
Wie dit jaar naar de 
evolutie van de inter
nationale aandelen

markten kijkt, krijgt niet me
teen de indruk dat er veel 
aan de hand is. De handels
oorlog tussen de Verenigde 
Staten en China lijkt al bij al 
goed verteerd te worden. 
Dan is het des te opmerkelij
ker dat enkele helemaal niet 
klassieke, alternatieve inves
teringen voor aandelen, obli
gaties, vastgoed, … het ook 
opvallend goed doen in 2019.
We denken dan zowel aan 
de edelmetalen, met als blik
vanger de goudprijs, als aan 
de cryptomunten, met als 
blikvanger de bitcoin. De 
goudprijs doorbrak in juni 
een zware weerstand, waar
door ook de langetermijn
trend evolueerde van dalend 
naar stijgend. De crypto
munten leken eind vorig jaar 
op sterven na dood na 80 à 
90 procent koersval in am
per één jaar. Maar sindsdien 
verveelvoudigden de koer
sen van de meeste crypto
munten weer.
Een aantal investeerders 
lijkt toch twijfels te hebben 
over de gezondheid van de 
economische en de financi
ele wereld. Want dat is vol
gens ons toch de functie van 
die alternatieve beleggings

vormen. Je betaalt een ver
zekeringspremie voor het 
geval het compleet misloopt.

Capitulerende  
centrale bankiers
Het is volgens ons ook een 
uiting van de overtuiging dat 
het met het klassieke financi
ele systeem aan het mislopen 
is. Jarenlang vertelden de 
centrale bankiers ons, daarin 
gevolgd door het overgrote 
deel van de marktwaarne
mers, dat de ultralage rente 
en de kwantitatieve versoe
peling (het opkopen van 
obligaties door centrale ban
ken met het opblazen van 
hun balansen tot gevolg) tij
delijke fenomenen waren, 
om de uitzonderlijke crisis 
van 2008/2009 te bezweren. 
Nu kunnen we enkel vast
stellen dat het helemaal niet 
om een tijdelijke toestand 
gaat. Hij zal zich nog een he
le tijd bestendigen en heeft 
zelfs zijn piek nog niet be
reikt. Zelfs in een omgeving 
van historische lage werk
loosheid en beurzen dicht bij 
een historische piek verlaagt 
de Federal Reserve de rente 
en is het maar de vraag welk 
beleid zal worden gevoerd 
als de economie er echt 
slecht aan toe is. Negatieve 
rente? Helikoptergeld?

In die optiek van capitule
rende centrale banken, 
snappen we de herwonnen 
interesse voor alternatieve 
beleggingen in de zoektocht 
naar een bescherming van 
het vermogen. Opvallender 
is dat beide alternatieve in
vesteringskampen helemaal 
niet overeenkomen. Aan
hangers van de bitcoin en 
andere cryptomunten spre
ken van ‘goud 2.0’ of het ‘di
gitale goud’ en vinden het 
gele metaal onhandig, om
slachtig, ouderwets, een reli
kwie. Notoire goudkevers 

vinden digitale munten dan 
weer onbetrouwbaar, onvei
lig, zonder echte waarde, het 
goud van de dwazen.
De voorkeur voor het een of 
het ander heeft in de eerste 
plaats met leeftijd te maken. 
De jongere generatie zal eer
der de hippere cryptomun
ten dan de klassiekere 
edelmetalen verkiezen. Het 
omgekeerde geldt voor de 
oudere generatie. Een toene
mend wantrouwen is wat 
hen bindt. Maar dat is een 
heel traag en heel geleidelijk 
proces. Het zou niet meer 
dan logisch zijn, mochten de 
edelmetalen en de crypto
munten minstens een 
tussen tijdse pauze inlassen 
na de forse opmars de voor
bije maanden. z
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Beleggers reageerden op
gelucht op het meest re
cente kwartaalrapport 

van het technologiebedrijf. 
Apple presteerde niet buiten
gewoon goed, maar investeer
ders hadden erger verwacht. 
De dure dollar, de aansle
pende handelsoorlog en de 
hevige concurrentie zijn ele
menten die voor tegenwind 
zorgen. Geen van die factoren 
is nieuw, zodat investeerders 
en analisten de lat niet al te 
hoog hadden gelegd.

Apple realiseerde in de ver
slagperiode tot eind juni een 
omzet van 53,81 miljard dol
lar. Dat was 1 procent meer 
dan een jaar geleden en on
geveer 500 miljoen dollar 
boven de consensusverwach
ting. De iPhoneverkoop 
heeft het al enkele kwartalen 
moeilijk. Apple publiceert 
niet langer individuele ver
koopcijfers, maar de omzet 
van de iPhoneafdeling daal
de opnieuw met 12 procent 
op jaarbasis naar net geen 
26 miljard dollar. Het speer
punt van Apple tekent daar
mee voor minder dan de 
helft van de groepsomzet en 
dat is al van 2012 geleden. De 
iPhone moet in het hogere 
marktsegment opboksen te
gen Samsung en een aantal 
Chinese concurrenten. Ge
zien de hoge prijs heeft 
 Apple het steeds moeilijker 
zich staande te houden en op 
de meeste eindmarkten kalft 
het marktaandeel af. Er zal 
pas een nieuwe vervangings
cyclus op gang komen wan
neer 5G voor draadloos 
gegevensverkeer doorbreekt. 

Maar een grootschalige uit
rol van 5G komt wellicht niet 
voor de tweede helft van 
2020.
De iPadverkoop bleef even
eens onder de verwachtin
gen, maar de Mac deed het 
dan weer beter dan ver
wacht. Dat was ook het geval 
voor de Wearables, Home 
and Accessoiresdivisie. De 
dienstenafdeling groeide met 
13 procent naar 11,45 miljard 
dollar en bleef daarmee on
der de prognose van 11,7 mil
jard. In het vorige kwartaal 
groeide de afdeling nog met 
16 procent. Het succes van 
Apple Pay springt in het oog.
Wat Apple tekortkomt in 
omzetgroei tegenover ande
re Nasdaqhoogvliegers als 
Amazon, Facebook, Alpha
bet en zelfs Microsoft maakt 
het deels goed met een hoge 
winstmarge. De brutowinst
marge van de productgroep 
ging licht achteruit, maar 
bedroeg nog altijd 30,4 pro
cent. De dienstenactiviteiten 
leverden een marge van 64,1 
procent op, bijna 5 procent 
boven de verwachtingen. 
Dat brengt het groepsgemid
delde op 37,6 procent.
Apple rekent voor het lopen
de kwartaal op een omzet 
tussen 61 en 64 miljard dollar 
en een brutomarge tussen 

37,5 en 38,5 procent. De tech
nologiegroep keerde in het 
derde kwartaal 21 miljard 
dollar uit aan de aandeelhou
ders, waarvan 17 miljard dol
lar onder de vorm van 
aandeleninkopen. Dat brengt 
het totaal sinds het jaarbegin 
op 62,5 miljard dollar. Eerder 
dit jaar werd het dividend 
verhoogd van 73 naar 77 dol
larcent per aandeel. Bij die 

gelegenheid werd ook het 
budget voor nieuwe aan
deleninkopen met 75 miljard 
dollar opgetrokken.
Apple had na de eerste jaar
helft nog 211 miljard dollar in 
kas. Dat is flink onder de piek 
van 285 miljard die in sep
tember 2017 werd bereikt. 
Daartegenover staat dat ook 
de schuld werd afgebouwd 
van meer dan 120 naar 
108,4 miljard dollar. Dat le
vert een nettocashpositie van 
meer dan 102 miljard dollar 
op. Apple streeft op termijn 
een cashneutrale balans na, 
wat impliceert dat het netto
bedrag ook in aanmerking 
komt om uitgekeerd te wor
den. Dat cijfer neemt boven
dien almaar toe want Apple 
zal dit jaar ongeveer 60 mil
jard dollar (voor uitbetaling 
dividend) aan vrije kasstro
men genereren.

Conclusie
De dienstenafdeling blijft in 
verhouding goed presteren, 
maar de groei vertraagt en de 
omvang ervan is te klein om 
op groepsniveau het verschil 
te maken. Voor de iPhone re
kenen we de komende vier 
kwartalen niet op beter
schap. In afwachting blijft 
Apple waarschijnlijk markt
aandeel verliezen in het ho
gere marktsegment. 
Operationeel is er dus weinig 
reden tot vreugde, maar dat 
wordt gecompenseerd door 
royale aandeelhoudersver
goedingen die, gezien de im
mense cashberg, nog zullen 
toenemen. z

APPLE

Geen koerskatalysator op korte termijn

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

Koers: 200,99 dollar
Markt: Nasdaq
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005
Beurskapitalisatie: 908,3 miljard dollar
K/w 2018: 17
Verwachte k/w2019: 17
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: +28%
Dividendrendement: 1,5%

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 augustus

De iPhone-verkoop 
heeft het al enkele 
kwartalen moeilijk
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De krimp van het klas
sieke postvolume doet 
bpost pijn. In het 

tweede kwartaal versnelde 
de daling tot 9,4 procent. 
Over heel 2019 verwacht 
bpost dat het postvolume 
met 9 procent zal dalen, in 
plaats van de gebudgetteerde 
7 procent. Voor bpost is dat 
een aanslag op de resultaten 
omdat het klassieke postver
keer nog altijd de grootste 
bijdrage aan de winst levert.
In het tweede kwartaal was 
dat niet anders. De kaalslag 
in het postverkeer kostte het 
bedrijf 18,9 miljoen euro be
drijfswinst. Die daling is zo
wel te wijten aan een daling 
van de omzet (9,6 miljoen 
euro) als aan een stijging van 
de kosten (+9,7 miljoen euro). 
De hogere kosten zijn het lo
gische gevolg van de loonak
koorden voor de periode 
20192020. Dat was het vrij 
dure prijskaartje om de soci
ale vrede af te kopen. De ho
gere loonkosten werden 
slechts gedeeltelijk gecom
penseerd door een 
efficiëntere werking. Vanaf 
2020 moet het nieuwe be
zorgsysteem helpen de kos
ten onder controle te krijgen.
Toch hielden de resultaten 
in het tweede kwartaal 
stand. De omzet daalde 
slechts met 1,8 procent en de 
genormaliseerde bedrijfs
winst boerde slechts 0,7 pro
cent achteruit. Bpost hield 
ook vast aan de jaarvooruit
zichten die beleggers een 
bedrijfswinst van minstens 
300 miljoen euro beloven.
De resultaten krijgen steeds 
meer steun van de divisie 
‘parcels en logistics Europa 
& Azië’, de pakjesdienst. De 
verscheepte volumes en de 
omzet blijven stijgen, maar 
in het tweede kwartaal 

 deelden eindelijk ook de 
winstmarge en dus ook de 
bedrijfswinst in het feest. De 
marge steeg van 3,1 naar  
11,1 procent en de bedrijfs
winst van 5,9 naar 22,3 mil
joen euro. Die cijfers kregen 
wel een eenmalige duw in 
de rug omdat bpost kosten 
kon doorschuiven naar de 
tweede helft van het jaar. De 

winstsprong in de pakjesdi
visie kan dus niet zomaar 
doorgetrokken worden. 
Over heel 2019 verwacht 
bpost een marge tussen 6 en 
8 procent in de pakjesdivi
sie, bij een omzetstijging van 
8 à 9 procent.

