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Door de toenemende welvaart,
de veel betere hygiëne en
vooral ook de spectaculaire

evolutie in de geneeskunde zitten we
in een versnelde groeifase van de
wereldbevolking. Tussen 1900 en 2000
was er een ware bevolkingsexplosie,
tot circa 6 miljard aardbewoners of
bijna een verviervoudiging in een eeuw
tijd. De meeste modellen geven aan
dat we tegen 2050 evolueren naar circa
9 miljard aardbewoners. 

Die explosieve bevolkingsgroei stelt
grote uitdagingen aan de landbouw-
sector. Want vandaag gaan naar schat-
ting 800 à 900 miljoen mensen of 12%
van de wereldbevolking met honger
slapen. En er moeten naar verwachting
2 miljard monden extra worden
gevoed tegen 2050.
De voedselproductie
zal dan ook met 70%
moeten toenemen om
de hele wereldbevol-
king te voeden. Die
uitdaging wordt verder bemoeilijkt
doordat er druk is op het gebruik van
grond voor landbouw en door de ver-
regaande verstedelijking. Die laatste
geeft aanleiding tot veranderende eet-
gewoonten, met meer behoefte aan
variatie richting vlees, fruit en groenten.
De landbouwsector heeft dus nog altijd
een glorieuze toekomst.

Klaar voor keerpunt
De jongste jaren hebben echter aan-

getoond dat die groei niet tot rechtlij-
nige koersevoluties leidt. Er zijn de
steeds oplopende schommelingen in
de oogsten door grotere variaties in
het klimaat. Die schommelingen heb-
ben een tijdelijke, maar wel een enorme
impact op de prijzen van landbouw-
gewassen. Het gaat dus met hoge top-

pen en diepe dalen. Momenteel zitten
we in het dal, van mais over palmolie
en suiker tot tarwe. Al die landbouw-
grondstoffen staan in de buurt van het
laagste peil in vele jaren. En die bepalen
dan weer in belangrijke mate de beurs-
koersen van de landbouwaandelen. 

De landbouwsector was de voorbije
twee jaar dan ook geen uitblinker.
Enkel de Amerikaanse meststoffen-
producent CF Industries en het Neder-
landse Nutreco (na verhoogd bod van
SHV) blonken bij ons het afgelopen
jaar uit. Binnen het landbouwthema
is voorlopig enkel het turn-around-
verhaal van Tessenderlo Group een
succes. Asian Citrus is tot nog toe een
teleurstelling, maar blijft een zeer kans-
rijk verhaal op lange termijn, met een

zeer lage waardering
na jaren van ontgoo-
chelende resultaten.
Syngenta klimt stil-
aan uit het dal, want
de recente koersterug-

val werd natuurlijk gecompenseerd
door de klim van de Zwitserse frank
(CHF) versus de euro (EUR). Wilmar
International, een nieuwe waarde uit
de agribusiness, hebben we nog maar
onlangs toegevoegd aan de voorbeeld-
portefeuille. 

Het pessimisme bij traders is zeer
groot. En dat zien en horen we graag.
In de landbouw kan het snel keren. Bij
de meststoffenaandelen zien we al
enige tijd wat herstel. Sociedad Qui-
mica y Minera, beter bekend van de
afkorting SQM, is nog niet echt ont-
waakt, ondanks mooie troeven (zie
Flash, p. 7). Het Chileense aandeel
(notering NYSE) gaat naar de Inside
Selectie als nieuwe favoriet voor het
thema landbouw. Een kandidaat voor
de voorbeeldportefeuille. �
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FARMA

Fagron

Fagron, sinds 1 januari de nieuwe
naam voor Arseus, presteerde sterk
in 2014. De gerapporteerde cijfers slaan
enkel nog op de divisie Fagron, de
specialist in farmaceutische grond-
stoffen en magistrale bereidingen voor
apotheken, en HL Technology, ont-
wikkelaar en producent van precisie-
componenten voor orthopedische spe-
cialisten. De omzet steeg met 30,4%,
tot 447,1 miljoen EUR, beter dan de
eigen prognose van minstens 435 mil-
joen EUR. De organische groei, zonder
overnames, bedroeg 11,5%. Zonder
wisselkoerseffecten bedroegen de stij-
gingen respectievelijk 32,5 en 9,7%.
De recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) steeg met 49,8%, tot 118,5
miljoen EUR, of een rebitda-marge
van 26,5% (minstens 26% verwacht;
24,8% in 2013). 

We kregen voor het eerst cijfers per
segment voor de Fagron-divisie. Het
grootste segment is Fagron Compoun-
ding Essentials, toeleverancier van
farmaceutische grondstoffen en appa-
raten voor magistrale bereidingen in
apotheken. De omzet steeg met 0,8%,
tot 245 miljoen EUR (56% van het
totaal). De omzet werd met 10,9 mil-
joen EUR gedrukt door de stopzetting
van niet-winstgevende industriële ver-
kopen. Recurrent bedroeg de omzet-
stijging 9,7%. De omzet van Fagron

Trademarks – producten en concepten
voor magistrale bereidingen – steeg
met 35,7%, tot 45,7 miljoen EUR (10%).
Het derde segment, Fagron Compoun-
ding Services, de 19 steriele en niet-
steriele bereidingsfaciliteiten van
Fagron, kende een fenomenale omzet-
stijging van 153,9%, tot 147,8 miljoen
EUR (34%). 

Geruststellend is dat de twee snel-
groeiende segmenten ook de meest
rendabele zijn. Ondanks de commotie
de voorbije maanden over de terug-
betalingsvoorwaarden van magistrale
bereidingen in de Verenigde Staten
schatten we de prognose voor 2015
van minstens 500 miljoen EUR omzet
(+12%) en minstens 26% rebitda-
marge als conservatief in. De verkoop
van Corilus, de specialist in medische
software, is nog steeds niet afgerond.
Het management verwacht binnen-
kort een overeenkomst te kunnen

ondertekenen. De opbrengst zou lager
kunnen uitvallen dan de analisten-
schattingen (tot 130 miljoen EUR en
meer). 

