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Dat China aan het verwesteren is, valt
onder meer af te leiden uit de specta-
culaire groei van de fastfoodrestaurants.
Die schieten er als paddenstoelen uit de
grond, want de Chinezen hebben ener-
zijds meer geld om uit geven en ander-
zijds minder tijd om zelf te koken. Zeker
de jongeren in de steden trekken er gere-
geld en massaal naartoe. De verhalen
zijn legio van Chinese twintigers die
zeggen dat ze een drukke baan hebben
en er een gewoonte van hebben gemaakt
om elke avond van de werkweek een
snelle hap te eten bij de een of andere
fastfoodketen. De voedingsindustrie
in China groeit sinds 2003 elk jaar met
dubbele cijfers, maar ze is nog maar
half zo groot als de Amerikaanse. In
die branche ging in 2009 al 2000 miljard
yuan (CNY) of renminbi (RMB) om
(ongeveer 300 miljard USD), maar dat
cijfer zou volgend jaar al klimmen tot
3000 miljard CNY (RMB), of 600 miljard
USD. Daarmee stijgt de vleesconsumptie
in China naar 71 miljoen ton per jaar,
het dubbele van de VS.
Uiteraard is er een hevige strijd los-
gebarsten om de Chinese magen te ver-
overen. Die speelt zich af tussen mul-
tinationals en de lokale spelers. Wie
fastfood zegt, denkt bij ons spontaan
aan McDonald’s. Maar vreemd genoeg
is die Amerikaanse reus niet de markt-
leider in China. McDonald’s voert zijn
inspanningen wel fors op en opent soms
tot tien nieuwe restaurants per week.
Eind 2012 zat de keten, die wereldwijd
bekend is van de ‘Big Mac’-hamburger,
aan 1701 Chinese restaurants. Daarmee
heeft de groep een enorme achterstand
op Kentucky Fried Chicken, beter bekend
onder de afkorting KFC, de populairste
restaurantketen ter wereld. Wereldwijd
zijn er 18.000 KFC-verkooppunten in
120 landen, waarvan eind vorig jaar al

4260 in China. In 2001 waren dat er  nog
maar 548, tegenover 412 McDonald’s-
restaurants. Dat betekent dat KFC de
voorbije elf jaar in dat land gemiddeld
één nieuw restaurant per dag heeft geo-
pend, inclusief de week ends en zon- en
feestdagen. In de VS zijn er 4618 KFC-
restaurants, maar het leidt weinig twij-
fel dat er binnenkort meer restaurants
in China zijn dan in de VS. In de VS
werd wel 61 jaar gedaan over de ope-
ning van ruim 4000 restaurants; in China
is de groep nog maar 26 jaar actief.

Streefdoel: 20.000 restaurants
KFC is eigendom van de Amerikaanse
keten Yum! Brands, een afsplitsing van
PepsiCo uit de jaren negentig. Een uit-
gebreid portret van die groep leest u in
de rubriek ‘Flash’ (zie p. 8). Ze maakt er
geen geheim van dat haar langeter-
mijndoelstelling is maar liefst 20.000
restaurants (vandaag afgerond 6000 in
850 steden) te openen in China, de
grootste retailmarkt ter wereld. Dat
zullen niet alleen KFC-restaurants zijn,
want de groep is ook eigenaar van twee
andere ketens: Pizza Hut (6500 restau-
rants in 97 landen) en het vooral in 
de VS populaire Taco Bell (5200 restau-
rants, met nadruk op taco’s, nacho’s en
burrito’s). Vooral voor de opening van
Pizza Hut-restaurants in China wordt
een tandje bij gestoken. Vorig jaar kwa-
men er maar liefst 211 restaurants bij,
wat het totaal eind vorig jaar op 826
bracht. In één jaar kwam er dus een
derde bij en verdubbelde het ritme van
de nieuwe openingen. Halfweg dit jaar
zaten we al op 918 restaurants (+92
restaurants in zes maanden tijd). Yum!
Brands is de onbetwistbare koploper
in de strijd om de Chinese maag. Het
haalt al sinds 2010 meer bedrijfswinst
uit China dan in de VS.
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Aandelen Europa

De Franse multinational Danone wordt
al sinds 1996 geleid door CEO Franck
Riboud. Zijn vader Antoine stichtte in
1966 de glasproducent BSN. Na een
mislukte overnamepoging vormde hij
BSN om tot een voedingsgroep, die
vandaag tot de Europese top behoort.
Danone heeft geen denderend derde
kwartaal achter de rug, maar er zijn
verzachtende omstandigheden. De ver-
gelijkbare omzet (like-for-like, zonder
overnames) is in de periode juli-sep-
tember met 4,2% toegenomen. Dat was
onder de gemiddelde analistenver-
wachting van +4,8% en onder het cij-
fer van +6% voor de eerste jaarhelft. De
vergelijkbare omzet op groepsniveau
is in de eerste negen maanden van dit
jaar met 5,5% gestegen. De redenen
voor de groeiverzwakking zijn in hoofd-
zaak de sterke euro (EUR), vooral in
vergelijking met de verzwakking van
een aantal munten in de opkomende
landen. En dan was er het Fonterra-inci-
dent. Die Nieuw-Zeelandse toelever-
ancier van Danone meldde op 2
augustus dat er mogelijk een bacteri-
ële infectie zat in een ingrediënt van de
babyvoeding. Daardoor moest Danone
in acht Aziatische landen de volledige
voorraad van enkele babyvoedings-
producten uit de rekken te halen. Op
29 augustus kwam het bevrijdende
nieuws dat er toch niets aan de hand
was. Maar de verkoop van de produc-
ten lag wel een maand stil. 
De markt reageerde wat teleurgesteld
op de kwartaalomzet, omdat ook de
jaarprognose werd teruggeschroefd
tot een vergelijkbare omzetgroei van
4,5 à 5% (daarvoor minstens +5%).
Ook de verwachting voor de ebit-
marge werd met 80 basispunten 
(-0,8%) bijgesteld, terwijl eerder was
uitgegaan van een terugval met 30 tot
50 basispunten (-0,3 tot -0,5%). 
Danone is de wereldmarktleider in
verse zuivelwaren (met het succes-
verhaal Activia), de nummer twee in
babyvoeding en de nummer één in
gezondheidsbevorderende voedings-
waren (Actimel, Danacol, Fortisip).
Danone is daarnaast ook de nummer
twee in water, met een wereldmarkt-
aandeel van 15% en het bezit twee van

