8 miljoen euro (-73,7%).
De verzwakking van de re-
currente bedrijfskasstroom
(rebitda, zonder eenmalige
elementen) is overduidelijk.
De rebitda was in het eerste
kwartaal nog met 14,4 pro-
cent geklommen, maar zakte
over het volledige boekjaar
met -6,2 procent (van 195,5
naar 183,3 miljoen euro), met

vooral een opvallend zwak
vierde kwartaal (-19,5%, van
31,8 naar 25,6 miljoen euro).
Ook daar is de daling alge-
meen: -3,6 procent bij Agro, 
-7,8 procent bij Bio-valorisa-
tie en vooral -12,1 procent bij
Industriële oplossingen. En
dat terwijl de bedrijfstop bij
de voorstelling van de jaar-
cijfers over 2016 nog een re-
bit-toename van minstens 
10 procent voor 2017 in het
vooruitzicht had gesteld. La-
ter melde ze dat de rebitda
in 2017 in de lijn zou liggen
met het cijfer van 2016.
Toch waren er enkele posi-
tieve elementen in het jaar-
rapport 2017. Zo is er de op-
merkelijke afbouw van de
financiële schuld van
136,6 miljoen euro aan het
eind van 2016 naar 58,7 mil-
joen euro eind vorig jaar. Op
de jaarvergadering in juni dit
jaar kreeg de bedrijfsleiding
de mogelijkheid in vijf jaar
tot 10 procent van de eigen
aandelen te mogen inkopen
tussen 15 en 50 euro per aan-
deel. Tessenderlo Group is
in elk geval op weg om dit
jaar een schuldenvrij bedrijf
te worden. Ze had in 2017
een vrije kasstroom van
124,9 miljoen euro, tegen-
over slechts 45,6 miljoen
euro in het boekjaar 2016.
Een hoogvlieger was het
Tessenderlo-aandeel de
voorbije twaalf maanden
niet. Daar komt mogelijk de
komende maanden geen ver-
andering in. Maar we zitten
in het aandeel voor de lange
termijn. Het is trouwens op-
merkelijk dat Luc Tack noch
via Picanol noch privé geen
Tessenderlo-aandelen meer
heeft bijgekocht. Sinds de
intrede van Picanol en Tack
blijft er natuurlijk nog wel
een mooie koersprestatie. De

waardering wordt weer re-
delijk, tegen 7 keer de ver-
wachte verhouding tussen
de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) en tegen 13,5 keer de
verwachte winst voor 2018.
Het advies blijft voorlopig
houden/afwachten (rating
2B), maar een adviesverho-
ging valt de komende weken
of maanden niet uit te slui-
ten, als de koers nog wat ver-
der zou terugvallen.

Nieuwkomer Fresenius
We hebben de voorbije we-
ken nagedacht over wat we
met de opbrengst van
Ablynx zouden doen. Naast
Biocartis, waar het order
maandagvoormiddag werd
uitgevoerd, is de keuze ge-
vallen op het Duitse Frese-
nius (lees blz. 5), een typisch
vergrijzingsaandeel en een
bedrijf met een fantastisch
trackrecord. Onlangs heeft
het wel zwakker dan de
DAX-index gepresteerd.  z

Tessenderlo Group heeft de wind op kop
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Het is opmerkelijk dat
Luc Tack en Picanol al
vele maanden geen
Tessenderlo-aandelen

meer hebben
bijgekocht.
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Nieuws uit de bedrijven

Goud/metalen
- Franco-Nevada: de vierde-
kwartaalcijfers van het strea-
mingbedrijf in onder meer goud
en olie wisten niet echt te over-
tuigen. Maar de vooruitzichten
voor de komende jaren blijven
bijzonder gunstig. Een analyse
volgt in het volgende nummer.
- Nyrstar: de koers kreeg de
afgelopen week flink wat steun
van Goldman Sachs. Die zaken-
bank verhoogde haar advies van
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1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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Aankoop:  We hebben 100 deelbewijzen iShares Silver Trust bijgekocht
tegen 15,52 dollar (1237,7 euro); we hebben 300 aandelen Biocartis
gekocht tegen 13,14 euro (aanpassing in portefeuille volgend nummer);
we kopen 60 aandelen Fresenius SE tegen maximaal66,25 euro
Verkoop:We hebben 125 aandelen Ablynx verkocht tegen 43,92 euro
(5480,05 euro); we verkopen 100 aandelen Ablynx tegen minimaal
43,80 euro