Zonder het geld voor Corilus zwol
de nettoschuldpositie verder aan: van
327 miljoen EUR eind 2013, tot 449
miljoen EUR eind 2014. Met een ver-
houding nettoschuld tegenover
rebitda van 3,18 (zonder wisselkoer-
seffect 3) bleef Fagron wel nipt binnen
de schuldconvenanten van maximum
3,25. Er is echter geen reden tot onge-
rustheid. De vrije kasstroom steeg met
165%, tot 56,7 miljoen EUR. Zonder
nieuwe overnames moet Fagron nog
maximaal 99 miljoen EUR prestatie-
gerelateerde premies voor vorige over-
names betalen, waarvan 30 tot 35 mil-
joen EUR in 2015 (eerste jaarhelft).
Inclusief de verwachte opbrengst voor
Corilus is er ruim 100 miljoen EUR
beschikbaar voor nieuwe overnames
en investeringen. Het brutodividend
stijgt forser dan verwacht met 39%,
tot 1 EUR per aandeel. �

Conclusie
Fagron staat al een tijdje onder druk

door de terugbetalingsperikelen in de
Verenigde Staten en de moeizaam ver-
lopende verkoop van Corilus. We hou-
den het aandeel in het oog voor een
eventuele opname in de voorbeeldpor-
tefeuille. Fagron blijft een aantrekke-
lijk groeibedrijf, dat van duur noteert
tegen 14,8 keer de verwachte winst
vor 2015 verre.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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TECHNOLOGIE

Melexis

Melexis is een producent van
halfgeleiders en hoogtechno-
logische componenten die

vooral in de auto-industrie worden
gebruikt. 2014 was een erg goed jaar
voor de sector. De mondiale autover-
koop is vorig jaar met 3,4% gestegen,
tot een recordniveau van 81,6 miljoen
voertuigen. In China, de grootste auto-
markt, steeg de verkoop zelfs met 10%.
Ook de Amerikaanse automarkt pres-
teerde erg goed met een vooruitgang
van 6%. Die evolutie is koren op de
molen van Melexis, dat daarnaast ook
nog eens kon profteren van een goed-
kopere euro (EUR). 

De periode tussen oktober en decem-
ber was dan ook opnieuw een record-
kwartaal voor het bedrijf, met een omzet
van 88,1 miljoen EUR, een groei van
17% op jaarbasis en ook 2% meer dan
in het derde kwartaal. De zwakke EUR
zorgde daarbij voor 3% extra groei.
Over het volledige boekjaar had de
EUR/USD een licht negatieve impact,
maar dit belette niet dat de jaaromzet
met 21% groeide, tot 332,4 miljoen EUR.
Vooraf had Melexis een groei met 17
tot 20% vooropgesteld. Het segment
van de sensoren trok de kar, met hoge
verkoopcijfers voor zowel druksenso-
ren, magnetische sensoren als tempe-
ratuursensoren. Ook de interfaces die
analoge signalen van een sensor omzet-

ten in digitale deden het goed. De auto-
industrie stond in het vierde kwartaal
in voor 89% van de omzet. Over het
volledige boekjaar was dit 88%. 

De operationele winst of ebit bleef,
ondanks een groei met 22%, op jaar-
basis, tot bijna 22 miljoen EUR, goed
voor een ebit-marge van 25%, net iets
achter op de verwachtingen. Dit had
vooral te maken met een afschrijving
van 2,3 miljoen EUR op de waarde van
twee gebouwen. Daarnaast lagen de
uitgaven voor onderzoek en ontwik-
keling en ook de algemene en verkoop-
kosten iets boven de verwachtingen.
Op jaarbasis zijn ook de voorraden toe-
genomen van 44,3 naar 56,4 miljoen
EUR. 

Die elementen doen echter niets af
van de uitstekende prestatie van
Melexis. Over 2014 groeide de ebit met
40%, tot 89,2 miljoen EUR, goed voor
een marge van 26,8%. Onder meer door

het effect van de aandeleninkoop steeg
de winst per aandeel in het vierde
kwartaal met 28%, tot 0,5 EUR. Op jaar-
basis verdiende Melexis netto 85 mil-
joen EUR of 2,1 EUR per aandeel, een
vooruitgang met 53%. De evolutie van
de EUR/USD zal ook dit jaar een
belangrijke impact hebben op de omzet
en de ebit-marge. Zo mikt Melexis voor
2015 op een omzetgroei tussen 8 en
14% en een ebit-marge van minstens
25% indien de EUR/USD op hetzelfde
niveau als vorig jaar blijft. Aan het hui-
dige niveau van ongeveer 1,15 zal die
groei toenemen naar 18 tot 24% en zal
ook de ebit-marge minstens 1% hoger
liggen.

Tegenover een cashpositie van 59,61
miljoen EUR staat een langetermijn-
schuld van 15,93 miljoen EUR. Melexis
heeft dus in principe voldoende ruimte
om het dividend te verhogen. Eind
oktober werd al een tussentijds bruto-
dividend van 1 EUR per aandeel uit-
gekeerd. �

Conclusie
Melexis schakelde naar de hoogste

versnelling en ook 2015 is veelbelo-
vend. Alleen klom het aandeel sinds
begin dit jaar al met 25% en loopt het
rendement op twaalf maanden al op
tot meer dan 75%. Daardoor steeg de
koers-winstverhouding naar 19, wat
in historisch perspectief hoog is.
Ondanks al het goede rond het bedrijf
zijn we van mening dat er niet veel
rek meer op het aandeel zit.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



GRONDSTOFFEN

Umicore

Het tij lijkt definitief gekeerd bij
materialengroep Umicore. De
tweede helft van 2014 bracht

al enige beterschap. De licht herstelde
metaalprijzen en de groei in de speer-
punttechnologieën (recyclage, kata-
lysatoren en herlaadbare batterijen)
beloven volgens het management
opnieuw winstgroei in 2015. Dat zou
betekenen dat een nettowinst van 1,57
EUR per aandeel in 2014 de bodem
van deze cyclus vormt, wat best hoog
is, vergeleken met de vorige bodems
in 2009 en 2002, toen respectievelijk
0,69 en 0,29 EUR per aandeel. De
steeds hogere winstdalen suggereren
ook steeds hogere winsttoppen, en de
laatste top dateert van 2011, toen Umi-
core een nettowinst van 2,85 EUR per
aandeel boekte. De volgende jaren zou
het bedrijf deze top moeten kunnen
overtreffen, al blijft voorzichtigheid
geboden. De volatiele edelmetaalprij-
zen blijven de grote onbekende
waarop Umicore geen vat heeft. 

