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We trappen een open deur in
als we stellen dat de edel -
metalen de jongste jaren niet

hebben uitgeblonken op de financiële
markten. Dat staat in schril contrast
met het decennium daarvoor. Toen
schitterden goud en andere edelmeta-
len vanwege de drang naar zekerheid
in turbulente tijden. De financiële crisis
bracht het vertrouwen van beleggers
in hun bank en het financiële systeem
aan het wankelen. Daarop volgde nog
de eurocrisis, de angst voor een aanslag
op het spaargeld door de overheden
in hun drang naar geld om de begro-
tingsput te dichten (zie ook Cyprus-
crisis) en het zeer expansieve monetaire
beleid door de centrale banken, waarbij
expliciet een verzwakking van de natio-
nale munt werd nagestreefd.
Dat waren voldoende argumenten

voor steeds meer beleggers om een
stuk van hun vermogen in edelmetalen
te beleggen. Het-
zij fysiek, maar
ook en vooral in
financiële pro-
ducten. De edel-
metalen piekten
in 2011, maar de echte neergang kwam
er pas sinds vorig jaar. Beleggers her-
wonnen steeds meer hun vertrouwen
in het financiële systeem, want ze raak-
ten er meer en meer van overtuigd dat
de centrale banken de crisis hadden
afgewend. Bovendien zagen ze eerder
signalen van deflatie dan van inflatie
en liepen ze vooruit op een ommekeer
in de Amerikaanse monetaire politiek.

Goud-zilverratio
De goudprijs, die van 250 naar 1900

USD per ounce (28,35 gram) was
geklommen tussen 2001 en 2011, is van-
daag terug tot 1200 USD gezakt. Of
bijna 40% minder, waarvan meer dan
30% daling sinds begin vorig jaar. De

goudkevers hebben afgezien, maar wat
dan gezegd van beleggers in zilver?
Sinds de zilverpiek in de buurt van 
50 USD per ounce loopt de terugval op
tot afgerond 70%, waarvan 50% sinds
begin 2013. 
Zilver blijkt altijd goud met een hef-

boom te zijn – naar boven, maar ook
naar beneden. Boven op het verhaal
van hedging tegen risico heeft zilver
ook een resem industriële toepassin-
gen. De verminderde groeiperspec-
tieven voor de wereldeconomie in het
algemeen en de opkomende landen
in het bijzonder hebben ook de indus-
triële vraag naar zilver negatief beïn-
vloed.
Dat leidt ertoe dat de goud-zilverratio,

die weergeeft hoeveel ounce zilver
nodig is om 1 ounce goud te kopen, op
een erg hoog niveau staat. Op de piek
in 2011 bedroeg die ratio 38, maar van-
daag zitten we op 75. Goud is, verge-

leken met zilver,
dus duur of over-
gewaardeerd, of
zilver is goed-
koop en onderge-
waardeerd. Een

verhouding die we in het verleden niet
zo vaak zijn tegengekomen, en zeker
niet de voorbije jaren.
We gingen dan ook op zoek naar

fors gezakte zilveraandelen. Aan
keuze geen gebrek, maar uiteindelijk
hebben we gekozen voor Silver
Whea ton (ticker SLW; zie Flash p. 7).
Het aantrekkelijke aan Silver Wheaton
is dat het om een royalty- of strea-
mingbedrijf gaat, dat overeenkomsten
sluit met operationele mijnen en geld
verdient op gerealiseerde productie.
Vergelijkbaar met Franco-Nevada
voor goud. De dalende zilverprijs laat
toe betere deals te doen en is dus niet
volledig negatief voor een bedrijf als
SLW. �

Goedkoop zilver
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RETAIL

Colruyt

De nettowinst van Colruyt over
de eerste helft van het boekjaar
2014-2015 laat een verhoopte

stijging van de nettowinst van 2,6%
zien. De winst per aandeel steeg zelfs
met 5,7%. Maar schijnt bedriegt soms.
De stijging van de winst per aandeel
is vooral het gevolg van het inkoop-
programma van eigen aandelen dit
jaar. En de stijging van de nettowinst
is voor ongeveer 10 miljoen EUR te
danken aan enkele eenmalige maat-
regelen, zoals een meerwaarde van
6,6 miljoen op de verkoop van het
belang in Parkwind en een licht lagere
effectieve belastingvoet. 
Het bedrijfsresultaat (ebit) is een

betere weerspiegeling van de moeilijke
marktomstandigheden, en hier moet
Colruyt 4,5% toegeven. Het manage-
ment houdt weliswaar vast aan de
eerder geformuleerde doelstelling om
dit boekjaar minstens evenveel netto-
winst te maken als vorig jaar, maar
telt nu ook de eenmalige inkomsten
mee om tot dit resultaat te kunnen
komen. Anders gezegd: het onderlig-
gende winstcijfer zou toch een tik krij-
gen dit jaar. 
De marktomstandigheden blijven

dan ook onveranderd heel moeilijk.
De consument blijft resoluut kiezen
voor goedkopere producten, en zal
die kieskeurigheid pas laten varen als

het vertrouwen in de eigen financiële
situatie terugkeert. Dat zit nog niet in
de kaarten. Colruyt verwacht op korte
termijn geen herstel, noch van het eco-
nomisch klimaat, noch van het con-
sumentenvertrouwen. 
Toch duikt er een nieuw element op.

De daling van de olieprijzen heeft
zulke proporties aangenomen, dat dit
niet zonder gevolgen kan blijven voor
de Belgische economie en de koop-
kracht. In vergelijking met november
vorig jaar sparen de gezinnen op jaar-
basis al 1,4 miljard EUR uit op hun
energiefactuur. Dat geld is beschikbaar
om te besteden, in een Colruyt-winkel
bijvoorbeeld. In afwachting van betere
tijden kiest Colruyt er terecht voor om
het marktaandeel te verdedigen. Maar
dat is door de stevige concurrentie
enkel mogelijk door fors toe te geven
op de prijzen en door flinke promoties
uit te delen. Lagere prijzen roomden

de  bedrijfsmarge met 50 basispunten
af, tot 5,5%. 
Die strategie bleef niet zonder succes.