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
131.097,27 96,6 4.602,89 3,4 135.700,16 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +7,8%                            Eurostoxx50-index              -1,9%
Bel-20-index                          -0,4%                            MSCI World-index              -0,1%

Orders

‘neutraal’ naar ‘kopen’. Het aandeel zal vol-
gens de analist profiteren als Port Pirie op
gang komt. Bovendien is de macro-economi-
sche omgeving sterk. De koersstijging met
9,7 procent op woensdag was de grootste in
meer dan een jaar. Het verstevigen van onze
positie bleek dus gelukkig goed getimed.

Vergrijzing
- Argenx: nam deel aan de 38ste Health
Care-conferentie van het beurshuis Cowen &
Company en maakte daar op basis van de
positieve koersreactie op Wall Street en

Brussel opnieuw indruk. Ook meldde het
Loomis Small Cap Growth Fund dat het een
positie in argenx heeft opgebouwd. Tot slot
krijgt argenx een subsidie van 2,5 miljoen
euro toegestopt van het Vlaams Agentschap
Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor de
zoektocht naar beloftevolle kandidaat-medi-
cijnen in een vroeg stadium.
- MDxHealth: maakte op maandag 19 maart
een belangrijke mijlpaal bekend voor de test
SelectMDx tegen prostaatkanker. Die wordt
opgenomen in de Guidelines van de Euro-
pean Assocation Urology (EAU), met een

fors opwaartse koersreactie tot gevolg.
- Thrombogenics: uit de jaarcijfers 2017
blijkt een kaspositie van 115,7 miljoen euro
in januari 2018. De stijging van de kasposi-
tie heeft alles te maken met het stopzetten
van de commercialisatie van Jetrea buiten
de Verenigde Staten door Alcon/Novartis.
We komen terug op het Leuvense biotech-
bedrijf in een van de volgende nummers, na
de bekendmaking van de fase I/IIa-studie-
resultaten voor THR-317 (anti-PlGF) voor
de behandeling van DME (diabetisch
macula oedeem).

      

   



W arren Buffett, de
topman van Berk -
shire Hathaway,

heeft enkele dagen geleden
zijn jaarlijkse, alom gepre-
zen brief aan zijn aandeel-
houders geschreven. Daarin
geeft een van de meest suc-
cesvolle beleggers aller tij-
den zijn visie op de econo-
mie in het algemeen en op
de beurs in het bijzonder.
Iedereen kan er iets uit le-
ren.
Door zijn gedisciplineerde
en geduldige beleggersstijl
presteert Buffett al
decennia lang consequent
beter dan de markt. De es-
sentie van zijn strategie is
dat slechts een klein aantal
bedrijven de moeite waard
is om erin te investeren. De
meeste ondernemingen
vindt hij slecht of middel-
matig, en zijn volgens hem
dus niet aantrekkelijk als
langetermijnbelegging. Ze
zijn de prijs waartegen ze
worden verhandeld niet
waard. Maar soms zijn

prachtige bedrijven bijna
voor een schijntje te koop.
Als dat gebeurt, slaat Buf-
fett toe, ondanks sombere
economische vooruitzich-
ten of beursprognoses.

Amerikaanse dollar
Veel van de bedrijven
waarin Buffett belegt, heb-
ben ook obligaties uitstaan

die een nader onderzoek
verdienen. De Amerikaanse
voedingsgroep Kraft Heinz
– met bekende merken zo-
als Kraft, Heinz, Capri Sun
en Philadelphia – maakte
tegenvallende kwartaalcij-
fers bekend. Toch boekte de
groep een nettowinst van
4,4 miljard dollar, of
3,59 dollar per aandeel. De

