
H et beursjaar 2018 is in
de eerste weken nog
een verlengstuk van

het sterke beursjaar 2017 op
Wall Street en het zeer dege-
lijke jaar in Europa. De op-
mars blijft voorlopig onstuit-
baar. De Amerikaanse beurs
profiteert nog volop van de
forse verlaging van de
 vennootschapsbelasting, die
eind vorig jaar in de
 Verenigde Staten is aange-
nomen. Het was tot nu de
belangrijkste trofee voor
president Donald Trump.
Het betekent een
flinke bonus voor
de beursgeno-
teerde onderne-
mingen, vooral
voor de bedrijven
die miljarden
 liquiditeiten bui-
ten de Verenigde
Staten hadden
 geparkeerd.
Een bijkomende
bonus voor Wall
Street sinds onge-
veer een jaar blijft
de verzwakking
van de dollar te-
genover de belangrijkste an-
dere wereldmunten, in het
bijzonder de Chinese yuan
(renminbi) en de euro. Dat
laatste is natuurlijk een han-
dicap voor de Europese aan-
delenmarkten en de belang-
rijkste reden waarom de
Europese index vorig jaar al-
weer minder fors is gestegen
dan de Amerikaanse. Maar
die handicap wordt aan het
begin van 2018 gecompen-
seerd door de beste econo-
mische vooruitzichten van
het afgelopen decennium en
een aantrekkende fusie- en
overnameactiviteit. Kijk
maar naar Euronext Brussel.
Tijdens de eerste tien beurs-
dagen mochten we al drie

overnamebiedingen noteren:
TiGenix, Ablynx en Vast-
ned Retail Belgium. Dat is
evenveel of zelfs meer dan in
een gemiddeld beursjaar in
Brussel.

Trendommekeer
Voorlopig lijken er weinig
wolken aan de staalblauwe
beurshemel. En toch krijgen
we regelmatig de vraag naar
welke signalen moet worden
gekeken die een terugval op
de aandelenmarkten kunnen
aankondigen.

Wat die eerste dagen toch
wel opvalt, en wat verschilt
van het grootste deel van
2017, is de stijgende rente.
Zo is de Duitse tienjarige
rente verdubbeld in nauwe-
lijks enkele weken (van 0,3
naar 0,6%). In absolute cij-
fers blijft dat uiteraard een
laag cijfer, maar de obligatie-
markten geven daarmee

toch ook uiting aan het besef
dat het wellicht eind sep-
tember gedaan is met het
opkoopprogramma van obli-
gaties in de eurozone. Het is
nog maar een kwestie van
maanden en niet meer van
jaren dat de toevloed aan
 liquiditeit van de centrale
banken richting de markten
zal gaan omkeren naar een
inkrimping. Economen zijn
het niet eens over de impact
daarvan op de financiële
markten.
Hoe dan ook wordt het een

 belangrijke thema dit jaar op
de financiële markten. Dat
bewijzen de eerste dagen al.
De focus van de beleggers
zal dan ook meer verschui-
ven van de groei- en de
werkloosheidscijfers naar de
inflatiecijfers. Houd dit jaar
dus goed de ontwikkeling
van de rente in de gaten. De
vaststelling dat de lang -
durige neerwaartse trend
wordt gebroken, kan zenuw-
achtigheid bij beleggers ver-
oorzaken. Vergeet niet dat
de lage rente de drijvende
kracht is geweest achter de
forse stijging van veel beleg-
gingsactiva, zoals aandelen,
obligaties, vastgoed, kunst
en oldtimers. z

INHOUD

Analyse van de week 2-3
Artificiële intelligentie

Aandelenanalyses 4-9
AkerBP
Essilor
Galapagos
Newmont Mining
Perrigo
Total

Markt in beeld 10
ASML
Carrefour
MDxHealth
Vastned Retail Belgium 

Alternatief 11
Opties: Total
Grondstoffen: granen

Portefeuille 12-13
Schlumberger

Obligaties 14-15
AAA-obligaties 

Lezersvraag 16
Tessenderlo

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

Voorwoord

Houd de rente in de gaten
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De lage rente is 
de drijvende kracht

achter de forse
stijging van veel

beleggingsactiva.
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R obotica en artificiële in-
telligentie zijn twee be-
grippen die de jongste

tijd vaak opduiken. Laten we
nagaan wat ze inhouden en
hoe beleggers hun porte-
feuille ermee kunnen mo-
derniseren. We hebben het
in december (zie Trends van
7 december 2017) uitvoerig
gehad over robotica. Deze
keer bekijken we het groei-
segment van de artificiële in-
telligentie.

Internet der dingen
Artificiële intelligentie (AI)
is het lerende vermogen van
machines en software. Het
begrip werd begin jaren vijf-
tig geïntroduceerd door
Amerikaanse wetenschap-
pers. Ze spraken van de we-
tenschap en de techniek
voor het produceren van in-
telligente machines. Door de
combinatie van AI en zelfle-
rende systemen is het moge-
lijk geworden machines 
taken te laten uitvoeren die
we vroeger niet voor moge-
lijk hielden. AI is de basis
geworden voor het zoge-
noemde internet der dingen,
waar alledaagse voorwerpen
verbonden zijn met netwer-
ken en gegevens kunnen uit-
wisselen. Experts voorspel-
len dat tegen 2020 meer dan
50 miljard apparaten met
het internet verbonden zul-
len zijn. Via AI wordt het
mogelijk oplossingen te vin-
den voor de meest ingewik-
kelde problemen.

Geweldige impact
Vrijwel ongemerkt heeft AI
zijn intrede gedaan in een
aantal gebieden zoals
zoeksystemen, marketing en
beveiliging voor financiële
transacties. De volgende stap
gaat wellicht richting zelfrij-

dende auto’s en robots. De
markt voor AI-technologie
kan tegen 2024 goed zijn
voor meer dan 40 miljard
dollar. Bedrijven die al be-
schikken over big data, zul-
len daar via allerlei systemen
en middelen veel meer kun-
nen uithalen dan nu.
De markt van AI-systemen
voor bedrijfstoepassingen
bedroeg in 2015 ongeveer
200 miljoen dollar. Tegen
2024 verwachten experts
een groei tot boven 10 mil-
jard dollar, volgens het on-
derzoeksbureau Tractica. De
grootste impact zal voelbaar
zijn in de automatisering
van kenniswerk en zal een
enorme besparing van ar-

beidskosten met zich bren-
gen. Dat zal een geweldige
impact hebben op het be-
drijfsleven, de overheid en
onze samenleving.

Watson
Watson, de supercomputer
van IBM, heeft al jaren aan-
getoond dat het ‘brein’ van
computers voldoende reken-
kracht heeft om erg com-
plexe taken uit te voeren. En
er worden bijna dagelijks
nieuwe chips op de markt
gebracht die nog lichter en
nog krachtiger zijn. Daar-
door kunnen computers
steeds beter zoeken naar
anomalieën in grote hoe-
veelheden data en verban-

den ontdekken die mensen
vrijwel onmogelijk kunnen
vinden. Zo kan de zoekrobot
van Google (Alphabet) al uit-
zoeken wat een gebruiker
van de zoekmachine wenst,
nog voor die alle gegevens
heeft ingebracht. Dat komt
in de buurt van AI, maar het
kan beter, want er komt te
veel manueel werk aan te
pas.
Bij echte artificiële intelli-
gentie gaan systemen zelf
denken en programmeren.
Daarvoor is gigantisch veel
informatie nodig. Die data
zijn afkomstig van onder
meer smartphones en appa-
raten die via het internet
met elkaar verbonden zijn.

Amerikaanse kanshebbers
Bij de grote kanshebbers zit-
ten, net zoals bij de robotica,
kleppers die we al jaren
goed kennen. Denk aan
Amazon, Apple, Facebook,
IBM en Microsoft. Het zijn
stuk voor stuk bedrijven die
al over gigantisch veel infor-
matie beschikken. Maar ze
zouden die wellicht via AI
veel efficiënter kunnen ge-
bruiken, waardoor ze hun
klanten meer en beter kun-
nen helpen om keuzes te
maken. Goed voor de klant,
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maar vooral goed voor de
portemonnee van die bedrij-
ven.
Andere namen klinken mis-
schien nog niet zo bekend in
Belgische beleggersoren. We
spreken over Nvidia, Qual-
comm en Salesforce. Eerst-
genoemde is een producent
van computerhardware,
voornamelijk van grafische
kaarten en chips voor moe-
derborden en voor mobiele
apparaten. Nvidia heeft on-
derdelen in bijna alle com-
puters van bijna alle grote
computerfabrikanten.
Qualcomm is een fabrikant
van halfgeleiders met basis
in San Diego, maar met kan-

toren in 157 landen. Het is
de op twee na grootste fabri-
kant van processors ter we-
reld, na Intel en Samsung.
De chips worden vooral ge-
bruikt in mobiele apparaten.
Qualcomm bracht vorig jaar
een bod uit van 47 miljard
dollar (40 miljard euro) op
het Nederlandse NXP Semi-
conductors. De Amerikanen
krijgen waarschijnlijk op
korte termijn groen licht van
de Japanse autoriteiten voor
de overname van de Neder-
landse branchegenoot. De
Europese Commissie zou
instemmen met de over-
name als Qualcomm enkele
patenten van NXP doorver-
koopt. Maar blijkbaar is de
jager zelf ook al prooi ge-
worden. Begin november

heeft Broadcom een overna-
mebod gedaan op Qual-
comm. Broadcom biedt
70 dollar per aandeel. Dat
waardeert Qualcomm op
130 miljard dollar. Het zou
de grootste overname in de
technologiesector zijn.
Salesforce is een cloudplat-
form voor crm (customer re-
lationship management) en
businessprocessen. Sinds
begin 2016 is het een van de
duurst gewaardeerde Ame-
rikaanse cloudcomputing-
bedrijven, met een marktka-
pitalisatie van meer dan
61 miljard dollar.

