
Het jaar 2019 vormde een 
fraai orgelpunt van een 
uitstekend decennium 

voor de internationale beur-
zen. Eigenlijk geldt voor de 
periode 2010-2019 het ver-
haal van de ‘schildpad en de 
haas’.
Wie puur naar de globale 
economie kijkt, kan moeilijk 
spreken van een geweldig 
decennium. De naweeën van 
de bankencrisis hebben een 
negatieve impact gehad op 
de groei van de wereldeco-
nomie, die nooit meer het 
groeitempo heeft gehaald 
van voor de financiële crisis. 
Toch hebben de aandelen-
markten het prima gedaan, 
dankzij een aanhoudend 
soepel beleid van de centrale 
banken.
De Amerikaanse Standard-
&Poor’s-500-index haalde 
een totale return (indexevo-
lutie + dividenden) van 256 
procent, of een jaargemid-
delde van 13,5 procent. Dat 
het toch op de eerste plaats 
een Amerikaans beursfeestje 
is geweest, blijkt uit het feit 
dat de return van de Euro-
stoxx-50 met 86 procent een 
stuk bescheidener was 
( jaargemiddelde van 6,5%). 
De Bel-20 deed het wat be-
ter met 130 procent return, 

maar bleef toch ook een heel 
eind verwijderd van de pres-
taties op Wall Street. Echt 
slecht af is wie het hele de-
cennium in goudmijnen be-
legd heeft. Tegenover een 
winst van 256 procent op 
Wall Street staat een verlies 
van 37 procent voor wie in 
de goudmijnindex (HUI) ge-
investeerd bleef.
Als we dan kijken naar de 
twee decennia sinds de 
eeuwwisseling, dan is het 
beeld een pak genuanceer-
der. De goudmijnindex haal-
de in de periode 2000-2019 
een return van 289 procent 
en klopt daarmee redelijk 
nipt de S&P-500, die op 227 
procent return uitkwam. 
Want het eerste decennium 
van de 21ste eeuw kende een 
ander verloop dan dat na 
2010. De Nillies (2000-2009) 
werden gekenmerkt door 
het uiteenspatten van de 
technologiezeepbel en de 
bankencrisis, zodat de beur-
zen twee crashes doormaak-
ten in één decennium en de 
return op Wall Street uit-
kwam op -9 procent. In die-
zelfde periode blonken de 
edelmetalen en tekende de 
goudmijnindex een fantasti-
sche return van 523 procent 
op.

Uitkijken voor de kater
De hamvraag is nu of we op-
nieuw Roaring Twenties 
(roerige jaren twintig) krij-
gen, zoals in de vorige eeuw, 
met fors stijgende beurzen. 
Dat zou natuurlijk heel sterk 
zijn, na de aanhoudende 
klim in het afgelopen decen-
nium. Tenslotte houdt zo-
wel de economische cyclus 
als de stierenmarkt (hausse-
markt, stijgende beurstrend) 
op Wall Street al historisch 
uitzonderlijk lang aan.
We herhalen dat we na een 
aantal moeilijke maanden 
verwachten dat nog wel een 
verlengstuk wordt gebreid 
aan de huidige stijgende 
beurstrend. Zolang het 
scenario van een matige eco-
nomische groei en een lage 
rente geldt, is dat gunstig 

voor de aandelenmarkten. 
Een opmars van de S&P-500 
richting 4000 punten valt de 
komende jaren dan ook niet 
uit te sluiten. Maar we vre-
zen dat we, nog voor het 
midden van het decennium, 
weer in een berenmarkt (da-
lende beurstrend) terecht-
komen. De combinatie van 
een gigantische schulden-
berg en economische tegen-
spoed zal de waarderingen 
fors naar beneden halen, 
maar ook de edelmetalen 
meer dan ooit doen schitte-
ren. We verwachten een 
heel gevarieerd en dus op-
windend decennium. z
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Na een moeilijke 
periode verwachten 

we dat nog een 
verlengstuk wordt 

gebreid aan de 
stijgende beurstrend.
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inside beleggen analyse

Zilver steeg vorig jaar 15 
procent en bleef voor het 
derde jaar op rij achter 

bij de prestatie van goud, dat 
19 procent klom. De onder-
waardering van zilver ten 
opzichte van het gele metaal 
is daarmee nog toegenomen. 
De goud-zilverratio be-
draagt 87, onder de piek van 
juli (93,5) maar historisch 
nog steeds erg hoog. Zilver 
heeft dus nog een serieuze 
inhaalbeweging tegoed.
De mijnaandelen deden het 
beter dan het metaal. De So-
lactive Global Silver Miners- 
index klom 33 procent 
hoger. Individuele aandelen, 
zoals de kersverse porte-
feuillewaarde First Majes-
tic Silver (+104%) en de 
portefeuillewaarde sinds 
langer Pan American Silver 
(+62%), waren outperfor-
mers. Zij kwamen hier on-
langs nog aan bod. In deze 
analyse bekijken we andere 
interessante zilverprodu-
centen.
De term zilverproducent is 
wat misleidend, omdat het 
aandeel van zilver in de om-
zet van de besproken bedrij-
ven de voorbije jaren 
stelselmatig is gedaald. Door 
de forse dalingen van de zil-
verprijs tussen 2013 en 2016 
hebben veel zilvermijngroe-
pen gediversifieerd naar 
goud en andere metalen. 
Onderstaande tabel toont 
het verwachte aandeel van 
de verkoop van zilver in de 
groepsomzet van 2020.

Endeavour Silver (EXK US)
Endeavour bezit productie- 
en exploratie-activa in 
Mexico. De drie operatione-
le ondergrondse goud- en 
zilvermijnen in Mexico zijn 
gezegend met relatief rijke 
ertsen. De recentste aan-
winst is El Compas, dat vo-
rig jaar in gebruik is 
genomen. Het stilleggen van 
de productie bij El Cubo was 
dan weer een onaangename 
verrassing. Daardoor lagen 
de productiecijfers van goud 
en zilver in het vierde kwar-
taal onder de verwachtingen 
en haalde het bedrijf de jaar-
prognoses niet. De output 
daalde in 2019 met 27 pro-
cent naar 7,1 miljoen troy 
ounce zilver-equivalent. En-
deavour beschikt over twee 
exploratieprojecten (zilver), 
waarvan Terronera het verst 
gevorderd is. Endeavour is 
verlieslatend, maar beschikt 
wel over een nettocashposi-
tie van 13 miljoen dollar. Het 
management verwacht voor 
de drie operationele mijnen 
beterschap in 2020. Het 
aandeel is een prima play 
met wel een hoger dan ge-
middeld risico op een aan-
trekkende zilverprijs.

Hochschild Mining  
(HOC LN)
De geschiedenis van Hoch-
schild gaat terug tot 1911 en 
de groep is altijd in familiale 
handen gebleven. Eduardo 
Hochschild controleert via 

een familiale holding iets 
meer dan de helft van de 
aandelen. De mijngroep 
heeft drie operationele acti-
va, waarvan twee in Peru 
(Inmaculada en Pallancata) 
en een in Argentinië (San 
José). Die zullen dit jaar 
35 miljoen troy ounce zilver- 
equivalent opleveren, tegen-
over 37 miljoen vorig jaar. 
Inmaculada staat in voor 
twee derde van de goudpro-
ductie en een derde van de 
zilverproductie. Bovendien 
is het exploratiepotentieel er 
erg groot. Hochschild wil 
dat elke mijn tegen 2021 een 
resterende levensduur van 
minstens vijf jaar heeft. Dat 
is vooral een probleem bij 
Pallancata, waar het uitbrei-
den van de reserves vorig 
jaar vertraging opliep. Een 
wildcard is het omvangrijke 
Volcan-goudproject in Chili, 
met 9 miljoen troy ounce 
aan reserves. Door de lage 
grades (ertsen met een laag 
goudgehalte) wordt het pro-
ject pas rendabel bij hogere 
goudprijzen. De aankoop 
van het BioLantanidos-pro-

ject voor zeldzame aard-
metalen (rare earth) in Chili 
deed eind vorig jaar wel de 
wenkbrauwen fronsen.
Hochschild staat (nog) niet 
op de radar van grote inves-
teerders en wordt daarom 
met een korting verhandeld 
tegenover de sectorgenoten 
die op de Noord-Amerikaan-
se beurzen noteren. In ver-
houding tot de output is het 
aandeel zelfs goedkoop. Een 
pluspunt is de sterke finan-
ciële situatie van de groep 
met 95 miljoen dollar aan li-
quiditeiten en een schuld 
van 162 miljoen dollar. 
Hochschild keert als een van 
de weinige spelers in het zil-
versegment ook een aardig 
dividend uit. Hochschild is 
mede daarom koopwaardig.

Fortuna Silver (FSM US)
Bij Fortuna Silver stond zil-
ver vorig jaar nog in voor 55 
procent van de groepsomzet. 
Dat cijfer zal afnemen naar 
30 procent wanneer de Lin-
dero-goudmijn in Argentinië 
dit jaar operationeel wordt. 
Lindero moet dit jaar 90.000 
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KERNCIJFERS ZILVERMIJNEN        Bron: Bloomberg

  Naam Beurswaarde Prest. 12 mnd  k/w 2020  koers/boekwaarde  Dividend- 
     rendement

Hecla Mining  1,6 miljard USD +12% - 1 0,3%

Coeur Mining  1,5 miljard USD  +22% - 1,6 -

Hochschild  850 miljoen GBP -5% 18  1,5 1,9%

Fortuna Silver  593 miljoen USD  -6% 23 1 -

Endeavour Silver  306 miljoen USD  -3%  - 2,3 -

Doe in 2020 een gouden zet met zilvermijnen

VERWACHT AANDEEL 
ZILVER IN OMZET 2020

Endeavour Silver  57%

Hochschild  45%

Fortuna Silver  30%

Coeur Mining  27%

Hecla Mining  24%



troy ounce goud opleveren 
en heeft een levensduur van 
dertien jaar. Twee lagekos-
tenmijnen in Mexico en 
 Peru zorgen voor een zilver-
productie van 18 miljoen 
troy ounce. Fortuna beschikt 
ook over een mooie pijplijn 
aan interessante exploratie-
projecten en heeft een be-
lang van 24,2 procent in 
Medgold Resources. Tegen-
over een cashpositie van 
72 miljoen dollar staat een 

schuld van 136 miljoen dol-
lar. Fortuna Silver is enkel 
speculatief koopwaardig.

