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Unog warm maken voor het
thema vergrijzing lijkt ons niet
echt nodig. Er is de explosie

van de wereldbevolking (van 2,5 mil-
jard mensen in 1950 tot 9 miljard in
2050) en de enorme stijging van de
gemiddelde levensverwachting in de
wereld (van 47 jaar in 1950 naar 77 jaar
tegen 2050). Het aantal 65-plussers is
de voorbije vijftig jaar verdrievoudigd
en zal de komende halve eeuw nog
eens verdrievoudigen. Daar kan de
gezondheidssector alleen maar wel bij
varen. 

De Amerikaanse biotechsector is de
jongste tijd hot. Sinds begin 2013 – of
in iets meer dan twee jaar tijd – is het
bedrag dat is belegd in biotechfondsen
vervijfvoudigd, tot 15
miljard USD. Er is
flink wat extra geld in
geïnvesteerd, maar er
zijn ook de spectacu-
laire koersstijgingen.
De Nasdaq Biotechnology-index (ticker
NBI) is de voorbije twaalf maanden
met 62% gestegen, in drie jaar bedraagt
de sprong 176% en in vijf jaar zelfs
296%. Vorig jaar keurde de Ameri-
kaanse FDA maar liefst 41 biotech -
geneesmiddelen goed, een record voor
het afgelopen decennium en beduidend
boven het gemiddelde van 25 over de
voorbije tien jaar. 

Met succesverhalen als Gilead 
Sciences (met een beurskapitalisatie
van 155 miljard USD, + 345% in drie
jaar), dat met Sovaldi en Harvoni domi-
nant is in de markt van hepatitis C. En
verder is er ook Pharmacyclics
(+3200% in 5 jaar), dat met Imbruvica
een topmedicijn tegen leukemie en
andere vormen van kanker heeft ont-
wikkeld. Het leek een gedoodverfde
prooi voor Johnson & Johnson, maar
dat werd in snelheid gepakt door

AbbVie, dat 21 miljard USD veil had
voor Pharmacyclics, waardoor het aan-
deel dit jaar alleen al ruim verdubbelde. 

De successen hebben de appetijt van
beleggers zo opgedreven dat de waar-
deringen op zijn minst pittig te noemen
zijn. Het gemiddelde biotechaandeel
uit de NBI wordt verhandeld tegen 54
keer de verwachte winst, ruim 9 keer
de boekwaarde en ruim 10 keer de
omzet. 

Belgische hoop
Met betrekking tot de biotechsector

moeten we zeker niet alleen over de
oceaan kijken. België heeft een sterke
competentie in de biotechnologie en
ziet dat ook weerspiegelt op de beurs-

vloer. Thrombogenics
wist met Jetrea een pro-
duct op de markt te
brengen, al blijft het
verkoopsucces voor -
lopig uit. Vorige week

zette ook Galapagos een belangrijke
stap richting een product op de markt
en de grens van 1 miljard EUR markt-
waarde (zie ook ‘Lezersvragen’ p.
10-11). Ablynx kon al aantonen dat het
met antibody’s over een valabele tech-
nologie beschikt en het heeft een
indrukwekkende pijplijn. Biocartis
wordt de volgende in het rijtje, nadat
enkele maanden geleden Bone Thera-
peutics, waar we in geloven, al een suc-
cesvolle IPO maakte. Verder moeten
we ook nog Tigenix, Argen-X, Cardio3
Biosciences (wordt weldra Celyad) en
Genticel vermelden. 

Eén bedrijf hebben we met opzet nog
niet genoemd: MDxHealth. Het dia-
gnosticabedrijf heeft de voorbije jaren,
na een serieuze dip, veel vooruitgang
geboekt en kan de komende jaren nog
een forse sprong voorwaarts maken
(zie Flash, p. 7). �

Biotech is weer in
Inhoud
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VASTGOED

Cofinimmo

Cofinimmo schakelt met de groot-
ste kapitaaloperatie uit haar
geschiedenis eindelijk een ver-

snelling hoger. De vastgoedvennoot-
schap haalt maximaal 285 miljoen EUR
vers kapitaal op, boven op de 190 mil-
joen EUR die ze in maart al had verza-
meld via een private plaatsing van obli-
gaties. Puur balansmatig heeft Cofi-
nimmo dat extra geld niet nodig, maar
de kapitaalronde past naadloos in de
strategische ommezwaai waarmee
Cofinimmo bezig is. Het belang van
de kantoorportefeuille wordt afge-
bouwd, en nieuwe middelen worden
bij voorkeur geïnvesteerd in zorgvast-
goed. Die strategie biedt een betere ver-
houding tussen het risico en het ren-
dement. 

Die koerswijziging verloopt echter
nog vrij traag. Pas onlangs deed Cofin -
immo een eerste grote stap op de
Nederlandse markt van zorgvastgoed
en een klein stapje op de Duitse, terwijl
die markten nettohuurrendementen
van meer dan 7% beloven (bij een
bezettingsgraad van 100%). Op de
Brusselse kantoormarkt bedraagt dat
nettorendement 6,7% én is het risico
op leegstand (en dus een lager rende-
ment) veel groter. Voor zorgvastgoed
in België en Frankrijk bedraag dit ren-
dement 6,2%. 

Dankzij de kapitaalverhoging en obli-

gatie-uitgifte wordt een kwantum -
sprong voorwaarts in de uitrol van de
nieuwe strategie mogelijk. De slag-
kracht van Cofinimmo was nog beperkt
door de noodzakelijke renovatie van
de verouderde kantoorportefeuille. Die
investeringen slorpen in 2016 en 2017
in totaal 140 miljoen EUR op, maar
dankzij de kapitaalverhoging zal die
erfenis niet langer wegen op de wend-
baarheid van het bedrijf. Het opge-
haalde geld zal vooral worden geïn-
vesteerd in de renovatie van kantoor-
gebouwen (109 miljoen), de reconversie
van kantoren (50 miljoen) en bij uit-
breiding in zorgvastgoed (69 miljoen).
Daarnaast wil het bedrijf nog eens netto
350 miljoen investeren in voorlopig
nog niet gedefinieerde projecten. Vol-
gens ons gaat dat geld vooral naar
investeringen in Duits en Nederlands
zorgvastgoed.