Aziatische kanshebbers
Naast die Amerikaanse be-
drijven, zijn er ook kapers
op de kust uit Azië. Het Ja-
panse Hitachi is een van 
‘s werelds grootste bedrijven
met meer dan 20.000 pro-
ducten en meer dan 350.000
medewerkers. Het is erg
goed geplaatst om zijn
graantje mee te pikken van
de AI-rage. Hitachi heeft
zich toegelegd op de bouw
van treinmaterieel, maar het
is evengoed actief in koel-
kasten, wasmachines en air-
cosystemen die binnenkort
allemaal zullen worden ver-
bonden met het internet der
dingen. Dat zal naadloos
aansluiten bij de afdeling In-
formation & Telecommuni-
cation die onder andere
clouddiensten, servers, op-
slag, software en telecom-
municatiesystemen levert
In China steekt Baidu, het
Chinese Google, zijn neus
aan het AI-venster. Net als
Google komt het grootste
deel van de inkomsten uit
search advertising. Maar
daar heeft de grote man ach-
ter Baidu, Robin Li, aan de
CEO van Alibaba, Jack Ma,

een erg sterke concurrent.
Baidu diversifieert daarom
onder meer met cloud com-
puting en zelfrijdende au-
to’s. Baidu wil in 2019 mas-
saal zelfrijdende auto’s
produceren. Het zal daar-
voor samenwerken met de
Chinese autofabrikant BAIC
die in 2009 het intellectuele
eigendom van Saab kocht.
Het zou in eerste instantie
gaan om level 3-auto’s. Dat
zijn voertuigen waarmee de
bestuurder de ogen van de
weg kan houden, maar in
noodgevallen nog wel het
stuur moet overnemen. 
Tesla werkt nog met level 2,
waar de auto wel stuurt en
gas geeft, maar de bestuur-
der zijn ogen op de weg
moet houden.
Vanaf 2021 willen de Chine-
zen ook level 4-auto’s bou-
wen. Daarinbij hoeft de
chauffeur niet meer in te
grijpen in een noodgeval.
CEO Li heeft die wagens al
persoonlijk uitgeprobeerd
en vloog prompt in de cel

omdat hij een persconferen-
tie hield terwijl hij in Peking
rondreed in zijn zelfrij-
dende wagen.
In Zuid-Korea vinden we
Samsung, de producent van
te veel producten om op te
noemen. De Samsung Group
is een van de grootste elek-
tronicabedrijven in de we-
reld. Ze is actief in 58 landen
en heeft meer dan 210.000
werknemers. Samsung fa-
briceert apparatuur voor te-
lecommunicatie (mobiele
telefoons en IT-netwerkap-
paratuur), digitale appara-
tuur en media (camera’s, cd-
roms, dvd’s, televisie).
Tegelijk is het een groot
constructiebedrijf dat sche-
pen en offshore-apparatuur
bouwt. Door de massa data
die Samsung heeft verza-
meld, wordt het een sterke
speler op de markt van AI.
Particuliere beleggers spe-
len het best in op artificiële
intelligentie via gespeciali-
seerde fondsen en trackers
(zie kader). z
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Gespecialiseerde fondsen 
en trackers
Allianz wil ook een graantje meepikken van de rage van kunstma-
tige intelligentie door de lancering van een aandelenfonds (Alli-
anz Global Artificial Intelligence) dat specifiek ontworpen is om
in te spelen op het gigantische groeipotentieel van AI. Het is vol-
gens Allianz het eerste fonds in zijn soort in Europa.
Voor liefhebbers van trackers op technologieaandelen die 
AI-gevoelig zijn, hebben we enkele ETF’s opgezocht. Hun rende-
ment is opmerkelijk. Een meer volledige lijst is te vinden op de
website van etfdb (etfdb.com/themes/artificial-intelligence-etfs).

Experts voorspellen
dat tegen 2020 meer

dan 50 miljard
apparaten met het
internet verbonden

zullen zijn.

Naam Koers Prestatie
in dollar 12 maanden

PowerShares 155,50 32,16%
Technology Select Sector SPDR 64,26 34,40%
Vanguard Information Technology 167,25 38,81%
First Trust Dow Jones Internet Index 109,75 37,48%
iShares U.S. Technology ETF 165,39 38,54%
Global Robotics and Automation 42,11 46,98%
Fidelity MSCI Information Technology 50,78 38,67%



V orige zomer misten we
nipt de opname van de
Noorse olieproducent

Aker BP in de voorbeeldpor-
tefeuille. Beleggers die het
aandeel na het koopadvies
van eind juni hebben ge-
kocht, kunnen terugblikken
op een fantastisch rende-
ment van 80 procent. Uiter-
aard is dat deels te danken
aan de sterke stijging van de
olieprijs. Maar ook Aker BP
blijft uitermate positief evo-
lueren. Die evolutie kwam in
een stroomversnelling na de
fusie van Det Norske met de
Noorse olieactiviteiten van
BP (BP Norge) in 2016. Det
Norske werd gecontroleerd
door de succesvolle Noorse
holding Aker ASA. De fusie-
groep Aker BP heeft met
Aker ASA (40%) en BP
(30%) twee sterke referen-
tieaandeelhouders.
In september volgde alweer
een nieuwe overname. Deze
keer liet AkerBP zijn oog
vallen op Hess Norge, de
Noorse olieactiviteiten van
Hess. Aker BP betaalde
2 miljard dollar, waarvan het
1,5 miljard financierde uit
beschikbare kredietfacilitei-
ten en 500 miljoen via de
uitgifte van 22,4 miljoen
nieuwe aandelen tegen 184
Noorse kronen (6,6% verwa-
tering). Aker ASA en BP te-
kenden volledig in op de uit-
gifte voor hun
respectievelijke belang. Aker
BP had al een belang in de
twee activa van Hess Norge
– de olievelden Valhall en
Hod – maar het wilde de
volledige controle (intussen
gezakt naar 90 procent, na
de verkoop van 10 procent in
december), om sneller maxi-
maal waarde te creëren.
Vooral voor Valhall is de am-
bitie groot. Daar investeert

Aker BP de komende twee
jaar 5,5 miljard Noorse kro-
nen in, wat de dagproductie
vanaf eind 2019 met 30.000
vaten zal opkrikken (37.200

vaten per dag in 2017).
Die investering past in het
bredere investeringsplan
voor de komende drie jaar
van 15,5 miljard Noorse kro-
nen (1,9 miljard dollar), dat
in december werd bekend-
gemaakt. Na de overname
van Hess Norge trok Aker
BP de verwachte dividend-
uitkering op jaarbasis op van
250 miljoen naar 350 mil-
joen dollar, vanaf het kwar-
taaldividend over het vierde
kwartaal (betaalbaar in fe-
bruari). Op 15 januari heeft
het die ambitie nog eens op-
getrokken met 100 miljoen
dollar tot 450 miljoen dollar,
met het uitdrukkelijke enga-
gement tot 2021 het divi-
dend jaarlijks met 100 mil-
joen dollar te verhogen. Dat
zou neerkomen op een ver-
drievoudiging tussen 2017
en 2021. Oorspronkelijk was
het plan het dividend pas op
te trekken eind 2019, na de

opstart van de productie in
het gigantische Johan Sver-
drup-olieveld (11,6%-belang
voor Aker BP).
Ook operationeel lopen de
zaken prima. De gemiddelde
dagproductie bedroeg in
2017 op jaarbasis 138.800 va-
ten, tegenover een ver-
wachte vork van 128.000 à
135.000. In 2016 strandde de
gemiddelde dagproductie op
118.200 vaten. Vooral door
de overname van Hess
Norge mikt Aker BP in 2018
op een gemiddelde produc-
tie van 155.000 à 160.000 va-
ten. Op basis van de activa
en de geplande uitbreidin-
gen stijgt dat cijfer tegen
2023 tot 330.000 vaten, of
een aantrekkelijke jaarlijkse
groei met 13 procent tegen-
over 2017. Financieel is het
bedrijf zeer gezond, met
eind 2017 een nettoschuld
van 3,2 miljard dollar, of
1,7 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda)
voor 2017. z

Conclusie
Ondanks de forse koersstij-
ging blijft de waardering van
het aandeel van Aker BP
aanvaardbaar, tegen 6,4 keer
de verhouding tussen de on-
dernemingswaarde (ev) en
de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor 2017.
Het aandeel is daarmee wel
35 procent duurder dan dat
van Statoil. Dat is te verant-
woorden op basis van de
schitterende vooruitzichten
op lange termijn, maar toch
verlagen we het advies. z

Koers: 226 Noorse kroon
Ticker: AKERBP NO
ISIN-code: NO0010345853
Markt: Oslo
Beurskap.: 81,4 miljard Noorse kroon
K/w 2016: 119
Verwachte k/w 2017: 24
Koersverschil 12 maanden: +43%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 4,4%

Aker BP blijft
uitermate positief

evolueren.