De relatief sterke prestatie in 
het tweede kwartaal is een 
opsteker. Die resultaten rus
ten wel op een eenmalige bo
nus van 19,9 miljoen euro, te 
danken aan de verkoop van 
het Muntcentrum. Dat bete
kent niet dat de onderliggen
de bedrijfswinst 19,9 miljoen 
lager ligt dan in dezelfde pe
riode in 2018, want de cijfers 
werden toen opgekrikt door 
de terugname van een provi
sie ter waarde van 14,9 mil
joen euro. Noteer ook dat de 
meerwaarde op het Munt
centrum niet wordt meege
nomen in het winstcijfer 
volgens de Belgische boek
houdnormen, om fiscale re
denen. Dat is belangrijker 
omdat het dividendbeleid 

van bpost is 85 procent van 
winst volgens de Belgische 
boekhoudnormen uit te ke
ren. Het dividend over 2019 
lichtjes kan dus lichtjes da
len, tenzij bpost toch meer 
dan 85 procent van de winst 
uitkeert. Beleggen is soms 
ook een beetje boekhouden.
Het beste nieuws viel te 
 rapen in de derde divisie 
 Parcels & Logistics Noord 
Amerika, of het overgeno
men Radial, waar bpost nog 
niet veel plezier aan beleef
de. De resultaten verteren 
nog de schoonmaak van de 
oude klantenportefeuille. 
Maar het orderboek, dat 
meer winst belooft, heeft nu 
al een contractwaarde die de 
jaardoelstelling overtreft. 
Bpost houdt daarom vast aan 
het doel dat Radial dit jaar 
breakeven zal draaien in be
drijfswinst, en vanaf 2022 
100 tot 120 miljoen dollar zal 
bijdragen aan de cashflow.

Conclusie
De versnelde daling van het 
klassieke postverkeer sloeg 
geen nieuwe bres in de resul
taten en de beurskoers. Van
uit de pakjesdivisies komt 
steeds meer steun voor de 
resultaten, maar de aderla
ting in het postverkeer blijft 
ook de volgende kwartalen 
een harde noot om te kraken. 
Dat risico wordt voldoende 
vergoed door een relatief la
ge waardering, met een 
koerswinstverhouding van 9 
en een dividendrendement 
van ruim 9 procent. Het ad
vies blijft ‘houden’. z

BPOST

Knokken tegen dalende postvolumes

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 augustus

Koers: 9,1 euro
Ticker: BPOST
ISIN-code: BE0974268972
Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,78 miljard euro
K/w 2018: 11
Verwachte k/w 2019: 9
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12%
Dividendrendement: 9,3%

Ondanks de scherp 
dalende brievenpost 
hielden de resultaten 

in het tweede 
kwartaal stand.
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Het rapport van Fagron 
over de eerste jaarhelft 
lag in lijn met de ver

wachtingen. De groepsomzet 
klom met 10,6 procent tot 
255,4 miljoen euro, iets beter 
dan de verwachte 254,1 mil
joen euro. Zonder wissel
koerseffecten bedroeg de 
groei 9,8 procent. De organi
sche groei, zonder rekening 
te houden met overnames en 
desinvesteringen, klokte af 
op 7,2 procent, waarvan 6,6 
procent zonder wisselkoer
seffecten. Dat cijfer impli
ceert een licht lagere groei in 
het tweede kwartaal, want in 
het eerste kwartaal klom de 
organische omzet zonder 
wisselkoerseffecten nog met 
7,1 procent.

We zien een iets trager dan 
verwachte groei in Noord 
Amerika en LatijnsAmerika, 
terwijl Europa het iets beter 
deed dan verwacht. De Euro
pese omzet klom met 0,9 pro
cent tot 128,7 miljoen euro 
(1,2% organisch en zonder 
wisselkoerseffecten); stabiel 
na drie maanden op 63,5 mil
joen euro). De opwaarde
ringswerken aan een 
Nederlandse bereidingsfacili
teit kostten in de eerste jaar
helft 2 miljoen euro omzet, 
maar zijn nu afgerond. Het 
aandeel van de merken in de 
omzet steeg van 10,6 procent 
vorig jaar naar 12,7 procent, 
dankzij een goede start van 
de nieuwe afdeling Fagron 
Genomics. De recurrente 
(zonder eenmalige elemen
ten) bedrijfskasstroom (rebit
da) steeg met 0,5 procent tot 

34,6 miljoen euro, en de re
bitdamarge zakte met 10 ba
sispunten naar 26,9 procent.
De omzet in LatijnsAmeri
ka klom met 7,2 procent tot 
52,4 miljoen euro, waarvan 
4,6 procent organische groei 
(+9,7% zonder wisselkoer
seffecten). De rebitda nam 
met 2,2 procent toe tot 
10,4 miljoen en de rebit
damarge daalde van 20,8 
naar 19,8 procent.
In NoordAmerika was er 
een stevige omzetgroei met 
37,5 procent tot 69,9 miljoen 
euro (+28,3% zonder wissel
koerseffecten). Zonder het 
vorig jaar overgenomen 
Humco bedroeg de organi
sche groei 24,6 procent 
(16,4%). De nieuwe site in 
Wichita groeide iets minder 
dan verwacht (+32,6% tegen 
constante wisselkoersen), 
maar zit op schema om te
gen 2022 100 miljoen euro 
extra omzet aan te leveren. 
De rebitda klom met 41,3 
procent tot 9,8 miljoen euro, 
of een beperkte stijging van 
de rebitdamarge van 13,6 
naar 14 procent.
Op groepsniveau klom de re
currente nettowinst met 42,6 
procent tot 26,8 miljoen euro. 
De nettowinst zelf daalde met 
31,1 procent tot 12,9 miljoen 

euro als gevolg van een extra 
voorziening van 13,8 miljoen 
euro voor een schikking die 
Fagron in juni trof met het 
Amerikaanse ministerie van 
Justitie in een onderzoek 
naar prijsafspraken.
De groeiambities blijven 
groot. In mei kondigde 
Fagron aan dat het naar de 
beloftevolle Mexicaanse 

markt trekt dankzij de over
name voor 16,5 miljoen euro 
(plus tot maximaal 5,2 mil
joen extra winstdeelnemin
gen) van het Mexicaanse 
Cedrosa. Bij de halfjaarrap
portering kondigde Fagron 
nog vier kleinere overnames 
aan: de Braziliaanse bedrijven 
Levviale, Apace en Ortofarma 
en het Tsjechische nummer 
twee Dr Kullich Pharma.
Begin juli verslikte de markt 
zich in de verkoop van een 
pakket van 10 procent van de 
uitstaande aandelen van 
Fagron door hoofdaandeel
houder WPEF VI Holdo III, 
een consortium van het Ne
derlandse investergingsfonds 
Waterland en Filiep Balcaen. 
De verkoop gebeurde tegen 
16,2 euro (korting van 10%). 
Na de verkoop houden Wa
terland en Balcaen nog 21,08 
procent van Fagron aan.

Conclusie
Het halfjaarrapport van 
Fagron stelde gerust. Het 
aandeel herstelde slechts ge
deeltelijk van de forse terug
val na de verkoop begin juli 
door Waterland en Balcaen. 
De markt vreest nog verko
pen, al kocht Marc Coucke, 
de andere referentieaan
deelhouder (15%), onlangs 
bescheiden bij. Het aandeel 
blijft een kandidaat voor een 
heropname in de voorbeeld
portefeuille, maar we zijn 
niet gehaast, gezien de cor
recte waardering, tegen een 
ondernemingswaarde van 
twaalf keer de verwachte 
bedrijfskasstroom 2019. z

FAGRON

Hernieuwd groeipatroon bevestigd

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

Koers: 16,40 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,18 miljard euro
K/w 2018: 25,4
Verwachte k/w 2019: 22,1
Koersverschil 12 maanden: +0,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +15%
Dividendrendement: 0,7%

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 13 augustus

Na de verkoop 
hebben Waterland en 

Balcaen nog 21 
procent van Fagron.

