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We krijgen af en toe de
vraag waarom hol-
dings niet in de voor-

beeldportefeuille zitten. Is
daar iets mis mee? Bieden ze
geen meerwaarde voor de
particuliere investeerder?
Die misverstanden willen we
uit de weg ruimen. Niet om-
dat we er moeten over schrij-
ven, maar om er een lofzang
aan te wijden. Er is helemaal
niets mis met beleggen in
holdings. We vinden dat een
meerwaarde voor de particu-
liere belegger.
We vinden zelfs dat een
goed gespreide holding het
perfecte instapvehikel voor
de beginnende aandelenbe-
legger is. 
Wie begint met beleggen in
aandelen wordt geconfron-
teerd met twee grote drem-
pels. Ten eerste het gebrek
aan ervaring met het risico
dat men bij de eerste aanko-

pen op de beurs meteen met
een zware verliezer zit opge-
scheept. Daarnaast is het als
beginnende aandelenbeleg-
ger niet mogelijk de nodige
spreiding in de portefeuille
aan te brengen. Voor beide
problemen biedt een beleg-
ging in een portefeuillemaat-
schappij de ideale oplossing.
Als u de monoholdings, za-
ols Solvac (enkel Solvay-
aandelen in portefeuille) en
Tubize (uitsluitend op UCB
gericht) vermijdt, koopt u

meteen een gespreide porte-
feuille met beleggingen in
diverse aandelen en secto-
ren. Bovendien haalt u een
pak ervaring in uw aande-
lenportefeuille. Haast alle
holdings worden geleid door
een team van zeer ervaren
professionals met een uitge-
breid netwerk aan contacten
in de bedrijfswereld. Daar
komt nog bij dat de grote,
gespreide holdings zich de
jongste jaren meer en meer
hebben gespecialiseerd in
private equity, niet-beursge-
noteerde bedrijven. De par-
ticuliere belegger heeft daar
geen toegang toe.

Beter dan de indexen
Wie in holdings belegt, moet
wel beseffen dat hij plussen
en minnen koopt. Niet alle
deelnemingen zijn succesvol
op hetzelfde moment. Het is
onze taak om uit de porte-
feuilles de grootste plussen
te zoeken, maar dat is niet
altijd vanzelfsprekend.
In tegenstelling tot bijvoor-

beeld beleggingsfondsen in
aandelen, die het doorgaans
heel moeilijk hebben om
consistent de markt te klop-
pen, slagen gespreide hol-
dings er op lange termijn
wel in de indexen ver achter
zich te laten. Dat bewijzen
de volgende cijfers over de
voorbije twintig jaar. Terwijl
de Bel-20-index amper 10
procent hoger staat dan
twintig jaar geleden, maar
dankzij de dividenden nog
aan een return van 125 pro-
cent komt, scoort Sofina een
koersklim van 365 procent,
655 procent inclusief divi-
denden. Ackermans&van
Haaren is een fraaie tweede
met respectievelijk 330 en
540 procent, gevolgd door
Compagnie Bois Sauvage
(+120% en +490%) en GBL.
Met +145 procent en +365
procent wint GBL een stukje
minder dan de andere grote
gespreide holdings, maar 
dat is nog altijd significant
beter dan de Brusselse
graadmeter. z
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CHAT mee op donderdag 25/4
van 12 tot 13 uur

Een goed gespreide
holding is 

het perfecte
instapvehikel voor 

de beginnende
aandelenbelegger.
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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.



De olieprijs kwam de
jongste jaren regelma-
tig in het nieuws. De

eerste keer gebeurde dat in
2015, omdat de prijs bijna
elke dag een nieuwe bodem
raakte. Tussen het najaar
van 2014 en begin 2016
maakte de olieprijs een duik
van 115 naar 28 dollar per
vat Brent-Noordzeeolie.
Sindsdien herstelde de olie-
prijs, met enige volatiliteit,
maar de recente overname
van Anadarko Petroleum
door Chevron illustreert
nog maar eens dat het niet
meer dezelfde tijden zijn
voor de oliesector dan voor
de grote klap van de olie-
prijs. Dan valt de koersreac-
tie bij de grote oliemaat-
schappijen nog mee,
geholpen door de hoge divi-
dendrendementen. Veel er-
ger is de situatie voor de
oliedienstenspelers, waar-
van de koersen nog altijd bij-
zonder ver onder hun histo-
rische piek staan.
Op 30 november 2016 beslis-
ten de leden van de OPEC
(de organisatie van de olie-
exporterende landen) voor
het eerst in decennia om
hun dagelijkse productie
met 1,2 miljoen vaten te ver-
lagen. Daaraan gekoppeld
engageerden ook elf niet-
OPEC-leden, waaronder
Rusland, zich om hun pro-
ductie met ruim 500.000 va-
ten te laten zakken. Het
werd een historisch ak-
koord, want het bevestigde
de ommekeer van de olie-
prijs. Van 45 dollar voor een
vat Brent-olie evolueerde de
prijs in twee jaar naar bijna
85 dollar. En zoals het haast
altijd gaat, begonnen de
meesten de opwaartse lijn
door te trekken. Traders en
specialisten spraken voor

het eerst sinds 2015 op-
nieuw over prijzen van
100 dollar per vat.
De realiteit zag er even an-
ders uit. In amper twee
maanden was er opnieuw
een duik richting 50 dollar
per vat. De productiebeper-
king werd afgezwakt en dat
was blijkbaar voldoende om
de terugval van de olie-ex-
port uit Iran op te vangen –
een gevolg van de Ameri-
kaanse olieboycot vanaf no-
vember, die schoorvoetend,
want met tegenzin, door
veel bondgenoten werd ge-
volgd. Er was ook een veran-
dering aan de vraagzijde. De
handelsoorlog tussen de
Verenigde Staten en China
miste zijn impact op de we-
reldeconomie niet. Volgens
Bloomberg was de wereld-
wijde groeivertraging in de
loop van vorig jaar de meest
dramatische sinds de ban-
kencrisis van een decen-
nium geleden. In het laatste
kwartaal van vorig jaar zou
de wereldeconomie amper
met 2,1 procent zijn ge-
groeid, het laagste cijfer in
tien jaar. Vandaar andermaal
de spectaculaire terugval
van de olieprijs.
Tijd voor de olieproduce-
rende landen om opnieuw te

handelen. Onder leiding van
Saudi-Arabië werden de
productiebeperkingen op-
nieuw ingevoerd. Die wer-
den in de loop van het eerste
kwartaal goed opgevolgd.
De oliegigant uit het Mid-
den-Oosten wil in de best
mogelijke omstandigheden
de staatsoliemaatschappij
Aramco naar de beurs bren-
gen. Ook veel andere landen,

waaronder Rusland, kunnen
een hoge olieprijs gebruiken
om hun economie te verste-
vigen. In ijltempo zijn we
dezer dagen weer aanbeland
bij 70 dollar voor een vat
Noordzeeolie.

Plussen en minnen
Na zulke forse bewegingen
houdt iedereen zich op de
vlakte om nog voorspellin-

Herstel oliediensten stelt teleur

inside beleggen analyse
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gen te doen voor dit en vol-
gend jaar. Traders en specia-
listen houden het dan maar
bij prijsverwachtingen die in
de buurt van de huidige prijs
liggen. De consensusprog-
nose en de futures houden
het op 65 à 70 dollar voor
Brent in 2019. We zien de-
zelfde voorspelling voor
2020. Het is weinig waar-
schijnlijk dat dat ook echt
gebeurt, maar op dit mo-
ment houden de positieve en
de negatieve factoren elkaar
zowat in evenwicht.

Er is de impact van de zwak-
kere economische omgeving
op de olievraag, al valt die
daling nog mee. Aan de aan-
bodzijde is er de positieve
invloed van de heringe-
voerde productiebeperkin-
gen. Daarbij hoort ook de
vaststelling dat de Ameri-
kaanse productie van scha-
lieolie door de scherpe prijs-
daling in het vierde kwartaal
van vorig jaar minder snel is
gestegen dan verwacht. Zo-
als wel vaker houdt een aan-
tal olieproducerende landen
geopolitieke risico’s in. Ve-
nezuela en Libië springen
het meest in het oog met
hun onstabiele politieke toe-
stand, die de olieproductie
van beide landen een knauw
heeft gegeven.

Zwaar achtergebleven
Heel opmerkelijk blijft de
vaststelling dat veel olieaan-
delen maar beperkt of zelfs

helemaal niet hebben gepro-
fiteerd van het herstel van
de olieprijs vanaf het bo-
demniveau van 30 dollar per
vat. Het geldt minder voor
de klassieke oliegiganten,
maar des te meer voor de
oliedienstenbedrijven. Dat
kunnen we bijvoorbeeld af-
leiden door de prestatie van
de Stoxx 600 Oil & Gas-in-
dex af te zetten tegen de stij-
ging van de olieprijs en de
prestatie van de meest ge-
volgde tracker op aandelen
uit de oliedienstensector,
VanEck Vectors Oil Services
(zie tabel). Zo steeg de
Stoxx600 Oil&Gas-index de
afgelopen vijf jaar met am-
per 1 procent, terwijl de prijs
van Brent-olie in dezelfde
periode met 58 procent is
geklommen. Dankzij de
hoge dividenden was de re-
turn 27 procent lager (31
versus 58%), terwijl we tra-
ditioneel veeleer zien dat
aandelen een hefboomeffect
hebben op de onderliggende
grondstof. Nog veel pijnlij-
ker wordt het als we het ver-
schil meten tussen de olie-
dienstensector en de
olieprijs. Dat verschil be-
draagt 110 procent (-52 ver-
sus +58%).