Bestaande aandeelhouders hebben

een voorkeurrecht om per zes
bestaande aandelen in te tekenen op
één nieuw aandeel tegen een koers van
95 EUR, wat een korting inhoudt van
7,6% op de theoretische prijs. Deze 95
EUR ligt in lijn met de netto faire
waarde van de portefeuille. Het zorg-
vastgoed zorgt al voor ongeveer even-
veel huurinkomsten als de kantoor-
portefeuille. De vergelijkbare huur -
inkomsten stegen vorig jaar met 1%
en de portefeuille behield vorig jaar
zijn marktwaarde. Dat leverde vorig
jaar een netto courant resultaat op van
6,7 EUR per aandeel en voor dit jaar
rekent het management op 6,85 EUR
per aandeel. 

Het dividend over 2014 blijft op bruto
5,5 EUR per aandeel en werd, samen
met samen het proratadividend over
2015 van 1,96 EUR per aandeel, deze
week uitgekeerd. Voor de bestaande
en nieuwe aandelen begint de divi-
dendteller dus opnieuw te lopen. Bij
de huidige koersen biedt Cofin immo
een relatief stabiel brutodividendren-
dement van ongeveer 5%. �

Conclusie
Cofinimmo biedt beleggers een net-
tohuurrendement van ongeveer 7% en
een brutodividendrendement van onge-
veer 5% aan voor het verse geld dat ze
in de vastgoedvennootschap stoppen.
Zulke rendementen met een beperkt
risico zijn vandaag heel moeilijk te
vinden op de markt. U mag dan ook
intekenen op de kapitaalverhoging.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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TELECOM

Mobistar

De aangekondigde overname
van Base, de dochter van de
Nederlandse KPN-groep, door

Telenet schudt de Belgische telecom-
sector grondig door elkaar. Mobistar
lijkt de pineut van de transactie.
Mobistar en Telenet gingen in 2006
met elkaar in zee, waarbij de kabel-
groep als zogenoemde virtuele ope-
rator (MVNO) tegen betaling van een
huurprijs mocht gebruikmaken van
het mobiele netwerk van Mobistar.
Enkele jaren later werd de overeen-
komst uitgebreid en kwam Telenet
zelf met een mobiel aanbod, waarmee
het door een agressieve prijszetting
heel wat klanten wegsnoepte bij
Mobistar. Toch was dit geen eenduidig
negatief verhaal voor Mobistar, want
indirect nam het aantal betalende
gebruikers van het netwerk flink toe.
Een groot deel van de groei van het
aantal mobiele klanten op het Mobi -
star-netwerk viel dan ook toe te schrij-
ven aan Telenet. 

Het stond in de sterren geschreven
dat Telenet vroeg of laat de stap zou
zetten naar een eigen mobiel netwerk.
In 2012 zette KPN Base al eens in de
etalage, maar het kwam toen niet tot
een verkoop. Veel analisten speculeer-
den er dan op dat Telenet zijn pijlen
zou richten op Mobistar zelf. Die
geruchten werden nog hardnekkiger,

toen Telenet vorig jaar besloot om het
dividend te schrappen. Het aandeel
van Mobistar klom tussen oktober en
begin maart met de helft. Hoewel
Mobistar de jongste kwartalen betere
operationele cijfers kon voorleggen,
viel het grootste deel van de klim van
het aandeel toch toe te schrijven aan
de toegenomen overnamespeculatie. 

Dat Telenet nu alsnog met Base aan
de haal gaat, is dan ook een koude
douche voor het bedrijf. De huidige
MVNO-overeenkomst met Telenet
werd in 2012 voor vijf jaar vernieuwd.
Dat betekent dat het in 2017 over en
uit is. Telenet gaf al aan de lopende
overeenkomst te zullen uitdoen. De
bijna 900.000 mobiele klanten kunnen
overigens niet ineens worden over-
gezet op het Base-netwerk. 

De MVNO-overeenkomst met Tele-
net is goed voor ongeveer een vijfde
van de bedrijfskasstroom (ebitda) van

Mobistar. Die ebitda werd eerder dit
jaar op 260 tot 280 miljoen EUR
geschat. De impact op de ebitda zal
dus iets meer dan 50 miljoen EUR
bedragen. Een flinke streep door de
rekening dus en Mobistar zal dit ver-
lies moeten recupereren met andere
inkomsten. Daarvoor wordt onder
meer gerekend op het vrijmaken van
de kabelmarkt later dit jaar. Die vrij-
making legt de weg open voor Mobi -
star om met een eigen aanbod kabel-
diensten uit te pakken. 

De vraag is of het daaraan ook iets
kan verdienen. Mobistar zal in het
kabelsegment moeten opboksen tegen
de twee mastodonten, Telenet en
Proximus. Alles hangt af van de voor-
waarden waartegen Mobistar breed-
bandtoegang (voor internetdiensten)
en digitale televisie kan inkopen. Die
worden bepaald door de telecom-
waakhond BIPT en worden in principe
volgende maand bekendgemaakt. �

Conclusie
De koersdaling is logisch, gezien het
omzetverlies dat Mobistar te wachten
staat. Het aandeel noteert echter nog
steeds bijna een kwart hoger dan
twaalf maanden geleden. Mobistar
moet nu op eigen kracht groeien. Een
overname door een buitenlands kabel-
bedrijf op zoek naar een mobiel net-
werk is niet uitgesloten. Tegen minder
dan 4 keer de verwachte ebitda is
Mobistar alvast goedkoper dan het
sectorgemiddelde.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Boskalis

Zowat anderhalf jaar geleden
haalde Boskalis, de grootste bag-
germaatschappij ter wereld, een

plaats in de voorbeeldportefeuille bin-
nen het thema consumptie van de
opkomende middenklasse. Achteraf
gezien bleek dat een terechte keuze,
maar we hadden ook geluk dat we het
aandeel tijdig met meer dan 20% kon-
den verkopen. Want sindsdien is het
een duidelijke achterblijver. Enkele cij-
fers ter illustratie. Sinds Ackermans &
vanHaaren (AvH) in september 2013
de macht greep bij CFE, is het Belgische
aandeel met 148% gestegen, tegenover
+58% voor Boskalis. Ook sinds het
jaarbegin is het verschil manifest: +20%
voor CFE tegenover slechts +4% voor
Boskalis. 