BI
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Lawrence ‘Larry’ Culp is 
tien maanden CEO en ligt 
erg goed bij analisten en 

beleggers. Maar momenteel 
ondergaat hij zijn grootste 
test als topman. In een lijvig 
rapport wordt General Elec
tric beschuldigd van boek
houdfraude. GE Insurance 
zou zijn reserves met 
18,5 miljard dollar moeten 
opkrikken, en ook in de olie 
en gasbusiness verloopt niet 
alles volgens het boekje. De 
slotsom is dat er een tekort 
is van 38 miljard dollar of 
meer dan de helft van de 
huidige beurswaarde.
De koers maakte een duik 
van 11 procent. Want de be
schuldigingen komen niet 
van de eerste de beste: Harry 
Markopolos is de man die 
het ponzischema van Bernie 
Madoff blootlegde. Culp rea
geert bijzonder heftig en 
spreekt van pure marktmani
pulatie. Markopolos gaf in
derdaad aan samen te 
werken met een hefboom
fonds dat ‘short’ zit op het 
GEaandeel en er dus alle 
 belang bij heeft dat de beurs
koers zakt (shorten is 
speculeren op een koersda
ling). De CEO geeft aan dat 
het rapport onjuiste informa
tie bevat, die niet gecheckt is 
bij de onderneming zelf. De 
motivatie van Markopolos is 
persoonlijk geldgewin, en 
niet een juiste financiële ana
lyse, oordeelt Culp. Hij voeg
de de daad bij het woord en 
kocht voor 2 miljoen dollar 
GEaandelen bij tegen min
der dan 8 dollar, wat de koers 
deed stabiliseren.
De omzet kwam in het twee
de kwartaal uit op 28,83 mil
jard dollar, licht boven de 
analistenconsensus van 
28,68 miljard dollar, maar 
wel 1 procent onder het cij

fer van het tweede kwartaal 
van 2018 (29,16 miljard dol
lar). Onder meer dankzij op
nieuw een mooie 
omzettoename bij GE Rene
wable Energy (+26%) en GE 
Aviation (+5%).
Het is natuurlijk nog niet al 
rozengeur en maneschijn. De 
problemen bij GE Power zijn 
nog niet weg. Bij zijn aantre

den deed Culp er al een mon
sterafschrijving op goodwill 
van haast 22 miljard dollar 
en de omzet viel in het afge
lopen kwartaal verder terug 
met liefst 25 procent, tot 
4,68 miljard dollar. De winst 
ging 71 procent lager, tot 
117 miljoen dollar. Maar dat 
was beter dan de meeste ana
listen hadden verwacht, 
dankzij een duidelijke verla
ging van de vaste kosten. De 
winst per aandeel op 
groepsniveau lag met 18 dol
larcent boven de gemiddelde 
analistenverwachting van 
0,12 dollar.

Culps voorganger, John 
Flannery, verkocht al een 
deel van de afdeling gezond
heidszorg en fuseerde de 
treinentak met concurrent 
Wabtec. Flannery veroor
zaakte kort na zijn aantre
den in 2017 opschudding 
door het kwartaaldividend 
te halveren van 24 naar 
12 dollarcent per aandeel. 

Culp ging nog een grote stap 
verder. Het kwartaaldivi
dend is teruggebracht tot 
één symbolische dollarcent 
per aandeel.
In februari verraste hij de 
markt met de verkoop van 
de afdeling biofarma, een 
van de sterdivisies van de 
groep, voor 21,4 miljard dol
lar aan Danaher, het vorige 
bedrijf waar hij CEO was. 
De deal moest helpen de on
gerustheid over schuldposi
tie van de groep te kalmeren. 
Hij beperkt natuurlijk wel 
het toekomstige winstpoten
tieel van de groep.
Culp wijzigt ook verder het 
managementteam. Financi
eel directeur Jamie Miller, 
nog aangesteld door de vori
ge CEO, stapt op zodra een 
nieuwkomer is aangesteld.

Conclusie
De fraudebeschuldiging 
heeft de herstelbeweging 
van de koers helemaal afge
broken. Want het onder
mijnt de pogingen van CEO 
Culp om het veelgeplaagde 
conglomeraat te stabiliseren 
en weer toekomstperspec
tief te bieden. De geloof
waardigheid herstellen, is 
niet de enige lastige op
dracht van de nieuwe CEO. 
Hij moet ook nog andere he
te hangijzers oplossen en 
vooral GE Power reanime
ren. De transformatie is nog 
niet afgerond. De onzeker
heid is terug van wegge
weest. Verder dan een 
neutraal advies gaan we dan 
ook niet. z

GENERAL ELECTRIC

Beschuldiging fraude stopt herstelbeweging

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

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 augustus

Koers: 8,01 dollar
Ticker: GE US
ISIN-code: US369604103
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 69,9 miljard dollar
K/w 2018: 13
Verwachte k/w 2019: 13,5
Koersverschil 12 maanden: -31%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10%
Dividendrendement: 0,1%

Topman Culp legt de 
verwachtingen 

bewust laag om die 
dan te kunnen 
overtreffen of 

verhogen.
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Proximus behoort samen 
met Telenet tot de verlie-
zers als het tariefvoorstel 

van het BIPT onveranderd 
wordt doorgevoerd. De Bel-
gische telecomwaakhond 
pleit voor lagere groothan-
delstarieven om de concur-
rentie te verhogen. Dat moet 
de consument ten goede ko-
men, maar is wel nefast voor 
de bedrijven die een deel van 
hun netwerk verhuren. 
Bij Proximus gaat het om het 
glasvezelnetwerk, dat de 
groep nog volop aan het ver-
nieuwen is. Proximus moet 
andere operatoren verplicht 
toegang geven tot dat net-
werk, maar ziet de verhuur-
tarieven vanaf volgend jaar 
dus mogelijk scherp dalen. 
Proximus heeft net als Tele-
net nog tot september om 
opmerkingen op het voorstel 
van het BIPT te formuleren. 
Eind dit jaar valt een defini-
tieve beslissing, waarna de 
nieuwe tarieven vanaf begin 
volgend jaar kunnen ingaan.
De operationele cijfers van 
de periode april tot juni la-
gen grotendeels in lijn met 
de verwachtingen. De omzet 
van 1,41 miljard omzet (-2,7% 
op jaarbasis ) lag ongeveer  
1 procent onder de consen-
susprognose. Dat was te wij-
ten aan een lagere verkoop 
van smartphones. Die stortte 
in het tweede kwartaal met 
14,7 procent in na een eer-
dere daling met 18,4 procent 
in het eerste kwartaal. De 
marges op de smartphon-
everkoop zijn erg laag. Daar-
door is de impact op de 
winstgevendheid zelfs gun-
stig. De televisie-, internet- 
en mobiele tak presteerden 
wel in lijn of zelfs beter. In 
België is de prijsconcurrentie 
vooral sterk in het segment 
van mobiele telefonie met 

Orange Belgium en virtuele 
operatoren als Mobile Vi-
kings en Jim Mobile (beide 
eigendom van Medialaan).
Bij het televisie- en internet-
aanbod is de prijsdruk voor-
lopig kleiner. Dat kan snel 
veranderen wanneer andere 
operatoren van de lagere 
groothandelstarieven ge-
bruikmaken om nieuwe pro-
ducten en diensten aan te 

bieden. Ondanks de concur-
rentie van Orange kreeg 
Proximus er 5000 nieuwe te-
levisieklanten en 7000 
nieuwe internetklanten bij. 
Ook het aantal telefonieklan-
ten steeg meer dan verwacht. 
In de consumentendivisie 
daalde de gemiddelde omzet 
per gebruiker met 0,4 pro-
cent. In de afdeling Enter-
prise was de achteruitgang 
met 3,9 procent groter.

Het beste nieuws kwam van 
de winstgevendheid. Door 
kostenbesparingen en een 
groter aandeel van diensten 
met een hogere marge lag de 
bedrijfswinst of ebitda met 
484 miljoen euro 1,5 procent 
boven de consensusprog-
nose. Daardoor lag de ebit-
da-marge met 34,3 procent 
hoger dan in het eerste kwar-
taal (32,7%) en een procent 
boven de gemiddelde analis-
tenverwachting. Proximus 
vormt een joint venture met 
de andere operatoren om de 

mobiele netwerken te behe-
ren. Het gaat om onder meer 
de aankoop, het onderhoud 
en de herstelling van zend-
masten en basisstations. 
Proximus hoopt daarmee 
jaarlijks tussen 35 en 40 mil-
joen euro te besparen.
Het overleg tussen de direc-
tie en de vakbonden over het 
herstructureringsplan blij-
ven in het slop zitten. Daar-
door kan het doel tegen 2022 
bruto 240 miljoen euro te be-
sparen vertraging oplopen.
Exclusief overnames reali-
seerde Proximus over de eer-
ste jaarhelft een vrije kas-
stroom van 241 miljoen euro. 
Dat was onvoldoende voor 
de dividendbetaling van 
325 miljoen euro (1,5 euro 
per aandeel). De nettoschuld 
klom naar bijna 2,25 miljard. 
Toch blijft de verhouding 
tussen nettoschuld en ebitda 
met 1,2 binnen de perken. De 
uitstaande schuld heeft een 
gemiddelde looptijd van 5,5 
jaar en een gemiddelde ren-
tevoet van 1,79 procent.

Conclusie
Operationeel bracht de eer-
ste jaarhelft weinig verras-
singen. Een stabiele omzet- 
en winstevolutie is in deze 
marktomstandigheden het 
hoogst haalbare. De nieuwe 
groothandelstarieven zijn 
vanaf 2020 een factor van 
onzekerheid op een moment 
dat zich grote investeringen 
aandienen. Proximus is cor-
rect gewaardeerd en keert 
een aantrekkelijk dividend 
uit. z

PROXIMUS

Onzekerheid neemt toe

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 13 augustus

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

inside beleggen aandelen

Koers: 26,15 euro
Markt: Euronext Brussel
Ticker: PROX BB
ISIN-code: BE0003810273
Beurskapitalisatie: 8,8 miljard
K/w 2018: 16
Verwachte k/w 2019: 15,5
Koersverschil 12 maanden: +35%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: 5,7%

Proximus behoort tot 
de verliezers als het 
tariefvoorstel van de 

telecomwaakhond 
BIPT wordt 

doorgevoerd.
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De Belgische chemietrots 
kon het afgelopen de-
cennium niet schitteren 

op de beursvloer. De return 
(koersprestatie + dividen-
den) lag over de voorbije vijf 
jaar 44 procent lager dan die 
van de Bel-20 (-5 versus 
+39%) en over de voorbije 
tien jaar 43 procent (+88 
versus +131%). Nochtans is 
Solvay klassiek een voor-
beeldige dividendbetaler. Er 
is al sinds de jaren tachtig 
geen dividendverlaging 
meer geweest. Het ligt dus 
aan de koers, die in het afge-
lopen decennium 20 procent 
gedaald is.