Deze prijzen bepalen nochtans in
grote mate de winstgevendheid van
de recyclagetak, en de recyclage
bepaalt in hoge mate de winstgevend-
heid van Umicore. Dankzij een ren-
dement van maar liefst 39,5% op inge-
zet kapitaal zorgde de recyclageafde-
ling vorig jaar voor 43% van de
bedrijfswinst (ebit). In 2014 roomden

lagere edelmetaalprijzen nog respec-
tievelijk 10% en 30% af van de omzet
en ebit in de recyclage-afdeling. 

Omgekeerd zorgt een stabilisatie
van deze prijzen, en zeker een lichte
stijging zoals de voorbije maanden,
zeker op iets langere termijn voor een
forse stijging van de winst omdat Umi-
core investeert in een capaciteitsuit-
breiding van 40% in de fabriek in
Hoboken. De eerste fase is achter de
rug en wierp al vruchten af, waardoor
de verwerkte volumes op peil bleven,
hoewel de fabriek enige tijd stil lag
om de investeringen te kunnen reali-
seren. De tweede en uitgebreidere fase
staat dit jaar op het programma, maar
vanaf volgend jaar zal de capaciteit
40% hoger liggen. 

Bij gelijkblijvende metaalprijzen en
winstmarges geeft dit de ebit een boost
van een kleine 20%. Ook de divisie
katalysatoren geniet binnen Umicore

van uitbreidingsinvesteringen in
Europa en China, en van de stijgende
vraag naar dieselkatalysatoren die aan
de strengere Europese normen vol-
doen. De omzet en ebit stegen er met
6 en 13%. De divisie energiematerialen
genoot dan weer van een stijgende
vraag in alle deelsegmenten, efficiën-
tieverbeteringen en de overnames in
het domein van kobalt en speciale
materialen. 

De omzet en de bedrijfswinst stegen
met 11 en 59%. Umicore surft hier mee
op een stijgende vraag naar herlaad-
bare batterijen, zowel voor elektronica
als voor de elektrische auto. Umicore
kondigde ook aan de portfolio beperkt
te herschikken. Kleinere onderdelen
zoals zinkchemicaliën en bouwpro-
ducten worden te koop gezet, en elek-
tro-optische materialen en dunne film-
producten worden verzelfstandigd,
zodat ze vlotter een partner vinden. �

Conclusie
Door de koersrally van de voorbije

weken is het instapmoment voorlopig
voorbij. Vandaar de adviesverlaging.
De gemiddelde winst over de cyclus
heen is geklommen tot net boven 2
EUR per aandeel. Beleggers betalen
circa 18,5 keer die winst. Dat is een
faire waardering voor een groeiver-
haal, met als op- en neerwaarts risico
de schommelingen van de edelmetaal-
prijzen. 

INSIDE BELEGGEN 13 FEBRUARI 20154

Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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ENERGIE

BP

Meer en meer passen de grote
olie- en gasbedrijven zich aan
de nieuwe economische rea-

liteit aan dat we niet snel zullen terug-
keren naar olieprijzen van 100 USD
voor een vat ruwe olie. De nadruk ligt
nu dan ook op besparingen door de
verkoop van niet-rendabele activa en
er wordt duchtig gesnoeid in de kapi-
taaluitgaven. Voorlopig worden de
aandeelhouders nog zo veel mogelijk
ontzien. De Amerikaanse oliereus
Chevron schortte de inkoop van eigen
aandelen op, maar het dividend bleef
in de meeste gevallen wel overeind.
Dit is ook het geval bij BP, dat het
kwartaaldividend ongewijzigd liet en
met een hoog rendement van bijna
6% kan uitpakken. 

BP verraste overigens met een hoger
dan verwachte, geschoonde winst in
het vierde kwartaal. Die kwam uit op
2,2 miljard USD, tegenover een ver-
wachte 1,5 miljard USD. De winst uit
de upstreamactiviteiten (productie)
daalde weliswaar met 42%, maar dit
werd gecompenseerd door een
opbrengst van 1,21 miljard USD uit
raffinage en de handelsactiviteiten.
BP had ook een onverwachte meeval-
ler in Rusland, waar het een partici-
patie van 19,75% in Rosneft bezit. De
indekking tegen een daling van de
roebel leverde er meer dan 450 miljoen

USD op. Het gaat hierbij wel om papie-
ren (boekhoudkundige) winst die de
kasstromen niet beïnvloedt.

Anderzijds moest de groep wel een
waardevermindering boeken op de
waarde van bepaalde activa in de
Noordzee en in Angola. Inclusief de
waardeverminderingen maar zonder
rekening te houden met de waarde-
daling van de voorraden door de
lagere olieprijs was er een verlies van
963 miljoen USD, tegenover een winst
van 1,51 miljard USD een jaar eerder.
BP produceerde in het vierde kwartaal
3,21 miljoen vaten olie-equivalent per
dag, een fractie minder dan een jaar
eerder (3,23 miljoen). Over het volle-
dige boekjaar lag het productiecijfer
op 3,15 miljoen vaten per dag, net iets
hoger dan bij Shell. De kwartaalomzet
daalde met 21%, tot 74 miljard USD,
en over heel 2014 was er een achter-
uitgang met 6,7%, tot 353,6 miljard

USD. Rosneft staat daarbij in voor iets
meer dan een derde van de groeps-
productie. 

