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Al het hele jaar lang wachten de
internationale financiële mark-
ten op die eerste renteverhoging

door de Amerikaanse centrale bank.
2014 was het jaar van de ‘tapering’, het
afbouwen van de kwantitatieve ver-
soepeling (QE) en dit jaar zou het jaar
zijn waarin de Federal Reserve het ren-
tebeleid zou omkeren en voor het eerst
sinds juni 2006 de Amerikaanse basis-
rente zou verhogen en daarmee een
einde zou stellen aan het nulrentebe-
leid. Intussen zijn we midden novem-
ber en is dat nog steeds niet gebeurd.
Vooral bij de vergadering midden sep-
tember fronsten heel wat strategen en
economen de wenkbrauwen omdat de
Amerikaanse centrale bank toen naliet
om de ‘historische’ beslissing door te
voeren en zo aan de eigen verwachting
te voldoen. Voorzitster Janet Yellen
kreeg dan ook voor het eerst met kri-
tische opmerkingen te maken. Het
heette dat de Fed té weinig lef toonde
en naar een ‘perfect scenario’ streefde
dat zich in de huidige context van de
wereldeconomie wellicht niet zal voor-
doen. Yellen had de marktboodschap
duidelijk begrepen en toonde zich in
het perscommuniqué eind oktober en
bij toespraken sindsdien weer een stuk
assertiever door expliciet te vermelden
dat op de laatste vergadering van het
jaar (15 en 16 december) zal worden
nagegaan of een renteverhoging aan
de orde is. 

Overtuigend rapport
Tot enkele weken geleden geloofde

de meeste marktwaarnemers er niet
meer in dat de eerste renteverhoging
nog voor dit jaar zou zijn. Maar de kan-
sen zijn duidelijk gekeerd: van pakweg
30% naar nu 75%. Het hing en hangt
immers in belangrijke mate af van de
economische data die in de zes weken

tussen de twee vergaderingen werden
en worden bekendgemaakt. De groei
van de Amerikaanse economie in het
derde kwartaal was een eerste gegeven.
Met een groei van 1,5% tegenover 1,6%
verwacht levert die niet echt munitie
om het wel te doen. Zeker niet door-
slaggevend. 
Het werkgelegenheidsrapport voor

de maand november leverde wel dui-
delijk munitie voor de verwachting
van een renteverhoging. Niet alleen
omdat de werkloosheidsgraad naar
5% is gezakt. Niet alleen omdat met
271.000 nieuwe jobs het hoogste aantal
nieuwe banen voor dit jaar werd gec-
reëerd en veel meer dan door econo-
men gemiddeld was verwacht (con-
sensus +185.000). Maar ook omdat de
lonen duidelijk aan het stijgen zijn
(+2,5% op jaarbasis). Dat zou toch
steeds meer Fed-gouverneurs ertoe
moeten overhalen om die ‘historische’
beslissing, die vorig jaar al was aange-
kondigd en waarop de financiële mark-
ten al het hele jaar wachten, nu toch
door te voeren. Uiteraard zijn er nog
een resem data die aandachtig moeten
worden bestudeerd, zoals het inflatie-
cijfer en het volgende werkgelegen-
heidsrapport (voor de maand novem-
ber). Ook nog enkele speeches van
(belangrijke) Fed-gouverneurs zullen
haarfijn geanalyseerd worden. Net als
de notulen van de oktober-vergadering,
die volgende week (18/11) worden
vrijgegeven, die met een vergrootglas
zullen worden bekeken. 
We denken echter dat het werkgele-

genheidsrapport voor november vol-
doende overtuigend was om de aan-
gekondigde ‘historische’ beslissing
door te voeren. Op de gevolgen voor
de financiële markten gaan we uitge-
breid in op onze volgende strategiepa-
gina (IB 47A). �
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SCHEEPVAART

Euronav

De Antwerpse rederij pakte uit
met het sterkste derde kwartaal
sinds 2008. De omzet bedroeg

204,3 miljoen USD, een daling met
3,6% tegenover het tweede kwartaal,
maar wel een stijging met 59,7% tegen-
over 2014 (128 miljoen USD). Na negen
maanden is er een toename met 88,6%,
tot 620,9 miljoen USD, enerzijds een
gevolg van de forse uitbreiding van
de vloot met 19 VLCC-olietankers
(Very Large Crude Carriers met een
maximale capaciteit van 320.000 ton),
en anderzijds van de fors gestegen
vrachttarieven. Het gemiddelde dag-
tarief voor de 28 VLCC’s bedroeg in
het derde kwartaal 52.368 USD, tegen-
over 24.661 USD vorig jaar, en voor
de 23 Suezmaxschepen (capaciteit tot
200.000 ton) 40.048 USD, tegenover
21.737 USD vorig jaar. In de eerste
jaarhelft lagen deze gemiddelden op
respectievelijk 53.370 USD (27.032
USD) en 42.364 USD (19.612 USD). De
bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van
36,3 miljoen USD naar 127,9 miljoen
USD (+352%), en na negen maanden
van 104,9 miljoen USD naar 401,5 mil-
joen USD (+383%). Tegenover een
nettoverlies vorig jaar van 20,6 miljoen
USD is er een nettowinst van 72,2 mil-
joen USD of 0,46 USD per aandeel,
waardoor de nettowinst na negen
maanden 245,4 miljoen USD bedraagt

