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We staan dichtbij het einde
van het kwartaal. Dat bete-
kent dat over enkele weken

al de Amerikaanse bedrijfsresultaten
zullen komen binnenrollen. Die zou-
den tekenen van herstel moeten tonen,
na een langere periode van winstda-
lingen. In het tweede kwartaal
bedroeg de gemiddelde bedrijfswinst
(ebit) van een bedrijf uit de Standard
& Poor’s500-index (500 belangrijkste
Amerikaanse beursgenoteerde onder-
nemingen) 1,1miljard USD, ongeveer
op het niveau van 2011 en een stuk
onder de 1,3miljard USD in het eerste
trimester van 2015, na vijf opeenvol-
gende kwartalen met lagere bedrijfs-
winsten.
Dat begint de gemiddelde kaspositie

van de grote Amerikaanse bedrijven
uit de S&P500-index aan te tasten. Op
basis het totale bedrag (ex-financiële
sector) van 825miljard USD, op het
hoogste peil in vele jaren, lijkt er geen
vuiltje aan de lucht. Maar dat cijfer
wordt zwaar vertekend door enkele
van de allergrootste bedrijven, genre
Apple. Het gemiddelde bedrag voor
de 450 bedrijven tussen 51 en 500 is
wel gezakt naar een gemiddelde van
860miljoen USD en het totaalbedrag
is teruggelopen van 447miljard USD
eind 2015 naar 385miljard USD mid-
den 2016 of een afname met bijna 14%.
Het strafste voorbeeld is energiegroep
Chesapeake Energy, dat bij het begin
van de energiecrisis nog 2,1miljard
aan kasreserves had en die midden
2016 tot amper 4miljoen USD heeft
zien slinken.

Minder gulle kopers
Dat kan ook een reden zijn dat de

groei van de inkopen van eigen aan-

delen door de Amerikaanse bedrijven
aan het vertragen gaat. Vooral in de
eerste maanden van het jaar waren
het op de eerste plaats de inkopen van
eigen aandelen die de lopende stie-
renmarkt het achtste jaar hebben in
gebracht. Naar schatting is er in het
eerste kwartaal van het jaar voor
165miljard USD ingekocht door de
S&P500-bedrijven. Hiermee werd het
recordcijfer van het vierde kwartaal
van 2007 zowat geëvenaard.
Die ‘koopwoede’ kwam toen goed

van pas, gezien de verkopen van
beleggingsfondsen en trackers (ETF’s)
door individuele en professionele
beleggers op dat moment. Belangrijk
om aan te geven is ook dat die inkoop
van eigen aandelen ook deels gefi-
nancierd wordt met geleend geld.
Geholpen daarbij door de extreem
lage rentevoeten als gevolg van de
ultrasoepele monetaire politiek.
Gelukkig zijn de investeerders, zeker

na de brexit, teruggekeerd naar Ame-
rikaanse aandelen als veilige haven,
want door de lagere bedrijfswinsten
en slinkende kasposities kunnen de
ondernemingen het hoge ritme van
inkopen meer dan waarschijnlijk niet
blijven aanhouden.
Het is dan ook van het allergrootste

belang dat er een positieve kentering
komt in de Amerikaanse bedrijfswin-
sten vanaf het derde kwartaal. Zoals
al eerder aangegeven, is de gemid-
delde waardering van de S&P500-
bedrijven al dusdanig opgelopen dat
er nog weinig rek op zit zonder een
positief verhaal rond de bedrijfswin-
sten. Dat element hebben we absoluut
nodig om een positief beursklimaat
op Wall Street te kunnen handhaven
de komende weken en maanden. �
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HOLDING

GBL

D it jaar wordt nog een over-
gangsjaar voor GBL. De hol-
ding is bezig met een strategi-

sche ommezwaai. De instroom van
dividenden uit de aangehouden par-
ticipaties zal dit jaar wat krimpen in
vergelijking met vorig jaar, vooral
omdat GBL een groot pakket aandelen
van Total,gekenmerkt door hun hoge
dividendrendement, heeft verkocht,
terwijl de vergaarde middelen nog
moeten geïnvesteerd worden of geïn-
vesteerd zijn in waarden die meer
groei beloven en dus op termijn meer
dividenden zullen opleveren. Dat is
ook de hoeksteen van de nieuwe stra-
tegie. De grote participaties in de
Franse energiewaarden Total, Engie
en Suez Environnement worden afge-
bouwd, en de nieuwe investeringen
vloeien naar bedrijven die meer groei
en een betere risicospreiding beloven.
Deze nieuwe strategie moet de vol-
gende jaar moet zowel de dividend-
stroom als de netto-actiefwaarde hoger
stuwen na de stagnatie van de voorbije
jaren. GBL onderstreept het geloof in
deze nieuwe strategie door een divi-
dend uit te keren dat minstens even
hoog is als vorig jaar. Dat geeft een
brutodividendrendement van 3,6%.
Deze oefening is al ver gevorderd. Het
totale belang in Total en Engie zal
tegen het eind van het jaar dalen tot

ongeveer 1miljard EUR op een totale
portefeuille van ongeveer 15miljard
EUR. De nieuwe sterren in deze por-
tefeuille heten Adidas, Umicore en
Ontex, goed voor een gezamenlijke
portefeuillewaarde van ongeveer
3miljard EUR. GBL liet al verstaan dat
het zijn belang in deze bedrijven ver-
der wil opvoeren, precies omdat deze
bedrijven beantwoorden aan het door
GBL gewenste profiel. GBL wil inves-
teren in bedrijven die een dominante
positie hebben in hun sector, die groei-
potentieel hebben (organisch of via
overnames), die zaken doen op de ont-
luikende markten, die een sterk
management en businessmodel heb-
ben en over de nodige financiële flexi-
biliteit beschikken. GBL denkt derge-
lijke bedrijven vooral te vinden in sec-
toren die genieten van de vergrijzing,
van consumenten die zich meer
bewust zijn van hun gezondheid, van