Zwak omzet- en
winstherstel
De verklaring voor de te-
leurstellende koerspresta-
ties van de olie- en oliedien-
stenaandelen is dat de
winsten veel minder zijn
hersteld dan verwacht. We
illustreren dat aan de hand
van de winstontwikkeling
bij de veruit grootste olie-
dienstenspeler ter wereld,
het Frans-Amerikaanse
Schlumberger. Het aandeel
noteerde een piekkoers van
net geen 120 dollar midden

2014, om een duik te nemen
tot zelfs 35 dollar in decem-
ber vorig jaar (-70%). De af-
gelopen maanden is er een
koersherstel van iets meer
dan 20 procent, maar de
koersschade blijft gigan-
tisch.
Schlumberger bereikte een
omzetpiek in 2014 van
48,6 miljard dollar en boekte
een bedrijfskasstroom
(ebitda) van 13,7 miljard dol-
lar (ebitda-marge van
28,2%) en een winst per aan-
deel van 5,61 dollar (winst-
marge van 20,5%). Het afge-
lopen boekjaar lag de
groepsomzet een derde la-
ger op 32,8 miljard dollar,
met een ebitda van 6,8 mil-
jard dollar (ebitda-marge
van 20,7%) en een winst per
aandeel van 1,64 dollar, of
een winstmarge van 10,2%.
Een derde minder omzet
leidt tot een halvering van
de ebitda en een 70 procent
lagere winst per aandeel.
Dat het koersverloop ont-
goochelde, kwam ook door-
dat de gemiddelde analis-
tenverwachting twee jaar
geleden helemaal anders
was. Rond die tijd bedroeg
de analistenconsensus voor
2019 rond 4 dollar per aan-
deel. Dat cijfer is sindsdien
continu neerwaarts bijge-
steld tot amper 1,6 dollar per
aandeel vandaag. Dat bete-
kent dat de analisten ook

voor dit jaar niet op winst-
herstel rekenen, maar wel
op een bescheiden omzet-
stijging tot 33,4 miljard dol-
lar, wat inhoudt dat er ook in
2019 nog geen einde komt
aan de verslechtering van de
marge.

Opportunistisch beleggen
Het winstherstel is er, maar
de omvang en de breedte
vallen tegen, waardoor de
aandelen het veel minder
goed hebben gedaan dan
verwacht. Ook wij hebben
dat mogen ondervinden met
de voorbeeldportefeuille.
Een klassieke en defensieve
manier om in de oliesector
te beleggen, zijn oliereuzen
als Royal Dutch Shell en
Total. Hun hoge dividen-
drendement houdt de inte-
resse van het beleggerspu-
bliek in een wereld van lage
rente levend.
Oliedienstenbedrijven als
Schlumberger en Tech-
nipFMC ogen interessant,
maar hun matige vooruit-
zichten voor dit jaar weer-
houden ons ervan ze stevig
aan te bevelen, al bieden de
lage verwachtingen ruimte
om positief te verrassen De
bekende tracker VanEck
Vectors Oil Services is in de
Verenigde Staten gebaseerd,
maar kan in België niet meer
worden gekocht vanwege de
PRiiP-reglementering. z

Iedereen houdt zich
op de vlakte om nog

voorspellingen te
doen over de

olieprijs.
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VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF                                               

Top vijf van de belangrijkste participaties

Naam Percentage
Schlumberger 19,6 %
Halliburton 15,2 %
TechnipFMC 5,2% 
Patterson-UTI Energy 4,9% 
Baker Hughes 4,7 %
Bron: Bloomberg



BP

Profiteert van hogere olieprijs

In het vierde kwartaal van
2018 daalde de olieprijs
(Brent) van 86 naar bijna

50 dollar per vat. Intussen is
ruim 60 procent van dat ver-
lies goedgemaakt en noteert
Brent tegen het hoogste ni-
veau in vijf maanden. De
oorzaken van de sneller dan
verwachte klim liggen vooral
aan de aanbodzijde. Door de
productiebeperking staat de
output van de OPEC-landen
op het laagste niveau in vier
jaar. Venezuela is in crisis en
ook in Libië escaleert het ge-
weld. De sancties tegen Iran
beperken de exportmogelijk-
heden. De productie in
Noord-Amerika draait wel
op volle toeren, maar dat is
niet voldoende. Tegelijk
houdt ook de vraag beter
dan verwacht stand. On-
danks de tragere economi-
sche groei in China was de
consumptie van ruwe olie er
nooit eerder zo hoog.

In de jaarcijfers van BP was
de recente prijsstijging nog
niet zichtbaar. Toch klom de
onderliggende nettowinst
vorig jaar naar 12,7 miljard
dollar, tegenover 6,1 miljard
dollar een jaar eerder. De
operationele kasstroom
steeg op jaarbasis met een
derde naar 26,1 miljard dol-
lar. Dat cijfer houdt geen re-
kening met de herstelbeta-
lingen na de olieramp in de
Golf van Mexico in 2010. BP
betaalde daarvoor 3,5 mil-

jard dollar in 2018. De ver-
koop van activa leverde vo-
rig jaar evenveel op. BP zal
ook de komende twee jaar
voor 10 miljard dollar aan
activa verkopen.
BP moest door de herstelbe-
talingen jarenlang de vinger
op de knip houden en erg se-

lectief zijn met nieuwe pro-
jecten. De energiegroep kan
daar nu de vruchten van
plukken. De groepsproduc-
tie klom vorig jaar naar
3,7 miljoen vaten per dag.
Dat is het hoogste cijfer
sinds 2010 en het bevat ook
de bijdrage van het Russi-
sche Rosneft (1,1 miljoen 
vaten per dag), waarin BP
een participatie van 19,75
procent bezit. Dat belang gaf
BP ook recht op een divi-
dend van 620 miljoen dollar.
BP startte vorig jaar zes pro-
jecten en begin dit jaar werd
ook Constellation in de Golf
van Mexico in gebruik geno-
men. BP mikt tussen 2019 en
2021 op vijf nieuwe projec-
ten. BP heeft nog vijftien
projecten in de pijplijn zit-
ten voor de komende jaren.
Tussen 2019 en 2021 neemt
de productie daardoor met
900.000 vaten per dag toe,
terwijl de kosten dalen.
In het eerste kwartaal wordt
een status quo verwacht. De
verkochte activa in Alaska
en de Noordzee en de
nieuwe activa in de Ver-
enigde Staten zullen elkaar
in evenwicht houden. De be-
talingen voor de olieramp

nemen dit jaar af tot 2 mil-
jard dollar.
BP stelt tegen 2021 op basis
van de verwachte productie-
niveaus en een Brent-prijs
van 55 dollar per vat een
vrije kasstroom van 14 tot
15 miljard dollar voorop. Dat
is gezien de recente evolutie
van de olieprijs een conser-
vatieve schatting. De reser-
ves bleven ondanks de pro-
ductieverhoging op peil en
inclusief BHP was er zelfs
een verdubbeling.
De nettogroepsschuld was
eind vorig jaar opgelopen
naar 44,1 miljard dollar, 
tegenover 37,8 miljard dollar
een jaar eerder. Daardoor
klom de schuldgraad van
27,4 naar 30,3 procent. Toch
is er geen reden tot paniek.
De schuldtoename kan wor-
den verklaard door de over-
name van de Amerikaanse
schalieactiviteiten van BHP
Billiton. BP verhoogde vorig
jaar het dividend met 2,5
procent. Er werden ook voor
355 miljoen dollar aandelen
ingekocht.

Conclusie
De klim van de olieprijs be-
zorgt BP een stevige rug-
wind en dat zal zich laten
zien in de kwartaalcijfers.
Vooral upstream zal kunnen
profiteren. Downstream
moet rekening houden met
lagere raffinagemarges. De
stijging van de schuldgraad
is tijdelijk. BP combineert
productiegroei met een goed
gevulde pijplijn en een aan-
trekkelijk rendement. z

Koers: 570,6 pence
Ticker: BP LN
ISIN-code: GB00007980591
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 116,1 miljard pond
K/w 2018: 16
Verwachte k/w 2019: 14
Koersverschil 12 maanden: +20 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +14%
Dividendrendement: 5,4%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 18 april