AKERBP

Steeds steilere ambitie

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

inside beleggen aandelen

4 25 JANUARI 2018 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

BE
LG

A
 IM

A
G
ES

Verschenen op insidebeleggen.be
op 18 januari



E ssilor is een van die
straffe Europese
waarde-aandelen die de

CAC40-index en de Euro-
stoxx50-index rijk zijn. Nog
niet zo lang geleden werd de
dertigste verjaardag van de
CAC40-index gevierd en
was het populair met de
grootste stijgers sindsdien
uit te pakken. De beste pres-
tatie was voor L’Oréal, maar
vlak voor LVMH wist Essi-
lor met afgerond een koers-
stijging met 3700 procent de
tweede plaats te veroveren.
Bovendien bereidt het be-

drijf zich voor op de toe-
komst. Midden januari vorig
jaar kwam het spectaculaire
nieuws van een fusie/over-
name van zijn grootste con-
current in de brillen- en len-
zensector Luxottica. Het
Italiaanse bedrijf is wereld-
wijd bekend van het zonne-
brillenmerk Ray-Ban. De
grootste producent werd zo
verbonden aan de grootste
distributeur. De aandeel-
houders van Luxottica krij-
gen 0,461 aandelen Essilor.
Op die manier komt er een
oplossing voor de opvol-
gingsproblematiek van de
81-jarige stichter, CEO en
referentieaandeelhouder
(62% van de aandelen via
Delfin Investment Com-
pany) van Luxottica, Leo-
nardo Del Vecchio. Del Vec-
chio zal door de
aandelenruil met 31 procent

de belangrijkste aandeel-
houders van EssilorLuxot-
tica worden.
De nieuwe combinatie zal
samen goed zijn voor meer
dan 15 miljard euro jaarom-
zet en een (erg) dominante
wereldspeler worden met
een wereldmarktaandeel
van 27 procent. Maar de me-

dedingingsautoriteiten doen
er veel langer over dan ver-
wacht om het samengaan
goed te keuren. Aanvanke-
lijk had de deal al midden
vorig jaar moeten rond zijn.
Maar Europa besliste de
eventuele beperking van de
concurrentie nader te bekij-
ken en zal in principe pas op
22 maart een oordeel vellen.
Beide spelers vullen elkaar
sterk aan. Essilor is de we-
reldleider in lenzen (87%
van de groepsomzet in de
eerste negen maanden van
vorig jaar) met sterke merk-
namen als Crizal, Varilux en
Transitions. Het breidde de
jongste jaren uit richting
zonnebrillen, -glazen en 
-uitrusting. Luxottica schoof
meer en meer op richting de
productie van lenzen, ter-
wijl het traditioneel heel
sterk stond in de zonnebril-
len met onder meer Ray-
Ban, Oakley en de retail -
keten Sunglass Hut.
Essilor is het resultaat van
een fusie van Essel en Silor
ruim veertig jaar geleden.
Essilor kon in 2017 voor het
25ste jaar op rij een hoger
dividend betalen dan het
jaar voordien. Een drijvende
kracht in het groeiverhaal is
de rol van consolidator in

een zeer gefragmenteerde
markt. De fusie/overname
met Luxottica bevestigt dat.
In de eerste negen maanden
van 2017 is al weer sprake
van negen bedrijven die
werden overgenomen of
waarmee een partnership
werd aangegaan. Samen
goed voor 87 miljoen euro
additionele jaaromzet. In
het derde kwartaal van vorig
jaar stonden de opkomende
landen voor 26 procent van
de omzet in lenzen. Er is dus
nog flink wat groeipoten -
tieel. De markt wacht onge-
duldig op een doorbraak in
het fusiedossier. Na jaren-
lang beter te hebben gepres-
teerd dan de markt, trappelt
het aandeel nu al ongeveer
drie jaar ter plaatse tussen
100 en 120 euro.

Conclusie
EssilorLuxottica is topkwali-
teit. De ondernemingen pas-
sen perfect bij elkaar. Maar
de aandelen zijn traditioneel
niet goedkoop. Na enkele ja-
ren van consolidatie kan de
fusie opnieuw stijgingspo-
tentieel ontlokken. Met onze
adviesverhoging anticiperen
we daarop. z

Het Essilor-aandeel
steeg de afgelopen

dertig jaar met 
3700 procent.

ESSILOR

Wachten op fusie met Luxottica

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 januari

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers:111,35 euro
Ticker: EI FP
ISIN-code: FR0000121667
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 24,3 miljard euro
Verwachte k/w 2016: 30,5
Verwachte k/w 2017: 28,5
Koersverschil 12 maanden:-1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 1,35%
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H et aandeel van het Me-
chelse biotechbedrijf
Galapagos is de voor-

bije maand gestegen met
ruim 20 procent. Een eerste
verklaring voor die klim is
dat het aandeel sinds 18 de-
cember deel uitmaakt van de
Nasdaq Biotech-index. De
opname in de belangrijkste
biotechindex ter wereld ver-
groot de naambekendheid
van Galapagos. Belangrijker
was de aankondiging op 
14 december dat de zoge-
noemde lock-up- en stand -
stillovereenkomst met Gi-
lead Sciences op 31
december 2017 verviel. Die
dubbele overeenkomst was
een onderdeel van de sa-
menwerking die beide be-
drijven eind 2015 zijn aange-
gaan voor de wereldwijde
ontwikkeling en commercia-
lisering van filgotinib, een
potentiële behandeling voor
ontstekingsziekten. Daar-
door kon Gilead de positie
die het aanhoudt in Galapa-
gos (6,76 miljoen aandelen of
13,27%) niet afbouwen, maar
ook niet uitbreiden.
Gilead wordt algemeen be-
schouwd als de belangrijkste
overnamekandidaat voor
Galapagos. Daarom steeg het
aandeel na het nieuws dat
Gilead vanaf 1 januari zijn
handen vrij heeft. Toch ver-
wachten we nog niet meteen
een bod van Gilead. Er loopt
een uitgebreid klinisch on-
derzoeksprogramma met fil-
gotinib van drie fase III-stu-
dies en acht fase II-studies.
We veronderstellen dat min-
stens de resultaten van de
eerste van de drie lopende
fase III-studies, die worden
verwacht voor eind 2018, de
hoge verwachtingen over fil-
gotinib moeten bevestigen,
vooraleer Gilead een bod zal

overwegen. Galapagos ge-
looft er alleszins in, want het
lichtte op 14 december de
optie om filgotinib na de
goedkeuring samen met

 Gilead te commercialiseren
in acht Europese landen.
Op 7 januari rapporteerde
Galapagos positieve fase Ib-
studieresultaten met
GLPG1972. Die molecule
ontwikkelt het in samenwer-
king met Servier voor de be-
handeling van artrose. De
bedoeling is dit jaar een fase
II-studie op te starten. Be-
langrijker was de update op
2 januari over het tweede
uitgebreide onderzoekspro-
gramma naar taaislijmziekte,
waarvoor Galapagos samen-
werkt met AbbVie. Centraal
daarin staat de ontwikkeling
van een triplecombinatie-
therapie (een combinatie
van een potentiator en twee
soorten correctors) voor 90
procent van de patiënten.
Net zoals vorige zomer
moest Galapagos een lichte
vertraging van het pro-
gramma opbiechten. De eer-

ste van drie triplecombina-
tiestudies bij zieke patiënten
start in het eerste kwartaal
van 2018. Parallel lopen
meerdere voorbereidende
fase I- en fase II-studies met
een of meer correctors, en
startte een fase I-triplecom-
binatiestudie ter voorberei-
ding van de tweede studie op
patiënten later dit jaar.
De tussentijdse resultaten
van de eerste combinatiestu-
die worden tijdens de zomer
verwacht. Die zullen een eer-
ste licht werpen op de slaag-
kansen van Galapagos en
AbbVie in dat moeilijke ziek-
tedomein, waarin ze de
handschoen opnemen tegen
marktleider Vertex Pharma-
ceuticals. Een zeer belofte-
volle molecule die Galapagos
wel nog volledig in handen
heeft, is GLPG1690. Dat kan-
didaat-geneesmiddel boekte
in 2017 beter dan verwachte
fase IIa-studieresultaten bij
patiënten met idiopatische
longfibrose (IPF), een dode-
lijke longziekte. Mogelijk
start nog in de eerste jaar-
helft een fase IIb-studie op. 