(1,58 USD per aandeel), tegenover een
nettoverlies van 41,9 miljoen USD in
2014. Het management is vol vertrou-
wen voor het vierde kwartaal, vermits
46% van de capaciteit van de VLCC’s
is geboekt tegen gemiddeld 65.000
USD per dag, en 61% van de capaciteit
van de Suezmaxschepen tegen 34.600
USD per dag. Ook op wat langere ter-
mijn blijft Euronav positief op basis
van een aanvaardbaar orderboek (15
à 20% van de vloot), de stijging van
zowel het aanbod van als de vraag
naar olie, en de langere vaarroutes. In
september sloot Euronav een nieuwe
lening af met een consortium van ban-
ken, voor 750 miljoen USD met ver-
valdatum juli 2022 en een interestvoet
van Libor +195 basispunten. Met het
geld werden ongeveer de helft van de
schepen en twee lopende leningen
(815 miljoen USD; interestvoet LIBOR
+300 basispunten) goedkoper geher-

financierd. Het geld dient namelijk
ook voor de financiering van de in juni
aangekondigde aankoop van vier
VLCC’s voor 96 miljoen USD per
schip. De eerste VLCC, de Antigone,
werd opgeleverd op 25 september, en
de oplevering van de overige drie is
nog steeds voorzien voor januari,
maart en mei 2016. De optie, met een
kostprijs van 8 miljoen USD, voor nog
vier VLCC’s tegen 98 miljoen USD per
schip, werd uiteindelijk niet gelicht.
Op basis van de nieuwe dividendpo-
litiek van minstens 80% uitkering van
het recurrente nettoresultaat werd op
22 september een brutodividend van
0,62 USD per aandeel betaald, wat het
totaal voor 2015 op 0,87 USD per aan-
deel brengt, of een brutorendement
van 5,9%. Toch kwam het aandeel tij-
dens de herfstvakantie even stevig
onder druk toen bekend werd dat de
voorzitter van de raad van bestuur
Livanos een fors pakket van 5,7% Euro-
nav-aandelen had verkocht. �

Conclusie
De mooie vooruitzichten zijn vol-

doende verrekend tegen 1,3 keer de
boekwaarde en met een verhouding
tussen de ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) van
9,9. De nieuwe dividendpolitiek biedt
in 2016 uitzicht op een brutodividend
van minstens 1 USD per aandeel. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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VERPAKKING

Ontex

Het Oost-Vlaamse Ontex, opge-
richt door de familie Van Mal-
deren,keerde in juni 2014 terug

naar de beursvloer. En wat voor een
terugkeer! In zowat anderhalf jaar
klom de koers al met 75% (IPO-prijs
18 EUR), waardoor de beurswaarde
vlot boven 2 miljard EUR steeg. Ontex
is een toonaangevende producent van
persoonlijkehygiëneoplossingen voor
baby’s (luiers), vrouwen (tampons)
en senioren (incontinentieproducten).
De herintroductie op de beurs -Ontex
was al beursgenoteerd tussen 1998 en
2003- hielp de wereldwijde producent
van persoonlijkehygiëneoplossingen
namelijk om de stevige schuldenlast
af te bouwen. Zo werd ruimte gecreë-
erd voor de acquisitie van de Mexi-
caanse Grupo Mabe. Ontex betaalt voor
de nummer twee in Mexico 314 mil-
joen EUR, grotendeels in cash (187
miljoen EUR), maar ook in Ontex-aan-
delen (76 miljoen) en neemt ook 52
miljoen EUR schulden over. Het prijs-
kaartje kan tot 2017 nog met 86 miljoen
EUR oplopen, maar dan enkel als
bepaalde doelstellingen inzake
bedrijfskasstroom (ebitda) worden
gehaald. De overname werd gedeel-
telijk met de uitgifte van nieuwe aan-
delen gefinancierd (6,8 miljoen extra
aandelen of een kleine 10% extra).
Grupo Mabe verkoopt 60% van de

producten in Mexico zelf, de vijfde
grootste markt voor hygiënische weg-
werpartikelen. De rest zit hoofdzake-
lijk gespreid over het Amerikaanse
continent, inclusief een degelijke posi-
tie in de VS. De acquisitie laat toe om
de sterke focus op West-Europa (66%
van de groepsomzet in eerste negen
maanden) af te bouwen. In West-
Europa beschikt Ontex op basis van
de verkochte volumes over een benij-
denswaardig marktaandeel in de
buurt van 40%. Het toenemende
gebruik van hygiënische wegwerp-
producten in de opkomende landen
is precies een eerste belangrijke groei-
pool voor Ontex. Naast het groeipo-
tentieel bij incontinentie, gezien de
problematiek van de vergrijzing in
West-Europa en de groeiende aan-
vaarding van dergelijke producten.
De cijfers voor het derde kwartaal van
2015 bevestigen het groeipad met 4,4%

omzetgroei in derde trimester, tot 415,9
miljoen EUR. Dat brengt de groeps-
omzet na negen maanden op bijna
1,27 miljard EUR of 5,0% meer dan in
de periode januari-september vorig
jaar. In het derde kwartaal steeg de
rebitda (bedrijfskasstroom uit gewone
bedrijfsactiviteiten) met 4,3% (in lijn
dus met de omzettoename), tot 51,1
miljoen EUR. In de eerste negen maan-
den is wel nog steeds sprake van een
verbetering van de rendabiliteit tot
een rebitda-marge tot 12,7% (+0,5%;
50 basispunten). Voor het volledige
boekjaar blijft het management mik-
ken op 4 à 6% omzettoename en een
verbetering van de rebitda-marge met
minstens 30 basispunten (0,3%). Tegen
20,5 keer de verwachte winst 2015,
17,5 keer die voor volgend jaar en een
verwachte verhouding ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van de
bedrijfskasstroom (ebitda) van ruim
13 voor 2015 en ruim 11 voor 2016 is
het aandeel natuurlijk niet het goed-
koopste van de Brusselse beurs. �

Conclusie
Ontex bevestigt zijn statuut van

groeiwaarde en deed een strategisch
belangrijke overname in de opko-
mende landen. De koersreactie was
uiteraard zeer positief. Nu die weer
wat bedaard is, zit er een adviesver-
hoging in. Want het blijft een van onze
groeiwaarden, met binnenkort moge-
lijk een zitje in de BEL20-index. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



FARMA

UCB

De Belgische farmagroep kon
een meer dan degelijk kwar-
taalrapport voorleggen. De

omzet is in de eerste negen maanden
met 19% (12% bij constante wissel-
koersen) toegenomen, tot 2,86 miljard
EUR (analistenconsensus 2,84 miljard
EUR). De gecombineerde verkoop van
de drie nieuwe stermedicijnen CVN
(Cimzia, Vimpat en Neupro) lag 41%
hoger (+24% bij constante wisselkoer-
sen), op 1,47 miljard EUR, wat iets
boven de gemiddelde analistenschat-
ting van 1,44 miljard EUR ligt. Het
middel tegen reuma en de ziekte van
Crohn, Cimzia (verwachte piekver-
koop 1,5 miljard EUR) behaalde in de
eerste negen maanden een verkoop-
cijfer van 775 miljoen EUR omzet,
tegenover 761 miljoen gemiddeld ver-
wacht. Een klim met 38%. Ook Vimpat
(middel tegen epilepsie; gepronosti-
keerde piekverkoop van 1,2 miljard
EUR) voldeed aan de verwachtingen
met een toename met 48% van de
omzet, tot 495 miljoen EUR (consensus
491 miljoen EUR). Tot slot presteerde
ook Neupro (ziekte van Parkinson en
het rustelozebenensyndroom; 400 mil-
joen EUR verwachte piekverkoop)
prima, met 199 miljoen EUR verkoop-
cijfer tegenover een gemiddelde ver-
wachting van 190 miljoen EUR.
Opmerkelijk blijft dat het ‘oude’ ster-

middel Keppra (ook tegen epilepsie)
meer dan standhoudt met 565 miljoen
EUR verkopen tot nog toe in 2015, een
stijging met 12% (consensus 559 mil-
joen EUR). Jean-Christophe Tellier, sinds
het jaarbegin de opvolger van Roch
Doliveux als topman (CEO), toonde
zich tevreden over de prestaties en
kon de verwachte groepsomzet voor
het volledige boekjaar optrekken van
3,55 à 3,65 miljard EUR naar 3,75 mil-
jard EUR en de verwachte rebitda van
een vork van 710 à740 miljoen EUR
naar circa 800 miljoen EUR en een
winst per aandeel in de vork 2 à 2,10
EUR. Het minder goede nieuws dit
jaar waren de fase III-resultaten (laatste
fase voor eventuele goedkeuring van
een medicijn) van epratuzumab tegen
SLE, beter bekend als lupus. Lupus is
een chronische auto-immuunziekte
die meerdere orgaansystemen kan
aantasten zoals de huid, gewrichten,

nieren, hersenen,... De uitkomst is dat
de primaire werkzaamheidseindpun-
ten niet werden bereikt. Dit wil zeggen
dat de behandelingsrespons met epra-
tuzumab naast een standaardtherapie
niet statisch significant hoger lag dan
bij patiënten die een placebo naast een
standaardtherapie kregen. Voor Vim-
pat waren er in oktober wel positieve
fase III-resultaten in de Europese Unie
als monotherapie bij de behandeling
van partiële, beginnende aanvallen
bij volwassen epilepsiepatiënten.
Indiening is voor eerste helft van vol-
gend jaar. Belangwekkend nieuws de
voorbije maanden was ook dat met
Lannett een nieuwe kandidaat-koper
werd gevonden voor Kremers Urban,
de Amerikaanse dochter gespeciali-
seerd in generische middelen, en dat
voor 1,23 miljard USD. �

Conclusie
De analyse blijft dat het UCB-aan-

deel duur is tegen bijna 30 keer de ver-
wachte winst 2016 en een verhouding
van 19,5 keer de ondernemingswaarde
(ev) tegenover de bedrijfskasstroom
(ebitda). Er zit, met andere woorden,
al flink wat groeiverwachting in de
huidige koers. Gelukkig noteert het
Tubize-aandeel nog steeds met een
hoge onderwaardering (korting van
43%) tegenover UCB. Vandaar de blij-
vende voorkeur voor de moeder,
Tubize, die het belang in UCB tot 35%
gaat opdrijven, boven de dochter. 

INSIDE BELEGGEN 13 NOVEMBER 20154

Belgische aandelen

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

BP

De sterk gedaalde olie- en gas-
prijzen laten zich voelen bij BP,
dat omzet en winst in het

derde kwartaal fors zag afnemen
tegenover dezelfde periode een jaar
eerder. De onderliggende winst van
de groep daalde met 40 %, tot 1,8 mil-
jard USD. De omzet stuikte ineen tot
55,8 miljard USD, tegenover nog 94,8
miljard USD in het derde kwartaal
van 2014. In tegenstelling tot energie-
bedrijven die in slechts één deelseg-
ment van de markt actief zijn (bijvoor-
beeld schalie) kunnen de balansen van
de grote energiegroepen wel tegen
een stootje. Toch hanteren zowel BP,
Royal Dutch Shell, Total, Exxon Mobil
als Chevron dezelfde strategie om het
hoofd te bieden aan de lage olieprijzen:
verlagen van de kosten en het verko-
pen van activa. In het geval van BP
wil men de kosten tegen eind 2016
met 6 miljard USD verlagen, met 2014
als referentiepunt. De helft daarvan
werd al gerealiseerd tijdens de eerste
negen maanden van 2015. Voor het
einde van het jaar wil BP ook nog voor
10 miljard USD aan activa verkopen.
Ook de kapitaaluitgaven moeten
omlaag. Aanvankelijk werd voor dit
jaar een budget van 24 tot 26 miljard
USD vooropgesteld. Dit werd intussen
verlaagd naar 17 tot 19 miljard USD.
Dat zal ook het budget voor 2016 zijn.

BP wil dat tegen 2017 de kasstromen
volstaan om zowel het dividend als
de kapitaaluitgaven te dekken. Dat is
op dit moment nog niet het geval. De
operationele kasstroom bedroeg sinds
de start van 2015 13,3 miljard USD.
Dit volstond net om de kapitaaluitga-
ven te financieren maar niet voor het
dividend, waardoor de vrije kasstroom
negatief was. Dit dividend is heilig
voor de oliemajors want het is voor
talrijke (institutionele) investeerders
de enige reden om het aandeel te bezit-
ten. BP spendeerde in het derde kwar-
taal 1,7 miljard USD aan het dividend
waardoor het aandeel een rendement
heeft van bijna 7 % (bruto). De bedrijfs-
kasstroom of ebitda uit raffinage steeg
op jaarbasis met 55 %, tot 2,56 miljard
USD. Daarentegen kelderde de ebitda
van de afdeling exploratie en produc-
tie naar 743 miljoen USD, tegenover
nog 3,31 miljard USD een jaar eerder.

De totale kost van de reorganisatie die
in 2014 startte, zal tegen eind volgend
jaar oplopen tot 2,5 miljard USD. Kos-
ten verbonden aan de ramp met het
Deepwater Horizon-boorplatform in
2010 drukten voor 426 miljoen USD
op het resultaat. Het Amerikaanse
ministerie van Justitie stelde begin
oktober een schikking van 20,8 miljard
USD voor. Dit bedrag omvat een boete
voor het overtreden van de Clean
Water Act, het herstel van kustgebie-
den en schadevergoedingen aan de
vijf getroffen Amerikaanse staten.
Indien alle partijen zich in deze schik-
king kunnen vinden, is dat luik afge-
sloten. Maar dan blijven er wel nog
de claims van burgers, bedrijven en...
aandeelhouders. De totale kost van
de ramp wordt intussen op 55 miljard
USD begroot. �

Conclusie
De kwartaalcijfers van BP blijven

op korte termijn uiteraard de speelbal
van de evolutie van de olieprijs. Maar
indien de voorgestelde juridische
schikking in de VS standhoudt, dan
valt een deel van de onzekerheid rond
de olieramp weg en kan een opluch-
tingsrally volgen. Vandaar dat we een
eerste positie, ook gezien het hoge divi-
dendrendement, wel verantwoord vin-
den. Wel hoger dan gemiddeld risico!

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 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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SWATCH GROUP

Betaalbare luxe

Donderdag 15 januari 2015 zal
nog lang in het geheugen blij-
ven gegrift van de bedrijfslei-

ding. De beslissing van de Zwitserse
centrale bank om het plafond van 1,20
Zwitserse frank (CHF) voor 1 euro
(EUR) te laten varen, noemde het
management een ‘tsunami’ voor de
Zwitserse industrie. Swatch Group is
sinds 1998 de nieuwe benaming van
SMH (Swiss Corporation for Microelec-
tronics en Watchmaking Industries), dat
op zijn beurt het resultaat was van de
fusie in 1983 van de toen twee belang-
rijkste Zwitserse horlogemakers,
ASUAG en SSIH. Voor die Zwitserse
horloge-industrie breken er, net als
toen, opnieuw ‘uitdagende’ tijden aan.
Swatch Group genereert immers 87%
van de inkomsten in vreemde valuta,
maar de kosten zijn nog steeds voor
het overgrote deel in CHF. En er zijn
nog andere bekommernissen, zoals de
manifeste groeivertraging in de opko-
mende landen en de lancering van de
Apple Watch. Om het met een woord-
speling aan te geven, Swatch Group
is natuurlijk een naam als een klok in
de internationale horlogewereld. Ieder-
een kent de Swatch-uurwerken, de ver-
uit populairste plastic horloges in de
wereld, maar ze zouden op zich een
verkeerd beeld geven van de hele
groep. Swatch Group staat voor liefst
18 merken in horloges en juwelen,
exclusieve verkooppunten als Tourbil-
lon en Hour Passion,net als de productie
en verkoop van horloge-onderdelen
en elektronische componenten. Liefst

zeven van die 18 merken bevinden
zich in het prestigieuze, exclusieve top-
segment van de markt, met de merken
Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glas-
hütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot
en Omega. Al deze merken halen hun
prestige uit hun unieke, glorieuze
geschiedenis die soms tot de 18de eeuw
teruggaat. Ze behoren tot het hoogte-
punt van de horlogekunst. In het hoge
segment vinden we Longines, Rado en
Union Glashütte terug. Daar waar bij
het topsegment enkel Omega bij een
wat breder publiek bekendheid heeft,
zijn ook Longines en Rado merken die
van wereldwijde bekendheid mogen
genieten. In het middensegment kan
de groep ook een heel gamma aanbie-
den, met Tissot, Balmain, Certina, Mido,
Hamilton en Calvin Klein voor horloges
en juwelen. Naast Swatch zelf heeft de
groep in het basissegment ook nog Flik
Flak, een specifiek merk voor kinderen,
zodat de groep niet alleen voor alle
inkomensklassen, maar ook voor alle
leeftijdscategorieën een aanbod heeft.
De expansie van de groep het voorbije
decennium werd gedragen door de
forse groei in de opkomende landen
en de hunker naar westerse luxepro-
ducten bij de ‘nieuwe rijken’. Meer dan
de helft van de groepsomzet wordt in
Azië gerealiseerd. Ondanks de sterkere
CHF was in de eerste jaarhelft toch
nog sprake van een omzettoename
met 2,2%, tot 4,19 miljard CHF (+3,4%
bij constante wisselkoersen; +18,7%
in EUR). Tot eind april stonden we op
-1,1%, maar in mei en juni was er een
sterk herstel. Maar dat herstel zet zich
niet door in tweede jaarhelft, zodat het
bedrijf uitgaat van een stabiele omzet
voor 2015 (tussen -2 en +2%). De winst-
marge stond inderdaad onder druk:
de bedrijfswinst zakte met 8,3%, van
830 naar 761 miljoen CHF of een daling

van de ebit-marge van 20,2 naar 18,2%.
Het nettoresultaat nam af van 680 naar
548 miljoen CHF (-19,4%). De voorbije
twee jaar is de koers met zowat 40%
teruggevallen. Mede hierdoor is
Swatch Group zowat de goedkoopste
Europese luxegroep geworden, met
een verwachte koerswinstverhouding
van 15 voor 2016 en 9 keer de verhou-
ding ondernemingswaarde (ev) ten
opzichte van de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor volgend jaar. �

Conclusie
De beslissing van de Zwitserse cen-

trale bank was duidelijk een jobstij-
ding voor Swatch Group: de groep ver-
loor in twee jaar 7 miljard CHF aan
beurskapitalisatie. Binnen de Europese
luxegroepen is Swatch de goedkoopste,
met een 28%-korting op het Europese
gemiddelde. Dat biedt kansen. 

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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Er wordt de jongste weken en
maanden veel gesproken over
het El Niño-natuurfenomeen.

Dit is de situatie waarbij het oppervlak-
tewater van de Stille Oceaan ter hoogte
van de evenaar opwarmt en dat zich
gemiddeld om de 2 tot 7 jaar voordoet.
De lengte en ook de duurtijd van de El
Niño-cycli (en dus ook de gevolgen
ervan) kunnen sterk variëren.
De meest recente El Niño-cyclus met

een betekenisvolle impact liep van het
voorjaar 2009 tot begin 2010. Toen scho-
ten de voedselprijzen de hoogte in door
mislukte oogsten. El Niño laat zich niet
zomaar voorspellen. Verschillende
weerdiensten hadden de nieuwe cyclus
al vorig jaar verwacht, toen een stijging
van de oppervlaktetemperaturen in de
Stille Oceaan werd waargenomen. Het
kwam echter nooit tot een volwaardige
El Niño-cyclus want korte tijd later nor-
maliseerde de temperatuur.
Het U.S. Climate Prediction Center

observeerde vorige maand een tempe-
ratuur in het centrale gedeelte van de
Stille Oceaan die bijna 2,5 graden Cel-
sius boven het gemiddelde lag. Ver-
schillende weergebeurtenissen van de
voorbije maanden worden aan El Niño
gelinkt, zoals de hittegolf in India, de
overstromingen in het westelijk deel
van Zuid-Amerika en de milde start
van de winter in Noord-Amerika. Aan
de andere kant van het continent kampt
Brazilië dan weer met een langdurige
periode van droogte, waardoor de
watervoorziening in sommige provin-
cies moest worden gerantsoeneerd. El
Niño zorgt typisch ook voor een aan-
voer van droge en hete lucht naar Aus-
tralië en Azië.
Landen met een sterk agrarische eco-

nomie zoals India, China, Vietnam en
Indonesië zijn erg kwetsbaar voor
extreme weersomstandigheden. Mis-
lukte oogsten kunnen al snel grote
gevolgen hebben op het markteven-
wicht van verschillende landbouw-
grondstoffen. We denken daarbij in
de eerste plaats aan granen, rijst en
plantaardige oliën (palmolie, sojaolie)
maar ook katoen en suiker. El Niño
komt op een moment dat de prijzen
van verschillende landbouwgrond-
stoffen in de buurt van meerjaarse

dieptepunten noteren. Met de moge-
lijke impact op het marktevenwicht
wordt tot nog toe dus nauwelijks reke-
ning gehouden. We bekijken de moge-
lijkheden om met trackers in te spelen
op hogere prijzen. Deze week bespre-
ken we enkele gediversifieerde trackers
en volgende week komen de trackers
aan bod die zich op individuele grond-
stoffen richten.

PowerShares DB Agriculture ETF
Tickersymbool : DBA
Beurs : NYSE Arca
Uitgifte : januari 2007
Prestatie sinds 1/1/2015 : -18,1 %
Prestatie op 12 maanden : -19,7 %
Prestatie op 3 jaar : -29,2 %
Gemiddeld dagvolume : 275000
Activa onder beheer : 793,8 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,85 %

Deze tracker van uitgever Invesco
Powershares noteert al bijna 9 jaar op
de NYSE Arca en is zowel wat beheerd
vermogen als liquiditeit betreft de
grootste in het segment van de land-
bouwgerelateerde grondstoffen. De
onderliggende waarde is de DBIQ
Diversified Agriculture Index die is
samengesteld uit termijncontracten
met landbouwgrondstoffen als onder-
liggende waarde. Het gaat zowel om
maïs, soja, tarwe cacao, koffie, suiker
en vee (varkens en runderen) waarbij
verschillende afloopdata worden
gebruikt. De vrij hoge jaarlijkse beheers-
vergoeding van 0,85% is dan ook een
weerspiegeling van de frequente han-
del in termijncontracten.

Top 5 participaties:
Soja November 2016 12,99%
Cacao Maart 2016 11,94%
Suiker September 2016 11,2 %
Maïs September 2016 10,92%
Live cattle (vee) februari 2016 9,94%

Elements Rogers International Commodity
Agriculture ETN
Tickersymbool : RJA
Beurs : NYSE Arca
Uitgifte : oktober 2007
Prestatie sinds 1/1/2015 : -14,3 %
Prestatie op 12 maanden : -13,7 %
Prestatie op 3 jaar : -32,4 %
Gemiddeld dagvolume : 61000
Activa onder beheer : 128,7 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,75 %

Elements is een productlijn van uit-
gever Merrill Lynch, Pierce,

Fenner&Smith, een dochteronderne-
ming van Bank of America. Deze trac-
ker verschilt van juridische structuur
met de hierboven besproken DBA. Het
gaat namelijk om een Exchange Traded
Note of ETN, wat in feite achtergesteld
schuldpapier is. De ETN werd geïn-
troduceerd in oktober 2007 en heeft als
afloopdatum oktober 2022. De tracker
schaduwt de prestatie van de onder-
liggende index, de Rogers International
Commodity Agriculture. De index is
samengesteld uit 21 landbouwgrond-
stoffen, wat net als bij DBA een vol-
doende spreiding garandeert. Er wordt
dus niet geïnvesteerd in termijncon-
tracten waardoor er ook geen onder-
liggende waarde is. De jaarlijkse
beheersvergoeding ligt iets lager dan
bij DBA.

Samenstelling Rogers International
Commodity Agriculture index (Top 5)
Maïs 13,61%
Tarwe 13,61%
Katoen 12,03%
Soja 10%
Koffie 5,73 %

iPath Bloomberg Agriculture ETN

Tickersymbool : JJA
Beurs : NYSE Arca
Uitgifte : oktober 2007
Prestatie sinds 1/1/2015 : -16,8 %
Prestatie op 12 maanden : -17,5 %
Prestatie op 3 jaar : -41 %
Gemiddeld dagvolume : 4500
Activa onder beheer : 37,9 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,75 %

Deze tracker behoort tot de iPath-
productlijn van uitgever Barclays. Het
gaat net als bij de hierboven besproken
RJA over een Exchange Traded Note.
De afloopdatum ligt hier wel pas in
oktober 2037. De onderliggende index
is de Bloomberg Agriculture Subindex.
Die telt 7 grondstoffen waarbij de gra-
nen oververtegenwoordigd zijn. Hoe-
wel JJA net als DBA en RJA ook al sinds
2007 noteert, liggen de volumes en de
activa onder beheer een stuk lager. De
beheersvergoeding van JJA is dezelfde
als bij RJA.

Samenstelling Bloomberg Agriculture 
Subindex (Top 5)
Maïs 29,94 %
Soja 20,26 %
Suiker 14,7 %
Tarwe 12,4 %
Sojaolie 9,8 %

Derivaten

El Niño ETF’s (deel 1)



913 NOVEMBER 2015 INSIDE BELEGGEN

Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9:30-12:30

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

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

Het einde van het schandaal bij de autofabrikant is
nog niet in zicht. Recent kwam het nieuws dat na die-
selgate ook sprake is van een benzinegate waarbij ben-
zinewagens hogere CO2-emissies uitstoten dan eerst
gedacht. Zoals kon worden verwacht, daalde de verkoop
van VW-voertuigen. De groep maakte bekend de Ame-
rikaanse klanten een vergoeding van maximaal 1160
EUR te geven. Sommige analisten verwachten dat de
factuur voor VW wereldwijd kan oplopen tot 35 miljard
EUR. Na het bijkomende slechte nieuws kreeg de koers
van het VW-aandeel een nieuwe klap waarbij de psy-
chologisch belangrijke steun op 100 EUR onder druk
komt. 

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De sociale netwerksite zag de omzet in het derde kwar-
taal met 41 % stijgen tot 4,5 miljard USD. Daarbij boekte
de groep een nettowinst van 895 miljoen USD tegen 719
miljoen USD over dezelfde periode van vorig jaar. Per
aandeel werd 0,30 USD verdiend. Facebook telt momen-
teel 1,5 miljard gebruikers, waarvan 1 miljard actieve
gebruikers. Vooral de stijging van de mobiele adver-
tenties werd op hoeragejuich begroet. De beleggers rea-
geerden erg enthousiast op de cijfers, waardoor de groep
een marktkapitalisatie van 300 miljard USD kreeg. Tech-
nisch bekeken ligt de weg naar boven wagenwijd open.
Op 85 USD bevindt zich de eerste steunzone. Funda-
menteel echter peperduur.

De koers van de groep gespecialiseerd in zelfbereide
medicatie gaat als een jojo op en neer. Dat heeft te maken
met de mogelijke overname waarbij Fagron gesprekken
heeft opgestart en een boekenonderzoek heeft toegelaten.
Een analistenrapport van de Nederlandse bank Kempen
dat een verkoopadvies bevatte richtte vorige week dins-
dag een ware ravage aan en de koers daalde van meer
dan 25 EUR tot minder dan 18 EUR om te sluiten op 21
EUR. De meeste analisten mikken op een koers van 22
tot 26 EUR per aandeel bij een overname. De koers van
Fagron consolideert na de eerdere daling. 

Het gaat nog steeds niet goed met de Leuvense infor-
maticagroep die eind augustus opnieuw tegenvallende
halfjaarresultaten bekendmaakte en op zoek was naar
vers geld om het einde van 2015 te halen. De voorlopige
redding kwam in de vorm van een converteerbare lening
van 6 miljoen EUR waarop werd ingetekend door de
Amerikaanse sectorgenoot Danlaw, een groep die tele-
matica-oplossingen aanbiedt. De lening heeft een looptijd
van 5 jaar en een rente van 5 %. Ze is converteerbaar
tegen 0,228 EUR per aandeel, wat betekent dat de Ame-
rikaanse groep op termijn een kwart van de aandelen
Option kan verwerven. De koers van Option kreeg een
boost op het nieuws. Op 0,21 EUR ligt de laatste steun
voor Option. 
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Er beweegt de laatste tijd heel wat
in de farmasector. De bedrijven
bulken van het geld en het

regent grotere en kleinere overnames.
Ook de Britse farmareus Glaxo-
SmithKline (1370 GBp, 40,80 USD)
gaat af en toe over de tongen als een
overnameprooi waarbij de namen van
Pfizer, Johnson&Johnson en de Zwit-
sers Roche en Novartis vallen. Dat
geeft het Britse aandeel een extra spe-
culatief tintje, maar ook de operatio-
nele prestaties over het derde kwartaal
van 2015 gaven reden tot tevreden-
heid. De omzet kwam met 6,13 miljard
GBP boven de verwachtingen van de
analisten uit, terwijl per aandeel 23
pence werd verdiend. GSK heeft te
kampen met patentverval voor het
belangrijkste geneesmiddel tegen
astma, Seretide/Advair, dat vorig jaar
nog goed was voor zowat 20% van de
groepsomzet. GSK bleef niet bij de
pakken zitten en vormde een samen-
werkingsverband voor consumer
healthcare met Novartis om dit verlies
aan omzet op te vangen. Dit jaar wordt
een overgangsjaar in de annalen van
GSK, maar vanaf volgend jaar ver-
wacht de groep opnieuw een gemid-
delde winstgroei van 5 tot 10% per
jaar. Ondanks de recente koersstijging
zien we daarom nog haussepotentieel. 

De beste manier om met opties in te
spelen op deze ontwikkeling bestaat
erin om opties te kopen op de ADR-
aandelen van GSK die op de Ameri-
kaanse optiebeurs noteren. Onze voor-
keur gaat uit naar de series die expi-
reren in januari 2017 en die een looptijd
van meer dan een vol jaar hebben. In
de langstlopende series die tot januari
2018 lopen lijkt geen handel te zijn.
Werk met limieten, want de spreads
zijn groot.

Defensieve callspread
Koop call jan ’17 35 @ 6,55 USD
Schrijf call jan ’17 42 @ 2,50 USD

De aankoop van de call januari 2017
met uitoefenkoers 35 vergt een inves-
tering van 655 USD, terwijl het schrij-
ven (= verkopen) van de call 42 met
dezelfde afloopdatum, die at-the-
money is, 250 USD opbrengt. Uw inzet
bedraagt dus 405 USD (655 – 250) en
dit is ook uw maximale verlies. Uw
break-even, het niveau waarop u per
saldo winst noch verlies boekt, ligt op
39,05 USD, 4% onder de huidige koers.
Bij nog hogere koersen behaalt u winst
en noteert de koers op de vervaldag
minstens 42 USD, dan behaalt u de
maximale winst van 295 USD of 73%
meer dan uw inzet. De koers van het
Glaxo-aandeel moet amper met 3%

stijgen om dat te bereiken. 

Put schrijven
Schrijf put jan ’17 40 @ 4,15 USD

Door het schrijven van de put januari
2017 met strike 40 neemt u de verplich-
ting op u om de stukken eventueel te
kopen tegen 40 USD. In ruil hiervoor
krijgt u wel een premie van 415 USD.
Dat betekent dat u pas verlies lijdt
wanneer het aandeel op de vervaldag
lager staat dan 35,85 USD zodat u over
een baissemarge van 12% beschikt.
Staat de koers van GSK op de verval-
dag hoger dan 40 USD, dan mag u de
gekregen premie op zak steken. 

Turbo
Koop call jan ’17 42 @ 2,55 USD
Schrijf put jan ’17 38 @ 3,15 USD

Bij deze turbo haalt u de premie voor
de aankoop van de call januari 2017
met strike 42, die 255 USD kost, volledig
uit het schrijven van de put januari 2017
met uitoefenprijs 38, die 315 USD
opbrengt. Initieel haalt u 60 USD (315
– 255) uit deze turbo. Bij koersen op de
vervaldag onder 37,40 USD lijdt u ver-
lies. U beschikt over een baissemarge
van 8%. Wanneer de koers van GSK
op de vervaldag hoger staat dan 42
USD, behaalt u winst en het grote voor-
deel is dat die niet wordt afgetopt. �

Hoe schatten jullie het aangekon-
digde nieuwe financieringsplan van
Nyrstar in? 
De nieuwe topman, Bill Scotting, bij

Nyrstar hield woord en kwam met
een gedetailleerd plan, enkele weken
na het kwartaalbericht waarin de
noodzaak voor een nieuwe kapitaal-
operatie werd aangekondigd. In eerste
instantie wordt opnieuw een beroep
gedaan op de aandeelhouders. Nyrstar
mikt op 250 à 275 miljoen EUR via een
aandelenuitgifte met voorkeurrecht
voor de bestaande aandeelhouders.
De uitgifte is volledig onderschreven:

voor maximaal 125 miljoen EUR door
Trafigura (met 20% nu al de grootste
aandeelhouder), en voor het reste-
rende, niet ingetekende gedeelte, door
Deutsche Bank en KBC Securities. Tra-

figura zal haar belang echter niet ver-
hogen tot meer dan 49,9%, en plant
geen overnamebod. De verdere details
-timing, het aantal nieuwe aandelen
en de uitgifteprijs- volgen na de rap-
portering van de jaarresultaten 2015

(4 februari 2016). Het aantal uitstaande
aandelen verdubbelde vorig jaar al tot
340 miljoen, en zal dus opnieuw fors
toenemen. Een tweede element, nog
af te ronden voor het lanceren van de
aandelenuitgifte, is het afsluiten van
een leveringsovereenkomst van zink-
metaal voor drie jaar, met een voor-
afbetaling van 150 à 200 miljoen EUR.
Deze twee elementen volstaan voor
het volledig terugbetalen van de obli-
gatie (415 miljoen EUR uitstaand) met
vervaldatum mei 2016. Nyrstar over-
weegt daarnaast de uitgifte van een
nieuwe obligatie, voor 200 à 250 mil-
joen EUR, maar alleen als de te betalen
rente niet te hoog is. Het bedrijf sloot
een langetermijnovereenkomst met
Trafigura (ingaand op 1 januari 2016)

Opties

Lezersvragen

DE GREEP VAN TRAFIGURA
OP NYRSTAR NEEMT 

VERDER TOE

Haussecombinaties op GlaxoSmithKline



voor het aan- en verkopen van zink-
en loodconcentraat en zink- en lood-
metaal. Het is duidelijk dat de greep
van Trafigura op Nyrstar verder toe-
neemt, en hierin schuilt het grote
gevaar van het nieuwe plan. De Euro-
pese Commissie startte recent namelijk
een onderzoek omwille van een moge-
lijk te dominante positie van Trafigura
op de Europese zinkmarkt. De uit-
komst hiervan wordt ten laatste op 1
december gepubliceerd, en kan, indien
negatief, leiden tot een gedwongen
afbouw van het Trafigura-belang in
Nyrstar. Dat zou de zorgenlast uiter-
aard fors verhogen. Het andere
belangrijke nieuws is het feit dat voor
de ondermaats presterende mijn-
bouwafdeling alle opties worden beke-
ken, inclusief de verkoop van alle mij-
nen. De besparingen worden verder
verhoogd, van 40 miljoen naar 60 mil-
joen EUR, en kapitaalinvesteringen
voor groei zijn volledig op nul gezet.
We bevestigen ons ‘houden’-advies
(rating 2C), maar dan wel op voor-
waarde dat u van plan bent om in te
tekenen op de kapitaalverhoging. 

Steeds meer analisten zijn positief
over Recticel. Wettigt de update over
het derde kwartaal deze positieve hou-
ding? 
Het aandeel van de schuimrubber-

producent Recticel steeg na de publi-
catie van het rapport over het derde
kwartaal alvast met 6,3%. De positieve
trend uit de eerste jaarhelft werd in
het derde kwartaal versterkt, met een
gecombineerde omzettoename met
5,9%, tot 323,4 miljoen EUR, tegenover
+4,7% (667,5 miljoen EUR) in de eerste
zes maanden. Hierdoor is er na negen
maanden een stijging met 5,1%, tot
943 miljoen EUR, waarvan 2,4% dank-
zij positieve wisselkoerseffecten. De
afdeling soepelschuim hinkte, net als
in het eerste semester, achterop met
een omzetstijging van 0,6%, tot 145
miljoen EUR (+1,5% na negen maan-
den). Vooral Comfort (-0,6%; schuim-
blokken voor toepassingen in de meu-
bel- en andere industrieën) heeft het
lastig, onder invloed van de hoge con-
currentie. De afdeling slaapcomfort
(+9,5%, tot 68,5 miljoen EUR) onder
impuls van Geltex (+19%), en de afde-
ling isolatie (+8,3%, tot 60,3 miljoen
EUR) deden het prima. De steeds stren-
gere normen voor woningisolatie

ondersteunen structureel de vraag naar
hoog performante polyurethaanpro-
ducten. De vierde afdeling, automobiel,
kon na een zwak tweede kwartaal
(omzet -2,5%) herstellen met een
omzetstijging met 8,7%, tot 65,1 miljoen
EUR. Na negen maanden staat de
omzetteller op 200,4 miljoen EUR, of
+3,7%. Vanaf 2016 zal Colo-Sense Lite,
een nieuwe technologie die dashboard-
en deurpaneelbekleding in polyure-
thaan 25% lichter maakt, significant
aan de omzet beginnen bijdragen. Na
de fors verwaterende kapitaalverho-
ging eerder dit jaar -75,9 miljoen EUR
opgehaald en het aantal uitstaande

aandelen verhoogd van 29,7 naar 53,5
miljoen-, daalt de netto financiële
schuld verder tot 95,5 miljoen EUR
(was 167,2 miljoen EUR eind septem-
ber 2014). De groep bevestigde de eer-
der geformuleerde verwachtingen
voor 2015: groei van de gecombineerde
omzet, en een stijging van de recurrente
(zonder eenmalige elementen) bedrijfs-
kasstroom (rebitda) met 15%. In de
eerste jaarhelft ging de rebitda met
15,7% vooruit, tot 42,9 miljoen EUR,
of een herstel van de rebitda-marge
van 5,8 naar 6,4%. Bijkomend koers-
potentieel zal vooral afhangen van de
mate waarin de rendabiliteit verder
verbetert. Recticel noteert goedkoop,
tegen 1,15 keer de boekwaarde, en 11
keer de verwachte winst 2016. Koop-
waardig (rating 1B). �
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RECTICEL BLIJFT 
GOEDKOOP NOTEREN 

Agenda
Maandag 16 november
EU: inflatie
Japan: BBP-groei
Banimmo: tussentijdse verklaring Q3
KBC: resultaten Q3

Dinsdag 17 november
Duitsland: ZEW-indicator
EU: autoverkoop
VS: industriële productie
VS: inflatie
Aedifica: tussentijdse verklaring Q1 2015-
‘16
Ar-GEN-X: tussentijdse verklaring Q3
IBA:  tussentijdse verklaring Q3
Imtech:  tussentijdse verklaring Q3
Kinepolis:  tussentijdse verklaring Q3
Leasinvest:  tussentijdse verklaring Q3

Woensdag 18 november
EU: bouwproductie
VS: bouwvergunningen
VS: olievoorraden
VS: hypotheekaanvragen
Ablynx: tussentijdse verklaring Q3
Bone Therapeutics: tussentijdse verklaring
Q3
Fluxys: tussentijdse verklaring Q3
HAL Trust: tussentijdse verklaring Q3

Donderdag 19 november
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: vooruitlopende indicatoren
Atenor: tussentijdse verklaring Q3
BHF Kleinwort Benson: tussentijdse
verklaring Q3
Care Property: tussentijdse verklaring Q3
Celyad: tussentijdse verklaring Q3
Floridienne: tussentijdse verklaring Q3
GIMV: halfjaarresultaten 2015-‘16

Vrijdag 20 november
Duitsland: PPI
EU: betalingsbalans
EU: consumentenvertrouwen
Ackermans& van Haaren: tussentijdse
verklaring Q3
CFE: tussentijdse verklaring Q3
Dexia: resultaten Q3

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be



INSIDE BELEGGEN 13 NOVEMBER 201512

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

Tussen donderdag 22 oktober en
vrijdag 6 november liep het voor-
waardelijk bod van de holding

Saverco (topman Marc Saverys) op de
aandelen CMB die nog niet in bezit
waren. Toch werd het nog even span-
nend. Want een van de voorziene
mogelijkheden -naast het niet behalen
van 90% van het aantal aandelen- om
het bod in te trekken, was dat de Baltic
Dry-index (bekendste meetinstrument
voor het vervoer van droge bulkgoe-
deren) onder 668 punten zou zakken.
Wat in de laatste dagen van de bie-
dingsperiode het geval was. Toch zal
de aandachtige lezer al hebben opge-
merkt dat de CMB-aandelen niet lan-

ger in de voorbeeldportefeuille aan-
wezig zijn. Want op vraag van de
beurswaakhond FSMA werd het aan-
deel afgelopen maandag geschorst en
kregen we dan maandagnamiddag in
een persmededeling de resultaten van
de initiële aanvaardingsperiode van
het overnamebod. Daaruit bleek dat
al 90,9% van de CMB-aandelen in
bezit is van Saverco. Voldoende om
door te zetten met het bod van gisteren
(12/11) tot 25/11. Maar de betaalda-
tum voor de aandelen die gedurende
de initiële aanvaardingsperiode wer-
den aangeboden was 10 november.
Vandaar dat onze resterende positie
van 200 aandelen al in de kaspositie

is verwerkt. 
Ook al herhalen we dat het vanuit

een langetermijnstandpunt zeker niet
het ideale moment is om CMB-aan-
delen aan de referentie-aandeelhouder
te verkopen. Het is enkel omdat we
geluk hadden met de timing van de
aankoop en we dus dicht tegen de
bodem zijn ingestapt, dat we nu op
relatief korte termijn met 20% winst
kunnen verkopen. We kunnen wie wil
blijven zitten, geen ongelijk geven, op
voorwaarde dat hij of zij goed beseft
dat er geen onmiddellijk perspectief
op een duurzaam koersherstel is. De
drogebulkmarkt ligt op haar gat en
dat zal nog enige tijd zo blijven. �

CMB: bod Saverco gaat door

-1,3

Aankoop:we hebben 50 aandelen Deere gekocht tegen 78,23 USD (3577,3 EUR)  - Verkoop:we hebben 200 aandelen CMB aangeboden tegen
16,20 EUR (3240 EUR); we verkopen 200 aandelen First Quantum Minerals tegen minimaal 8,55 CAD
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