Coeur Mining (CDE US)
Het aandeel van de Ameri-
kaanse mijngroep Coeur Mi-
ning (vroegere naam: Coeur 
d’Alene) steeg vorig najaar 
fors, om de jongste weken 
opnieuw sterk terug te val-
len na twee adviesverlagin-
gen van beurshuizen. Coeur 
telt vijf operationele mijnen, 
maar kampt historisch met 
een bovengemiddelde kos-
tenstructuur en een hoge 
schuld. Het aandeel van zil-
ver in de groepsomzet is 
stelselmatig gedaald en be-
draagt nog maar 27 procent. 
Het kroonjuweel van de 
groep is Palmarejo (Mexico), 
dat instaat voor de helft van 
de zilverproductie en bijna 
30 procent van de goudout-
put. Palmarejo is de enige 
mijn die ook bij lagere zil-
verprijzen positieve kasstro-
men opleverde. Kensington 
(Alaska) staat in voor 35 pro-
cent van de goudproductie. 

Wharf in Zuid-Dakota, goed 
voor een kwart van de goud-
productie, realiseerde tussen 
juli en december de beste 
tweede jaarhelft sinds 2016 
en genereert positieve kas-
stromen. Bij Rochester 
(goud en zilver in Nevada) is 
de kasstroom negatief, maar 
er is beterschap op komst. 
Aan de eind 2017 gekochte 
Silvertip-mijn (zilver, lood 
en zink in British Colombia, 
Canada) heeft Coeur nog 
maar weinig plezier beleefd. 
De beloofde turnaround laat 
op zich wachten en de prog-
noses zijn niet gehaald. Op 
groepsniveau rekent Coeur 
voor 2019 op 334.000 tot 
371.000 troy ounce zilver en 
12,2 tot 14,7 miljoen troy 
ounce goud. Tussen januari 
en september 2019 was er 
een nettoverlies van 51 mil-
joen dollar, maar de vrije 
kasstroom was in het derde 
kwartaal wel positief. De ho-
gere zilverprijzen beloven op 
jaarbasis beterschap. Bij een 
verdere terugval onder 6 dol-
lar wordt Coeur opnieuw 
aantrekkelijk om te kopen.

Hecla Mining (HL US)
Tot vorig najaar was Hecla 
Mining een van de slechtst 
presterende edelmetaalaan-

delen. Na de aankoop van 
enkele goudactiva in Nevada 
was de schuld opgelopen 
naar bijna 600 miljoen dol-
lar. Door de lage zilverprijs 
en problemen bij Lucky Stri-
ke in Idaho was de cashposi-
tie na de eerste jaarhelft 
geslonken tot minder dan 
10 miljoen dollar. Een her-
stel van de zilverprijs bracht 
redding in de tweede jaar-
helft, waardoor de kasstro-
men weer aantrokken. Er is 
ook goede hoop dat het ar-
beidsconflict bij Lucky Fri-
day eindelijk opgelost raakt. 
De productie bij Lucky Fri-
day verschrompelde in 2018 
tot amper 169.000 troy oun-
ce, om vorig jaar terug aan te 
trekken naar 625.000 troy 
ounce, nadat Hecla een be-
roep had gedaan op contrac-
tueel personeel. Hecla zal de 
productie bij Lucky Strike in 
verschillende fases weer 
verhogen en hoopt dat de 
mijn met een resterende le-
vensduur van zeventien jaar 
zo snel mogelijk weer op 
kruissnelheid is. Greens 
Creek in Alaska is het kroon-
juweel van de groep met erg 
lage productiekosten 
(7,5 dollar per troy ounce). 
De mijn zag vorig jaar de 
goud- en zilverproductie 

met respectievelijk 10 en  
24 procent aantrekken. Vo-
rig jaar produceerden de 
mijnen van de groep geza-
menlijk 12,6 miljoen troy 
ounce zilver (+22% op jaar-
basis) en een recordhoeveel-
heid van 273.000 troy ounce 
goud (+4%).
Op de financiële resultaten 
van 2019 is het nog enkele 
weken wachten, maar na 
drie kwartalen in 2019 was 
er een verlies van 91,6 mil-
joen dollar. Een hogere out-
put bij Lucky Friday en 
aantrekkende zilverprijzen 
moeten dit jaar een positieve 
vrije kasstroom van 90 mil-
joen dollar opleveren. Toch 
is blind optimisme niet aan 
de orde, want de kans op 
verwatering door een bijko-
mende aandelenuitgifte is 
heel groot. Het grootste deel 
van de schuld vervalt in 2021 
en zal dit jaar doorgerold 
moeten worden. Het ma-
nagement van Hecla zal vrij-
wel zeker van de verbeterde 
situatie gebruikmaken om 
extra geld op te halen. Na de 
klim van de voorbije maan-
den verdient het daarom de 
voorkeur aan de zijlijn te 
blijven staan tot er meer 
nieuws komt rond een kapi-
taaloperatie. z
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Zilver heeft nog een 
serieuze inhaal-

beweging tegoed.



inside beleggen aandelen

De aandeelhouders van 
het diagnosticabedrijf 
Biocartis slaakten op  

9 januari een zucht van ver-
lichting. Afgaand op de 
koersevolutie de dagen voor 
de businessupdate, was de 
markt er niet gerust in. Maar 
gelukkig bevestigde het be-
drijf dat de in september 
drastisch verlaagde ver-
wachtingen voor 2019 wer-
den gehaald. Vorig jaar wer-
den 337 nieuwe Idylla’s 
geplaatst. De verwachtingen 
lagen initieel op 350 toestel-
len, later verlaagd naar 325 à 
350 toestellen. Alles bij el-
kaar is dat een mooie groei, 
te vergelijken met de toe-
name met 326 toestellen in 
2018. In de eerste jaarhelft 
werden 156 toestellen ge-
plaatst. Eerder liet Biocartis 
weten dat 40 procent van de 
nieuwe plaatsingen in het 
derde kwartaal in de Ver-
enigde Staten gebeurde. Het 
aantal geplaatste Idylla’s is 
eind 2019 opgelopen tot 
1310.

Veruit de meeste aandacht 
ging naar de groei van het 
aantal verkochte test-
cartridges. Die verkoop 
moet op termijn een recur-
rente winstgevende bedrijfs-
voering mogelijk maken. Bij 
de halfjaarrapportering 
bleek het aantal verkochte 
cartridges toegenomen met 
een ontgoochelende 24 pro-
cent, van 58.000 cartridges 
in de eerste helft van 2018 
tot 72.000. Daarop verlaagde 
Biocartis de verwachte jaar-

groei van 60 à 65 naar 30 à 
35 procent. Dat cijfer impli-
ceerde een volume van 
100.000 à 107.000 verkochte 
testen in de tweede jaarhelft. 
Na het derde kwartaal 
(+27% tegenover 2018) lag 
de jaargroei op 25 procent. 
Dankzij een sterker vierde 
kwartaal (minstens +45%) 
klokte Biocartis af op een 
jaarvolume van 175.000 tes-
ten, een stijging met 32 pro-
cent tegenover 2018 (+37% 
in de tweede jaarhelft). Het 
sterke vierde kwartaal wijst 
op een aanzienlijke groei-
versnelling in de Verenigde 
Staten. De trager dan ver-
wachte Amerikaanse groei 
deed de groep beslissen daar 
de verkoop volledig in eigen 
handen te nemen.
Ook de kaspositie voldeed 
aan de verwachtingen. Die 
bedroeg eind 2019 179 mil-
joen euro, tegenover het 
vooropgestelde bedrag van 
170 à 175 miljoen. De cash-
burn in het vierde kwartaal 
beliep 18 miljoen euro. Ge-
lukkig haalde Biocartis via 
een financieringsoperatie in 
de eerste helft van 2019 
ruim 200 miljoen euro op. 
Dat geeft het bedrijf de tijd 
om de noodzakelijke groei te 
bewerkstelligen.

Biocartis wil vooral zijn geo-
grafische expansie vervolle-
digen, wat in 2019 werd 
bezegeld met het sluiten van 
een joint venture met Wond-
fo in China en een distribu-
tiepartnerschap met 
Nichirei Bioscience in Ja-
pan. In Japan heeft Biocartis 
in oktober al een belangrijke 
stap richting commercialisa-

tie gezet met de succesvolle 
registratie van het Idylla- 
platform. De volgende stap 
is het verkrijgen van com-
merciële goedkeuringen van 
de Idylla-testen in de Ver-
enigde Staten en Japan.
Daarnaast is er de verdere 
uitbreiding van het testme-
nu, zowel via eigen ontwik-
keling als via partners. In 
oktober lanceerde Biocartis 
een vloeibare longkankertest 
voor wetenschappelijk ge-
bruik. Dit jaar volgt de be-
langrijke gene fusion-test 
voor longkanker, en voor 
borstkanker start binnen-
kort de validatiestudie van 
de Idylla Oncotype DX Bre-
ast Recurrence Score-test 
van Genomic Health, met 
een voorziene lancering la-
ter dit jaar. We verwachten 
in 2020 nieuwe stappen in 
de partnerschappen.