de top-vijf-wereldmerken in dat seg-
ment (Evian en Volvic). De groep is
goed vertegenwoordigd in alle groei-
segmenten van de Europese voe-
dingsmarkt, die aansluiten bij de 
tendens naar een gezondere en even-
wichtigere voeding en levensstijl. 
Het sterkste cijfer uit de trading update
van het derde kwartaal was zonder
twijfel de omzetgroei met 16,9% in
water (+12,1% voor de eerste negen
maanden van 2013). In verse zuivel-
waren is er sprake van een omzet toe-
name van 4,6% in het derde kwartaal
en +2,6% in de eerste drie kwartalen
van het jaar. Door het Fonterra-inci-
dent zakte de omzet in de babyvoe-
ding met 8,6% in de periode juli-sep-
tember, maar na negen maanden staat
nog een groei van 7,3% overeind. Voor
de gezondheidsbevorderende voe-
dingswaren bedragen de groeicijfers
+5,8 en +5,6%. Het bedrijf staat ook
bekend om zijn hoge marges. Zo
bedroeg de operationele marge (ebit-
marge) in de eerste zes maanden
13,34%, al is dat een daling met 49
basispunten (-0,49%) tegenover een
jaar voordien. In de eerste jaarhelft
werd een vrije kasstroom van 714 mil-
joen EUR gerealiseerd. Het manage-
ment van Danone mikt voor het vol-
ledige boekjaar op een vrije kasstroom
van 1,5 à 1,6 miljard EUR.

De markt heeft het aandeel van Danone
de voorbije maanden teruggefloten. Van
nog 60 EUR aan het begin van de zomer
zakte het na de tradingupdate terug tot
50 EUR. In de winstevolutie zal 2013
dan ook een veeleer vlak verloop ken-
nen. De analistenconsensus verwacht
een jaarwinst in de buurt van 3 EUR
per aandeel. Op die basis is Danone
nog altijd niet echt goedkoop te noe-
men (ruim 17 keer de verwachte winst
voor 2013 en 16 keer die voor 2014;
ondernemingswaarde(ev)/bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 10 voor 2014). We
zien het aandeel na de terugval niet
langer zwakker presteren dan het
marktgemiddelde, maar voluit kopen
doen we ook nog niet. We verhogen het
advies naar ‘eerste positie’ (rating
2B). 

53,10 EUR

EERSTE POSITIE
2B DANONE

Verzachtende omstandigheden
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Aandelen Europa
139,80 EUR

EERSTE POSITIE2B LVMH
Groeiversnelling lager

Louis Vuitton Moet Hennessy, kortweg
LVMH, het luxe-imperium van
Bernard Arnault, ziet zijn organische
omzetgroei al meer dan een jaar terug-
vallen (zonder rekening te houden
met overnames en desinvesteringen).
De keten van meer dan 2500 eigen
winkels en een 60-tal sterke merken
levert een organische omzetgroei van
8% af over de eerste negen maanden
van dit jaar in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Het orga-
nische groeicijfer voor het derde
kwartaal bedraagt ook 8%. Daarmee
dreigt 2013 het jaar met de laagste
organische groei sinds lange tijd te
worden. De organische groei voor
2012 bedroeg nog 9%. De wereld-
wijde omzet van LVMH steeg in de
eerste negen maanden van het jaar
met 4% tot 20,71 miljard EUR, tegen-
over +19% tot 28,1 miljard EUR voor
het volledige boekjaar 2012, maar
daarin zat de integratie van de over-
name van Bulgari. 
Als we naar de verschillende afdelin-
gen kijken, valt meteen de aanhou-
dend sterke groei op van de afdeling
‘selectieve retailing’, waartoe naast de
Sephora-shops vooral de DFS Group
behoort. DFS is de grootste luxewin-
kelketen voor het reizigerspubliek
(ruim 1100 winkels). Deze divisie wist
in de eerste negen maanden met 16%
te groeien en laat zelfs 19% organische
groei optekenen. Selectieve retailing
nadert zo met rassen schreden op de
grootste divisie ‘mode en lederwaren’,
met topmerken als Louis Vuitton, Fendi,
Donna Karan, Givenchy enKenzo. Daar
zien we een omzetdaling van 1%, maar
wel 4% organische groei. Toch is dat
een ontgoochelend cijfer voor de ana-
listen. 
De derde belangrijkste in omzet is de
divisie ‘wijnen en sterke dranken’,
met topmerken als Moét & Chandon,
Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château
d’Yquem enHennessy. De omzetgroei
was met 3% (7% organisch) de
tweede hoogste op groepsniveau.
Voor de kleinste afdeling ‘juwelen en
horloges’, waartoe topmerken beho-
ren als TAG Heuer, Zenith en Hublot,
is het een minder jaar, met een omzet-

daling van 2%. Organisch is er een
beperkte groei van 3%. Tot slot is er
de afdeling ‘parfums en cosmetica’
met merken als Parfum Christian Dior,
Guerlain en Parfums Givenchy. De
omzetgroei in het eerste kwartaal
komt daar uit op 2%. De organische
groei bedraagt 5%. Vorig jaar vond
een herstructurering plaats in die divi-
sie, waardoor ze in 2012 de laagste
omzetgroei van de groep realiseerde. 
LVMH kon vorig jaar een stijging van
de recurrente winst (zonder  een -
malige elementen) met 13% melden
(van 5,26 naar 5,92 miljard EUR). De
grootste klim was voor ‘juwelen en
horloges’ (+26%, tot 334 miljoen
EUR). Maar de grootste winstbijdrage
blijft komen van ‘mode en  leder -
waren’ (3,26 miljard EUR of liefst 55%
van het totaal); de winsttoename was
wel de geringste (+6%). LVMH blijft
zijn vertrouwen uitspreken voor de
jaarcijfers van 2013, al is de toon al
een tijdje gematigder en wordt altijd
duidelijk verwezen naar de econo-
mische onzekerheid in Europa. Vooral
voor de grootste afdeling ‘mode en
lederwaren’ is manifest sprake van
een lagere groei dan voorheen.