Dat is in de eerste plaats de verdienste
van AvH om bij CFE de focus meer en
meer te leggen bij de bagger en weg
te halen van de bouwactiviteiten. Maar
het immense koersverschil is ook een
gevolg van de omgekeerde focus bij
Boskalis: minder klemtoon op bagger
en aandacht voor diversificatie met
het voorbije lustrum de overnames
van SMIT Internationale (assistentie
van binnenkomende en uitgaande zee-
schepen met sleepboten, verder ber-
ging en wrakopruiming) en Dockwise
(specialisatie: verplaatsen van extreem
zware offshoreplatforms). Dat leidde

tot meer spreiding van de inkomsten,
maar viel slecht op de beursvloer in
de context van forse lagere energie-
prijzen en minder werk voor oliedien-
stenspelers. 

Daar komt nu nog de hele heisa rond
Fugro bovenop. Deze Nederlandse
oliedienstenspeler gespecialiseerd is
in de verzameling en interpretatie van
het aardoppervlak en de onderlagen
van de bodem en rotsen. Een deelseg-
ment uit de oliedienstensector dat hele-
maal aan het begin van de onderzoek
en exploratie staat en zodoende heel
gevoelig is voor schommelingen in de
olieprijs. Het aandeel kreeg vorig jaar
dan ook rake klappen. Tot in het najaar
bleek dat Boskalis een oogje had laten
vallen op Fugro en een belang begon
op te bouwen. Volgens de recentste
officiële bekendmaking heeft Boskalis
al 25,1% van Fugro in handen. 

Zoals bij ons is ook in Nederland een

bod op alle aandelen verplicht zodra
de drempel van 30% wordt bereikt.
Een meerderheid van de analisten
denkt ook dat het eerder vroeg dan
laat tot een overname zal komen. Tot
ongenoegen van de bedrijfstop van
Fugro, waar men helemaal niet blij is
met de steeds grotere positie van Bos-
kalis in de oliedienstenspeler. En ook
de beleggers hebben meer dan
gemengde gevoelens. Destijds maakte
ook het SMIT-management heel veel
misbaar, maar dat weerhield Boskalis
er niet van om door te zetten met de
acquisitie. 

De jaarcijfers van Boskalis toonden
een recordomzet van 3,2 miljard EUR,
naast een recordwinst van 490 miljoen
EUR netto. Het orderboek is stabiel op
3,3 miljard EUR of dus 1 keer de jaar-
omzet. Opmerkelijk is de dividend-
verhoging met 29%, tot 1,60 EUR per
aandeel. Vorig jaar stonden de bag-
geractiviteiten voor 53% van de omzet,
Offshore Energy (onder meer Doc-
kwise) voor 39% en SMIT voor 9%. �

Conclusie
Volgens een aantal waarderingscri-
teria is Boskalis nu goedkoper dan
CFE. Tegen 15 keer de verwachte winst
en 9 keer de verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) is het aan-
deel echter nog niet goedkoop genoeg
voor een adviesverhoging. Maar we
volgen het van dichtbij.
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Europese aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



524 APRIL 2015 INSIDE BELEGGEN

LANDBOUW

Syngenta

Syngenta is ontstaan in 2000 en
kwam er na de beslissing van
farmareuzen Novartis en

AstraZeneca om hun agribusiness -
activiteiten samen te voegen. Het aan-
deel werd bij veel Belgische beleggers
bekend toen Syngenta onverwachts
Devgen overnam. De Zwitsers han-
teren regelmatig treffende slogans om
de landbouwproblematiek onder de
aandacht te brengen, zoals ‘We need
to do more from less’ (‘we moeten
meer doen met minder’) of – misschien
nog iets duidelijker – ‘More food from
less land’ (‘meer voedsel van minder
land’). Tegenwoordig hanteren ze als
slogan ‘Bringing Plant Potential to
Life’ (‘we brengen het potentieel van
het gewas tot leven’).

Syngenta is internationaal de chal-
lenger van Monsanto, waarbij de Ame-
rikanen marktleider zijn in zaden. Syn-
genta is dan weer het wereldwijde
nummer één in gewasbescherming
(2,84 miljard USD omzet in het eerste
kwartaal van 2015; 71% van de groeps-
omzet), met een rist selectieve en niet-
selectieve herbiciden (gewasbescher-
mingsmiddelen tegen onkruid), fun-
giciden (middelen tegen schimmel-
ziekten) en insecticiden (middelen
tegen insecten). 

Het was uitkijken naar de eerste
kwartaalcijfers na de beslissing van

de Zwitserse centrale bank midden
januari om het plafond van 1,20 Zwit-
serse frank (CHF) voor 1 EUR niet lan-
ger vast te houden. Syngenta is
wereldwijd actief, maar heeft toch nog
20% van de kosten in CHF. De stijging
van de Zwitserse frank (CHF) ten
opzichte van EUR en USD zal de kos-
ten met ongeveer 150 miljoen USD
doen toenemen of 5% van de ebitda.
Met de jaarcijfers kon het nummer één
in gewasbescherming de markt gerust-
stellen dat het kostenbesparingspro-
gramma van 1 miljard USD de ongun-
stige wisselkoersevolutie (stijging van
de CHF ten opzichte van EUR en USD)
zal compenseren. 

CEO Mike Mack ging toen uit van
stabiele winsten voor 2015, na een
beter dan verwacht resultaat voor
2014. Ten opzichte van een gemid-
delde analistenschatting voor de
ebitda van 2,86 miljard USD voor 2014

haalden de Zwitsers 2,93 miljard USD
of 19,42 USD per aandeel. Mack bleef
bij die prognose na een tegenvallend
eerste trimester. Er zijn twee oorzaken.
Vooreerst is er uiteraard de impact
van de duurdere Zwitserse frank. Op
groepsniveau is in USD-termen sprake
van een omzetdaling van 14% (van
4,68 naar 4,02 miljard USD). Bij con-
stante wisselkoersen is de omzet sta-
biel. Daarnaast is er de lange winter
in de Verenigde Staten en Canada, die
ertoe leidde dat het plantseizoen later
startte. De omzet ging dan ook 16%
achteruit in Noord-Amerika, terwijl
we in Europa over +15% spreken bij
constante wisselkoersen. 