Conclusie
Het aandeel van Biocartis 
beleefde een opluchtingsral-
ly na het behalen van de her-
ziene jaarverwachtingen. 
Het is een eerste stap om het 
geschonden beleggersver-
trouwen te herstellen. Een 
tweede belangrijk moment 
wordt de jaarapportering op 
5 maart, waar Biocartis zijn 
jaarverwachtingen voor 
2020 bekendmaakt. We be-
kijken daarna of we onze 
 positie in de voorbeeldpor-
tefeuille uitbreiden. z

BIOCARTIS

Groeiversnelling in vierde kwartaal

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 januari

Koers: 6,27 euro

Ticker: BCART BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 353,5 miljoen euro

K/w 2018: -

Verwachte k/w 2019: -

Koersverschil 12 maanden: -46%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: -

De aandeelhouders 
slaakten een zucht 

van verlichting.
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Cofinimmo heeft de voor-
bije vijftien maanden de 
hausse van de vastgoed-

vennootschappen niet ge-
mist. De beurswaarde steeg 
met ruim 25 procent, met 
dank aan de aanhoudend 
lage rente en de betere re-
sultaten. De strategische 
bijsturing, met de focus op 
zorgvastgoed in plaats van 
kantoorvastgoed, werpt sa-
men met de versnelde inves-
teringen steeds meer vruch-
ten af. In de eerste negen 
maanden van vorig jaar ste-
gen de brutohuurinkomsten 
met 9,1 procent, wat de basis 
legde voor een winst van 
5,06 euro per aandeel, te-
genover 4,89 euro in de-
zelfde periode vorig jaar. 
Over heel 2019 moet het 
nettoresultaat van de ker-
nactiviteit – zonder reke-
ning te houden met variaties 
in de waarde van de gebou-
wen en de financiële instru-
menten – uitkomen op een 
winst van 6,74 euro per aan-
deel. Dat maakt een ver-
hoogd brutodividend van 
5,6 euro per aandeel moge-
lijk.
Het hogere dividend vol-
staat niet om de stijging van 
de beurskoers bij te benen, 
waardoor het dividendren-
dement is gedaald naar nog 
iets meer dan 4 procent. Co-
finimmo was lang een van 
de weinige vastgoedven-
nootschappen die met een 
beperkte premie noteerden 
tegenover hun intrinsieke 
waarde, maar ook dat is 
voorbij. Beleggers betalen 
een premie van ruim 30 pro-
cent ten opzichte van de 
marktwaarde van de vast-
goedportefeuille. Daartegen-
over staat het gedaalde 
risicoprofiel en de beschei-
den, maar nieuwe groei. Het 

is uitkijken naar de perspec-
tieven die het management 
schetst bij de bekendmaking 
van de jaarresultaten op  
13 februari.
In 2019 investeerde Cofin-
immo voor bijna 500 mil-
joen in zorgvastgoed, 
waarvan 300 miljoen euro 
op de Belgische markt, en 
bijna 200 miljoen euro op de 

andere kernmarkten in 
Duitsland, Nederland en 
Frankrijk. Cofinimmo zette 
ook zijn eerste stappen op 
de Spaanse markt, met een 
investering van 45 miljoen 
in vijf nieuwbouwprojecten. 
Het management wil een 
aanzienlijke portefeuille op-
bouwen op de Spaanse 
markt, die groeiperspectie-
ven en nog aantrekkelijke 
rendementen biedt. De 
Spaanse bevolking vergrijst 
snel, maar er is een tekort 
aan moderne woon-zorg-
centra. De projecten van Co-
finimmo zijn er voor twintig 
jaar verhuurd, met een bru-
tohuurrendement van 6 pro-
cent. Dat smaakt naar meer. 
Het bedrijf beschikt nog 
over voldoende financiële 
slagkracht. Een schuldgraad 
van 42,2 procent laat extra 
investeringen toe. Als zich 
grote interessante investe-
ringsprojecten aandienen, is 
een kapitaalverhoging niet 
uitgesloten, zeker als Cofin-
immo een hoofdrol wil spe-
len in de consolidatie op de 
West-Europese markt van 
het zorgvastgoed.
Dankzij die investeringen is 
het aandeel van het zorg-
vastgoed gestegen tot  
56 procent van de porte-

feuille. De transformatie van 
de portefeuille is indruk-
wekkend. Sinds 2005 heeft 
het bedrijf voor 2,1 miljard 
euro in zorgvastgoed geïn-
vesteerd en voor ruim 
600 miljoen euro aan kanto-
ren verkocht. Het brutoren-
dement op zorgvastgoed is 
iets lager dan op kantoor-
vastgoed, maar dat wordt 
gecompenseerd door het be-
perkte risico op leegstand en 
de grotere waardevastheid 
van zorgvastgoed. In de eer-
ste negen maanden steeg de 
waarde van het zorgvast-
goed met 2,3 procent. Er is 
ook een fiscale opsteker bin-
nen handbereik. Zodra het 
aandeel van het zorgvast-
goed 60 procent bedraagt, 
genieten beleggers een ver-
laagde roerende voorheffing 
van 15 procent. Intussen 
maakt Cofinimmo ook de 
kantoorportefeuille waarde-
vaster door kantoren in de 
rand van Brussel te verko-
pen, en vooral te investeren 
in kantoorgebouwen in het 
centrum van de stad, die vlot 
bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

Conclusie
Door de verhoging van de 
beurskoers is het divi-
dendrendement gedaald en 
is de premie tegenover de 
intrinsieke waarde gestegen. 
Daar staat een vastgoedpor-
tefeuille met een beperkt 
 risico en bescheiden groei-
perspectieven tegenover. 
Die balans is nog in even-
wicht. Het advies blijft hou-
den. z

COFINIMMO

Prijziger, maar nog niet duur
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Koers: 134 euro

Ticker: COFB BB

ISIN-code: BE0003593044

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 3,4 miljard euro

K/w 2019: 18

Verwachte k/w 2020: 20

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 4,1%

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 15 januari



Hugo Boss is een van de 
wereldmarktleiders in 
het hoogste segment 

van de modemarkt, maar het 
Duitse luxemerk rijdt de 
jongste jaren een hobbelig 
parcours op de beurs van 
Frankfurt, zoals wel meer 
merkengiganten. Na een bij-
zonder zwak jaar 2016, met 
een spectaculaire koersval 
tot gevolg, leek Hugo Boss in 
2018 op weg naar een om-
mekeer. De vergelijkbare 
winkelomzet, tegen con-
stante wisselkoersen, nam 
toe. Dat hadden we toen al 
twee jaar lang niet meer ge-
zien bij het Duitse luxe-
merk. Maar in de loop van 
2019 vielen de resultaten 
weer tegen.
Nochtans blijft de bedrijfs-
leiding niet bij de pakken 
zitten. Topman Mark Lan-
ger presenteerde in januari 
2019 nog een nieuw en am-
bitieus strategisch plan. Te-
gen 2022 moest de omzet te-
gen constante wisselkoersen 
weer groeien met 5 tot  
7 procent. De bedrijfswinst 
moest jaarlijks nog sneller 
groeien, zodat de ebit-marge 
(bedrijfswinst/omzet) naar 
15 procent zou gaan. Maar 
die ambities moest de be-
drijfsleiding begin novem-
ber, bij de aankondiging van 
de cijfers over het derde 
kwartaal, al inslikken. De ra-
tio’s blijven gelden “voor de 
middellange termijn” en niet 
langer tegen 2022.
Om de winstgevendheid te 
verbeteren, moeten de mer-
ken weer aantrekkelijker 
worden. Personalisatie en 
snelheid moeten daarvoor 
zorgen. Hugo Boss wil zijn 
aanbod persoonlijker en de 
winkelervaring uniek ma-
ken. Daarnaast wil het snel-
ler inspelen op wijzigingen 

in de mode en de behoeften 
van de klant. Dat vergt bij-
komende investeringen in 
logistiek en IT.
Het zal niet vanzelf gaan, 
zoals de cijfers over de eer-
ste drie kwartalen van 2019 
aangeven (de jaarcijfers zijn 
voor 5 maart). De Ameri-
kaanse markt liet de Duitse 
groep in de steek. Op 

groepsniveau steeg de omzet 
met 2 procent, van 2,01 naar 
2,06 miljard euro. Tegen 
constante wisselkoersen was 
er 1 procent meer omzet. De 
uitblinker blijft de online-
verkoop. Daar viel een toe-
name van 36 procent te no-
teren ten opzichte van het 
derde kwartaal van 2018, 
maar voor het volledige 
boekjaar 2018 was er zelfs 
een toename met 41 procent 
tegenover 2017.
In Europa was er beterschap 
in de eerste drie kwartalen 
(+2% tegen constante wis-
selkoersen), maar in de Ver-
enigde Staten (-7% tegen 
constante wisselkoersen) 
werd het een serieuze tegen-
valler. Azië/China (+5%) 
blijft gunstig evolueren. De 
rendabiliteit kreeg een flinke 
knauw. Het bedrijfsresultaat 
(ebit), zonder rekening te 
houden met IFRS-16 
(leasecontracten), zakte met 
10 procent, van 235 naar 
211 miljoen euro. De ebit-
marge ging dus verder ach-
teruit, van 11,7 naar 10,2 pro-
cent voor de eerste negen 
maanden. De winstgevend-
heid piekte bij Hugo Boss in 
2013 op een ebit-marge van 
24,3 procent. De ebit-marge 
is sindsdien dus met ruim de 

helft gedaald. Op 5 maart zal 
blijken of de door het ma-
nagement voorspelde mar-
geverbetering in het vierde 
kwartaal er is gekomen. De 
bedrijfsleiding mikt op 330 à 
340 miljoen euro ebit voor 
2019, tegenover 347 miljoen 
euro in het boekjaar 2018 of 
op basis van het midden van 
de vork slechts een daling 
met 3,5 procent.