LVMH is een luxeconcern van top-
kwaliteit, daarover bestaat niet de
minste twijfel. Alleen is de (organi-
sche) omzetgroei al enkele kwartalen
teruggevallen van dubbelcijferig naar
enkelcijferig, doordat de Europese
middenklasse minder koopt en het
groeiritme in Azië minder hoge pieken
haalt. We hebben altijd geschreven dat
de luxueuze waardering van het aan-
deel weinig of geen tegenvallend
nieuws kon verdragen. Dat verklaart
waarom het aandeel dit jaar zo’n 15%
achterblijft op de prestatie van de
CAC40-index. Tegen 17 keer de ver-
wachte winst voor 2014 en bijna 10
keer de verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) mogen we nog
altijd niet spreken van een koopje.
Maar we blijven dit aantrekkelijke
aandeel voor de langere termijn van
nabij volgen. We verhogen het advies
naar ‘eerste positie’ (rating 2B).
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Aandelen Europa
250,6 NOK

HOUDEN/AFWACHTEN
3C YARA INTERNATIONAL

Overname in Brazilië

Yara International (ticker YAR 
op de beurs van Oslo; Isin-code
NO0010208051) is als Europa’s groot-
ste meststoffenproducent en ’s werelds
grootste beursgenoteerde speler in stik-
stofhoudende meststoffen. Toch is het
vooral bekend als specialist in samen-
gestelde meststoffen (NPK). Het
Noorse meststoffenbedrijf kampt de
jongste twee jaar met een duidelijke
terugloop van de winst per aandeel,
ondanks de verdere omzetgroei. De
cijfers over het derde kwartaal brach-
ten daarin geen verandering. In ver-
gelijking met het derde kwartaal in
2012 was deze keer zelfs sprake van
een lichte daling van de omzet, van
20,82 miljard NOK naar 20,61 miljard
NOK (-1%). In het derde kwartaal wer-
den nochtans voor het eerst de cijfers
voor de dit jaar overgenomen mest-
stoffenactiviteiten van Bunge in Brazilië
opgenomen. Yara betaalde 750 miljoen
USD voor de overname en versterkt
daarmee zijn positie op die belangrijke
groeimarkt aanzienlijk. 
De verkochte volumes stegen in het
derde kwartaal door de overname met
17% tegenover vorig jaar, maar ble-
ven stabiel exclusief de Bunge-volu-
mes. De lagere omzet is dan ook een
gevolg van de  meststoffenprijzen -
erosie, al bleef die daling bij de voor
Yara belangrijke NPK-meststoffen
beperkt tot 4%. Na negen maanden
staat de omzetteller op 64,49 miljard
NOK, 1,5% hoger dan vorig jaar (63,54
miljard NOK); halfweg bedroeg de stij-
ging nog 2,8%. De verkoop in Europa
viel tegen door de weifelende houding
van de afnemers, die wachten op nog
lagere prijzen. Ondersteunend is wel
het historisch lage voorradenniveau
bij de klanten. In de andere regio’s ste-
gen de volumes wel en in Latijns-
Amerika verkocht Yara dankzij de
overname in Brazilië voor het eerst
meer meststoffen dan in Europa. 
In de bedrijfskasstroom zonder een-
malige elementen (rebitda) was er een
ferme daling met 23,2%, van 4,18 mil-
jard NOK vorig jaar naar 3,22 miljard
NOK dit jaar. In het eerste en het
tweede kwartaal bedroeg de rebitda
4,09 en 3,99 miljard NOK. Na negen

maanden geeft dat een rebitda die
14,6% lager is, of 11,37 miljard NOK
tegenover 13,31 miljard NOK in 2012.
De nettowinst per aandeel is verder
gedaald, van 9,25 NOK in 2012 naar
5,65 NOK in het derde kwartaal van
dit jaar, een stevige terugval met 38,9%.
Ook zonder wisselkoersschommelin-
gen en eenmalige elementen was er
nog een daling met 37,6%, of van 9
NOK per aandeel naar 5,62 NOK per
aandeel. Het feit dat ook sommige
grondstoffen in prijs daalden – zo is
de dalende potashprijs op zich goed
nieuws voor de productiekosten van
NPK meststoffen – kon de dalende
winsttrend niet ombuigen. Na negen
maanden is de gezuiverde nettowinst
per aandeel met 21,3% gedaald, van
28,11 NOK naar 22,12 NOK. 
Als Europese speler heeft Yara een
serieuze kostenhandicap door de ener-
giekostprijs tegenover de Amerikaanse
sectorgenoot CF Industries. Yara pro-
beerde daarom in 2010 een overname -
bod van 4,1 miljard USD te lanceren
op het Amerikaanse Terra Industries.
CF Industries blokte die poging ech-
ter af door Terra Industries zelf in te
lijven voor 4,7 miljard USD. Yara wil
de blootstelling aan de Europese ener-
gieprijzen – eind 2012 nog 53% van
het totaal, maar dalend – inperken via
een geografische diversificatie. Zo plant
Yara, samen met BASF, een nieuwe
grote fabriek in de VS voor de pro-
ductie van ammoniak, een toeleve-
ringsproduct voor onder meer mest-
stoffen.

Het aandeel van Yara International
zit sinds februari in een dalend
patroon, al veerde de koers, net als na
de bekendmaking van de  halfjaar -
cijfers, opnieuw op van de bodem rond
240 NOK. Intussen werden de winst-
verwachtingen verder verlaagd tot 25
NOK per aandeel voor dit en volgend
jaar. Tegen 1,2 keer de boekwaarde en
10 keer de verwachte winst noteert het
financieel kerngezonde Yara evenwel
niet duur. Bij een terugval onder 240
NOK kan het advies weer omhoog,
maar voorlopig blijven we bij ‘hou-
den/afwachten’ (rating 3C). 
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Aandelen VS
174,4 USD 

HOUDEN3B IBM
Hardware als ballast

Het aandeel van de Amerikaanse tech-
nologiereus IBM kreeg vorige week
een tik van 7%. De aanleiding was de
bekendmaking van een zwak kwar-
taalrapport, waarbij de omzet ruim 1
miljard dollar (USD) onder de con-
sensusverwachting uitkwam. De
groepsomzet (23,72 miljard USD)
daalde op jaarbasis al voor het zesde
kwartaal op rij. De achteruitgang
bedroeg 4,1%, maar de groep kan een
ongunstige wisselkoersevolutie als
excuus inroepen. De USD werd tegen-
over de Japanse yen (JPY) en ver-
scheidene munten van groeilanden
fors duurder. Bij constante wissel-
koersen zou de omzetdaling beperkt
zijn gebleven tot 2%. De verkopen aan
de opkomende landen, die ongeveer
een kwart van de omzet bedragen,
daalden met 9%. Azië liet het afweten
met een krimp van 15%; in die regio
zorgde China voor de grootste ont-
goocheling, met een achteruitgang van
maar liefst 22%. 
IBM sleepte beduidend minder over-
heidsopdrachten in de wacht, maar het
verkocht vooral veel minder hardware
(-40%). Die hardwareafdeling is de
belangrijkste schuldige van de omzet-
misser. De totale omzet uit hardware
(3,2 miljard USD) daalde met 17% op
jaarbasis en lag 12% onder het niveau
van het tweede kwartaal. Vooral in het
segment van de dure servers is het kom-
mer en kwel, wat ook al bleek uit de
verkoopcijfers van HP.Grote bedrijven
en overheidsdiensten vervangen hun
duurdere servers en bijbehorende soft-
ware in toenemende mate door goed-
kopere hardware, die wordt gekoppeld
aan clouddiensten. IBM zit ook niet stil
in het segment van de clouddiensten,
maar het is nog lang niet de referentie
in die sector. Dat bleek onlangs nog toen
de Amerikaanse CIAbij de toekenning
van een contract de keuze liet vallen op
Amazon,dat nochtans duurder was en
een relatieve nieuwkomer is in cloud-
diensten. 
De hardwaretak van IBM dook in het
derde kwartaal 167 miljoen USD in het
rood, wat het totale verlies sinds begin
dit jaar op 713 miljoen USD brengt.
Intussen worden de geruchten steeds