Belg Alexandre Van
Damme, de grootaandeel-
houder van de brouwer AB
InBev, vervangt Warren
Buffett als bestuurder bij
Kraft Heinz. De dollarobli-
gatie die loopt tot 1 juni
2026 heeft een coupon van
3 procent, die elk jaar in
twee keer wordt betaald. Ze
is in de handel tegen 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125% 17/10/28 101,33 1,99% 1.000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 98,07 5,28% 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 98,06 6,97% 100.000 NR
EUR Eramet 4,196% 28/02/24 104,14 3,42% 100.000 NR
CHF Gazprom 1,45% 06/03/23 100,1 1,43% 5.000 NR
USD Bank of America* 3,55% 05/03/24 100,25 3,5% 2.000 A-
USD American Express* 2,65% 02/12/22 96,86 3,37% 2.000 BBB+
USD Teva Pharmaceutical 2,2% 21/07/21 91,51 4,98% 2.000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,38 3,69% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 101,09 2,23% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,82 1,16% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,68 2,34%  1.000 AAA
AUD Apple Inc. 3,35% 10/01/24 101,46 3,07% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,93 3,13% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 100,52 7,36% 5.000 AAA
TRY IBRD 8,25% 04/03/22 86,83 12,67% 1.000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26 96,90 3,17% 1.000 AAA

* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties
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94,46 procent, waardoor het
rendement 3,79 procent be-
draagt. De rating BBB- die
Standard & Poor’s geeft aan
Kraft Heinz heeft daar veel
mee te maken. Er zijn cou-
pures van 2000 dollar.
American Express leed in
het vierde kwartaal van 2017
een nettoverlies van 1,2 mil-
jard dollar, terwijl het een
jaar eerder nog 825 miljoen
dollar had verdiend. Dat

slechte resultaat heeft te ma-
ken met de belastingverla-
gingen van president Donald
Trump, waardoor een af-
schrijving van ongeveer
2,4 miljard dollar nodig was.
Maar geen paniek: American
Express verwacht dat de be-
lastingverlagingen in de toe-
komst wel een gunstig effect
heeft op het resultaat. Het
bedrijf heeft een lening lo-
pen met een restlooptijd van

vier jaar. Het rendement van
3,37 procent is marktcon-
form. American Express
heeft ook een nieuwe emis-
sie met dezelfde rating
BBB+, maar met een looptijd
van vijf jaar. De coupon van
3,4 procent brengt het ren-
dement op 3,49 procent, als
de stukken kunnen worden
gekocht tegen 99,6 procent.
Bank of America geeft ook
een nieuwe dollarobligatie
uit met een coupon die 
3,55 procent bedraagt tot 
5 maart 2023. Dan wordt de
coupon nog een jaar variabel
(rente op drie maanden in
dollar + 0,780%). De lening
is te koop tegen 100,25 pro-
cent. Zo komt het rende-
ment op 3,5 procent. Voor
een emissie met de sterke ra-
ting A- is dat niet slecht.
Ook General Motors – de
Amerikaanse autoproducent
van merken als Buick, Cadil-
lac en Chevrolet – heeft in
2017 flink minder winst ge-
boekt door de belastingher-
vormingen van de regering-
Trump. General Motors
Financial Company, een
volle dochter van het auto-
bedrijf, heeft een dollarobli-
gatie lopen met de vervaldag
7 november 2024 en een ra-
ting BBB bij S&P. De half-
jaarlijkse coupon van 
3,50 procent brengt 4,15 pro-
cent op, als de stukken kun-
nen worden aangeschaft te-
gen 96,20 procent.

Australische dollar
Beleggers die interesse heb-
ben voor de Australische dol-
lar, kunnen kijken naar de le-
ning van Apple in de Inside
Obligatieselectie. Apple heeft
een sterke rating AA+ en kan
zich daarom tevredenstellen
met een pover rendement
van 3,12 procent voor een

looptijd van zes jaar.
Coca-Cola heeft de rating
BBB+, wat dus minder goed
is dan Apple. Het bedrijf
biedt een coupon van 
3,5 procent voor een looptijd
van zes jaar. Die lening in
Australische dollar is te koop
tegen 100,17 procent, waar-

door het rendement 
3,47 procent bedraagt, of
0,35 procent meer dan Ap-
ple. De frisdrankenprodu-
cent heeft nog twee andere
emissies in Australische dol-
lar. Ze vervallen in 2022 en
hun rendement ligt iets ho-
ger dan 3 procent. z