Conclusie
Het ontgoochelende jaar 
2019 heeft het management 
er snel toe gedwongen de 
ambitieuze doelstellingen 
voor 2022 aan te passen tot 
‘middellange termijn’. Tegen 
12 keer de verwachte winst 
voor dit jaar en 7,5 keer de 
verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde 
en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) is het aandeel niet 
duur. z

HUGO BOSS

Een erg ontgoochelend 2019

inside beleggen aandelen

Het Duitse 
luxeconcern rijdt  

de jongste jaren een 
hobbelig parcours.
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Koers: 43,03 euro

Ticker: BOSS GR

ISIN-code: DE000A1PHFF7

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 3,03 miljard euro

Verwachte k/w 2019: 13,5

Verwachte k/w 2020: 12,5

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 6,3%

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 januari



De Noord-Amerikaanse 
meststoffengigant 
Nutrien, de fusiegroep 

van het Canadese Potash 
Corp en het Amerikaanse 
Agrium, verlaagde bij de 
presentatie van het derde-
kwartaalrapport in novem-
ber opnieuw de jaarver-
wachtingen. Een verrassing 
was dat niet, want hetzelfde 
lot ondergingen zowat alle 
sectorgenoten die in het 
derde kwartaal werden ge-
confronteerd met een on-
verwachte terugval van de 
wereldvraag naar potas. Dat 
is een gevolg van hoge voor-
raden en onzekerheid over 
de vernieuwing van afname-
contracten door India en 
China.

Initieel verlaagde Nutrien 
de potasproductie met 
700.000 ton – op een ver-
wachte jaarverkoop van 12,6 
à 13 miljoen ton –, in novem-
ber gevolgd door een extra 
vermindering met 300.000 
ton. Tot dan ging de mest-
stoffengigant uit van een 
wereldvraag voor 2019 van 
65 à 67 miljoen ton, maar dat 
werd bijgesteld naar 64 à 
65 miljoen ton. De ver-
wachte eigen verkoop zakte 
naar 11,6 à 12 miljoen ton. 
Voor 2020 mikt Nutrien op 
een stevig herstel van de we-
reldvraag naar 67 à 69 mil-
joen ton. En in november 
noopte een staking bij de 
Canadese spoorwegen 
Nutrien ertoe zijn grootste 
Canadese potasmijn Rocan-

ville twee weken stil te leg-
gen.
De cijfers over het derde 
kwartaal vielen tegen. De 
nettowinst van 0,24 dollar 
per aandeel lag 18 dollarcent 
onder de verwachtingen. De 
recurrente bedrijfskas-
stroom (rebtida) daalde op 
groepsniveau tegenover het 
derde kwartaal van 2018 met 
6 procent tot 785 miljoen 
dollar, door een terugval bij 
potas (-14% tot 430 miljoen), 
de nitraatmeststoffen (-9% 
tot 247 miljoen) en de fos-
faatmeststoffen (-55% tot 
34 miljoen). Alleen de re-
tailafdeling deed beter: +64 
procent tot 190 miljoen dol-
lar. Na negen maanden was 
er nog een verbetering met 
11 procent tot 3,35 miljard 
dollar, waarvan 1 miljard af-
komstig van retail (+1%), 
1,44 miljard van potas 
(+19%), 980 miljoen (+10%) 
van de nitraten en 140 mil-
joen (-31%) van de fosfaten. 
De jaarverwachtingen voor 
de gezuiverde nettowinst 
per aandeel werden verder 
verlaagd van 2,7 à 3 dollar 
(initieel 2,8 à 3,2 dollar) naar 
2,3 à 2,55 dollar, en voor de 
rebitda mikt Nutrien nog op 
4 à 4,3 miljard dollar tegen-
over nog 4,35 à 4,7 miljard 

bij het halfjaarrapport.
Nutrien greep de zwakke 
marktomgeving aan om in 
november het aandelen-
inkoopprogramma met 
12 miljoen aandelen uit te 
breiden, waardoor tussen 19 
februari 2019 en 26 februari 
2020 42,2 miljoen aandelen 
of 7 procent van de uit-
staande aandelen zullen zijn 

ingekocht. Dat brengt het to-
taal van de jongste twee jaar 
op ruim 12 procent.
Het ondernemingsplan voor 
de periode van 2019 tot en 
met 2023 stelt een operatio-
nele kasstroom van 22 à 
25 miljard dollar voorop. 
Daarvan is de helft gereser-
veerd voor de financiering 
van het dividend (5 miljard) 
en onderhoudskapitaalin-
vesteringen (6 miljard). 
Daarnaast voorziet Nutrien 
5 à 6 miljard dollar voor 
overnames en investeringen 
in het digitale platform in 
retail en kleinere uitbreidin-
gen van bestaande projecten 
in de potas- en nitraatafde-
ling. De overige 6 à 8 miljard 
dollar wordt opportunis-
tisch ingezet, onder meer 
voor aandeleninkooppro-
gramma’s.
Wellicht lonkt Nutrien ook 
naar de Canadese potasmijn 
Bethune van het Duitse K+S, 
waarvan de Duitsers in de-
cember aangaven een ver-
koop te overwegen.

Conclusie
Het aandeel van Nutrien is 
minder volatiel dan de 
meeste sectorgenoten door 
het lagere risicoprofiel. We 
verwachten dit jaar beter-
schap voor de sector na een 
uitermate lastig 2019 en ver-
hogen het advies. Het aan-
deel noteert aantrekkelijk 
tegen 16,9 keer de verwachte 
winst 2020 en 8,8 keer de 
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de 
verwachte ebitda 2020. z

NUTRIEN

Noord-Amerikaanse rots in de branding

Nutrien lonkt wellicht 
naar de Canadese 

potasmijn Bethume 
van K+S.
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Koers: 47,94 dollar

Ticker: NTR US

ISIN-code: CA73755L1076

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 27,5 miljard dollar

K/w 2018: 20

Verwachte k/w 2019: 21

Koersverschil 12 maanden: -6%

Koersverschil sinds jaarbegin: 0%

Dividendrendement: 3,8%

B
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Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 januari



De derdekwartaalcijfers 
van het boekjaar 2019- 
2020 (afsluitdatum 

29/2/2020) bij Südzucker 
oogstten andermaal een ne-
gatieve koersreactie na het 
forse koersherstel van de 
voorbije maanden. Voor de 
suikerprijs is het ergste wel 
duidelijk achter de rug. De 
wereldprijzen vertoonden 
de voorbije maanden al her-
stel. De prijzen in de Euro-
pese Unie hinken nog ach-
terop, maar iedereen 
verwacht een inhaalbewe-
ging. Er wordt dit jaar een 
significant tekort verwacht 
op de suikermarkt. De sui-
kerproductie is gedaald. Dat 
is het gevolg van de lagere 
prijzen, waardoor de produ-
centen een capaciteitsver-
mindering doorvoerden, en 
van twee erg droge zomers 
op rij. Vooral de zomer van 
2019 woog stevig op de pro-
ductie.
In de eerste negen maanden 
van het lopende boekjaar 
(periode maart-november) 
daalde de omzet met  
3,16 procent, van 5,19 naar 
5,03 miljard euro. De daling 
is minder sterk dan in de 
eerste jaarhelft (-4,6%). De 
hoofdoorzaak is de stevige 
omzetdaling (-15,6%) in het 
suikersegment, van 2,06 
naar 1,74 miljard euro. Maar 
ook daar is de achteruitgang 
minder sterk dan in de eer-
ste jaarhelft (-19%). Südzuc-
ker verwacht voor het volle-
dige boekjaar een productie 
van 4,3 miljoen ton suiker, 
tegenover 4,6 miljoen ton in 
het vorige boekjaar. Die pro-
ductie haalt het uit 28,4 mil-
joen ton suikerbieten, tegen-
over 29,3 miljoen ton in het 
boekjaar 2018-2019. Met die 
productiecijfers blijft Süd-
zucker veruit de grootste 

suikerproducent in Europa. 
Het wordt sinds jaar en dag 
gecontroleerd door een coö-
peratie van zowat 30.000 
suikerbietentelers (56% van 
de aandelen).

Het afgelopen decennium 
diversifieerde Südzucker. De 
beursgenoteerde dochter 
Crop Energies is een van de 
grootse Europese spelers in 
bio-ethanol. Südzucker is 
ook het Europese nummer 
één in fruitbereidingen en 
-concentraten. Daarnaast 
zijn er nog de ‘specialitei-
ten’. Het is onder meer de 
Europese marktleider in 
diepgevroren pizza. De om-
zet van die specialiteiten 
steeg van 1,71 naar 1,796 mil-
jard euro, waardoor de af-
deling het meest bijdraagt 
tot de groepsomzet.
De daling van de groepsebit 
werd in het derde kwartaal 
sterk teruggedrongen. Na 
zes maanden was er nog een 
terugval met bijna 47 pro-

cent, maar na negen maan-
den bedraagt de daling nog 
amper 2,6 procent (van 116 
naar 113 miljoen euro). In 
het derde kwartaal vermin-
derde het verlies van 85 mil-
joen in het vorige boekjaar 
naar 54 miljoen nu. Het ver-
lies van 146 miljoen euro aan 
ebit in het suikersegment 
werd voor een groot stuk ge-

compenseerd door Crop 
Energies, waar de ebit fors 
herstelde van 19 naar 70 mil-
joen euro. Bij de afdeling 
specialiteiten steeg de ebit, 
van 118 naar 143 miljoen 
euro. De afdeling fruitberei-
dingen en -concentraten 
deed het minder goed. On-
danks een stabiele omzet 
zakte het bedrijfsresultaat 
van 62 naar 46 miljoen euro.
Het management bevestigde 
de eerdere prognose voor 
net gestarte boekjaar 2019- 
2020. Het verwacht een om-
zet tussen 6,7 en 7 miljard 
euro, vergelijkbaar met het 
vorige boekjaar. Na een veel 
beter derde kwartaal is 
prognose voor de ebit opge-
trokken naar 70 tot 130 mil-
joen euro.