Toch gaat Solvay af en toe 
met alle aandacht lopen en 
durft het te gaan voor grote 
overnames. Zo verkocht het 
in 2009 zijn farmapoot aan 
Abbott Laboratories voor 
5,2 miljard euro. Met dat 
geld financierde het in 2011 
grotendeels de acquisitie 
van het Franse Rhodia voor 
6,6 miljard, inclusief schul-
den. Recenter is de aankoop 
van het Amerikaanse Cytec 
in de zomer van 2015 voor 
6,4 miljard (inclusief schul-
den), de op een na grootste 
acquisitie in de ruim 150-ja-
rige geschiedenis van Solvay. 
Het betaalde toen een veel 
hogere waardering voor de 
wereldspeler in onder meer 
composietmaterialen dan de 
eigen waardering, maar het 

was een belangrijke stap 
voor de groep in de transfor-
matie richting een hogere 
toegevoegde waarde.
De activiteiten zijn geogra-
fisch mooi gespreid over 
Noord-Amerika (31%), Azië 
& rest van de wereld (30%), 
Europa (28%) en La-
tijns-Amerika (11%). De 
groep telt drie grote eenhe-
den. Geavanceerde materia-
len (onder meer compositie-
materialen en het grootste 
segment aan hoogwaardige 
polymeren in de wereld) 
staat voor 43 procent van de 
groepsomzet over 2018. Ge-
avanceerde formuleringen, 
met onder meer Novecare, 
gespecialiseerd in formule-
ringen die de eigenschappen 
van vloeistoffen wijzigen, le-
vert 29 procent. Perfor-
mance chemicaliën, het 
‘oude’ Solvay met onder 
meer natrium(bi)carbonaat 
en waterstofperoxide, is 
goed voor 28 procent.
De chemiereus is in veel sec-
toren aanwezig, maar de 
auto- en de luchtvaarsector 
leveren de belangrijkste bij-
drage tot de groepsomzet 
(24%). Dat weegt op de 
waardering en de koerspres-
tatie, gezien de moeilijke si-
tuatie in de autosector en de 

problemen van Boeing met 
de 737 Max. De cijfers over 
het tweede kwartaal zijn ge-
matigd positief onthaald. Na 
de winstwaarschuwing bij 
de presentatie van de resul-
taten in het eerste kwartaal 
had de koers een stevige tik 
gekregen. Het tweede kwar-
taal voldeed wel aan de bij-
gestelde verwachtingen. De 
omzet lag met 2,65 miljard 

euro 1 procent boven de ana-
listenconsensus (2,62 mil-
jard). De recurrente (zonder 
uitzonderlijke elementen) 
bedrijfskasstroom (rebitda) 
bedroeg 624 miljoen euro, 3 
procent onder de rebitda in 
hetzelfde kwartaal van 2018, 
maar wel 30 miljoen of afge-
rond 5 procent boven de 
analistenschatting. Solvay 
herhaalde het vooruitzicht 
van een stabiele tot iets la-
gere rebitda (-0,5% na zes 
maanden) en een vrije kas-
stroom van circa 490 mil-
joen euro (slechts 33 miljoen 
halfweg 2019).

Conclusie
We beginnen weer met de 
actieve opvolging van Solvay 
met een positief advies. De 
waardering is aantrekkelijk 
tegen amper 10,5 keer de 
verwachte winst voor dit 
jaar en een verhouding on-
dernemingswaarde (ev) te-
genover de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van minder 
dan 7, tegenover een gemid-
delde van 8,3 over de voor-
bije vijf jaar en 0,85 keer de 
boekwaarde. We gaan er wel 
van uit dat onder de nieuwe 
CEO Ilham Kadri de trans-
formatie naar een hogere 
toegevoegde waarde een 
versnelling hoger schakelt. 
Dat lijkt ons wel nodig om 
het beter te doen dan het 
marktgemiddelde. De Belgi-
sche chemietrots komt voor 
het eerst in jaren weer in 
aanmerking voor de voor-
beeldportefeuille. z

SOLVAY

Op zoek naar koersherstel

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 88,68 euro
Ticker: SOLB BB
ISIN-code: BE0003470755
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 9,4 miljard euro
K/w 2018: 11,5
Verwachte k/w 2019: 10,5
Koersverschil 12 maanden: -19%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1,5%
Dividendrendement: 4,2%

De Belgische 
chemietrots komt 
voor het eerst in 

jaren weer in 
aanmerking voor de 

voorbeeld-
portefeuille.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 15 augustus
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Het halfjaarrapport van 
UCB lag in de lijn van 
de verwachtingen. De 

omzet klom met 2,4 procent 
tot 2,32 miljard euro, nipt be-
ter dan de gemiddelde ana-
listenverwachting van 
2,3 miljard. De stijging zon-
der wisselkoerseffecten be-
droeg 4 procent. De vijf 
kernproducten leverden op-
nieuw een mooie groei van 
13 procent: van 1,8 miljard 
euro in de eerste helft van 
2018 naar 2,04 miljard. Het 
immunologische middel 
Cimzia groeide met een be-
ter dan verwachte 15 procent 
tot 782 miljoen euro (+10% 
bij constante wisselkoersen). 
De groei kwam er door label-
uitbreidingen, onder meer in 
psoriasis en bij vrouwen in 
de vruchtbare leeftijd. De 
verwachte piekverkoop te-
gen 2024 bedraagt minstens 
1,7 miljard euro. In neurolo-
gie kon Vimpat met 19 pro-
cent groeien tot 622 miljoen 
euro (+13% tegen constante 
wisselkoersen). Voor dat epi-
lepsiemiddel mikt UCB te-
gen 2022 op een piekverkoop 
van minstens 1,4 miljard 
euro. De omzet van Neupro, 
een middel tegen parkinson 
en het rustelozebeensyn-
droom, klom met 7 procent 
tot 158 miljoen euro (+4%). 
De verwachte piekomzet 
werd vorig jaar al bereikt 
(321 miljoen euro). Het nieu-
were epilepsiemiddel Bri-
viact (verwachte piekomzet 
tegen 2026 van minstens 
600 miljoen euro) blijft sterk 
groeien: +73 procent tot 
103 miljoen euro. Oudge-
diende Keppra tot slot 
boekte een omzetdaling met 
5 procent tot 371 miljoen 
euro (-8%). De ontgooche-
lende verwachte daling van 
de onderliggende bedrijfs-

kasstroommarge (rebit-
da-marge) van 30,2 procent 
in 2018 naar 27 à 29 procent 
in 2019 realiseert zich. In de 
eerste jaarhelft zakte de re-
bitda met 9 procent tot 
724 miljoen euro (-1% zonder 
wisselkoerseffecten), een 
 daling van de rebitda-marge 
van 35 naar 31,2 procent. De 
nettowinst per aandeel 
daalde met 22 procent 
(+12%) tot 2,42 euro 
(2,49 euro verwacht). De ver-
wachte jaaromzet blijft 4,6 à 
4,7 miljard euro. De rebit-
da-marge moet tegen 2021 
herstellen tot 31 procent. De 
tijdelijke margedaling is 
noodzakelijk om extra te in-
vesteren in de pijplijn, die 
het patentenverval (vanaf 
2021) moet helpen opvangen.

Het osteoporosemiddel 
Evenity werd eerder dit jaar 
goedgekeurd in de Verenigde 
Staten, Japan, Zuid-Korea, 
Canada en Australië, maar 
werd voorlopig niet goedge-
keurd in Europa als gevolg 
van mogelijke hartproble-

men. Een serieuze streep 
door de rekening voor UCB, 
dat in de tweede jaarhelft 
met Nayzilam, een ingekocht 
middel tegen acute epilep-
sie-aanvallen, een tweede 
nieuw product op de markt 
zal brengen in de Verenigde 
Staten. UCB mikt de ko-
mende vijf jaar nog op vier 
productlanceringen. Vooral 
voor bimekizumab zijn de 

verwachtingen hooggespan-
nen. In het vierde kwartaal 
krijgen we fase III-studiere-
sultaten in psoriasis. In het 
voorjaar startten met bime-
kizumab al twee nieuwe fase 
III-studies, in psoriatische 
artritis en axiale spondy-
loartritis, met verwachte re-
sultaten eind 2021. In de eer-
ste helft van 2020 volgen fase 
IIb-studieresultaten met het 
kandidaat-epilepsiemiddel 
padsevonil. Tot slot zijn er in 
de eerste helft van 2021 stu-
dieresultaten met het au-
to-immuunmiddel rozano-
lixizumab in de spierziekten 
myastenia gravis (fase III) en 
CIDP (fase IIa).

Conclusie
De aandeelhouders van UCB 
waren dit jaar nog niet aan 
het feest. De voorspelde mar-
gedruk zet door en het is 
wachten op de fase III-stu-
dieresultaten met bimekizu-
mab in het vierde kwartaal. 
Gezien het patentenverval 
vanaf 2021 zijn klinische suc-
cessen en het liefst ook een 
overname noodzakelijk om 
het groeiscenario op langere 
termijn overeind te houden 
en het aandeel nieuw leven 
in te blazen. In afwachting is 
UCB te behouden, tegen 
15 keer de verwachte winst 
2019 en een verhouding van 
10,3 keer de ondernemings-
waarde (ev) tegenover de 
verwachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) 2019. De moederhol-
ding Tubize geniet de voor-
keur wegens de hoge korting 
op de intrinsieke waarde. z

UCB

Uitkijken naar resultaten bimekizumab

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

Koers: 69,06 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 13,4 miljard euro
K/w 2018: 14,5
Verwachte k/w 2019: 15
Koersverschil 12 maanden: -10%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 1,8%

inside beleggenaandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 15 augustus
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UCB mikt de 
komende vijf jaar nog 

op vier 
productlanceringen.
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X-Fab ontwerpt halfge-
leiders en produceert 
ze ook in onderaanne-

ming. De drie kernmarkten 
van de Belgische groep met 
een Franse beursnotering 
staan samen in voor 70 pro-
cent van de omzet. De auto-
mobielafdeling leverde in 
het voorbije tweede kwar-
taal 47,5 procent en is daar-
mee veruit de grootste. De 
grootste klant is het zuster-
bedrijf Melexis. De afdeling 
industriële toepassingen 
volgt op grote afstand met 
17,7 procent. Daarna komt 
de medische divisie, goed 
voor 4,8 procent. De afde-
ling halfgeleiders voor con-
sumententoepassingen 
(CCC), die niet als een kern-
markt wordt beschouwd, 
staat in voor 30 procent, 
maar dat aandeel neemt ge-
leidelijk af.