De markt was niet blij met de trading -
update (circa 5% koersdaling), want
het omzetcijfer zat zo’n 10% onder de
analistenconsensus. Tegen 18,5 keer
de verwachte winst 2015 en een onder-
nemingswaarde (ev) van 12 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda) is het aan-
deel ook niet echt goedkoop. �

Conclusie
Het aandeel was aan een remonte
bezig, maar het verhaal rond de CHF
en de tegenvallende tradingupdate
hebben de opmars gestopt. Op korte
termijn is enige bijkomende koersdruk
mogelijk. Op lange termijn blijven we
bij onze positie. Een verdere correctie
biedt ons kansen om de vijf verkochte
aandelen in maart goedkoper terug te
kopen.

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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MDXHEALTH

Kanshebber in
kankerdiagnostica

Het aandeel van het Belgische
diagnosticabedrijf MDxHealth
(MDxH) viel de voorbije weken

met 15% terug, na weliswaar eerst een
koersverdubbeling. Na een zeer moei-
lijke periode heeft het vroegere Onco-
Methylome weer de wind in de zeilen.
Een eerste element daarvoor is de snel
toenemende verkoop van Con-
firmMDx – een test die nagaat of een
bepaalde kanker al dan niet aanwezig
is – voor prostaatkanker in de Ver-
enigde Staten. In 2014 steeg het aantal
verkochte tests met 76%, tot 12.300.
Voor 2015 mikt MDxH op 15 à 17.000
tests, en dat aantal moet de volgende
jaren fors kunnen stijgen. 

Een belangrijke doorbraak kwam er
in november vorig jaar, met het vast-
leggen van de terugbetalingsprijs door
MediCare, de publieke ziekteverzeke-
ring in de Verenigde Staten, op 2030
USD per test (hoger dan verwacht).
Het gaat voorlopig nog om een
beperkte terugbetaling, die onbeperkt
kan worden, nadat een additionele stu-
die (Pascual) succesvol is voltooid. Deze
week rondde MDxH – eerder dan ver-
wacht – de rekrutering af van de eerste
600 patiënten. De resultaten, die al tot
een uitgebreidere terugbetaling kunnen
leiden, volgen normaal nog in de eerste
jaarhelft. Daarna wordt Pascual uitge-
breid tot 1200 patiënten, met resultaten
wellicht in 2016. Intussen wordt de test
wel terugbetaald. 

MDxH verwacht dit jaar nog de
opname van de test in de klinische richt-

lijnen voor kankerbehandelingen van
het National Comprehensive Cancer
Network (NCCN, een gereputeerde
alliantie van 26 bekende kankerbehan-
delingscentra in de Verenigde Staten).
De totale Amerikaanse markt wordt
op 1,7 miljard USD geschat, waarbij
een toekomstig marktaandeel van 10%
als realistisch wordt aangezien.

Een tweede element voor het koers-
potentieel is de goedkeuring vorig
najaar van Cologuard, een innovatieve
test voor darmkanker op basis van
stoelgang De test wordt sinds oktober
in de Verenigde Staten gecommercia-
liseerd door partner Exact Sciences.
MDxH ontvangt tussen 4 en 6% roy-
alty’s op de verkoop, naast een aantal
beperkte mijlpaalbetalingen. De markt
rekent op 45 miljoen USD omzet voor
Exact Sciences in 2015 (was 1,5 miljoen
USD in het vierde kwartaal van 2014),
om in de volgende jaren snel te stijgen
tot 550 miljoen USD in 2018. Op langere
termijn rekent Exact Sciences (alleen al
in de VS) op 1 miljard USD omzet. 

We verwachten dit jaar nieuws over
de ontwikkeling van een ConfirmMDx-
test voor blaaskanker, een markt van
250 miljoen USD. Daarnaast is er nog
de ontwikkeling van InformMDx – een
test die de agressiviteit van de kanker
nagaat – voor prostaatkanker. MDxH
verleende in januari een gelimiteerde
licentie aan Oncgnostics, een Duits dia-
gnosticabedrijf dat een test ontwikkelt
voor het in een vroeg stadium opsporen
van baarmoederhalskanker. MDxH
ontvangt daarvoor een niet meege-
deelde voorafbetaling, mijlpaalbeta-
lingen en royalty’s op de verkoop. 

Het bedrijf beschikte eind december
over 18,9 miljoen USD cash. MDxH
wordt wel eens vernoemd als een
mogelijk overnamedoelwit van Exact
Sciences (of een ander diagnosticabe-

drijf). Hoewel louter speculatief, zien
we de twee grootste aandeelhouders
–Valiance Asset Management, een Brits
investeringsfonds met 17,2% van de
aandelen, en Biovest Comm. van Rudi
Mariën met 16,3% – een aanvaardbaar
bod wel genegen. �

Conclusie
We plaatsen een aankooporder voor
de voorbeeldportefeuille, omdat we
vinden dat het onvermijdelijk boven-
gemiddelde biotechrisico in deze ont-
wikkelingsfase van MdxHealth aan-
vaardbaar is, na de recente koersterug-
val. Een definitieve terugbetaling door
Medicare voor de ConfirmMDx-test
voor prostaatkanker, een degelijke ont-
wikkeling van de verkoop van Colo-
guard en verdere stappen in de ontwik-
kelingspijplijn moeten de koers de
komende twee tot drie jaar fors hoger
kunnen duwen. 

Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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De edelmetalen blijven dit jaar
opnieuw fors achter op de pres-
tatie van de aandelenmarkten.