Conclusie
Het koersherstel van het 
suikeraandeel blijft verlopen 
met hoogten en laagten 
(doorgaans na de resulta-
ten). We zijn dan ook blij dat 
we voor de bekendmaking 
van de resultaten de helft 
van onze positie uit de voor-
beeldportefeuille hebben 
verkocht. Maar in een meer-
jarenperspectief blijft het 
aandeel potentieel hebben. 
De kans bestaat dan ook dat 
we onze positie bij een ver-
dere koerscorrectie opnieuw 
optrekken. z

SÜDZUCKER

Beter, maar niet goed genoeg

inside beleggen aandelen

De koers reageerde 
andermaal  

negatief op de  
kwartaalcijfers.
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Koers: 15,65 euro

Ticker: SZU GR

ISIN-code: DE0007297004

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 3,20 miljard euro

K/w 2018-‘19: -

Verwachte k/w 2019-‘20: -

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4,5% 
Dividendrendement: 1,3%

B
I

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 15 januari



De edelmetalen hebben in 
2019 een goede prestatie 
neergezet. Goud en zil-

ver klommen respectievelijk 
19 en 16 procent hoger. Pal-
ladium bereikte zelfs een 
 recordkoers. Wheaton Pre-
cious Metals (WPM) profi-
teerde van hogere edelme-
taalprijzen. Daardoor ging 
het de goede richting uit met 
zowel de omzet, de winst als 
de kasstromen.
WPM hanteert het strea-
ming- bedrijfsmodel, wat wil 
zeggen dat het in ruil voor 
een kapitaalinjectie gedu-
rende een bepaalde periode 
recht krijgt op een percen-
tage van de toekomstige 
edelmetaalproductie van 
een mijn tegen een vooraf 
vastgestelde prijs. WPM 
heeft negentien afnameover-
eenkomsten met mijngroe-
pen in Noord- en Zuid-Ame-
rika en Europa. Daarnaast 
financiert de groep negen 
ontwikkelingsprojecten.
In 2018 investeerde WPM 
900 miljoen dollar in nieuwe 
afnameovereenkomsten en 
plukt daar nu de vruchten 
van. De Antamina-koper-
mijn van Glencore levert zil-
ver op als bijproduct, net als 
Peñasquito van Goldcorp. 
WPM ontvangt ook het 
goud dat bij de Salobo-ko-
permijn van Vale wordt ge-
produceerd. Het bedrijf 
neemt een kwart van de 
goudproductie van San Di-
mas af en heeft een partici-
patie van 10 procent in First 
Majestic, de eigenaar van de 
mijn.
Ook de afsluiting van een 
nieuwe streamingovereen-
komst met Sibanye Stillwa-
ter was een belangrijk wa-
penfeit. WPM ontvangt de 
komende jaren zowel goud 
als palladium van de Stillwa-

ter- en de East Boulder-mijn. 
Toen de overeenkomst in de 
zomer van 2018 werd afge-
sloten, kostte een troy ounce 
palladium 940 dollar. Nu is 
dat meer dan 2000 dollar.
De diversificatie naar kobalt 
is nog geen succes. Door een 
overeenkomst met Vale ont-
vangt WPM 42,4 procent 
van de kobaltproductie van 

de Voisey Bay-nikkelmijn 
vanaf 2021. Hoewel de 
stream nog niet operationeel 
is, moest WPM door de ge-
kelderde kobaltprijs al een 
flinke waardevermindering 
slikken op het contract.
De gemiddelde verkoopprijs 
voor goud en zilver steeg in 
het derde kwartaal met res-
pectievelijk 21 en 16 procent. 
Per saldo klom de groeps-
omzet in het derde kwartaal 
op jaarbasis met ruim een 
vijfde, naar 223,6 miljoen 
dollar. 62,3 procent daarvan 
kwam uit de verkoop van 
goud, 34,3 procent uit zilver 
en 3,4 procent uit palladium. 
De aangepaste nettowinst 
klom naar 72,7 miljoen dol-
lar (+107%).
Door sociale onrust bij 
Peñasquito werd de produc-
tieprognose voor zilver ver-
laagd van 22,5 naar naar 

21 miljoen troy ounce, tegen-
over 24 miljoen troy ounce 
in 2018. Peñasquito is intus-
sen weer operationeel. Het 

betreft een erg voorzichtige 
schatting, want na drie 
kwartalen in 2019 bedroeg 
de zilveroutput al 16,5 mil-
joen troy ounce.
2019 wordt wel een record-
jaar wat de productie van 
goud betreft. Hier steeg de 
productieverwachting van 
385.000 naar 390.000 troy 
ounce, dankzij de goede 
prestatie van Salobo. Na drie 
kwartalen staat de teller op 
net geen 300.000 troy 
ounce. Door geplande uit-
breidingen en nieuwe over-
eenkomsten mikt WPM 
voor 2019-2023 op een ge-
middelde jaarlijkse output 
van 750.000 troy ounce 
goud-equivalent.
De vrije kasstroom was in 
2019 nog negatief door de 
hoge investeringen, maar na 
drie kwartalen in 2019 loopt 
deze op naar 475,9 miljoen 
dollar. Daardoor daalde de 
nettoschuld tussen juli en 
september met bijna 15 pro-
cent, naar 862 miljoen dol-
lar. Het is de bedoeling die 
tegen eind 2021 volledig af 
te bouwen.

Conclusie
De hoge schuldpositie was 
de achilleshiel van WPM, 
maar dankzij de hogere 
edelmetaalprijzen en de stij-
ging van de kasstromen is 
die al flink afgebouwd. De 
kans is groot dat die trend de 
komende kwartalen doorzet, 
waardoor er meer financiële 
ademruimte komt voor bij-
komende investeringen. Het 
aandeel blijft aantrekkelijk. 
z

WHEATON PRECIOUS METALS

Volop profiteren van recordprijs palladium

Het is de bedoeling 
de schulden tegen 
eind 2021 volledig  

af te bouwen.
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Koers: 27,73 dollar

Markt: New York Stock Exchange

Ticker: WPM US

ISIN-code: CA8283361076

Beurskapitalisatie: 12,4 miljard dollar

Verwachte k/w 2019: 59

Verwachte k/w 2020: 32

Koersverschil 12 maanden: +48%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 1,3%

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 januari



inside beleggen markt in beeld
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In de Verenigde Staten liet de 
bank zich opmerken met een 
recordwinst. De winst in 2019 
klom tot 36,4 miljard dollar. Per 
aandeel behaalde JPMorgan 
Chase een nettowinst van 
10,72 dollar, tegen 9 dollar over 
het boekjaar 2018. Ook het 

vierde kwartaal van 2019 ver-
liep voorspoedig met de beste 
resultaten in zijn geschiedenis. 
De inkomsten klommen met  
9 procent tot 29,2 miljard dol-
lar, terwijl de nettowinst 
afklokte op 8,5 miljard dollar, 
21 procent hoger dan in de-
zelfde periode van 2018. Per 
aandeel werd 2,57 dollar ver-
diend tegen 1,98 dollar. De 
koers van het aandeel steeg 
licht na de cijfers en bevindt 
zich dicht bij een historische 
top.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 137,25 dollar

Ticker: JPM US

ISIN-code: US46625H1005

Er circuleren hardnekkige 
geruchten dat het Japanse Nis-
san uit de alliantie met het 
Franse Renault wil stappen. 
Renault heeft een belang van 
43 procent in Nissan, terwijl 
Nissan op zijn beurt 15 procent 
van Renault aanhoudt. De klad 

kwam in de relatie door de 
gevallen topman van Renault- 
Nissan, Carlos Ghosn, die in 
Japan verdacht werd van fis-
cale fraude en enkele weken 
geleden naar Libanon vluchtte. 
Nissan zou het ook niet meer 
begrepen hebben op de domi-
nante rol van de Franse over-
heid bij Renault. Sommigen 
beweren dat de alliantie enkel 
nog maar op papier bestaat. 
Maar officieel wordt het einde 
in alle toonaarden ontkend.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 39,54 euro

Ticker: RNO FP

ISIN-code: FR0000131906

Als een F1-bolide spurtte de 
koers van de maker van elektri-
sche auto’s de hoogte in. De 
beurskapitalisatie van Tesla 
van zowat 97 miljard dollar is 
groter dan de gecombineerde 
beurskapitalisatie van de tradi-
tionele producenten General 

Motors en Ford. Voor die hoge 
vlucht zijn er verschillende 
redenen. Tesla haalt betere 
resultaten, en de analisten die 
midden vorig jaar nog bijzon-
der sceptisch waren, zijn nu 
weer laaiend enthousiast en 
wedijveren om het hoogste 
koersdoel. Last but not least 
moeten shorters hun positie 
indekken en vliegensvlug aan-
delen kopen. Deze ‘short 
queeze’ deed de koers door de 
500 dollargrens racen.

Advies: verkopen

Risico: hoog

Rating: 3C

Koers: 513,47 dollar

Ticker: TSLA US

ISIN-code: US88160R1014

Het Belgische biofarmabedrijf 
trok de verwachtingen voor 
2019 op in afwachting van de 
publicatie van de cijfers op  
20 februari. Zo verwacht UCB 
een omzet van 4,9 miljard 
euro, terwijl de groep eerder 
uitging van 4,6 tot 4,7 miljard 

euro. De nettowinst per aan-
deel zal hoger liggen dan 
4,8 euro, terwijl voorheen UCB 
mikte op een nettowinst per 
aandeel van 4,4 tot 4,8 euro. 
Dat alles is te danken aan de 
sterke vraag naar Cimzia en 
Vimpat in het vierde kwartaal. 
Na het bericht trokken talrijke 
analisten hun koersdoel voor 
UCB op. De koers van het aan-
deel liet een mooie stijging 
zien.