BP had eerder al een herstructure-
ringsplan met een kostenplaatje van
1 miljard USD bekendgemaakt. Daar-
van werd intussen 433 miljoen USD
gespendeerd. In navolging van de sec-
torgenoten worden ook de investe-
ringsplannen teruggeschroefd. BP
brengt het investeringsbudget voor
2015 terug naar 20 miljard USD, 13%
minder dan vorig jaar en onder de eer-
der geplande 24 tot 25 miljard USD.
Vorig jaar werd slechts 62% van de
opgebruikte reserves vervangen. Dit
cijfer zal de komende jaren eerder
dalen dan stijgen. De operationele kas-
stroom van 30 miljard USD was in
2014 net voldoende om de kapitaal-
uitgaven en het dividend te dekken.
De gemiddelde olieprijs bedroeg het
vorige kwartaal nog wel 77 USD. In
het lopende kwartaal is dit tot nog toe
minder dan 50 USD. �

Conclusie
Bij gebrek aan groei ligt de grootste

aantrekkingskracht van het aandeel
bij de lage waardering (1 keer de boek-
waarde) en het hoge dividendrende-
ment. In het geval van BP moet u er
wel een aantal onzekerheden bij
nemen, zoals de evolutie van de situ-
atie in Rusland en de tot nog toe onge-
kende omvang van de kosten verbon-
den aan de olieramp van 2010. Van-
daar de adviesverlaging.

Europese aandelen 

Advies: houden
Risico: hoog
Rating: 2C
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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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SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA (SQM)

Uniek
mineralenbezit

Sociedad Quimica y Minera de
Chile (met ADR-notering op
beurs van New York; ticker

SQM) betekent vrij vertaald het ‘Che-
mie- en Mineralenbedrijf van Chili’.
Met Potash Corp. (32%) kennen we
meteen een belangrijke aandeelhouder
(waarde van 7% beurskapitalisatie
Potash). De basis is een uniek bezit aan
mineralen in twee noordelijke Chi-
leense provincies. De Atacama Salt
Desert (zoutwoestijn) bevat vooreerst
ongeëvenaarde hoeveelheden aan cali-
che (afgeleid van ‘cachi’, zout), een
mineraal dat hoge concentraties nitra-
ten en jodium bevat, die 2 tot 3 meter
onder het woestijnoppervlak kunnen
worden teruggevonden. Hier vinden
we de grootste reserves ter wereld aan
jodium en natriumnitraat. Daarnaast
zijn er de ‘salar brines’ (‘brine’ is pekel,
water dat bijna verzadigd is met zout),
die de grootste bekende concentraties
aan lithium en kalium bevatten. Van
die natuurlijke bron kan men onder
meer kaliumchloride, kaliumsulfaat
en lithiumcarbonaat produceren. 

Die omvangrijke voorraden geven
SQM het wereldmarktleiderschap in
drie niches. Het heeft 48% van de
wereldmarkt in gespecialiseerde mest-
plantenvoeding (SPN; voor tomaten,
pepers, mango, druiven). Die divisie
stond in de eerste negen maanden van
vorig jaar voor 35% van de omzet en
27% van de brutomarge. Daarnaast
bezit SQM 28% van de wereldmarkt

voor jodium en derivaten, goed voor
17% van de omzet en 15% van de
bruto marge. Er zijn veel toepassingen
in de farmacie, medische beeldvorming
(X-ray contrast). De jongste jaren is wel
sprake van druk op de prijzen en dus
op de marges. 

Tot slot is er het wereldleiderschap
in lithium (27% wereldmarktaandeel;
10% van de omzet en 15% van de bru-
tomarge), een groeimarkt, vooral door
steeds meer toepassingen in batterijen.
De markt verdrievoudigde de voorbije
vijftien jaar van afgerond 50.000 naar
150.000 ton per jaar en het marktaan-
deel van SQM is bijna verdubbeld. Een
nieuw groeisegment wordt gevormd
door hybride en elektrische wagens. 

Zeker vermeldenswaard is ook nog
het tweede luik van het meststoffen-
verhaal, het Potash-deel, met kalium-
chloride (MOP) en kaliumsulfaat (SOP)
met 28% van de omzet en 25% van de
brutomarge. Over Potash Corp. kon u
vorige week (zie IB 6B) nog lezen dat
het weer snor zit, na de averij vorig jaar
door het opblazen van het exportkartel
BPC door Uralkali, wat flink wat prijs-
druk in de sector veroorzaakte. Tot slot
en voor de volledigheid zijn er de
industriële nitraten (5% van de omzet
en 7% van de brutomarge). 

De geografische omzetspreiding is
prachtig verdeeld met afgerond een
kwart Noord-Amerika, een kwart
Zuid-Amerika, een kwart Europa en
een kwart Azië. Na een steile opmars,
met een stijging van de omzet tussen
2009 en 2012 met circa 70% en vrijwel
een verdubbeling van de nettowinst
(+90%) in dezelfde periode (van 340
miljoen naar 649 miljoen USD) kende
de groep door de aangehaalde, stevige
prijsdruk bij jodium en potash een
moeilijk anderhalf jaar, waarin de

omzet met 20% terugliep en de marge
daalde van 46 naar 37%. In het derde
kwartaal van vorig jaar zagen we voor
het eerst een margeherstel tot 39,6%.
Het SQM-aandeel, dat vandaag 40%
lager staat dan de piek in 2011, verre-
kent minder dan 16 keer de verwachte
winst 2015 en minder dan 10 keer de
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda). Een onterechte korting tegen-
over de meststoffengiganten, gezien
enkele unieke marktposities. �

Conclusie
We starten de opvolging van SQM

met een positief advies. Meer zelfs, het
aandeel mag meteen naar de Inside
Selectie op basis van de verwachting
dat 2014 de winstbodem is en de koers
klaarstaat om de weg naar boven terug
in te slaan. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Begin dit jaar stond nikkel,
samen met zink, boven aan het
lijstje van meest kansrijke basis-

metalen voor 2015. Nikkel startte 2014
tegen 14.000 dollar per ton, om door
het Indonesische uitvoerverbod in mei
een niveau van meer dan 21.000 dollar
per ton te bereiken. Het jaar werd afge-
sloten op 15.000 dollar per ton – alles
bij elkaar een vrij magere winst. 