Goud en zilver kunnen (in USD) nog
een bescheiden rendement voorleggen,
maar bij platina en palladium is dat
niet het geval. De cijfers ogen iets vrien-
delijker in euro (EUR), maar toch valt
niet naast de underperformance te kij-
ken. De platinaprijs viel in maart terug
tot onder de grens van 1100 USD – het
laagste niveau sinds de zomer van 2009.
Na een bescheiden herstel tot 1150 USD
noteert platina nog altijd 5% onder het
niveau van het jaarbegin.

Vrij gezond
De lage platinaprijs brengt investeer-

ders in verwarring, want fundamenteel
lijkt de platinamarkt op het eerste
gezicht vrij gezond. De mondiale pla-
tinamarkt was zowel in 2012, 2013 als
2014 in deficit. Toch zijn de boven-
grondse voorraden, ondanks verschil-
lende jaren met aanbodtekorten, nog
steeds erg omvangrijk. Volgens de
World Platinum Investment Council
waren ze eind 2014 teruggevallen naar
2,56 miljoen troy ounce of ongeveer
een derde van de wereldwijde mijn-
productie, tegenover nog 4,14 miljoen
troy ounce een jaar eerder. 

Door de aanhoudende stakingen in
Zuid-Afrika daalde de productie van
geraffineerd platina vorig jaar met 11%,
tot 161 ton. Zuid-Afrika staat in voor
ongeveer 70% van de mijnproductie.
Die sterke geografische concentratie
maakt platina gevoelig voor aanbod-
schokken. Zonder nieuwe sociale
onrust kunnen we ervan uitgaan dat
de output van de Zuid-Afrikaanse mij-
nen dit jaar zal vooruitgaan. Een spec-
taculaire vooruitgang zit er echter niet
in. 

De lagere mijnproductie wordt voor
een deel gecompenseerd door een hoger
secundair aanbod. De hoeveelheid gere-
cycleerd platina (onder meer uit oudere
katalysatoren) steeg vorig jaar met 13%,
tot een recordhoeveelheid van 71 ton.
Analisten van Metals Focus zien dit cij-
fer dit jaar nog verder toenemen.

Deficit
Toch verwachten analisten dat er ook

dit jaar weer een deficit zal zijn op de
mondiale platinamarkt. De vraag zal
verder stijgen door de hogere autover-
kopen in Europa en de Verenigde 
Staten. Daarna zal ook de vraag voor
juwelen en investeringen (ongeveer
een derde van het totaal) in Azië terug
aantrekken.

De klassieke aanbieders van hef-
boomproducten hebben allemaal ver-
schillende mogelijkheden in hun
gamma om in platina te beleggen. De
onderliggende waarde is daarbij de
spotprice en geen termijncontract. Dat
kan belangrijk zijn omdat ook buiten
de Euronext-handelsuren het stoploss -
niveau kan worden aangetikt. Houd
daar dus rekening mee bij het bepalen
van de stoploss. 

BNP Paribas Markets biedt zeven tur-
bo’s long aan met hefbomen die uit-
eenlopen van 2,6 tot 18,6. Het verschil
tussen aan- en verkoopkoers (spread)
schommelt tussen 4 en 8 eurocent. ING
heeft zes sprinters long in het gamma,
met hefbomen tussen 3,4 en 11,4 waar-
bij de spread 4 eurocent bedraagt. ABN
Amro Markets hanteert dan weer de
kleinste spread (3 eurocent) en biedt
elf turbo’s long aan met een spread tus-
sen 2,6 en 9,9. We bespreken drie sce-
nario’s met respectievelijk een laag,
gemiddeld en hoog risico.

Platina Turbo Long (laag risico) 
Isin-code: NL0011050497
Munt: EUR
Financieringsniveau: 716,16
Referentieprijs: 1151
Stoploss: 752
Hefboom: 2,65
Koers: 4,04/4,07

Deze turbo long van ABN Amro Mar-
kets is de meest defensieve in het
gamma met een verschil van 53% tus-
sen de actuele platinaprijs en de stop-
loss. Dit niveau werd voor het laatst in
oktober 2008 bereikt. Daarvoor was
het al van in 2003 geleden dat platina
nog zo goedkoop was. De hefboom
ligt, gezien het beperkte risico, aan de
lage kant.

Platina Sprinter long (gemiddeld risico)
Isin-code: NL0009905256
Munt: EUR
Financieringsniveau: 908,33

Referentieprijs: 1151
Stoploss: 976
Hefboom: 4,6
Koers: 2,27/2,31

Bij deze sprinter van ING bedraagt
het verschil tussen de stoploss en de
actuele platinaprijs nog 18%. De stop-
loss bevindt zich net onder de psycho-
logisch belangrijke grens van 1000 USD.
De hefboom is al een stuk hoger dan
in het vorige voorbeeld, maar toch blijft
het risico vrij beperkt.

Platina Turbo Long (hoog risico) 
Isin-code: NL0011091673
Munt: EUR
Financieringsniveau: 1030,78
Referentieprijs: 1151
Stoploss: 1082
Hefboom: 9,68
Koers: 1,13/1,17

Met deze turbo long van BNP Paribas
Markets verkleint de marge tussen de
referentieprijs en de stoploss naar 6,4%.
Dat is niet zo veel, maar de hefboom
is wel aantrekkelijk. Speculanten die
het onderste uit de kan willen halen,
kunnen zelfs nog een stap verder gaan.
Beleggers die verkiezen om zonder hef-
boom in platina te investeren, kunnen
dat ook doen via een tracker. Veruit de
grootste en meest liquide is PPLT. 

