
Het wordt voor de Ameri-
kaanse president Donald 
Trump stilaan tijd om de 
landing in te zetten in de on-
derhandelingen over een 
handelsakkoord met China. 
Tenminste als hij wil vermij-
den dat de Chinezen hem in 
de tang nemen. Want zeker 
in 2020 heeft de Amerikaan-
se president een grote handi-
cap ten opzichte van zijn 
Chinese tegenspeler: een 
deadline. Begin november 
zijn er in de Verenigde Sta-
ten presidentsverkiezingen. 
Trump zal zich dus voor de 
Amerikaanse kiezer moeten 
verantwoorden voor zijn be-
leid, als hij herverkozen wil 
geraken.
Dat wil nog niet zeggen dat 
de Chinezen zich alles kun-
nen permitteren. Iedereen 
die handel drijft met het land 
van 1,3 miljard inwoners be-
vestigt dat China wel dege-
lijk lijdt onder de 
handelsoorlog en dat zijn 
economische groei serieus 
onder druk staat. Die situatie 
nog eens een jaar laten aan-
slepen, heeft een hoog kos-
tenplaatje. Onlangs zijn, na 
een lange onderbreking, op-
nieuw gesprekken opgestart. 
Deze ronde is volgens ons 
cruciaal en biedt de grootste 

kans om tot een akkoord te 
komen. Er is een aanzet om 
een eerste tussenakkoord te 
tekenen, al gaan de Chinezen 
blijkbaar niet zomaar over-
stag en proberen ze nog wat 
extra uit de brand te redden.

Momentum 
We hebben in het voorjaar 
nooit in een deal geloofd, om 
een dubbele reden. Voor-
eerst moet een akkoord met 
China voor Trump een be-
langrijke trofee zijn en dus 
een troef vormen in zijn her-
verkiezingscampagne. An-
derhalf jaar voor de 
verkiezingen was zo’n deal 
te vroeg gekomen. Boven-
dien was er geen sence of ur-
gency. De Amerikaanse 
economie verkeerde in pri-
ma conditie. De werkloos-
heid stond op een vijftigjarig 
dieptepunt. Die twee argu-
menten beginnen weg te val-
len. Vooreerst zijn we nu 
stilaan een jaar van de presi-
dentsverkiezingen. Over en-
kele maanden barst de 
campagne los. Daarnaast 
vertoont nu ook de Ameri-
kaanse economie almaar 
meer tekenen van afkoeling.
Zoals men in sporttermen 
pleegt te zeggen, is het stil-
aan money time voor de 

45ste president van de Ver-
enigde Staten. Deze onder-
handelingsronde lijkt ons 
dan ook het moment van de 
waarheid te worden. Vol-
gend jaar, in volle verkie-
zingsstrijd, slinken de 
kansen op eerder welk ak-
koord. Waarnemers blijven 
sceptisch over de kansen op 
een allesomvattende deal die 
een einde maakt aan de han-
delsoorlog. China heeft aan 
het begin van deze onder-
handelingsronde al aangege-
ven dat een zeer breed 
akkoord, dat het Aziatische 
land verplicht tot belangrij-
ke hervormingen in zijn in-
dustriële en handelspolitiek, 
niet aan de orde is. Er liggen 
wel kansen in een gedeelte-
lijk akkoord. China zou bij-
voorbeeld in een eerste fase 

opnieuw Amerikaanse land-
bouwproducten kunnen ko-
pen in ruil voor een al dan 
niet gedeeltelijk opheffing 
van de sancties. We zijn be-
nieuwd of Trump een rela-
tief beperkt akkoord zal 
aanvaarden en of het Ameri-
kaanse Congres dat goed-
keurt.
We hebben het vaak gezegd 
en zullen het nog weleens 
zeggen, maar een of andere 
handelsdeal is essentieel 
voor de beurzen. In afwach-
ting van tastbare resultaten 
van de onderhandelingen 
verwachten we nog zenuw-
achtige beurzen met kansen 
op een terugval. Daarop wil-
len we blijven inspelen. z
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inside beleggen analyse

Midden juni van dit jaar 
incasseerde het aan-
deel van Colruyt de 

zwaarste klap in zijn beurs-
geschiedenis. De koers tui-
melde van een topkoers op 
67 euro pardoes naar 
50 euro. In volle zomer 
zakte de koers verder, tot 
zelfs 45 euro. Daarmee ston-
den de fervente fans van het 
aandeel weer met beide voe-
ten op de grond. De vrees 
voor alweer een nieuwe 
concurrent op de verzadigde 
Belgische retailmarkt was 
een van de oorzaken voor de 
zenuwachtigheid rond de 
distributeur uit Halle.
Het Nederlandse Jumbo, dat 
dezer dagen in Pelt zijn eer-
ste Belgische winkel opent, 
heeft ontkend dat het een 
prijzenoorlog wil starten in 
België. Dat is een opluchting 
voor de Colruyt-aandeel-
houders, die bovendien op 
de algemene jaarvergade-
ring voor het boekjaar 
2019-2020 (afsluitdatum 31 
maart) betere prognoses dan 
de analistenconsensus te ho-
ren kregen. Dat deed de 
koers herstellen. Maar voor-
lopig kwam die relance ook 
niet verder dan 50 euro.

Colruyt: premie voor 
defensief karakter
De analisten zijn overwe-
gend negatief in hun advie-
zen over Colruyt. Volgens 
Bloomberg heeft Colruyt 
zestien verkoopadviezen en 
drie keer ‘houden’ achter 
zijn naam staan. Ook wij 
stellen ons al enige tijd af-
wachtend op. Als het econo-
misch de verkeerde richting 
uitgaat, noteert het aandeel 
al jaren met een premie te-
genover de markt en sector-
genoten. Dat is ook het 
voorbije anderhalf jaar, tot 

de zomer van dit jaar, weer 
gebeurd. De discountketen 
wordt door zijn erg defen-
sieve karakter dan een duur 
vluchtaandeel.
Nochtans gaan de zaken in 
Halle niet slecht. De omzet 
stijgt omdat er meer winkels 
en organische groei is. Het 
marktaandeel in België 
neemt ook toe. Colruyt blijft 
nieuwe klanten aantrekken. 
De dochters OKay en Bio-
Planet groeien nog, maar 
Dreamland en Dreambaby 
hebben het lastig. Colruyt 
heeft relatief hoge afschrij-
vingskosten door zijn om-
vangrijke investerings-
programma. Dat geeft een 
ietwat vertekend beeld van 
de winst. Maar vooral de 
herhaalde waarschuwingen 
over de toenemende prijs- 
en margedruk spelen het 
aandeel parten. Het is daar-
om uitkijken of de positieve-
re toon van topman Jef 
Colruyt enkele weken gele-
den de sfeer rond het aan-
deel kan keren. Enigszins 
onverwachts voorspelde hij 
voor het gebroken boekjaar 
een licht hogere nettowinst 
dan een jaar eerder. Toen 
boekte Colruyt 372 miljoen 
euro nettowinst.
Klanten kopen bij Colruyt in 
hoofdzaak voor de laagste-
prijsgarantie. Het was jaren 
geleden een gouden zet om 
de klanten te beloven dat ze 
bij Colruyt altijd tegen de 
laagste prijs kopen. Maar in-
tussen schermen vrijwel alle 
concurrenten met stuntprij-

zen en kortingen – acties die 
Colruyt telkens moet volgen, 
als het zijn belofte wil hou-
den. Vooral de prijsbreker 
Lidl doet de winstmarges 
van Colruyt regelmatig pijn. 
Ook Albert Heijn laat zich 
niet onbetuigd. Meer dan 
vroeger wordt Colruyt uit-
gedaagd en in het verweer 
gedrongen.
Het was dan ook een mee-
valler dat CEO Peter Isaac 
van het Belgische Jumbo 
verklaarde dat hij de laagste-
prijsgarantie niet wil uitda-
gen. Maar de keten is toch 
een extra concurrent onder 
de discounters. Ook Jumbo 
zal uitpakken met prijsbre-
kers, speciale acties en pro-
moties die Colruyt moet 
volgen. Jumbo heeft niet zo-
maar de populaire wielren-
ner Wout van Aert onder 
contract liggen. Het is een 
slimme zet om het merk in 
België in de markt te zetten 
tegen – in verhouding – een 
minimale investering. Tegen 
eind dit jaar rekenen de Ne-
derlanders op drie vestigin-
gen. Behalve in Pelt komt er 
ook een in Rijkevorsel en 
Lanaken, telkens dicht bij de 
Nederlandse grens. Jumbo is 
geen kleine speler in Neder-
land. Het baat 662 vestigin-
gen uit en heeft een markt - 
aandeel van bijna 22 procent.