Het marktaandeel steeg lichtjes, tot
26,4%. Opvallend ook is de stevige
omzetstijging van 10% in het segment
Dreamland en Dreambaby dankzij
een aantal speelgoedhypes en een
mooi voorjaar. Ook in Frankrijk
groeide de omzet met meer dan 10%,
maar daar zijn de marktomstandig-
heden nog moeilijker en blijft het
maken van winst voorlopig uit. De
dalende marge verklaart natuurlijk
wel waarom de stijgende omzet
(+3,9%) zich niet vertaalt in een stijging
van de bedrijfswinst. Voor dit boekjaar
en de volgende één tot twee jaar ver-
wacht het management een toename
van de omzet met 2% tot 4% per jaar,
waarvan de helft zou komen van de
uitbreiding van het winkelpark. Het
ligt echter in de handen van de con-
sument of die omzetstijging ook zal
resulteren in een winststijging. �

Conclusie
Colruyt weet de winst te handhaven

in moeilijke marktomstandigheden,
al is daarvoor nu de hulp van eenma-
lige elementen nodig. In afwachting
van nieuwe winstgroei is de koers-
winstverhouding wel weer opgelopen
tot 17, waardoor de waardering fair
te noemen is. De promoties op een Col-
ruyt-aandeel zijn door de recente stij-
ging van de koers verdwenen. Vandaar
de adviesverlaging. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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MEDIA

EVS

Beleggers en analisten hadden
van dit jaar veel meer verwacht
bij EVS Broadcast Equipment.

Ook wij. EVS heeft een specifiek profiel
en realiseert de omzetpieken tijdens
de grote sportevenementen, met
voorop natuurlijk de Olympische
Zomerspelen en de Wereldbeker Voet-
bal. Tijdens die mega-evenementen
kan EVS flink wat extra materiaal ver-
huren. Maar de Luikse onderneming
zal geen sterk 2014 afleveren. De omzet
steeg weliswaar in de eerste negen
maanden met 11,4%, tot 100,9 miljoen
EUR, maar als we de huurinkomsten
gelinkt aan de Olympische Winterspe-
len in het Russische Sotsji en de Wereld-
beker Voetbal in Brazilië eruit filteren,
samen met de wisselkoersschom -
melingen, dan keert het plaatje en zitten
we met een daling van 3%. 
Daarbij komt dan ook nog eens dat

door de forse technologie-investeringen
de bedrijfswinstmarge (ebit-marge) al
een tijd onder druk staat. Al was er op
dat vlak wel beterschap in het derde
trimester, met een ebit-marge van
39,8%. Hierdoor is na drie kwartalen
sprake van een licht herstel van 35,9
naar 36,9% door een stijging van de
ebit in de periode januari-september
van 32,5 naar 37,2 miljoen EUR of een
klim met 14,5%. De nettowinst nam
toe van 23,3 naar 27,3 miljoen EUR (of

van 1,73 naar 2,02 EUR per aandeel;
+16,8%). 
EVS beschikt over een unieke positie

in de wereld van de live-sportverslag-
geving. Het voordeel daarvan is de nog
altijd hoge winstmarge. Het nadeel is
dat die markt niet megagroot is en dat
het marktaandeel moeilijk nog specta-
culair kan toenemen. Vandaar dat EVS
al enige tijd marktaandeel probeert te
behalen in de business van Entertain-
ment, Nieuws en Media (ENM). Die
markt is viermaal groter, maar voor-
lopig wist EVS maar enkele procenten
van deze markt in te palmen. Ondanks
een beter dan verwacht derde trimester
blijft het management bij de prognose
van een bescheiden omzetgroei (‘low
single digit’) of iets tussen 0 en 5%, wat
overeenkomt met een omzetcijfer tus-
sen 130 en 135 miljoen EUR. 
De bedrijfstop haalt de zwakte in de

live-productieservermarkt aan om de

mindere perspectieven op korte termijn
te duiden. Dat vertaalt zich in een erg
zwak orderboek (-35% ten opzichte
van het recordcijfer een jaar geleden).
In november en december zullen dan
ook nog wat orders moeten binnen -
komen en verwerkt worden om de jaar-
prognose te halen. Gezien de extra
investeringsinspanningen, waardoor
de bedrijfskosten dit jaar met 10% zul-
len toenemen, zal de winst wellicht
dalen dit jaar en dat is voor een even
jaar toch wel uitzonderlijk. We gaan
voorlopig uit van een winst tussen 2,1
en 2,2 EUR per aandeel. 
Blijft er de kwestie van het dividend.

De vooropgestelde winst ligt in de
buurt van het (bruto)dividend van 2,16
EUR per aandeel van boekjaar 2013.
De verlaging van het interim-dividend
van 1,16 naar 1 EUR per aandeel geeft
aan dat we maximaal op 2 EUR per
aandeel zullen mogen rekenen. Een
beperkte dividendverlaging dus, maar
op basis van de huidige (gezakte) beurs-
koers wel mogelijk 7,5% dividendren-
dement bruto. �

Conclusie
De koers zit in een serieuze dip.