ETFS Physical Platinum Shares (PPLT)
Tickersymbool: PPLT
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: januari 2010
Prestatie sinds 1/1/2015: -4,9 %
Rendement op 12 maanden: -19,1 %
Rendement op 3 jaar: -28,5 %
Gemiddeld dagvolume: 29500
Activa onder beheer: 585 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,6 %

Deze tracker wordt uitgegeven door
ETF Securities en noteert op de NYSE
Arca (in USD) met als tickersymbool
PPLT. De onderliggende waarde
bestaat uit fysiek platina in kluizen in
Zürich en Londen. Elk deelbewijs ver-
tegenwoordigt een tiende van een troy
ounce platina maar kan niet worden
ingeruild tegen fysiek metaal. Op 17
april had PPLT 503755 troy ounce
onder beheer. De prijs van PPLT evo-
lueert dus mee met die van de spotprice
van platina zelf maar kan licht afwijken
omwille van de beheersvergoeding
(0,6% op jaarbasis) en een klein gedeelte
liquiditeiten. �

Derivaten

Platina is een
achterblijver
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Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Het Leuvense biotechbedrijf Thrombogenics richt een
nieuwe dochter op, Oncurious, die zich toelegt op de
ontwikkeling van het potentiële TB-403-geneesmiddel
voor de behandeling van hersentumoren bij kinderen.
Het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie neemt een
minderheidsbelang in het nieuwe bedrijf, terwijl het
Zweedse Biovent International mee kan instaan voor
de ontwikkeling van de molecule. Thrombogenics focust
op oftalmologie en het aanzwengelen van de tegenval-
lende verkopen van Jetrea. Het aandeel probeert te con-
solideren, nadat op 4,80 EUR een bodem werd gevormd.
Een doorbraak boven de horizontale weerstand op 6,20
EUR zou een technisch aankoopsignaal genereren. 

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

Nokia kondigde een fusie met het Franse Alcatel-
Lucent aan en biedt 15,6 miljard EUR voor de Franse
groep. Het bod gebeurt volledig in aandelen en per aan-
deel Alcatel-Lucent krijgen de bestaande aandeelhouders
0,55 aandeel van Nokia. Nokia beloofde het bestaande
reorganisatieplan van Alcatel-Lucent, Shift, niet te ver-
storen. Het nieuwe bedrijf mikt in 2019 op synergie-
voordelen van 900 miljoen EUR per jaar, terwijl de fusie
moet worden afgerond in de eerste helft van 2016. De
nieuwe fusiegroep zal wereldwijd 110.000 werknemers
tellen. De koers van ALU viel redelijk sterk terug, na de
eerdere hoerasprong waarbij 4,50 EUR werd aangetikt. 

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

In het eerste kwartaal van dit jaar zag Unilever de
omzet met 12,3% aantrekken, tot 12,8 miljard EUR. Dat
was in belangrijke mate te danken aan gunstige valu-
taeffecten. De groei van het Brits-Nederlandse bedrijf
wordt nog altijd gedragen door de opkomende markten,
die goed zijn voor 60% van de totale omzet. De divisie
Personal Care presteerde goed en de groep gaat uit van
een verdere volumeverbetering voor de rest van 2015.
Het kwartaaldividend van Unilever wordt opgetrokken
met 6%. Een aantal analisten trok het koersdoel voor
Unilever op. Dit jaar steeg de koers van Unies al met
meer dan 30% en de trend blijft opwaarts gericht. Op
39 EUR ligt steun. 

De algemene vergadering van de non-ferrogroep Nyr -
star op 29 april 2015 belooft spannend te worden. Er
heerst onenigheid tussen de raad van bestuur van Nyr -
star en de Nederlandse aandeelhouder Trafigura, die
een belang van 15,3% heeft, over de benoeming van
nieuwe bestuurders. Nyrstar wil slechts weten van een
van de twee bestuurders die Trafigura voorstelt. De
beurskoers van Nyrstar heeft weinig last van die pro-
blemen. Die blijft sterk à la hausse gericht en sinds het
dieptepunt van december 2013 is hij meer dan verdub-
beld. Op 3 EUR ligt een sterke horizontale steun, terwijl
op 4 EUR historische weerstand ligt. Een doorbraak kan
voor nieuw haussepotentieel zorgen. 



INSIDE BELEGGEN 24 APRIL 201510

Onlangs kwam de Nederlands-
Britse oliereus Royal Dutch
Shell (29,36 EUR) in het nieuws

door de overname van zijn Britse sec-
torgenoot BG Group, waarvoor de
groep 47 miljard GBP op tafel legt. Dat
kan veel lijken, maar zowat een derde
van dit bedrag wordt vergoed via de
uitgifte van eigen aandelen. De Britse
groep staat sterk in vloeibaar aardgas,
waarin ze de derde grootste speler ter
wereld is. Daarnaast heeft BG Group
aanzienlijke belangen in Brazilië, waar
ze een partner van Petrobras is.

Royal Dutch Shell wordt door die
acquisitie wereldleider op de mondiale
gasmarkt. Lng wordt overigens
beschouwd als een groeimarkt die de
komende jaren een stuk van de steen-
kool- en de oliemarkt kan inpalmen.
Bovendien rekent de groep op schaal-
voordelen van 2,5 miljard EUR per jaar.
Goed om te weten voor de aandeel-
houders is dat de overname geen
invloed zal hebben op het royale divi-
dend van 1,88 USD per jaar dat de
groep uitkeert. Om de fusie door te
voeren, moet zowel Royal Dutch Shell
als BG Group niet-kernactiviteiten ver-
kopen voor een bedrag van 30 miljard
USD. 

Royal Dutch Shell blijft tegen een
koers-boekwaardeverhouding van 1,1
en een brutodividendrendement van
6% aantrekkelijk gewaardeerd. Voor

opties kunt u terecht op Euronext
Amsterdam. De langstlopende series
expireren pas in december 2019, maar
die vinden we te lang. We geven de
voorkeur aan de opties die lopen tot
december 2016.

Callspread
Koop call dec ’1628 @ 2,55 EUR
Schrijf call dec ’1632 @ 1,05 EUR
In deze callspread stopt u weinig geld,

terwijl u een mooie opbrengst kunt ver-
dienen als de koers van Royal Dutch
Shell een beetje aantrekt. Daarvoor hebt
u meer dan anderhalf jaar de tijd. De
aankoop van de call december 2016
met strike 28 komt u op een investering
van 255 EUR voor een standaardcon-
tract van 100 onderliggende aandelen
te staan, terwijl u zowat 40% van dat
bedrag recupereert als u gelijktijdig de
call 32 met dezelfde afloopdatum
schrijft (verkoopt). Uw inzet bedraagt
dus 150 EUR (255 – 105), en dat betekent
dat uw break-even in de buurt van de
huidige koers ligt. Stijgt de koers, dan
behaalt u winst, en wordt minstens 32
EUR bereikt, dan boekt u een winst
van 250 EUR of 167% meer dan uw
inzet. Om dat te bereiken, volstaat een
hausse van het onderliggende aandeel
met 9%.