Ahold Delhaize:  
sterke prestatie
De grootste Nederlandse ke-
ten van supermarkten is Al-
bert Heijn. Die bezit er 966 

winkels. Ahold Delhaize is 
de eigenaar. Tegen eind dit 
jaar wil Albert Heijn een 
kleine honderd vestigingen 
in ons land hebben. Delhaize 
bezit een 800-tal groot-
warenhuizen in België, on-
der zijn eigen naam en onder 
de namen Proxy Delhaize, 
Shop’n Go, City Delhaize, 
Tom&Co en Caddyhome. 
Daarnaast is Delhaize actief 
in elf andere landen, hoofd-
zakelijk in de Verenigde Sta-
ten (onder meer onder de 
naam Food Lion).
Ahold Delhaize kan van de 
drie beursgenoteerde retail-
groepen de beste cijfers 
voorleggen. Food Lion groeit 
al 27 kwartalen op rij. Ook in 
Nederland gaat het nog 
voorbeeldig, maar België 
doet het wat minder. De om-
zet van de groep zal dit jaar 
ongeveer 66 miljard euro be-
dragen, of 5 procent meer 
dan vorig jaar. Per aandeel 
zou dat neerkomen op 
1,5 euro. Het had zelfs nog 
iets meer kunnen zijn, maar 
eerder dit jaar braken sta-
kingen uit in Stop & Shop. 
Die zijn nu van de baan.
Belangrijk in de strijd tegen 
Amazon is de groei van de 
e-commerceactiviteiten van 
Ahold Delhaize in de Ver-
enigde Staten. Die zullen dit 
jaar met meer dan 20 pro-
cent groeien, en volgend jaar 
misschien zelfs met meer 
dan 30 procent. Ahold Del-
haize gaat regelmatig over de 
tongen in verband met een 
mogelijke vrijage. Kroger, 

Uitdagende tijden voor retailers

DRIE EUROPESE RETAILERS IN CIJFERS

Naam K/w 2019  Dividendrendement(bruto)  Over 1jaar Over 5 jaar

Ahold Delhaize  14  3,3%  +17%  +63%

Colruyt  18  2,5%  -3%  +39%

Carrefour  14  3,0% -2% -34%

Bron: Bloomberg
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een van de grotere super-
marktketens in de Verenigde 
Staten, wordt genoemd als 
mogelijke bruid. Maar con-
creet werd dat nog niet.
De sector staat wel in rep en 
roer door de komst van onli-
nespelers. Om die te bekam-
pen is schaalvergroting 
noodzakelijk, zodat efficiën-
ter met de kosten kan wor-
den omgesprongen. Het 
management van Ahold Del-
haize, dat een sterke reputa-
tie heeft, verwacht een 
positieve ontwikkeling van 
het marktaandeel in 2019. Er 
is blijvende groei in België 
en Nederland ten koste van 
de kleinhandelaars. Het va-
lutarisico van de euro tegen-
over de dollar kan zorgen 
baren. Door de belangrijke 
bijdrage van de Verenigde 
Staten aan de omzet en de 
winst, zijn de groepsresulta-
ten behoorlijk beïnvloed-
baar door de euro-dollar - 
verhouding. Tot nu is die 
wisselkoersontwikkeling dit 
jaar in het voordeel van 
Ahold Delhaize verlopen.

Carrefour:  
reus op lemen voeten
Carrefour is de tweede dis-
tributeur ter wereld en, met 
15.000 vestigingen in dertig 
landen, de grootste van Eu-
ropa. Het voorbije boekjaar 
boekte Carrefour een opera-
tionele winst van 1,9 miljard 
euro. De thuismarkt Frank-
rijk presteerde zwak, maar 
het dividend werd behou-
den op 0,46 euro per aan-
deel. CEO Bompard heeft 
begin dit jaar het transfor-
matieplan Carrefour 2020 
aangekondigd. De vier grote 
pijlers zijn: een eenvoudige-
re organisatie, een hogere 
productiviteit, e-commerce 
gecombineerd met buurt-

winkels, en een klantgerich-
ter productaanbod. Dat plan 
moet de groei in Frankrijk 
opkrikken en het onlineka-
naal verder uitbouwen.
Carrefour heeft het moeilijk 
om op te boksen tegen zijn 
aartsrivaal Leclerc en het 
oprukkende Amazon. Het 
online bedrijf doet de traditi-
onele retailers al veel pijn in 
de Verenigde Staten. Ver-
wacht mag worden dat de 
Amerikanen dat ook in  
Europa zullen proberen. 
Carrefour is actief op een 
competitieve markt die nog 
erg traag groeit. Studies wij-
zen uit dat winkelen bij die 
keten duurder is dan bij de 
meeste concurrenten.
Er doen geruchten de ronde 
dat Carrefour een bod zou 
doen op concurrent Casino, 
de derde speler op de Franse 
markt. Die groep heeft ook 
internationale belangen, 
maar gaat gebukt onder een 
gigantische schuldenberg. 
Carrefour zou een aandelen-
bod overwegen tussen 4 en 
4,2 miljard euro. Dat bedrag 
kan het nog optrekken met 
extra cash. Die geruchten 
doken vorig jaar ook al op. 
Maar beide partijen ontken-
nen de toenadering. Noch-
tans zou een fusie de 

winstgevendheid van de 
groep kunnen opkrikken, op 
voorwaarde dat de mededin-
gingsautoriteiten die opera-
tie goedkeuren.

Betere beursprestatie  
voor Ahold Delhaize
Zowel op één als op vijf jaar 
bekeken steekt de beurspres-
tatie van Ahold Delhaize met 
kop en schouders uit boven 
die van Colruyt en Carrefour. 
In vijf jaar steeg de koers van 
Ahold Delhaize met meer 
dan 60 procent. Carrefour 
werd over dezelfde periode 
een derde goedkoper. Ahold 
Delhaize verwent zijn aan-
deelhouders ook het best. Er 
loopt een inkoopprogramma 
van eigen aandelen ter waar-
de van 1 miljard euro. Tege-
lijk keert Ahold Delhaize een 
mooi dividend met een ren-
dement van 3,3 procent uit. 
Het aandeel van Ahold Del-
haize noteert slechts een 
paar procenten onder zijn 
topkoers van 24 euro. En 
toch is het, in termen van 
koers-winstverhouding, nog 
een stuk goedkoper dan het 
aandeel van Colruyt, dat de 
voorbije maanden van zijn 
pluimen heeft moeten laten. 
Op basis van die fundamen-
tele gegevens schatten we de 

reële waarde per aandeel op 
26,5 euro voor Ahold Delhaize.
Het koersverloop van de 
voorbije vijf jaar illustreert 
de problemen die Carrefour 
al jaren ondervindt en maar 
moeilijk onder de knie 
krijgt. Het aandeel van de 
Franse retailer doet het al ja-
ren slecht op de beurs. De 
belangrijkste eigenaars van 
Carrefour – LVMH-voorzit-
ter Bernard Arnault, de Bra-
ziliaanse zakenman Abilio 
Diniz en de familie Moulin, 
de eigenaar van Galeries La-
fayette – zijn nochtans niet 
de eerste de beste, maar veel 
plezier hebben ze nog niet 
beleefd aan hun investering. 
Dit jaar bleef de koers rela-
tief stabiel, maar over vijf 
jaar bekeken werd het aan-
deel 32 procent goedkoper. 
Op een termijn van tien jaar 
bekeken halveerde de koers. 
In september 2010 haalde 
Carrefour zijn voorlopig 
hoogste koers van 40 euro.
Carrefour heeft zeker nog 
wat troeven door zijn groei-
mogelijkheden in Oost-Eu-
ropa en Latijns-Amerika. 
Maar het is de vraag of het 
aandeel het hoge koersni-
veau van tien jaar geleden 
nog kan halen op korte of 
middellange termijn. z
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inside beleggen aandelen

De halfjaarresultaten die 
Boskalis, de grootste 
baggermaatschappij ter 

wereld, eind augustus be-
kendmaakte, gaven een ge-
mengd beeld. Ze konden het 
vertrouwen van de beleg-
gers niet terugwinnen, ook 
al stuurde CEO Peter Ber-
dowski enkele dagen later 
een persbericht de wereld in 
dat hij 50.000 aandelen had 
bijgekocht. Het aandeel 
blijft opgezadeld met het 
etiket van zware achterblij-
ver. Het geduld van de aan-
deelhouder wordt al lang op 
de proef gesteld. Boskalis 
beleefde tussen 2003 en 
2013 een gouden decen-
nium. Tussen 2003 en het 
voorjaar van 2015 vertien-
voudigde de beurskoers van 
afgerond 5 naar 50 euro. 
Maar de jongste jaren zit de 
klad er serieus in.
Eerst het positieve nieuws. 

Er is opnieuw een omzetstij-
ging, met 8,6 procent tegen-
over de eerste helft van 
2018. De omzet herstelde 
van 1,17 naar 1,27 miljard  
euro. Het ziet er steeds meer 
naar uit dat de omzet een 
bodem heeft bereikt in 2017 
( jaaromzet van 2,34 miljard 
euro), maar de relance ver-
loopt geleidelijk. In het 
boekjaar 2015 boekte het 
baggerconcern nog een 
piek omzet van 3,2 miljard 
euro.
In de rendabiliteit is geen 
beterschap merkbaar. De  
bedrijfskasstroom (ebitda) 

kreeg een tik van bijna 19 
procent, van 167,2 naar 
135,7 miljoen euro. Het  
management gaat er wel nog 
altijd van uit dat de bedrijfs-
kasstroom voor het boekjaar 
2019 uitkomt in de buurt van 
die van vorig jaar (353,6 mil-
joen euro). Dat houdt een 
betere tweede jaarhelft in. 
De bedrijfskasstroom bleef 
25 à 30 miljoen euro onder 
de verwachtingen van de 
analisten door een stevige 
voorziening in de kabelacti-
viteiten (Offshore Energy) 
van afgerond 100 miljoen 
euro voor verlieslatende 
offshorewindcontracten. 
Gelukkig stond daar een uit-
zonderlijke meerwaarde van 
42,2 miljoen euro tegenover 
door de verkoop van het be-
lang in de joint venture Ko-
tug Smit Towage en de 
verkoop van een schip.
In de cijfers van vorig jaar 
zat in de eerste jaarhelft een 
buitengewone last van 
397 miljoen euro op de 
goedkopere transportactivi-
teiten van Offshore Energy. 
Dat zorgde voor een forse 
koersdaling op de beurs. In 
die optiek ziet de evolutie 
van de bedrijfswinst (ebit) 
er nu een stuk beter uit. Het 
bedrijfsresultaat (ebit) evo-

lueert van -349,6 miljoen eu-
ro naar +9,1 miljoen euro. 
Maar dat is stevig onder de 
analistenconsensus.
Ook het nettoresultaat evo-
lueerde van -361,4 miljoen 
euro naar +1,3 miljoen euro, 
of 0,01 euro per aandeel, 
maar het bleef 35 miljoen 
euro onder de analistenver-
wachting. De belangrijke 

poot Bagger en infrastruc-
tuur heeft het wel beter dan 
verwacht gedaan in de eer-
ste zes maanden. De omzet 
kwam uit op 733 miljoen eu-
ro, of 51 miljoen euro boven 
de analistenconsensus. Daar 
lag de bedrijfskasstroom met 
125 miljoen euro boven de 
analistenvork van 117 tot 
124 miljoen euro.
Het schoentje knelt in de 
offshore-energie. De uitbrei-
ding in offshore met de 
overnames van SMIT Inter-
nationale (assistentie voor 
binnenkomende en uitgaan-
de zeeschepen met sleep-
boten, berging en 
  wrakopruiming) en Dockwi-
se (verplaatsen van extreem 
zware offshoreplatformen) 
pakt niet goed uit.
Een lichtpunt blijft wel het 
sterke orderboek van 
4,36 miljard euro eind juni, 
tegenover 4,29 miljard eind 
2018 en 3,88 miljard euro 
halfweg vorig jaar.