Nochtans blijft EVS een bedrijf met
een sterke marktpositie dankzij een
superieure technologie. Mede dankzij
een verwacht dividendrendement van
7,5% bruto handhaven we ons positief
advies, al moeten we wellicht 1 à 2
jaar wachten op een degelijke return.
Tenzij er een overnamebod komt.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



HOLDING

HAL Trust

De Nederlandsch-Amerikaan-
sche Stoomvaartmaatschappij
(NASM), opgericht door de

familie Van der Vorm in Rotterdam in
1873, zegt u meer dan waarschijnlijk
niets. Maar het is wel de start van de
huidige portefeuillemaatschappij HAL
Trust. Een lange traditie is een van de
raakvlakken met het Belgische Acker-
mans & van Haaren (AvH). Andere
gelijkenissen tussen AvH en HAL Trust
zijn de mengeling van de genoteerde
en niet-beursgenoteerde belangen (bij
HAL zowat fiftyfifty), een langeter-
mijnvisie mét een actieve rol in de
bedrijfsvoering (hands-on), met als
gevolg een focus op een beperkt aantal
bedrijven en sectoren. 
Terwijl AvH de plak zwaait bij DEME

(via CFE), is HAL Trust de belangrijkste
aandeelhouder (34,3% van de aande-
len) van ex-portefeuillewaarde Boskalis,
goed voor 15% van de totale intrinsieke
waarde (NAV). Zowel CFE als Boskalis
noteren trouwens op of dicht bij het
recordniveau. Bij HAL Trust verging
het de twee belangrijke andere beurs-
genoteerde belangen de jongste jaren
duidelijk minder goed. Beide hebben
een link met de energiesector. 
Over de steekpenningenzaak bij SBM

Offshore (participatie naar 15% opge-
trokken; 4% NAV) hebben we het eer-
der al gehad. Feit is dat mede hierdoor

de SBM-koers vandaag 30% lager staat
dan drie jaar geleden. De belangrijkste
participatie in het genoteerde gedeelte
(een kwart van de intrinsieke waarde)
is het belang van 48% in Vopak (ruim
20% NAV). Het bedrijf met de hoeden-
doos als symbool is de wereldspeler in
de opslag en de aan- en afvoer van
oliën, chemicaliën en vloeibaar
gemaakte gassen. Eerder dit jaar diende
Vopak een stevige winstwaarschuwing
te geven, wat de koers onder druk zette,
maar daarna volgde wel een fors herstel
(zie ook stuk in IB 38B). 
Het heeft enkel zin om over holdings

te spreken als sprake is van een sub-
stantiële onderwaardering. Eind sep-
tember berekende het bedrijf zelf een
NAV van 7,60 miljard EUR of 102,7
EUR per aandeel. Die zit zelfs een heel
stuk onder de huidige beurskoers. Maar
het management berekent die intrin-
sieke waarde op een heel klassieke

manier: de beursgenoteerde belangen
aan beurskoers en de niet-genoteerde
participaties aan boekwaarde. 
En daar zit het potentieel. Want sinds

1996 al is HAL Trust de eigenaar van
Grandvision, de maatschappij boven
de bekende optiekwinkels Pearle.
Grandvision is een stevig groeiverhaal
met aanwezigheid in zowat veertig
landen via afgerond vierduizend
optiekzaken. Dat is goed voor 2,5 mil-
jard EUR omzet, als we daarbij de
belangen van de kleine ketens Atasun
Optik in Turkije en Shanghai Red Star
Optical in China optellen. 
We plakken een waarde van 67 EUR

per aandeel op GrandVision. Dat maakt
het meteen de belangrijkste deelname.
Binnenkort gaan we de werkelijke
waarde kennen, want het management
bevestigde bij de publicatie van de half-
jaarresultaten de plannen om Grand-
Vision naar de beurs te brengen. De
IPO is voorzien voor 2015 en 20 tot 25%
van de aandelen zal worden verkocht.
In de eerste jaarhelft bedroeg de net-
towinst 278 miljoen EUR (+23%). �

Conclusie
Ons positief advies in het voorjaar

rond de beurskoers van 100 EUR was
gebaseerd op de onderwaardering van
GrandVision (Pearle-keten). De
berichtgeving rond de beursgang heeft
de koers met 30% doen klimmen in
zes maanden en de onderwaardering
tot zo’n 15% doen slinken. Vandaar
dat we winst zouden nemen. 
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Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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FARMA

Medivir

Het Zweedse farmabedrijf Medi-
vir beleeft een historisch jaar.
Simeprevir, een middel tegen

hepatitis C (een leveraandoening ver-
oorzaakt door het hepatitis C-virus;
HCV) loste immers ruimschoots de
verkoopverwachtingen in. Partner
Johnson & Johnson, dat buiten Scan-
dinavië de verkooprechten bezit, rea-
liseerde in het derde kwartaal met
Simeprevir 796 miljoen USD omzet,
waarvan 671 miljoen USD in de Ver-
enigde Staten. Na negen maanden staat
de omzetteller op 1,98 miljard USD
(1,69 miljard USD in de VS), te verge-
lijken met een oorspronkelijke omzet-
verwachting voor 2014 tussen 200 en
800 miljoen USD. Medivir realiseerde
daarop in het derde kwartaal 516,5 mil-
joen SEK royalty-inkomsten, tegenover
500,7 miljoen SEK in het tweede kwar-
taal. Het derde kwartaal was het eerste
volledige kwartaal sinds de lancering
van Simeprevir in Scandinavië. 
Medivir verzorgt er zelf de commer-

cialisatie en de omzet steeg van 21,7
miljoen SEK naar 61,6 miljoen SEK.
Medivir wil de omzet in Scandinavië
vergroten en onderhandelt met meer-
dere farmabedrijven voor het binnen-
halen van verkooplicenties. Op groeps-
niveau bedroeg de omzet 617,8 miljoen
SEK, tegenover 564 miljoen SEK vorig
kwartaal. De nettowinst klom van

327,8 miljoen SEK naar 373,7 miljoen
SEK, of van 10,5 SEK naar 11,95 SEK
per aandeel. 
Na negen maanden bedraagt de net-

towinst 31,46 SEK per aandeel, waar-
van 25,18 SEK per aandeel recurrent.
De nettokaspositie nam fors toe, van
466 miljoen tot 896 miljoen SEK. Medi-
vir ontvangt de royalty-inkomsten tel-
kens pas in het volgende kwartaal en
tegen eind 2014 zal de bankrekening
aandikken tot ruim 40 SEK per aandeel.
Het bedrijf besliste daarop volgend jaar
(februari?) een kapitaalvermindering
van 20 SEK per aandeel door te voeren.
In mei 2015 wordt een aandeleninkoop-
programma ter stemming aan de aan-
deelhoudersvergadering voorgelegd. 
De jongste weken zakte het aandeel