Conclusie
We verwachten een adem-
pauze, na de recente sterke
koersontwikkeling van Gala-
pagos. De komende maan-
den staan vooral in het teken
van de ontwikkelingen in het
taaislijmziekteprogramma.
Mogelijk bijkomend uitstel
kan een nieuwe – misschien
laatste – koopkans opleve-
ren. Bestaande posities zou-
den we stevig vasthouden. z

Koers: 89,42 euro
Ticker: GLPG NA
ISIN-code: BE0003818359
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskap.:: 4,55 miljard euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +36%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: -

Galapagos is
opgenomen in de
Nasdaq Biotech-

index.

GALAPAGOS

Gilead mag een bod doen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 17  januari

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

inside beleggen aandelen
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D e rendementen van de
goudmijnaandelen
oogden het afgelopen

jaar weinig spectaculair. De
Van Eck Vectors Gold Mi-
ners index klom 7 procent
hoger terwijl de brede
S&P500 een stijging met
bijna 20 procent liet opteke-
nen. Newmont Mining deed
het enkele procenten beter
dan de goudmijnindex en
veel beter dan belangrijkste
concurrenten Barrick Gold
en Goldcorp.
Newmont is wereldwijd ac-
tief en beschikte eind 2016
over 68,5 miljoen troy ounce
aan bewezen goudreserves.
De prognose voor de groeps-
productie in 2017 bedraagt 5
tot 5,4 miljoen troy ounce.

Het zwaartepunt van de
operationele activa ligt in
Noord-Amerika en Australië
met respectievelijk 41 en 31
procent van de groepspro-
ductie. Afrika (15%) en
Zuid-Amerika (13%) volgen
op ruime afstand. Na drie
kwartalen in 2017 ligt de
groep met een output van
3,86 miljoen troy ounce
(+8,6 % op jaarbasis) goed
op schema om de jaarprog-
noses te halen.
Newmont verkocht de voor-
bije vijf jaar voor 2,8 miljard
dollar aan activa die niet
meer aan de rendements- of
groeicriteria voldeden. Te-
gelijk werd een mijn ge-
kocht, werden drie nieuwe
geopend en voerde
Newmont zeven uitbrei-

dingsprojecten uit. De pro-
ductiestijging van 2017 was
te danken aan de Merian-
mijn in Suriname en Long
Canyon in Nevada. In 2018
zullen de nieuwe productie
en een lagere output bij
Cripple Creek elkaar min of
meer in evenwicht houden.
Newmont verhoogde in de-
cember wel de productie-
prognose voor dit jaar naar
4,9 tot 5,4 miljoen troy
ounce tegenover 4,7 tot
5,2 miljoen voorheen. Ex-
pansie komt er onder meer
in Australië (Tanami) en de
Verenigde Staten (Twin
Creeks). Ook de omzet in
Afrika zal met 70 procent
stijgen door de uitbreiding
van Ahafo en Subika. Meer
groei komt er na 2020,
 wanneer de uitbreiding van
 Yanacocha gedurende zeven
jaar 200.000 troy ounce per
jaar zal opleveren.
De totale productiekosten
voor 2017 worden tussen
900 en 950 dollar per troy
ounce geschat. Na drie
kwartalen bedraagt het ge-
middelde 909 dollar. Hogere
energie- en grondstoffen-
kosten zijn verantwoordelijk
voor een verwachte stijging
naar 965 tot 1025 dollar per

troy ounce in 2018. Vanaf
2019 wordt opnieuw een da-
ling naar 870 tot 970 dollar
vooropgesteld.
Newmont had aan het einde
van het derde kwartaal
3 miljard dollar in kas. Daar
stond een schuld van
4,1 miljard dollar tegenover.

De nettoschuld van 1,1 mil-
jard dollar ligt beduidend la-
ger dan de 1,9 miljard dollar
van begin 2017. De schuld-
positie is daarmee terugge-
vallen naar amper 0,4 keer
de aangepaste bedrijfswinst
tegenover 1,1 een jaar gele-
den. De kasstromen zijn
hoog genoeg om die schuld
te bedienen. Newmont kan
dan ook de meeste nieuwe
projecten intern financieren
en moet geen nieuwe schul-
den aangaan. De totale be-
schikbare investeringscapa-
citeit bedraagt 5,9 miljard
dollar. Tot nog toe koppelde
Newmont het dividend aan
de evolutie van de goudprijs.
Die link zal worden afge-
schaft. Meer details komen
in februari, maar het ma-
nagement verklapte vorige
maand al dat het dividend
met minstens de helft zal
toenemen.

Conclusie
Newmont maakte in 2017
zijn beloften over productie
en kosten waar. 2018 wordt
een jaar zonder noemens-
waardige productiegroei
terwijl de kosten tijdelijk
iets zullen toenemen. Inves-
teerders mogen zich daar
niet blind op staren, want de
pijplijn is goed gevuld in af-
wachting van nieuwe en
goedkopere output vanaf
2020. Tegen 1,8 keer de
boekwaarde en met een ge-
zonde balans is Newmont
nog altijd koopwaardig. z

Newmont kan de
meeste nieuwe
projecten intern

financieren.

NEWMONT MINING

Dividendverhoging op stapel

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 januari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 39,79 dollar
Ticker: NEM US
ISIN-code: US6516391066
Markt: NYSE
Beurskap.: 21,2 miljard dollar
K/w 2016: 33
Verwachte k/w 2017: 28
Koersverschil 12 maanden: +16%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%
Dividendrendement: 0,8%
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W all Street reageerde
uitgelaten op de der-
dekwartaalcijfers

van Perrigo, net zoals op de
cijfers over het tweede
kwartaal. Een stijging met
bijna 7 dollar, of ruim 8 pro-
cent, was de jongste jaren
erg ongebruikelijk. Vorig
jaar zijn we begonnen de
Amerikaanse wereldspeler
in voorschriftvrije (OTC) en
generische producten (Rx)
te volgen. Het bedrijf was
 jarenlang een van de beste
beleggingen op Wall Street.
Het aandeel ging van minder
dan 20 dollar in het voorjaar
2009 naar iets meer dan
200 dollar in het voorjaar
van 2015. De beurswaarde
van Perrigo klom van min-
der dan 3 miljard eventjes
richting 30 miljard dollar.
Het was in die periode, in
het najaar van 2014, dat Per-
rigo bereid was 3,6 miljard
euro, inclusief 1,1 miljard
euro schulden, op tafel te
leggen voor het Omega
Pharma van Marc Coucke.
Perrigo voelde de hete adem
van potentiële overnemers
in de nek. Perrigo had tot
driemaal toen een overna-
mebod van de farmareus
Mylan afgewezen. De com-
binatie van de dure over-
name en de arrogante afwij-
zing van het overnamebod
deed een droom omslaan in
een nachtmerrie voor de
 bedrijfsleiding van Perrigo.
Ongeveer de helft van het
overnamebedrag werd afge-
schreven. Perrigo diende een
claim in tegen de vroegere
eigenaars, Coucke en het
fonds Waterland, en be-
schuldigt hen ervan dat ze
de omzet hebben opgesmukt
door opgeslagen producten
als omzet te boeken. Coucke
diende een tegenclaim in,

want hij werd voor de helft
in Perrigo-aandelen betaald,
die vanaf de top met zowat
twee derde in waarde zijn
gedaald.

Er kwam dan ook flink wat
zand in de groeimachine van
Perrigo. Maar de kater van
Omega Pharma lijkt stilaan
doorgespoeld. De kwartaal-
omzet lag met 1,2 miljard
dollar in de lijn van de ver-
wachtingen (30 miljoen bo-
ven de analistenconsensus)
en in de lijn van de ver-
wachte jaaromzet van 4,8 à
4,9 miljard dollar (5,2 mil-
jard dollar in 2016). Deels
door winstverbeteringspro-
gramma’s kwam de recur-
rente winst (zonder eenma-
lige elementen) in het
tweede kwartaal uit op
197 miljoen dollar, of
1,39 dollar per aandeel. Dat
was zelfs beter dan de hoog-
ste verwachting van alle ana-
listen, en maar liefst 28 dol-
larcent beter dan de
gemiddelde analistenver-
wachting van 1,11 dollar per
aandeel (vork tussen 0,89 en
1,26 dollar).

Bij de publicatie van de jaar-
cijfers over 2016 mikte Per-
rigo nog op een resultaat
binnen de vork van 4,15 tot
4,50 dollar per aandeel voor
2017. Maar na de cijfers over
het derde kwartaal trok het
die verwachting op tot 4,80 à
4,95 dollar per aandeel, ter-
wijl de analistenconsensus
4,59 dollar per aandeel be-
droeg. Intussen is de gemid-
delde verwachting van de
analisten opgelopen tot
4,88 dollar per aandeel
(5,07 dollar in 2016). Vanaf
2018 wordt op een verder
herstel van de omzet en de
winst gemikt. De markt mikt
gemiddeld op 5 miljard dol-
lar omzet voor 2018 en op
5,1 miljard voor volgend jaar.
De gemiddelde winstver-
wachting per aandeel ligt op
5,36 dollar per aandeel in
2018 en op 5,75 dollar per
aandeel in 2019. z

Conclusie
We zijn tevreden dat we op
een gunstig moment met de
opvolging van Perrigo van
start zijn gegaan. We hand-
haven ons positieve advies,
nadat de kwartaalcijfers
hebben bevestigd dat de ka-
ter van Omega Pharma ver-
teerd raakt. Het aandeel is
aantrekkelijk geprijsd, tegen
17 keer de verwachte winst
voor dit jaar en minder dan
16 keer die voor volgend jaar,
en tegen 13,7 keer de ver-
wachte verhouding tussen
de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2018. z

Koers: 91,80 dollar
Ticker: PRGO US
ISIN-code: IE00BGH1M568
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 12,9 miljard dollar
K/w 2016: 27,5
Verwachte k/w 2017: 19
Koersverschil 12 maanden: +19%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5%
Dividendrendement: 0,7%

De winst in het derde
kwartaal overtrof 

de stoutste
verwachtingen.