een globale beweging naar een groene
en duurzame economie en van indus-
triële specialisatie en spitstechnologie.
Adidas is zo’n marktleider, speelt een
sterk merk uit in een groeiende mon-
diale markt, is innovatief en er is nog
ruimte voor margeverbetering. GBL
bouwde al een belang van 6,1% op in
Adidas, al goed voor een marktwaarde
van bijna 2miljard EUR. Bij GBL heb-
ben ze dezer dagen meer aandacht
voor de schoenenverkoop dan voor
de olieprijs. Nog meer diversificatie
en nog meer alternatieve investerin-
gen, vooral in niet-genoteerde bedrij-
ven, wil GBL realiseren via Sienna Capi-
tal, de durfkapitaalpoot van de hol-
ding. Op middellange termijn moet
deze poot 10% van de portefeuille uit-
maken of dus minstens 1,5miljard
EUR wegen. Vandaag staat die teller
op 800miljoen EUR. In de eerste helft
van dit jaar betaalde Sienna Capital
18,2miljoen EUR dividenden aan GBL
tegenover 0EUR vorig jaar. Deze tak
moet op termijn voor een recurrente
stroom aan dividenden zorgen. GBL
is meer en meer gediversifieerd en
meer toekomstgericht. �

Conclusie
Dankzij de strategische koerswijzi-

ging kan GBL opnieuw de beursinde-
xen volgen. De korting op de intrin-
sieke waarde is daardoor de voorbije
maanden gedaald tot 15 à 20%. Nu
moet het management nog bewijzen
dat het toegevoegde waarde kan leve-
ren en beter kan doen dan de index. 

Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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BANKEN

Banco Santander

Met ruim 13.000 vestigingen,
meer dan 190.000 werkne-
mers, 1340miljard EUR

activa onder beheer eind 2015 en
zowat 55miljard EUR beurskapitali-
satie behoort Banco Santander niet
alleen tot de grootste banken van
Spanje, maar zelfs van heel Europa.
Deze Spaanse grootbank is trouwens
op meerdere continenten actief. Van
de operationele winsten kwam in het
eerste semester 37% uit Latijns-Ame-
rika, 37% uit continentaal-Europa,
20% uit het Verenigd Koninkrijk en
6% uit de Verenigde Staten. Banco
Santander was eind vorig jaar num-
mer 3 op de Spaanse markt met 14%
marktaandeel, ook nummer 3 in Por-
tugal (11% marktaandeel), nummer
5 in VK (9%), nummer 1 in Duitsland
in consumentenkredieten (daarin 14%
marktaandeel), nummer 3 in Polen
(10%), nummer 21 in VS (3%), num-
mer 3 in Brazilië (8%), nummer 2 in
Argentinië (9%), nummer 3 in Mexico
(14%) en nummer 1 in Chili (19%). Na
een moeilijk jaar sinds medio 2015 met
mindere resultaten lijkt er voor de
Spaanse grootbank reden tot enig opti-
misme en om aan te nemen dat het
ergste achter de rug ligt. Al is de brexit
zeker geen goede zaak voor Banco
Santander en blijft ook de margedruk
in Spanje een belangrijk aandachts-

punt. Vorig jaar steeg de winst welis-
waar nog met 12,9%, tot 6,57miljard
EUR, maar zowel in het laatste kwar-
taal van vorig jaar als de eerste drie
maanden was sprake van een winst-
daling (-8%, tot 1,63miljard EUR voor
het eerste trimester van 2016). De
recurrente (zonder eenmalige elemen-
ten) winst liet een winstherstel zien
voor de eerste jaarhelft van 9%, tot
3,28miljard EUR. Tenminste als we
rekenen tegen constante wisselkoer-
sen. Anders zorgt onder meer het ver-
zwakte pond (GBP) voor 4,3% winst-
daling. Betere kostenbeheersing en
lagere voorzieningen compenseren
de lagere inkomsten. Vooral door
lagere rente-inkomsten (rentemarge
zakte 28 basispunten (0,28%) in Spanje
en 7 basispunten (0,07%) in het Ver-
enigd Koninkrijk). Bij de Spaanse
grootbank zien we ook dat de belang-
rijkste ratio’s terug stabiliseren. Met

een kost/inkomstenratio van 47,8%
voor het tweede trimester 2016 (was
47,6% voor 2015) is Banco Santander
nog steeds een van meest efficiënte
banken onder de grootste Europese
banken, al is er een licht oplopende
tendens (nog 47,0% voor 2014). De
aanvankelijke ambitie om dit cijfer tot
onder 45% terug te dringen tegen 2017
lijkt intussen heel moeilijk te realiseren.
Het rendement op eigen vermogen
(ROE) bedroeg 7,0% voor tweede
kwartaal 2016, te vergelijken met 7,2%
voor het boekjaar 2015. In de bank-
wereld hecht men echter meer waarde
aan het rendement op het ‘tastbaar’
eigen vermogen (ROTE). Hier zien we
ook een status-quo: 11,1% voor eerste
zes maanden, perfect in lijn met de
11,0% voor zowel boekjaar 2014 als
2015. Het management heeft ook hier
een ambitieuze managementdoelstel-
ling van 12 à 14% tegen 2017. Evident
wordt de realisatie daarvan niet. �

Conclusie
Zoals de meeste bankaandelen pres-

teerde ook het aandeel van Banco San-
tander ronduit zwak het afgelopen
jaar. Dat heeft gezorgd voor een aan-
trekkelijke waardering tegen 9 keer
de winst 2016 en 0,6 keer de boek-
waarde. De brexit is geen goed nieuws
voor de Spaanse grootbank, maar de
zaken lijken onder controle en de resul-
taten voorbij het dieptepunt. Vandaar
de adviesverhoging.