wat weg omdat, zoals we eerder al aan-
gaven, de concurrentie op de markt
voor HCV-medicijnen sterk toeneemt.
Een orale combinatietherapie van Sime-

previr en Sofosbuvir – het best verko-
pende HCV-medicijn van marktleider
Gilead Sciences – mag intussen ver-
kocht worden in de Verenigde Staten.
Maar een nieuwe combinatietherapie
van Gilead, verkocht onder de merk-
naam Harvoni, duwt zoals verwacht
de concurrentie – inclusief Simeprevir
– terug. Johnson & Johnson investeert
vastberaden verder in Simeprevir – het
kocht onder meer een preklinisch HCV-
middel van Alios Biopharma – maar
het is duidelijk dat het beste kwartaal
wellicht achter ons ligt. 
De markt rekent op 8,3 SEK per aan-

deel winst in het vierde kwartaal (40
SEK per aandeel op jaarbasis) en voor
2015 op een nettowinst van 15 SEK per
aandeel. In de eigen pijplijn noteren
we de verwachte aanvang midden
2015 van een fase I-studie met MIV-
247, een beloftevol product tegen neu-
rotische pijn en de plannen voor het
opstarten eind 2015 van een fase II-
studie met MIV-711, een middel tegen
osteoartritis. �

Conclusie
Op basis van de resultaten dit jaar

en de verwachtingen voor volgend jaar
noteert Medivir spotgoedkoop. De koers
zal bovendien ondersteund worden door
onder meer de kapitaalvermindering
en het nog goed te keuren inkooppro-
gramma. We verlagen het risicoprofiel,
maar wegens de onzekerheden zien we
onvoldoende opwaarts potentieel voor
een koopadvies. 

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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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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SILVER WHEATON

Zilveren kans

Naast goud zit ook zilver al een
hele tijd in de hoek waar de
klappen vallen. Zilver noteert

sinds begin dit jaar al 14% lager. Het
is een opmerkelijke vaststelling dat
de correctie bij zilver de jongste jaren
een stuk heviger was dan bij goud.
Toch wijzen verschillende analisten
erop dat het neerwaartse prijsrisico
bij zilver momenteel nog steeds groter
is. Een eerste verklaring ligt bij de mar-
ginale productiekosten. In het geval
van goud is de prijs na de meest
recente correctie al teruggevallen naar
dat niveau. Als de totale productie-
kosten in rekening worden gebracht,
zijn heel wat individuele goudmijnen
nu al verlieslatend. Bij zilver is dat nog
helemaal niet aan de orde. Dat komt
doordat het meeste zilver een bijpro-
duct is van basismetalen als lood en
zink. Een lagere zilverprijs zal daarom
de productie niet meteen beperken,
wat bij goud wel het geval zal zijn,
want de exploratie ligt nu al zo goed
als stil. 
De grote hoeveelheid fysiek zilver

onder beheer van de trackers die in
het metaal investeren, is een ander
argument dat wordt aangehaald om
op het neerwaartse prijsrisico van zil-
ver te wijzen. Investeerders houden
nog meer dan 19.500 ton zilver aan in
fysieke trackers. Dat is nauwelijks min-
der dan het recordniveau van vorig
jaar. In het geval van goud ligt de hoe-
veelheid goud onder beheer na een
uitstroom van meer dan 1000 ton ruim

40% onder het recordniveau van twee
jaar geleden. Zilver is op dit moment
dus veel kwetsbaarder wat nieuwe
uitstromen betreft. 
In die vijandige omgeving houdt het

Canadese Silver Wheaton (SLW) al
met al nog vrij goed stand. De koers
van het streamingbedrijf noteert
onveranderd tegenover begin dit jaar,
wat dus een stuk beter is dan de pres-
tatie van het metaal. De operationele
prestatie van SLW ligt dit jaar in lijn
met de verwachtingen. De groep pro-
duceerde in het derde kwartaal 8,4
miljoen ounce zilverequivalent (zilver
en goud gecombineerd), wat het totaal
sinds begin dit jaar op 25,9 miljoen
brengt. SLW houdt vast aan de prog-
nose van 36 miljoen troy ounce, wat
impliceert dat de output in het vierde
kwartaal een boost zal krijgen. 
De nieuwe Constancia-mijn in Peru

en de expansie van de Salobo-koper-
mijn in Brazilië moeten daartoe bij-
dragen. Verder zal ook de productie
bij San Dimas toenemen, terwijl bij
Valedero rijkere ertslagen worden ont-
gonnen. SLW verkocht het voorbije
kwartaal meer zilver (8,7 miljoen troy
ounce) dan het produceerde. Daardoor
daalden de onverkochte ertsvoorraden
naar 4,7 miljoen. 
SLW ontving in het derde kwartaal

gemiddeld 18,98 USD per verkocht
ounce zilver. De gemiddelde operati-
onele kosten bedroegen in het derde
kwartaal 4,59 USD per ounce. Dit
leverde een operationele winst van
81,6 miljoen USD op. De aangepaste
nettowinst lag op 0,2 USD per aandeel.
SLW moest in het derde kwartaal ook
68 miljoen USD afschrijven op de zil-
verstreams afkomstig van Mineral
Park (uitbater failliet) en Campo
Morado (ertsen uitgeput). Het gaat

wel maar om slechts 3% van de totale
productie. Hoe dan ook liggen de kas-
stromen die SLW ontving uit beide
activa veel hoger dan de initiële inves-
tering. Een gunstig neveneffect van de
lagere zilverprijs is dat het voor SLW
nu eenvoudiger is om nieuwe over-
eenkomsten af te sluiten. Mijn bedrijven
die op zoek zijn naar financiering
komen zich nu zelf aanbieden. �

Conclusie
Gezien de lagere risico’s (operatio-

neel en financieel) vinden we het
bedrijfsmodel van SLW superieur aan
dat van operationele mijnbedrijven.
SLW is bovendien een groeier met een
verwachte productiestijging met een
derde naar 48 miljoen ounce in 2018.
Het aandeel krijgt een aankooplimiet
voor de voorbeeldportefeuille.
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Flash
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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De jongste tijd is het nieuws uit
China niet bepaald opbeurend.
Het groeicijfer van de tweede

grootste economie ter wereld werd
recentelijk bijgesteld naar 7,4% en de
consensusprognose voor 2015 gaat uit
van een verdere daling naar 7%. Dit
zou meteen het laagste groeicijfer in 24
jaar zijn. Begin deze week ontgoochelde
ook het PMI-cijfer, dat de activiteit in
de Chinese verwerkende industrie
meet. Deze index kwam uit op 50,3,
wat impliceert dat op dit moment nau-
welijks sprake is van groei. Recente
rapporten van de Wereldbank, het
Internationaal Monetair Fonds en de
Amerikaanse Conference Board gooi-
den olie op het vuur door uit te pakken
met nog lagere prognoses voor de peri-
ode tot 2025. 