PERRIGO

Uit de as herrezen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 januari

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

inside beleggen aandelen
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D e stijging van de olie-
prijs doet de kassa rin-
kelen bij Total. De

Franse oliereus investeert al
jaren consequent in de ver-
hoging van de reserves en
het productiepotentieel van
fossiele brandstoffen, anti-
ciperend op hogere olie- en
gasprijzen. Die strategie
lijkt zich terug te betalen,
nu de olieprijzen effectief
stijgen. Beleggers kregen al
een voorproefje van de stij-
gende winstgevendheid met
de resultaten van het derde
kwartaal. De aangepaste
nettowinst steeg met 29
procent tegenover dezelfde
periode vorig jaar, bij een
olieprijs die gemiddeld
14 procent hoger lag voor
een vat Noordzee-olie
(52,1 dollar).
De winst stijgt dus nog snel-
ler dan de olieprijs. Dat is
deels te danken aan de ver-
dere verhoging van de eigen
productie (+5%). Ook de
volgende jaren rekent Total
op een productieverhoging
met 5 procent op jaarbasis.
Daarnaast draagt de gedisci-
plineerde kostencontrole
van de voorbije jaren bij aan
de resultaten. Total heeft ge-
noeg aan een olieprijs van
35 dollar per vat om break-
even te draaien. In 2019 zou
dat al lukken met een olie-
prijs van minder dan 30 dol-
lar per vat. Total heeft bo-
vendien, net zoals de andere
oliebedrijven, het geluk dat
de winstgevendheid van de
raffinageactiviteiten op peil
blijft.
De olieprijs steeg vorige
week boven 65 dollar per
vat. Dat belooft dus voor de
resultaten van Total dit jaar.
Vertrekkend van een olie-
prijs van 50 dollar per vat
stijgt de operationele netto-

winst van Total op jaarbasis
met 2 miljard dollar en de
cashflow met 2,5 miljard
dollar, als de olieprijs met
10 dollar per vat stijgt, zo
blijkt uit simulaties van
 Total. Dat is een winst -
stijging van 15 à 20 procent
die Total zomaar in de
schoot geworpen krijgt,
 boven op de extra winst uit
de verdere verhoging van de
productie en de verdere
 verlaging van de kosten.
Een gemiddeld prijsniveau
van 60 dollar per vat in 2018
is natuurlijk nog niet ver-
worven, maar de fundamen-
ten van de oliemarkt zijn
Total vrij gunstig gezind. De
recente prijsstijgingen stoe-
len vooral op een beter
evenwicht tussen de vraag
en het aanbod op de olie-
markt, waarbij de stijgende
vraag het aanbod heeft bij-
gebeend. De markt werd wel
geholpen door de productie-
beperkingen van de OPEC-
leden, die hun akkoord tot
eind dit jaar verlengd heb-
ben. Total rekent zich niet te
snel rijk en houdt rekening
met volatiele oliemarkten.
De westerse olievoorraden
liggen nog altijd op een hoog
peil en het aanbod van de

Amerikaanse schalieolie
neemt opnieuw toe. Een
nieuwe prijshausse richting
100 dollar en meer, zoals
tien jaar geleden, zit dus
niet in de kaarten, maar de
markt lijkt toch wat verrast

door de sterke stijging van
de vraag.
Zelfs bij prijzen van 50 dol-
lar per vat genereert Total
vrij royale vrije kasstro-
men. Die zijn voor beleg-
gers heel belangrijk, want
ze zijn de bron bij uitstek
voor dividendbetalingen.
Over de eerste negen
maanden van het jaar ver-
diende Total 13,7 miljard
dollar aan zijn operationele
activiteiten. Daarvan ging
slechts 8 miljard dollar op
aan netto-investeringen,
zodat 5,7 miljard dollar
overbleef, ruim voldoende
om zowel het dividend te
financieren als schulden af
te bouwen. De schuldgraad
is gedaald tot minder dan
20 procent van het eigen
vermogen. De sterke
 kasstromen en de sterke
balans laten Total toe
 gerichte overnames te
doen, zoals vorig jaar de
 exploratieactiviteiten van
Maersk. Een verhoging van
het dividend behoort tot de
mogelijkheden. 

Conclusie
De stijging van de olieprijs
zet een hefboom op de winst
van Total, dat profiteert van
de stijgende productiecapa-
citeit tegen lagere kosten.
De waardering is met een
koers-winstverhouding van
14 niet duur. Het dividend -
rendement van 4,5 procent
bruto zit gebeiteld. Het aan-
deel blijft koopwaardig. z

TOTAL

Hefboom op de olieprijs

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 48,5 euro
Ticker: FP
ISIN-code: FR0000120271
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 149,5 miljard euro
Verwachte k/w 2016: 20
Verwachte k/w 2017: 14
Koersverschil 12 maanden: +0,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5%
Dividendrendement: 4,5%
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inside beleggenmarkt in beeld

Het bedrijf gespecialiseerd in
kankertesten meldde positieve
testresultaten met een nieuwe
bloedtest gericht op de detec-
tie van vergevorderde pros-
taatkanker. Volgens analisten
heeft de nieuwe vloeibare

 biopsietest veel potentieel
omdat hij meerdere keren per
patiënt moet worden gebruikt
om de behandeling gedurende
een bepaalde periode op te
volgen. De koers van het aan-
deel dat fors was gedaald door
teruggeschroefde omzetprog-
noses, steeg met 12 procent.
Het lijkt erop dat op 3 euro een
bodem werd gevormd. Een
doorbraak boven 4 euro zorgt
voor een trendommekeer naar
stijgend.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 3,86 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611

De Nederlandse vastgoed-
groep Vastned Retail, die al
65,49 procent van de aande-
len heeft, wil een vrijwillig
openbaar bod lanceren op de
aandelen van de Belgische
dochter Vastned Retail Bel-
gium, die ze nog niet bezit.
Vastned Retail biedt

57,60 euro per aandeel in
cash. Dat komt neer op een
premie van zowat 25 procent
ten opzichte van de slotkoers
voor de bekendmaking van het
bod. Vastned Retail Belgium
was een van de weinige Belgi-
sche vastgoedaandelen die
met een discount ten opzichte
van de intrinsieke waarde
noteerden. Het bod bevat een
aanvaardingspercentage van
de free float (vrij verhandelbaar
deel) van 90 procent. Het doel
is duidelijk de notering op
Euronext Brussel te schrappen.

Advies: ingaan op het bod
Risico: laag
Rating: 3A
Koers: 56,40 euro
Ticker: VASTB BB
ISIN-code: BE0003754687

Het bedrijf gespecialiseerd in
de ontwikkeling en de pro-
ductie van geavanceerde
lithografische systemen beet
de spits af van het Europese
resultatenseizoen. De jaar-
omzet steeg van 6,80 miljard
euro naar 9,05 miljard euro.
Dat overtrof de verwachtin-

gen van de analisten. De
winst nam toe van 1,47 mil-
jard tot 2,12 miljard euro. Per
aandeel werd 4,93 euro ver-
diend tegen 3,46 euro over
2016. De brutomarge steeg
licht tot 45 procent. Voor het
lopende kwartaal verwacht
ASML een omzet van 2,2 mil-
jard euro en een brutomarge
van 47 tot 48 procent. In een
reactie op het nieuws steeg
de koers naar een nieuw
record en blijft de trend
opwaarts.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 166,90 euro
Ticker: ASML NA
ISIN-code: NL0010273215