Europese aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



GRONDSTOFFEN

Gold Fields

Gouddelver Gold Fields ver-
wachtte voor 2016 aanvankelijk
een afname van de productie

door een lagere verwachte output in
Australië, Ghana en Peru. Maar na zes
maanden presteert het Zuid-Afri-
kaanse South Deep beter dan ver-
wacht, waardoor er ruimte was om
de prognoses te verhogen. De acht
mijnen van de groep produceerden
vorig jaar gezamenlijk bijna 2,16mil-
joen ounce goud. Het cijfer van dit jaar
zal daarvoor met 2,1 tot 2,15miljoen
ounce nauwelijks moeten onderdoen.
South Deep, de enige overgebleven
Zuid-Afrikaanse mijn van de groep,
blijft het kroonjuweel met een reser-
vepotentieel van maar liefst 40miljoen
ounce. Door de hoge productiekosten
bleef de mijn lange tijd verlieslatend.
Daarin is in het tweede kwartaal ver-
andering gekomen. South Deep rea-
liseerde namelijk voor het eerst een
(bescheiden) positieve kasstroom van
63miljoen Zuid-Afrikaanse Rand
(ZAR). De output van de mijn kwam
over de eerste jaarhelft uit op 140.000
ounce, 87% meer dan een jaar eerder.
De prognose voor het volledige boek-
jaar werd opgetrokken van 257.000
naar 289.000 ounce. De totale produc-
tiekost daalde op jaarbasis met 19%,
tot 1257USD. Over de eerste jaarhelft
kwam de groepsproductie van Gold

Fields uit op 1,04miljoen ounce goud,
een fractie hoger dan in dezelfde peri-
ode een jaar eerder (1,036miljoen). De
gemiddelde productiekost bedroeg
1024USD per ounce, tegenover nog
1108USD een jaar eerder. South Deep
jaagt het gemiddelde voorlopig wel
nog de hoogte in. Zonder de Zuid-
Afrikaanse mijn zou de gemiddelde
kostprijs op 917USD zijn uitgekomen,
wat meer in lijn ligt met de sectorge-
noten. Gold Fields mikt voor het vol-
ledige boekjaar op een kostencijfer
tussen 1030 en 1045USD, net iets hoger
dan in 2015 (1026 USD). De vier Aus-
tralische mijnen van de groep staan
in voor 43% van de groepsproductie
en leveren ook de grootste bijdrage
aan de kasstromen. De twee mijnen
in Ghana zagen hun output met 7%
dalen en staan nu in voor 32% van de
output. Cerro Corona in Peru zag de
output met 15% afnemen. Per saldo

klom de bedrijfskasstroom of ebitda
wel met 21%, tot 579miljoen USD. De
onderliggende winst lag met 103mil-
joen USD ook een flink stuk hoger dan
een jaar eerder (8miljoen USD). De
prijs en beschikbaarheid van energie
zijn vooral in Zuid-Afrika en Ghana
een groot probleem. South Deep krijgt
daarom twee PV-installaties (zonne-
energie) met elk een capaciteit van 20
megawatt (MW). Australië en Ghana
krijgen dan weer nieuwe gascentrales.
Bij nieuwe projecten moet een vijfde
van de benodigde energie afkomstig
zijn van alternatieve bronnen. Gold
Fields bouwde de nettoschuld in de
eerste jaarhelft verder af naar 1,15mil-
jard USD of 1,05 keer de verwachte
ebitda. Een jaar geleden was dit nog
1,48miljard USD en 1,44 keer de
ebitda. Het blijft de bedoeling om dit
eind dit jaar tot minder dan 1 keer de
ebitda te verminderen. Na de schuld-
herschikking van eerder dit jaar staat
de eerste grote afbetaling pas in 2019
gepland. �

Conclusie
Gold Fields moest de jongste weken,

net als de sectorgenoten, wat terrein
prijsgeven. De operationele prestatie
van South Deep was een opsteker, net
als de verdere afbouw van de schulden.
Er is nog ruimte voor kostenbespa-
ringen, vandaar dat de waardering
(1,4 keer de boekwaarde) ook onder
het sectorgemiddelde ligt.
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Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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TECHNOLOGIE

Intel

Intel heeft zijn positie als marktleider
in de halfgeleiderindustrie te dan-
ken aan de overheersing in het seg-

ment van de microprocessoren voor
pc’s. Daar deelt het Amerikaanse
bedrijf de lakens uit met de zoge-
naamde x86-halfgeleiderarchitectuur.
De opkomst van mobiele toestellen
als smartphones en tablets is echter
zo goed als voorbijgegaan aan Intel.
Er waren wel pogingen, maar Intel
kreeg nooit voet aan de grond. Dat
komt grotendeels omdat Intel enkel
chips aflevert die het zelf ontwerpt.
Intel dreigt hetzelfde te overkomen in
nieuwe niches als ‘Internet of Things’
(IoT). Daarom besliste de halfgelei-
derproducent om het over een andere
boeg te gooien. Op het Developer
Forum van vorige maand kondigde
Intel aan dat het voor de volgende
generatie chips ook ARM-ontwerpen
zal fabriceren. Daarmee stelt Intel haar
productiecapaciteit ter beschikking
aan derde partijen. Tegelijk werd al
de komst van LG als klant aangekon-
digd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf
gebruikte voorheen chips van Qual-
comm maar stapt nu dus over naar
Intel. Ook Apple is geïnteresseerd om
vanaf 2017 de tablets en telefoons van
een Intel-processor te voorzien. De
Client Computing Group, die de klas-
sieke activiteiten omvat, ziet het aan-

deel in de omzet en de operationele
winst steeds verder afkalven. 2016
wordt het vierde opeenvolgende jaar
met een negatieve groei voor de pc-
industrie. Het verkoopcijfer ligt nu
zelfs een kwart lager dan in topjaar
2007. De kasstromen van de afdeling
moeten de groei van andere segmen-
ten, zoals de Data Center Group en
IoT, financieren. Intel zet ook in op
halfgeleiders voor autonome wagens,
een markt die door analisten van Cré-
dit Suisse op 9 tot 18miljard USD
wordt geschat. De groepsomzet van
Intel steeg in het tweede kwartaal met
2,6% op jaarbasis, tot 13,53miljard
USD. De lopende herstructurering
moet dit jaar al 750miljoen USD ople-
veren. Dit zal vanaf halfweg 2017 toe-
nemen naar 1,4miljard USD op jaar-
basis. De kosten verbonden aan deze
operatie lopen op tot 1,2miljard USD.
Samen met een hogere belastingfac-