De eerste prijsreactie was dus vrij
fors, maar ebde weg toen duidelijk
werd dat er, ondanks het wegvallen
van nikkelertsen uit Indonesië, op
korte termijn toch geen tekorten zou-
den ontstaan. China had in anticipatie
op het uitvoerverbod al substantiële
voorraden aangelegd. Daarnaast
kwam een alternatieve invoerroute
op gang uit de Filipijnen, waar de ert-
sen minder rijk zijn aan nikkel, maar
wel in voldoende hoge volumes
beschikbaar zijn. De ertsvoorraden
zijn intussen flink geslonken en ook
de Filipijnse aanvoerroute wordt tij-
delijk onderbroken. Het regenseizoen
tussen december en april zal de aan-
voer van nieuwe ertsen sterk bemoei-
lijken of zelfs helemaal onmogelijk
maken. In China zijn de prijzen van
nikkelertsen en nikkelijzer (of nickel
pig iron) al aan het stijgen, maar de
nikkelprijs zelf volgt voorlopig niet. 

Dreigend aanbodtekort
Na een aanhoudend aanbodover-

schot sinds 2012 voorspellen de meeste
analisten voor de eerste jaarhelft van
2015 opnieuw een tekort. Onder
invloed van tegenvallende macro-eco-
nomische cijfers in China en een neer-
waartse bijstelling van de groeiprog-
noses zakte de nikkelprijs vorige
maand verder weg, richting 14.000
USD. De jongste weken kon nikkel
terug licht opveren na de beslissing
van de Chinese centrale bank om de
reserveratio’s voor commerciële ban-
ken te verlagen. De komende maan-
den worden nog meer monetaire sti-
muli verwacht om de Chinese econo-
mie terug een boost te geven.

Inspelen op de nikkelprijs via aan-
delen van mijnbouwers is vrij moeilijk,

omdat er bij de grotere bedrijven wei-
nig pure spelers zijn. Het Russische
Norilsk is de grootste aanbieder van
nikkel ter wereld, maar produceert
ook onder meer palladium en koper.
Bovendien zorgen de economische
sancties tegen Rusland voor een hoge
onzekerheid. Het Braziliaanse Vale is
de tweede grootste nikkelproducent,
maar de omzet- en winstevolutie van
dit bedrijf wordt vooral bepaald door
de ijzerertsprijzen. Er is wel sprake
van om de nikkelactiviteiten af te split-
sen, waarna dus wel een pure nikkel-
speler zou ontstaan, maar dat is op dit
moment nog toekomstmuziek. Vale
zal pas in augustus hierover een defi-
nitieve beslissing nemen. Ook BHP
Billiton en Glencore hebben nikkelac-
tiviteiten, maar die maken slechts een
klein deel van de groepsomzet uit.

Door het inkrimpen van het aanbod
noteren op Euronext geen hefboom-
producten om op een stijging van de
nikkelprijs in te spelen. Die zijn er wel
nog op de Duitse beurs. Er bestaan
ook drie trackers die het mogelijk
maken de evolutie van de nikkelprijs
te schaduwen.

Dow Jones UBS Nickel Total Return ETN
Tickersymbool: JJN
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: oktober 2007
Prestatie sinds 1/1/2015: -0,3 %
Gemiddeld dagvolume: 3600
Activa onder beheer: 7,2 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75 %

Deze tracker heeft de juridische
structuur van een ETN (Exchange Tra-
ded Note), wat in feite achtergesteld
schuldpapier is. Het gaat hier welis-
waar niet om de eerste de beste emit-
tent, want de tracker wordt uitgegeven
door Barclays iPath en noteert met tic-
kersymbool JJN op de NYSE Arca. JJN

schaduwt de evolutie van de Dow
Jones UBS Nickel Sub-index. Die volgt
de prijs van het eerstvolgende nikkel-
termijncontract op de London Metal
Exchange (LME). We merken nog op
dat nikkel momenteel in contango
noteert. Termijncontracten met een
latere afloopdatum op de LME zijn
dus duurder. Dat maakt dat er een
negatief rolrendement is (roll yield).
De jaarlijkse beheersvergoeding ligt
met 0,75% aan de hoge kant. 

iPath Pure Beta Nickel ETN
Tickersymbool: NINI
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: april 2011
Prestatie sinds 1/1/2015: -0,1 %
Gemiddeld dagvolume: 2900
Activa onder beheer: 2,8 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75 %

Ook deze ETN behoort tot de iPath-
productfamilie van Barclays. Het ver-
schil met JJN zit bij de onderliggende
index. Het gaat meer bepaald om de
Barclays Capital Nickel Pure Beta Total
Return-index en die volgt niet alleen
de prijsevolutie van het eerstvolgende
termijncontract, maar ook die van
andere futures met een latere afloop-
datum. Op die manier wordt het effect
van de negatieve roll yield gemilderd
– een gevolg van de contango. De jaar-
lijkse beheersvergoeding ligt wel even
hoog.