Beursherstel
Toch zijn de Chinese beurzen de jong-

ste maanden in goeden doen. Dat kan
op het eerste zicht contradictorisch lij-
ken met de macro-economische situatie.
De Shanghai Composite-index legde
de voorbije jaren een atypisch parcours
af. De index piekte op 6000 punten in
2007, verloor daarna twee derde van
zijn waarde, om tegen de zomer van
2009 weer op 3500 punten aan te belan-
den. De voorbije vijf jaar ging er nog
eens 40% af. Die evolutie staat in schril
contrast met de westerse aandelen-
beurzen. Hoewel de groei en de voor-
uitzichten van de westerse economieën
op zijn zachtst gezegd ook bepaald niet
schitterend ogen, rijgen de meeste wes-
terse beurzen wel de records aaneen. 
Sinds deze zomer klom de Shanghai

Composite wel van 2000 naar 2750 pun-
ten, het hoogste peil sinds juli 2011.
Deze klim heeft verschillende oorzaken.
Een eerste is dat de Chinese centrale
bank voor het eerst sinds 2012 de rente
heeft verlaagd. Enerzijds uiteraard om
de economie een duw in de rug te
geven, maar anderzijds ook om de
opmars van de yuan te stuiten. China
beschouwt de Japanse monetaire poli-

tiek als erg hinderlijk. Door de zwakke
Japanse yen (JPY) dreigt China in de
regio namelijk marktaandeel te verlie-
zen. De depositorente van de centrale
bank daalde met 25 basispunten, naar
2,75%, en ook de rente op één jaar werd
met 40 basispunten verlaagd, naar 5,6%. 

Openstelling
Naast de renteverlaging en de hoop

op verdere monetaire stimuli is ook de
gedeeltelijke openstelling van de beurs
van Sjanghai voor internationale inves-
teerders een belangrijke factor. De
nieuwe handelslink, die de Sjanghai-
Hongkong-connectie wordt genoemd,
opende op 17 november de deuren
naar 568 Chinese bedrijven met een
gezamenlijke marktwaarde van meer
dan 2000 miljard USD. Tot nog toe was
de toegang tot de zogenoemde A-aan-
delen, die op de beurs van Sjanghai (en
die van Shenzhen) noteren, heel
beperkt. De connectie verloopt overi-
gens in beide richtingen, waardoor Chi-
nese beleggers nu ook aandelen met
een notering in Hongkong kunnen
kopen. Het is echter niet zo dat de han-
del nu helemaal vrij is. De beursauto-
riteiten leggen een dagelijks quotum
van 2,1 miljard USD op.

Specifieke trackers
We hebben het in deze bijdrage over

enkele trackers die specifiek gericht
zijn op deze A-aandelen. Volgende
week komen dan een aantal algemene
China-trackers aan bod. De A-aandelen
(en bijgevolg ook de betrokken trackers)
reageerden zowel op de internationa-
lisering als op de renteverlaging erg
goed, in die mate zelfs dat ze de eerste
dagen slachtoffer werden van hun
eigen succes. 
Wanneer de vraag naar een bepaalde

tracker het aanbod overstijgt, zal de
uitgever in principe deelbewijzen creë-
ren tot er een nieuw evenwicht is. Daar-
door is de beurswaarde van de tracker
normaal altijd ongeveer gelijk aan die
van de onderliggende activa. In het
geval van Chinese A-aandelen ligt dit
net even anders. China beperkt name-
lijk de hoeveelheid aandelen die bui-
tenlandse fondsbeheerders kunnen
kopen via een quotasysteem, om op
die manier de toestroom van interna-
tionaal kapitaal beter te kunnen con-
troleren en sturen. 
Bij een hoge vraag naar de tracker kan

de uitgever dus op een bepaald moment

geen deelbewijzen meer bijdrukken.
Het gevolg is dat er dan een oneven-
wicht ontstaat en de tracker met een
premie gaat noteren. Dit is exact wat er
gebeurde met de tracker van Deutsche
Bank die we hieronder bespreken.
Investeerders moeten zich van deze
situatie bewust zijn. Het is dus geen
goed idee om orders aan marktprijs
(zonder limiet) door te geven. 

Deutsche X-trackers Harvest CSI 300
China A-Shares ETF
Tickersymbool: ASHR
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: +25,1 %
Gemiddeld dagvolume: 651000
Activa onder beheer: 634 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,82 %

Sinds Deutsche Asset & Wealth
Management deze tracker introdu-
ceerde, is hij tot een succes uitgegroeid.
De onderliggende waarde is de CSI
300-index van Chinese A-aandelen.
Het gewicht van de financiële sector
is het hoogst, met 32,45%, gevolgd
door de industriële sector met 13,45%
en technologie met 9,7%.

Market Vectors China A-Shares ETF
Tickersymbool: PEK
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: +22,2 %
Gemiddeld dagvolume: 35000
Activa onder beheer 41 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,72 %

Deze tracker van uitgever Van Eck
Global is wat beheerd vermogen en
volume betreft het kleine broertje van
ASHR. De onderliggende index is
dezelfde (CSI 300), maar de jaarlijkse
beheersvergoeding ligt net iets lager.