Advies: houden/afwachten

Risico:  gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 78,86 euro

Ticker: UCB BB

ISIN-code: BE0003739530



Boeing kampt met een van 
de ergste problemen 
voor een vliegtuigbou-

wer, het neerstorten van zijn 
nieuwste toestel, de 737 
Max. Er kwamen zelfs twee 
van die toestellen naar bene-
den met 346 doden als ge-
volg. Alsof dat nog niet ge-
noeg was, crashte een paar 
weken geleden nog een 
Boeing in Iran. Tragisch, 
maar gelukkig voor Boeing 
was de oorzaak niet een 
technisch defect aan het toe-
stel. De Iraniërs hadden per 
ongeluk het toestel neerge-
haald omdat ze dachten dat 
het een Amerikaans projec-
tiel was. De topman van 
Boeing, Dennis Muilenburg, 
stapte op omdat hij de pro-
blemen met de 737 Max niet 
onder controle kreeg. De 

aanhoudend negatieve be-
richten doen pijn.
Rekening houdend met al 
het onheil waarmee Boeing 
werd geconfronteerd, hield 
het aandeel nog relatief goed 
stand. De markt hield er re-
kening mee dat de vliegtuig-
bouwer ook die problemen 
wel te boven zou komen. 
Maar stilaan begint zich 
twijfel in de gemoederen te 
nestelen. Mocht de komende 
dagen nog meer negatieve 
berichtgeving opduiken, dan 
zou de veer weleens gebro-
ken kunnen zijn, met serieus 
lagere koersen tot gevolg. 
We lopen daarop vooruit 
met een geschreven call, 
voor wie nog aandelen 
Boeing bezit, en een ge-
kochte put voor andere op-
tieliefhebbers.

Geschreven call
Schrijf de call mei Boeing 
met uitoefenprijs 315 dollar 
@ 31,45 dollar
De aandelenkoers van 
Boeing is erg volatiel. Daar-
door zijn de premies relatief 
hoog. Met deze geschreven 
call proberen we daarvan te 
profiteren. De premie die we 
opstrijken bedraagt liefst 10 
procent op de uitoefenprijs 
van 315 dollar. Mocht de 
beurs er toch anders over 
beslissen en de aandelen-
koers stijgt, dan moeten we 
misschien de aandelen ver-
kopen. We ontvangen dan 
315 dollar per aandeel. Ver-
hoogd met de ontvangen 
premie, incasseren we 
346,45 dollar. Hou er reke-
ning mee dat de contract-
grootte 100 is. Per geschre-

ven contract bezit u dus het 
best ten minste 100 aande-
len Boeing. Wie die niet 
heeft, kan à la baisse gaan 
door een put te kopen.

Gekochte put
Koop de put juni Boeing 
met uitoefenprijs 290 dol-
lar @ 9,80 dollar
Met deze gekochte put han-
teren we een agressieve tac-
tiek. De uitoefenprijs is fors 
lager dan de huidige beurs-
koers. Dat is ook de reden 
waarom deze put minder 
dan 10 dollar per stuk kost. 
We kopen tijd tot 19 juni om 
een forse koersdaling af te 
wachten. Hoe meer de aan-
delenkoers van Boeing zakt, 
hoe groter de winst. Het 
maximale verlies is de prijs 
van de gekochte put. z

Ongeveer een jaar geleden 
barstte een dam met gif-
tig afvalwater nabij een 

mijn van het Braziliaanse 
Vale. Een deel van de pro-
ductie lag daardoor enkele 
maanden stil, op een mo-
ment dat andere grote spe-
lers als Rio Tinto en BHP 
Billiton geen extra produc-
tiecapaciteit konden inzet-
ten. Dat was de aanzet voor 
een uitstekend 2019 voor 
 ijzererts. Vorige zomer klom 
de prijs van een ton erts met 
een ijzergehalte van 62 pro-
cent (de internationale stan-
daard) voor het eerst sinds 
begin 2014 boven de grens 
van 120 dollar. Per saldo 
klom de referentieprijs vorig 
jaar met 27 procent. De jong-
ste weken schommelt die 
tussen 90 en 100 dollar.
De problemen aan de aan-

bodzijde zijn grotendeels op-
gelost. Tegelijk rijst bezorgd-
heid over de groei van de 
wereldeconomie en een af-
name van de Chinese staal-
productie, onder meer door 
lagere autoverkopen. Beide 
factoren zijn ongunstig voor 
de vraag naar ijzererts.

Veel analisten negatief
De overheid van West-Aus-
tralië, waar de meerderheid 
van de ijzerertsmijnen lig-
gen, voorspelt een daling van 
de gemiddelde ijzerertsprijs 
naar 63 dollar in 2020. De 
Australiërs zien het wereld-
wijde aanbod dit jaar met 3,6 
procent toenemen. Het her-
stel van de Braziliaanse pro-
ductie speelt daarbij een cru-
ciale rol. Vale ziet de output 
dit jaar aantrekken naar 340 
tot 355 miljoen ton, tegen-

over 307 tot 332 miljoen in 
2019. Volgend jaar moet zelfs 
375 tot 395 miljoen ton haal-
baar worden.
Ook Citigroup verwacht dat 
het aanbodtekort de ko-
mende jaren plaats maakt 
voor een steeds groter over-
schot. Het ziet de ijzererts-
prijs tegen 2020 dalen naar 
60 dollar. Morgan Stanley 
zette ijzererts boven aan de 
lijst met de minst favoriete 
grondstoffen voor 2020.

Maar niet allemaal
Het Australische Macquarie 
Wealth Management gaat te-
gen de trend in. Vorige 
maand draaide het beurshuis 
de verwachting voor een 
klein aanbodoverschot in 
2020 om naar een deficit van 
30 miljoen ton. Macquarie 
verwijst naar de aanhoudend 

hoge vraag in China. Vorig 
jaar importeerde China 
1,07 miljard ton ijzererts, een 
fractie onder het recordni-
veau uit 2017. In december 
klom de invoer zelfs met  
11,8 procent.
Door de krappe markt waren 
de Chinese voorraden sterk 
teruggevallen. Die moeten 
weer worden aangevuld. Dat 
houdt de prijzen voorlopig 
op peil. Verder verloopt het 
verwachte productieherstel 
in Brazilië met horten en 
 stoten door de ongunstige 
weersomstandigheden. 
 IJzerertsproducenten zoals 
Rio Tinto, BHP Billiton, Vale 
en Fortescue Metals kunnen 
tegen een stootje. Met een 
gemiddelde productiekost-
prijs van 10 à 15 dollar blijven 
de marges ook nog hoog met 
iets lagere prijzen. z

GRONDSTOFFEN

IJzersterk 2019

OPTIES

Het brokkenparcours van Boeing
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inside beleggen portefeuille

De edelmetalen hielpen 
de voorbeeldportefeuille 
aan het eind van vorig 

jaar nog aan een beter ren-
dement, maar aan het begin 
van 2020 gaan ze alle kanten 
uit. Afgelopen week publi-
ceerden enkele goud- en zil-
vermijnen hun productiecij-
fers over het vierde kwartaal 
en het boekjaar 2019. Het 
beeld was gemengd.

First Majestic Silver: 
voldoet aan de 
verwachtingen
De productiecijfers van 
First Majestic Silver lagen 
aan de bovenkant van de 
verwachtingen. De vier ope-
rationele mijnen produceer-
den in 2019 gezamenlijk 
25,6 miljoen troy ounce zil-
verequivalent. Dat is 15 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Vooraf was een vork 
van 24,4 tot 26 miljoen troy 
ounce vooropgesteld. Vorig 
jaar was het eerste jaar met 
een volledige bijdrage van 
San Dimas, dat de helft van 
de zilverproductie en onge-

veer twee derde van de 
goudproductie aanlevert. Op 
groepsniveau produceerde 
First Majestic vorig jaar 
13,24 miljoen troy ounce zil-
ver (+13%) en bijna 135.000 
troy ounce goud (+21%).
Vorige maand startte het Er-
mitaño-uitbreidingsproject, 
dat in 2021 operationeel 
moet zijn. La Encantada be-
leefde een nieuw record-
kwartaal. La Parrilla blijft op 
non-actief staan, maar het is 
de bedoeling dat de mijn 
volgend jaar weer wordt op-
gestart bij een hopelijk ho-
gere zilverprijs. First Majes-
tic sloot het boekjaar af met 
een cashpositie van 169 mil-
joen dollar. Na het derde 
kwartaal bedroeg de schuld 
163 miljoen dollar. Het aan-
deel blijft koopwaardig met 
het oog op hogere edelme-
taalprijzen (rating 1B).

IAMGold: nipt onder  
de verwachtingen
Op de jaarcijfers is het nog 
wachten tot 19 februari, 
maar IAMGold gaf wel al 

zijn productiecijfers vrij. De 
mijnen van de groep produ-
ceerden vorig jaar gezamen-
lijk 762.000 troy ounce 
goud, een fractie lager dan 
de vooropgestelde vork van 
765.000 tot 810.000. De 
markt reageerde opnieuw 
teleurgesteld. Dat is geen 
verrassing, want IAMGold 
heeft een moeilijk jaar ach-
ter de rug met operationele 
problemen bij Westwood en 
sociale onrust bij Rosebel.
De productiekosten komen 
aan de bovenkant van de 
vooropgestelde 1090 tot 
1130 dollar uit. Voor 2020 
stelt het management een 
productiecijfer voorop tus-
sen 700.000 en 760.000 troy 
ounce goud en een produc-
tiekostprijs tussen 1100 en 
1150 dollar. Dat cijfer houdt 
al rekening met de verkoop 
van Sadiola. IAMGold ging 
uit van een status quo bij 
Westwood, hoewel het 
vierde kwartaal het beste 
van 2019 was.
In de tweede jaarhelft zou-
den de kosten dalen, naar-

mate de bijdrage van Sara-
macca (Rosebel) toeneemt. 
Die trend zal doorzetten in 
2021, wanneer de output 
weer zou klimmen naar 
760.000 à 840.000 troy 
ounce. Ook de productiekos-
ten zouden dan dalen in ver-
gelijking met dit jaar. De 
cashpositie van IAMGold 
was eind vorig jaar gestegen 
tot 850 miljoen dollar. Daar 
stond een langetermijn-
schuld van 400 miljoen dol-
lar tegenover. CEO Stephen 
Letwin gaat op 1 maart met 
pensioen en wordt vervan-
gen door operationeel direc-
teur Gordon Stothart, die al 
twaalf jaar in dienst van het 
bedrijf is. De negatieve 
marktreactie na de produc-
tiecijfers biedt een extra 
koopkans (rating 1C).