Het Britse ETF Securities biedt even-
eens een tracker op nikkel aan. De
ETFS Nickel noteert op de London
Stock Exchange (maar wel in USD, net
als de nikkelprijs zelf) met als ticker-
symbool NICK en ISIN-code
GB00B15KY211. Net als de twee Ame-
rikaanse trackers gaat het ook hier om
achtergesteld schuldpapier. De onder-
liggende waarde is de Bloomberg Nic-
kel Subindex Total Return, een syn-
thetische index (dus niet fysiek) die
de prijsevolutie van nikkel op de LME
schaduwt. Zoals bij JJN gaat het enkel
om het eerstvolgende termijncontract.
De jaarlijkse beheersvergoeding
bedraagt 0,49% en ligt daarmee een
stuk lager dan bij de Amerikaanse
tegenhangers. �

Derivaten

Appelflauwte bij nikkel

DE MEESTE ANALISTEN
VOORSPELLEN EEN 

AANBODTEKORT VOOR DE
EERSTE HELFT VAN 2015.
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Sinds de aankondiging van de opname in de Bel-20-
index is de koers van Ontex, de maker van gezondheids-
producten voor de persoonlijke hygiëne, goed op dreef.
Eind juni van 2014 kwam Ontex opnieuw naar de beurs
tegen 18 EUR per aandeel. Dat betekent dat de koers al
met bijna 40% is gestegen. Voor de cijfers over het boek-
jaar 2014 moet u wachten tot 5 maart 2015, maar in het
derde kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met 4,9%
op constante basis. Sinds de IPO liet de koers een gestage
stijging optekenen, waarbij opvalt dat elke correctie
beperkt was in omvang en tijd. Op 23 EUR ligt de eerste
horizontale steun van enig belang. 

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A

De beursgang van Grandvision, beter bekend onder
de naam Pearle, de optiekdochter van HAL Trust, was
geslaagd. De Nederlandse holding verkocht 20% van
de aandelen tegen 20 EUR, maar blijft na de operatie nog
75,60% van het kapitaal in Grandvision aanhouden.
Tegen een koers van 20 EUR bedraagt de beurskapita-
lisatie van Grandvision zowat 5 miljard EUR. Grandvision
wil de beursnotering gebruiken voor de financiering van
zijn verdere groei. Op de grafiek is te zien dat de koers
van HAL Trust al mooi is opgelopen. Op 135 EUR bevindt
zich het eerste steuntje, gevolgd door een nieuwe belang-
rijkere steunzone rond 130 EUR. De technische trend
van het aandeel blijft opwaarts gericht, maar fundamen-
teel vinden we de koers aan de hoge kant. 

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

De resultaten over het boekjaar 2014 van LVMH, de
grootste groep van luxegoederen ter wereld, overtroffen
de verwachtingen. De omzet steeg met 6%, tot 30,6 mil-
jard EUR, bij een organische groei van 5%. Alle divisies
zagen hun omzet aantrekken, behalve de afdeling Wines
& Spirits, die gebukt ging onder de voorraadafbouw in
China. LVMH behaalde een operationele marge van
19%, terwijl de nettowinst van de groep 5,648 miljard
EUR bedroeg. Voor 2015 zijn de verwachtingen van de
directie van LVMH positief. De koers van het aandeel
maakte een sprong na de bekendmaking van de resul-
taten. De trend blijft stijgend. Op 150 EUR ligt de eerste
steun. 

De Waalse financier Albert Frère, die 89 jaar oud is,
vraagt in april van dit jaar geen hernieuwing van zijn
bestuursmandaat bij GBL aan. Na afloop van die ver-
gadering legt hij zijn functie als CEO van GBL neer. Wel
wil Frère als controlerende aandeelhouder sterk ver-
bonden blijven met de groep. Technisch blijft de koers
GBL sterk à la hausse gericht. Rond 70 EUR bevindt
zich de eerste horizontale steunzone van enig belang,
gevolgd door een nieuwe steunzone op 65 EUR, het
dieptepunt van oktober 2014. Naar boven ligt de laatste
weerstand even boven 78 EUR, de top van juli 2014. Een
doorbraak resulteert in een nieuw technisch aankoop-
signaal en zorgt voor nieuw haussemomentum. 
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De luchtvaartsector kreeg de
jongste jaren met heel veel
tegenwind af te rekenen. Ook

AirFrance-KLM (7,16 EUR), de
wereldleider in de sector, met een
omzet van 25 miljard EUR per jaar,
was daardoor geen hoogvlieger op de
beurs. Het zakencijfer stagneert al vele
jaren en dat is uiteraard een heikel
punt. Bovendien slaagt de groep er
nauwelijks in een nettowinst te gene-
reren. Dat is de belangrijkste reden
waarom de koers van het aandeel Air-
France-KLM nog altijd in de buurt ligt
van die op het ogenblik van de fusie
in 2003. Gedurende de voorbije vijf
jaar daalde de aandelenkoers met een
derde, terwijl de CAC40-index een
vooruitgang van 40% liet optekenen.
Toch heerst er hoop, vooral dankzij de
gedaalde brandstoffenprijzen. Daar-
door kan de groep voor ongeveer 1,5
miljard EUR op de brandstoffactuur
besparen en dat moet opnieuw voor
nettowinst zorgen. Wel worstelt Air-
France-KLM met een belangrijke
schuld van 5,3 miljard EUR, of 3,2 maal
de bedrijfskasstroom (ebitda). 

De schulden moeten dus omlaag en
dat is de voornaamste reden waarom
we AirFrance-KLM als een trading-
kandidaat voor de komende zes tot
twaalf maanden zien. Fundamenteel
oogt het aandeel erg goedkoop, met

een verhouding tussen de onder -
nemingswaarde (ev) en de ebitda van
amper 4. We mikken dus op een her-
stelbeweging, en onze voorkeur gaat
uit naar de opties die ten einde lopen
in december 2015. De handel op Euro-
next Amsterdam is vrij dun, maar de
spreads ogen redelijk. 

Defensieve callspread
Koop call dec ‘156 @ 1,75 EUR
Schrijf call dec ‘158,50 @ 0,65 EUR 
Voor de aankoop van de call decem-

ber 2015 met strike 6 betaalt u een pre-
mie van 175 EUR voor een standaard-
contract van 100 stukken, maar u recu-
pereert onmiddellijk een belangrijk
stuk als u gelijktijdig de call 8,50 met
dezelfde afloopdatum schrijft. Uw
inzet daalt daardoor tot 110 EUR (175
– 65). Dat is ook uw maximale verlies.
Uw break-even bevindt zich op 7,10
EUR, fractioneel onder de huidige
koers. Stijgt de koers van AirFrance-
KLM op de vervaldag tot minstens
8,50 EUR, dan behaalt u de maximale
winst van 140 EUR, of 127% meer dan
uw inzet. Om dat te bereiken, volstaat
een relatief bescheiden hausse ten
opzichte van de huidige koers met
16%.