Conclusie
De forse voorziening in de 
kabelactiviteiten had een 
weerslag op de halfjaarcij-
fers, maar zorgen ook voor 
een vertekening. Het aan-
deel lijkt de weg naar boven 
weer te hebben ingeslagen 
en is een flink stuk goedko-
per geworden. In 2010 werd 
nog 2,3 keer de boekwaarde 
betaald, tegenover nu 1 keer. 
Vandaar de adviesverhoging, 
waardoor het aandeel ook 
een portefeuillekandidaat is 
geworden. z
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Voor Deere, de grootste 
naam in de wereld van 
de landbouwwerktui-

gen, sluit het boekjaar 
2018-2019 op 30 oktober.  
De resultaten over het derde 
kwartaal zijn midden augus-
tus bekendgemaakt. De 
Amerikaanse landbouwers 
maken zich steeds meer zor-
gen over de handelsoorlog 
met China en de impact er-
van op de export van land-
bouwproducten. De verkoop 
van tractoren staat onder 
druk door de handelsoorlog 
en de gedaalde prijzen voor 
landbouwgewassen.

Deere haalde in het afgelo-
pen kwartaal 59 procent van 
zijn omzet uit zijn land-
bouwactiviteiten. De reste-
rende inkomsten komen uit 
materialen voor de wegen- 
en de bosbouw. Deere heeft 
ook een financiële poot, die 
vooral actief is in de verhuur 
en de leasing van landbouw-
voertuigen. Het aandeel van 
de landbouwactiviteiten is 
gezakt door de overname 
van Duitse Wirtgen Group, 
een specialist in machines 
voor de wegenbouw. Met 
die duurste overname in zijn 
geschiedenis bouwt Deere 
zijn afhankelijkheid van de 
cyclische landbouw af.
In het derde kwartaal zakte 
de omzet met 3 procent naar 
10,04 miljard dollar, tegen-
over 10,31 miljard dollar in 
hetzelfde kwartaal in 2018. 
Analisten hadden op meer 

gerekend. Zonder het over-
genomen Wirtgen Group 
bedroeg de omzetdaling 6 in 
plaats van 3 procent.
Het bedrijfsresultaat (ebit) 
ging meer achteruit dan de 
omzet. Er was een daling 
van 9 procent, tot 990 mil-
joen dollar, versus 1,09 mil-

jard dollar in dezelfde 
periode van het vorige boek-
jaar. Bij de landbouwactivi-
teiten zakte de bedrijfswinst 
met een forse 24 procent, 
door een omzetdaling met 6 
procent, hogere grondstof-
fenprijzen en hogere vracht-
kosten. Bij Wirtgen ligt de 
rendabiliteit boven het 
groepsgemiddelde.
Per aandeel kwam de aange-
paste winst toch nog uit op 
2,71 dollar, tegenover 
2,59 dollar in het derde 
kwartaal van het boekjaar 
2017-2018. De gemiddelde 
analistenverwachting was 
evenwel 2,84 dollar per aan-
deel. Daar blijft Deere dus 
bijna 5 procent onder. Zo 
blijft de winst per aandeel 
voor het derde kwartaal op 
rij onder de analistencon-
sensus. De koers ging na de 
bekendmaking van de cijfers 
dan ook lager, maar herstel-
de na de aankondiging dat 
het management in de kos-
ten zal snoeien om de ver-
traging in de verkopen op te 
vangen. Transparency Mar-
ket Research publiceerde 
enige tijd geleden een rap-
port dat de tractorenmarkt 
tegen 2026 boven 100 mil-
jard dollar ziet stijgen, wat 
neerkomt op een gemiddel-

de groei van 4 procent per 
jaar.
De bedrijfstop schroefde de 
winstprognose voor het 
boekjaar 2018-2019 terug 
van 3,3 naar 3,2 miljard  
dollar. Eerder was ze al  
verlaagd van 3,6 naar  3,3 mil-
jard. De gemiddelde analis-
tenverwachting voor de 
jaaromzet daalde daarop van 
35,1 miljard dollar naar 
34,7 miljard. In het vorige 
boekjaar was er een omzet 
van 33,4 miljard dollar. Voor 
de winst per aandeel zakte 
de analistenconsensus van 
10,51 naar 9,99 dollar. Vorig 
boekjaar bedroeg de winst 
per aandeel 9,39 dollar, 
waarmee het vorige record 
van 9,09 dollar per aandeel 
uit het boekjaar 2012-2013 
sneuvelde.

Conclusie
De aandelenkoers heeft het 
eigenlijk prima gedaan, als 
we het effect van de 
handels oorlog in rekening 
brengen. De koers komt 
weer in de buurt van de his-
torische piek van februari 
2018. Tegen een verwachte 
koers-winstverhouding van 
16,5 en tegen een verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 13 is het aandeel voor 
ons weer ruim voldoende 
gewaardeerd. We zien dan 
ook flink wat kansen in de 
landbouwsector, waaronder 
ook de meststoffenprodu-
centen. z

DEERE & COMPANY

Nieuwe winstwaarschuwing

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B 

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 15 oktober

Koers: 170,95 dollar

Ticker: DE US

ISIN-code: US2441991054

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 53,8 miljard dollar

K/w 2018: 17

Verwachte k/w 2019: 16,5

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 1,8%

De verkoop van 
tractoren staat  

onder druk door  
de handelsoorlog.
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Er ging de voorbije kwar-
talen veel aandacht naar 
het lot van de grote drij-

vende aardgasfabrieken van 
Exmar. Dat zijn de Tango 
FNLG, die aardgas aan 
boord vloeibaar kan maken, 
en een FSRU-schip, dat het 
omgekeerde kan. Die aan-
dacht was terecht, want Ex-
mar heeft zich de voorbije 
jaren diep in de schulden ge-
stoken om die mastodonten 
te bouwen, zonder dat die 
schepen al een klant hadden 
gevonden.
Beide vehikels zijn nu aan 
het werk, maar toch blijft 
het aandeel in de lappen-
mand liggen. Dat komt om-
dat de onderliggende renda-
biliteit van de totale vloot 
nog altijd zwak is, terwijl de 
schuldenlast nog heel hoog 
is. Die zwakke rendabiliteit 
kreeg minder aandacht, hoe-
wel een structureel herstel 
van de winstgevendheid een 
must is om de schuldenlast 
onder controle te krijgen. 
Op 30 juni voldeed het be-
drijf aan alle kredietconve-
nanten, en het management 
verwacht dat het bedrijf ook 
eind 2019 de convenanten 
zal respecteren. Tegenover 
de zwakke rendabiliteit staat 
wel een behoorlijke balans, 
met een eigen vermogen van 
450 miljoen dollar op een 
balanstotaal van 919 miljoen 
dollar eind juni.
De cijfers over de eerste 
helft van 2019 liegen er niet 
om. De bedrijfswinst klokte 
nog af op 6,8 miljoen dollar, 
maar door de hoge rentelas-
ten, die een logisch gevolg 
zijn van de hoge schulden-
last, dook het nettoresultaat 
7,8 miljoen dollar in het rood. 
Exmar werkt op dit ogenblik 
vooral voor de schuldeisers 
en niet voor de aandeelhou-

ders. De cijfers zijn boven-
dien geflatteerd door de 
meerwaarde van 19,3 miljoen 
dollar op de verkoop van het 
belang van 50 procent in de 
vastgoedvennootschap die 
het hoofdkwartier in Ant-
werpen in portefeuille heeft. 
Het is veelzeggend als een 
bedrijf zijn hoofdkwartier 

moet verkopen om zijn kas-
positie te verbeteren. Zonder 
die meerwaarde dook het re-
currente bedrijfsresultaat 
diep in de rode cijfers.
Toch dient zich wat beter-
schap aan. De winstgevend-
heid van de lng-divisie zal 
sterk verbeteren, nu beide 
grote aardgasfabrieken aan 
het werk zijn. De Tango 
FLNG is in september opge-
start en moet op jaarbasis een 
bedrijfscashflow van ruim 
40 miljoen dollar opleveren. 
Het FSRU-platform is ver-
huurd aan de grondstoffen-
handelaar Gunvor, goed voor 
23 miljoen dollar huurinkom-
sten op jaarbasis. Gunvor 
heeft echter nog geen klant 
voor het schip. Er is nog een 
kink in de kabel: Exmar ver-
kocht het schip voor 155 mil-
joen dollar aan het Chinese 
CSSC Shipping, om het dan te 
leasen tegen een interessante 
rentevoet van 4 procent. 
Maar Gunvor heeft nog altijd 
niet het licht op groen gezet 
om die herfinanciering te  
finaliseren. Intussen heeft 
Exmar een duurder over-
bruggingskrediet van 30 mil-
joen dollar moeten afsluiten. 
Daarnaast heeft de lng-divisie 
nog één gastanker in porte-
feuille, die nog tot 2022 onder 

contract ligt en dus nauwe-
lijks kan profiteren van de 
stijgende huurtarieven.
De lpg-divisie kan wel munt 
slaan uit stijgende tarieven, 
dankzij de vrij uitgebreide 
vloot die in toenemende 
mate tegen spottarieven  
kan werken. De jongste 
maanden stegen de tarieven 
voor de grootste tankers tot 
50.000 dollar per dag, tegen-
over nog gemiddeld 
30.000 dollar per dag in de 
eerste helft van 2019. Ook de 
huurtarieven voor de kleine 
schepen zitten in de lift. De 
divisie kan de steun best  
gebruiken, want in de eerste 
helft van dit jaar bleef de  
bedrijfswinst steken op 
4,3 miljoen dollar.