hardnekkiger dat de hardware (gedeel-
telijk) in de etalage zou staan. IBM is
daarmee niet aan zijn proefstuk toe,
want de pc-afdeling werd in 2005 al
verkocht aan Lenovo. Software en dien-
sten leveren traditioneel de meeste winst
op, al zijn de resultaten van die  ster -
afdelingen in het beste geval matig te
noemen. De omzet uit software (5,79
miljard USD) groeide met 0,6% (2% bij
constante wisselkoersen), maar bij de
diensten was er een achteruitgang met
3% tot 14 miljard USD. De backlog of
de totale waarde van de geboekte orders
steeg wel met 6% op jaarbasis en met
2% op kwartaalbasis, tot 141 miljard
USD. Dankzij een lagere belastingvoet
en een lichte stijging van de bruto marge
steeg de nettowinst op groepsniveau
met 5,7%, tot 4,04 miljard USD. Door
het effect van de aandeleninkoop,
waardoor de winst over minder aan-
delen hoeft te worden gespreid, was de
vooruitgang van de winst per aandeel
(3,68 USD) groter: +10,5%. 

IBM is al jaren geen groeibedrijf meer,
maar kon toch in de gratie van de
investeerders blijven omdat de groep
een groot deel van haar kasstromen
gebruikt om eigen aandelen in te kopen.
Dat stuwde de winst per aandeel
omhoog wat, gekoppeld aan een divi-
dend, van IBM een geliefd goedehuis-
vaderaandeel maakte. Maar de voor-
bije kwartalen is er zand in de machine
gekomen. Dat doet de markt twijfelen
aan de ambitie om tegen 2015 een winst
van 20 USD per aandeel te realiseren.
IBM verloor dit jaar al 7%, tegenover
een klim van 23% voor de S&P500. We
vinden het echter voorbarig om het
bedrijf te vergelijken met HP, want
software en diensten blijven de winst-
motoren van IBM. Hopelijk is het
management nu echt wakker geschud.
Zo zou een volledige of gedeeltelijke
verkoop van de hardwaredivisie ons
niet verbazen. Het aandeel is intussen
teruggevallen naar het laagste niveau
in meer dan twee jaar en noteert tegen
iets meer dan 10 keer de verwachte
winst. We trekken het advies op naar
‘niet meer verkopen/houden’ (rating
3C).
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Agenda Inside Opties

Haussecombinaties op UnileverMaandag 28 oktober
Apple: resultaten Q4 2012-‘13
Merck: resultaten Q3
Michelin: resultaten Q3
TNT Express: resultaten Q3

Dinsdag 29 oktober
VS: Case-Shiller index 
(vastgoedprijzen)
VS: consumentenvertrouwen
BP: resultaten Q3
Deutsche Bank: resultaten Q3
Fred Olsen Energy: resultaten Q3
KBC Ancora: tussentijdse verkla-
ring Q1 2013-‘14
Nokia: resultaten Q3
Picanol: tussentijdse 
verklaring Q3
Rosier: laatste dag openbaar bod

Woensdag 30 oktober
België: inflatie
VS: rentebesluit Fed
General Motors: resultaten Q3
L’Oréal: tussentijdse verklaring
Q3
Sanofi: resultaten Q3
Volkswagen: resultaten Q3
Wereldhave Belgium: 
resultaten Q3

Donderdag 31 oktober
VS: initiële  werkloosheids -
aanvragen
VS: geldhoeveelheid
AB InBev: resultaten Q3
Bayer: resultaten Q3
BNP Paribas: resultaten Q3
Exxon Mobil: resultaten Q3
Glencore Xstrata: resultaten Q3
Mastercard: resultaten Q3
Recticel: tussentijdse verklaring
Q3
RoyalDutch Shell: resultaten Q3
Total: resultaten Q3

Vrijdag 1 november
VS: autoverkoop
VS: bouwuitgaven

Het Brits-Nederlandse Unilever
(28,79 EUR) behoort tot de wereld-
spelers in het segment van de voe-
dings-, onderhouds- en verzor-
gingsproducten. De groep staat
vooral sterk in de groeilanden. 55%
van de omzet komt ervandaan, en
daarmee geeft Unilever andere con-
cerns, zoals Nestlé, Danone of Procter
& Gamble, het nakijken. De opko-
mende markten zijn ook de groei-
factor bij uitstek, al werd de stijging
van de omzet onlangs wat getem-
perd door de devaluatie van enkele
lokale munten. Dat leidde tot een
koersdaling van het aandeel, dat
daardoor weer aantrekkelijk is
geprijsd. De groep heeft ambitieuze
plannen en wil haar omzet van 51
miljard EUR optrekken tot 80 miljard
EUR in 2020. Tegen de huidige koers
kost Unilever ongeveer 17 maal de
verwachte winst voor 2014. Gezien
het groeipotentieel van de groep vin-
den we dat aanvaardbaar.
Voor opties op Unilever kunt u terecht
op Euronext Amsterdam, waar een
redelijk levendige handel bestaat. De
series met de langste looptijd expi-
reren pas in december 2017, maar veel
activiteit is er niet in die opties. We
geven daarom de voorkeur aan de
series die ten einde lopen in decem-
ber 2015 en die een looptijd van iets
meer dan twee jaar hebben. U hebt
echter een ruime keuze in andere
opties.

Defensieve callspread
Koop call dec ‘1520 @ 8,75 EUR
Schrijf call dec ‘1532 @ 1,20 EUR
Bij de aankoop van de call december
2015 met strike 20 betaalt u alleen de
intrinsieke waarde (8,75 EUR). Dat is
natuurlijk mooi meegenomen. U recu-
pereert 120 EUR via het gelijktijdige
schrijven van de call december 2015
met strike 32. Groot oogt die premie
niet, maar het gevolg is wel dat uw
inzet wordt verlaagd tot 755 EUR (875
– 120). Uw break-evenpunt, het peil
waarop u per saldo winst noch verlies
boekt, bevindt zich op 27,55 EUR, of
4% onder de huidige koers. In het ide-
ale scenario trekt de koers van Unilever

aan tot 32 EUR of nog hoger. Dan
behaalt u de maximale winst van 445
EUR, of 59% meer dan uw inzet. Om
dat te bereiken, volstaat een hausse
van het aandeel met 11%. Daarvoor
hebt u meer dan twee jaar de tijd. 