Put schrijven
Schrijf put dec ‘156,50 @ 0,90 EUR 

Het schrijven van een ongedekte put
is zeer verleidelijk, als de koers van
een aandeel laag staat en u uitgaat van
een stijging. In het geval van AirFrance-
KLM komt daar nog bij dat de premies
aanlokkelijk ogen. Zo krijgt u 90 EUR
voor het schrijven (verkopen) van de
put december 2015 met strike 6,50. Die
royale premie betekent dat u per saldo
slechts verlies lijdt bij koersen lager
dan 5,60 EUR, zodat u over een baisse -
marge van 22% beschikt. Blijft de koers
boven 6,50 EUR, dan is de gekregen
premie bij afloop volledig verdiend.
Defensieve beleggers kunnen ook puts
met een lagere uitoefenprijs, zoals de
put 6 (premie 0,70 EUR) of 5 (premie
0,40 EUR) schrijven. 

Turbo
Koop call dec ‘158 @ 0,80 EUR
Schrijf put dec ‘156,50 @ 0,90 EUR
In deze turbo stopt u geen geld, want

de premie die u betaalt voor de aan-
koop van de call december 2015 met
uitoefenprijs 8 (80 EUR) is zelfs lager
dan degene die u krijgt voor het schrij-
ven van de put 6,50 (90 EUR) met
dezelfde afloopdatum. U boekt winst
bij koersen hoger dan 8 EUR, terwijl u
verlies lijdt wanneer de koers van het
aandeel onder 6,40 EUR zakt. U
beschikt dus over een baissemarge van
11%. �

Wanneer komt er meer duidelijkheid
over de problematiek van de roerende
voorheffing op aandelensplitsingen?
Maakt de Belgische fiscus een onder-
scheid tussen Belgische, Europese of
Amerikaanse bedrijven?

De beslissing om al dan niet roerende
voorheffing te heffen op nieuw uitge-
geven aandelen door een aandelen-
splitsing hangt af van de juridische
structuur van de splitsing, en dus niet
van het land van herkomst van het
bedrijf. De regeling daarvoor is opge-
nomen in het Wetboek Inkomstenbe-

lastingen (W.I.B.), waarbij in principe
enkel roerende voorheffing wordt
geheven als de nieuw uitgegeven aan-
delen door de fiscus als een dividend-
uitkering worden beschouwd. De
interpretatie gebeurt geval per geval,

maar is bijzonder ondoorzichtig. Naar
aanleiding van de aandelensplitsing
van Aker Solutions in september 2014
richtte de Vlaamse Federatie van
Beleggers (VFB) een dringend verzoek
aan minister van Financiën Johan Van

Overtveldt om die mogelijkheid voor
het heffen van roerende voorheffing
op aandelensplitsingen volledig af te
schaffen. 

Het is inderdaad volkomen onrecht-
vaardig dat er zelfs nog maar een 
– steeds vaker voorkomend – scenario
mogelijk is waarbij roerende voorhef-
fing kan worden geheven. Een aan-
delensplitsing is vaak een gevolg van
bedrijfsstructurele overwegingen die
geen verband houden met het uitkeren
van een aandeelhoudersvergoeding.
Bovendien schept de huidige regel-
geving zeer veel onduidelijkheid,
waardoor vaak de meest aangewezen
actie erin bestaat om de aandelen vóór
de splitsing te verkopen. Het probleem

Opties

Lezersvragen

ER IS EEN TOENEMENDE
TENDENS TOT 

AANDELENSPLITSINGEN.

Haussecombinaties op AirFrance-KLM



stelt zich ook steeds pertinenter door
de toenemende trend tot aandelen-
splitsingen. Vorig jaar was er ook de
aandelensplitsing van Google, en met
onder meer Bayer (afsplitsing van de
kunststoffendivisie) en Hewlett-Pac-
kard (HP; opsplitsing in HP Enterprise
en HP Inc) zijn er al nieuwe operaties
op komst. 

Voorlopig bleef het dringend ver-
zoek van de VFB aan het adres van
minister Van Overtveldt zonder
gevolg, en het is maar de vraag in
welke mate een volkomen logische,
volledige afschaffing voor de hand
ligt, gezien de huidige politieke
zenuwachtigheid omtrent de taxshift.
Een andere piste is een juridische
vraagstelling ten gronde door een
moedige belegger.

Klopt het dat het Duitse Colexon
Energy een nieuwe naam kreeg? En
heeft dat iets te maken met de mooie
stijging van de jongste weken? 

Na de omgekeerde overname vorig
jaar van het Duitse zonne-energiebe-
drijf Colexon Energy door het Belgi-
sche 7C Solarparken was een naams-
verandering wenselijk. De naam
Colexon Energy was flink bezoedeld
door het bedenkelijke parcours van
het vroegere management. Het Bel -
gische 7C Solarparken bouwde op
enkele jaren tijd wel een sterke repu-
tatie op als uitbater van zonnepane-
len- of PV-parken, voornamelijk in
Duitsland. De naamkeuze viel dan
ook logischerwijs op 7C Solarparken.

De nieuwe groep beschikt over 44 PV-
parken, met een totale capaciteit van
71,5 megawatt (MW). Sinds het koers-
dieptepunt van 1,28 EUR per aandeel
begin oktober zien we inderdaad een
mooi herstel. 