Ter gelegenheid van de
bekendmaking van de omzet
voor 2017 stuurde de Franse
retailreus ook een nieuwe
winstwaarschuwing uit, de
tweede in zes maanden. De
vergelijkbare omzetgroei klom

nog met 1,9 procent, maar de
winstprognose werd verlaagd
tot -15 procent op jaarbasis.
Ondanks de jobstijding veerde
de koers van het aandeel met
3 procent op in de aanloop
naar de aankondiging van een
wereldwijde herstructurering.
Het lijkt erop dat Carrefour
daarmee uit een langdurige
baissetrend breekt. Een door-
braak boven het topje van
18,50 euro genereert een
 technisch aankoopsignaal.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 18,36 euro
Ticker: CA FP
ISIN-code: FR0000120172
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D e koers van het aandeel
Total beweegt al sinds
augustus vorig jaar in

een haussekanaal. Van
43 euro ging het in een paar
rukken naar 48 euro, een
stijging met 10 procent. We
wezen al enkele keren op
het haussepotentieel van dit
‘saaie’ aandeel.
De redenen voor de goede
prestatie van het aandeel
moeten we niet ver zoeken.
Voor een oliebedrijf is de
prijs van de olie van erg
groot belang. En de olieprijs
stijgt. Bovendien betekent
het dividendrendement van
ongeveer 5 procent een
steun onder de koers.
Total draait al break-even
met een olieprijs van 35 dol-
lar per vat. Vanaf volgend

jaar zou zelfs 30 dollar per
vat volstaan. Dat is minder
dan de helft van de olieprijs
vandaag.
Eind november hebben we
een strategie opgezet voor
elf maanden. We gingen à la
hausse met een geschreven
put zoals we al deden enkele
maanden eerder. Toen
schreven we met succes de
put december 2017 met
 uitoefenprijs 48,00 euro. We
rekenden op een verdere
waardestijging van het
 aandeel Total. En die kwam
er.
Wie toen geen put had
 geschreven, kon kijken naar
contracten met een langere
looptijd, zoals de put sep-
tember 2018 met uitoefen-
prijs 46,00 euro. Voor het

schrijven van dat contract
kregen we 4,50 euro. Van-
daag kunnen we dat contract
sluiten voor 2,25 euro, net de
helft van het bedrag dat we
oorspronkelijk hebben ge-
kregen. Maar waarom zou u
die put al terugkopen als een
verdere koersstijging van het
aandeel Total binnen de ver-
wachtingen ligt? Driemaal is
scheepsrecht. Daarom her-
halen we deze succesfor-
mule voor de derde keer.

Geschreven put
Schrijf put Total december
2018 met uitoefenprijs
48,00 euro@ 4,58 euro
Dit contract is at the money.
De uitoefenprijs ligt onge-
veer gelijk met de huidige
koers. Bij een koersstijging

zal het beetje intrinsieke
waarde (verschil tussen de
uitoefenprijs en de aande-
lenkoers) uit de optiepremie
trekken. Dat moet onze
winst al doen stijgen. We
zijn een grote voorstander
van geschreven posities om-
dat de tijd in het voordeel
speelt van de schrijver. Met
het verstrijken van de tijd,
verdampt de tijdswaarde in
de premie, waardoor de
winst toeneemt.
Maar wat als de koers begint
te dalen? Dan worden we
misschien uitgeoefend.
Koop dan de aandelen tegen
48 euro min de premie van
4,58 euro. U betaalt dan uit-
eindelijk 43,42 euro per aan-
deel. Dat is 9 procent onder
de huidige koers. z

D e hausse op de grond-
stoffenmarkten wordt
vooral gedragen door

hogere energie- en metalen-
prijzen. De meeste land-
bouwgrondstoffen laten de
stijging zo goed als volledig
aan zich voorbijgaan. De
Bloomberg Agriculture In-
dex bereikte eind vorig jaar
zelfs een nieuw dieptepunt.

Bodemvissen
De malaise manifesteert
zich vooral bij de granen. Na
vier opeenvolgende jaren
met recordopbrengsten is er
een overaanbod en zijn ook
de voorraden naar record -
niveaus opgelopen. Daar-
door noteren maïs en tarwe
in de buurt van de laagste
prijsniveaus in bijna een de-
cennium. Het recentste rap-
port van het Amerikaan se

ministerie van Landbouw
(USDA) legde op 12 januari
nog eens de vinger op de
wonde.
De prognoses voor de tar-
weproductie lagen boven de
verwachtingen en hetzelfde
geldt voor de voorraden. De
consensusverwachting ging
uit van onveranderde voor-
raden, maar volgens het
USDA nemen die voort toe.
Een en ander heeft te maken
met de oppervlakte waarop
tarwe wordt verbouwd. Die
is teruggevallen naar het
laagste niveau sinds 1909,
maar toch is de daling op
jaarbasis veel kleiner dan
verwacht. Tel daarbij de
 hoger dan verwachte yields
(opbrengst per hectare) en
de verklaring voor de op -
lopende productie en voor-
raden is meteen gegeven.

De situatie bij maïs is erg
 gelijklopend. Het USDA
stelde ook de yields bij maïs
opwaarts bij en zowel de
productie als de voorraad-
prognoses lagen boven de
consensusverwachting.
Maïs zou in theorie moeten
profiteren van de hogere
energieprijzen. Die stimule-
ren de vraag naar ethanol
(biobrandstof ) op basis van
maïs. Maar dat wordt
 gecompenseerd door het
hogere aanbod uit Zuid-
Amerika. Eerder deze
maand verhoogde het Brazi-
liaanse ministerie van Land-
bouw de oogstprognoses
voor zowel maïs als soja.

Veel slecht nieuws
Is er dan helemaal geen
 beterschap in zicht voor de
granen? Toch wel. In de

prijzen zit al heel wat slecht
nieuws verrekend. Het
 aantal uitstaande short-
 contracten bij zowel tarwe
als maïs is historisch erg
hoog. Anders gezegd: bijna
iedereen is al negatief,
 waardoor het neerwaartse
prijsrisico beperkt is. Er is
dus al met al weinig positief
nieuws nodig om een deel
van de shorters hun winsten
van tafel te doen halen en
een omgekeerde prijs -
beweging te krijgen. Een
 periode met slecht weer
 tijdens een cruciale zaai- 
of oogstperiode kan al
 voldoende zijn. Of een
 eventuele rally ver zal
 dragen, is een andere vraag.
Korte, maar hevige prijs-
schommelingen zijn niet
 ongewoon op de granen-
markten. z

OPTIES

Driemaal is scheepsrecht bij Total
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Graanprijzen voort onder druk
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H et goede nieuws van
het vierde kwartaal is
dat het omzet- en

winstherstel bij Schlumber-
ger doorzet. De initiële
koersreactie was eerder neu-
traal, maar het aandeel had
dan ook de voorbije weken
al geanticipeerd op betere
resultaten, in lijn met de
sterke prestatie van de olie-
prijs.
Paal Kibsgaard, De CEO van
Schlumberger, veruit de
grootste oliedienstenspeler
ter wereld, had al bij de
 bekendmaking van de resul-
taten van het tweede kwar-
taal van 2016 de bodem in de
huidige, zware oliecyclus
aangekondigd. Hij heeft
maar deels gelijk gekregen,
want het herstel verliep bij-
zonder traag. Maar de afge-
lopen drie kwartalen zagen
we een versnelling. Er was
een omzetstijging met 3 pro-
cent ten opzichte van het
voorgaande kwartaal (van
7,90 naar 8,18 miljard dollar).
Dat is ook 15 procent beter
dan de 7,11 miljard tijdens
het vierde kwartaal van
2016. Het cijfer lag licht
 boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 8,12 mil-
jard dollar.

Winstversnelling
Ook de winst nam toe. Als
we tenminste de overname-
en de integratiekosten uit de
resultaten halen, evenals
eenmalige waardeverminde-
ringen, dan is sprake van
0,48 dollar winst per aandeel
ten opzichte van 0,42 dollar
in het derde kwartaal en
0,27 dollar in het vierde
kwartaal van 2016. De
 toename van de winst ligt
boven de analistenconsensus
van 44 dollarcent per aan-
deel. De analisten verwach-

ten dat de winst de komende
kwartalen zal blijven stijgen.
Voor 2018 verwacht de ana-
listenconsensus een omzet -
herstel richting 34,2 miljard
dollar. Dat is 12,5 procent
meer dan de 30,4 miljard
dollar gerealiseerd in 2017,
maar nog altijd ver verwij-
derd van de piekomzet van
48,6 miljard dollar in 2014.
Dat omzetherstel moet de
winst per aandeel ook ge-
voelig doen klimmen naar
2,18 dollar per aandeel voor
2018 versus 1,14 dollar voor
2016 en 1,50 dollar voor 2017.
In 2014 werd nog een winst
per aandeel van 5,57 dollar
per aandeel gerealiseerd.

Voor volgend jaar bedraagt
de analistenconsensus al
3,08 dollar per aandeel.
Schlumberger blijft heel ge-
loofwaardig bij analisten en
beleggers. De oliediensten-
gigant beschikt over de bes -
te technologische expertise
om van schaliegasprojecten
een succes te maken en tot
sterke productieresultaten
te komen. Een belangrijke
troef van het Frans-Ameri-
kaanse oliedienstenbedrijf
op langere termijn is de
 wereldwijde aanwezigheid.
In het vierde kwartaal werd
ruim 65 procent van de om-
zet buiten Noord-Amerika
behaald. Dat zorgt voor risi-
cospreiding. De activiteiten
in Noord-Amerika zijn ster-

ker gedaald dan de inter -
nationale. Maar ze herstel-
len de jongste kwartalen wel
sterker dan de internatio-
nale. Een andere troef is het
grootste palet aan produc-
ten en diensten voor de
klanten, op de eerste plaats
de oliemajors. Opmerkelijk
was ook dat de oliediensten-
kampioen aankondigde niet
meer te geloven in de markt
van de seismiek (de verza-
meling en de interpretatie
van het aardoppervlak en
het onderzoek van de on-
derlagen van de bodem en
rotsen) wegens de onvol-
doende rendabiliteit, die

dochter WesternGeco daar
haalt.