Conclusie
Het aandeel blijft kwetsbaar 
door de combinatie van de 
zwakke rendabiliteit en de 
hoge schuldenlast van Bos-
kalis. Stijgende huurtarieven 
voor de lpg-vloot en de 
huurinkomsten van de grote 
aardgasfabrieken moeten 
vanaf de tweede jaarhelft 
voor beterschap zorgen. 
Toch blijft Exmar voorlopig 
voor zijn schuldeisers wer-
ken en niet voor de aandeel-
houders. Het advies blijft 
houden. z

EXMAR

Werken voor de schuldeisers

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 oktober

Advies : houden

Risico : hoog

Rating : 2C

inside beleggen aandelen

Er dient zich wat 
beterschap aan, 
nu de twee grote 
aardgasfabrieken 
aan het werk zijn.
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Koers: 5,26 euroTicker: EXM

ISIN-code: BE0003808251

Munt: euro

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 345 miljoen euro

k/w 2018: -

k/w 2019: -

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: -



Het Nederlandse investe-
ringsfonds Waterland 
en het Baltisse van Filip 

Balcaen grepen het sterke 
derdekwartaalrapport van 
Fagron aan om hun reste-
rende participatie van 
9,3 miljoen aandelen (12,98% 
van de aandelen) te verko-
pen tegen 16,20 euro per 
aandeel. Waterland en Bal-
tisse waren samen met Marc 
Coucke in 2016 de grootste 
investeerders in de dubbele 
kapitaalverhoging van 
220 miljoen euro, die het 
met schulden beladen 
Fagron van de financiële on-
dergang redde. Tot begin juli 
hielden Waterland en Bal-
tisse 30,2 procent van hun 

aandeel in Fagron aan, maar 
in drie stappen is de volle-
dige positie verkocht, tel-
kens tegen 16,2 euro per aan-
deel. Opvallend is dat Marc 
Coucke zijn positie de voor-
bije maanden nog licht heeft 
uitgebreid, tot 14,96 procent. 
Daarmee is hij veruit de 
grootste aandeelhouder.
Het doorschuiven van die 
aandelen gebeurde snel, 
maar drukte sinds begin juli 
wel op de koers van het aan-
deel. Het is dan ook logisch 
dat de markt positief rea-
geerde, nu de uitstap is vol-
tooid. Fagron blijft de posi-
tieve trend bevestigen. Dat 
bleek opnieuw uit de derde-
kwartaalupdate. De 
groepsomzet steeg met 19,7 
procent tegenover het derde 
kwartaal van vorig jaar, tot 

137,5 miljoen euro. De ge-
middelde analistenverwach-
ting bedroeg 135,4 miljoen 
euro. Zonder wisselkoersef-
fecten was er een groei van 
17,1 procent. Na negen maan-
den bedraagt de groei 13,6 
procent (tot 392,9 miljoen 
euro) en 12,2 procent zonder 
wisselkoerseffecten. De or-
ganische groei, zonder reke-
ning te houden met overna-
mes en desinvesteringen, 
bedroeg in het derde kwar-
taal een stevige 12,4 procent 
(+9,9% procent zonder wis-
selkoerseffecten). Na negen 
maanden is de organische 
groei gestegen naar 8,9 pro-
cent (7,2% na zes maanden) 
en 7,7 procent zonder wis-
selkoerseffecten.
Alle regio’s droegen bij aan 
de groei. De omzet in Eu-
ropa nam met 6,9 procent 
toe tot 61,3 miljoen euro, 
waarvan 5,4 procent orga-
nisch. De groei werd gedra-
gen door Compounding 
(+7,1% tot 19,7 miljoen euro), 
dankzij de heropstart van 
een Nederlandse bereidings-
faciliteit, en de eigen mer-
ken (+12,1% tot 7 miljoen 
euro) door nieuwe lancerin-
gen en de beloftevolle start 
van Fagron Genomics. In 
Latijns-Amerika zette 

Fagron een organische groei 
van 12,8 procent neer. Inclu-
sief drie kleine overnames in 
Brazilië (gezamenlijke jaar-
omzet van 9,9 miljoen euro) 
en een grote overname in 
Mexico (22,5 miljoen euro 
omzet) klom de omzet met 
42,6 procent tot 36,3 miljoen 
euro (+38% tegen constante 
wisselkoersen). In Noord- 

Amerika was er een stevige 
omzetgroei van 25,2 procent 
tot 38,1 miljoen euro (+19,2% 
zonder wisselkoers effecten). 
De farmaceutische grond-
stoffen en de merken boek-
ten 31,6 procent extra omzet 
(29,9 miljoen euro) dankzij 
de succesvolle integratie van 
Humco. Compounding 
boekte 21,4 procent groei tot 
8,2 miljoen euro, vooral 
dankzij 30 procent groei van 
de steriele faciliteit in 
Wichita. Tegen eind 2019 zal 
Wichita op jaarbasis 50 mil-
joen dollar omzet draaien, 
tegenover 15 à 20 miljoen 
dollar voorheen.
Fagron maakte bekend dat 
de kleinste afdeling, HL 
Technology, gespecialiseerd 
in orthopedische precisie-
componenten, voor 5,2 mil-
joen euro (met een kleine 
meerwaarde) wordt overge-
nomen door het manage-
ment. HL Technology stond 
als niet-kernactief al enkele 
jaren in de etalage.

Conclusie
Het aandeel van Fagron rea-
geerde terecht positief op de 
kwartaalupdate en de afron-
ding van de uitstap van Wa-
terland en Baltisse. De aan-
dacht kan opnieuw voluit 
gaan naar het vertrouwde 
buy-and-buildmodel. We 
vinden de waardering cor-
rect tegen 22,6 keer de ver-
wachte winst en met een on-
dernemingswaarde van 
13,2 keer de verwachte be-
drijfskasstroom voor 2019. z

FAGRON

Waterland en Balcaen stappen uit

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 17,22 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,24 miljard euro

K/w 2018: 27,5

Verwachte k/w 2019: 22,5

Koersverschil 12 maanden: +11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: 0,7%

De aandacht kan 
opnieuw gaan naar 

het vertrouwde  
buy-and-buildmodel.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 16 oktober
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Begin augustus verlaagde 
IBM de winstprognose 
voor het lopende boek-

jaar van 13,9 naar 12,8 dollar 
per aandeel. Dat was een 
nieuwe tegenvaller na en-
kele ontgoochelende kwar-
talen. De overname van Red 
Hat Software moet het tij 
doen keren, maar die heeft 
negatieve gevolgen voor de 
winst per aandeel.
Met een overnameprijs van 
34 miljard dollar is Red Hat 
de grootste overname voor 
IBM. De cijfers van Red Hat 
werden vanaf 9 juli mee-
geteld in de omzet van het 
Cloud&Cognitive Soft-
ware-segment. Met het 
Open Shift-platform van Red 
Hat moet IBM marktaan-
deel kunnen inpalmen van 
Amazon, Microsoft en Al-
phabet. De omzet van Red 
Hat groeide in het derde 
kwartaal met 19 procent op 
jaarbasis naar 987 miljoen 
dollar. Van dat bedrag kon 
IBM slechts 371 miljoen dol-
lar meetellen. De rest kwam 
van contracten die voor het 
afsluiten van de overname 
werden getekend. Op jaar-
basis zal het overgenomen 
bedrijf een omzet van 4 mil-
jard dollar realiseren.
De omzet van de groep be-
droeg 18,01 miljard dollar 
tussen juli en september,  
3,9 procent minder dan een 
jaar eerder en onder de ver-
wachte 18,29 miljard. Het 
was het vijfde opeenvol-
gende kwartaal dat IBM on-
der de verwachtingen bleef. 
IBM kon tegenwind van de 
dure dollar inroepen en ook 
het effect van enkele ver-
kochte bedrijfsonderdelen. 
Maar ook zonder die ele-
menten boerde de omzet  
0,6 procent achteruit.
De winst per aandeel lag 

met 2,68 dollar 1 dollarcent 
boven de prognose, maar 
fors lager dan een jaar gele-
den (3,42 dollar). De bruto-
marge bleef 47,4 procent. 
Geen enkele afdeling pres-
teerde boven de verwachtin-
gen. Negatieve uitschieters 
waren Global Technology 

Services (infrastructuur en 
 cloud) en Systems (hard-
ware), waarvan de omzet 
respectievelijk 4 en 14,7 pro-
cent achteruitboerde.  
Cloud&Cognitive Solutions 
(kunstmatige intelligentie, 
internet der dingen, beveili-
ging) groeide 6,4 procent.
Na drie kwartalen in 2019 
klokt de omzet af op 
55,4 miljard dollar (-4% op 
jaarbasis) terwijl de winst 
per aandeel (8,1 dollar)  
10 procent lager ligt. De 
overname van Red Hat heeft 
ook financiële gevolgen. De 
belangrijkste is dat de in-
koop van eigen aandelen 
sinds 9 juli werd opgeschort. 
De aandeleninkoop was de 
belangrijkste winstmotor 

voor IBM. De groep haalde 
in mei nog 20 miljard dollar 
op, maar na het derde kwar-
taal slonk de cashpositie 
naar 11 miljard dollar. Daar 
staat een schuld van 
66,3 miljard dollar tegen-
over, waarvan 23,1 miljard 
dollar is toegewezen aan 
 IBM’s financieringsdivisie 
IBM Global Financing. Dat 

mag niet worden meegeteld, 
want tegenover dat bedrag 
staan ook vorderingen. De 
niet-financiële schuld be-
draagt 43,2 miljard dollar, 
wat per saldo een net-
toschuld van 32,2 miljard 
dollar oplevert. Dat is 
6,7 miljard dollar lager dan 
drie maanden eerder.
IBM keerde in het derde 
kwartaal 1,6 miljard dollar 
uit, waarvan 1,4 miljard dol-
lar aan dividenden. De rest 
kwam van het inkooppro-
gramma. De vrije kasstroom 
daalde naar 1,8 miljard dol-
lar, tegenover nog 2,2 mil-
jard dollar in dezelfde peri-
ode een jaar eerder. IBM 
mikt voor het volledige 
boekjaar op een vrije kas-
stroom van 12 miljard dollar. 
Het is de bedoeling dat cijfer 
tegen 2021 op te krikken 
naar 13 miljard dollar.