Put schrijven 
Schrijf put dec ‘1528 @ 3,50 EUR
Wanneer u op een stijging van een
aandeel mikt, is het zeker zinvol een
put te schrijven die at-the-money is.
Dan krijgt u een stevige premie die
geheel uit verwachtingswaarde
bestaat. De premie van 350 EUR die
u voor het schrijven (verkopen) van
de put december 2015 met strike 28
krijgt, betekent dat u voor het aan-
deel 24,50 EUR betaalt als de koper
zijn verkooprecht uitoefent. U
beschikt met andere woorden over
een baissemarge van bijna 15%. Blijft
de koers van Unilever boven 28 EUR,
dan hebt u de premie volledig ver-
diend. De tijd speelt in uw voordeel
als schrijver van deze optie. Valt het
tegen, dan kunt u nog altijd probe-
ren de meubelen te redden via een
doorroloperatie naar een put met een
lagere uitoefenprijs en/of een lan-
gere afloopdatum.

Turbo
Koop call dec ‘1530 @ 1,80 EUR
Schrijf put dec ’1526 @ 2,50 EUR
Bij deze turbo investeert u de premie
die u krijgt voor het schrijven van de
put december 2015 met uitoefenprijs
26 (250 EUR) in de aankoop van de
call december 2015 met strike 30 (180
EUR). Initieel haalt u dus 70 EUR (250
– 180) uit die combinatie. Goed om
te weten is dat uw risico kleiner is
dan bij een rechtstreekse aankoop
van de aandelen. U lijdt slechts ver-
lies wanneer de koers van Unilever
op de vervaldag lager staat dan 25,30
EUR. Wanneer de koers boven 30
EUR komt, begint uw winst op te
lopen en, het grote voordeel is dat
die niet wordt afgetopt. Wanneer het
ogenblik gunstig lijkt, kunt u even-
tueel de geschreven put terugkopen
en een call met een hogere uitoefen-
prijs schrijven.
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In de Inside Checklist vindt u elke week een aantal handige kern-
getallen, de rating en het advies/commentaar voor ruim 300
aandelen • Koers: slotkoers van de vrijdag (A) of woensdag (B)
vóór publicatie • Markt: AMS: Amsterdam – BRU: Brussel –
FRA: Frankfurt – HEL: Helsinki – LON: Londen – LUX:
Luxemburg – MAD: Madrid – MIL: Milaan – NASD: Nasdaq –

NYSE: New York – PAR: Parijs – STO: Stockholm – TOK: Tokyo
– TOR: Toronto – ZUR: Zürich • H – L 12m: hoogste en laagste
koers van de jongste 12 maanden • K/W: (geschatte) koers-
winstverhouding op basis van de winst per aandeel van 2005 en
2006 • Rend.: dividendrendement op basis van het laatste uitge-
keerde dividend • Aanbevelingen worden vergezeld van een

steun- en weerstands(niveau): koerspeilen die belangrijk zijn voor
het betreffende aandeel. Zakt de koers door de steun, dan is een
verdere koersdaling zeer waarschijnlijk en is het, behoudens
anders geadviseerd, aangewezen om het aandeel te verkopen.
Een koers die de weerstand doorbreekt, genereert een technisch
koopsignaal.

Checklist dagelijkse update op www.insidebeleggen.be



Yum! Brands: annus horribilis in China
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Als we op zoek zijn naar de strafste
groeiverhalen in China van het afge-
lopen decennium, dan mogen we
zeker Yum! Brands (66,45 USD; beurs
van New York, ticker YUM; 29,6 mil-
jard USD beurskapitalisatie; ISIN-
code US988498101) niet over het hoofd
zien. Yum! Brands is een afsplitsing
van PepsiCo en omvat drie grote restau-
rantketens in de fastfoodsector. Om te
beginnen is er Kentucky Fried Chicken,
beter bekend onder de afkorting KFC,
de populairste restaurantketen ter
wereld, met als basisingrediënt kip.
Wereldwijd zijn er 18.000 KFC-ver-
kooppunten in 120 landen, waarvan
één op de vier in China. Daarnaast zijn
er het bij ons bekende Pizza Hut (12.700
restaurants in 98 landen) en het vooral
in de VS populaire Taco Bell (5200
restaurants, met nadruk op taco’s,
nacho’s en burrito’s). 
Het spectaculaire groeiverhaal van
KFC in China hebben we op de stra-
tegiepagina al uit de doeken gedaan.
Volgens een enquête van BBC News
eerder dit jaar is KFC dan ook de
krachtigste buitenlandse merknaam
in China, voor Apple, Coca-Cola, 
McDonald’s en Pampers. Maar hoge
bomen vangen veel wind, en dat geldt
ook voor Yum! Brands. KFC werd dit
jaar met twee grote incidenten gecon-
fronteerd. Zo brak in Azië opnieuw de
vogelgriep uit, die heel wat consu-
menten afschrikte om nog kipgerech-
ten te eten. Daarvoor was er de repor-

tage op de Chinese zender CCTV News
waarin werd beweerd dat de kip die
bij KFC wordt geserveerd, veel te veel
antibiotica bevat. Door beide voor-
vallen gingen de verkoopcijfers in
China fors achteruit. Op het diepte-
punt in april zakte de verkoop zelfs
met 35% op jaarbasis. 
KFC lanceerde daarop de operatie-
Thunder om het vertrouwen te her-
stellen en de omzetcijfers weer op te
krikken. Na negen maanden is de ver-
koop in de Chinese KFC-restaurants
die al meer dan een jaar open zijn,
gezakt met 14%. Door de extra uitga-
ven voor reclame ligt het recurrente
bedrijfsresultaat (ebit) zelfs 31% lager.
Dit jaar zal zelfs op groepsniveau geen
sprake zijn van winstgroei bij Yum!
Brands (na negen maanden een recur-
rente winstdaling van 13%; van 2,42
naar 2,11 USD per aandeel). Dat ver-
klaart ook waarom het aandeel onge-
veer op het niveau van een jaar gele-
den noteert, en dus 20% is  achter -
gebleven op de S&P500-index. Maar
de ambitie van de groep blijft om vol-
gend jaar opnieuw met de groei in
China aan te knopen, gedragen door
een herstel van de verkopen bij KFC
en de verdere aangroei van het aantal
KFC- en Pizza Hutrestaurants. 
China is de belangrijkste groeimotor,
maar Yum! Brands heeft ook in andere
opkomende landen een stevige voet
aan de grond. Het is bijvoorbeeld een
stuk sterker gegroeid dan McDonald’s.