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

inside beleggen aandelen
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De schuldtoename 
is een gevolg van 
de overname van 
de Amerikaanse

schalieactiviteiten
van BHP Billiton.
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De aandeelhouders lus-
ten nog niet veel pap
van de nieuwe strategie

van Engie, maar precies
daarom zijn er kansen voor
de geduldige belegger. Engie
heeft de voorbije jaren veel
werk verzet om de resulta-
ten meer voorspelbaar te
maken en meer opwaarts
potentieel te geven. De be-
drijfswinst heeft de bocht al
genomen. In de periode
2013-2015 daalde de cou-
rante bedrijfswinst elk jaar,
maar in de periode
2016-2018 was er elk jaar
een stijging. De koers reflec-
teert die inspanningen nog
niet, want met een koers-
winst-verhouding van 13 en
een ondernemingswaarde
van ongeveer 6 keer de be-
drijfscashflow houden be-
leggers nog geen rekening
met de mogelijkheden van
het nieuwe Engie. Het ma-
nagement heeft wel al vol-
doende vertrouwen in de
nieuwe strategie om voor
het eerst in jaren een winst-
prognose op middellange
termijn te schetsen. De be-
drijfscashflow zou tot 2021
met 3,5 à 6 procent per jaar
stijgen. De bedrijfswinst zou
met 6,5 à 8,5 procent per
jaar aandikken en het rende-
ment op ingezet kapitaal
zou moeten stijgen van 7,4
procent in 2018 naar dicht
tegen 10 procent in 2021.
Als Engie die prognose kan
waarmaken, is het aandeel
een koopje. Bovendien is de
kans dat de prognoses reali-
teit worden vrij groot door
het gedaalde risicoprofiel
van de business. In 2018
kwam 93 procent van de in-
komsten uit activiteiten die
gereguleerd zijn of ingedekt
via contracten. In 2015 was
dat percentage nog 71 pro-

cent en waren de resultaten
nog meer de speelbal van
volatiele grondstoffenmark-
ten. De groei van de be-
drijfswinst moet de vol-
gende drie jaar vooral
komen van de dienstverle-
ning aan bedrijven en gezin-
nen, en van de elektriciteits-
winning uit hernieuwbare
energie. De bedrijfswinst uit
netwerkinfrastructuur blijft
veeleer stabiel, vooral door
nieuwe regelgeving in
Frankrijk vanaf 2020. De be-
drijfswinst uit thermische
centrales zal verder dalen,
vooral door verdere desin-
vesteringen in dat domein.

De Belgische kerncentrales
blijven de joker in het kaart-
spel van Engie. In 2018
draaiden die centrales maar
52 procent van de tijd, wat
Engie 1,1 miljard euro be-
drijfswinst kostte. Engie
hoopt dat de centrales dit en
volgend jaar voor bijna 
80 procent operationeel
zijn, en tegen 2021 zelfs
voor 93 procent. Dan zou-
den de kerncentrales geen
hap meer nemen uit de be-

drijfswinst, wat op zich al
een hele vooruitgang is.
Zonder de problemen met
de kerncentrales zou de ver-
beterende winstgevendheid
van de groep vorig jaar al
aan de oppervlakte zijn ge-
komen.
Engie sloot 2018 af met een
stabiele bedrijfscashflow. De
betere prestaties in de groei-
segmenten van hernieuw-
bare energie en dienstverle-
ning werden opgegeten door

ongunstige wisselkoersen,
de verloren winstbijdrage
van desinvesteringen en de
verliezen van de Belgische
kerncentrales. Bij gelijke
omvang en bij gelijke wissel-
koersen steeg de bedrijfs-
cashflow met 5 procent. Dit
jaar zouden de cashflow en
de recurrente nettowinst
moeten aanknopen met de
beloofde beperkte groei. De
cashflow is royaal genoeg
om, na financiering van de
netto-investeringen en het
dividend, de schuldenlast
verder af te bouwen tot min-
der dan 2,5 keer de bedrijfs-
cashflow. Vanaf 2019 zal
 Engie een nieuw dividend-
beleid voeren, waarbij 65 à
75 procent van de netto re-
currente winst wordt uitge-
keerd aan de aandeelhou-
ders. Dat zou een dividend
van ongeveer 0,78 euro per
aandeel opleveren, of een di-
videndrendement van 5,9
procent bruto.

Conclusie
De transformatie van Engie
heeft zich nog niet vertaald
in een hogere koers. De re-
sultaten worden nochtans
beter voorspelbaar, met de
belofte van een bescheiden
maar gestage winstgroei in
de volgende jaren. De pro-
blemen met de Belgische
kerncentrales verbergen
voorlopig het nieuwe elan,
waardoor ook de waarde-
ring nog aan de ketting blijft.
Vanaf dit jaar kan daar ver-
andering in komen. We her-
halen het koopadvies. z

ENGIE

Miskend koopje

Verschenen op insidebeleggen.be
op 17 april

Advies: kopen
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 13,2 euro
Ticker: ENGI
ISIN-code: FR0010208488
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 32,4 miljard euro
K/w 2018: 14
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +6%
Dividendrendement: 5,9%

De transformatie van
Engie heeft zich nog
niet vertaald in een

hogere koers.
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Fagron pakte uit met een
positieve kwartaalup-
date. De omzet klom op

groepsniveau met 13,1 pro-
cent tot 123,4 miljoen euro.
De gemiddelde analistenver-
wachting lag iets hoger, op
124,1 miljoen euro. De klein-
ste afdeling, HL Technology
(orthopedische precisiecom-
ponenten), zag haar omzet
terugvallen met 0,3 procent
tot 1,72 miljoen euro. Exclu-
sief HL Technology klom
het zakencijfer met 13,4 pro-
cent, van 107,3 miljoen euro
tot 121,7 miljoen. Zonder
wisselkoerseffecten, deze
keer beperkt tot 0,1 miljoen
euro op groepsniveau, be-
droeg de groei 12,7 procent.
De onderliggende groei,
zonder rekening te houden
met overnames en desinves-
teringen, was een stevige 
7,1 procent (exclusief wissel-
koerseffecten). In 2018
 bedroeg de organische om-
zetgroei zonder wisselkoer-
seffecten 9,3 procent, waar-
van 10,1 procent in de
tweede jaarhelft.
De omzet in Europa bleef
stabiel in het eerste kwartaal
op 63,5 miljoen euro. De or-
ganische omzet zonder wis-
selkoerseffecten klom met
0,4 procent (+0,3 miljoen
euro). De merken groeiden
sterk (+22,3%), waardoor het
aandeel in de omzet klom tot
12,1 procent. De omzet werd
met 1,5 miljoen euro gedrukt
door de tijdelijke vermin-
derde capaciteit in een Ne-
derlandse steriele faciliteit.
De faciliteit zal in de loop van
de tweede jaarhelft opnieuw
volledig operationeel zijn.
De nieuwste afdeling, Fa-
gron Genomics, boekte een
eerste bescheiden omzet in
Spanje en Portugal. De afde-
ling ontwikkelt genetische

tests op basis van DNA-ana-
lyse om de meest efficiënte
mix van medicijnen voor te
schrijven. In het tweede
kwartaal begint de eerste
verkoop in andere Europese
landen en Zuid-Afrika. In de
tweede jaarhelft volgt Ca-
nada en in 2020 wellicht de
Verenigde Staten. Fagron

lanceert dit jaar ook een
tweede en een derde test. Op
korte termijn blijft de bij-
drage van Fagron Genomics
beperkt, maar de ambitie op
lange termijn is groot.
In Zuid-Amerika blijft de
groei indrukwekkend. Zon-
der wisselkoerseffecten
klom de omzet met 13,2 pro-
cent (+3,2 miljoen euro)
door de aanhoudende groei
van de compoundingmarkt.
De totale omzet steeg er met

5,7 procent, van 23,8 miljoen
euro tot 25,2 miljoen. De
strategische aandacht voor
innovatieve merkproducten
en de productbeschikbaar-
heid blijft er renderen. In
Noord-Amerika trekt het
forse herstel door. De omzet
klom met 65,1 procent tot
33 miljoen euro. De organi-
sche groei zonder wissel-
koerseffecten bedroeg 21,9
procent (+4,4 miljoen euro).
De compoundingactiviteiten
groeiden met 23,9 procent,
aangedreven door de hyper-
moderne steriele bereidings-
faciliteit in Wichita

(+44,1%). De groei in Wi-
chita wordt tijdelijk geremd,
doordat een belangrijke
grondstof voor de meest ver-
kopende producten tijdelijk
onbeschikbaar was. De mer-
ken en de farmaceutische
grondstoffen boekten geza-
menlijk 15,2 procent groei.
De merken kenden een
sterke toename met 29,8
procent en zagen het aan-
deel in de omzet klimmen
tot 15,6 procent. De integra-
tie van het vorig jaar overge-
nomen Humco is afgerond.
Fagron is optimistisch voor
2019 en mikt op een niet be-
cijferde aanhoudende groei
van de omzet en de winstge-
vendheid. Het bedrijf bekijkt
gedisciplineerd overname-
dossiers op de kernmarkten
Europa, Noord-Amerika en
Zuid-Amerika, maar wil
daarnaast de organische
groei aanhouden door te
blijven inzetten op innova-
tieve merken en de uitbouw
van de steriele activiteiten in
Europa en Zuid-Amerika.
Het brutodividend werd op-
getrokken van 0,1 naar
0,12 euro per aandeel.