Conclusie
IBM oogt erg goedkoop, 
maar daar is ook een goede 
reden voor. De omzet blijft 
consequent achter op de 
verwachtingen. Nu de in-
koop van eigen aandelen 
werd opgeschort, blijft ook 
de groei van de winst per 
aandeel achterwege. Red 
Hat zal de positie van IBM 
in het cloudsegment verbe-
teren, maar we betwijfelen 
of dat voldoende zal zijn om 
de marktleiders Amazon en 
Microsoft het vuur aan de 
schenen te leggen. Het hoge 
rendement is onvoldoende 
om een koopadvies te ver-
antwoorden. z

IBM

Andermaal niet overtuigend

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 134,26 dollar

Ticker: IBM US

ISIN-code: US4592001014

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 118,9 miljard dollar

K/w 2019: 10,5

Verwachte k/w 2020: 10

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +18%

Dividendrendement: 4,8%

inside beleggen aandelen

IBM heeft de inkoop 
van eigen aandelen  

sinds juli opgeschort.
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Na een erg tegenvallend 
tweede kwartaal kon 
Netflix tussen juli en 

september grotendeels aan 
de verwachtingen voldoen. 
De prognoses voor het lo-
pende vierde kwartaal vie-
len dan weer tegen, maar de 
beleggers waren toch opge-
lucht. Netflix boekte een 
omzet van 5,25 miljard dol-
lar, precies zoals verwacht 
en 31 procent meer dan een 
jaar eerder. De nettowinst 
bedroeg 665 miljoen dollar, 
of 1,47 dollar per aandeel. 
Dat cijfer lag fors boven de 
verwachte 1,03 dollar per 
aandeel. Dat was deels te 
danken aan het uitstel van 
investeringen in marketing 
en content naar het vierde 
kwartaal. Netflix profiteerde 
ook van de duurdere dollar, 
waardoor de uitstaande 
schuld in euro minder 
waard werd. Dat leidde tot 
een boekhoudkundige winst 
van 171 miljoen dollar.
Netflix kreeg er 6,8 miljoen 
abonnees bij, iets onder de 
verwachte 7 miljoen maar 
wel fors meer dan in het 
tweede kwartaal (2,7 mil-
joen). Het streamingbedrijf 
telt wereldwijd 158,3 mil-
joen abonnees, of 21,4 pro-
cent meer dan een jaar eer-
der. Netflix rekent voor het 
vierde kwartaal op 7,6 mil-
joen nieuwe abonnees.
Streamingdiensten groeien 
nog altijd erg sterk. De cru-
ciale succesfactor is de con-
tent: klanten moeten willen 
betalen voor exclusieve 
shows, series en niches zoals 
sportverslaggeving. Een be-
drijf als Netflix moet die 
content aankopen. Dat is 
heel kapitaalintensief. De in-
vesteringen in content wor-
den dit jaar op 15 miljard 
dollar begroot. Voor bedrij-

ven die content in huis heb-
ben, is de drempel relatief 
laag om op de streaming-
markt actief te worden. Het 
wordt dus almaar drukker in 
dat segment.
Naast Netflix bestaat de top 
drie uit Amazon Prime en 
Hulu. Apple pakt op 1 no-
vember uit met Apple TV+, 
dat goedkoper in de markt 

wordt gezet dan Netflix.  
Bovendien krijgt wie een 
Apple-toestel koopt er een 
jaarabonnement op Apple 
TV+ gratis bij. Apple be-
schikt over veel diepere zak-
ken dan Netflix en kan zich 
daardoor van meer en exclu-
sievere content voorzien. Op 
12 november lanceert Dis-
ney een streamingdienst in 
de Verenigde Staten en Ca-
nada. Na de overname van 
21st Century Fox beschikt 
ook Disney over heel veel 
content. Ook AT&T (Warner 
Media) en Comcast (NBC 
Universal) lonken naar die 
niche. Netflix maakt zich 
weinig zorgen over de toe-
nemende concurrentie. Vol-
gens het bedrijf mogen er 
dan wel meer spelers een 
stuk van de taart opeisen, de 
taart wordt ook almaar gro-
ter. Dat klopt, maar meer 
concurrentie leidt wel tot 
prijsdruk en Netflix behoort 
al tot de duurdere aanbie-
ders.
De aanhoudend negatieve 
vrije kasstroom is het groot-
ste probleem van Netflix. In 
het derde kwartaal bedroeg 
die -551 miljoen dollar. Dat 
brengt het totaal sinds begin 
2019 op 1,6 miljard dollar. 
Door de uitgestelde investe-

ringen zal dat cijfer in het 
vierde kwartaal flink aandik-
ken. Netflix mikt voor 2019 
op een negatieve vrije kas-
stroom van 3,5 miljard dol-
lar. Het bedrijf verwacht 
vanaf 2020 een daling van 
de negatieve vrije kas-
stroom, naarmate de hoge 
vaste kosten in content over 
meer abonnees kunnen wor-
den gespreid.
Netflix haalde in april bijna 
2,2 miljard dollar op, nadat 
het vorig jaar al 3,9 miljard 
dollar had bijgetankt. Na het 
derde kwartaal stond er te-
genover de kaspositie van 
4,4 miljard dollar een schuld 
van 12,4 miljard dollar.

Conclusie
Naarmate de concurrentie in 
de erg kapitaalintensieve 
streamingsector toeneemt, 
zal de groei van Netflix ver-
tragen. De groep moet vol-
doende schaalgrootte krij-
gen om de negatieve 
kasstromen om te keren. Dat 
zal ook in 2020 niet lukken. 
De consensusverwachting 
gaat uit van een onrealis-
tisch positief scenario, waar-
door het aandeel veel te rij-
kelijk is gewaardeerd. z

NETFLIX

Opluchtingsrally

Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 18 oktober

Koers: 299,91 dollar

Ticker: NFLX US

ISIN-code: US64110L1061

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 125,3 miljard dollar

K/w 2019: 93

Verwachte k/w 2020: 53

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: -

De consensus-
verwachting gaat uit 
van een onrealistisch 

positief scenario.
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inside beleggen markt in beeld

De afgelopen week groeide de 
holding uit tot de beursster van 
Euronext Brussel. Dat kwam in 
eerste instantie door een gun-
stig analistenrapport van De - 
groof Petercam, maar een dag 
later maakte D’Ieteren bekend 
de winstgroei voor dit jaar op 

te trekken van minstens  
25 naar 35 procent. Dat is het 
gevolg van de gunstige wind 
die waait bij het dochterbedrijf 
Belron, waar de marges op 
nieuwe ruiten een stuk hoger 
liggen door het Advanced 
 Driver Assistance System. De 
koersdoelen gingen flink 
omhoog. In twee dagen klom 
de koers met 15 procent en 
bereikte hij een nieuwe top.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 55,80 euro
Ticker: DIE BB
ISIN-code: BE0974259880

De Franse autobouwer kwam 
met een winstwaarschuwing. 
De hoofdschuldige is het 
slechte economische klimaat. 
Renault gaat uit van een 
omzetdaling met 3 tot 4 pro-
cent terwijl de groep eerder 
rekening hield met een vlakke 

omzet. De groep verlaagde 
voorts de prognose voor de 
operationele marge van 6 naar 
5 procent. Renault verwacht 
wel een positieve operationele 
vrije kasstroom over het 
tweede halfjaar, maar dat bete-
kent niet dat die ook over heel 
2019 positief zal zijn. Op basis 
van de voorlopige cijfers over 
het derde kwartaal blijkt dat de 
omzet zowat 2 procent lager 
uitkwam op 11,3 miljard euro. 
De koers maakte een duik van 
haast 12 procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 48,56 euro
Ticker: RNO FP
ISIN-code: FR0000131906

Het biotechaandeel maakte 
bekend een negatieve beslis-
sing te verwachten over de 
voorwaardelijke goedkeuring 
van ATIR101. De reden is dat 
Kiadis de data van de fase 
II-studie van ATIR101 moet 
vergelijken met het nieuwe 

PTCy-protocol en niet meer 
met de CD34+-transplant en 
die data zijn niet onmiddellijk 
beschikbaar. Kiadis moet extra 
testen verrichten, wat veel tijd 
en geld kost. Kiadis heeft nog 
voldoende geld tot de eerste 
helft van 2020. De groep moet 
dringend geld bijtanken. Vol-
gens een broker zelfs 60 mil-
joen euro om de fase III-studie 
in 2021 te financieren. Na de 
jobstijding halveerde de koers 
van Kiadis.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 2,50 euro
Ticker: KDS NA
ISIN-code: NL0011323407

Het Zweedse telecombedrijf 
presteerde in het derde kwar-
taal beter dan verwacht. De 
groep behaalde een omzet van 
57,1 miljard Zweedse kronen, 
een groei met 6 procent. Ook 
de winstmarge ging de hoogte 
in. Die steeg met 4,4 procent 

tot 11,4 procent. Bovendien 
werd de omzetprognose voor 
het jaar 2020 opgetrokken van 
de vork 210-220 miljard tot 
230-240 miljard Zweedse kro-
nen. De winstmarge zonder 
rekening te houden met de 
kosten voor herstructurering 
blijft voor 2020 onveranderd 
liggen op “meer dan 10 pro-
cent”, maar voor 2022 rekent 
Ericsson op een winstmarge 
tussen 12 en 14 procent. Na het 
nieuws trok de koers van het 
aandeel met 7 procent aan.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 88,94 Zweedse kroon
Ticker: ERICB SS
ISIN-code: SE0000108656
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Is de ellende bijna voorbij 
voor het aandeel Boskalis? 
Wij denken van wel. En er 

zijn er nog die dat denken. 
Een Nederlandse grootbank 
verhoogde onlangs het 
koersdoel tot 26,25 euro. Dat 
is ongeveer de koers van 
eind vorig jaar. Sindsdien 
ging het vrijwel onafgebro-
ken bergaf tot het diepte-
punt rond 17 euro op 15 au-
gustus. Het is nauwelijks te 
geloven dat het aandeel be-
gin 2015 bijna 50 euro heeft 
gekost. Vandaag is het aan-
deel tegen één keer de boek-
waarde te koop. Dat is wel 
erg goedkoop.
We concretiseren ons ver-

trouwen in een betere tijd 
voor Boskalis de komen- 
de maanden en gaan daarom 
‘long’ met een gekochte call.