Put schrijven
Schrijf put dec ‘1626 @ 2,30 EUR

De premies voor puts liggen aan de
hoge kant en dat heeft te maken met
de royale kwartaaldividenden die wor-
den uitgekeerd. In ieder geval lijkt de
premie van 230 EUR die u op zak steekt
voor het schrijven van de put december
2016 met uitoefenkoers 26 aantrekke-
lijk, want dat betekent dat u per saldo
pas verlies lijdt bij koersen onder 23,70
EUR, zodat u over een baissemarge
van 19% beschikt. Bedenk daarbij dat
Royal Dutch Shell een defensief aan-
deel is dat in de regel weinig beweging
laat zien.

Driepoot
Koop call dec ’1628 @ 2,55 EUR
Schrijf call dec ’1632 @ 1,05 EUR
Schrijf put dec ‘1624 @ 1,50 EUR
Deze driepoot combineert de call-

spread met het schrijven van een
(ongedekte) put, meer bepaald de put
december 2016 met strike 24. In totaal
stopt u niets in deze combinatie. De
premie die u opstrijkt voor de geschre-
ven put is gelijk aan wat u betaalt voor
het opzetten van de callspread (150 +
105 – 255). Deze driepoot levert winst
op bij koersen hoger dan 28 EUR, ter-
wijl u pas verlies lijdt als de koers van
de oliegigant op de vervaldag lager
dan 24 EUR staat. Ten opzichte van
de huidige koers betekent dit dat u
over een baissemarge van 18%
beschikt. �

Ik ben aandeelhouder van Galapa-
gos. Mag ik mijn aandelen nog bijhou-
den na de recente, forse stijging? 

We schreven al dat 2015 voor het Bel-
gische biotechbedrijf Galapagos
(GLPG) een cruciaal jaar zou worden
vanwege de verwachte resultaten van
2 fase IIb-studies met GLPG0634.
GLPG0634 – intussen omgedoopt tot
filgotinib – is een JAK-1-remmer (een
eiwit dat werkzaam is bij ontstekings-
ziekten), waarvoor GLPG in 2012 een
belangrijke deal sloot met AbbVie. Het
gaat om de DARWIN 1- en DARWIN

2-reumastudies, met in totaal 875
patiënten. 

De hoop op positief nieuws – getuige
de forse koersstijging de voorbije
maanden – bleek terecht, want vorige
week rapporteerde GLPG heel posi-

tieve werkzaamheids- en veiligheids-
resultaten voor DARWIN 1. Het gaat
nog maar over de resultaten na 12
weken behandeling, maar belangrijk
is dat de scores beter zijn dan van Xel-
janz – de enige JAK-1-remmer op de

markt, in handen van Pfizer, met een
omzet van 308 miljoen USD in 2014 –
en minstens gelijkwaardig aan die van
baricitinib, een product in fase III van
Eli Lilly. De resultaten van de volledige
studie – na 24 weken behandeling –
volgen binnen enkele maanden. De
eerste resultaten van DARWIN 2
(behandeling enkel met filgotinib,
tegenover samen met methotrexaat in
DARWIN 1) komen eraan binnen
enkele weken, met volledige resultaten
tijdens de zomer. 

De hamvraag is nu of AbbVie filgo-
tinib zal inlicentiëren, wat een mijl-
paalbetaling van 200 miljoen USD zou
opleveren. Op basis van de eerste

Opties

Lezersvragen

GALAPAGOS WIL EEN
NOTERING OP NASDAQ.

Haussecombinaties op Royal Dutch Shell



resultaten lijkt die kans groot, maar
het probleem is dat AbbVie zelf ook
een JAK-1-remmer (ABT-494) ontwik-
kelt, waarvan de fase II-studieresul-
taten deze zomer worden verwacht.
De inlicentiëringsbeslissing zal dus
pas na die resultaten worden geno-
men, al sluit de markt ook een over-
namescenario niet uit. Tijdens de
komende maanden rapporteert GLPG
de resultaten van een fase II-studie
met filgotinib voor de ziekte van
Crohn, waarna AbbVie over een licen-
tiëring (met 50 miljoen USD mijlpaal)
zal beslissen. 

GLPG diende intussen een voorbe-
reidende aanvraag in voor een beurs-
notering op Nasdaq. De beursgang in
de Verenigde Staten zou gepaard gaan
met de uitgifte van nieuwe aandelen
(150 miljoen USD; 13,6% verwatering).
Het bedrijf profiteert daarmee verstan-
dig van het historische momentum.
Tegelijk lijkt hiermee een scenario te
worden voorbereid om desnoods zelf
de fase III-studies met filgotinib te
financieren. Gezien die verwachte
nieuwsstroom zouden we bestaande
posities behouden. Wel gedeeltelijk
winst nemen als de positie te groot is
geworden (rating 2C). 

Zou het niet beter zijn om in de voor-
beeldportefeuille de positie in Uranium
Participation Corp om te ruilen voor
Cameco, gezien het grotere opwaartse
potentieel? 

We hanteren voor beide aandelen
een koopadvies, maar kleven een hoger
risicoprofiel op Cameco (rating 1C).
Er is dan ook een fundamenteel ver-
schil tussen beide bedrijven. Cameco
is de grootste uraniummijnbouwer in
de wereld (zie ook IB16A). Onlangs
veerde het aandeel op na de aankon-
diging van een leveringscontract met
India. Mijnbouwindustrie betekent
echter allerhande risico’s, zoals ver-
gunningsproblemen, geologische pro-
blemen, risico van nationalisaties en
sociale onrusten. Uranium Participa-
tion Corp daarentegen werd in 2005
opgericht en heeft als doel meerwaarde
te creëren via het op lange termijn
investeren in fysiek uranium. Het
bedrijf geeft ons de gewenste bloot-
stelling aan de evolutie van de urani-
umprijs, zonder de traditionele mijn-
bouwrisico’s. 