Conclusie
Fagron nam een goede start
in 2019. De waardering is
correct tegen 19,2 keer de
verwachte winst en met een
ondernemingswaarde (ev)
van 13,1 keer de verwachte
bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2019. Bij een terugval is
het aandeel een kandidaat
voor een heropname in de
voorbeeldportefeuille. z

FAGRON

Positieve start van 2019

Verschenen op insidebeleggen.be
op 18 april

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Koers: 16,72 euro
Ticker: FAGR BB
ISIN-code: BE0003874915
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,2 miljard euro
K/w 2018: 24
Verwachte k/w 2019: 19
Koersverschil 12 maanden: +17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 0,7%

Fagron 
is optimistisch 

voor 2019.
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Louis Vuitton Moët Hen-
nessy (LVMH), het luxe-
concern par excellence,

blijft uitpakken met een bij-
zonder spectaculaire omzet-
groei. Het aandeel werd an-
dermaal beloond met een
fraaie koersstijging van bijna
5 procent en bereikte daar-
mee een nieuw record, tot
meerdere eer en glorie van
referentieaandeelhouder
Bernard Arnault. Sinds be-
gin dit jaar werd hij met zijn
aandelen alleen al 20,1 mil-
jard euro rijker. Hij is daar-
mee met stip de rijkste Eu-
ropeaan. De twijfels over
China zijn alweer verdwe-
nen en de verhoogde kans
op het einde van de handels-
oorlog tussen de Verenigde
Staten en China doet de
welgestelde Chinese consu-
menten weer kopen, en die
zijn enorm belangrijk voor
de luxesector. Al is het suc-
ces van LVMH niet alleen te
danken aan China. De groep
is een meester in het vinden
van nieuw designtalent,
waardoor ze ook de jonge
generaties blijft aanspreken.
De omzet steeg in het eerste
kwartaal van het boekjaar
2019 met een impressio-
nante 16 procent (van 10,85
naar 12,54 miljard euro), na
de toename met 9 procent in
het vierde kwartaal. Dat is
beter dan de analistencon-
sensus. De organische groei
(zonder rekening te houden
met overnames en desinves-
teringen) bedroeg 11 pro-
cent. De gemiddelde analis-
tenverwachting is na die
sterke cijfers opgekrikt tot
51,7 miljard euro voor het
boekjaar 2019 (11,2% meer
dan de 46,8 miljard euro in
2018). De gepubliceerde cij-
fers sloegen enkel op de om-
zet, maar we herinneren

eraan dat de luxegigant vo-
rig jaar een bijzonder mooie
groei van de bedrijfswinst
met 21 procent liet zien (van
8,29 naar de magische grens
van 10 miljard euro). De net-
towinst maakte een sprong
van 18 procent van 5,36 naar
6,35 miljard euro.
Analisten en beleggers fo-

cussen steevast op de groot-
ste en rendabelste divisie,
Mode & lederwaren. Die
cruciale afdeling zorgde an-
dermaal voor een aange-
name verrassing, met een
organische omzetklim van
15 procent. De afdeling –
wereldwijd bekend van top-
merken zoals Louis Vuitton,
Fendi, Donna Karan, Given-
chy en Kenzo – was in het
eerste kwartaal goed voor
40,8 procent van de omzet
en vorig jaar voor ruim 
59 procent van de rebit. De
andere divisie met een hoge
winstmarge is Wijnen &
sterkedranken, met de top-
merken Moët & Chandon,
Dom Perignon, Veuve Cli-

quot, Château d’Yquem en
Hennessy. De omzet van die
divisie liet in het afgelopen
kwartaal een toename met
13 procent optekenen (van
1,19 naar 1,35 miljard euro,
+9%). De blikvanger was het
cognacmerk Hennessy
(+11%), een gevolg van de
betere verkoop in de Ver-
enigde Staten en China.

De afdeling Selectieve retai-
ling omvat naast de Se-
phora-shops vooral de DFS
Group, de grootste luxewin-
kelketen voor reizigers met
ruim 1100 winkels. Die divi-
sie zag haar omzet met 
13 procent toenemen. Orga-
nisch was er een groei van 
8 procent. Sephora werd ge-
holpen door de forse start
van de verkoop van de
nieuwe make-up van pop-
ster Rihanna (Fenty Beauty),
het gevolg van een exclu-
sieve deal. De cijfers van de
resterende divisies Horloges
& juwelen – met topmerken
als TAG Heuer, Zenith en
Hublot – en Parfums & cos-
metica – met merken als
Parfum Christian Dior, Gu-
erlain, Parfums Givenchy –
lagen met een organische
groei van 4 en 9 procent on-
der het groepsgemiddelde.

Conclusie
Door de verbeterde vraag
uit China en het goede aan-
voelen van de modetrends
boekte LVMH opnieuw een
recordomzet. Dat heeft ge-
leid tot een nieuwe, specta-
culaire koerssprong van
ruim 30 procent sinds het
jaarbegin. De waardering is
fors opgelopen, tegen
24 keer de verwachte winst
en 13,5 keer de verwachte
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2019. Het is raadzaam
minstens voor een tijdje de
winst veilig te stellen. Van-
daar de adviesverlaging. z

LVMH

Indrukwekkende omzetgroei

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A

Koers: 343,25 euro
Ticker: MC FP
ISIN-code: FR0000121014
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 173,2 miljard euro
K/w 2018: 27
Verwachte k/w 2019: 24
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: +33%
Dividendrendement: 1,7%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 17 april
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Bernard Arnault werd
dit jaar alleen al

20 miljard euro rijker.



Moury Construct is een
Waalse smallcap.
Bouwgroepen wor-

den traditioneel als cyclisch
omschreven. Voor Moury is
dat minder uitgesproken.
Gemiddeld komt meer dan
de helft van de omzet uit
niet-cyclische overheidsop-
drachten, rusthuizen en pri-
vaat-publieke projecten.
Maar volledig immuun voor
de conjunctuur is de groep
natuurlijk niet. Sinds het cri-
sisjaar 2009 zitten er schom-
melingen in de omzet en de
winst. Zo zakte de operatio-
nele marge (ebit) in 2012 tot
amper 2,9 procent, waardoor
de aandeelhouders een uit-
zonderlijke terugval van het
dividend van 5,6 euro bruto
per aandeel moesten slikken
voor de boekjaren 2010 en
2011, en amper 1,6 euro
bruto per aandeel kregen
voor het boekjaar 2012.
Sinds 2013 herstelt de winst-
marge opnieuw. Maar de re-
cordmarge van 8,5 procent
voor het boekjaar 2008 heeft
Moury niet meer gehaald, en
zelfs niet echt meer bena-
derd. Het cijfer dat het
meest in de buurt kwam,
was dat van 2016 met 6,4
procent. Dat verklaart ook
waarom Moury tot het boek-
jaar 2017 niet was terugge-
keerd naar het dividend van
begin dit decennium.
De winstgevendheid verbe-
terde het meest in het boek-
jaar 2018. De omzet maakte
vorig jaar een sprong van
14,8 procent (van 97,0 naar
111,4 miljoen euro), een re-
cord. De bedrijfswinst (ebit)
maakte een nog grotere
sprong met 18,3 procent tot
6,19 miljoen euro, tegenover
5,23 miljoen euro in 2017.
Dat betekent een klim van
de ebit-marge van 5,3 naar

5,5 procent. Door het betere
financiële resultaat maakt
het resultaat voor belastin-
gen een fraaie vooruitgang
van 21,6 procent (van 5,12
naar 6,22 miljoen euro). De
belastingfactuur liep ook
fors op, zodat de toename
van het nettoresultaat in lijn
lag met de ebit: +18,6 pro-
cent tot 4,36 miljoen euro
(3,68 miljoen voor 2017). Dat
is een stijging van 9,3 naar
11,0 euro per aandeel.
Cruciaal voor de toekomst is
het orderboek. Dat ziet er
nog altijd heel gezond uit
met 155 miljoen euro eind
december, of een verbetering

tegenover het orderboek van
144,9 miljoen euro van eind
juni 2018. Dat nieuwe record
laat toe te veronderstellen
dat de omzet in het boekjaar
2019 minstens het peil van
2018 evenaart. Het gaat ten-
slotte om ongeveer een jaar
en vijf maanden omzet op
basis van het omzetcijfer van

2018. Het management kijkt
dan ook met vertrouwen
naar het boekjaar 2019. De
gevoelige verbetering van het
resultaat en de solide per-
spectieven voor dit jaar laten
de Waalse bouwgroep ook
toe iets speciaals te doen

naar aanleiding van de vie-
ring van honderd jaar Enter-
prises Gilles Moury, de basis-
maatschappij van Moury
Construct, die is opgericht
door Gilles Moury.
Vanaf het boekjaar 2013
kwam er weer een herstel
van het dividend op gang,
tot 5,20 euro per aandeel
voor de boekjaren 2016 en
2017. Ook voor het boekjaar
2018 krijgen de aandeelhou-
ders een gewoon dividend
van 5,20 euro per aandeel
(3,64 euro netto per aan-
deel), betaalbaar midden
juni. Maar om het honderd-
jarige bestaan te vieren, krij-
gen de aandeelhouders mid-
den september een
superdividend van nog eens
5,2 euro bruto per aandeel.
Financieel stelt dat geen en-
kel probleem door de ste-
vige kaspositie van 39,1 mil-
joen euro, of 98,63 euro per
aandeel, op 31 december. De
markt reageerde aangenaam
verrast op de cijfers en het
dubbele dividend.