Na twee slechte kwartalen 
op rij lag de lat niet hoog 
voor de periode tussen april 
en juni. X-Fab had een om-
zet van 128 tot 135 miljoen 
dollar vooropgesteld en 
bleef met 131,6 miljoen dol-
lar netjes in die vork. De 
omzet was een fractie hoger 
dan in het eerste kwartaal 
(131 miljoen), maar wel 15 
procent lager dan in de-
zelfde periode een jaar eer-
der. De inkomsten uit de 
 automobielafdeling daalden 
met 21 procent naar 
62,5 miljoen dollar. Bij de in-
dustriële afdeling bedroeg 
de krimp 7 procent en de 

kleine medische afdeling 
(lab-on-a-chip) groeide met 
14 procent. Per saldo daalde 
de omzet uit de kernmark-
ten met 16 procent op jaar-
basis en 3 procent op kwar-
taalbasis.
Een lichtpuntje was wel dat 
de omzet uit prototyping, de 
ontwikkeling en het testen 
van halfgeleiders en syste-

men, met 30 procent klom 
naar 18,5 miljoen dollar. 
Daarvan was 3 miljoen dol-
lar te danken aan een een-
malige meevaller door de 
verkoop van intellectuele ei-
gendommen. Maar de afde-
ling groeide ook zonder die 
verkoop nog met 9 procent.
De visibiliteit op korte ter-
mijn blijft voorlopig erg laag. 
De klanten blijven hun voor-
raden afbouwen. Het aantal 
nieuwe orders blijft laag, 
maar lag wel al 10 procent 
hoger dan in het eerste 
kwartaal. Toch blijven in 
China de bestellingen ach-
ter. X-Fab stelt voor het lo-
pende derde kwartaal op-
nieuw een omzetcijfer 
tussen 128 en 135 miljoen 
dollar voorop.
De brutobedrijfswinst voor 
intrestlasten en afschrijvin-
gen (ebitda) bedroeg 
11,8 miljoen dollar en kwam 
zo aan de bovenkant van de 
verwachtingen uit. Met een 
ebitda-marge van 8,9 pro-
cent lag de winstgevendheid 
bijgevolg flink boven die van 
het eerste kwartaal (5%), 
maar dat cijfer is op kwar-
taalbasis erg volatiel. Dat il-
lustreert ook de prognose 
voor het lopende kwartaal: 
de geschatte ebitda-marge 

ligt tussen 4 en 10 procent. 
X-Fab profiteerde wel van 
de duurdere dollar, want ex-
clusief wisselkoersverschil-
len bedroeg de ebitda-marge 
7,6 procent.
Na zes maanden in 2019 is er 
een nettoverlies van 
18,4 miljoen dollar (0,14 dol-
lar per aandeel), tegenover 
15 miljoen dollar (0,12) in 
dezelfde periode vorig jaar. 
X-Fab had na de eerste jaar-
helft nog 171,2 miljoen dollar 
in kas, tegenover nog 
295,3 miljoen een jaar gele-
den. Om kosten te besparen, 
worden de kapitaalinveste-
ringen beperkt tot projecten 
die al vorig jaar zijn opge-
start. X-Fab maakt ook van 
de lagere bezettingsgraad in 
de fabrieken gebruik om de 
productielijnen verder te 
optimaliseren en te automa-
tiseren.

Conclusie
Het kwartaalrapport bevatte 
opnieuw weinig elementen 
om vrolijk van te worden, 
maar de cijfers lagen wel in 
lijn met de verwachtingen. 
Als cyclisch bedrijf zal 
X-Fab de rit naar beneden 
moeten uitzitten tot zijn 
eindmarkten weer aantrek-
ken. Tegen ongeveer 1 keer 
de verwachte omzet en 
0,8 keer de boekwaarde is 
het aandeel niet duur, maar 
we vinden het nog te vroeg 
om een positie in te nemen. 
Afwachten. z

X-FAB

Wachten op aantrekkende halfgeleidercyclus

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

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 augustus

Koers: 3,94 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parijs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 515 miljoen euro
K/w 2018: -
Verwachte k/w 2019: -
Koersverschil 12 maanden: -51%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7,5%
Dividendrendement: -
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Het kwartaalrapport 
bevatte opnieuw 

weinig elementen om 
vrolijk van te worden.
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De verzekeraar Aegon maakte 
tegenvallende resultaten over 
de eerste helft van dit jaar 
bekend. Zo daalde het onder-
liggende resultaat met 5 pro-
cent tot 1,01 miljard euro. 
Aegon verklaart dat door 
lagere inkomsten uit de Ver-

enigde Staten en de investe-
ringen in groei. Het nettoresul-
taat steeg van 491 miljoen tot 
680 miljoen euro, maar kwam 
ruimschoots onder de ver-
wachtingen van de analisten 
uit. Aegon ziet af van de beta-
ling van een dividend over de 
eerste jaarhelft. Als reactie 
verlaagden een aantal brokers 
hun koersdoelen. De koers van 
het aandeel gaf zowat 8 pro-
cent prijs en de dalende trend 
is nog niet achter de rug.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 3,55 euro
Ticker: AGN NA
ISIN-code: NL0000303709

Eindelijk heeft de levensmid-
delenreus Kraft Heinz kwar-
taalcijfers gepubliceerd, maar 
die vielen tegen. De omzet 
daalde met 4,8 procent tot 
12,3 miljard dollar. Nog erger 
was dat de nettowinst hal-
veerde tot 854 miljoen dollar 

door twee nieuwe afschrijvin-
gen voor 1,2 miljard dollar. 
Kraft Heinz lijdt al enige tijd 
onder de veranderende voor-
keur van de consumenten, die 
gezondere producten wensen. 
Na het nieuws daalde de koers 
van het aandeel met 8,5 pro-
cent. De koers is nog altijd op 
zoek naar een solide bodem.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 25,42 dollar
Ticker: KHC US
ISIN-code: US5007541064

In het tweede kwartaal zag 
Henkel, de Duitse producent 
van schoonheidsproducten en 
lijmen, zijn omzet met 0,4 pro-
cent afkalven tot 5,12 miljard 
euro. De winst per aandeel liet 
zelfs een krimp van 9,5 pro-
cent optekenen tot 1,42 euro. 

De reden is een gedaalde 
vraag op enkele kernmarkten, 
zoals de autosector. Bovendien 
verwacht Henkel geen beter-
schap tijdens de tweede jaar-
helft. De cijfers kwamen onder 
de verwachtingen van de ana-
listen uit. Bovendien verlaagde 
Henkel de verwachtingen voor 
heel 2019. Het aandeel liet na 
het nieuws meer dan 6 pro-
cent liggen. De trend blijft tot 
nader order à la baisse gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 85,84 euro
Ticker: HEN3 GR
ISIN-code: DE0006048432

Het Duitse biotechbedrijf 
Curetis, dat noteert op Euro-
next Amsterdam, stelde zijn 
halfjaarcijfers die voorzien 
waren voor 12 augustus uit tot 
18 september. Curetis beroept 
zich op een strategische evalu-
atie. Daarvoor riep het de hulp 

van de Amerikaanse zaken-
bank H.C. Wainwright & Co in. 
Die moet alle strategische en 
tactische opties onderzoeken 
om de komende twaalf maan-
den de financiering en liquide 
middelen te vinden om de 
voortzetting van de activiteiten 
veilig te stellen. Op 30 juni 
2019 had Curetis nog 7,8 mil-
joen euro cash. De koers 
bereikte een dieptepunt en de 
trend blijft dalend.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 0,71 euro
Ticker: CURE NA
ISIN-code: NL0011509294



Inside Beleggen neemt de 
zwakke beursprestaties 
van Solvay te baat om het 

aandeel weer actief op te 
volgen. Het aandeel kost 
bijna 30 procent minder dan 
twee jaar geleden. Begin no-
vember 2017 kostte Solvay 
zelfs 131 euro, nu ongeveer 
88 euro. Er is dus, zuiver 
technisch gezien, veel haus-
sepotentieel. Maar niet al-
leen de grafiek toont dat het 
aandeel weer meer aandacht 
verdient. De koers vertegen-
woordigt slechts 10 keer de 
verwachte jaarwinst en 
0,9 keer de boekwaarde. 
Met zulke cijfers is Solvay 
een van de goedkopere aan-
delen in zijn sector.
De nieuwe en jonge CEO, Il-
ham Kadri, kan Solvay wel-
licht een nieuw elan geven. 
Er waait al een andere wind. 

Kadri kan mooie adelbrie-
ven voorleggen. Voor ze de 
grote baas van Solvay werd, 
was ze onder meer aan de 
slag bij Shell en UCB. Daar 
liet ze zich in positieve zin 
opmerken. Ze wordt dus 
niet ten onrechte omschre-
ven als het witte konijn 
waarop Solvay wachtte. 
Biedt het Solvay-aandeel 
een mooi stijgingspotentieel, 
dan moeten we ook waar-
schuwen vooraleer u hals-
overkop naar uw financiële 
instelling holt. Net als vrij-
wel alle cyclische multinati-
onals is Solvay erg gevoelig 
voor de gevolgen van de 
handelsoorlog. Als alterna-
tief voor de aankoop van de 
aandelen, stellen we daarom 
twee alternatieve benade-
ringen voor. De eerste is een 
put te schrijven.

Geschreven put
Schrijf de put Solvay december met 
uitoefenprijs 90,00 euro @ 5,00 euro
Met dit contract benaderen 
we het aandeel van de Belgi-
sche chemietrots  relatief 
omzichtig. Wanneer de aan-
delenkoers stijgt, dan be-
houden we de premie van 
5 euro. Mocht de hausse 
toch nog enkele maanden op 
zich laten wachten, dan kan 
de koper van de put beslis-
sen de aandelen te verkopen 
aan u. U zult dan 90 euro 
per aandeel betalen, vermin-
derd met de ontvangen pre-
mie van 5 euro. Dat is onge-
veer 4 procent minder dan 
wanneer u de aandelen van-
daag op de beurs zou kopen. 
Rond 85 euro ligt echter een 
relatief stevige steun. De 
kans dat een daling daar stil-
valt, is dus reëel.