tuur kwam de operationele winst
(1,32miljard USD) daardoor uit op het
laagste niveau sinds het derde kwar-
taal van 2009. Het omzetcijfer van de
Client Computing Group daalde
opnieuw met 3%, tot 7,34miljard USD,
iets meer dan de helft van de groeps-
omzet. Intel trok zich terug uit de
tablet-markt, wat de winstgevendheid
van de afdeling ten goede kwam. De
Data Center Group zag het omzetcijfer
met 4,5% aantrekken, tot 4,03miljard
USD en ook bij IoT was er een lichte
vooruitgang, tot 572miljoen USD. De
groep keert momenteel een dividend
van 1USD per aandeel uit maar lijkt
niet van plan om extra schulden aan
te gaan om een hogere uitkering te
financieren. Voor het lopende, derde
kwartaal werd de verwachte omzet-
vork vorige week wel verhoogd van
14,4 à 15,4miljard USD (midden
14,9miljard USD) tot 15,3 à 15,9miljard
USD (midden 15,6miljard USD). Ook
de brutomarge werd opgekrikt van
ongeveer 60% tot 62 à 63%. �

Conclusie
We juichen de omzetverhoging voor

het derde kwartaal en de beslissing
van Intel om met ARM samen te wer-
ken toe. De koersprestatie ligt dit jaar
in lijn met de grote indexen. We vinden
Intel aan 14 keer de verwachte winst
en met een brutorendement van onge-
veer 3% correct gewaardeerd. 

Wereldaandelen 

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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RECTICEL

Betere marges

Na een eerder teleurstellende
tradingupdate voor het eerste
kwartaal heeft Recticel met de

halfjaarresultaten orde op zaken
gesteld. Die kwamen een stuk boven
de verwachtingen uit. De gecombi-
neerde groepsomzetgroei bedroeg
2,8%, tot 686miljoen EUR, tegenover
slechts +0,6% in het eerste trimester.
Bovendien was er een negatief wis-
selkoerseffect van -1,5%. Isolatie was
weer de positieve uitschieter met
+4,3% en zowel soepelschuim (+1,4%)
en meer nog slaapcomfort (+3,2%)
konden de negatieve omzetevolutie
van het eerste kwartaal ten gunste
keren. Voor het volledige boekjaar
mikt de schuimrubberproducent op
een hogere omzet (niet gespecifieerd)
en een toename van de recurrente
(zonder eenmalige elementen) bedrijf-
kassstroom (rebitda) met minstens
15%; dat was nog circa 10% bij de tra-
ding update na de eerste drie maan-
den. Analisten en beleggers waren
nog meer onder de indruk van de
sprong van 27,9% van de rebitda, tot
54,8miljoen EUR. Of een verder herstel
van de rebitda-marge van 6,4 naar
8,0%. De recurrente bedrijfswinst
(rebit) maakte een sprong van 43,5%,
tot 35,6miljoen EUR of een rebit-marge
van 5,2% (was 3,7%). De nettowinst
klom van 5,0 naar 15,5miljoen EUR
(0,29EUR per aandeel). Recticel zet
daarmee het herstel verder, sinds bij
de schuimrubberproducent, net voor
de zomer 2015, een (zware) kapitaal-
verhoging werd doorgevoerd. Die
operatie hield in dat er 23,7miljoen

nieuwe aandelen werden geplaatst
tegen 3,2EUR per aandeel (verhou-
ding per vijf bestaande aandelen vier
nieuwe). Hierdoor haalde Recticel
75,9miljoen EUR op, maar daardoor
steeg het aantal aandelen wel van 29,7
naar 53,4miljoen. Met de kapitaalver-
hoging wist Recticel uiteraard op de
eerste plaats de schuldenlast fors te
verminderen. Eind juni bedroeg de
netto gecombineerde financiële schuld
132,9miljoen EUR, tegenover nog
194,5miljoen EUR op 30 juni 2014.
Daarnaast is er door de kapitaalope-
ratie terug ruimte om te investeren,
zoals in marketing voor het sterk groei-
ende Geltex. Met daarnaast de stroom-
lijning van organisaties, synergiën en
operaties. De blijvend zwakke con-
junctuur in Europa hield de rendabi-
liteit van de schuimrubberproducent
vele jaren op een erg laag peil. Recticel
realiseert meer dan 90% van de omzet
in Europa. Recticel behoort met 100
vestigingen in 28 landen tot de top-3
in de wereld onder de polyurethaan-
schuimproducenten, maar met dus
een heel sterke concentratie op Europa.
De activiteiten zijn onderverdeeld in
vier segmenten: soepelschuim (43%
van de gecombineerde groepsomzet
eerste jaarhelft 2016; aanbod van
schuimblokken voor toepassingen in
de meubel- en verschillende andere
industrieën), slaapcomfort (20%; reeks
van sterke matras- en slaapcomfort-
merken zoals Beka, Geltex, Lattoflex,
Bultex, Schlaraffia, …), isolatie (17%;
panelen voor thermische isolatie van
gebouwen) en automobiel (20%; dash-
boardbekleding, deurpanelen en zetel-
kussens). Tussen deze divisies is er
wel een behoorlijk verschil in renda-
biliteit. Jammer genoeg is de kleinste
afdeling (isolatie) de meest rendabele
(rebitda-marge 15,1% in eerste semes-
ter 2016). Slaapcomfort realiseert met

5,3% rebitda-marge de laagste marge.
Soepelschuim wist dan weer het sterk-
ste herstel (van 6,7 naar 9,1%) te laten
optekenen in de eerste zes maanden
tegenover dezelfde periode vorig jaar.
Automobiel staat reeds enkele jaren
in de etalage, maar tot een effectieve
verkoop kwam het nog niet. �

Conclusie
We vinden de cijfers over het eerste

halfjaar, in tegenstelling tot het eerste
kwartaal, wel overtuigend. We zien
niet alleen een omzetgroei, maar
vooral een herstel van de winstmarges
naar aanvaardbare niveaus. Tegen 12
keer de verwachte winst 2016 en 6 keer
de verhouding ondernemingswaarde
(ev) ten opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) is het aandeel relatief
goedkoop geprijsd. Vandaar de advies-
verhoging.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Brazilië is dit jaar een van de best
presterende aandelenmarkten.
De grootste aandelenindex van

het land, de Bovespa, klom dit jaar al
bijna een derde hoger. Het zou iets te
eenvoudig zijn om dit enkel te herleiden
tot de Olympische Spelen in Rio, al
speelde deze factor uiteraard wel mee.
Tegelijk kampt Brazilië ook met poli-
tieke schandalen, een negatieve groei,
een oplopende schuld en een hoge
werkloosheid.