Conclusie
De koers van Moury Con-
struct vertoonde flink wat
stabiliteit de jongste jaren,
maar het aandeel kon sinds
de resultaten een sprong
maken. Het gaat dan ook om
een gezonde, winstgevende
bouwmaatschappij, waarvan
de koers voor twee derde
door de cashpositie wordt
gedekt. Het superdividend
kan de koers verder onder-
steunen. Let wel op voor de
enge markt. z

MOURY CONSTRUCT

Eeuwfeest met superdividend

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 154,0 euro
Ticker: MOUR BB
ISIN-code: BE0003602134
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 61,0 miljoen euro
K/w 2018: 14
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: +16%
Koersverschil sinds jaarbegin: +14%
Dividendrendement: 3,4%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 april
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De omzet maakte een
sprong van 21,6

procent naar een
nieuw record.
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2018eindigde stormach-
tig voor Perrigo, de

speler in voorschriftvrije en
generische geneesmiddelen.
Door een nieuwe jobstijding
net voor Kerstmis maakte de
beurskoers een nieuwe duik
van net geen 30 procent. Op
21 december raakte bekend
dat de Ierse autoriteiten
1,8 miljard dollar van Perrigo
claimen in een dispuut over
de ontwijking of de ontdui-
king van belasting. Heel wat
Amerikaanse spelers uit de
gezondheidszorg hebben
hun hoofdzetel in Ierland
vanwege de belastingvrien-
delijke status van dat land.
Die dreigende boete be-
draagt bijna twee keer de be-
drijfskastroom (ebitda) van

het boekjaar 2018, vier keer
de kaspositie en een kleine
30 procent van de diep weg-
gezakte beurskapitalisatie
van de groep. Bovendien was
het management van Perrigo
al eind november op de
hoogte van de claim, drie
weken voor het slechte
nieuws bekend werd.
Sinds begin 2019 herstelt de
koers wel. In 2018 had de
groep maar liefst drie CEO’s.
De eerste twee kwamen niet
verder dan de beslissing om
de afdeling Rx Pharmaceu-
ticals, met de generische
producten op voorschrift, af
te splitsen met het oog op de
verkoop van de divisie of de
fusie met een andere speler.
Rx Pharmaceuticals is een
nichespeler met een jaarom-
zet van 900 miljoen dollar,
maar de marge bedraagt wel

het dubbele van de voor-
schriftvrije activiteiten.
Murray Kessler, de nieuwe
CEO die Perrigo sinds het
najaar heeft, komt uit de ta-
baksindustrie (Lorillard
Tobacco). Hij wil Perrigo op
9 mei weer op de kaart zet-
ten en opnieuw gaan voor
winstgevende en duurzame

groei dankzij Perrigo Advan-
tage. De markt lijkt hem een
kans te willen geven.
Onder leiding van Joseph C.
Papa, die CEO was van 2006
tot het voorjaar van 2016,
groeide Perrigo fors door
een rist overnames, met een
sterke beursprestatie tot ge-
volg. De beurswaarde klom
van minder dan 3 miljard
even richting 30 miljard dol-
lar. In die periode, het najaar
van 2014, was Perrigo bereid
3,6 miljard euro, inclusief
1,1 miljard euro schulden, op
tafel te leggen voor Omega
Pharma van Marc Coucke.
Perrigo voelde toen de hete
adem van farmareus Mylan
in de nek, dat drie overna-
mepogingen deed. Perrigo
heeft intussen flink afge-
schreven op de overname
van Omega Pharma en
diende een claim in tegen de
vroegere eigenaars, Coucke
en het fonds Waterland.
Coucke diende een tegen-
claim in, want hij werd voor
de helft in de – intussen in-
gestorte – aandelen van Per-
rigo betaald. Er kwam dan
ook flink wat zand in de ma-
chine en Perrigo kreeg de
Omega Pharma-kater maar
moeilijk doorgeslikt.
De recordomzet van 5,4 mil-

jard dollar dateert nog altijd
uit 2015. Over 2018 is de om-
zet opnieuw met 4 procent
teruggevallen tot een ver-
wachte 4,73 miljard dollar,
tegenover nog 4,95 miljard
dollar in 2016. Mede door
winstverbeteringsprogram-
ma’s heeft Perrigo de analis-
tenconsensus van 4,55 dollar
per aandeel voor 2018 toch
gehaald, maar er is wel een
verdere daling tegenover de
4,93 dollar per aandeel van
2017 (nog 7,59 dollar in
2015). Begin 2018 mikte Per-
rigo nog op een herstel van
de omzet en de winst. Daar
is niets van in huis gekomen.
Het is aan Kessler om dat
perspectief op 9 mei wel te
bieden voor dit jaar en de
komende jaren. De markt
mikt voorlopig gemiddeld op
een stabiele omzet van
4,72 miljard dollar voor 2019
en een wat lagere winst per
aandeel van 4,26 dollar.

Conclusie
Het aandeel is naar Wall
Street-normen niet duur, te-
gen 10 keer de verwachte
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2019 en 9,5 keer voor
2020. Het aandeel noteert
ook niet ver boven de boek-
waarde. Het is aan CEO Kes-
sler om met een overtuigend
plan te komen dat weer
groeiperspectief biedt. De
Ierse belastingclaim blijft
boven de groep hangen. We
wachten dan ook nog even
af. z

PERRIGO

De moeizame weg naar groei

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

Verschenen op insidebeleggen.be
op 16 april

Koers: 50,37 dollar
Ticker: PRGO US
ISIN-code: IE00BGH1M568
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 6,84 miljard dollar
K/w 2018: 14
Verwachte k/w 2019: 14,5
Koersverschil 12 maanden: -37%
Koersverschil sinds jaarbegin: +29%
Dividendrendement: 1,6%
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De nieuwe CEO wil
Perrigo opnieuw op

de kaart zetten.
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inside beleggen markt in beeld

Het sprookje van de Neder-
landse voetbalclub in de
Champions League blijft
duren. Na Real Madrid werd in
de kwartfinale Juventus met
sterspeler Cristiano Ronaldo
opzijgezet. Na de zege rea-
geerde de koers van het aan-

deel met een vreugdesprong.
De beurskapitalisatie van Ajax
blijft met 348 miljoen euro in
Europees perspectief redelijk
bescheiden. Toch rekenen we
erop dat enkele topspelers van
Ajax voor een flinke som zul-
len worden verkocht aan clubs
met diepere zakken. Technisch
bekeken blijft de trend van het
Ajax-aandeel sterk à la hausse
gericht. Op 16,50 en 15 euro
liggen de eerste steunzones.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 19,00 euro
Ticker: AJAX NA
ISIN-code: NL0000018034

Onverwacht bracht het Ierse
Kingspan een bod uit op de
divisies isolatie en flexible
foams van Recticel. Kingspan
biedt 700 miljoen euro voor
beide afdelingen en stipte aan
al een akkoord te hebben met
een derde partij over de ver-
koop van de afdeling flexible

foams. Recticel liet weten het
voorstel te bestuderen. Later
stelde de groep een brief met
vragen naar Kingspan te heb-
ben gestuurd. Sommige analis-
ten menen dat Recticel met
een hoger bod of een bod op
de volledige groep over de
streep kan worden getrokken.
Veel zal afhangen van de refe-
rentieaandeelhouder Bois Sau-
vage die 28,2 procent in Recti-
cel aanhoudt. De koers klom
meer dan 20 procent na het
verrassende nieuws.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 9,37 euro
Ticker: REC BB
ISIN-code: BE0003656676

Apple en Qualcomm maakten
bekend hun geschil over
patentbetalingen te beëindi-
gen en de vorderingen die ze
voor rechtbanken wereldwijd
hadden ingeleid stop te zetten.
In de dading staat dat Apple
Qualcomm een betaling zal
overmaken en dat het chips

van Qualcomm zal kopen voor
toekomstige iPhones. Het
bedrag van de betaling werd
niet vrijgegeven. De koers van
Qualcomm maakte een gigan-
tische sprong na het nieuws
over de dading. In twee dagen
won de koers 35 procent,
waardoor de beurskapitalisa-
tie met 27 miljard dollar toe-
nam. De koers van Apple
bewoog daarentegen amper.
De trend van Qualcomm
keerde naar stijgend. Op
75 dollar ligt de eerste steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 79,89 dollar
Ticker: QCOM US
ISIN-code: US7475251036

Het West-Vlaamse bedrijf
imponeerde met zijn omzetcij-
fers over het eerste kwartaal
van 2019. De omzet klom 8,4
procent ten opzichte van het
eerste kwartaal van 2018 tot
242,8 miljoen euro, terwijl de
bestellingen 10 procent hoger

uitkwamen op 269 miljoen
euro. Daarbij profiteerde Barco
van gunstige wisselkoersont-
wikkelingen. Alle divisies rap-
porteerden een groei, maar de
beste prestatie werd geleverd
door de Enterprise-afdeling. De
analistenverwachtingen wer-
den ruim geklopt. Voor heel
2019 verhoogde Barco de ver-
wachting van een omzetgroei
van 5 procent tot 5 à 9 procent.
In reactie op het nieuws won
de koers van het aandeel 10
procent.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 156,40 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079

122 25 APRIL 2019 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE



WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 25 APRIL 2019 123

Vrijdag 26 april eindigt
de 21ste editie van de
Beleggerscompetitie,

die jaarlijks wordt georga-
niseerd door Trends en
Keytrade Bank. De winnaar
ontvangt een beleggings-
portefeuille ter waarde van
10.000 euro. Tijdens de Be-
leggerscompetitie kon er
gehandeld worden in aan-
delen, maar ook in turbo’s
en trackers. We geven nog
wat extra uitleg over die af-
geleide producten.