Gekochte call
Koop de call Solvay maart 2020 
met uitoefenprijs 90,00 euro @ 
8,60 euro
Een zuivere haussestrategie 
bestaat uit het kopen van 
een calloptie zoals deze, 
met afloopdatum 20 maart 
2020. Opdat dit contract 
winstgevend is op de ver-
valdag, moet de aandelen-
koers van Solvay stijgen tot 
boven 98,60 euro. Dat is niet 
onmogelijk, vooral omdat 
we ruim tijd hebben ge-
kocht. Maar de ervaring 
leert dat dit contract veel 
vlugger winstgevend kan 
worden, als de hausse van 
start gaat. De optie komt al 
in the money met een be-
perkte koersstijging. De 
premie krijgt dan intrin-
sieke waarde en wellicht 
meer tijdswaarde. z

Naast nominale prijzen 
geven ook relatieve 
prijsverhoudingen aan 

of een actief onder- dan wel 
overgewaardeerd is. Die re-
latieve prijsverhouding moet 
dan worden gezien tegen-
over een historisch gemid-
delde.

Geel klopt rood
Goud heeft de reputatie tals 
een veilige haven. Het gele 
metaal maakt die status lang 
niet altijd waar, maar de 
voorbije maanden wel. De 
handelsoorlog tussen de Ver-
enigde Staten en China, een 
dreigende valuta-oorlog en 
bezorgdheid over een econo-
mische groeivertraging en 
hoge beurswaarderingen 
speelden in de kaart van het 
goud. Het edelmetaal klom 

eerder deze maand voor het 
eerst sinds het voorjaar van 
2013 voorbij de grens van 
1500 dollar per troy ounce. 
Daarmee loopt het rende-
ment sinds de start van 2019 
op naar 19 procent in dollar 
en zelfs 23 procent in euro.
Bij koper is het verhaal om-
gekeerd. Dat doet het in regel 
goed bij economische hoog-
conjunctuur. Als industrieel 
metaal kent koper talrijke 
toepassingen, wat het een 
barometer maakt voor de 
wereldeconomie. Een neer-
waartse economische cyclus 
is dus ongunstig voor het 
rode metaal. De prijs van een 
ton koper noteert nu op het 
laagste peil sinds juni 2017.
Een oplopende goudprijs in 
combinatie met een dalende 
koperprijs leidt automatisch 

tot een correctie in de koper/
goud-prijsverhouding. Die 
daalde van 5,6 een jaar gele-
den naar minder dan 4, het 
laagste cijfer sinds november 
2016. Is goud te duur, koper 
te goedkoop of beide? Feit is 
dat de goudprijs nog ver ver-
wijderd is van de nominale 
top van 2011 en zelfs heel ver 
van de 1980-top, indien we 
rekening houden met infla-
tie. De vraag is eerder in hoe-
verre de lage koperprijs fun-
damenteel verantwoord is. 
Ondanks de groeivertraging 
berekent de International 
Copper Study Group een te-
kort op de globale koper-
markt. Dat zal de komende 
jaren niet verbeteren, want 
door de lage prijs blijven de 
investeringen in nieuwe pro-
ductiecapaciteit beperkt.

Zilver wat in herstel
Een andere populaire en 
vaak gevolgde prijsverhou-
ding is die tussen goud en 
zilver. 
In de eerste jaarhelft steeg de 
goudprijs veel harder dan de 
zilverprijs. Daardoor klom de 
goud-zilverratio vorige 
maand naar 94, het hoogste 
niveau sinds 1992. Sindsdien 
is dat cijfer wat teruggeval-
len, naar 88, maar dat is nog 
steeds ver boven het gemid-
delde van de voorbije dertig 
jaar (67). Het goede nieuws 
voor zowel goud als zilver is 
dat een normalisering van 
die ratio historisch altijd ge-
paard gaat met hogere prij-
zen voor beide metalen, 
waarbij de zilverprijs dan 
harder stijgt dan die van 
goud. z

GRONDSTOFFEN

Goud klopt koper en zilver

OPTIES

Alternatieven voor Solvay-aankoop
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inside beleggen portefeuille

Het is gebeurd. De ma-
laise op de aandelen-
markten was afgelopen 

week een hoofdpunt in het 
tv-journaal en stond op de 
voorpagina’s van de kranten. 
Regelmatige lezers van In-
side Beleggen zullen niet on-
aangenaam verrast zijn. Voor 
zo’n terugval hebben we al 
enige tijd gewaarschuwd en 
de voorbeeldportefeuille was 
daarop ingesteld. De beurzen 
volgen een beweging die zich 
al langer op de obligatie-
markten aftekende: de schrik 
voor een recessie.

We denken niet dat het tot 
een wereldwijde recessie zal 
komen, maar wel dat be-
paalde regio’s gedurende 
minstens twee kwartalen ne-
gatief kunnen groeien. Dank-
zij onze stevige kaspositie en 
onze forse positie in edelme-
talen hebben we de forse 
schommelingen tot nu goed 
doorstaan. Maar zo’n reces-
siescenario wordt natuurlijk 
meer en meer in de koersen 
verrekend. We blijven 

veeleer negatief op korte ter-
mijn – de komende weken en 
maanden zien we de aande-
lenmarkten eerder verder 
zakken, met enkele tussen-
tijdse bewegingen naar bo-
ven – maar we blijven opti-
mistisch op lange termijn. 
We zien de komende weken 
en maanden fraaie koopkan-
sen opdoemen uit het econo-
mische pessimisme.

Voorzichtiger voor goud
Onze kaspositie is niet voor 
niets tot het hoogste peil 
ooit gestegen. Dat is mee 
mogelijk gemaakt door de 
eerste verkopen van de posi-
tie in edelmetalen in jaren. 
Dat is plots heel actueel 
door de stijging van de 
goudprijs en de berichten 
dat de Belgen goud zijn be-
ginnen in te slaan. Op lange 
termijn blijven we uitermate 
optimistisch over de evolu-
tie van het goud. De combi-
natie van lagere groei en 
steeds hogere schulden zal 
vroeg of laat haar tol eisen. 
Maar op korte termijn wor-
den we voorzichtiger over 
de goudprijs. De rit op korte 
termijn was fraai, maar al 
die aandacht maakt ons ach-
terdochtig. Het sentiment is 
te fors gekeerd om zonder 
reactie beneden te blijven. 
Puur symbolisch verlagen 

we daarom voor het eerst in 
jaren ons advies van positief 
(‘koopwaardig’) naar neu-
traal (‘houden/afwachten’), 
om te vermijden dat er nu 
nog volop in goud en goud-
mijnen wordt ingestapt. Dat 
doet u het beste pas na een 
terugval. Dat houdt ook in 
dat we onze positie nog wat 
verder afbouwen en dus nog 
wat meer gouden winsten 
verzilveren.

Problemen bij IAMGold
IAMGold publiceerde een 
tegenvallend kwartaalrap-
port, waarvan vooral de 
vooruitzichten ontgoochel-
den. In het voorbije tweede 
kwartaal boekte de groep 
operationeel vooruitgang  
tegenover het eerste drie 
maanden. Dat werd teniet-
gedaan door nieuwe proble-
men die deze zomer opdo-
ken bij Rosebel in Suriname, 
met grote gevolgen op de 
productieprognoses van het 
volledige boekjaar. Rosebel 
levert in normale omstan-
digheden 35 procent van de 
groepsproductie.
Na onlusten met illegale 
mijnbouwers in het gebied 
viel eind vorige maand een 
dodelijk slachtoffer. Dat gaf 
aanleiding tot een golf van 
geweld, waarbij een deel van 
de lokale bevolking zich te-

gen de mijnuitbater keerde 
en heel wat infrastructuur 
werd vernield. Om de veilig-
heid van de mijnwerkers te 
garanderen, werd beslist de 
mijn tijdelijk stil te leggen. 
De sluiting kan een paar we-
ken aanslepen, maar de ver-
werkingsinstallatie blijft 
operationeel. Die wordt tij-
delijk gevoed door ertsen 
die in voorraad zijn, maar 
die wel over een lager goud-
gehalte beschikken (low 
grade) dan degene die op het 
moment van de sluiting wer-
den ontgonnen.

Lagere productie
IAMGold stelde de produc-
tieverwachting voor Rosebel 
neerwaarts bij van 315.000 
tot 330.000 naar 240.000 tot 
260.000 troy ounce. Dat 
scheelt een serieuze slok op 
de borrel en het had ook ge-
volgen voor de prognose op 
groepsniveau. We schreven 
al dat het productiecijfer 
voor het volledige jaar aan 
de onderkant van de vorige 
verwachting zou uitkomen 
(810.000 tot 870.000). Dat 
cijfer is nu verlaagd naar 
765.000 tot 810.000 troy 
ounce, afhankelijk van de 
impact van de sluiting bij 
Rosebel.
Er was gelukkig ook goed 
nieuws, want de prognose 
voor Essakane (Burkina 

Kaspositie op recordpeil

Op korte termijn 
worden we 

voorzichtiger over  
de goudprijs.

Goud & metalen
Sandstorm Gold: had een bevredigend tweede 
kwartaal met een recordverkoop van 16.356 troy 
ounce goudequivalenten, tegenover 14.465 troy 
ounce in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet 
kwam boven de verwachtingen uit, de winst per 
aandeel bleef iets onder de verwachtingen. We 
bespreken deze cijfers in een van de volgende 
nummers.