Machtswissel
Anderzijds zijn er ook indicaties dat

een en ander ten goede aan het keren
is. Na een grootschalig corruptieschan-
daal werd de zittende presidente Dilma
Roussefafgezet en opgevolgd door inte-
rim-president Michel Temer. Roussef en
haar voorganger Lula da Silva worden
ervan beschuldigd hun kiescampagne
te hebben gefinancierd met overheids-
geld. De voormalige leiders gaan ook
niet vrijuit in het witwas- en corruptie-
schandaal bij Petrobras. De Braziliaanse
economie zit in een zware recessie door
lagere grondstofprijzen en een dalende
Chinese vraag. Het bruto binnenlands
product (bbp) daalde in het tweede
kwartaal met 3,8% op jaarbasis, de
zesde opeenvolgende achteruitgang.
In het eerste kwartaal was de krimp
met 5,4% nog groter. Het IMF voorspelt
voor 2016 een achteruitgang met 3,3%
tegenover 3,8% vorig jaar. De verhou-
ding tussen schuld en bbp is intussen
opgelopen tot bijna 70%. Dit mag dan
misschien niet al te hoog lijken in ver-
gelijking met pakweg Japan of Grie-
kenland (of België), maar door de hoge
rente (14,3%) is deze schuld wel duur
om te financieren. Bovendien baart
vooral het tempo waarin de schuld
oploopt zorgen. In 2010 bedroeg de
schuld/bbp ratio nog maar 50%. Door
de recessie is de werkloosheid in het
tweede kwartaal opgelopen naar een
recordniveau van 11,6%.

Economisch herstel
Uiteraard is er ook positief nieuws.

De macro-economische indicatoren
stabiliseren. Zo klom de industriële

productie dit jaar al vijf maanden op
rij en de investeringen namen voor het
eerst in tien kwartalen opnieuw toe.
Ook de inflatie, gemeten volgens de
index van de consumentenprijzen,
begint stilaan te dalen. In oktober vorig
jaar bedroeg die nog meer dan 10%
maar deze zomer viel het cijfer terug
naar 8,7%. Het IMF verwacht voor 2017
een verdere daling naar 6%. De officiële
inflatiedoelstelling van de overheid
bedraagt 4,5%, dus er is nog werk aan
de winkel. De rente noteert sinds juli
2015 ongewijzigd op 14,3%. Analisten
menen dat er stilaan ruimte komt voor
een renteverlaging omdat het met de
inflatie de goede kant op gaat. Een ren-
teverlaging zou ruimte moeten creëren
voor hogere consumentenbestedingen.
Bovendien is er de hoop dat de nieuwe
leiders structurele hervormingen zullen
doorvoeren, al wordt dit moeilijk zon-
der onpopulaire maatregelen te nemen.
We bekijken de twee grootste trackers

om in Brazilië te investeren in detail.

iShares MSCI Brazil Capped ETF
Tickersymbool : EWZ
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : juli 2000
Activa onder beheer : 3,77miljard USD
Gemiddeld volume : 21,9miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016 : +59,7%
Prestatie op 12 maanden : +46,9%
Prestatie op 3 jaar : -28,4%
Jaarlijkse beheerskost : 0,62%

Deze tracker uit de iShares-productlijn
van uitgever BlackRock is de grootste
(gemeten volgens activa onder beheer)
en ook de meest liquide om in Brazili-
aanse aandelen te investeren. De ETF
met als tickersymbool EWZ schaduwt
de prestatie van de MSCI Brazil 25/50-
index. Die telt 62 bedrijven waarbij de
tien grootste participaties een geza-
menlijk gewicht van bijna 54% hebben.
Geen enkele individuele participatie
kan een hoger gewicht hebben dan
25%. Bovendien mag de som van alle
participaties met een gewicht groter
dan 5% de 50% niet overschrijden. Deze
maatregelen zijn er om de spreiding te
garanderen. De financiële sector heeft
met 35% het hoogste gewicht, gevolgd
door consumentenbedrijven (23%) en
energie (13%). De jaarlijkse beheerskost

is met 0,62% op jaarbasis aan de hoge
kant maar voor een emerging market
ETF is dit nog aanvaardbaar.

De topvijf van EWZ is als volgt
samengesteld:
1. Itau Unibanco Holding
2. Ambev
3. Petrobras
4. Bank Bradesco
5. Brasil Foods

First Trust Brasil AlfaDEX Fund
Tickersymbool : FBZ
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : april 2011
Activa onder beheer : 119,4miljoen USD
Gemiddeld volume : 192000
Prestatie sinds 1/1/2016 : +56,8%
Prestatie op 12 maanden : +47,4%
Prestatie op 3 jaar : -30,6%
Jaarlijkse beheerskost : 0,8%

Deze tracker van uitgever First Trust
noteert nog maar sinds vijf jaar en is
daardoor op alle vlakken een maatje
kleiner dan EWZ. De ETF met ticker-
symbool FBZ schaduwt de prestatie
van de Nasdaq Alpha DEX Brazil-
index. Die telt 54 bedrijven waarbij de
tien grootste participaties een geza-
menlijk gewicht van bijna 35% hebben.
De samenstelling is anders dan de
MSCI Brazil-index. Het hoogste
gewicht is hier voor de nutsbedrijven,
met een aandeel van 26%. Daarna vol-
gen de consumentenbedrijven (24%)
en energie (13%). Ondanks de andere
samenstelling zijn de rendementen van
FBZ zowel op de korte als op de langere
termijn erg gelijklopend met EWZ. De
jaarlijkse beheerskost is met 0,8% op
jaarbasis nog iets hoger dan bij EWZ.