McEwen Mining: eindelijk 
binnen de vork
De komende kwartalen 
moet McEwen Mining be-
wijzen dat 2019 een accident 

Gemengde cijfers bij goudmijnen

McEwen Mining blijft 
een serieuze 

herstelkandidaat 
voor 2020.

Basiswaarden en trackers
Prosus: moest het afleggen tegen takeaway.com 
in de strijd om de overname van JustEat.

Goud en metalen
Pan American Silver: de koers ging lager door de 
‘voorzichtige’ verwachtingen voor dit jaar, met 
een verwachte zilverproductie van 27 à 28,5 mil-
joen troy ounce en een verwachte goudproductie 
van 625.000 tot 675.000 troy ounce.

Herstel
Engie: CEO Isabelle Kocher zou zonder mede-
weten van de raad van bestuur een deal hebben 
proberen te sluiten met de Franse overheid over 
de aankoop van het waterbedrijf Suez. Het voor-
val kan haar kansen op een tweede termijn een 
knauw geven. 

Vergrijzing
Argenx: na het bereiken van een historische top 
boven 150 euro, stond de koers de voorbije 
dagen onder druk door sterke resultaten van een 
behandeling tegen de bloedziekte ITP bij 
Momenta Pharmaceuticals, waar de koers een 
flinke sprong maakte. Gelukkig zit argenx een 
aantal jaren voorop, maar Momenta kan op ter-
mijn een te duchten concurrent worden.
Galapagos melde de uitbreiding van de samen-
werking met Fibrocor Therapeutics, waarbij 
Galapagos ook een belang neemt in het Cana-
dese niet-beursgenoteerde bedrijf. Fibrocor spe-
cialiseert zich in de ontwikkeling van therapieën 
voor fibrose van de nieren, de lever, de longen en 
andere organen. Galapagos onttroonde op vrij-
dag 17 januari Genmab als de grootste beurska-
pitalisatie in de Europese biotechsector.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 250 aandelen Oxurion (bij)gekocht tegen 3,17 euro 

(802,45 euro)

Verkoop: -

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

144.101,53   91,5%   13.475,24      8,5%           157.576,77  100%

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2020  Sinds 1/1/2020
Inside Beleggen -1,2% Bel20 +1,3%
Eurostoxx50 +1,7% MSCI World +2,4%

Orders

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

de parcours was en dat het 
een inhaalbeweging kan 
 maken op de rest van de 
goudmijnsector. Bij de be-
kendmaking van de produc-
tiecijfers over het vierde 
kwartaal stelde het bedrijf 
dat de zaken die zijn fout ge-
lopen in 2019 eenmalig wa-
ren en zich dit jaar niet meer 
zullen herhalen.

Op basis van de productie-
cijfers van het afgelopen 
kwartaal geven we de be-
drijfstop het voordeel van de 
twijfel. De productie in de 
laatste drie maanden van 
2019 was wel in orde. Tegen-
over een productie van 
40.217 troy ounce goudequi-
valent in het vierde kwartaal 
van 2018 stond een 15 pro-

cent hoger cijfer in het 
vierde kwartaal van vorig 
jaar (46.263 troy ounce). Die 
productiecijfers liggen in 
lijn met die van het tweede 
en het derde kwartaal, na 
een zeer teleurstellend eer-
ste kwartaal. Daardoor be-
landde de jaarproductie in 
2019 met 174.420 troy ounce 
goudequivalent toch nog 

binnen de sterk verlaagde 
vork van 169.000 tot 176.000 
troy ounce. Dat is een fractie 
minder dan de 175.561 troy 
ounce in het boekjaar 2018.
McEwen Mining zal het jaar 
ongetwijfeld in het rood 
hebben afgesloten. Het be-
drijf is wel een serieuze her-
stelkandidaat voor 2020 
 (rating 1C). z
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Te vroeg gelijk hebben, is 
niet altijd een zegen. Ze-
ker niet voor beleggers. 

Een paar jaar geleden zag 
het ernaar uit dat de inflatie 
in West-Europa weer zou 
stijgen. Het was een schijn-
beweging. Er kwam een 
lichte heropflakkering, maar 
dan viel de inflatie weer te-
rug. Beleggers die toen infla-
tiegelinkte obligaties hebben 
gekocht, lijden nu een aan-
zienlijk verlies. Maar mis-
schien kan dat verlies de 
 komende maanden goed-
gemaakt worden.

Mogelijke remonte
De inflatie lijkt aan een re-
monte te beginnen. In de-
cember is de inflatie in de 
eurozone gestegen naar  
1,3 procent, tegenover 1 pro-
cent in november. We zitten 
voorlopig nog een heel eind 
onder de ECB-doelstelling 
van ongeveer 2 procent. 
Maar er zijn signalen van 
een kentering merkbaar. Als 
die bevestigd worden, zou-
den inflatiegelinkte obliga-

ties nu wel een juiste keuze 
kunnen zijn.
Inflatiegelinkte obligaties 
(inflation linked bonds, ILB) 
zijn obligaties waarvan de 
hoofdsom geïndexeerd is en 
waarvan de rente periodiek 
berekend wordt op die geïn-
dexeerde hoofdsom. Daar-
door is de hoofdsom én de 
coupon inflatiebestendig. Op 
de eindvervaldag krijgt de 
belegger de geïndexeerde 
hoofdsom terug. Daardoor 
blijft de koopkracht van heel 
de investering behouden. 

Zulke obligaties zijn vooral 
interessant als er uit de eco-
nomie signalen komen die 
wijzen op een opflakke-
rende inflatie. Die lijken er 
nu te komen.

Roerende voorheffing
Als de inflatie stijgt, dan 
neemt de coupon van de in-
flatiegelinkte bonds toe. Een 
hogere inflatie resulteert dus 
automatisch in een hogere 
rente. Let op: debiteuren die 
inflatiegerelateerde obliga-
ties uitgeven, houden ook 

rekening met de voorspelde 
inflatie. Doorgaans is de re-
denering dat emittenten van 
zulke obligaties 1 procent 
minder rente per jaar beta-
len dan bij gewone, gelijk-
aardige obligaties, als ze  
1 procent inflatie per jaar 
verwachten. De koper van 
zo’n obligatie maakt winst 
als de inflatie meer stijgt dan 
1 procent. Maar hij verliest 
bij een inflatie van minder 
dan 1 procent.
De roerende voorheffing (30 
procent) wordt ingehouden 

inside beleggen obligaties

Zin en onzin van inflatiegelinkte obligaties

* Nieuw in de selectie
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR VGP nv  2,75%  02/04/23  102,24 2,02% 1.000   NR

EUR Altice Financing * 3,00%  15/01/28 100,5 2,93%  100.000  NR

EUR Paprec Holding sa 4,00%  31/03/25  95,58  5,05% 100.000   B+

CHF Gategroup Finance  3,00% 28/02/22  99,55  1,54% 5.000   NR

USD Hyundai Capital 3,50%  02/11/26  102,36  3,11% 2.000  BBB+

USD Estée Lauder Co  2,375% 01/12/29  100,43  2,33% 2.000  A+

USD Calpine Corp.  4,50%  15/02/28  99,99  4,51% 2.000  BB

GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  98,66  4,01% 100.000   BBB+

NOK Deutsche Bank  2,50% 20/09/22  99,63  2,63% 10.000   BBB

RUB Intern. Finance Corp  6,25%  07/06/21  101,24 5,28% 100.000  AAA

SEK EIB 1,375% 12/05/28  106,61  0,56%  10.000   AAA

CAD Daimler Canada  2,54% 21/08/23  99,22  2,77% 5.000   A

AUD Volkswagen 2,40%  28/08/24 101,85  1,98% 10.000   BBB+

NZD Deutsche Bank  4,00%  25/08/23 105,72 2,33%  2.000  BBB-

ZAR  EIB  8,00% 05/05/27  103,40  7,37%  5.000   AAA

TRY EIB 10,00% 07/03/22  100,38 9,76% 1.000   AAA

BRL EIB 7,25%  28/06/21  104,74  3,83%  5.000   AAA

PLN EIB 2,75% 25/08/26 104,19 2,06% 1.000   AAA

INSIDE OBLIGATIESELECTIE



op elke coupon. Bij een in-
flatiegelinkte obligatie be-
taalt u op de eindvervaldag 
bovendien nog eens roe-
rende voorheffing op het 
verschil tussen de oorspron-
kelijke en de geïndexeerde 
hoofdsom. Wie verkoopt 
voor de eindvervaldag be-
taalt geen voorheffing op de 
meerwaarde, maar moet die 
wel in de belastingaangifte 
opnemen.

Gedeeltelijke bescherming
Inflatiegerelateerde obliga-
ties beschermen uw porte-
feuille tegen een stijgende 
inflatie, maar niet tegen een 
stijgende rente. Het is zelfs 
mogelijk dat de rente toe-
neemt, maar dat de inflatie 
niet, of niet in dezelfde 
mate, stijgt. Aangezien obli-
gaties met een inflatiebe-
scherming volatieler zijn 
dan gewone obligaties, kan 
hun koers dan sterker be-
ginnen te zakken. Als de in-
flatie laag is, zoals vandaag, 
dan bestaat er minder vraag 
naar zulke leningen, waar-
door de prijs zakt. Het zou 

dus nu een geschikt moment 
kunnen zijn om dat papier 
aan te schaffen.
Vorige maand bedroeg de 
inflatie in ons land op jaar-
basis 0,76 procent. In Zwit-
serland is de inflatie het 
laagst (0,16%). Turkije vormt 
de tegenpool met 10,56 pro-
cent. Zoals gezegd, streeft de 
Europese Centrale Bank 
naar een inflatie van onge-
veer 2 procent. Maar van de 
Europese landen voldoet ei-
genlijk alleen Nederland aan 
de gestelde norm. In de Ver-
enigde Staten werd dat ni-
veau vorige maand al ge-
haald. Het ligt binnen de 
verwachtingen dat de infla-
tie in eerste instantie verder 
zal aantrekken in de VS. De 
capaciteitsbezetting is maxi-
maal en de loonkosten kun-
nen dus alleen maar toene-
men. Het zou ons niet 
verbazen als de inflatie, op 
jaarbasis, binnen de zes 
maanden oprukt richting  
2,4 procent.