KraneShares Bosera MSCI China 
A-Shares ETF
Tickersymbool: KBA
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: maart 2014
Prestatie sinds oprichting: +36,6 %
Gemiddeld dagvolume: 4000
Activa onder beheer 4 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,85 %

KraneShares is een erg jonge ETF-uit-
gever die zich met 3 trackers op China
concentreert. De tracker gespecialiseerd
in A-aandelen noteert nog maar sinds
maart van dit jaar, wat de lage volumes
en activa onder beheer kan verklaren.
De onderliggende waarde is, in tegen-
stelling tot de twee trackers hierboven,
niet de CSI 300-, maar wel de MSCI
China A-index. Die telt 242 bedrijven
en het gewicht van de financiële sector
is met 30,9% net iets lager. �

Derivaten

Chinese
aandelen nemen
een hoge vlucht
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Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De Belgische IT-dienstenleverancier Realdolmen pres-
teerde zwak in het eerste halfjaar. Zo kelderde de bedrijfs-
winst van 5,7 miljoen tot 1,4 miljoen EUR, terwijl de
ebit-marge achteruitging van 5,6 tot 1,4%. CEO De Keers-
maecker verwacht beterschap voor het tweede semester,
maar dat zal niet volstaan om de eerdere prognose van
een bedrijfswinstmarge van 5% in te lossen. Ook de
marge van vorig jaar (4,7%) wordt niet gehaald. Het
technische verdict is dan ook overduidelijk: de trend is
dalend. Op 16,30 EUR ligt de eerstvolgende horizontale
steun. Op 18,20 EUR ligt weerstand. 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

In de eerste helft van het gesplitste boekjaar 2014-2015
steeg het netto courant resultaat van de vastgoedbevak
Retail Estates dankzij de uitbreiding van de portefeuille
met 19%, tot 13,45 miljoen EUR. Per aandeel werd 1,84
EUR verdiend. Retail Estates waarschuwt echter dat
het zonder inflatie moeilijk wordt om de huurprijzen
te verhogen. Wel handhaaft de groep de eerdere prog-
nose van een dividendverhoging met 3%, tot 3,10 EUR
per aandeel. De trend blijft uitgesproken à la hausse
gericht. De recente doorbraak boven 66 EUR gaf een
nieuw aankoopsignaal. Hier ligt nu de eerste steun,
gevolgd door een sterkere horizontale steunzone rond
60 EUR.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De Duitse energiegroep E.ON wil zijn activiteiten in
tweeën opsplitsen om zich aan te passen aan de ont-
wikkeling van de markt. E.ON wil de kolen-, gas- en
kerncentrales in Duitsland onderbrengen in een nieuw
bedrijf dat over twee jaar naar de beurs wordt gebracht.
Die activa hebben een waarde van 4,5 miljard EUR en
de nieuwe entiteit zal 20.000 personeelsleden tellen.
Daarnaast verkoopt de groep de verlieslatende activi-
teiten in Spanje, Portugal en mogelijk Italië. E.ON wil
volop inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare
energie. De beleggers reageerden positief, maar toch
blijft de koers zijwaarts blijft bewegen tussen 12 en 15
EUR. Een uitbraak zal de nieuwe richting bepalen. 

CEO Roland Junck heeft met onmiddellijke ingang
Nyrstar verlaten. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen
door financieel directeur Heinz Eigner. Het vertrek van
Junck heeft te maken met de tegenvallende resultaten
tijdens de voorbije jaren en de zware kapitaalverhoging
die onlangs moest worden doorgevoerd, deels door een
ongelukkige deal met het Finse Talvivaara, die Nyrstar
met een verlies van zowat 200 miljoen EUR dreigt op
te zadelen. Technisch blijft de trend tot nader order à la
hausse gericht. Een doorbraak boven de weerstand op
2,80 EUR genereert een nieuw aankoopsignaal. 
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Deze week namen we Umicore
(32,4 EUR)op in de voorbeeld-
portefeuille, omdat we van

mening zijn dat de gedaalde koers een
instapkans inhoudt. Zo vonden we
het positief dat de groep bij de recent-
ste update, ondanks de weerbarstige
metaalprijzen, de eerder geformu-
leerde winstdoelstelling herhaalde.
Umicore verwacht voor 2014 een
recurrente bedrijfswinst (rebit) aan de
bovenkant van de vork tussen 250 en
280 miljoen EUR, al komt dat neer op
een baisse met 8 tot 13% ten opzichte
van 2013. Ondanks de lage metaal-
prijzen denkt Umicore aan de toe-
komst. Uitbreidingsinvesteringen
moeten de groep in staat stellen een
daling van de prijzen op te vangen.
Bovendien beschikt het bedrijf over
een stevige balans, waardoor het
externe groei kan kopen, eigen aan-
delen kan inkopen of de aandeelhou-
ders kan paaien via de uitkering van
hogere dividenden. 
Naast de recyclageactiviteiten heeft

Umicore nog twee andere pijlen op
zijn boog: autokatalysatoren en her-
laadbare batterijen, al vielen de resul-
taten van die activiteiten lichtjes tegen.
Daarnaast is er de intrede van GBL in
het aandelenkapitaal van Umicore en
dat ondersteunt de koers. De spilhol-
ding van Albert Frère laat er geen gras
over groeien en bezit momenteel al
ruim 10% van Umicore. 

Voor opties op Umicore kunt u
terecht op Euronext Brussel en de series
met de langste looptijd, die onze voor-
keur wegdragen, expireren in septem-
ber 2015. De spreads ogen redelijk,
maar het kan zoals altijd geen kwaad
om met (dag)limieten te werken.