Gekochte call
Koop de call 20 maart 2020 
met uitoefenprijs 
22,00 EUR @ 0,36 EUR
Ook op de optiebeurs is het 
vertrouwen in het aandeel 
nog niet volledig terugge-
keerd. Daardoor zijn calls 
helemaal niet duur. We beta-
len slechts 36 euro per con-
tract (0,36 x 100) en hebben 
zo het recht de aandelen te 
kopen tegen 22 euro. We ko-
pen daarmee ook tijd, name-
lijk tot 20 maart 2020. Pas 

als koers van Boskalis stijgt 
tot boven 22 euro krijgt dit 
contract intrinsieke waarde. 
Dat is 15 procent boven de 
huidige koers. Tegen dan zal 
de waarde van de call echter 
een veelvoud meer gestegen 
zijn dan de koers van het 
aandeel. Het risico van dit 
contract is het verlies van de 
hele betaalde premie. Dat 
gebeurt als de koers van 
Boskalis blijft aanmodderen 
op een laag niveau. Maar 
zelfs in dat geval kunnen we 
winst maken, maar dan met 
een andere strategie.

Geschreven put
Schrijf de put 20 maart 

2020 met uitoefenprijs 
20,00 EUR @ 2,10 EUR
Als we deze put schrijven, 
halen we direct de hoge pre-
mie van 210 euro (100 x 2,1 
euro) binnen. De basisge-
dachte blijft dezelfde, name-
lijk proberen geld te verdie-
nen bij een hausse van de 
koers. Maar met dit contract 
winnen we ook als de koers 
weinig of niet beweegt. De 
tijd speelt immers volledig 
in ons voordeel aangezien 
deze premie nauwelijks 
1 euro intrinsieke waarde 
bevat. De premie blijft 
 integraal van ons zolang 
Boskalis boven 20 euro no-
teert. z

De meeste opkomende mark-
ten staan onder druk door de 
combinatie van een wereld-
omvattende groeivertraging 
en de dure dollar. een uitzon-
dering op de regel is India, 
waar de National Stock Ex-
change Nifty 50-index eer-
der dit jaar een hoogtepunt 
bereikte. Toch is ook India 
niet immuun voor de neer-
waartse economische cyclus. 
De groei van het bruto bin-
nenlands product bleef in het 
tweede kwartaal steken op  
5 procent, het laagste cijfer 
sinds 2013. De Reserve Bank 
of India (RBI) verlaagde dit 
jaar al vijf keer de rente. De 
stijging van de consumenten-
prijzen ligt met 3,2 procent 
onder de inflatiedoelstelling 
van 4 procent. Daarom zal de 
centrale bank nog meer ren-
teverlagingen doen. De RBI 
stelde de groeiprognose voor 
dit jaar bij van 6,9 naar 6,1 
procent. Daarmee zal de In-

diase economie nagenoeg 
even snel groeien als de Chi-
nese. Het beursoptimisme 
heeft ook te maken met de 
herverkiezing van president 
Modi. Die nam een reeks eco-
nomische hervormingsmaat-
regelen en wil de achterstand 
van de rurale gebieden ver-
kleinen door grote infrastruc-
tuurwerken. In de loop van 
het volgende decennium zal 
India China inhalen als meest 
bevolkte land ter wereld.

Dubbele keuze
Zowel BlackRock als Lyxor is 
op de Europese markt actief 
met ETF’s die de Indiase 
aandelenbeurs schaduwen. 
Als referentie wordt voor de 
MSCI India gekozen. Die in-
dex is breder dan de NSE 
Nifty 50 en telt tachtig be-
drijven die samen 85 procent 
van alle grote en middelgrote 
Indiase beursgenoteerde be-
drijven uitmaken.

Grootste individuele posi-
ties MSCI India (per 15/10):
1. Reliance Industries – Ener-
gie (11,7%)
2. Housing Development fi-
nance Corp. – Financiën 
(9,8%)
3. Infosys – IT (8,2%)
4. Tata Consultancy Servi-
ces – IT (5,5%)
5. Axis Bank – Financiën 
(4,2%)
Sectorverdeling MSCI In-
dia (per 14/10):
1. Financiën (24,7%)
2. Informatietechnologie 
(17,2%)
3. Energie (16,2%)
4. Consumentengoederen 
(11,1%)
5. Kleinhandel (8,5%)
De iShares MSCI India ETF 
wordt uitgegeven door 
BlackRock en noteert op de 
Duitse Xetra-beurs met tic-
kersymbool QDV5 en ISIN-
code IE00BZCQB185. Het is 
een fysieke tracker (de on-

derliggende indexwaarden 
worden effectief gekocht) en 
de dividenden worden geka-
pitaliseerd. BlackRock re-
kent een jaarlijkse beheer-
kostprijs van 0,65 procent 
aan.
Een alternatief is de Lyxor 
ETF MSCI India die op 
 Euronext Parijs noteert met 
tickersymbool INR en ISIN-
code FR0010361683. Ook die 
tracker kapitaliseert de divi-
denden, maar de uitgever 
koos voor een synthetische 
replicatie van de onderlig-
gende index waarbij gepro-
beerd wordt de prestatie via 
swap-overeenkomsten te be-
naderen. Synthetische trac-
kers zijn in regel goedkoper 
dan fysieke omdat er minder 
transactiekosten zijn. Toch 
liggen de jaarlijkse beheer-
kosten van INR met 0,85 
procent hoger dan die van 
QDV5. Daarom zouden we 
die laatste verkiezen. z

DERIVATEN

Trackers op recordbeurs India

OPTIES

Het einde van de ellende bij Boskalis
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Vorige week leek toch een 
aanvaardbare  brexit- 
deal mogelijk na een 

nieuw akkoord tussen de 
Europese Unie en de Britse 
regering van Boris Johnson. 
Dat gaf de Europese beurzen 
even vleugels. Maar in het 
weekend kwam het niet tot 
een stemming in het Britse 
parlement, zodat de markten 
op het moment van schrijven 
de brexit-saga nog altijd niet 
achter zich konden laten.
Er was wel goed nieuws 
voor de Belgische belegger. 
Het Grondwettelijk Hof ver-
nietigde de taks op de effec-
tenrekening (0,15% als de 
waarde van de effecten bo-
ven 500.000 euro per reke-
ning lag). De belasting moet 
nog worden betaald voor 
2019, maar niet meer vanaf 
2020.
We zien nog altijd een aar-
zelend Wall Street, waar re-
cords uitblijven. Het scena-
rio van een nieuwe terugval 
in de komende weken blijft 
reëel. Daarop moeten we in-

spelen om meer liquiditeiten 
aan het werk te zetten.

Sipef: een slecht jaar
De derdekwartaalupdate 
van de Antwerpse plantage-
groep Sipef maakte nog-
maals duidelijk dat 2019 een 
slecht jaar wordt, het eerste 
verliesjaar in vijftien jaar. De 
belangrijkste twee parame-
ters die het resultaat bepa-
len, vallen zwaar tegen. 
Vooreerst is er de palmolie-
productie. De productie af-
komstig van de vruchten van 
de eigen plantages groeide 
de voorbije tien jaar met ge-
middeld 5 procent per jaar, 
dankzij de gestage uitbrei-
ding van het plantareaal van 
46.630 hectare eind 2008 
naar 71.722 hectare eind 
2018 (op basis van een 100 
procentbelang). Het groei-
plan richting 100.000 be-
plante hectare voorziet voor 
de komende tien jaar in op-
nieuw 4 tot 5 procent jaar-
lijkse productiegroei, maar 
dit jaar is een forse tegenval-

ler. In het belangrijkste pro-
ductieland, Indonesië 
(58.035 hectare palmbomen 
eind 2018 op een groeps-
totaal van 71.722 hectare), 
zorgde een uiterst nat voor-
jaar na zes maanden voor 
een onverwachte productie-
daling met 3,8 procent tot 
92.955 ton. Het derde kwar-
taal bracht beperkt beter-
schap – deze keer was het 
uitzonderlijk droog. Er was 
een toename met 3,3 pro-
cent, waardoor de achter-
stand na negen maanden is 
gereduceerd tot 1,2 procent. 
Ook speelt dit jaar het feit 
dat de palmbomen een soort 
rustperiode inbouwen na 
enkele sterke productie-
jaren. Volgend jaar moet de 
groei hernemen.

Nefaste vulkaanuitbarsting
Problematischer is de situa-
tie in Papoea-Nieuw-Gui-
nea. Door extreem nat weer 
daalde de productie in de 
eerste jaarhelft al met 12,7 
procent tot 60.741 ton. De 

drievoudige uitbarsting van 
de vulkaan Mount Ulawun 
tijdens de zomer maakte het 
derde kwartaal dramatisch 
slecht. Circa 6500 hectare 
(45% van het areaal in Pa-
poea-Nieuw-Guinea) raakte 
beschadigd en voor bijna 
5000 hectare zal het herstel 
zeker een tot drie jaar duren. 
Daarmee is de tol van de uit-
barstingen groter dan ver-
wacht. De productie zakte in 
het derde kwartaal met  
48,6 procent tot 17.161 ton. 
Na negen maanden is er een 
terugval met 24,4 procent en 
op jaarbasis verwacht Sipef 
een daling met 30 procent, 
tegenover een verwachte -19 
procent bij de halfjaarrap-
portering. Op groepsniveau 
is er na negen maanden een 
productiedaling met 10,4 
procent tot 234.505 ton. Op 
jaarbasis wordt een verge-
lijkbare daling verwacht. 
Oorspronkelijk werd op een 
toename met 8 procent ge-
rekend, tegenover 351.757 
ton productie in 2018.
De tweede bepalende factor 

Brexit-schaduw blijft boven Europese beurzen hangen

Het jaarverlies 
betekent dat Sipef  

in 2020 geen 
dividend uitkeert.