Beste kansen voor TIPS
Veruit de meeste inflatiege-
linkte obligaties worden uit-
gegeven door overheden. 
België, Duitsland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië hebben 

al obligaties met inflatiebe-
scherming op de markt ge-
bracht. Duitsland en Frank-
rijk kennen de meest liquide 
markt van inflatiegelinkt 
overheidspapier. Dat is be-
langrijk om de obligaties vlot 
te kunnen kopen en verko-
pen. In de Verenigde Staten 
heten die obligaties TIPS 
(treasury inflation-protected 
securities). Die bieden van-
daag de beste kansen. Parti-
culieren benaderen zulke 
 leningen best via beleggings-
fondsen. Enkele voorbeel-

den: BlackRock Global 
Funds - Global Inflation 
Linked Bond Fund D2 EUR 
Hedged (14,30 EUR), BNP 
Paribas Funds Global Infla-
tion-Linked Bond Privilege 
Distribution (109,72 EUR), 
KBC Bonds Inflation-Lin-
ked Bonds (766,54 EUR), 
Schroders International Se-
lection Fund Global Infla-
tion Linked Bond USD 
Hedged (36,41 USD), UBS 
(Lux) Bond SICAV - Global 
Inflation-linked (USD) 
(134,39 USD). z 

Nieuwe obligaties in euro
Het telecombedrijf Altice Europe heeft zich weer 
op de obligatiemarkt begeven met twee nieuwe 
leningen. De eerste vervalt na vijf jaar, de tweede 
loopt af in 2028. We nemen die op in de Obliga-
tieselectie omdat ze momenteel een rendement 
geeft van bijna 3 procent. Dat is niet vanzelfspre-
kend voor een obligatie in euro. Geïnteresseer-
den vermelden voor een aankoop de ISIN-code 
XS2102493389. Een nadeel zijn de forse coupu-
res van 100.000 euro. Dat geldt ook voor de kor-
tere lening (vervaldag 15/01/2025) met een 
coupon van 2,25 procent. Die kost momenteel 
iets meer dan 100 procent van de nominale 
waarde. Een rating werd voor die obligaties niet 
aangevraagd. Maar de bestaande obligaties van 
de gelieerde ondernemingen Altice France en 

Altice Luxembourg geven een indicatie. De eer-
ste krijgen rating B van Standard & Poor’s. De 
tweede categorie heeft slechts B-. Daarmee 
behoren de obligaties tot de ‘high yield’. Het 
bedrijf heeft dan ook meer dan 30 miljard euro 
schulden.
Ook de luchtvaartonderneming Air France-KLM 
bracht een nieuwe lening op de markt. Ze loopt 
tot 16 januari 2025 en kreeg een coupon mee 
van slechts 1,875 procent. Zoals geweten, botert 
het niet altijd even goed tussen de Franse en de 
Nederlandse directieleden. Vooral die laatsten 
menen dat ze, sinds de fusie, te weinig in de pap 
te brokken hebben. Ondanks het lage rendement 
noteren de stukken net boven pari waardoor het 
rendement niet boven 1,80 procent uitkomt. 
Coupures kosten ook 100.000 euro.

Inflatiegerelateerde 
obligaties 

beschermen uw 
portefeuille tegen 

een stijgende inflatie, 
maar niet tegen een 

stijgende rente.
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INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers  Stand 1 jaar
EUR/USD  1,1131 -2,89%

EUR/GBP  0,8566 -3,95%

EUR/NOK  9,8884 +1,04%

EUR/SEK  10,551 +3,03%

EUR/CAD  1,4553 -4,28%

EUR/AUD  1,6157 +1,59%

EUR/NZD  1,6847 +0,29%

EUR/ZAR  16,040 +0,96%

EUR/TRY  6,6511 +4,54%

    Maandbasis Jaarbasis
 Zwitserland december 2019 0,03 % 0,16 %

 Italië november 2019 -0,19 % 0,20 %

 Griekenland november 2019 -0,58 % 0,22 %

 Japan november 2019 0,10 % 0,49 %

 België december 2019 0,13 % 0,76 %

 Duitsland november 2019 -0,75 % 1,06 %

 Noorwegen december 2019 -0,27 % 1,37 %

 Groot-Brittannië november 2019 0,18 % 1,50 %

 Verenigde Staten november 2019 -0,05 % 2,05 %

 Canada november 2019 -0,15 % 2,17 %

 Nederland december 2019 0,07 % 2,72 %

 Mexico december 2019 0,56 % 2,83 %

 Brazilië november 2019 0,51 % 3,27 %

 Rusland november 2019 0,28 % 3,54 %

 Zuid-Afrika november 2019 0,09 % 3,57 %

 China december 2019 0,00 % 4,41 %

 India november 2019 0,92 % 8,61 %

 Turkije november 2019 0,38 % 10,56 %

DE INFLATIECIJFERS



inside beleggen lezersvraag 

Bij de tien favorieten voor 
2020 zaten negen porte-
feuillewaarden. Waarom 
ontbreekt die ene, Resilux? 

Dat is een pertinente vraag. 
Het blijft de bedoeling in de 
loop van de komende weken 
of maanden Resilux in de 
voorbeeldportefeuille op te 
nemen. We hebben ons ech-
ter laten verrassen de afge-
lopen maanden.
Resilux is de Oost-Vlaamse 
producent van pet-voorvor-
men en -flessen, met aan het 
hoofd de broers De Cuyper. 
In die branche komt Resilux 
in Europa net onder de top. 
Sinds de overname van de 
Zwitserse expert in pet-re-
cyclage Signode Industrial 
Group, bekend als Poly Re-
cycling, in het najaar van 
2017, is er een groeipool bij 
gekomen. Pet is gemakkelijk 
te recycleren. In een aantal 
Europese landen wordt 
voorbeeldig ingezameld, 
maar in Zuid- en Centraal- 
en Oost-Europa moet nog 
heel wat gebeuren.
De reden dat we ons hebben 
laten verrassen, is dat 2019, 
gezien de resultaten, eerder 
een overgangsjaar zal zijn 
geweest. Resilux investeerde 
de voorbije jaren 25 miljoen 
euro in de nieuwe recyclage-
fabriek op de eigen produc-
tiefaciliteit in het Zwitserse 
Bilten. Volgens de Resilux- 
top is ze de modernste ter 
wereld. Behalve de fabriek 
in Bilten bouwde het ook 
een pet-voorvormenfabriek 

in Roemenië. Beide projec-
ten kampten met opstartpro-
blemen en hadden in de eer-
ste jaarhelft samen een 
negatieve impact van 1,2 mil-
joen euro op de bedrijfskas-
stroom (ebitda). De ebitda 
viel in eerste zes maanden 
dan ook terug met 4,3 pro-
cent tot 22,0 miljoen euro, 
tegenover het recordcijfer 
van 23,0 miljoen euro in de 
eerste helft van 2018.
Maar de investeringen in 
Zwitserland en Roemenië, 
die 2019 hebben gezorgd 
voor tegenvallende cijfers, 
zullen wel degelijk renderen. 
We zien voor 2020 een forse 
toename in de capaciteitsbe-
nutting van de recyclagefa-
briek in Bilten, wat een gun-
stige invloed zal hebben op 
de resultaten. De cijfers kun-
nen dit jaar dan ook aange-
naam verrassen. Alleen had-
den we niet verwacht dat de 
koers zou stijgen maanden 
voor de jaarcijfers 2019 (pu-
blicatie op 5 maart) en de 
vooruitzichten voor dit jaar 
bekend worden gemaakt.
We verwachten dat de resul-
taten in 2020 in aangename 
zin zullen verrassen. We re-
kenen in 2020 en de vol-

gende jaren op een geleide-
lijke, stevige groei met 
recyclage als nieuwe groei-
pool. De enorme bedragen 
die zijn geïnvesteerd, bewij-
zen de groei-ambities en 
rechtvaardigen het opti-
misme voor de komende ja-
ren. Tegen 13,5 keer de ver-
wachte winst 2020 en tegen 
8 keer de verhouding onder-
nemingswaarde (ev) ten op-
zichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) 2020 is het 
aandeel ondergewaardeerd. 
Volgens ons bedraagt de 
faire waarde eerder 170 euro 
per aandeel. We mikken 
graag op minstens 20 pro-
cent koerspotentieel voor de 
opname in de voorbeeldpor-
tefeuille. We hopen dan ook 
dat de koers nog eens tot of 
onder 140 euro terugvalt. z

Waarom ontbreekt Resilux in de voorbeeldportefeuille?

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 16/1: Biocartis, Nutrien, Wheaton Precious Metals 

Vrijdag 17/1: zilvermijnen en voorwoord 

Maandag 20/1: IAMGold en lezersvraag (Resilux)

Dinsdag 21/1: Perrigo, Schlumberger, opties (Boeing), grondstoffen (ijzererts)

Woensdag 22/1: Aedfica, Lumina Gold en pdf

Al verschenen op www.insidebeleggen.be
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DONDERDAG 23 JANUARI
Intel: kwartaalresultaten

Quest for Growth: kwartaalresultaten

STMicroelectronics: jaarresultaten

VRIJDAG 24 JANUARI
Ericsson: kwartaalresultaten

Givaudan: jaarresultaten

DINSDAG 28 JANUARI
Apple: kwartaalresultaten

Christian Dior: jaarresultaten

LVMH: jaarresultaten

Philips: jaarresultaten

WOENSDAG 29 JANUARI
KPN: jaarresultaten

Microsoft: kwartaalresultaten

Tesla Motors: kwartaalresultaten

DONDERDAG 30 JANUARI
Euronav: jaarresultaten

Royal Dutch Shell: kwartaalresultaten

Unilever: kwartaalresultaten

CHAT mee op donderdag 23 januari 
van 12 tot 13 uur 
Ga voor de chatsessie naar  

http://insidebeleggen.be/chat
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