Bewegingen in mediasector
Telenet heeft zijn belang in de SBS-zenders VIER, VIJF en ZES en
het productiehuis Woestijnvis verhoogd tot 100 procent. Het is de
tweede keer in enkele maanden tijd dat een van de aandeelhou-
ders de andere uitkoopt bij een Vlaamse commerciële tv-groep.
Eind vorig jaar kocht De Persgroep, de uitgever van Het Laatste
Nieuws, De Morgen en Dag Allemaal, de mediagroep Roularta uit,
waardoor ze VTM volledig in handen heeft.
Telenet legt zich duidelijk niet neer in de strijd voor de kijker. En
alertheid blijkt meer dan ooit nodig. Streamingdiensten zoals Net-
flix winnen wereldwijd aan belang. Telenet kan door de recente
overname beter dan tevoren concurreren op die markt. Het bedrijf
uit Mechelen heeft nu de drie schakels van de keten tot de kijker-
consument in handen: van de productie (Woestijnvis) en de pro-
gramma’s (VIER, VIJF en ZES) tot de distributie (kabel en inter-
net).
Volgens het consultancybureau PwC is streaming de toekomst
voor de media- en entertainmentbedrijven. PwC gaat ervan uit
dat de markt voor internetvideo de komende jaren met meer dan
10 procent per jaar zal groeien. Netflix kennen we intussen al
goed. Maar er zijn meer kapers op de kust. Amazon bracht Ama-
zon Video uit, dat gratis beschikbaar is met Amazon Prime. Ver-
der is er Hulu, dat vooral focust op sport en televisieseries.
Disney blijft evenmin bij de pakken zitten. Om Netflix van ant-
woord te dienen neemt het de film- en televisiestudio’s van 21st
Century Fox over. Voor zulke investeringen en overnames – er is
sprake van 66 miljard dollar voor de overname van Fox – is veel
kapitaal nodig. Dat geld wordt deels opgehaald op de obligatie-
markt. Wie mee op de snel rijdende mediakar wil springen, kan
terecht bij een heel aantal emissies.
Zo heeft Netflix onder meer een obligatie lopen in dollar met een
coupon van 4,875 procent. Ze kost vandaag ongeveer 98,15 pro-
cent, waardoor het rendement iets meer dan 5 procent bedraagt.
De vervaldag ligt op 15 april 2028. Het relatief jonge bedrijf heeft
een speculatieve rating B+ bij Standard & Poor’s.
Disney heeft nog een kredietrating A+, maar S&P herbekijkt die
na de overname van 21st Century Fox. Disney heeft een obligatie
met een looptijd tot 2046. Dat is veel te lang en dus niet interes-
sant. 21st Century Fox heeft een lening uitstaan tot 15 november
2026. Er is een vaste coupon van 3,375 procent. Bij een koers
98,50 procent komt het rendement van deze BBB+-lening op 
3,58 procent.

OBLIGATIEFOCUS

In zeldzame 
gevallen worden

prachtige bedrijven
bijna weggegeven.

Dan slaat 
Buffett toe.

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2354 +15,57%
EUR/GBP 0,8855 +0,83%
EUR/NOK 9,5773 +4,25%
EUR/SEK 10,125 +5,30%
EUR/CAD 1,6016 +11,31%
EUR/AUD 1,5688 +10,72%
EUR/NZD 1,6875 +9,30%
EUR/ZAR 14,582 +3,40%
EUR/TRY 4,8057 +20,22%
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inside beleggen lezersvraag

Hoe kan een kwaliteitsaan-
deel als Inditex in minder
dan een jaar een koers -
daling van 36 tot 24 euro of
35 procent ondergaan?
We hebben het nog eens na-
gekeken: het recentste stuk
dat we over Inditex (voluit
Industria de Diseno Textil),
de maatschappij boven de
uiterst succesvolle kleding-
keten Zara, hebben geschre-
ven, had als titel ‘dure top-
kwaliteit’. Inditex is een
gigantisch succesverhaal.
Aan het einde van het afge-
lopen boekjaar (afgesloten
op 31 januari) waren er we-
reldwijd 2118 Zara-winkels
op zorgvuldig uitgekozen
plaatsen in populaire steden
in 94 landen. Hoewel de
groep 65 procent omzet en
zelfs 70 procent van de winst
uit de Zara-winkels haalt,
bestaat ze uit acht merken
(naast Zara ook Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara
Home (bed- en badlinnen)
en Uterqüe), 7475 verkoop-
punten in 94 markten en
ruim 150.000 personeels -
leden. Zara/Inditex werd
zo’n sterk groeiverhaal door
een flexibel, geïntegreerd
businessmodel. Design, pro-
ductie, logistiek en verkoop
zijn perfect op elkaar afge-
stemd. De laatste mode-
trends worden meegenomen
door de ontwikkeling van
liefst 36.000 nieuwe items
per jaar. Twee tot zes keer
per week worden de winkels