Basiswaarden
Deceuninck: door de inval van Turkije in Syrië en 
gezien de stevige band met Turkije is het aan-
deel tot de laagste koers van het jaar teruggeval-
len. Vandaar dat we een nieuw aankooporder in 
de markt leggen.
Kinepolis: de bioscoopexploitant heeft de over-
name van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR 
Digital Cinemas afgerond voor 137,2 miljoen 
euro. Over de financiering van de deal werd 
geen melding gemaakt.
Tessenderlo: Picanol heeft als referentie-
aandeelhouder zijn positie in Tessenderlo voort 
opgetrokken tot in de buurt van 43 procent door 
voor meer dan 6 miljoen euro aandelen bij te 
kopen. In de voorbeeldportefeuille is de bedoe-
ling de positie in Tessenderlo in te ruilen voor 
Picanol.

Goud en metalen
McEwen Mining: de middelgrote edelmetalen-
exploitant heeft de productiecijfers voor het 
derde kwartaal bekendgemaakt. De productie is 
met 5 procent toegenomen tegenover het derde 
kwartaal van vorig jaar, tot 45.930 troy ounce 
goudequivalenten. De goudproductie voor het 
volledige boekjaar is voort verlaagd naar 
169.000 tot 176.000 troy ounce goudequivalen-
ten, in lijn met het cijfer voor boekjaar 2018.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals kondigde een deal aan met  
het Amerikaanse Abbott voor de Chinese markt 
voor de vaginale contraceptieve ring Myring.
Oxurion gaf een tradingupdate over het derde 
kwartaal. Daaruit leren we dat de kaspositie op 
30 september 60,5 miljoen euro bedroeg of 
1,58 euro per aandeel.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 50 aandelen Atenor Group tegen maximaal 71,55 euro; 40 
aandelen Sipef (bij) tegen maximaal 40,60 euro; 60 aandelen KBC Ancora tegen 
maximaal 39,15 euro; 60 aandelen Picanol tegen maximaal 62,80 euro;  10 
aandelen Galapagos tegen maximaal 138,10 euro; 500 aandelen Deceuninck 
tegen maximaal 1,81 euro 
Verkoop: we hebben 150 aandelen Euronav verkocht tegen 9,74 euro (1451,05 
euro); 50 aandelen Mithra Pharmaceuticals tegen 26,60 euro (1320,05 euro); we 
verkopen 100 aandelen Tessenderlo als kooporder Picanol is uitgevoerd

Portefeuille-return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

109.575,88   (76,0%)      34.528,83    (24,0%)             144.104,71  (100%)

Rendementen voorbeeldportefeuille
 Sinds 1/1/2019  Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +14,7% Bel20 +15,8%
Eurostoxx50 +19,3% MSCI World +17,3%

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

is de palmolieprijs. Sipef 
verkocht al 88 procent van 
de verwachte jaarproductie 
tegen 571 dollar per ton. 
 Vorig jaar was 78 procent 
verkocht tegen gemiddeld 
694 dollar per ton. Op basis 
van de aanhoudend sterke 
vraag vanuit China, India en 
de biodieselindustrie (Indo-
nesië, Brazilië en de Ver-
enigde Staten), de fors ver-
minderde wereldvoorraden, 
en ondanks de aanslepende 

handelsoorlog tussen de VS 
en China, mikt Sipef de ko-
mende maanden op hogere 
prijzen. In 2020 zou de we-
reldproductie slechts be-
perkt stijgen, onder meer 
door minder bemesting door 
de lage palmolieprijzen. 
Sipef verwacht in de tweede 
jaarhelft een vergelijkbaar 
recurrent resultaat als in het 
eerste halfjaar, toen een net-
toverlies van 5,2 miljoen dol-
lar werd geboekt.

Geen dividend
Het jaarverlies betekent dat 
Sipef in 2020 geen dividend 
uitkeert. De nettoschuld zal 
tegen eind 2019 minstens 
150 miljoen dollar bedragen, 
in de buurt van 25 procent 
van het eigen vermogen. Het 
uitbreidingsprogramma in 
Musi Rawas en Dendymar-
ker loopt voort, maar prijs-
herstel in 2020 tot boven 
600 dollar per ton is nodig 
om het investeringstempo te 

kunnen aanhouden. Het ver-
kopen van niet-kernactiva 
(thee, bananen) behoort ook 
tot de mogelijkheden. Het 
aandeel van Sipef herstelde 
gedeeltelijk van de forse da-
ling tijdens de zomer. Het 
koersniveau verrekent circa 
8000 dollar per beplante 
hectare, heel aantrekkelijk 
vanuit een langetermijnper-
spectief. We behouden ons 
kooporder. Koopwaardig 
(rating 1B). z
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Het klimaat is niet meer 
uit de actualiteit te ban-
nen. Ook op de financi-

ele markten is het een be-
langrijk thema. Het ene na 
het andere aandelenfonds 
wordt opgericht om te be-
leggen in bedrijven die het 
klimaat genegen zijn. Ook de 
obligatiemarkt laat zich niet 
onbetuigd. Begin dit jaar 
schreven we al dat beleggin-
gen die op de een of andere 
manier inspelen op maatre-
gelen tegen de klimaatver-
andering dit jaar en de vol-
gende jaren wel eens dé 
trend konden worden. Olie- 
en gasfabrieken, elektrici-
teitsbedrijven en chemie-
producenten die veel 
broeikasgassen uitstoten, 
zijn sterk betrokken par-
tijen. Niet alleen de auto-
bouwers, maar ook andere 
sectoren moeten ingrijpen 
om minder fossiele brand-
stoffen te gebruiken.
Een belegger kan de groene 
trend maar beter goed vol-
gen. Er zijn immense kapita-
len betrokken bij de transitie 

naar propere technologieën. 
Dat zal kansen scheppen. 
Het imago van elk bedrijf zal 
worden afgemeten aan zijn 
milieubewustzijn.

Duurzame doeleinden
De Nederlandse bankverze-
keraar ING Groep speelde 
begin dit jaar al in op die 
trend. De instelling bracht 
twee nieuwe obligaties op 
de markt die kredieten ver-
strekken voor hernieuwbare 
energie en duurzaam bou-
wen. Ook andere banken 

zijn met duurzaamheid be-
zig. Maar er is meer nodig 
om het imago van de banken 
op te krikken. ING, BNP Pa-
ribas Fortis, KBC en Belfius 
investeren blijkbaar nog al-
tijd in fossiele brandstoffen. 
Geen enkele bank voldoet 
volledig aan alle voorwaar-
den om haar beleid in lijn te 
brengen met het klimaat-
akkoord van Parijs, volgens 
FairFin. Die organisatie pro-
beert al 35 jaar mensen te 
overtuigen geld in te zetten 
als middel voor maatschap-

pelijke verandering.
Maar het milieu en het kli-
maat zijn slechts twee pij-
lers van een duurzame be-
leggingsfilosofie. De brede 
term wordt aangeduid met 
het Engelse letterwoord 
ESG, dat staat voor environ-
mental (milieu), social (soci-
aal) en governance (goed be-
stuur).

Duurzame fondsen
Veel bedrijven en instellin-
gen proberen een graantje 
mee te pikken van de duur-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE   

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  Petroleos Mexicanos  2,5% 24/11/22  102,29  1,74% 100.000  BBB+

EUR  Baywa AG  3,125% 26/06/24 107,04 1,57%  1.000  NR

EUR  Paprec Holding SA 4% 31/03/25  93,17  5,70% 100.000  B+

CHF  Gategroup Finance  3% 28/02/22  99,65  1,91%  5.000  NR

USD  Bed Bath & Beyond 3,749% 01/08/24  99,59  3,84%  2.000  BB+

USD JBS USA  5,5% 15/01/30  105,50  4,81%  2.000  BB-

USD  Live Nation  4,75% 15/10/27  103,03  4,3%  2.000  B+

GBP  Petroleos Mexicanos  3,75%  16/11/25  96,43  4,43%  100.000  BBB+

NOK  Daimler 2,25% 15/12/22  101,61  1,72% 10.000  A

RUB  Intern. Finance Corp  6,25% 07/06/21  100,66  5,79% 100.000  AAA

SEK  EIB 1,375% 12/05/28  110,19  0,18%  10.000  AAA

CAD  Daimler Canada 2,54% 21/08/23  99,76 2,61%  5.000  A

AUD  Volkswagen 2,4%  28/08/24  100,63  2,26%  10.000  BBB+

NZD  Deutsche Bank  4,00%  25/08/23  106,39  2,26%  2.000  BBB-

ZAR  KFW 7,50%  10/11/22  102,22   6,69%  5.000  AAA

TRY Citigroup 11%  24/05/22  88,70  16,58%  1.000  NR

BRL  EIB 7,25% 28/06/21  104,86  4,25%  5.000  AAA

PLN  EIB 2,75% 25/08/26  105,52   1,88%  1.000  AAA

inside beleggen obligaties

Stop het klimaat in uw obligatieportefeuille

* Nieuw in de selectie
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zaamheidsrage. Het is daar-
door moeilijk om door de 
bomen het bos nog te zien. 
KBC lanceert bijvoorbeeld 
van elk fonds ook een duur-
zame variant. Bijna de helft 
van de klanten kiest daarvoor. 
Zo heeft KBC alleen al een 
honderdtal duurzame be-
leggingsfondsen. Er zijn er 
zoveel dat er themafondsen 
ontstaan die focussen op op-
lossingen voor specifieke pro- 
blemen, zoals waterschaarste 
en de klimaatopwarming. 
Impactinvestingfondsen be-
leggen in bedrijven die  
actief zijn in gezonde voe-
ding, medische technologie, 
hoogwaardige isolatiemate-
rialen of 3D-printing.