Eind vorig jaar beschikte Yum! wereld-
wijd over 13.225 verkooppunten in de
opkomende landen. Dat is niet alleen
een verdrievoudiging tegenover een
decennium daarvoor, maar ook bijna
dubbel zoveel als McDonald’s (6880
verkooppunten). In 2002 bedroeg het
verschil slechts 20%. Yum! haalt 60%
van het bedrijfsresultaat (ebit) uit de
groeilanden, nog beter dan Unilever
(55%) en veel beter dan McDonald’s
(30%). Vorig jaar werd de beslissing
genomen om, na Yum! Brands China,
nu ook Yum! Brands India als apart
gerapporteerde divisie op te richten.
Dat betekent dat de groep de focus legt
op dat land als nieuwe, cruciale groei-
markt.
Dat zien we al in de cijfers dit jaar. Het
aantal restaurants is al toegenomen
met 24%, tot 613 aan het eind van het
derde kwartaal. 2013 betekent een knik
in de groeicurve bij Yum! Brands, zowel
in de omzet- als in de winstontwik-
keling. Maar volgend jaar moet weer
worden aangeknoopt met een omzet-
en winstgroei. Tegen 17,5 keer de ver-
wachte winst voor 2014 en 10 keer de
verhouding tussen de onder nemings-
waarde(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2014 is Yum! Brands op
lange termijn bekeken opnieuw rede-
lijk gewaardeerd. We starten de
opvolging met het advies ‘koop-
waardig’ (rating 1B) en leggen een
aankooplimiet voor de voorbeeld-
portefeuille. 

Inside Flash

Dinsdag krijgt u het 1ste deel van de checklist (Belgische en Europese aandelen).
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Het zat eraan te komen, maar nu is het officieel: de familie Boël
haalt haar topholding Henex van de beurs. De holding Union 
Financière Boël lanceert een overnamebod van 63,50 EUR per aan-
deel. Die prijs komt overeen met de intrinsieke waarde. Het groot-
ste deel van de portefeuille van Henex bestaat uit participaties in
Sofina (48% van de intrinsieke waarde) en Danone (40% van de 
intrinsieke waarde). Recentelijk kocht Henex al veel eigen aandelen
in. Adviesverlaging naar ‘ingaan op het bod’ (5B).

Google overtrof de verwachtingen tijdens het derde trimester. De
omzet verbeterde met 6%, tot 11,92 miljard USD, terwijl de nettowinst
verdapperde van 2,18 miljard USD tot 2,97 miljard USD. De aange-
paste winst per aandeel bedroeg 10,74 USD. Dat was beter dan ver-
wacht en de koers van Google brak door de magische grens van 1000
USD. Op 925 USD bevindt zich nu de eerste steunzone. Maar de Ame-
rikaanse zoekmachine kan niet blijven groeien en tegen de huidige
koers vinden we het aandeel geen koopje meer. Afbouwen (4C).

De wereldwijd actieve hamburgerketen Mc Donald’s zag zijn omzet in
het tweede kwartaal met 2,4% aantrekken, tot 7,08 miljard USD, terwijl
de winst 3,7% hoger uitkwam. Per aandeel werd 1,38 USD verdiend, 
tegenover 1,32 USD een jaar eerder. Die cijfers kwamen iets onder de ver-
wachtingen van de analisten uit. McDonald’s probeert in de VS de
omzet op te krikken met het Dollar Menu. De markt blijft echter uitda-
gend door de economische onzekerheid, waardoor de consumenten
minder vaak uiteten gaan. Wij verkiezen Yum! Brands (4B).

De Nederlandse groep Philips zag haar omzet in het derde kwartaal
van 2013 afkalven met 3% tot 5,62 miljard EUR, maar de nettowinst
maakte een sprong van 104 miljoen EUR tot 282 miljoen EUR, een 
gevolg van eerdere besparingsmaatregelen. De beleggers reageerden
uitbundig op die cijfers, die beter zijn dan verwacht. Ze stuwden het
aandeel meer dan 5% hoger. Voor heel 2013 blijft Philips uitgaan van
een ebita-marge tussen 10 en 12%. De trend blijft stijgend. Op 22,50 EUR
ligt de eerste horizontale steun en daarna op 20 EUR. Houden (3B).

In het derde kwartaal van 2013 daalde de omzet van Carrefour, de
grootste Europese retailer, met 1,3% tot 21,11 miljard EUR, een gevolg
van de devaluatie van de Latijns-Amerikaanse valuta’s. Op de kern-
markt Frankrijk steeg de omzet met 1,4% tot 10,15 miljard EUR. Bij
constante wisselkoersen was er een autonome omzetgroei van 2,7%. De
meeste analisten waren niet enthousiast over die cijfers en gaven Carre-
four een neutrale outlook mee. Technisch bekeken blijft de trend à la
hausse gericht. Adviesverhoging naar ‘houden/afwachten’ (3B).

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric haalde geen al te best
resultaat over het derde kwartaal van dit jaar. De omzet daalde met
8,6%, terwijl de financiële divisie leed onder herstructureringskosten.
De industriële activiteiten deden het beter. Per aandeel verdiende 
General Electric 0,31 USD, tegenover 0,33 USD een jaar eerder. Hoewel
de resultaten onder de verwachtingen van de analisten uitkwamen,
stuurden de beleggers de koers hoger. Technisch is er nog sprake van
een stijgende trend. Adviesverhoging naar ‘houden/afwachten’ (3B). 
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Inside Derivatives

Tegendraads investeren in nikkel
Van de zes basismetalen die noteren
op de London Metal Exchange (LME),
zette nikkel dit jaar de slechtste presta-
tie neer. In 2007 kostte een ton nikkel
nog gemiddeld 51.800 USD. In
december 2008 was de prijs al terug-
gevallen tot minder dan 10.000 USD.
Daarna volgde een herstel tot 26.000
USD per ton in maart 2011, maar
vorige zomer bereikte het metaal een
dieptepunt van 13.205 USD per ton,
het laagste niveau in meer dan vier
jaar.
Nikkel wordt vooral gebruikt voor de
productie van roestvast staal. De
opkomst van China als belangrijke
speler aan de aanbodzijde van nikkel
en staal heeft de wereldwijde nikkel-
markt de voorbije jaren op zijn kop
gezet. China droeg in 2005 amper een
achtste bij aan de wereldwijde staal-
productie; dit jaar zal het aandeel van
dat land ruim de helft bedragen. Het
heeft zich de voorbije jaren ook ont-
wikkeld tot de grootste producent van
nikkelijzer, een goedkopere en min-
der geraffineerde variant van nikkel. 
Tot voor kort grepen de producenten
van geraffineerd nikkel snel in wan-
neer de prijzen onder de marginale
productiekosten dreigden te vallen.
Volgens het Russische Norilsk Nickel,
de grootste nikkelproducent ter
wereld, is 40% van de wereldwijde
productie tegen de huidige prijs niet
rendabel. Door de bouw van hoog-
technologische hoogovens, gecom-
bineerd met een lage elektriciteits-
 prijs, kon China de productiekosten
fors doen slinken. Tegen 11.000 USD
per ton is de productie van nikkelij-
zer dus nog altijd rendabel. China is
dus niet alleen de belangrijkste fac-
tor aan de vraagzijde, maar stuurt
ook het aanbod van nikkel.
Volgens de recentste prognoses van
de International Nickel Study Group
(INSG) komt het aanbodoverschot dit
jaar uit op een recordniveau van
136.900 ton. Vorig jaar was er ook al
een surplus van 102.600 ton.
Verscheidene aanbieders van geraffi-
neerd nikkel, waaronder Glencore