Vergrijzing
Galapagos: kondigde samen Gilead Sciences 
trots aan dat de aanvraag voor de goedkeuring 
van filgotinib bij de EMA is ingediend. De goed-
keuring wordt aangevraagd voor de 28 landen 
van de Europese Unie. De aanvraag voor de 
Amerikaanse markt moet tegen eind dit jaar zijn 
ingediend bij de FDA.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 150 aandelen Euronav (bij)gekocht tegen 6,835 euro 
(1035,2 euro); we kopen 150 aandelen Oxurion (bij) tegen maximaal 5,16 euro
Verkoop: we hebben 25 deelbewijzen SPDR Gold Shares verkocht tegen 
142,90 dollar (3211,7 euro) en 150 deelbewijzen VanEck Vectors Goldminers 
tegen 28,92 dollar (3903,9 euro); we verkopen nog 25 deelbewijzen SPDR 
Gold Shares tegen minimaal 140,6 dollar en 100 deelbewijzen VanEck 
Vectors Goldminers tegen minimaal 27,15 dollar

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

108.846,41  73,7% 38.853,33  26,3%  147.699,74 100%
Prestatievergelijking
 Sinds 1/1/2019  Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +17,6 % Bel-20 +7,8 %
Eurostoxx50 +10,9 % MSCI World  +12,1 %

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Faso) werd verhoogd van 
380.000 naar 390.000 troy 
ounce. In het tweede kwar-
taal leverde Essakane met 
88.000 troy ounce al de 
grootste bijdrage aan de 
groepsproductie. Die kwam 
uit op 198.000 troy ounce 
(+7% op kwartaalbasis), 
maar ook de productiekos-
ten klommen naar 1132 dol-
lar per troy ounce. Op 
groepsniveau werd de kos-
tenprognose voor 2019 op-
getrokken van 1030 tot 1080 
naar 1090 tot 1130 dollar per 
troy ounce, omdat de vaste 
kosten over minder ounces 

moeten worden gespreid.
Westwood (Ontario) pres-
teerde in het tweede kwar-
taal al beter dan in het eer-
ste, maar IAMGold blijft 
voorzichtig voor 2019. IAM-
Gold had na de eerste jaar-
helft 660 miljoen dollar in 
kas. De gouddelver ontvangt 
in december nog 170 miljoen 
dollar als onderdeel van een 
hedgingovereenkomst. In 
ruil moet de IAMGold 
150.000 troy ounce goud  
leveren in 2022. De beschik-
bare liquiditeiten worden 
aangevuld met een krediet-
lijn van net geen 500 mil-

joen dollar. De langetermijn-
schuld bedraagt 
413,5 miljoen dollar.

Positie niet in vraag
Operationele en sociale pro-
blemen zijn eigen aan de 
mijnbouwsector en IAM-
Gold heeft de pech dat dit 
jaar verschillende zaken sa-
men voorkomen. Dat neemt 
niet weg dat het manage-
ment wel doortastender kan 
optreden. We zijn van me-
ning dat, gezien de solide fi-
nanciële positie en de lage 
waardering (minder dan 
0,6 keer de boekwaarde), de 

klim van de goudprijs op dit 
moment zwaarder weegt 
dan de operationele proble-
men. IAMGold boekte in het 
tweede kwartaal een gemid-
delde goudprijs van 
1304 dollar per troy ounce, 
maar de actuele goudprijs 
ligt daar ruim 200 dollar bo-
ven. Dat betekent dat tegen 
gemiddelde totale produc-
tiekosten van 1110 dollar de 
brutomarge per troy ounce 
verkocht goud ruim kan ver-
dubbelen. 
We stellen onze positie in 
het aandeel dan ook niet ter 
discussie. z
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De permanente zoektocht 
naar rendement op de 
obligatiemarkt brengt 

beleggers soms naar bijzon-
dere oorden.
Neem nu Hongarije. Premier 
Victor Orban is, om het zacht 
uit te drukken, een omstre-
den politicus. Volgens Guy 
Verhofstadt, de fractieleider 
van de liberalen in het Euro-
pees Parlement en criticus 
van het beleid van Orban, 
vormen bepaalde ontwikke-
lingen in Hongarije een be-
dreiging voor fundamentele 
Europese waarden. De onaf-
hankelijkheid van justitie en 
media en de academische 
vrijheid staan er onder druk 
en de rechten van minder-
heidsgroepen, migranten en 
vluchtelingen worden er met 
de voeten getreden.

Geen zin in forint
Orban krijgt veel tegenwind 
uit het buitenland, maar veel 
Hongaren dragen hem op 
handen. Economisch gaat het 
dan ook goed in het land. Er 

is een overschot op de lo-
pende rekening en de werk-
loosheid gaat in dalende lijn 
(3,5%). Het overheidstekort, 
dat al niet groot was, neemt 
nog af. Na een sterke groei in 
2018 (+4,9%) gaat de econo-
mie op hetzelfde elan door 
dit jaar. In tegenstelling tot 
veel andere Europese landen 
kent Hongarije een relatief 
hoge inflatie (3,275%). Maar 
net zoals in een groot aantal 
westerse landen is er in Hon-
garije weinig rente te halen 
op obligaties. Ook in de buur-

landen Polen en Tsjechië is 
dat het geval. Wel wordt ver-
wacht dat de centrale bank 
van Hongarije de rente dit 
jaar zal verhogen. Dat zou de 
Hongaarse forint (HUF) kun-
nen ondersteunen. Die munt 
kan wel wat steun gebruiken, 
want de waarde zakt al bijna 
tien jaar vrijwel onafgebro-
ken. Midden 2008 betaalden 
de Hongaren 227 forint voor 
een euro, vandaag is dat al 
324 forint. Zolang de munt 
niet stabiliseert, houden we 
ons afzijdig.

Meer zin in Tsjechische 
kroon
Tsjechië ligt ten noorden van 
Hongarije. Beide landen zijn 
strikt gezien geen buurlan-
den omdat ze geen gemeen-
schappelijke grens hebben. 
Toch hebben ze wel wat ge-
meen. President Milos Ze-
man is, net zoals Victor Or-
ban, tegen immigratie en stelt 
zich ook eurosceptisch en 
pro-Russisch op. Tsjechië 
heeft, net zoals Hongarije, 
een kleine, exportgerichte 
economie. De groei wordt 

INSIDE OBLIGATIESELECTIE   

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  Petroleos Mexicanos  2,5%  24/11/22  99,19  2,76%  100.000  BBB+
EUR  Baywa AG 3,125%  26/06/24  105,50  1,93% 1000 NR
EUR  Paprec Holding SA  4%  31/03/25  97,69 4,21%  100.000  B+
CHF  Gategroup Finance 3%  28/02/22  100,20  1,46% 5000 NR
USD  Vodafone Group  5,125%  19/06/59  115,05 4,33% 1000 NR
USD  JBS USA * 5,5%  15/01/30 100,51 5,44% 2000 BB-
USD  Tencent Holdings  2,985%  19/01/23  101,92 2,40% 200.000  A+
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  93,88  4,91% 100.000  BBB+
NOK  Daimler 2,25%  15/12/22  102,26  1,55% 10.000  A
RUB  Intern. Finance Corp *  6,25%  07/06/21 99,8 6,36%  100.000  AAA
SEK  EIB 1,375% 12/05/28  110,675  0,14% 10.000  AAA
CAD  AB InBev Finance  2,6%  15/05/24  100,90  2,40%  1000 A-
AUD  Macquarie Group  4,15%  15/12/27  109,48  2,76%  200.000  BBB
NZD  Argosy Property  4,00%  27/03/26  107,13 2,82%  5000 NR
ZAR  KFW 7,50%  10/11/22  101,76  6,88%  5000 AAA
TRY  Citigroup 11%  24/05/22  90,42 15,44%  1000 NR
BRL  EIB  7,25% 28/06/21 104,61  4,63%  5000 AAA
PLN EIB *  2,75%  25/08/26  104,96  1,98% 1000  AAA

inside beleggen obligaties

Vlucht naar Centraal- en Oost-Europa

* Nieuw in de selectie
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vooral gedragen door een 
sterke binnenlandse vraag, 
een gunstig fiscaal beleid en 
relatief veel investeringen. 
Sinds augustus 2017 ver-
hoogde de centrale bank de 
kortetermijnrente al acht 
keer tot 2 procent vandaag. 
Wellicht blijft de rente dit 
jaar ongewijzigd, omdat het 
internationale economische 
klimaat verzwakt. Tsjechië 
kan bogen op een welvarende 
economie met gezonde 
overheidsfinanciën (over-
heidsschuld van 33% van het 
bbp), een lage werkloosheid 
(2,6%) en daardoor stijgende 
lonen. Toch blijkt de inflatie 
onder controle rond 2,7 pro-
cent. De Tsjechische kroon 
(CZK) is relatief stabiel en 
het renteverschil tussen Tsje-
chische obligaties en obliga-
ties in euro is opgelopen tot 
bijna 2 procent. Daardoor 
zijn obligaties in die munt in-
teressant voor een beperkte 
investering.

Voorkeur voor zloty
Een gelijkaardige redenering 
gaat op voor obligaties in 
Poolse zloty (PLN). Zulke 
obligaties van goede kwali-
teit bieden ongeveer 2 pro-
cent meer rente dan euro- 
obligaties. De zloty is al jaren 
relatief stabiel. De Poolse 
economie presteert dan ook 
al jaren sterk. Dit jaar is een 

groei van ongeveer 5 procent 
in het vooruitzicht gesteld. 
De inflatie heeft de neiging 
wat aan te trekken, maar tot 
vandaag blijft ze met 2,5 pro-
cent net op de doelstelling 
van de centrale bank. We 
verwachten daarom niet di-
rect een renteverhoging.
De buitenlandse schuld is re-
latief klein in verhouding tot 
die van de andere EU-lidsta-
ten, waarmee de verhoudin-
gen wat stroever worden. De 
overheidsschuld is gedaald 
tot iets minder dan 50 pro-
cent van het bbp. De werk-
loosheid neem nog af en de 
binnenlandse vraag stijgt. 
Maar economen maken zich 
zorgen over de verlaging van 
de pensioenleeftijd in okto-
ber 2017. Die zal de partici-
patiegraad verlagen en we-
gen op het overheidsbudget.
We nemen in de Obligatie-
selectie de lening op van de 
Europese Investerings-
bank, een topdebiteur. De 
coupon is relatief hoog 
(2,75%), maar de stukken 
kosten al 105 procent van de 
nominale waarde. Daardoor 
komt het rendement uit op 2 
procent. Coupures zijn al be-
schikbaar vanaf 1000 zloty of 
230 euro. Een investering 
kan dus beperkt worden ge-
houden. Dat is ook raad-
zaam, omdat in oktober par-
lementsverkiezingen 

plaatsvinden en niemand 
weet welke verschuivingen 
die teweegbrengen.