Kampioen
De resultaten illustreren dat
Schlumberger een absolute
topper in de oliediensten -
sector blijft. Met de opname
in de voorbeeldportefeuille
in december hebben we te-
recht gemikt op een verdere
versnelling van het omzet-
en winstherstel sinds het
tweede kwartaal van 2017.
Dat herstel heeft lang op zich
laten wachten, maar lijkt nu
solide te zijn. Temeer daar
de olieprijs voort is op -
gelopen. De oliediensten -
sector heeft nog maar matig
weten te profiteren van het
prijsherstel van het zwarte
goud. In zowat een maand is
de koers met ruim 20 pro-
cent gestegen. Die opmars
moet de  komende tijd
 geconsolideerd worden.
Maar vanuit een historisch
perspectief blijft de waarde-
ring van deze kwaliteits-
waarde aantrekkelijk. We
denken dat er nog hogere
koersen zitten aan te komen.
We handhaven dan ook ons
advies ‘koopwaardig’ (ra-
ting 1A). z

Schlumberger bevestigt ommekeer
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De resultaten
illustreren dat

Schlumberger een
absolute topper in de

oliedienstensector
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Aankoop:  We hebben 750 aandelen Sandstorm Gold gekocht tegen
5,14 dollar (3143,75 euro)
Verkoop: We hebben 175 aandelen Wheaton Precious Metals verkocht
tegen 22,02 dollar (3160,7 euro)

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde
118.320,44 88,9 14.757,65 11,1 133.078,09 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +5,9%                           Eurostoxx50-index             +4,1%
Bel-20-index                          +4,6%                           MSCI World-index             +3,4%

Orders

Nieuws uit de bedrijven

Goud en metalen
- Nyrstar: liet weten dat het 180 banen schrapt in België en Neder-
land. Het was al enige tijd bezig de operationele kosten te vermin-
deren, om de rendabiliteit te verbeteren. De jaarcijfers komen op
22 februari.

Vergrijzing
- Ablynx: het wordt steeds duidelijker dat veel grote aandeelhou-
ders, waaronder Van Herk, een overname van het Gentse biotech-
bedrijf enkel bespreekbaar willen maken als het Deense Novo Nor-
disk, of een andere partij, een substantieel hoger bod doet. De
koers noteert daarom beduidend boven de biedprijs (30,5 euro per
aandeel, bestaande uit 28 euro per aandeel cash en 2,5 euro in
functie van het bereiken van klinische resultaten). Het beurshuis
Jefferies gaat het verst met een koersdoel van 42 euro. Ablynx
kondigde ook de uitoefening van warrants aan en de conversie van
obligaties.
- MDxHealth: publiceerde positieve onderzoeksresultaten voor
een nieuwe bloedtest gericht op vergevorderde prostaatkanker. De
markt reageerde positief, want het onderstreept de sterke positie
van MDxHealth in de markt van tests voor prostaatkanker en het
is een opsteker na de forse winstwaarschuwing eind december.
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inside beleggen obligaties

D eze week laten we ons
licht schijnen op de
rendementen die triple

A-debiteuren te bieden heb-
ben. Dat zijn emittenten van
onberispelijke kwaliteit. Zij
lenen in elke munt tegen de
laagste tarieven. Als we obli-
gaties kopen van AAA-debi-
teuren, lopen we bijna geen
risico met de emittent. We
kijken dan alleen omzichtig
naar de valuta waarin de
obligatie is uitgegeven. Daar
is het risico het laagst bij de
traditioneel sterkste mun-
ten, zoals de euro, de Ameri-
kaanse dollar, de Zwitserse
frank en de Japanse yen. We
vinden daar ook de laagste
rendementen.

Enkel de top
AAA-debiteuren zijn
meestal instellingen met een
internationale structuur. Het
kapitaal zit bij verschillende
landen. Tot de belangrijkste
behoort de Asian Develop-
ment Bank, een Aziatische
bank om de economische en
sociale ontwikkeling in de
Aziatische landen te onder-

steunen. Ze telt 67 lidstaten.
De Wereldbank is een 
samenwerkingsverband van
189 lidstaten. Ze heeft als
doelstelling de extreme 
armoede uit de wereld te
helpen en de welvaart te 
bevorderen. De bank is ge-
bouwd rond vijf instituten,
waaronder de International
Bank for Reconstruction
and Development. Die laat-
ste leent geld aan landen
met een gemiddelde wel-
vaart en aan arme landen.
De European Bank for 

Reconstruction and Devel-
opment (EBRD) werd opge-
richt om in Centraal- en
Oost-Europa de overgang
naar markteconomieën te
bevorderen en om in die 
regio privé-initiatieven en de
ondernemingsgeest te be-
vorderen. De EBRD bestaat
uit 64 landen, de Europese
Unie en de European Invest-
ment Bank (EIB). Dat is de
bank van de Europese Unie
en de enige bank waarvan de
aandeelhouders EU-lidsta-
ten zijn.

Daarnaast vinden we enkele
topondernemingen onder de
triple A-debiteuren, zoals
Microsoft en Johnson &
Johnson.

Klassieke munten
De European Investment
Bank heeft bijvoorbeeld een
lening in euro uitstaan met
de vervaldag op 13 april
2033. Ze heeft een coupon
van 1,125 procent. De koers
beweegt tussen 98 en 102
procent. Momenteel noteert
ze ongeveer pari, waardoor
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INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco Invest 4,8% 20/11/24 99,57 4,87% 100.000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 102,74 4,62 % 100.000 B+
EUR PVH Corp 3,125% 15/12/27 101,43 2,96% 100.000 BB+
EUR Banimmo 4,25% 19/02/20 97,52 5,54% 100.000 NR
CHF Gategroup Finance 3% 28/02/22 98,36 3,43% 5.000 NR
USD Oracle Corp 3,25% 15/11/27 100,47 3,19% 2.000 AA-
USD Ensco PLC 7,75% 01/02/26 101,05 7,57% 2.000 BB-
USD Mattel Inc 6,75% 31/12/25 100,14 6,73% 2.000 BB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,24 3,71% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,38 1,95% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,49 1,20% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,80 2,30%  1.000 AAA
AUD Coca-Cola  3,50%  26/04/24 100,30  3,48% 2.000 BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,78 3,18% 2000 A+
ZAR EIB 8,125% 21/12/26 99,93 8,13% 5.000 AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 95,26 13,42% 10.000 NR
PLN EIB 2,75% 25/08/26 96,90% 3,16% 1.000 AAA

De AAA-obligatiemarkt



het brutorendement 1,125
procent bedraagt. En dat
voor een restlooptijd van vijf-
tien jaar. Zo’n lening krijgt
zeker rake klappen als de
rente begint te stijgen. Ver-
kiest u een kortere looptijd,
tot september 2029, dan zakt
het rendement tot 0,89 pro-
cent bruto.
Obligaties in Amerikaanse

dollar uitgegeven door de-
zelfde debiteur met een loop-
tijd tot april 2026 hebben een
rentevoordeel van bijna 2
procent tegenover de euro-
obligaties. Tegen een koers
van 96 procent levert die
obligatie een rendement van
2,70 procent op. Een rende-
ment van bijna 3,5 procent is
ook mogelijk.
De lening van Johnson &
Johnson met een coupon van
3,5 procent is te koop tegen
100,40 procent, waardoor het
rendement net geen 3,5 pro-
cent bedraagt. Maar dan
moet u wel akkoord gaan met

een looptijd van dertig jaar.
De rendementen in Canadese
dollar liggen in lijn met die
van de Amerikaanse naamge-
noot. In Nieuw-Zeelandse
dollar vinden we Asian De-
velopment Bank met een
coupon van 3,5 procent op
zes jaar. Tegen een koers van
102 procent bedraagt het ren-
dement 3,15 procent.