Xstrata en Anglo American, hebben
onlangs in hun productiecapaciteit
gesnoeid. De INSG ziet het overaan-
bod volgend jaar afnemen tot 114.000
ton.
Maar de kans is reëel dat binnenkort
een eind komt aan het aanbod van erg
goedkoop nikkelijzer. China haalt meer
dan de helft van de ertsen voor de pro-
ductie van nikkelijzer uit Indonesië.
Dat land overweegt een verbod op de
uitvoer van onbewerkte nikkelertsen
vanaf 1 januari 2014. Het is de
Indonesische overheid een doorn in
het oog dat in het land enkel ertsen
worden ontgonnen, maar dat de acti-
viteiten met een hogere toegevoegde
waarde elders plaatsvinden. Door het
uitvoerverbod hoopt Indonesië meer
buitenlandse investeringen aan te trek-
ken en hogere winstbelastingen te kun-
nen innen. Een volledig uitvoerver-
bod zou  voor al voor China een streep
door de rekening zijn. Het land
beschikt weliswaar over hoge nikke-
lertsvoorraden, maar het heeft geen
echt alternatief voor de goedkope aan-
voer uit Indonesië. 
China importeert ook ertsen uit de
Filippijnen, maar die hebben een lager
nikkelgehalte. Wellicht zal de soep niet
zo heet worden gegeten als ze wordt
opgediend. Met de presidentsverkie-
zingen van 2014 in aantocht is een vol-
ledige exportban wellicht een brug te
ver, omdat die op korte termijn ook de
Indonesische mijnbedrijven zelf zou
treffen. Een waarschijnlijker scenario
is dat de uitvoertaksen fors worden
verhoogd. 
Hogere marginale productiekosten
betekenen hoe dan ook dat de prijs-
vloer mee omhooggaat. Dat zit nog
niet in de huidige prijzen verwerkt.
Gekoppeld aan de forse toename van
de shortposities in nikkel sinds begin
dit jaar is dat een vruchtbare voe-
dingsbodem voor een prijsstijging.
Beleggers die willen anticiperen op
een hogere nikkelprijs, kunnen investe-
ren in Norilsk Nickel. Toch staat nik-
kel maar voor iets meer dan 40% van
de groepsomzet in. Een directe beleg-

ging in het metaal kan ook via hef-
boomproducten of trackers.
Bij de hefboomproducten zijn er de
turbo’s en minifutures van RBS
Markets, die respectievelijk op
Euronext Amsterdam en de Duitse
beurs noteren. De onderliggende
waarde is niet de spotprice voor de
fysieke levering, maar wel het ter-
mijncontract voor de levering in
maart 2014. Het aanbod op Euronext
Amsterdam is voorlopig wel beperkt
tot 1 turbo long (NL0000015287) met
een hefboom van 3,39 en een verschil
van iets meer dan 20% tussen de stop-
loss en de referentieprijs. Het aanbod
aan minifutures is wel groter, met zes
mini longs, wat de belegger een gro-
tere keuze aan hefbomen biedt. 
Dezelfde uitgever heeft ook een
Nickel Quanto Open End-certificaat
(NL0000470409) in het aanbod. Dat
certificaat schaduwt de evolutie van
de nikkelprijs op de LME. Door de
prijsstructuur van de termijncon-
tracten (contango of backwardation)
lopen de evolutie van het certificaat
en die van de nikkelprijs niet volle-
dig gelijk. Momenteel is er een kleine
hefboom van 1,0865. Het certificaat
dekt ook het muntrisico af dat  ont -
staat doordat nikkel in dollar (USD)
noteert. De kosten van die bescher-
ming bedragen momenteel 2,57% op
jaarbasis.
De ETFS Nickel van het Britse ETF
Securities is een alternatief voor het
certificaat van RBS. Deze tracker
noteert op de London Stock Exchange
(LSE) in USD, met als Isin-code
JE00B3W0N983 en werd ontwikkeld
om de spotprice (en dus niet de
contractprijs) te volgen. De tracker
wordt gedekt door fysiek nikkel dat
door de uitgever wordt aangehou-
den op de LME. De deelbewijzen
kunnen niet worden ingeruild voor
fysiek nikkel. Naast een jaarlijkse
beheersvergoeding van 0,69% brengt
de fysieke dekking ook een verzeke-
ringskostprijs van 0,12% per jaar en
een opslagvergoeding op dagbasis
met zich mee.



UBS trok onlangs de houdbaarheid
van het brutodividend (1,50 EUR per
aandeel) bij GDF Suez in twijfel.
Delen jullie die bezorgdheid en ver-
andert dat jullie advies? 

GDF Suez (18,30 EUR; ticker GSZ
op NYSE Euronext Parijs) betaalt
sinds 2010 een brutodividend van
1,50 EUR per aandeel. Ook dit jaar
wordt op 20 november (ex-divi-
denddatum 15 november) een bruto-
interim-dividend van 0,83 EUR per
aandeel uitgekeerd. Eind april 2014
volgt dan het finale dividend, dat de
afgelopen jaren telkens bruto 0,67
EUR per aandeel bedroeg. Op lange
termijn is een dividenduitkering
slechts duurzaam als het bedrijf vol-
doende hoge nettowinsten genereert.
In 2012 boekte GDF Suez een netto-
winst van slechts 0,68 EUR per aan-
deel – mede door ruim 2 miljard EUR
afschrijvingen op verlieslatende, gas-
gestookte elektriciteitscentrales. Van
2009 tot 2011 bedroeg de nettowinst
gemiddeld 1,98 EUR per aandeel.
Toch zijn de recurrente resultaten aan
het uitbodemen en voor 2013 kon-
digde GDF Suez bij de halfjaarresul-
taten aan dat het een recurrente net-
towinst aan de bovenkant van de
vork van 3,1 tot 3,5 miljard EUR (of
1,34 tot 1,52 EUR per aandeel) ver-
wachtte. 
Het bedrijf probeert de dalende kas-
stromen in Europa te compenseren
door in te zetten op nieuwe groei-
markten – vooral in Azië en Latijns-
Amerika – en door een besparings-
operatie van minstens 200 miljoen
EUR per jaar tot 2015. Daarnaast
maakt de energiereus werk van een
desinvesteringsplan van 10 miljard
EUR en de verlaging van de netto-
schuldpositie tot 30 miljard EUR, of
minder dan 2,5 keer de bedrijfskas-
stroom (ebitda). GDF Suez zet de
komende jaren ook volop in op de
uitbouw van de lng-business, maar
het wil tegelijk de nucleaire opties
openhouden. Een stevig winsther-
stel voor GDF Suez zit er in als de
Europese elektriciteitsmarkt uit het
dal kruipt. Tot zolang blijft het risico

op dividendverlaging sluimeren,
maar zelf schatten we die kans eer-
der klein in. We bevestigen het
advies ‘houden’ (rating 3B). 