Hoewel geduld vereist is, blijven we

ervan overtuigd dat op langere termijn
hogere uraniumprijzen – minstens 70
tot 75 USD per pound, tegenover de
huidige spotprijs van 39 USD – abso-
luut onvermijdbaar zijn om nieuwe
mijnprojecten rendabel te kunnen
opstarten. Vroeg of laat zullen die
nodig zijn om de verwachte structurele
toename van de uraniumvraag het
komende decennium (+48%) op te
vangen. Daarnaast kunnen ook schok-
ken aan de aanbodzijde voor tijdelijke
opwaartse prijsbewegingen zorgen. 

Sinds we Uranium Participation in
maart 2014 in de voorbeeldportefeuille
opnamen, presteerde het 20% beter
dan Cameco. Op het moment van onze
eerste aankoop noteerde het aandeel
met een premie van 12% op de toen-
malige intrinsieke waarde (NAV) van
4,97 CAD per aandeel. Intussen blijft
het proces voor het opnieuw opstarten
van de eerste Japanse kerncentrales
maar aanslepen, en de premie op de
NAV was eind maart 2015 omgebogen
in een ongewoon hoge korting van
12,8% (NAV was 6,46 CAD per aan-
deel). Deze forse beweging met 25%
kan voor 15% verklaard worden door
de duurder geworden USD tegenover
de Canadese dollar (CAD), maar het
saldo heeft dus te maken met het sen-
timent tegenover de sector. 

Het bedrijf startte een inkooppro-
gramma voor maximaal 7,5 miljoen
aandelen (6,42% van het totaal), dat
nog loopt tot november 2015. In maart
werden de eerste 356.500 aandelen
ingekocht en meteen geschrapt. We
houden onze positie in Uranium Par-
ticipation stevig vast (rating 1B). �
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Agenda

Maandag 27 april
GDF Suez: resultaten Q1 

Dinsdag 28 april
VS: consumentenvertrouwen Conference
Board
VS: Vastgoed S&P Case-Shiller index
Banco Santander: resultaten Q1
Bone Therapeutics: jaarresultaten 2014
Daimler: resultaten Q1 
Hamon: resultaten Q1
Pfizer: resultaten Q1
Philips: resultaten Q1
Telenet: resultaten Q1
Total: resultaten Q1
Umicore: tussentijdse verklaring Q1

Woensdag 29 april
EU: ondernemersvertrouwen
Japan: beurs Tokyo gesloten
BBVA: resultaten Q1
Delhaize: resultaten Q1
Deutsche Bank: resultaten Q1
DSM: resultaten Q1
Fugro: tussentijdse verklaring Q1
Iberdrola: resultaten Q1
Nyrstar: tussentijdse verklaring Q1
Volkswagen: resultaten Q1

Donderdag 30 april
Duitsland: werkloosheid
EU: werkloosheid
EU: inflatie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
AirFrance-KLM: resultaten Q1
BASF: resultaten Q1
Bayer: resultaten Q1
BNP-Paribas: resultaten Q1
Euronav: resultaten Q1
Exmar: resultaten Q1
RoyalDutch: resultaten Q1
Sanofi: resultaten Q1
UCB: resultaten Q1

Vrijdag 1 mei
Euronext beurzen (Brussel, Parijs,
Amsterdam), Frankfurt, Milaan, Madrid,...
gesloten
VS: autoverkoop
Chevron: resultaten Q1

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

De visualisatiespecialist Barco
is veel beter aan het boekjaar
2015 begonnen dan verwacht.

Dat leert de tradingupdate over het
eerste kwartaal. De analistenconsensus
stond op een omzet van 220 miljoen
EUR, maar het West-Vlaamse techno-
logiebedrijf toonde een omzetcijfer
van 241,6 miljoen EUR. Dat is niet
alleen 14,6% meer dan in de eerste
drie maanden van 2014, maar ook
bijna 10% boven de gemiddelde ana-
listenschatting. De aangename ver-
rassing kwam van de grootste afde-
ling, Entertainment. Daar zien we een
omzettoename met 18,4%, tot 134,9
miljoen EUR. Het gunstige effect van

de forse klim van de Amerikaanse dol-
lar laat zich sneller voelen dan ver-
wacht. 

De bedrijfstop toonde zich bij de
voorstelling van de jaarcijfers 2014
nog erg voorzichtig, met een licht stij-
gende omzet en een verbetering van
de winstgevendheid als prognose voor
dit jaar. Het is echter te wachten tot
de bekendmaking van de halfjaar -
resultaten voor een aanpassing van
de vooruitzichten. Ook over eventuele
overnames – Barco zit op een oorlogs-
kas van ruim 200 miljoen EUR – viel
geen nieuws te rapen. Maar ook in de
evolutie van het orderboek zien we
beterschap. Dat orderboek is met 37,5

miljoen EUR gestegen sinds het jaar-
begin, tot 339,7 miljoen EUR. Dat is
een toename met ruim 2% tegenover
een jaar eerder. De markt reageerde
positief op de tradingupdate. 

Tegen amper iets meer dan 1 keer
de verwachte boekwaarde en minder
dan 5 keer de verwachte verhouding
tussen de ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) blijft
het aandeel te goedkoop gewaardeerd.
We verhogen onze faire waarde en
ons koersdoel van 62 naar 66 EUR.
We handhaven dan ook het advies
koopwaardig (rating 1B) en leggen
zelfs een aankooplimiet om onze posi-
tie verder aan te vullen. �

Barco start sterk

+14,9%

Aankoop: we kopen 20 aandelen Barco bij tegen maximaal 57,60 EUR; 275 aandelen Velcan Energy tegen maximaal 12,65 EUR; 500
aandelen MDxHealth tegen maximaal 5,12 EUR - Verkoop: we hebben 20 aandelen Solvay verkocht tegen 135,40 EUR (2693,05 EUR) en
250 aandelen Petrobras tegen 8,655 USD (2017,9 EUR)

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van
Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313 (opvolging), 078/353.305 (werving)
of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage: 299 EUR, bijkomende opbergmap:12
euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC KREDBEBB met vermelding van ‘map In -
side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden. Infor matie afkomstig
van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen, maar zonder onze verantwoordelijkheid. 

Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type scan dan
deze code en ontdek onze site.