Triodos noemt zich de eer-
ste ethische bank. Het ver-
mogen van de klanten wordt 
gebruikt op een manier die 
de mens en het milieu ten 
goede komt. Het Euro Bond 
Impact Fund investeert 
vooral in bedrijfsobligaties, 
overheidsobligaties en 
semi-overheidsobligaties in 
euro, die een combinatie bie-
den van goede financiële re-
sultaten en een goede ESG-
score. Alle obligaties 
beschikken ten minste over 
een investment-graderating 

(minstens BBB). De voorbije 
jaren haalde het fonds een 
bescheiden jaarlijks rende-
ment van ongeveer 1 pro-
cent.
DPAM L – Bonds Emer-
ging Markets Sustainable, 
een fonds van Degroof  
Petercam dat ook verdeeld 
wordt door Deutsche Bank, 
heeft het veel beter gedaan. 
Het belegt in overheidsobli-
gaties uit de opkomende 
markten of van internatio-
nale publiekrechtelijke in-
stellingen, zoals de Wereld-
bank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ont-
wikkeling. De effecten wor-
den geselecteerd op basis 
van duurzaamheidscriteria 
zoals sociale rechtvaardig-
heid, eerbied voor het milieu 
en sociaal rechtvaardig be-
leid en economisch bestuur. 
Sinds de lancering in 2014 
kan het fonds een actuarieel 
rendement van 4,55 procent 
op jaarbasis voorleggen.

Geen eenvoudig product
Met het recente Belfius Fi-
nancing Company Climate 
Awareness 95 11/2024 be-
legt u in een product waar-
van het rendement en de te-
rugbetaling op de 
eindvervaldag afhangen van 

de evolutie van de iStoxx 
Europe ESG Climate Aware-
ness Select 50 (Price)-index. 
Het is geen eenvoudig pro-
duct. De belegging heeft een 
vaste looptijd van vijf jaar en 
loopt tot 7 november 2024. 
Als de eindwaarde van de in-
dex op de observatiedatum 
(de koers van de index, tien 
bankwerkdagen vóór de 
eindvervaldag) hoger is dan 
de beginwaarde (de slot-
koers van de index op 7  
november 2019), heeft de be-
legger recht op de terugbeta-
ling van het belegde kapitaal, 
verhoogd met 100 procent 
van de stijging van de index 
tegenover de beginwaarde. 
Maar die meerwaarde wordt 
afgetopt op 15 procent. Er is 
een kapitaalverlies van 

maximaal 5 procent moge-
lijk. Het netto actuarieel ren-
dement (in euro) schommelt 
op de eindvervaldag dus  
tussen minimaal -1,02 en 
maximaal 2,02 procent.
De bedrijven uit de iStoxx 
Europe ESG Climate Aware-
ness Select 50 (Price)-index 
houden rekening met de  
klimaatverandering, nemen 
initiatieven om meer  
hernieuwbare energie te  
gebruiken en worden be-
schouwd als toonaangevend 
op het gebied van de ESG- 
criteria. Belangrijk om te 
weten: enkel het rendement 
is gekoppeld aan de index. 
Het belegde geld wordt niet 
specifiek belegd in activa  
die voldoen aan de ESG- 
criteria. z

Belgische bedrijfsobligaties  
zijn gewild
Bekaert kwam met een niet zo lucratieve obliga-
tie op de markt, maar het was meteen bingo. De 
staalproducent stelde op vrijdag 11 oktober om  
9 uur een obligatie voor in euro met een looptijd 
van zeven jaar en een nettorendement van 1,639 
procent. Theoretisch liep de inschrijvingsperiode 
tot vrijdagavond 18 oktober. Maar nog op de dag 
van de lancering werd de beoogde 200 miljoen 
euro al gehaald. Door de coupures van 
1000 euro zijn zulke leningen hapklare brokjes, 
die veel beleggers kunnen slikken.
Begin deze maand had Immobel dat al voorge-

daan. Ook voor de recente obligatie van de vast-
goedgroep liep het storm. De voorziene 75 mil-
joen euro werd in enkele uren opgehaald. Beleg-
gers hadden zelfs voor vijf keer meer ingeschre-
ven. Het rendement van 1,83 procent ligt lichtjes 
hoger dan bij Bekaert, maar de looptijd van 7,5 
jaar is ook iets langer.
Beleggers zijn blijkbaar tuk op Belgische bedrijfs-
obligaties. Eerder dit jaar gingen ook al leningen 
van Vranken-Pommery, Gimv, SD Worx en 
Atenor vlot van de hand. Het is best mogelijk dat 
ze dit jaar nog anderen inspireren. Liefhebbers 
van zulk papier weten dus wat hen te doen staat: 
snel zijn en niet aarzelen.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN 

Wisselkoers  Stand 1 jaar
EUR/USD  1,1036  -4,78%

EUR/GBP  0,8642  -1,32%

EUR/NOK  10,060  +5,70%

EUR/SEK  10,802  +3,87%

EUR/CAD  1,4581  -3,46%

EUR/AUD  1,6315  +0,30%

EUR/NZD  1,7548  -1,20%

EUR/ZAR 16,403  -2,97%

EUR/TRY  6,4963  -5,31%

Een belegger 
kan de groene trend 

maar beter 
goed volgen.
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Kunt u nog eens een update 
geven over het Zweedse 
Doro? Blijft het aandeel 
koopwaardig?
Doro is de marktleider in 
mobiele telefonie en dienst-
verlening die aangepast is 
voor senioren. De omzet van 
het bedrijf groeide tussen 
2010 en 2017 gemiddeld met 
een indrukwekkende 17,6 
procent per jaar. Doro surfte 
mee op de explosieve we-
reldwijde groei van de ver-
koop van mobiele telefoons. 
Maar in 2017 daalde de we-
reldwijde smartphonever-
koop met 1 procent, in 2018 
met 3 procent. Die daling 
vertoonde een duidelijke 
versnelling vanaf het derde 
kwartaal van 2018 (-6% te-
genover het derde kwartaal 
van 2017).
Hoewel Doro zijn marktaan-
deel minstens wist te behou-
den, is het groei-aureool ver-
dwenen. In 2017 was er voor 
het eerst een lagere omzet 
dan het voorgaande jaar. Hij 
daalde met 1,8 procent tot 
1,92 miljard Zweedse kro-
nen. In 2018 daalde de 
groepsomzet opnieuw, tot 
1,91 miljard kronen.
De verkoop van het segment 
Producten (vaste en mobiele 
telefonie) daalde met 6,4 
procent tot 1,62 miljard kro-
nen. Gelukkig startte Doro in 
2014 een nieuwe activiteit 
op, dankzij de overname van 
Caretech, een aanbieder van 
diensten en oplossingen voor 
het opvolgen van de gezond-
heid van senioren met be-

hulp van mobiele technolo-
gie. Die activiteit is intussen 
ondergebracht in het seg-
ment Services. Dankzij de 
overnames van Trygghets-
sentralen in Noorwegen 
(2016) en Welbeing in het 
Verenigd Koninkrijk (2018) 
groeide de omzet van Servi-
ces vorig jaar met 48,1 pro-
cent tegenover 2017, tot 
285,4 miljoen kronen of 15 
procent van de groepsomzet. 
Het doel is dat aandeel op 
termijn op te krikken naar 30 
procent. Nieuwe overnames 
zijn daarvoor onontbeerlijk. 
In september volgde de over-
name van het Britse Invicta 
Telecare voor 60 miljoen 
kronen. Doro wordt het 
nummer vier in een sterk 
versnipperde Britse markt.
Belangrijk is dat de bruto-
winstmarge van Services in 
2018 met 47,4 procent gevoe-
lig hoger lag dan die van Pro-
ducten (31%). In de eerste 
helft van 2019 was er op-
nieuw 9,7 procent groei, tot 
925,8 miljoen kronen. Het 

segment Producten boekte 
met 754 miljoen kronen 3,8 
procent extra omzet en de 
omzet van Services steeg met 
46,7 procent tot 171,8 miljoen 
kronen (18,6% van het groep-
stotaal) dankzij de volledige 
bijdrage van Welbeing vanaf 
juni 2018. De bedrijfswinst 
(ebit) daalde van 51 miljoen 
naar 47,4 miljoen kronen, of 
een daling van de ebit-marge 
van 6 naar 5,1 procent (6,4% 
op jaarbasis in 2018). Het 
langetermijndoel ligt op 8 
procent.
Doro blijft inzetten op inno-
vatie en lanceerde in septem-
ber de Doro 8080, een 
nieuwe smartphone van 
hoge kwaliteit die moet tege-
moetkomen aan de behoef-
ten van de meer actieve ge-
bruikers. Het bedrijf had op 
30 juni een nettoschuld van 
154,6 miljoen kronen, of een 
lage 0,73 keer de verwachte 
bedrijfskasstroom (ebitda) 
van 2019. Er is dus ruimte 
voor overnames. Het aandeel 
is aantrekkelijk tegen 
tien keer de verwachte winst 
2019. We bevestigen het 
koopadvies (rating 1B). z

AGENDA
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Is Doro nog altijd hip bij senioren?

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 17/10: Analyse retailsector 

Vrijdag 18/10: IBM, Netflix en voorwoord 

Maandag 21/10: Sipef en lezersvraag (Doro)

Dinsdag 22/10:  Bolloré, LVMH en derivaten (India) en opties (Boskalis)

Woensdag 23/10: Van de Velde  en  pdf
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DONDERDAG 24 OKTOBER
Amazon: kwartaalresultaten

Argenx: kwartaalresultaten

Barrick Gold: kwartaalresultaten

BASF: kwartaalresultaten

Befimmo: kwartaalresultaten

Daimler: kwartaalresultaten

Galapagos: kwartaalresultaten

Home Invest Belg.: kwartaalresultaten

Intel: kwartaalresultaten

Pharming: kwartaalresultaten

Quest for Growth: kwartaalresultaten

VastNed: kwartaalresultaten

Wereldhave Belgium: 

kwartaalresultaten

VRIJDAG 25 OKTOBER
AB InBev: kwartaalresultaten

Exmar: kwartaalresultaten

Fugro: kwartaalresultaten

KPN: kwartaalresultaten

Proximus: kwartaalresultaten

Twitter: kwartaalresultaten

Wereldhave: kwartaalresultaten

Chat mee op  
donderdag 24 oktober   
Ga voor de chatsessie naar  

http://insidebeleggen.be/chat
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