Hefboomwerking
Een turbo is een beursgeno-
teerd beleggingsinstrument
waarmee door een hefboom
versneld kan worden gepro-
fiteerd van een stijging of
daling van een onderlig-
gende waarde. Dat kan een
aandelenindex, aandelen,
rente, grondstoffen of va-
luta zijn. Wie wil inspelen

op een stijging van de on-
derliggende waarde, koopt
een turbo long. Wie een
turbo short koopt, verwacht
een daling van de onderlig-
gende waarde.
Een relatief beperkte bewe-
ging van de onderliggende
waarde resulteert in een re-
latief grotere beweging van
de waarde van de turbo. De
hefboomwerking ontstaat
door slechts in een beperkt
deel van de onderliggende
waarde te investeren. Het
resterende deel wordt gefi-
nancierd door de emittent.
De koper van een turbo ont-
vangt dus de volledige stij-
ging of daling van de onder-
liggende waarde, maar hij
investeert slechts in een
fractie van de waarde.
Hoe hoger de hefboom, hoe
gevoeliger de koers van de
turbo voor prijsbewegingen
van de onderliggende

waarde. Door de hefboom is
een belegging in turbo’s risi-
covoller dan een directe be-
legging in de onderliggende
waarde. Enkel voor actievere
en meer ervaren beleggers.

Goedkoop index volgen
Een exchange-traded fund
(ETF), ook wel een index-
tracker genoemd, is een be-
leggingsfonds dat op de
beurs wordt verhandeld.
Het investeringsdoel van
een ETF is het zo nauwkeu-
rig mogelijk volgen van een
index. Dat kan een regio-in-
dex zijn, maar ook een sec-
tor- of een grondstoffenin-
dex. Trackers noteren op
een gereglementeerde
markt. De koers van een
tracker verloopt gelijk met

de index. De prijs van een
tracker is meestal een
tiende of een honderdste
van de stand van de index.
Stel dat de Bel-20-index op
3600 staat, dan kost de trac-
ker op die index ongeveer
360 euro. De waarde van de
tracker kan dus op elk mo-
ment worden afgeleid uit de
stand van de index.
ETF’s werken goedkoper
dan indexfondsen omdat ze
geen analisten of beheer-
ders in dienst hebben. Com-
puters doen het werk. Bo-
vendien wordt een ETF
continu verhandeld op de
beurs. Indexfondsen wor-
den doorgaans slechts een-
maal per dag verhandeld.
Trackers combineren de
voordelen van aandelen en
beleggingsfondsen. Zo wor-
den bij trackers, net zoals
bij vele aandelen, dividen-
den uitgekeerd. z

De granenprijzen staan
de voorbije weken op-
nieuw onder druk. Op

de termijnmarkten van soja,
maïs en tarwe hebben spe-
culatieve investeerders een
recordshortpositie opge-
bouwd. Dat is heel onge-
woon in deze periode van
het jaar. In het noordelijke
halfrond start het zaai -
seizoen en dan zijn de ge-
wassen kwetsbaar voor on-
gunstig weer. Van de
klassieke weerpremie is nog
geen sprake. Dat maakt het
interessant om long te gaan
op granen.
Na de recordoogsten van de
voorbije jaren is er een hoge
overhang van voorraden.
Maar de olifant in de kamer
is het handelsconflict met
China, traditioneel de groot-

ste afnemer van granen uit
de Verenigde Staten. Door
de hoge invoertarieven
koopt China nu meer in
Zuid-Amerika. Een normali-
sering van de handelsrela-
ties tussen beide landen is
nagenoeg zeker een garantie
op een opluchtingsrally.

Grote overschotten
Het zaaiseizoen voor de 
granen kwam in Noord-Ame-
rika traag op gang door on-
gunstige weersomstandighe-
den in het voorjaar. Voorlopig
is er geen reden tot bezorgd-
heid, want vooral de maan-
den mei en juni zijn cruciaal.
Elk graangewas heeft een ei-
gen dynamiek, al zijn er ook
gelijkenissen, zoals de grote
overschotten van vorige oog-
sten. De sojaprijs daalde vo-

rig jaar naar het laagste ni-
veau in tien jaar. Intussen
komt ook de oogst van het
zuidelijke halfrond op de
markt. De oogst in Brazilië is
voor 90 procent afgerond.
Naast de handelssancties
weegt ook de uitbraak van
de varkenspest in China op
de sojaprijs. De Chinese var-
kensstapel was in twintig
jaar niet meer zo klein. Een
indirect gevolg daarvan is
een lagere behoefte aan soja
voor veevoeder.

Gespreid of individueel
De beste manier om ge-
spreid in te spelen op een
klim van de granenprijzen is
via de ETFS Grains van uit-
gever WiisdomTree (het
voormalige ETF Securities).
Die tracker noteert op de

beurs van Frankfurt met als
ticker OD7Y en ISIN-code
DE000AOKRKF9 en scha-
duwt de Bloomberg Grains
Subindex. Die index volgt de
prijsevolutie van maïs, tarwe
en soja door het afsluiten
van swapovereenkomsten.
Op 17 april had soja het
grootste gewicht in de index
(38,1%), gevolgd door maïs
(36,1%) en tarwe (25,8%).
Dezelfde uitgever biedt ook
trackers aan op de individu-
ele granen: de ETFS Wheat,
de ETFS Corn en de ETFS
Soybeans. Liefhebbers van
hefboomproducten op gra-
nen komen bij Goldman
Sachs Markets ruim aan hun
trekken. Die uitgever heeft
turbo’s long op zowel maïs
(6), tarwe (10) als soja (5) in
de aanbieding. z

GRONDSTOFFEN

Kansen in de granen

BELEGGERSCOMPETITIE

Beleggen met turbo’s en trackers



inside beleggen portefeuille

D e palmolieproductie
van de Antwerpse
plantagegroep Sipef

viel tegen in het eerste kwar-
taal. De productie daalde
 tegenover het eerste kwar-
taal van 2018 met 5,75 pro-
cent, van 78.185 ton naar
73.692 ton. Nochtans was de
vergelijkingsbasis niet sterk,
want het eerste kwartaal vo-
rig jaar kende ook al een te-
rugval met 3,3 procent te-
genover het eerste kwartaal
van 2017. De productie af-
komstig uit de vruchten van
de eigen plantages viel met
6,46 procent terug tot 62.210
ton, terwijl de productie uit
de vruchten die worden in-
gekocht bij derden met 1,66
procent daalde tot 11.482
ton.

Extreem nat
Net zoals vorig jaar viel de
productie in Papoea-Nieuw-
Guinea tegen. Als gevolg van
extreem nat weer van de-
cember tot maart daalde de
hoeveelheid geoogste palm-
vruchten op de eigen planta-

ges van Hargy Oil Palms met
9,55 procent tot 76.041 ton.
De ingekochte vruchten bij
derden stegen wel met 3,46
procent tot 48.242 ton, wel-
iswaar tegenover een zeer
lage vergelijkingsbasis 
(-31,93% in het eerste kwar-
taal van 2018). Het extractie-

percentage (de hoeveelheid
olie die wordt gehaald uit 
1 ton vruchten) daalde door
de hoge vochtigheidsgraad
in de vruchten van 23,5 pro-

cent naar 22,2 procent.
Dat resulteerde in een daling
van de palmolieproductie in
Papoea-Nieuw-Guinea met
14,62 procent tot 16.949 ton
(eigen vruchten) en met 2,72
procent tot 10.615 ton (inge-
kochte vruchten). In Indo-
nesië was er een terugval

van de palmolieproductie
met 2,8 procent tot 46.128
ton. Een combinatie van on-
gewoon droog weer in
Noord-Sumatra drukte de

productie in Tolan Tiga 
(-7,65% tot 15.413 ton), ter-
wijl de naweeën van een nat
vierde kwartaal de productie
in de jonge plantages van
UMW/TUM met 0,2 pro-
cent terugdrong tot 9551 ton.
In de provincie Bengkulu
zorgden ook al natte weers-
omstandigheden voor een
terugval van de productie in
Agro Muko met 9,6 procent
tot 18.372 ton.
In de nieuwe plantages in
Zuid-Sumatra, Musi Rawas
en het in 2017 overgenomen
Dendy Marker, verdubbelde
de productie ruimschoots
tot 2792 ton. Inclusief drie
nieuwe concessies, die Sipef
vorig jaar heeft verworven,
van in totaal 8641 hectare zal
Sipef de komende vijf jaar de
beplante oppervlakte in
Zuid-Sumatra uitbreiden
richting 27.000 hectare.

Productieverdubbeling
Het groepstotaal zal daar-
door in de buurt komen van
100.000 hectare en inclusief
de samenwerkingen met
derden zal de productiebasis
120.000 hectare bereiken.
Iets meer dan 80.000 hec-
tare van de eigen gronden is
beplant. Dat zal de productie
tegen 2027 doen verdubbe-
len tot ruim 700.000 ton

Zwak kwartaal bij Sipef
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Basiswaarden en trackers
Ontex was een van de weinige uitblinkers in de
voorbeeldportefeuille de afgelopen weken. De
aanleiding was een adviesverhoging van het
Franse beurshuis Kepler Chevreux van ‘houden’
naar ‘kopen’. Het koersdoel werd opgetrokken
van 20 naar 25 euro.

Goud en metalen
Sandstorm Gold sloot een nieuwe deal. Deze
keer met American Silver Corporation ter waarde
van 42,5 miljoen dollar, bestaande uit een strea-
ming- en royalty-overeenkomst van 25 miljoen
dollar voor het Relief Canyon-project in de Ame-
rikaanse staat Nevada, 10 miljoen dollar voor een
converteerbare obligatie en 7,5 miljoen dollar
voor de inschrijving op nieuwe aandelen.