De topvijf van FBZ is als volgt
samengesteld:
1. Eletricas Brasileiras (nutsbedrijf)
2. Fleury S.A. (gezondheidszorg)
3. Tim Participacoes (telecom)
4. Itausa Investimentos (holding)
5. Energias do Brasil (nutsbedrijf)

We vermelden ook nog twee trackers
die zich specialiseren in het smallcap-
segment van de Braziliaanse aande-
lenmarkt. Het gaat om de Van Eck Vec-
tors Small Cap ETFmet tickersymbool
BRF en de iShares MSCI Brazil Small
Cap ETFdie met tickersymbool EWZS
noteert. BRF en EWZS halen sinds het
jaarbegin een rendement van respec-
tievelijk 61,5% en 69,3%. �

Derivaten

Zet het Braziliaanse herstel door?
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Advies: kopen
Risico: hoog
Rating: 1C

Zonder hard nieuws gaat de koers van het biotechaan-
deel met sprongen de hoogte in. Dit gebeurt bovendien
bij volumes die ver boven het gemiddelde liggen. Het
management is op roadshow in de VS en kan daar blijk-
baar flink wat Amerikaanse investeerders overtuigen
van het potentieel van filgotinib, een potentieel reuma-
middel, waarvan de klinische fase III- studie in de Ver-
enigde Staten en Europa van start gaat. Voor de wereld-
wijde ontwikkeling en commercialisatie van dit middel
werkt Galapagos samen met Gilead Sciences. Daarnaast
anticiperen beleggers blijkbaar op gunstige onderzoeks-
resultaten eind deze maand voor een potentieel middel
tegen taaislijmziekte of mucovicidose. De trend van Gala-
pagos is stijgend. Een doorbraak boven 60EUR geeft een
sterk (technisch) koopsignaal.

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

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

TINC, wat staat voor The Infrastructure Company, is
een groep die investeert in publieke en private infra-
structuur. Sinds 12 mei 2015 heeft het aandeel een note-
ring op Euronext Brussel. In het boekjaar 2015-2016
behaalde de groep een nettowinst van 11,8miljoen EUR
of 0,86EUR per aandeel. Dat was duidelijk beter dan
vooropgesteld bij de beursgang. De reële marktwaarde
van de portefeuille van TINC bedraagt 128miljoen EUR.
Het totale dividend bedraagt 0,4675EUR per aandeel
en dat is beter dan verwacht. Eerder werd een interim-
dividend van 0,12EUR uitgekeerd. De doorbraak boven
de weerstand van 12EUR gaf een koopsignaal.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Als één bank zich in het hoekje bevindt waar de slagen
vallen, dan is het wel Deutsche Bank. Het laatste feit is
dat de grootste Duitse bank door de Amerikaanse auto-
riteiten met een recordboete van 14miljard USD werd
bedacht omdat ze in de periode 2005-2007 toxische vast-
goedproducten verkocht. Deutsche Bank vecht de hoogte
van de boete aan en momenteel lopen nog onderhan-
delingen hierover, maar legde al wel een voorziening
van 5,5miljard EUR aan voor de lopende geschillen. De
koersreactie na het nieuws was andermaal heftig. De
trend blijft dan ook dalend.

De specialist van winkelvastgoed maakte degelijke
cijfers over het eerste kwartaal van het gesplitste boekjaar
2016-2017 bekend, al bleven die achter op de hoogge-
spannen verwachtingen van de analisten. Het netto-
huurresultaat steeg met bijna 18%, tot 15,98miljoen
EUR, terwijl het nettoresultaat met 23% opveerde, tot
9,19miljoen EUR of 1,09EUR per aandeel. Retail Estates
herhaalde de doelstelling van een dividend per aandeel
van 3,30EUR (3% meer dan het vorige boekjaar). De
bezettingsgraad daalde van 98,2% tot 97,6%, de eerste
keer in achttien jaar dat de bezettingsgraad onder 98%
belandt. Dat komt door het faillissement van Primo. Tot
nader order blijft de trend stijgend.
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De koersen van tal van meststof-
fenproducenten zijn de afge-
lopen jaren teruggevallen tot

een bijzonder laag peil. Aan die trend
ontsnapte ook de belangrijke Canadese
producent Potash Corporation of Sas-
katchewan (15,89 USD)niet. De gigant
bleef echter niet bij de pakken zitten
en voerde fusiegesprekken met het
eveneens Canadese Agrium. Die
onderhandelingen werden sneller dan
verwacht afgerond en er zal een
nieuwe onderneming tot stand komen
waarbij aandeelhouders van Potash
0,4 aandelen in de nieuwe fusieven-
nootschap zullen krijgen en die van
Agrium 2,23 aandelen. De Potashaan-
deelhouders zullen 52% van de
nieuwe vennootschap bezitten en die
van Agrium 48%. De nieuwe onder-
neming zal de grootste meststoffen-
producent ter wereld worden. De
belangrijkste beweegreden voor de
fusie was het realiseren van jaarlijkse
kostenbesparingen van 500miljoen
USD. Een van de interessantste aspec-
ten is voorts dat een verticaal geïnte-
greerde speler wordt gecreëerd die
niet alleen producent is van kalium-
houdende meststoffen, maar ook over
talrijke verkoopkanalen in Noord-
Amerika beschikt. Voor de aandeel-
houders van Potash betekent dit een

geheel nieuw gegeven. Merkwaardig
genoeg trok de koers van Potash niet
aan na de bekendmaking van het
nieuws en viel hij per saldo terug. We
sluiten niet uit dat die hausse later nog
zal komen. In ieder geval zijn de per-
spectieven van Potash aanzienlijk ver-
beterd en met opties mag u inspelen
op een koersstijging van het aandeel.