met de nieuwste items be-
voorraad. Die winkels bevin-
den zich op vooraanstaande
locaties en bieden een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
Feedback van klanten zorgt
voor eventuele bijsturing
van de collecties. Binnen 24
tot 48 uur worden bestellin-
gen van winkels overal ter
wereld geleverd.
Maar ook in kledingretail zet
het onlineverhaal door en
komt de schaduw van Ama-
zon opzetten. Zara/Inditex
lijkt daar goed zijn streng te
trekken met intussen een
aanwezigheid in 45 markten.
De onlineverkopen zijn afge-
lopen boekjaar met 41 pro-
cent gestegen en maken nu
10 procent uit van de omzet,
zelfs 12 procent in de landen
waar het online al aanwezig
is. Toch blijven er twijfels
over de rendabiliteit online.
In het boekjaar 2017-2018
(afsluitdatum 31/1) haalde
het een omzet van 25,3 mil-
jard euro, 9 procent meer

dan in het vorige boekjaar.
Maar de bedrijfskasstroom
(ebitda) steeg met slechts 
3,8 procent naar 5,28 miljard
euro. De ebitda-marge kalfde
dus af van 21,8 naar 20,8 pro-
cent, het laagste cijfer in tien
jaar. De twijfels zijn dus niet
volledig weg. Om het scepti-
cisme te counteren, wordt
het dividend met 10,3 pro-
cent opgetrokken tot
0,75 euro per aandeel.
Door de twijfels was de erg
hoge waardering niet langer
houdbaar. We betalen dan
ook niet meer tot 30 keer de
winst of meer, zoals de jong-
ste jaren gebruikelijk was,
maar 22 keer de verwachte
winst voor 2018-2019 en een
verwachte verhouding on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 12,5.
Dat is een stuk redelijker en
doet ons twijfelen over een
adviesverhoging. Maar
voorlopig blijven we toch
bij ons neutraal advies 
(rating 2A). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Wat is er aan de hand met het Inditex-aandeel?

Chat mee op DONDERDAG 
22/3  VAN  12 TOT 13 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 15/3: Fresenius, Transocean, aandelenlijsten
Vrijdag 16/3: CFE, Rio Tinto, voorwoord
Maandag  19/3: Tessenderlo, opties (Engie), derivaten (cannabis)
Dinsdag 20/3: lezersvraag (Inditex), Resilux, TINC
Woensdag 21/3: Bpost, McEwen Mining, pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 22 MAART
Bolloré: jaarresultaten 2017
Eckert-Ziegler:  jaarresultaten 2017
HeidelbergCement: jaarresultaten 2017
IBA: jaarresultaten 2017

VRIJDAG 23 MAART
Miko: jaarresultaten 2017

DINSDAG 27 MAART
Celyad: jaarresultaten 2017
Orpéa: jaarresultaten 2017

WOENSDAG 28 MAART
Fluxys: jaarresultaten 2017
Nationale Bank: jaarresultaten 2017
Moury Construct: jaarresultaten 2017
Spadel: jaarresultaten 2017

DONDERDAG 29 MAART
Exmar: jaarresultaten 2017
Flordienne: jaarresultaten 2017
Kiadis Pharma: jaarresultaten 2017
Vranken-Pommery: jaarresultaten 2017 

Balta Group 2
Bpost 10
CFE 3
Engie 4, 11
E.ON 10
Inditex 16
Fresenius 5
Kiadis Pharma 10
Pan American Silver 6
Qualcomm 10
Rio Tinto 7
Sioen 8
Tessenderlo 12
Transocean 9
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