Landbouw
Sipef: naar aanleiding van de tradingupdate voor
het eerste kwartaal heeft KBC Securities het
koersdoel verlaagd van 64 naar 60 euro. Het
advies blijft wel ongewijzigd op ‘kopen’ staan.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals heeft de deal met het
Ierse Generic Specialty Pharma verlengd. De
overeenkomst sloeg op de ontwikkeling en de
levering van een steriel en injecteerbaar hormoon
dat in de Luikse fabriek van Mithra zal worden
gemaakt. Voor de koersontwikkeling blijft het uit-
kijken naar een deal voor Estelle voor de Ameri-
kaanse markt, de belangrijkste deal tot nog toe uit
de geschiedenis van het Luikse biotechbedrijf.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: -

Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
99.901,29  74,6 % 33.961,26 25,4 % 133.862,55 100 %
Prestatievergelijking
                                       Sinds 1/1/2019                                                      Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +6,8 % Bel-20 +18,7 %
Eurostoxx50 +16,6 % MSCI World +17,2 %

Orders

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

(351.757 ton in 2018). Het is
belangrijk die sterke vooruit-
zichten in het achterhoofd te
houden tijdens een periode
van laagconjunctuur. Want
met de palmolieprijzen wil
het nog niet goed lukken. Het
prille herstel van begin 2019
stokte de jongste weken om-
trent 530 dollar per ton. Tot
nog toe verkocht Sipef 37
procent van de verwachte
jaarproductie tegen gemid-
deld 586 dollar per ton, inclu-
sief premies voor duurzaam-
heid en herkomst, tegenover

50 procent tegen 738 doller
per ton gemiddeld op het-
zelfde moment vorig jaar.
Het is wellicht langer wach-
ten op een aanzienlijker prij-
zenherstel. De vraag- en
aandbodsituatie zal de ko-
mende jaren verbeteren. Bo-
vendien is er de onderlig-

gende structurele waardestij-
ging van de gronden gezien
de beperkte uitbreidingsmo-
gelijkheden.

Beterschap
Sipef verwacht vanaf het
tweede kwartaal beterschap
in de productiecijfers, al zal
het tegenvallende eerste
kwartaal nog niet meteen
volledig kunnen worden ge-
compenseerd. Op jaarbasis is
er nu minder zekerheid om-
trent de beoogde de produc-
tiestijging met 8 procent tot

380.000 ton. Vorig jaar lag de
doelstelling op een stijging
met 9 procent, maar uitein-
delijk bleef de toename na
een tegenvallend vierde
kwartaal beperkt tot 6,3 pro-
cent. De expansies worden
gestaag voortgezet, al kan het
tempo in functie van de evo-
lutie van de schuldenpositie
eventueel wat vertragen. We
hebben geen haast, maar zijn
op termijn van plan om onze
positie in Sipef uit te breiden.
Het aandeel blijft koopwaar-
dig (rating 1B). z

We zijn van plan op
termijn onze positie

in Sipef uit te
breiden.
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E ind maart zakte de tien-
jaarsrente in de Ver-
enigde Staten voor het

eerst sinds 2007 onder de
korte rente. De obligatie-
markten gaven een eerste
 recessiesignaal. De rente-
curve van Amerikaanse trea-
suries heeft een omgekeerde
trend ingezet. Het rende-
ment van tienjarige Duitse
staatsobligaties is opnieuw
onder het vriespunt gezakt.
De Duitse regering verwacht
dat de Duitse economie maar
0,5 procent zal groeien. Voor
volgend jaar verwacht ze wel
een groei van 1,5 procent.

Nog niet panikeren
Sinds de jaren vijftig is een
inverse rentecurve een rela-
tief betrouwbare voorspeller
van een recessie. Maar het is
geen onfeilbaar signaal. Een
omgekeerde rentecurve leidt
niet altijd tot een recessie.
Bovendien is het nog veel te
vroeg om te panikeren. De
korte rente zou tenminste
drie maanden hoger moeten

zijn dan de lange rente. Het
is nog bijlange niet zeker dat
we die richting uitgaan. In
de Verenigde Staten zijn in
maart meer banen bij geko-
men dan gepland. De cijfers
over de loongroei leidden
niet tot inflatievrees.
Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) heeft de groei-
verwachting voor de wereld-
economie in 2019 wel wat
naar beneden bijgesteld, van
3,5 procent naar 3,3 procent.
De handelstarieven zijn de
grote boosdoener. De onder-

handelingen tussen China
en de Verenigde Staten ver-
lopen voorspoedig, maar nu
zijn er weer meer spannin-
gen tussen Europa en de
Verenigde Staten. Maar on-
danks de negatieve signalen
verwachten we geen reces-
sie, enkel een verzwakking
van de wereldeconomie.
Daarom blijven wij een
voorkeur hebben voor kwa-
liteitsvolle bedrijfsobligaties.
De Chinese economie
groeide in het eerste kwar-
taal met 6,4 procent ten op-

zichte van dezelfde periode
vorig jaar. Dat is beter dan
algemeen was verwacht. De
stimuleringsmaatregelen lij-
ken eindelijk hun vruchten
af te werpen. Vooral de in-
dustriële productie doet het
uitzonderlijk goed. Daar-
door neemt het risico van
een zware wereldwijde
groeivertraging neemt af.

Liquiditeit ook belangrijk
Obligaties zijn een belangrijk
onderdeel van de porte-
feuille van conservatieve be-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Cemex 3,125% 19/03/26 100 3,13% 100.000 BB
EUR Auchan Holding * 2,375% 25/04/25 99,9 2,39% 100.000 BBB
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 91,79 5,86% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3% 28/02/22 101,22 2,55% 5000 NR
USD Walmart Inc * 3,05% 08/07/26 99,9 3,07% 2000 AA
USD Autozone INC 3,75 18/04/29 100,38 3,70% 2000 BBB
USD Tencent Holdings 2,985 19/01/23 97,4 3,73% 200.000 A+
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 93,39 4,95% 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25% 15/12/22 101,27 1,88% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 108,02 0,66% 10.000 AAA
CAD AB InBev Finance 2,6% 15/05/24 98,68 2,88% 1000 A-
AUD Coca-Cola 3,50% 26/04/24 104,59 2,51% 2000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 101,58 3,59% 2000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 101,04 7,15% 5000 AAA
TRY EIB 8% 01/04/20 86,67 25,01% 1000 AAA
BRL EIB 7,25% 28/06/21 102,76 5,86% 5000 AAA
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 102,57 3,34% 1.000.000 A

inside beleggen obligaties

Voorkeur voor bedrijfsobligaties
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leggers. Vooral bedrijfsobliga-
ties met een solide rating ‘in-
vestment grade’ horen daarin
thuis. Uitgiftes met grote vo-
lumes verdienen de voorkeur
omdat daarin de hoogste li-
quiditeit schuilt. Bedrijven
met sterke en duurzame kas-
stromen en bedrijven met da-
lende schulden staan boven-
aan op ons verlanglijstje.

Kwaliteit bij WalMart
Walmart is een reusachtig
winkelbedrijf uit de Ver-
enigde Staten. Het heeft meer
dan 2 miljoen werknemers.
Walmart heeft 11.700 winkels
in 28 landen, waarvan iets
meer dan de helft buiten de
Verenigde Staten. Het bedrijf
opereert onder zijn eigen
naam in de Verenigde Staten
en Puerto Rico. In Mexico is
het actief onder de naam Wal-
mex, in het Verenigd Konink-
rijk als Asda, in Japan als
Seiyu en in India als Best
Price. Walmart heeft winkels
in Argentinië, Brazilië, Ca-
nada en China. Het concern is
dankzij de aankoop van Mass-
mart ook actief in Afrika.

Standard&Poors’s kent de ra-
ting AA toe. Dat wijst op
goede kwaliteit. De online-ac-
tiviteiten ondervinden veel
last van Amazon, maar toch
publiceerde de retailer sterke
kwartaalresultaten.
Walmart brengt drie nieuwe
obligaties tegelijk op de
markt met een looptijd van
vijf, zeven en tien jaar. De
kortstlopende heeft een cou-
pon van 2,85 procent. De
tienjarige tilt de coupon tot
3,25 procent. We nemen de
middelste op in de Obligatie-
selectie. Die biedt een cou-
pon van 3,05 procent. Dat is
correct voor de kwaliteits -
debiteur. De coupon wordt in
twee keer per jaar betaald. Er

zijn hapklare coupures van
2000 dollar.