Zijn jullie nog steeds positief over
Ablynx, nu GIMV als aandeelhouder
van het eerste uur volledig uit het
kapitaal is gestapt? 

Het is inderdaad opvallend dat GIMV
net nu afscheid neemt van het bio-
techbedrijf Ablynx (7,5 EUR; NYSE
Euronext Brussel). Ablynx realiseerde
eind september zijn grootste deal tot
nog toe via de overeenkomst met
AbbVie voor het verder ontwikkelen
van ALX-0061, met een voorafbeta-
ling van 175 miljoen USD. Op een
totaal van 48,5 miljoen uitstaande
aandelen verkocht GIMV de afge-
lopen weken 4,8 miljoen aandelen en
smoorde daarmee de initiële koers-
stijging na de deal met AbbVie in de
kiem. Gimv stond in 2001 mee aan
de wieg van Ablynx en heeft het
bedrijf door de financieringsrondes
heen mee helpen evolueren tot een
bedrijf met een marktkapitalisatie
van 370 miljoen EUR, 25 actieve pro-
gramma’s, waarvan zes nanobody’s
in klinische onderzoeksfasen. Maar
geld vrijmaken voor nieuwe inves -
teringen door bestaande posities te

liquideren, behoort evenzeer tot de
kern van het zakenmodel van een
holding als de GIMV. Sinds decem-
ber 2012 hebben investeerders van
het eerste uur in totaal 11,3 miljoen
aandelen verkocht, waarvan 8 mil-
joen door GIMV. Die verkoopdruk
belette niet dat de koers van Ablynx
over diezelfde periode met bijna 70%
kon stijgen, maar het voorkwam –
voorlopig – wel een koersdoorbraak
boven 8 EUR. 
Positief is de instap van een nieuwe,
Amerikaanse langetermijnin-
vesteerder, Biotech Value Partners, die
na de AbbVie-deal 1,7 miljoen aan-
delen kocht (3,5% van het kapitaal).
De inkt van ons vorige artikel was
nog niet droog, of Ablynx kondigde
al een uitbreiding van de bestaande
samenwerking met Merck Serono aan.
Ablynx ontvangt 11,5 miljoen EUR
en Merck Serono financiert de
komende vier jaar een onderzoek-
steam van Ablynx voor de ontwik-
keling van minstens vier nieuwe
nanobody’s. Ablynx werkt sinds 2008
samen met Merck Serono. Daaruit
vloeide begin 2013 een eerste klini-
sche kandidaat voort (ALX-0761; ont-
stekingsziekten). 
Ablynx meldde ook dat CEO Edwin
Moses in zijn rol als voorzitter van de
raad van bestuur wordt vervangen
door de ervaren dokter Peter Fellner.
Dat is een positieve evolutie. Ten
slotte pakte Ablynx onverwachts uit
met een deal voor het licentiëren van
ALX-0141 – een nanobody voor de
behandeling van beenderziekten –
met het Chinese Eddingpharm. Ablynx
ontvangt een voorafbetaling van 2
miljoen EUR en heeft in geval van
commercialisering (tegen 2020) recht
op mijlpaalbetalingen en dubbelcij-
ferige royalty’s op de verkopen in
Groot-China. De positieve nieuws-
stroom bij Ablynx houdt aan.
Hoewel de uitstap door GIMV beter
getimed en gespreid had kunnen
gebeuren, verandert dat niets aan
het potentieel op lange termijn. We
blijven trouw aan ons koopadvies
voor de risicobewuste biotech beleg-
ger (rating 1C). 
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Het aandeel van Thrombogenics rea-
geerde positief op de aankondiging
deze week dat het National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) de
terugbetaling van Jetrea in het Verenigd
Koninkrijk aanbeveelt, zowel in een
vroeg als in een laat stadium van ver-
kleving van het netvlies aan de achter-
kant van het oog. Daarmee kan de ver-
koop in Europa voluit op gang komen
en kan partner Alcon (Novartis) alle
registers beginnen open te trekken. We
herhalen dat het nog te vroeg is om
definitieve conclusies te trekken over
het verkooppotentieel van Jetrea. Ook
de tradingupdate van 7 november zal
daar geen verandering in brengen. De
jaarcijfers over 2013 zullen ons wel

iets wijzer maken. We handhaven
onze positie (rating 3C).
Een tegenvallend rapport over de
Amerikaanse werkgelegenheid in sep-
tember heeft strategen en beleggers er
nog meer van overtuigd dat van tape-
ring op korte termijn geen sprake zal
zijn. De consensus is gegroeid dat de
Amerikaanse centrale bank pas in
maart volgend jaar met de afbouw van
het massale inkoopprogramma van
obligaties (85 miljard USD per maand)
van start gaat. Dat is een opsteker voor
het goud, dat erg heeft geleden onder
het vooruitzicht van de start van de
tapering. Posities in de goudtracker
LyxorGold Bullion Securities (ticker
GBS) zijn te behouden (rating 3B).

Voor de aandeelhouders van Lumina
Copper zijn de parlementsverkiezin-
gen in Argentinië van zondag een
belangrijke gebeurtenis. Die zullen wel-
licht uitdraaien op een nederlaag voor
de partij van president Cristina
Fernandez de Kirchner. De kandidaat-
kopers van het Taca Taca-project in het
noorden van Argentinië wachten op
veranderingen in de economische poli-
tiek van het land voordat ze een bod
uitbrengen op dat beloftevolle explo-
ratieproject (hoofdzakelijk koper). We
blijven mikken op een goede afloop:
de verkoop van het Taca Taca-project
tegen een beduidend hogere prijs dan
de huidige beurskoers. Nog altijd
koopwaardig (rating 1C).

AANKOOP: we kopen 100 aandelen Qualcomm tegen maximaal 65,60 USD; 50 aandelen Pernod Ricard tegen maximaal 85,75 EUR en 100 aandelen Yum! Brands
tegen maximaal 63,55 USD VERKOOP: -
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