Beperkt in roebel
De interesse voor obligaties 
uitgegeven in Russische roe-
bel (RUB) neemt al maanden 
toe. De Russische economie 
doet het dan ook alweer be-
ter dan verwacht. Beleggers 
lijken zich geen zorgen meer 
te maken over het pakket 
sancties dat opgelegd werd 
aan Rusland na de annexatie 
van de Krim. Als die al een 
negatieve invloed hebben ge-
had op de economie, dan is 
die blijkbaar uitgewerkt.

De Russen gaan intussen rus-
tig hun gang. Ze hebben een 
gigantisch pakket overheids-
investeringen aangekondigd, 
die in hoofdzaak dienen voor 
innovatie. Ze kunnen zich 
dat veroorloven. Rusland be-
schikt over de grootste gasre-
serves ter wereld en het land 
is een van de belangrijkste 
producenten en exporteurs 
van olie ter wereld. De voor-
bije weken is de olieprijs 
weer wat gezakt, maar een 
vat kost nog altijd ongeveer 

60 dollar. Dat is het dubbele 
van drie jaar geleden.
Gelukkig kan Rusland teren 
op die inkomsten uit grond-
stoffen. Want experts twijfe-
len aan de juistheid van de 
cijfers die de overheid publi-
ceert. De pensioenleeftijd is 
dit jaar verhoogd van 55 naar 
60 voor vrouwen en 65 jaar 
voor mannen. Daarnaast ver-
hoogde de regering de btw 
van 18 naar 20 procent. De in-
flatie is in een jaar verdubbeld 
van 2,2 tot 4,6 procent bij een 
officiële rente van 7,25 pro-
cent. Dit jaar werd die rente 
al twee keer verlaagd.
Gezien het aanzienlijke ren-
teverschil met de euro, kan 
een beperkte investering in 
roebel overwogen worden. 
Maar dan enkel voor risicobe-
wuste investeerders. Met een 
triple A-debiteur als Interna-
tional Finance Corporation 
schakelt u het debiteurenri-
sico uit. De financiële instel-
ling heeft verschillende obli-
gaties uitgegeven in roebel. 
Zo is er een met een coupon 
van 6,375 procent die loopt 
tot 11 april 2022. Ze is te koop 
tegen iets meer dan 100 pro-
cent, wat het rendement op 
6,15 procent brengt. De korter 
lopende, met een rendement 
van 6,35 procent, nemen we 
op in de Obligatieselectie. 
Coupures kosten 100.000 
roebel of  1358 euro. z

Beleggers lusten biefstuk
Biefstukken en rood vlees in het algemeen heb-
ben de jongste tijd een wat negatieve connotatie. 
Twee Braziliaanse groepen, JBS en Marfrig, laten 
dat niet aan hun hart komen. Ze hebben zich tot 
de obligatiemarkt gericht om kapitaal op te 
halen. Met groot succes. JBS heeft 2 miljard dol-
lar opgehaald, Marfrig 500 miljoen dollar. De 
obligatie van JBS heeft een coupon van 5,50 pro-
cent en kost iets meer dan 100,50 procent. Ze 
loopt tot 15 januari 2030. De lening van Marfrig 

heeft een looptijd van tien jaar en biedt een 
coupon van 6,62 procent. Ze is te koop à pari en 
werd uitgegeven onder de naam NBM, een doch-
teronderneming. Beide vleesbedrijven betalen 
een royale coupon, maar ze hebben dan ook de 
zwakke rating BB-. Marfrig speelt het erg slim 
want de lening werd in de markt gezet als ‘duur-
zame obligatie’. Die zal dienen om het lot van de 
ossen te verbeteren voor die vermalen worden 
tot hamburgers.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN 

Wisselkoers  Stand Evol. 1j

EUR/USD  1,1192  -2,88%

EUR/GBP  0,9283  +3,35%

EUR/NOK  9,9948 +4,28%

EUR/SEK  10,728  +3,37%

EUR/CAD  1,4840  -1,29%

EUR/AUD  1,6569 +6,00%

EUR/NZD  1,7373 -0,42%

EUR/ZAR  17,173 +8,85%

EUR/TRY  6,2647 -2,14%

De interesse voor 
obligaties in Russische 

roebel neemt al 
maanden toe.
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Het gaat van kwaad naar 
erger met het aandeel van 
Transocean. Ziet u de histo-
risch lage koers als een bij-
koopmoment of moet ik 
mijn aandelen alsnog ver-
kopen? 

Het zijn geen vrolijke tijden 
voor de aandeelhouders van 
Transocean, de wereld-
marktleider in de verhuur 
van olieboorinstallaties. Na 
het dieptepunt van 6,19 dol-
lar eind vorig jaar volgde 
een herstelrally die eind 
april strandde op 9,65 dollar. 
Sindsdien is het aandeel 
ruimschoots gehalveerd. De 
aandelenkoersen van con-
currenten zoals Seadrill, No-
ble Corp, Diamond Offshore 
Drilling en Valaris ondergin-
gen minstens een even grote 
afstraffing, maar het is dui-
delijk dat Transocean al-
maar minder ontsnapt aan 
de negatieve draaikolk die 
de sector sinds 2014 in een 
wurggreep houdt.
De harde realiteit is dat vijf 
jaar na het begin van de cri-
sis de kernproblemen nog 
steeds onvoldoende zijn op-
gelost. Vooreerst is er de 
structurele overcapaciteit. 
In het tweedekwartaalrap-
port rapporteerde Transo-
cean een bezettingsgraad 
van 56 procent, in lijn met 
het sectorgemiddelde, maar 
veel te laag voor enige prijs-
zettingskracht voor de ver-
huurders. Na de periode 
2015 tot 2017, waarin heel 

wat installaties werden ge-
schrapt, is de afslanking stil-
gevallen. Heel wat bedrijven 
werden door de te hoge 
schuldenlast volledig geher-
kapitaliseerd, maar de 
meeste activa (olieboorin-
stallaties) bleven op de 
markt, weliswaar ten koste 
van een volledige waarde-
vernietiging voor de be-
staande aandeelhouders, zo-
als we onder meer bij 
Seadrill en Fred Olsen zagen. 
De sombere voorspelling 
luidt dat de bezettingsgraad 
in de offshoresector tegen 
2023 nauwelijks boven 60 
procent zal komen.
De investeringen door de 
oliemajors in de sector be-
dragen, ondanks herstel te-
genover 2015-2016, nauwe-
lijks de helft van het 
gemiddelde over de periode 
voor 2014. Gekoppeld aan de 
overcapaciteit beperkt dat 
het herstelpotentieel van de 
verhuurtarieven, die structu-
reel verlieslatend zijn. 
Trans ocean ontsnapte als 
een van de sterkste spelers 
tot nog toe aan een herstruc-
turering, maar beleggers ma-
ken zich toenemend zorgen 
over de hoge schuldgraad. 
De overnames van Songa 
Offshore en Ocean Rig ver-
hoogden de nettoschuld tot 
7,5 miljard dollar eind juni, 
of een hoge 8,1 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom 
(ebitda) 2019. Inclusief be-
schikbare kredietfaciliteiten 
zal de liquiditeitspositie van 

3,6 miljard dollar eind juni 
tegen eind 2021 afkalven tot 
1 à 1,2 miljard. Dat cijfer 
houdt rekening met de cu-
mulatieve inkomsten van 
5,9 miljard dollar tegen eind 
2021, afkomstig van het or-
derboek dat eind juli 
11,4 miljard bedroeg.
De jongste zeven maanden 
werden voor nauwelijks 
530 miljoen dollar nieuwe 
contracten afgesloten. De 
verhuurtarieven stijgen 
licht, maar het verwachte 
verdere herstel schuift 
steeds verder op en is onvol-
doende om structureel 
winstgevend te worden. Na 
2021 vervalt het grootste ge-
deelte van de 10 miljard dol-
lar brutoschuld en tegen dan 
moet de situatie aanzienlijk 
verbeterd zijn. We herhalen 
nadrukkelijker het advies 
van in maart om herstelral-
ly’s te gebruiken om posities 
te verkopen en verlagen, ge-
zien de toegenomen onze-
kerheden, het advies naar 
‘verkopen’ (rating 3C). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Valt Transocean nog te redden?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Donderdag 15/8: Solvay, UCB
Vrijdag 16/8:  Apple, X-Fab en voorwoord 
Maandag  19/8: IAMGold en lezersvraag (Transocean)
Dinsdag 20/8:  Jensen Group; Lotus Bakeries en grondstoffen (goud/koper/zilver) en opties (Solvay)
Woensdag 21/8: Ahold Delhaize; Alphabet en pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

Aegon 122
Apple 114
bpost 115
Curetis 122
Fagron 116
General Electric 117
Henkel 122
IAMGold 124
Kraft Heinz 122
Proximus 118
Solvay 119, 123
Transocean 128
UCB 120
X-Fab 121

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Adyen: halfjaarresultaten
BAM Groep: halfjaarresultaten
Boskalis: halfjaaresultaten
IBA: halfjaarresultaten
Immo Moury: halfjaarresultaten
Kinepolis: halfjaarresultaten

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
VGP: halfjaarresultaten

MAANDAG 26 AUGUSTUS
Accentis: halfjaarresultaten
Celyad: halfjaarresultaten
Picanol: halfjaarresultaten
Tessenderlo Group: halfjaarresulaten

DINSDAG 27 AUGUSTUS
Greenyard: halfjaarresultaten

WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Agfa-Gevaert: halfjaarresultaten
ASR Nederland: halfjaarresultaten
D’Ieteren: halfjaarresultaten
HAL Trust: halfjaarresultaten
RTL Group: halfjaarresultaten

Volgende chat op 
donderdag 22 augustus  
Ga voor de chatsessie naar  
http://insidebeleggen.be/chat
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