Exotische munten
Om meer dan 5 procent ren-
dement te halen met AAA-
debiteuren moeten we naar
de exotische munten. Zowel
in Indiase roepie als in Indo-
nesische roepia halen we 5
tot 6 procent rendement met
looptijden van twee tot vier
jaar. Uiteraard zijn die mun-
ten niet voor iedereen ge-
schikt.
Nog meer intrest ligt voor het
rapen met obligaties in Mexi-
caanse peso en Zuid-Afri-
kaanse rand. We spreken van
7 tot 8 procent. Geïnteres-
seerden kunnen kijken naar
de emissie van de Interna-
tional Bank for Reconstruc-
tion and Development. Die
heeft een coupon van 7,5 pro-
cent en loopt nog twee jaar
(tot 5 maart 2020). Ze is te
koop tegen 99 procent, waar-
door het rendement 7,90 be-
draagt. Liefhebbers van Zuid-
Afrikaanse rand hebben veel
keuze. Wie bereid is zijn geld
te beleggen tot 21 december
2026, haalt met de European
Investment Bank een rende-
ment van 8,13 procent.
De hoogste rendementen zijn
te vinden bij leningen in
Turkse lira. In tegenstelling
tot obligaties in bijna alle an-
dere valuta daalt het rende-
ment naarmate de looptijd
langer is. Een kortlopende 
lening zoals die van Euro-
pean Investment Bank, met

een vervaldag op 27 maart
2019 en een coupon van 8,5
procent, levert een rende-
ment van net geen 13 pro-
cent. Dezelfde debiteur geeft
maar 8 procent rendement

voor een obligatie met een
looptijd van zes jaar (tot 17
september 2024), omdat ze
tegen 102,40 procent te koop
is en een coupon van 8,5 pro-
cent oplevert. z

Belgische emissies voor durvers
Het familiebedrijf Sarens komt soms in de actualiteit om andere
redenen dan de activiteiten, waaronder de verhuur van kranen. In
februari 2013 werd topman Jan Sarens in verdachte omstandighe-
den vermoord in de Mexicaanse badplaats Acapulco. In augustus
vorig jaar werd een overeenkomst bereikt tussen Sarens en de Bij-
zondere Belastinginspectie (BBI), toen aan het licht kwam dat het
kraanbedrijf op grote schaal geheime commissies zou hebben
betaald. Maar de echte reden voor de zwakke koersontwikkeling
van de uitstaande euro-obligatie van Sarens zijn ongetwijfeld de
tegenvallende bedrijfsresultaten. De lening met een looptijd tot 5
februari 2022 heeft dan ook een rating BB- bij Standard & Poor’s,
wat ze aan de speculatieve kant positioneert. Tegen een koers van
101,80 procent bedraagt het rendement 4,63 procent. Maar de
koers daalt al een tijdje. Geïnteresseerden kunnen beter nog wat
wachten op nog lagere koersen.
Het aandeel van de vastgoedontwikkelaar Banimmo zakt al tien
jaar bijna onafgebroken, van 20 euro in 2008 naar 3 euro van-
daag. De ontwikkelaar moet al een tijdje onder druk van zijn ban-
ken-schuldeisers een plan doorvoeren om vastgoed te verkopen.
Al jaren duikt slecht nieuws op. In die mate zelfs dat een faillisse-
ment niet werd uitgesloten. Maar de directie wordt stilaan weer
wat positiever. Het nettoverlies daalt, er wordt zo veel mogelijk
bespaard en schulden afgelost. De beurs lijkt nog niet volledig
overtuigd. De aandelenkoers staat alweer 25 procent lager dan
een jaar geleden. De obligatie in euro die Banimmo heeft uitstaan,
heeft een coupon van 4,25 procent. Ze wordt terugbetaald op 19
februari 2020. Tegen een indicatieve koers van 97,46 procent
bedraagt het jaarlijkse rendement 5,55 procent. De uitgifte is eer-
der klein (44 miljoen euro) en daardoor is de liquiditeit beperkt.
Dat kan resulteren in grote verschillen in de aan- en de verkoop-
prijs.
De handel in aandelen van Hamon was onlangs een tijd geschort.
Intussen is de handel hervat. Er werd een herstructureringsplan
voorgelegd dat voorziet in een verhoging van het kapitaal, een
herziening van de bankschulden en het afstoten van enkele afde-
lingen. De aandelenkoers vertoont veel gelijkenis met die van
Banimmo. Ze daalt ook al tien jaar, maar dan nog steiler. Tien jaar
geleden kostte een aandeel van Hamon ongeveer 40 euro. Van-
daag is het te koop tegen 1,89 euro. De uitstaande obligatie in
euro met een coupon van 5,50 procent loopt tot januari 2020. De
koers flirt, net zoals de aandelenkoers, met een historisch diepte-
punt rond 60 procent. Daardoor komt het rendement op een dui-
zelingwekkende 36 procent. Voor durvers en enkel voor een heel
kleine positie in de obligatieportefeuille.

OBLIGATIEFOCUS

Om meer dan 5
procent rendement te

halen met AAA-
debiteuren moeten

we naar de exotische
munten.
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INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2267 +15,41%
EUR/GBP 0,8819 -0,10%
EUR/NOK 9,5998 +6,14%
EUR/SEK 9,8203 +3,52%
EUR/CAD 1,5195 +8,92%
EUR/AUD 1,5292 +7,89%
EUR/NZD 1,6748 +12,37%
EUR/ZAR 14,989 +4,26%
EUR/TRY 4,4682 +17,25%



inside beleggen lezersvraag

Het aandeel van Tessen-
derlo Group is volgens u te
behouden. De koers stag-
neert echter al maanden
tussen 38 en 40 euro. Is er
nog voldoende potentieel en
wat is uw koersdoel? 

We verlaagden in juni het
advies voor Tessenderlo
Group naar ‘houden’ van-
wege de opgelopen waarde-
ring. Het aandeel bleef
sindsdien per saldo stabiel,
maar steeg op jaarbasis toch
nog met 11,8 procent. Een
puik resultaat, zeker reke-
ning houdend met de min-
dere resultaten en het feit
dat bij het halfjaarrapport
de vooropgestelde eencijfe-
rige groei van de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor
2017 tegenover 2016
(198 miljoen euro) werd ge-
schrapt. Op wat langere ter-
mijn zien we dat het aandeel
afgerond is verdubbeld sinds
2013, toen Picanol (met
sterke man Luc Tack) in het
kapitaal stapte. We bouwden
de jongste jaren een ge-
deelte van onze positie in de
voorbeeldportefeuille af,
maar behouden de reste-
rende 100 aandelen voor de
lange termijn. We geven Luc
Tack graag alle tijd en
ruimte om orde op zaken te
stellen. De voorbije jaren
stonden in het teken van de
opwaardering van de verou-
derde fabrieken. Daarnaast
is grondig in de kosten ge-
sneden, maar ook geïnves-

teerd in drie nieuwe fabrie-
ken. In de tweede helft van
2017 startte de productie op
in twee nieuwe meststoffen-
fabrieken, in de Verenigde
Staten en in Frankrijk, en
binnenkort in een nieuwe
elektrolysefabriek in Frank-
rijk. De basis voor een ho-
gere rendabiliteit is dus ge-
legd voor de komende jaren,
zodra de marktomstandig-
heden verbeteren. We zien
de koersstagnatie als een tij-
delijke adempauze. Het aan-
deel werd de voorbije jaren
steevast ondersteund door
de regelmatige aankopen
door Picanol en/of Luc
Tack, rechtstreeks (via de
vennootschap Symphony
Mills) en onrechtstreeks (Pi-
canol. Via de vennootschap
Verbrugge) bezit Tack 40,2
procent van de Tessenderlo-
aandelen. De laatste aan-
koop dateert echter van
maart 2017, maar het is dui-
delijk dat elke significante
terugval door Tack zelf zal

worden gecounterd. In die
zin is het neerwaartse po-
tentieel beperkt. Bovendien
wordt Tessenderlo Group,
ondanks de investeringen
van de voorbije jaren, in de
loop van 2018 schuldenvrij.
Eind 2016 bedroeg de netto-
schuldpositie nog 136,6 mil-
joen euro. Dat biedt meer
dan voldoende ruimte voor
het opstarten van een aan-
deleninkoopprogramma. 
De algemene vergadering
keurde in 2017 de mogelijk-
heid goed tot 10 procent van
de eigen aandelen in te 
kopen tegen 15 tot 50 euro 
per aandeel. Daarnaast 
verwachten we dat Tessen-
derlo Group een bijko-
mende activiteit zal verwer-
ven om zijn cyclische
karakter verder af te bou-
wen. We hanteren een
koersdoel van 50 euro 
voor de komende 12 tot 
24 maanden, maar behou-
den in afwachting van de
jaarcijfers (publicatie op 14
maart) het advies (houden,
rating 2B). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Zit er nog potentieel in Tessenderlo Group?

Chat mee op DONDERDAG 
25/01  VAN  12 TOT 13 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

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

Donderdag 18/1: AkerBP, aandelenlijsten
Vrijdag 19/1: analyse artificiële intelligentie, voorwoord
Maandag  22/1: Schlumberger , opties (Total), grondstoffen (granen)
Dinsdag 23/1: lezersvraag (Tessenderlo),  Banco Santander,  BP
Woensdag 24/1: IBM,  PNE Wind,  pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 25 JANUARI
Caterpillar: resultaten Q4
Euronav: jaarresultaten 2017
Intel: resultaten Q4
Quest for Growth: jaarresultaten 2017
België: industriële productie

VRIJDAG 26 JANUARI
Colgate-Palmolive: resultaten Q4
KBC Ancora: halfjaarresultaten 2017-‘18

MAANDAG 29 JANUARI
België: bbp-groei
VS: consumentenvertrouwen

DINSDAG 30 JANUARI
Pfizer: resultaten Q4
Philips: jaarresultaten 2017
SAP: jaarresultaten 2017

WOENSDAG 31 JANUARI
Boeing: resultaten Q4
ING Groep: jaarresultaten 2017
KPN: jaarresultaten 2017
Microsoft: resultaten Q2 2017-2018
Siemens: resultaten Q1 2017-2018

AkerBP 4

ASML 10

Carrefour 10

Essilor 5

Galapagos 6

MDxHealth 10

Newmont Mining 7

Perrigo 8

Schlumberger 12

Total 9, 11

Vastned Retail Belgium 10
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