Defensieve callspread
Koop call sep 28 @ 4,90 EUR
Schrijf call sep 34 @ 1,40 EUR
Aan de aankoop van de call septem-

ber met strike 28 moet u een premie
van 490 EUR spenderen, maar u recu-
pereert meer dan een kwart als u
gelijktijdige de call 34 met dezelfde
afloopdatum schrijft (verkoopt). Uw
inzet daalt daardoor tot 350 EUR (490
– 140), en dat is ook uw maximale ver-
lies, dat u alleen moet incasseren wan-
neer de koers van Umicore op de ver-
valdag onder 28 EUR noteert. Uw
break even – het niveau waarop u per
saldo winst noch verlies boekt – ligt
op 31,50 EUR, 3% onder de huidige
koers. Uiteraard mikt u op een hausse
van het onderliggende aandeel en
wanneer 34 EUR wordt aangetikt,
behaalt u de maximale winst van 250
EUR. Om dat te bereiken, volstaat een
hausse van het onderliggende aandeel
met amper 5%.

Put schrijven
Schrijf put sep 32 @ 2,40 EUR
De handen van sommige optiebeleg-

gers beginnen te jeuken als ze een put
kunnen schrijven. Daarvoor komt het
verkopen van de put september met
strike 32 zeer in aanmerking. Die
schrijfoperatie brengt 240 EUR in het
laatje, wat maakt dat u slechts verlies
lijdt bij koersen onder 29,60 EUR, zodat
u over een baissemarge van bijna 9%
beschikt. Noteert de koers van Umicore
op de vervaldag boven 32 EUR, dan
is de gekregen premie volledig ver-
worven. Nog defensiever ingestelde
beleggers kunnen de put september
30 schrijven, waaraan een premie van
1,50 EUR vasthangt. In dat geval wordt
uw risico verlaagd tot 28,50 EUR.

Turbo
Koop call sep 34 @ 1,40 EUR
Schrijf put sep 30 @ 1,50 EUR
Deze turbo oogt interessant, omdat

de premie die u moet betalen voor de
aankoop van de call september 34 (140
EUR) lager is dan degene die u krijgt
voor het schrijven van de put septem-
ber 30 (150 EUR). Voor kosten haalt u
dus 10 EUR uit deze combinatie. Tus-
sen 30 en 34 EUR bevindt u zich in een
soort niemandsland, want als de koers
daar staat op de vervaldag, gebeurt er
niets. Boven 34 EUR boekt u winst en
die wordt niet afgetopt. Daalt de koers
van Umicore onder 30 EUR, dan lijdt
u verlies, maar uw verlies is in ieder
geval kleiner dan bij een rechtstreekse
aankoop van de stukken. �

Ik overweeg al een tijdje een instap
in Statoil. Is na de stevige koersdaling
nu het goede moment aangebroken? 
Ook de Noorse oliereus Statoil ont-

snapte niet aan de nieuwe forse koers-
dalingen die de oliesector te beurt viel,
nadat de OPEC (de groep van olie-
producerende landen, met onder meer
Saoedi-Arabië, Iran, Irak en Venezu-
ela) eind vorige week besliste het hui-
dige productieplafond van 30 miljoen
vaten per dag niet te verlagen. De

OPEC – lees: Saoedi-Arabië – gaf daar-
mee een vrijgeleide voor een verdere
stevige daling van de olieprijs, die
intussen rond 70 USD per vat noteert,

ruim 35% onder het piekniveau van
112 USD per vat dat in juni werd
bereikt. 
Saoedi-Arabië stuurt hiermee aan

op het afschermen van het marktaan-
deel, dat onder druk staat door de
Amerikaanse schalieolie- en gasboom.
Zelf heeft Saoedi-Arabië zeer lage pro-
ductiekosten van slechts 27 USD per
vat, terwijl het gemiddelde voor de
Amerikaanse schalieolie – ondanks
technologische verbeteringen – tussen
70 en 75 USD per vat ligt. Dat politieke
spel kan best nog wat aanslepen, en
op korte termijn zien we dan ook wei-
nig herstel. Binnen de OPEC is er ech-
ter ook grote onenigheid over de te
voeren politiek. Structureel ligt goed-
kope oliewinning namelijk wel dege-
lijk achter ons en bovendien hebben

Opties

Lezersvragen

STATOIL IS EEN 
ZEER ROBUUST BEDRIJF

MET EEN LAAG 
KOSTENPROFIEL.

Haussecombinaties op Umicore



de overheidsbegrotingen van de
meeste olieproducerende landen –
Rusland, maar zeker ook de meeste
OPEC-leden, inclusief Saoedi Arabië
– veel hogere olieprijzen nodig. 
Statoil anticipeerde eerder al op

moeilijkere tijden met een strikt bespa-
ringsplan (1,3 miljard USD jaarlijks
vanaf 2016), minder kapitaalbestedin-
gen (cumulatief 5 miljard USD minder
de komende 3 jaar) en strengere goed-
keuringscriteria (minimaal 8% extra
rendement) voor nieuwe projecten.
Vooral dankzij een aantal desinveste-
ringen staat de productieteller na
negen maanden op 1,87 miljoen vaten
per dag, 3,7% minder dan vorig jaar.
Voor de periode 2014 tot en met 2016
mikt Statoil op een gemiddelde jaar-
lijkse groei van 3%, ten opzichte van
een omwille van desinvesteringen her-
berekend productieniveau in 2013 van
1,85 miljoen vaten per dag. 
De gezuiverde nettowinst daalde na

negen maanden met 4,4%, tot 34,8 mil-
jard NOK, of 10,94 NOK per aandeel.
Analisten mikken voor volgend jaar
op een nettowinst van 13 NOK per
aandeel. Statoil is een zeer robuust
bedrijf met een laag kostenprofiel. U
mag kopen (rating 1A).

Het aandeel van Seadrill zakte
vorige week heel fors. Dat was nog
vóór de beslissing door de OPEC-leden
om de olieproductie niet te verlagen.
Wat is de reden van de daling? 
Seadrill besliste met onmiddellijke

ingang om het kwartaaldividend te
schrappen. Een schok voor de aan-

deelhouders, die het aandeel op enkele
dagen bijna 40% lager duwden. Sea-
drill keerde nochtans een steeds hoger
brutodividend per aandeel uit: van
1,05 USD in 2009, naar 3,72 USD in
2013 en sinds het tweede kwartaal van
dit jaar 1 USD per kwartaal. Bovendien
gaf het in augustus nog aan het ver-
hoogde kwartaaldividend minstens
tot eind 2015 te zullen behouden. De
beslissing is dan ook zeker niet licht
genomen en geeft aan hoe snel en fors
de situatie in de oliedienstensector de
jongste maanden is verslechterd. 