Callspread
Koop call dec 15@ 1,60 USD
Schrijf call dec 17@ 0,55 USD

Een aankoop van de call december
met uitoefenkoers 15 kost 160USD,
maar u recupereert meer dan een derde
hiervan door het gelijktijdige schrijven
van de call 17 met dezelfde afloopda-
tum. Die schrijfoperatie brengt 55USD
in het laatje zodat uw inzet wordt gere-
duceerd tot 105USD (160 – 55) voor
een standaardcontract van 100 stukken.
Uw break-even, het peil waarop u per
saldo winst noch verlies boekt, ligt op
16,05USD, 1% boven de huidige koers
van Potash. Wanneer de koers van het
aandeel stabiel blijft of aantrekt, kunt
u oogsten op de vervaldag. Stijgt die
tot 17EUR, dan kunt u 95USD of 90%
meer dan uw inzet verdienen. Om dat
te bereiken, moet de koers van het
onderliggende aandeel slechts met 7%
aantrekken.

Put schrijven
Schrijf put dec 16@ 1,05 USD

De premie voor het schrijven van de
put januari 2018 met uitoefenprijs16 die
‘at-the-money’ is, bedraagt 105USD.
Dat betekent dat u op de vervaldag
slechts verlies lijdt bij koersen onder
14,95USD zodat u over een baissemarge
van 6% beschikt. Noteert de koers van
Potash op de vervaldag boven 16USD,
dan kunt u de gekregen premie defini-
tief op zak steken. Ook het schrijven
van de put december 15 (premie: 0,60
USD) biedt kans op slagen.

Turbo
Koop call dec 17@ 0,55 USD
Schrijf put dec 15@ 0,60 USD

Het kopen van de reeds vermelde
call december met uitoefenprijs 17
komt u op een investering van 55USD
te staan, maar u haalt het geld uit het
schrijven van de put december met
uitoefenprijs 15 die 60USD oplevert.
Wanneer de koers van Potash op de
vervaldag hoger staat dan 17USD
boekt u winst en die wordt niet afge-
topt. Daalt de koers onder 14,95USD,
dan belandt u in de rode cijfers, maar
wellicht kunt u zich dan troosten met
de gedachte dat uw verlies kleiner is
dan bij een rechtstreekse aankoop van
de stukken. �

Ik heb een mooie winst op mijn posi-
tie in Zetes. Raadt u aan om mijn aan-
delen te verkopen? 
Het aandeel van de Belgische spe-

cialist in goederen- en personeniden-
tificatie Zetes presteerde de voorbije
jaren sterk. De strategische omme-
zwaai in 2012, met de transitie in de
afdeling goederenidentificatie (Goods
ID) naar een businessmodel met zes
gestandaardiseerde businessoplossin-
gen gespreid over de hele logistieke
goederenketen, legde de aandeelhou-
ders geen windeieren. 2013 was nog
een overgangsjaar, met een stabiele
omzet van 171,2miljoen EUR voor
Goods ID, en een daling met 5,5%, tot

40,3miljoen EUR, bij People ID (per-
sonenidentificatie; paspoorten, bio-
metrische visa, registratie verkiezings-
deelname). In 2014 steeg de omzet ech-
ter met 16%, tot 245,3miljoen EUR:
+11,4% bij Goods ID (190,6miljoen
EUR) en +35,6% bij People ID

(54,6miljoen EUR). Vorig jaar dikte
de omzet met 5,3% aan, tot 258,2mil-
joen EUR, waarvan +7,2% bij Goods
ID (204,3miljoen EUR, een record) en
-1,3% bij People ID (53,9miljoen EUR).
De evolutie op het vlak van rendabi-

liteit oogt nog beter. In 2014 steeg de
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda)
met 33,4%, tot 12,1miljoen EUR bij
Goods ID (rebitda-marge van 5,3%
naar 6,4%), en met 37,4%, tot 10,6mil-
joen EUR bij People ID (marge +0,2%,
tot 19,3%). Vorig jaar steeg de rebitda
bij Goods ID met 20,5%, tot 14,6mil-
joen EUR (7,2% marge), en met 47,1%,
tot 15,5miljoen EUR, bij People ID
(28,8% marge). In de eerste jaarhelft
daalde de omzet op groepsniveau met
4,7%, tot 96,1miljoen EUR. Rekening
houdend met een eenmalige bijdrage
vorig jaar van 10miljoen EUR dankzij
een project bij de Zwitserse post, blijft
dit evenwel een sterke prestatie. De
rebitda strandde 5,9% lager op
12,5miljoen EUR, waardoor de
rebitda-marge stabiliseerde op 10,2%.

Opties

Haussecombinaties op Potash Corp

Lezersvragen

ZETES PRESTEERT AL
ENKELE JAREN STERK 

OP DE BEURS



People ID zag de omzet met 7,6%
terugvallen, tot 25,4miljoen EUR, maar
verhoogde toch de rebitda-marge tot
30,2% (26,1% vorig jaar), terwijl de
omzet bij Goods ID met 4,7% zakte,
tot 96,1miljoen EUR, en de rebitda-
marge daalde van 7,8 naar 7%. De net-
towinst per aandeel zakte van
1,07EUR naar 0,94EUR. De vooruit-
zichten voor Goods ID worden onder-
steund door een aantal structurele
trends: toenemende wetgevende ver-
eisten met betrekking tot traceerbaar-
heid van producten (voeding, farma),
stijging van de onlineverkoop en de
noodzaak voor nog accurater voor-
raadbeheer. People ID staat traditio-
neel sterk in Afrika, maar bekijkt
momenteel ook opportuniteiten in
Centraal- en Zuid-Amerika. In geval
van een grote positie zouden we
gedeeltelijk winst nemen. Fundamen-
teel is Zetes te behouden, tegen 18,8
keer de verwachte winst 2016 en met
een ondernemingswaarde (ev) van 8,5
keer de verwachte ebitda voor 2016. 
Houden (rating 2B). 