Een eerste element dat hiertoe heeft
bijgedragen, is de presentatie eind sep-
tember van de strategie voor de peri-
ode tot en met 2016. Het belangrijkste
doel is het verhogen van de nettokas-
stroom per aandeel – de bedrijfskas-
stroom (ebitda) min interestlasten min
belastingen – van 0,26 EUR in 2014
naar 0,40 EUR in 2016. Die forse sprong

moet er komen dankzij kostenbespa-
ringen, het verhogen van het presta-
tieniveau van de parken en selectieve
groei. Daarnaast is het zo dat het aan-
deel sinds 1 december ook op Xetra 
– het elektronische tradingplatform
van de beurs van Frankfurt – noteert.
Dat heeft de toegankelijkheid van het
aandeel voor de Belgische belegger
bevorderd. Een derde element is het
feit dat in de maanden december en
januari in drie beurshuizen (in chro-
nologische volgorde KBC Securities,
WGZ Bank Research en First Berlin)
met de opvolging van 7C Solarparken
startten, met een gemiddeld koersdoel
van 2 EUR per aandeel.

Verder daalde het aantal uitstaande
aandelen de voorbije maanden per
saldo met 1,9 miljoen aandelen, van
33,6 miljoen naar 31,7 miljoen. Enerzijds
schrapte 7C Solarparken de 2,3 miljoen
aandelen die het oude 7C Solarparken
had gekocht van Colexon Energy in de
periode voorafgaand aan de omge-
keerde overname. Anderzijds werden
449.100 warrants tegen 1,56 EUR per
aandeel omgezet in nieuwe aandelen
7C Solarparken. Er restten nog 4 miljoen
warrants die kunnen worden omgezet
in nieuwe aandelen tegen 1,76 EUR per
aandeel in 2015, of tegen 1,98 EUR per
aandeel in 2016. Tenslotte kocht het
management regelmatig aandelen bij. 

We vertrouwen erop dat 7C Solar-
parken de uitgestippelde strategie
richting 2016 volledig zal realiseren
en we mikken hierbij nog steeds op
een koersdoel van minstens 2 EUR
per aandeel. Koopwaardig (rating
1B). Werk wel met limietorders, gezien
de soms beperkte liquiditeit. �
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ONS KOERSDOEL VOOR
7C SOLARPARKEN IS
MINSTENS 2 EUR.

Agenda

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

MAANDAG 16 FEBRUARI
VS: Wall Street gesloten

DINSDAG 17 FEBRUARI
VK: vastgoedprijzen 
Nutreco: laatste dag openbaar bod
Euronext Amsterdam
Orange: jaarresultaten 2014
TNT Express: jaarresultaten 2014

WOENSDAG 18 FEBRUARI
EU: bouwproductie
VS: industriële productie
VS: bouwvergunningen
VS: PPI
Crédit Agricole:  jaarresultaten 2014
Iberdrola: jaarresultaten 2014
Lafarge: jaarresultaten 2014
Wilmar International: jaarresultaten 2014
Wolters-Kluwer: jaarresultaten 2014

DONDERDAG 19 FEBRUARI
EU: consumentenvertrouwen
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
VS: vooruitlopende indicatoren
Aegon: jaarresultaten 2014
AirFrance-KLM: jaarresultaten 2014
Befimmo: jaarresultaten 2014
Dexia: jaarresultaten 2014
EVS: jaarresultaten 2014
GIMV: tussentijdse verklaring
Q32014-2015
Randstad: jaarresultaten 2014
Sipef: jaarresultaten 2014
Wal-Mart Stores: resultaten Q4

VRIJDAG 20 FEBRUARI
EU: handelsbalans
Danone: jaarresultaten 2014
First Quantum Minerals: resultaten Q4
Rosier: jaarresultaten 2014
Texaf: jaarresultaten 2014



INSIDE BELEGGEN 13 FEBRUARI 201512

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

Ondanks beter dan verwachte
resultaten voor het vierde kwar-
taal verloor het aandeel van het

Noorse Fred Olsen Energy opnieuw
stevig terrein. De Noorse speler in de
verhuur van installaties voor offshore
exploratie en boringen kondigde aan
dat hij zijn dividend voor het boekjaar
2014 volledig schrapt. Fred Olsen stond
bekend als een erg gulle dividend -
betaler. En toch is het een wijze beslis-
sing, in het licht van de uitdagende tij-
den waar de oliedienstenspelers voor
staan, na de spectaculaire val van de
olieprijs. Anderzijds beschikt Fred Olsen
met het nieuwe platform, de Bolette

Dolphin, over een belangrijke troef. En
daar zou vanaf het derde kwartaal een
tweede nieuwe platform, de Bollsta
Dolphin, bij moeten komen, dat een
vijfjarig contract met Chevron op zak
heeft. Dat compenseert het mogelijk
werkloos blijven van de Bredford Dol-
phin, waarvan het contract aan het eind
van het derde kwartaal vervalt. 

De omzet in het vierde trimester was
met 297,6 miljoen USD haast identiek
aan die van een jaar geleden. De
bedrijfskasstroom (ebitda) lag met 157
miljoen USD echter bijna 35% hoger
dan een jaar geleden, ook circa 5%
hoger dan het kwartaal voordien en

16% boven de analistenconsensus.
Door de aanwezigheid van nieuwe
waardeverminderingen en een positief
financieel resultaat is zelfs sprake van
9,93 NOK per aandeel winst, waardoor
de winst per aandeel over het volledige
boekjaar 2014 toch nog 11,16 NOK
bedraagt. Het aandeel noteert tegen 6
keer die winst, 0,55 keer de boekwaarde
en 0,5 keer de omzet. Een uiterst lage
waardering, die de aanhoudende grote
voorzichtigheid en pessimisme van de
markt richting 2016 en verder reflec-
teert. Want de kans is verre van onbe-
staande dat de winst 2015 boven die
van vorig jaar uitkomt (rating 1B). �

Fred Olsen schrapt dividend

+5,5%

Aankoop: we hebben 1750 aandelen PNE Wind gekocht tegen 2,298 EUR (kost 4041,45 EUR)
Verkoop: we hebben 5 aandelen Volkswagen pref. verkocht tegen 210,25 EUR (opbrengst 1031,3 EUR)
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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.
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