Het Noorse bedrijf groeide, onder
de vleugels van hoofdaandeelhouder
(23%) en miljardair John Frederiksen,
in tien jaar tijd uit tot een absolute
wereldtopper onder de verhuurders
van olieboorinstallaties. De sterke
groei ging gepaard met een flinke aan-
was van de nettoschuldpositie, die
eind september 11,6 miljard USD
bedroeg (6,2 miljard USD eind 2009).
Bovendien heeft het ambitieuze bedrijf
nog een nieuwbouwprogramma
lopen van zestien nieuwe platforms,
waarvan er twaalf in 2015 en drie in
2016 worden opgeleverd. De opleve-
ring van één platform is al uitgesteld
en wellicht zullen er nog andere vol-
gen, want momenteel hebben slechts
twee van de nieuwe platforms al een
contract. 
In tegenstelling tot sommige con-

currenten heeft Seadrill de komende
twee jaar een relatief beperkt aantal
platforms met aflopende contracten:
negen in 2015 en twaalf in 2016, op
een totale vloot van 53 platforms. Op
die manier is het bedrijf – voorlopig
– minder blootgesteld aan de dalende
dagtarieven. Bovendien worden de
jongste weken steeds vaker oude plat-
forms buiten gebruik gesteld, wat de
overtuiging van het management
sterkt dat zich verderop in de zware
cyclische dip opportuniteiten zullen
voordoen. De drastische beslissing tot
het schrappen van het dividend moet
dan ook mede in die context worden
bekeken: Seadrill wil niet alleen de
balans verstevigen, maar ook klaar
staan voor opportunistische over -
names. 

Hoewel op dit moment niet priori-
tair, verschafte het bedrijf zich ook de
toelating om de volgende twaalf
maanden tot 10% van de eigen aan-
delen in te kopen. We zijn ervan over-
tuigd dat Seadrill vanuit een lange-
termijnperspectief de juiste beslissing
nam. We zien de Noren verderop in
de cyclus een actieve overnamerol spe-
len en bevestigen ons koopadvies
(rating 1A). 
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SEADRILL ZAL 
EEN ACTIEVE 

OVERNAMEROL SPELEN.

Agenda

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 8 december
-

Dinsdag 9 december
Duitsland: loonkosten
Frankrijk: handelsbalans
VK: industriële productie

Woensdag 10 december
VS: overheidsschuld

Donderdag 11 december
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
VS: detailhandel
VS: import- en exportprijzen
Inditex: resultaten Q32014-2015
Warehouses Estates: jaarresultaten
2013-2014

Vrijdag 12 december
België: loonkosten
EU: werkgelegenheid
EU: industriële productie
VS: consumentenvertrouwen Michigan
Ascencio: jaarresultaten 2013-2014
Tessenderlo Group: laatste dag
inschrijving kapitaalverhoging



INSIDE BELEGGEN 5 DECEMBER 201412

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. 

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

Anderhalve week geleden hebben
we het advies voor LVMH ver-
laagd naar houden (rating 2A),

met de expliciete vermelding dat onze
faire waarde van 146 EUR voor het aan-
deel dicht werd benaderd. Tegen 21
keer de verwachte winst voor 2014 en
tegen 10,5 keer de verhouding tussen
de ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) is er op fun-
damentele gronden een basis om de
verwijdering van het aandeel uit de
voorbeeldportefeuille door te zetten.
Er is ook nog een praktische reden voor. 

Na de uitkering van een interim-divi-
dend van 1,25 EUR bruto per aandeel
(ex-coupon 2 december) volgt op 17
december nog de uitstap uit Hermès
International. Per 41 aandelen krijgen
de LVMH-aandeelhouders twee aan-
delen van Hermès. Dat geeft veel prak-
tische problemen: we beschikken
slechts over 30 aandelen, we krijgen er
dan een heel kleine post bij van één
Hermès-aandeel, met het risico dat we
25% roerende voorheffing moeten beta-
len aan Belgische fiscus. Daarom is het
beter met circa 15% winst afscheid te
nemen van het LVMH-aandeel en een
verkooporder te plaatsen.

Lage aankooplimieten
In de grondstoffenbranche blijven

grote koersschommelingen aan de
orde van de dag. Precies daar zijn er
vele aanwijzingen voor een overdre-
ven pessimisme. Vandaar dat we
onze posities richting 2015 verder
opbouwen. Umicore is een nieuw-
komer en Silver Wheaton komt er
wellicht ook snel bij. De koersen van
First Quantum Minerals en Vale zijn
onlangs ook weer teruggekeerd van
een herstelbeweging, zodat we ook
hier weer kansen krijgen om met his-
torisch lage koerslimieten de posities
aan te vullen. �

Exit LVMH

+7,2%

Aankoop: we hebben 125 aandelen Umicore gekocht tegen 32,20 EUR (kost 4039,95 EUR) en 200 aandelen Wilmar International tegen
24,55 USD (kost 3976,1 EUR); we schrijven in op 65 nieuwe aandelen Tessenderlo Group tegen 16,5 EUR; we kopen 75 aandelen Lafarge
tegen maximaal 54,25 EUR; 250 aandelen Silver Wheaton tegen maximaal 21,60 USD; 250 aandelen GlaxoSmithKline tegen maximaal
1465 pence (PNC; aangepast!); we kopen 75 aandelen First Quantum bij tegen maximaal 17,75 CAD en 125 aandelen Vale tegen
maximaal 8,80 USD
Verkoop: we hebben 75 aandelen Deere verkocht tegen 89,45 USD (opbrengst 5375,7 EUR) en 50 aandelen Nutreco tegen 45,95 EUR
(opbrengst 2282,9 EUR); we verkopen 30 aandelen LVMH tegen openingskoers vrijdag