Europese alternatieven
Auchan is een Frans hyper-
marktconcern met winkels in
China, Frankrijk, Hongarije,
Italië, Luxemburg, Marokko,
Oekraïne, Polen, Portugal,
Rusland, Spanje, Roemenië en
Taiwan. Net als vele distribu-
teurs ondervindt Auchan
druk op de marges. In sep-
tember vorig jaar verlaagde
Standard&Poor’s de outlook
van ‘stabiel’ tot ‘negatief’. De
langlopende obligaties krijgen
een rating BBB. Dat is nog ‘in-
vestment grade’ en dus wordt
het kredietrisico als klein be-
schouwd. De nieuwste obliga-

tie loopt af over zes jaar en
draagt een coupon van 2,375
procent. De coupures kosten
100.000 euro. We nemen ze
op in de Obligatieselectie.
Ook de Duitse autobouwer
BMW betreedt de markt met
drie nieuwe obligaties in dol-
lar. De looptijd van de tienja-
rige vinden we te lang. De an-
dere twee hebben een
looptijd van drie en vijf jaar.
Eerstgenoemde biedt een
coupon van 2,95 procent. De
tweede een coupon van 3,15
procent. Coupures zijn al be-
schikbaar vanaf 2000 dollar.
Met een rating A+ bij Stan-
dard&Poor’s wordt die obli-
gatie tot de categorie ‘invest-
ment grade’ gerekend. z

Nyrstar is gered van het faillissement. De hoofd-
aandeelhouder, Trafigura, neemt de controle van
het noodlijdende zinkbedrijf over. Er werd een
lock-upregeling getroffen en Trafigura zal 98 pro-
cent van Nyrstar in handen krijgen. Er komt een
overbruggingsfinanciering van 250 miljoen dol-
lar. Aandeelhouders van Nyrstar houden vrijwel
niets meer over. Volgens de Britse vennoot-
schapswetgeving kan dat zonder de goedkeuring
van de aandeelhouders van het oude Nyrstar.
Wegens de lock-upregeling mogen aandeelhou-
ders hun aandelen gedurende een bepaalde peri-
ode niet verkopen. Ook de obligatiehouders
moeten bloeden. Trafigura vraagt hen in ruil voor
een pakket schuldbewijzen van 568 miljoen euro
om hun 955 miljoen aan obligaties kwijt te schel-
den. Er gaat dus 40 procent verloren. De regeling
is ingewikkeld. Concreet komt het erop neer dat
de obligaties op gelijke wijze met elkaar worden
behandeld. Elke obligatiehouder ontvangt zijn
aandeel in deze vergoeding:
• Voor 262,5 miljoen euro eeuwigdurende ach-
tergestelde effecten uitgegeven door Trafigura
Group Ptd Ltd. met een intrest van 7,5 procent
per jaar, met een verhoging van de marge van 3
procent toegepast na vijf jaar.
• Voor 80,6 miljoen euro gewaarborgde niet-
achtergestelde obligaties uitgegeven door Trafi-

gura Funding S.A. onder het Medium Term Note
Programma van 3 miljard euro. Die vervallen op
19 maart 2023 en geven een rente van 5,25 pro-
cent per jaar.
• Voor 225 miljoen euro gegarandeerde zero-cou-
poninstrumenten verbonden aan grondstoffen-
prijzen, uitgegeven door een nieuwe dochterven-
nootschap van Trafigura. De vervaldatum is zeven
jaar na de uitgiftedatum. De vervroegde terugbe-
taling is mogelijk driemaandelijks, berekend op
basis van 5 procent van 250.000 ton vermenig-
vuldigd met de overschrijding van de gemiddelde
zinkprijs in dat kwartaal boven 2500 dollar per
ton tot maximaal 2900 dollar per ton plus 10 pro-
cent van 250.000 ton vermenigvuldigd met elke
overschrijding van de gemiddelde zinkprijs tijdens
het kwartaal boven 2900 dollar per ton.
Bovendien zal elke obligatiehouder die toetreedt
tot de lock-upovereenkomst op of voor 25 april
2019 een vergoeding in contanten ontvangen
van 150 basispunten van de hoofdsom van zijn
obligaties bij de implementatie van de herkapita-
lisatievoorwaarden.
Uiteindelijk zal Nyrstar 75 procent van de obliga-
tiehouders moeten kunnen overtuigen om mee
te stappen. Tegen 29 april moet duidelijk zijn of
ze instemmen, tot dan worden alle voorwaarden
verbonden aan de schulden opgeschort.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EEUR/USD 1,1295 -8,41%
EUR/GBP 0,8664 +0,12%
EUR/NOK 9,5725 -0,11%
EUR/SEK 10,434 -0,11%
EUR/CAD 1,5014 -0,24%
EUR/AUD 1,5696 -1,02%
EUR/NZD 1,6775 -0,03%
EUR/ZAR 15,772 +5,89%
EUR/TRY 6,4799 +28,38%

Nyrstar is gered, maar hoe?
Het risico op een

zware wereldwijde
groeivertraging 

neemt af.

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 25 APRIL 2019 127



inside beleggen lezersvraag

In tegenstelling tot u ver-
kocht ik mijn Nyrstar-aan-
delen nog niet. Heeft het nog
zin mijn positie aan te hou-
den na de aankondiging van
het herfinancieringsplan 
vorige week? 
Het was enkele maanden
wachten op nieuws over het
herfinancieringsplan van het
noodlijdende Nyrstar. De
winstwaarschuwing van 20
september 2018, nauwelijks
enkele weken na een relatief
optimistische boodschap in
het halfjaarrapport, knakte
het broze beleggersvertrou-
wen definitief. De melding
eind november dat Nyrstar
aan een nieuwe handelskre-
dietfaciliteit van liefst
650 miljoen dollar werkte
met zijn hoofdaandeelhou-
der Trafigura, bewees dat
het water aan de lippen
stond. Die noodkredietlijn
werd in december opgestart
en was op 15 februari bijna
volledig (voor 615 miljoen
dollar) opgenomen.
De brutoschuld steeg van
1,2 miljard euro eind septem-
ber tot 1,59 miljard op 15 fe-
bruari. Inclusief vooruitbeta-
lingen voor zinkleveringen,
eeuwigdurende obligaties,
factoring en handelskredie-
ten steeg de brutoschuld
over die periode van
2,51 miljard euro tot 2,9 mil-
jard.
Gezien de hoge betrokken-
heid van Trafigura was een
oplossing zonder de Neder-
landse grondstoffenhande-
laar onmogelijk. In het herfi-

nancieringsplan neemt Tra-
figura de controle volledig
over. De bedoeling is alle be-
drijfsactiva te verkopen aan
een nieuwe Britse onderne-
ming (Newco), waarvan Tra-
figura 98 procent van de aan-
delen in handen zal hebben.
De overige 2 procent gaat
naar de bestaande aandeel-
houders. Het huidige Nyrs-
tar blijft als holdingbedrijf
bestaan met als enige actief
de deelname in Newco. In
ruil voorziet Trafigura tot 30
augustus (de vervaldatum
van het herfinancierings-
plan) een nieuwe overbrug-
gingsfinanciering van
250 miljoen dollar. Trafigura
sloot daarvoor een overeen-
komst met alle betrokken
partijen.
Het plan behoeft op basis
van de Britse vennoot-
schapswetgeving geen goed-
keuring van de bestaande
aandeelhouders, maar
dwingt Trafigura ook niet tot
een bod op de overige uit-
staande aandelen. Wel nood-
zakelijk is dat tegen 29 april
de schuldeisers van minstens
75 procent van de waarde
van de openstaande obliga-
ties, kredietfaciliteiten en

voorafbetalingen zich ak-
koord verklaren met de voor-
waarden van het plan. Zon-
der akkoord dreigt het
faillissement. Tot nog toe on-
dertekenden schuldeisers
van 44,8 procent van de obli-
gaties het akkoord, naast het
comité van de betrokken
banken. De obligatiehouders
verliezen circa 40 procent
van het ingezette kapitaal.
Uit de voorlopige cijfers over
2018 blijkt dat de recurrente
(zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfskasstroom (re-
bitda) op jaarbasis 117 mil-
joen euro bedroeg. In 2017
lag dat cijfer nog op 205 mil-
joen euro, en na negen maan-
den bedroeg de rebitda
134 miljoen euro. Het vierde
kwartaal was dus heel zwak.
Bovendien gaat Nyrstar voor
2019 uit van een negatieve
kasstroom voor intrestbeta-
lingen van 297 miljoen euro.
Ondanks de enorme waarde-
vernietiging van de jongste
jaren zit er voor de bestaande
aandeelhouders weinig an-
ders op dan de bittere pil
door te slikken en alsnog te
verkopen (rating 3C). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Nyrstar-aandelen toch maar verkopen?

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 18/4:  BP, Fagron en aandelenlijsten
Vrijdag 19/4:   analyse oliesector en voorwoord 
Maandag  22/4: Sipef, lezersvraag (Nyrstar) 
Dinsdag 23/4: Anglogold, Schlumberger; beleggerscompetitie en grondstoffen (granen) 
Woensdag 24/4: Barco, Total, Nutrien;  pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be
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Fagron 118
LVMH 119
Moury Construct 120
Nyrstar 128
Perrigo 121
Qualcomm 122
Recticel 122
Sipef 124

DONDERDAG 25 april
Anglo-Eastern Plantations:
jaarresultaten 2018
Bayer: resultaten Q1
Biocartis: resultaten Q1
Cofinimmo: resultaten Q1
Econocom: resultaten Q1
Exmar: resultaten Q1
Intel: resultaten Q1
Galapagos: trading update Q1
Orange Belgium: resultaten Q1
Wereldhave Belgium: resultaten Q1

VRIJDAG 26 april
Corbion: resultaten Q1
Daimler: resultaten Q1
ExxonMobil: resultaten Q1
Grand Vision: resultaten Q1
Sanofi: resultaten Q1
Wereldhave: resultaten Q1

CHAT MEE
op donderdag  25 april. 
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