Het aandeel van het Braziliaanse
Cosan herstelde de voorbije maanden
fors. Tijd om te verkopen? 
Het aandeel van Cosan -een beetje

te beschouwen als ‘NV Brazilië’- her-
stelde sinds eind 2015 met 80%. Het
deed daarmee nog een stuk beter dan
de Braziliaanse beursindex Ibovespa,
die omgerekend in Amerikaanse dol-
lar (USD) 55% hoger noteert, een com-
binatie van 33%-stijging van de index
en een appreciatie van de Braziliaanse
real (BRL) tegenover de USD met 22%.
De gecombineerde omzet van de par-
ticipaties van Cosan steeg in het
tweede kwartaal met 13,2% tegenover
dezelfde periode vorig jaar, tot
12,8miljard BRL. De bedrijfskasstroom
(ebitda) klom zelfs met 26,3%, van
1,45 naar 1,84miljard BRL. De ebitda
van Rumo (28,3% participatie via het
apart beursgenoteerde Cosan Logistica;
voor 72,3% in handen van Cosan), een
logistieke speler in bezit van twee
haventerminals en actief in transport
van suiker en bulkproducten, steeg in
het tweede kwartaal met 6,5%, tot
593miljoen BRL. De mooie stijging
van de groepsebitda was echter vooral
te danken aan de suiker- en ethanol-
activiteiten, vervat in Raizen Energia
(fiftyfifty joint venture met Shell). De
gezuiverde ebitda (rebitda) steeg er

met 120%, tot 723miljoen BRL, even-
wel vooral een gevolg van het feit dat
het malen van het suikerriet enkele
weken eerder startte dan vorig jaar.
Raizen Combustiveis (ook een fiftyfifty
joint venture met Shell), met vooral
een groeiend dealnetwerk van 5832
Shell-tankstations zag de rebitda met
17% toenemen, tot 597miljoen BRL.
Bij Comgas, de grootste verdeler van
aardgas in Brazilië, zakte de rebitda
met 13%, tot 334miljoen BRL, als
gevolg van 6%-lagere volumes door
de aanhoudende recessie. De netto-

schuld (gedeelte zonder Cosan Logis-
tica) stabiliseerde op 11,4miljard BRL,
maar daalde wel tot 2 keer de ebitda
van de recentste twaalf maanden,
tegenover nog 3 keer eind 2014. Op
korte termijn is het aandeel aan een
consolidatiefase toe. Het aandeel is
evenwel te behouden, gezien de
gespreide activiteiten die kunnen pro-
fiteren van herstel in de Braziliaanse
economie, en de nog steeds aantrek-
kelijke waardering, tegen 0,96 keer de
boekwaarde, 5,4 keer de verwachte
winst 2016 en 5,5 keer de verhouding
ondernemingswaarde (ev) tegenover
de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2016. 
Houden (rating 2B).
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MAANDAG 26 SEPTEMBER
België: vastgoedprijzen
Duitsland: IFO-indicator
(ondernemersvertrouwen)
VS: verkoop nieuwe huizen

DINSDAG 27 SEPTEMBER
EU: geldhoeveelheid
VS: vastgoed S&P Case Shiller-index
VS: consumentenvertrouwen
VS: PMI diensten (flash)
Nike: resultaten Q1 2016-‘17

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Duitsland: consumentenvertrouwen
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
VS: bestellingen duurzame goederen
Fluxys Belgium: resultaten 1H
Miko: resultaten 1H

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
België: inflatie
Duitsland: inflatie
Duitsland: werkloosheid
EU: consumenten- en
ondernemersvertrouwen
Japan: detailhandel
VS: BBP-groei Q2 (def.)
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: handelsbalans
VS: verkoop bestaande woningen
Immobel: resultaten 1H

VRIJDAG 30 SEPTEMBER
België: PPI
Duitsland: detailhandel
EU: werkloosheid
EU: inflatie
Japan: inflatie
VS: consumentenuitgaven
VS: consumentenvertrouwen Michigan
ABO Group: resultaten 1H
Floridienne: resultaten 1H
Fountain: resultaten 1H
Sapec: resultaten 1H
Viohalco: resultaten 1H

COSAN STEEG DIT JAAR
AL 80 %, NOG EEN STUK

MEER DAN DE 
BRAZILIAANSE BEURS

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Agenda
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico
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De Luikse specialist in vrouwe-
lijke gezondheid pakte eind
augustus uit met de eerste

belangrijke partnerdeal voor Estelle,
het oraal anticonceptiemiddel op basis
van het vrouwelijke hormoon Estetrol.
Het gaat om een overeenkomst met
Fuji Pharma, de Japanse marktleider in
vrouwelijke gezondheid, voor het com-
mercialiseren van Estelle in Japan en
tien landen in Zuidoost-Azië. De jaar-
lijkse omzet in deze markt bedraagt
330miljoen EUR. Het contract omvat
tot 26miljoen EUR aan mijlpaalbeta-
lingen (waarvan 10miljoen EUR bij
ondertekening), en een exclusieve leve-
ringsovereenkomst voor twintig jaar

vanuit de state-of-the-art productiefa-
ciliteit (CDMO) van Mithra, die eind
september wordt ingehuldigd. Mithra
zet met deze deal een eerste stap in de
strategie om het potentieel van Estelle
en Donesta (middel tegen opvliegers;
menopauze), buiten de kernmarkten
Europa en de VS, eerder te valoriseren.
Er mogen daarom de komende jaren
bijkomende deals worden verwacht.
In de kernmarkten zal normaal pas na
het afronden van de fase III-studies een
partner worden gezocht. Met Donesta
startte in mei een fase II-doseringsstu-
die, met resultaten in 2017. Sinds deze
zomer lopen met Estelle fase III-studies
in zowel Europa als Noord-Amerika,

waarvan de resultaten in de tweede
jaarhelft van 2018 worden verwacht.
Uit het halfjaarrapport onthouden we
een stevige vermindering van de kas-
positie -van 96,8miljoen EUR eind 2015
naar 65,9miljoen EUR- dankzij een
sterke toename van de kosten (van
7,6miljoen EUR naar 25miljoen EUR).
De deal met Fuji Pharma bewijst echter
dat Mithra kan rekenen op alternatieve
financieringen. We vermelden nog dat
Marc Coucke, in bezit van 16,9% van de
aandelen, benoemd is tot voorzitter
van de raad van bestuur. We bevesti-
gen, gezien het sterke potentieel op lan-
gere termijn, ons koopadvies (rating
1C). �


