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Een tweetal maanden geleden
namen we het engagement om
voor de lange termijn gespreid

te investeren in de Belgische biotech-
sector. We gaven toen aan dat we rich-
ting 2025 een groot potentieel in die
sector zien. Maar in één adem hebben
we eraan toegevoegd dat biotech abso-
luut niet voor iedereen is weggelegd,
gezien het bovengemiddelde risico.
Want uiteindelijk is het resultaat binair.
Het geneesmiddel
komt soms op de
markt, maar meestal
komt het er niet.

En dus hebben we
u voorbereid op een
rollercoaster de komende jaren, met
hoge toppen en diepe dalen. Bij de
publicatie van de fase II-studieresul-
taten voor het potentiële reumamiddel
vobarilizumab van Ablynx is het met-
een prijs. De tot nog toe belangrijkste
resultaten in het bestaan van het Gentse
biotechbedrijf omschrijven ze zelf als
veelbelovend en mogelijk als het beste
middel in zijn categorie. Maar enkele
dagen later noteert het aandeel onge-
veer 20% lager dan voor de aankondi-
ging.

Het was enkele analisten en media
opgevallen dat zeer veel patiënten die
het placebomiddel kregen, een verbe-
tering van 20% lieten optekenen. Vol-
doende om twijfel te zaaien en een ver-
koopdruk op gang te brengen.

Blijvend vertrouwen
De negatieve koersreactie bewijst dat

het vertrouwen in de Belgische biotech
broos is. We missen nog altijd een vol-
ledig succesverhaal in de biotech. Nu
blijven vele beleggers bij de minste
wanklank naar de uitgang vluchten.
Beleggen in biotech vereist stalen zenu-
wen. Elk biotechbedrijf zal naast sterke

al eens tegenvallende resultaten publi-
ceren. Dat is haast onvermijdelijk.

Het lijkt erop dat in de eerste plaats
panikerende Belgische retailbeleggers
hun Ablynx-aandelen hebben verkocht.
Terwijl Ablynx veel meer is dan enkel
een potentieel reumamiddel. Door de
commotie is de marktwaarde gezakt
tot amper 700miljoen EUR, terwijl
Ablynx een pijplijn met een veertigtal
programma’s heeft, waarvan een tiental

al in de kliniek en een
(caplacizumab, poten-
tieel middel tegen de
zeldzame bloedziekte
TTP) in de laatste kli-
nische stadium (fase

III) zit, en nog zowat 300miljoen EUR
cash beschikt. Grote internationale
investeerders zoals Bank of America
en Adrianus van Herk (beide kwamen
onlangs met participatiemeldingen van
meer dan 5%) zouden daarvan wel
eens kunnen hebben geprofiteerd.

Ablynx is meteen een leerrijke les.
Tevens beseffen we dat zowat enkel
partner AbbVie dit jaar de koers nog
op winst kan zetten tegenover het jaar-
begin door toch met vobarilizumab
door te zetten. Maar nogmaals, dat feit
is niet allesbepalend op lange termijn.
We blijven ons vertrouwen uitspreken
in Ablynx, maar daarnaast ook in onze
andere biotechinvesteringen Argen-x
(erg beloftevol in kanker en immuun-
ziekten), Bone Therapeutics (een
potentiële gamechanger in bottherapie),
MDxHealth (diagnosticabedrijf met
een vermaarde test in de strijd tegen
prostaatkanker) en Mithra Pharma-
ceuticals (mogelijke gamechanger in
vrouwengeneeskunde met potentiële
middelen in contraceptie en meno-
pauze). We beseffen goed dat ook bij
hen niet elk persbericht een zegebulletin
zal zijn. �

De les van Ablynx
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INDUSTRIE

Jensen Group

Jensen Group, de wereldspeler
in industriële wasserijsystemen,
bevestigt met de halfjaarcijfers

het sterke parcours dat het de voorbije
jaren heeft gereden. Tijdens het eerste
semester nam het zakencijfer met maar
liefst 9,2% toe (7,8% in het eerste tri-
mester), tot 164,4miljoen EUR – een
nieuw recordcijfer. Dat het manage-
ment voor het boekjaar 2015 bereid
was om, boven op het gewone divi-
dend van 0,25EUR per aandeel bruto,
nog een bijkomend dividend van
0,15EUR per aandeel bruto te betalen,
gaf aan het bedrijf het boekjaar 2016
en later met vertrouwen tegemoet zag.

Eind vorig jaar was het orderboek
wel 7% minder sterk gevuld dan op
31 december 2014. Maar daarin heeft
intussen weer een zeer positieve
ommekeer plaatsgevonden. Op 30 juni
was sprake van een orderboek dat
liefst 34% beter gevuld was dan op
hetzelfde moment van vorig jaar. Maar
als we rekening houden met de reeds
afgewerkte producten en goederen in
productie, dan lag de werkreserve
zelfs 47% hoger dan twaalf maanden
geleden. Een deel van de nieuwe
orders (zowat 26%) wordt wel pas in
2017 uitgevoerd.

Toch was het halfjaarrapport geen
volledig zegebulletin. De intense con-
currentie op grote projecten en de

investeringen in onder meer bijko-
mende productiecapaciteit hebben
duidelijk op de rendabiliteit gewogen.
Dat zien we in de evolutie van de
bedrijfskasstroom (ebitda), die met
9% is gezakt (van 16,9 naar 15,3miljoen
EUR of van 2,16 naar 1,96EUR per
aandeel) ondanks een omzettoename
van 9%. Dat houdt een daling van de
ebitda-marge in van 11,2 naar 9,3%.
Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit
op 13,9miljoen EUR. Dat is wel een
lichte stijging van 2,6%, maar houdt
toch een daling van de ebit-marge in
(van 9,0 naar 8,4%). Het nettoresultaat
bedroeg 9,6miljoen EUR (1,23EUR
per aandeel), een klim met 3% tegen-
over de eerste helft van 2015.

De Deense familie Jensen is de refe-
rentie-aandeelhouder van Jensen
Group en controleert de beursgeno-
teerde vennootschap via Jensen Invest
(51,7%). Jensen Group – voorheen

bekend onder de namen LSG en daar-
voor IPSO-ILG – noteert enkel op
NYSE Euronext Brussel en heeft daar
eerder de status van een smallcap met
een beperkte verhandelbaarheid,
ondanks het feit dat het om een abso-
lute wereldspeler gaat in, weliswaar,
een nicheactiviteit. Wereldwijd is er
bovendien maar één grote, niet-beurs-
genoteerde concurrent, het Duitse
Kannegieser.

Eind januari van dit jaar legde Jensen
wel geld op tafel om een belang van
30% (kan tot 49% worden opgevoerd)
te nemen in Tolan Global, een produ-
cent en verkoper van vrijstaande was-
serijmachines en al vijf jaar de distri-
buteur van Jensen Group in Turkije.
Op 1 juli heeft Jensen Group dan de
activiteiten van zijn Noorse distribu-
teur overgenomen. �

Conclusie
Jensen Group is een topbedrijf in een
nichemarkt. Het toenemende interna-
tionale toerisme (hotels) en de verre-
gaande vergrijzing (verzorgingsinstel-
lingen) ondersteunen de sterke groei
van de resultaten. Midden 2012 kon
dit aandeel tegen ruim 6EUR worden
opgepikt. Tegen 13,5 keer de verwachte
winst voor 2016 en 7,5 keer de verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
is het aandeel wel nog niet overdreven
gewaardeerd, zoals de recente parti-
cipatie van Quest for Growth bewijst.

Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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ENERGIE

Engie

Engie was de voorbije jaren dus-
danig het slachtoffer van de
forse daling van de energieprij-

zen dat het Franse nutsbedrijf zijn con-
clusies trok. Het management wil de
volatiliteit van de resultaten en dus
het risicoprofiel van het bedrijf verla-
gen door te investeren in groene ener-
gie (wat ook een stabiele subsidie-
stroom oplevert) en in activiteiten die
gereguleerd zijn of genieten van lang-
durige contracten. Die investeringen
worden gedeeltelijk gefinancierd door
voor 15miljard EUR aan activa te ver-
kopen, waarvan de winst gekoppeld
is aan de grondstoffenprijzen. Daarvan
is al voor een kleine 6miljard EUR van
de hand gedaan.

De groep zou binnenkort ook haar
activiteiten in de olie- en gasproductie
verkopen voor 500miljoen EUR. Dat
transformatieplan gaat vanzelfspre-
kend ook gepaard met een besparings-
programma. Tegen 2018 wil Engie nog
eens 1miljard aan operationele kosten
besparen om de winstgevendheid en
het dividend te beschermen. De eind-
bestemming is een performante nuts-
groep, die geniet van een betere voor-
spelbaarheid van de resultaten, en met
de belofte van een lichte maar gestage
winstgroei. Zover is Engie nog niet.

In de eerste helft van dit jaar daalde
de vergelijkbare omzet met 11,9% en

de vergelijkbare bedrijfskasstroom
(ebitda) met 4%. In de eerste plaats
was dat een gevolg van lagere grond-
stoffen- en elektriciteitsprijzen. Ook
de forse verzwakking van de Brazili-
aanse real (BRL) eiste zijn tol. De
schade kon nog worden beperkt door
enkele meevallers, zoals de heropstart
van de Belgische kerncentrales Doel
1 en 3 en Tihange 2, de opstart van
nieuwe capaciteit en de eerste resul-
taten van het besparingsprogramma.
Op het niveau van de recurrente
bedrijfswinst (rebit) is de daling min-
der uitgesproken dankzij een daling
van de afschrijvingskosten. Vorig jaar
werd voor 6,8miljard EUR afgeboekt
op activa uit, vooral, de oliewinning
en de lng-handel.

De groep bevestigt de jaardoelstel-
lingen: een rebit van 2,4 à 2,7miljard
EUR en een rebitda tussen 10,8 en
11,4miljard EUR. Met een beetje goede

wil kan dat worden gezien als een sig-
naal van stabielere resultaten. Impli-
ceert dat ook een stabiel dividend de
volgende jaren? Want beleggers kijken
naar Engie vooral voor het dividen-
drendement. Zoals bekend verlaagt
Engie zijn dividend van 1EUR bruto
over het boekjaar 2016, naar 0,7EUR
voor de jaren 2017 en 2018. Een divi-
dend van 1EUR bruto was moeilijk
houdbaar, omdat op die manier bijna
100% van de winst werd uitgekeerd.
Bovendien is het bedrijf bezig met een
investeringsprogramma van 22miljard
EUR om de transformatie vorm te
geven, al moeten dus desinvesteringen
ter waarde van 15miljard helpen om
dat programma te financieren. Dat
nieuwe dividendbeleid heeft dan ook
een solide basis om op verder te bou-
wen. De netto schuldgraad bijvoor-
beeld bedraagt 2,4 keer de ebitda, licht-
jes onder de eigen doelstelling van 2,5
keer ebitda. �

Conclusie
De transformatie van Engie is een
werk van lange adem. Met een koers-
winstverhouding van 14 en een onder-
nemingswaarde (ev) die 6 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda) bedraagt,
biedt het aandeel herstelpotentieel als
de energieprijzen hoger kruipen. Het
verlaagde dividend is nog goed voor
een aantrekkelijk dividendrendement
van 4,8% bruto.

Europese aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



GRONDSTOFFEN

Kinross Gold

K inross Gold deed het in de eer-
ste maanden van 2016 nog veel
beter dan het sectorgemiddelde,

maar na de top van eind april kwam
de klad erin en moest het aandeel rela-
tief gezien terrein prijsgeven. Kinross,
met hoofdzetel in Canada, bezit negen
operationele activa verspreid over ver-
schillende continenten. De mijnen in
Noord- en Zuid-Amerika leveren dit
jaar 61% van de groepsproductie. Rus-
land, dat met Kupol de grootste indi-
viduele mijn van de groep huisvest,
tekent voor een kwart en Afrika levert
14% van de output.

Kinross moest het voorbije jaar
enkele knopen doorhakken om de
daling van de productie af te wenden.
Een oorspronkelijk plan om 1,5miljard
USD te investeren in een uitbreiding
van de Tasiast-mijn in Mauritanië
werd in de koelkast geplaatst. In de
plaats daarvan besliste Kinross de uit-
breiding in twee fases op te splitsen.
Eerst wordt de verwerkingscapaciteit
uitgebreid naar 12.000 ton erts per dag.
Die operatie kost 300miljoen USD en
moet in de eerste jaarhelft van 2018
worden afgerond. Later volgt nog een
verdere expansie naar 30.000 ton per
dag.

Kinross rondde eerder dit jaar de
overname van twee activa af. Het gaat
om de Bald Mountain- en Round

Mountain-mijnen in Nevada, die eer-
der aan Barrick Gold toebehoorden.
In Round Mountain hield Kinross al
een belang van 50% aan. Beide mijnen
moeten 2,4miljoen troy ounce aan
extra reserves opleveren en zullen in
2016 ook 350.000 troy ounce bijdragen
aan de groepsproductie. Bald Moun-
tain is de topprioriteit voor nieuwe
exploratie en bij Round Mountain is
er nog potentieel om de kosten te druk-
ken. De overname liet Kinross toe de
productieprognose voor 2016 op te
trekken naar 2,7 tot 2,9miljoen ounce,
tegenover 2,59miljoen ounce vorig
jaar. Daarmee wordt Kinross de vijfde
goudproducent.

In het voorbije tweede kwartaal pro-
duceerden de mijnen van de groep
gezamenlijk 671.000 ounce goud tegen
een totale productiekostprijs van
988USD per ounce. Kinross stelt voor
2016 een kostencijfer tussen 890 en

990USD voorop, tegenover 975USD
vorig jaar. Kinross realiseerde in de
eerste jaarhelft een positieve vrije kas-
stroom van 276,9miljoen USD. Daar-
door steeg ook de kaspositie naar
968miljoen USD. Eerder dit jaar haalde
de groep al 288miljoen USD op via
een aandelenuitgifte.

De liquiditeit wordt nog aangevuld
met een kredietlijn van 1,5miljard USD
die loopt tot 2021. De totale schuld
bedraagt 1,98miljard USD, of netto net
iets meer dan 1miljard USD. Komende
maand wordt daarvan een schijf van
250miljoen USD terugbetaald. Bij een
andere schijf werd de terugbetaling
met een jaar verlengd, tot augustus
2020. Dat betekent dat Kinross na vol-
gende maand gedurende vier jaar niets
meer moet aflossen. Een verkoop van
activa is strikt gezien dus niet nodig,
maar naar verluidt bekijkt het manage-
ment wel de verkoop van de twee Chi-
leense mijnen. La Coipa ligt al sinds
2013 stil maar Maricunga was vorig
jaar nog goed voor 8% van de groeps-
productie. �

Conclusie
Ondanks de indrukwekkende koers-
prestatie sinds het jaarbegin noteert
Kinross onder de topkoers van eind
april. Om weer hoger te klimmen is
een nieuwe stijging van de goudprijs
nodig, want op eigen kracht zal het
Kinross niet lukken. Tegen 1,4 keer de
boekwaarde is Kinross nog altijd niet
duur.
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Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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VOEDING

Yum! Brands

N iet voor het eerst de afgelopen
jaren reageerde de koers van
Yum! Brands, de eigenaar van

de ketens KFC, Pizza-Hut en Taco Bell,
stevig op de bekendmaking van kwar-
taalcijfers. Deze keer was het nog eens
een positieve reactie op de resultaten
over het tweede trimester. De groep
had de jongste tijd opnieuw met groei-
problemen te kampen op de belang-
rijkste groeimarkt, China. In China
was het nog een uitdeining van een
crisissituatie die in 2014 bij KFC (voluit
Kentucky Fried Chicken) ontstond.
Een kleinere leverancier, Shanghai
Husi, een onderdeel van OSI, bleek
toen te hebben geknoeid met de ver-
sheid van de aangeleverde producten.
Yum! verbrak meteen alle banden,
maar de schade was toch weer aan-
gericht.

Zo zakte de vergelijkbare omzet in
China met meer dan 10% in het derde
en vierde kwartaal van 2014. Ook in
de eerste twee trimesters van 2015 was
er nog altijd een aanzienlijke daling.
Bovendien bleef het omzetherstel in
het derde en vierde kwartaal van vorig
jaar beperkt. Yum! rekende aanvan-
kelijk op een negatieve impact van zes
tot negen maanden op de omzet. Maar
uiteindelijk heeft het anderhalf jaar
geduurd alvorens de omzet weer eens
stevig toenam. In het tweede kwartaal

zien we een vergelijkbare omzetgroei
van 3% voor China en een stijging van
de bedrijfswinst (ebit) met 6%.

CEO Greg Creed is van plan de
China-divisie nog dit jaar (vooropge-
stelde datum is 31 oktober) af te split-
sen en dus komt het herstel van de
verkopen erg gelegen. Er zou een con-
sortium in de maak zijn, gesteund
door het staatsfonds China Investment
Corporation, dat blijkbaar te kennen
heeft gegeven dat het een meerder-
heidsbelang wil opbouwen in Yum!
China. Andere geïnteresseerde partijen
zouden de investeringsfondsen KKR,
Baring Private Equity Asia zijn.

De in 1997 van PepsiCo afgesplitste
dochter blijft een straf groeiverhaal,
vooral in China. Wereldwijd werd aan
het eind van het tweede kwartaal het
15.000ste KFC-restaurant geopend.
Daarvan liggen er 5039 in China. De
langetermijndoelstelling is om maar

liefst 20.000 restaurants te openen in
China, de grootste retailmarkt ter
wereld. Dat zullen niet alleen KFC-
restaurants zijn, want de groep is ook
nog eigenaar van twee andere ketens.
Eind juni had de groep in totaal 7246
restaurants in China.

De winst per aandeel in het tweede
kwartaal kwam op groepsniveau uit
op 0,75USD per aandeel (+9%), tegen-
over een gemiddelde analistenver-
wachting van 0,74USD. De omzet
kwam 3% hoger uit (stabiel op verge-
lijkbare basis). De eerste andere keten
van de groep is het ook bij ons erg
goed bekende Pizza Hut (14.176 res-
taurants, waarvan 1610 in China),
waar de wereldwijde omzet in het
tweede trimester met 1% is toegeno-
men. Tot slot is er het vooral in de Ver-
enigde Staten populaire Taco Bell
(6468 restaurants, met nadruk op
taco’s, nacho’s en burrito’s) met een
omzettoename van 2% in het tweede
kwartaal. Voor het volledige boekjaar
verwacht de analistenconsensus een
winst per aandeel van 3,69USD (was
3,18USD vorig jaar). �

Conclusie
Het meevallende nieuws uit China
komt op het goede moment voor Yum!
Brands en zorgt voor een positieve
koersreactie. Anderzijds blijft het aan-
deel tegen 24 keer de verwachte winst
2016 en tegen 13 keer de verwachte
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) aan de dure kant.

Wereldaandelen 

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

De stal wordt
uitgemest

Laag, lager, laagst. Dat geldt dezer
dagen niet alleen voor de aan-
delen uit de oliedienstensector,

maar ook voor de meststoffensector.
Vooral het aandeel van CF Industries
krijgt dit jaar rake klappen. Binnen de
S&P500-index (de 500 belangrijkste
Amerikaanse beursgenoteerde bedrij-
ven) is het dit jaar zelfs de op één na
slechtst presterende waarde, met een
koersduik van meer dan 40%. Op jaar-
basis kleurt de prestatie nog dieper
rood (bijna 60% koersdaling). En zeg-
gen dat die ex-portefeuillewaarde het
tot vorige zomer fantastisch deed op
Wall Street en veruit de beste belegging
bij de grote landbouwwaarden was.

CF Industries werd in 1946 opgericht
en kreeg pas in 2005 een beursnotering
op de New York Stock Exchange tegen
omgerekend 3,2USD. Na een koers-
piek op bijna 70USD vorig jaar zijn we
teruggevallen tot zelfs onder 25USD.
CF Industries is de voorbije jaren uit-
gegroeid tot de grootste producent van
stikstofhoudende meststoffen of nitra-
ten ter wereld. Als we het bedrijf moe-
ten vergelijken met een Europese 
speler, komen we onmiddellijk uit bij
het Noorse Yara International. In 2014
liepen fusiegesprekken tussen CF
Industries en Yara. Maar die onder-
handelingen om de grootste meststof-
fengroep ter wereld in stikstofhou-
dende meststoffen te vormen, werden
stopgezet.

Geografisch was het nochtans vrijwel
een perfecte match: het actieterrein

van CF Industries bevindt zich haast
uitsluitend in Noord-Amerika, terwijl
Yara 80% van de omzet buiten Noord-
Amerika haalt. Yara was tuk op de
lage kostenbasis van CF door het
Noord-Amerikaanse schaliegasver-
haal, maar de Noorse overheid (36%
eigenaar van Yara) wilde een belang-
rijke vinger in de pap van de fusiegroep
houden. Een andere struikelblok was
dat de Amerikaanse autoriteiten paal
en perk wilden stellen aan de tax inver-
sion, het verplaatsen van de hoofdzetel
buiten de Verenigde Staten om de
belastingfactuur te drukken.

In 2015 volgde een nieuwe overna-
mepoging. Begin augustus vorig jaar
raakte bekend dat de Amerikaanse en
Europese meststoffenfabrieken van
OCI (Orascom Construction Indus-
tries) van de rijke Egyptische familie
Sawiris zouden worden overgenomen.
CF Industries was bereid 668miljoen
USD cash te betalen en 27,7% van de
aandelen van een nieuwe holding af
te staan. Enkele maanden geleden
werd echter ook die deal afgebroken
en diende CF Industries 150miljoen
USD opbrekingsvergoeding te beta-
len.

In het tweede kwartaal werd nog
slechts 0,20USD per aandeel verdiend
(0,33USD zonder eenmalige elemen-
ten), tegenover nog 1,49USD in het-
zelfde trimester van 2015 en ook ver
onder de gemiddelde analistenver-
wachting van 0,64USD per aandeel.
Vandaar de bijkomende koersdruk.
Vorig jaar werd een winst van 3,88USD
per aandeel behaald (tegenover
4,02USD voor 2014 en een recordwinst
van 5,58USD per aandeel in 2012). De
analistenconsensus voor dit jaar blijft
maar dalen en staat nu in de buurt van
1,35USD per aandeel, of een daling
met maar liefst 65% ten opzichte van
2015. Maar dit jaar zou toch de bodem

in de winstcyclus moeten zijn, al mikt
de top van CF pas in 2018 op een prijs-
herstel.

CF Industries noteert tegen 17 keer
de verwachte (lage) winst 2016. De
verhouding ondernemingswaarde (ev)
tegenover de bedrijfskasstroom
(ebitda) bedraagt 9 voor 2016. Aan het
kwartaaldividend van 0,30USD per
aandeel (4,9% bruto dividendrende-
ment) werd nog niet geraakt. �

Conclusie
De prijzen en de winsten blijven onder
druk staan. Bovendien hebben enkele
mislukte deals het beleggersvertrouwen
in het management van CF Industries
aangetast. Maar vanuit een meer -
jarenperspectief is de waardering erg
aantrekkelijk geworden. Het aandeel
blijft in de Inside Selectie en een order
voor de voorbeeldportefeuille in de
nabije toekomst is verre van uitgeslo-
ten.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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We wezen op de strategie -
pagina van het nummer
IB33AB op de kansen die de

energiesector biedt. Vooral op de Ame-
rikaanse beurzen is er keuze te over
aan trackers die op energie focussen.
De uitgevers brengen soms meerdere
trackers op de markt, waarvan de
onderliggende indexen verschillende
deelsegmenten van de markt bespelen.
Een grote meerderheid beperkt zich
tot de Amerikaanse energiesector,
anderen specialiseren zich in upstream
(exploratie en productie), downstream
(raffinage) of olie- en gasdiensten.

Energy Select Sector SPDR Fund
Tickersymbool: XLE
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: december 1998
Activa onder beheer: 15,03miljard USD
Gemiddeld volume: 14,2miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016: +17%
Prestatie op twaalf maanden: +12,9%
Prestatie op drie jaar: -6,3%%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,15%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Exxon
2. Chevron
3. Schlumberger
4. Pioneer Natural Resources
5. EOG Group

We kunnen niet om deze tracker van
uitgever State Street SPDR heen, omdat
het de grootste en de meest liquide
ETF is zijn soort is. De tracker met 
tickersymbool XLE is al bijna achttien
jaar op de markt en heeft meer dan
15miljard USD. De onderliggende
Energy Select Sector Index telt 38
bedrijven en is uitsluitend Amerikaans
georiënteerd. Dat neemt niet weg dat
heel wat Amerikaanse energiebedrij-
ven ook activa buiten het eigen conti-
nent uitbaten, wat maakt dat XLE toch
een internationaal dimensie heeft. De
grootste tien posities staan in voor 67%
van de waarde van de onderliggende
index. Die is breed gedefinieerd met
niet alleen olie- en gasproducenten,
maar ook toeleveranciers. De jaarlijkse
beheerskosten zijn met 0,15% erg laag.

Vanguard FTSE Energy ETF
Tickersymbool: VDE
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: september 2004
Activa onder beheer: 4,06miljard USD
Gemiddeld volume: 282000

Prestatie sinds 1/1/2016: +17,7%
Prestatie op twaalf maanden: +13,1%
Prestatie op drie jaar: -8,4%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,12%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Exxon
2. Chevron
3. Schlumberger
4. Occidental Petroleum
5. ConocoPhillips

De Vanguard Energy ETF met ticker -
symbool VDE is eveneens een grote
klepper met meer dan 4miljard USD
onder beheer. De beheersvergoeding
ligt met 0,12% zelfs nog iets lager dan
bij XLE. De tracker repliceert de pres-
tatie van de MSCI US IMI Energy
25/50-index. Die is met 138 bedrijven
meer gediversifieerd dan bij XLE, al is
de top drie van posities gelijk en liggen
ook de rendementen niet ver uit elkaar.
De index is voor 40% samengesteld
uit geïntegreerde energiebedrijven
(upstream en downstream), 27%
upstream en 8% downstream. De rest
zijn oliediensten, opslag en transport.

iShares Global Energy ETF
Tickersymbool: IXC
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: november 2001
Activa onder beheer: 1,16miljard USD
Gemiddeld volume: 180000
Prestatie sinds 1/1/2016: +17,9%
Prestatie op twaalf maanden: +13,2%
Prestatie op drie jaar: -9,5%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,47%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Exxon
2. Royal Dutch Shell
3. Total
4. Schlumberger
5. BP

Er noteren op de Amerikaanse beur-
zen ook trackers die globale energie-
indexen schaduwen. Dat is onder meer
het geval met deze ETF uit de iShares-
productlijn van uitgever BlackRock.
De onderliggende waarde is de S&P
Global Energy Sector-index. Die telt
88 leden en hoewel hij een internatio-
nale samenstelling heeft, zijn 61% van
de bedrijven Amerikaans. Daarna vol-

gen Europa (23%), Canada (8%) en
Azië en Latijns-Amerika. De jaarlijkse
beheersvergoeding ligt met 0,47% wel
een stuk hoger dan bij XLE en VDE.

We willen u ook de Europese trackers
niet onthouden, waarvan het aanbod
een stuk minder groot is dan in de Ver-
enigde Staten. We bekijken die volgens
de onderliggende index.

Top vijf MSCI World Energy Index
1. Exxon
2. Chevron
3. Royal Dutch shell
4. BP
5. Schlumberger

Er zijn twee Europese ETF’s om in
de MSCI World Energy-index te beleg-
gen. De Amundi ETF met ISIN-code
FR0010791145noteert sinds september
2009 en hanteert een jaarlijkse beheers-
vergoeding van 0,35%. De concurre-
rende ETF van Lyxor met ISIN-code
LU0533032420 is sinds augustus 2010
op de markt hanteert een net iets
hogere vergoeding van 0,4%.

Top vijf MSCI Europe Energy Index
1. Shell
2. Total
3. BP
4. ENI
5. StatOil

Er bestaan ook ETF’s die de MSCI
Europe Energy-index volgen. De
Amundi ETF met ISIN-code
FR0010930644 noteert sinds septem-
ber 2010 en hanteert een jaarlijkse
beheersvergoeding van 0,25%. De
concurrerende ETF van SPDR met
ISIN-code IE00BKWQ0F09 bestaat
sinds augustus 2012 en heeft een jaar-
lijkse beheersvergoeding van 0,4%.

Top vijf Stoxx Europe 600 Oil & Gas
1. Total
2. BP
3. Shell
4. ENI
5. StatOil

Deze index van Stoxx Europe loopt
sterk gelijk met de MSCI Europe
Energy Index. Lyxor heeft een ETF in
het gamma die deze index schaduwt.
Het gaat om de tracker met ISIN-code
FR0010344960 die al sinds oktober 2006
noteert en de beheersvergoeding
beperkt tot 0,3% op jaarbasis. �

Derivaten

DE MEESTE ENERGIE -
TRACKERS BEPERKEN ZICH

TOT DE AMERIKAANSE 
ENERGIESECTOR.

Kansen voor energietrackers
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Het gezegde the sky is the limit lijkt zeker op te gaan
voor de beurskoers van Lotus Bakeries. De omzet over
het eerste halfjaar maakte opnieuw een sprong van 31%,
tot 256miljoen EUR, terwijl de nettowinst zelfs een klim
met 43% maakte. Die cijfers waren de beste ooit en klop-
ten, zoals bijna altijd, de verwachtingen. De motor achter
de uitstekende cijfers waren de verdere internationale
groei van speculaas en speculaaspasta, naast de bijdrage
van de twee vorig jaar overgenomen Britse groepen,
Natural Foods en Urban Fresh Foods. In reactie op de
cijfers moest de psychologisch belangrijke barrière van
2000EUR eraan geloven. De trend blijft sterk opwaarts
gericht.

Advies: -
Risico: -
Rating: -

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

De verzekeraar NN Group, die werd afgesplitst van
ING Groep, maakte resultaten over het tweede kwartaal
van 2016 bekend die de verwachtingen van de analisten
sterk overtroffen. Weliswaar daalde de nettowinst met
15%, tot 335miljoen EUR, maar de analistenconsensus
lag op 210miljoen EUR. De daling was te wijten aan
hogere uitkeringen voor stormschade in Nederland.
NN Group keert een interim-dividend van 0,60EUR
per aandeel uit. De trend van het aandeel keerde naar
stijgend, nadat begin juli 2016 even boven 22EUR een
bodem werd gevormd. Op 24EUR ligt de eerste hori-
zontale steun.

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

In de overnamesaga van het Zwitserse Syngenta door
China National Chemical Corporation, beter bekend
als ChemChina, die al ettelijke maanden aansleept, werd
een reuzenstap gezet. De bevoegde Amerikaanse toe-
zichthouder CFIUS zette het licht op groen. CFIUS
beschikt over het recht om overnamedeals te blokkeren
als die een gevaar zijn voor de nationale veiligheid van
de Verenigde Staten. Beide groepen rekenen er nog altijd
op om de overname tot een goed einde te brengen voor
het einde van dit jaar. De koers van Syngenta steeg
maandag met meer dan 10% na de bekendmaking van
het nieuws. Een happy end lijkt nu meer dan waar-
schijnlijk. U mag overwegen om op het bod in te gaan.

Over het eerste halfjaar behaalde de mediagroep Rou-
larta cijfers die aan de verwachtingen beantwoordden.
De gecombineerde omzet steeg met 1,2%, tot net geen
241miljoen EUR, met dank aan de groei van de audio-
visuele media. Bij de printmedia zakte de gecombineerde
omzet met 3,9%. Roularta investeerde in nieuwe online-
initiatieven, waardoor de gecombineerde bedrijfswinst
(ebit) 6,4% prijsgaf, tot 22,7miljoen EUR. Voor het
lopende derde kwartaal verwacht Roularta een voort-
zetting van de trend uit het eerste halfjaar, meer inkom-
sten uit internet en minder uit papier. De trend blijft à
la hausse gericht. Op 25EUR ligt weerstand.
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De signalen dat de lage olieprijs
achter de rug is, vermenigvul-
digen zich. Na oliediensten-

speler Halliburton laat nu ook het
Frans-Amerikaanse Schlumberger
(81,80 USD) hetzelfde geluid horen.
Omdat Schlumberger het grootste
bedrijf in die sector is, geeft dat het
signaal extra kracht. CEO Paal Kibs-
gaard vermeldde de omslag tijdens
de voorstelling van de cijfers over het
tweede kwartaal, terwijl hij eerder
stelde dat hij pas in 2017 een opleving
verwachtte.

Schlumberger nam begin april 2016
Cameron Group over voor 14,8miljard
USD, de grootste overname in de sec-
tor van dit jaar en uiteraard een uiting
van het herwonnen vertrouwen. Een
aanzienlijk voordeel waarover
Schlumberger beschikt, is zijn wereld-
wijde aanwezigheid. Tijdens het
tweede kwartaal werd 76% van de
omzet van Schlumberger buiten
Noord-Amerika gehaald, en dat zorgt
voor een spreiding van de risico’s. Tij-
dens het tweede kwartaal behaalde
Schlumberger een omzet van 7,16mil-
jard USD, 20% minder dan in dezelfde
periode van 2015. Per aandeel werd
een operationele winst van 0,23USD
geboekt, het laagste cijfer van de afge-

lopen vijf jaar, al zorgden nieuwe
waardeverminderingen en afboekin-
gen voor een nettoverlies.

Het aandeel noteert tegen 55 maal
de verwachte winst voor dit jaar, maar
dat zou een bodemniveau moeten zijn.
Door de signalen dat de bodem van
de cyclus is bereikt, vinden we het
aandeel rond het huidige niveau
opnieuw koopwaardig. Met opties
kunt u een graantje meepikken bij een
stijging.

Callspread
Koop call jun 75@ 10,70USD
Schrijf call jun 85@ 5,10USD

Om de call juni 2017 met uitoefen-
prijs 75 te kopen, moet u 1070USD
neertellen, maar de verkoop van de
call 85 met dezelfde afloopdatum
brengt 510USD in het laatje. Daardoor
vermindert uw inzet tot 560USD (1070
– 510). Dat is ook uw maximale verlies.
Uw break-even ligt op 80,60USD, frac-
tioneel onder de huidige koers. Als
het aandeel exact die koers noteert op
de vervaldag, hebt u winst noch ver-
lies. In het ideale scenario trekt de
koers van het aandeel aan tot minimaal
85USD. Dan behaalt u de maximale
winst van 440USD of 79% meer dan
uw inzet. De koers van Schlumberger

moet met 4% stijgen om dat te oog-
sten.

Put schrijven
Schrijf put jun 80@ 6,95USD

Zoals vrijwel altijd geloven we sterk
in deze defensieve strategie. Voor het
schrijven van de put juni met uitoe-
fenprijs 80 krijgt u 695USD, zodat u
geen baisserisico loopt tot 73,05USD.
Uw baissemarge bedraagt dus 11%.
Noteert de koers van Schlumberger
op de vervaldag boven 80USD, dan
is de gekregen premie volledig de
uwe.

Turbo
Koop call jun 85@ 5,10USD
Schrijf put jun 75@ 4,95USD

Met deze turbo springt u volledig
op de haussekar, maar als de koers
van Schlumberger sterk opveert, zit
u op rozen. Uw inzet bedraagt amper
15USD, want u betaalt 510USD voor
de call juni 2017 met uitoefenprijs 85,
terwijl u 495USD krijgt voor het schrij-
ven van de put 75 met dezelfde afloop-
datum. Alleen als het aandeel onder
75USD belandt, lijdt u een bijkomend
verlies. Bij koersen boven 85,15USD
boekt u winst, en die wordt niet afge-
topt. �

Het aandeel van First Quantum
Minerals noteert na een moeilijke peri-
ode eindelijk weer rond mijn aankoop-
koers. Tijd om te verkopen? 

Het aandeel van de Canadese koper-
producent First Quantum Minerals
herstelde de jongste maanden fors, na
een dramatisch 2015, al noteert het
rond 12 Canadese dollar (CAD) nog
altijd ruim 50% onder de historische
piek in augustus 2014 van 27,29 CAD.
First Quantum kwam vorig jaar in
uitermate lastig vaarwater door de
combinatie van de aanhoudende
daling van de koperprijs (van een piek
van 4,5USD per pond in 2011 naar

1,96USD per pond in januari 2016),
operationele problemen in Zambia en
een snel stijgende schuldpositie (netto
4,7miljard USD eind 2015). De koper-
prijs herstelde sinds het dieptepunt

in januari slechts beperkt, tot 2,17USD
per pond.

Beter nieuws kwam er uit Zambia,
waar First Quantum Kansanshi, de
grootste operationele openlucht -
kopermijn van de groep en sinds eind
2014 Sentinel uitbaat. Net na de opstart

van Sentinel besliste de overheid ech-
ter de royalty’s op openluchtmijn-
bouw te verhogen van 6 naar 20%, en
zware problemen met de elektriciteits-
aanvoer noopten de groep tot het tij-
delijke stopzetten van Sentinel. Intus-
sen normaliseerde de aanvoer en is er
een vergelijk over het belastingregime
en de royalty’s, die vanaf juni 2016
afhankelijk van de koperprijs schom-
melen tussen 4 en 6%. Sentinel zal in
2018 op kruissnelheid 230 à 260.000
ton productie opleveren (groepspro-
ductie van 428.229 ton in 2015), maar
de groep werkt ook volop aan de
bouw van de Cobre Panama-koper-
mijn in Panama: een wereldklassepro-
ject met een verwachte levensduur
van 34 jaar, een verwachte jaarlijkse
productie van 320.000 ton en een voor-

Opties

Haussecombinaties op Schlumberger

Lezersvragen

DE PROBLEMEN IN 
ZAMBIA ZIJN VAN DE
BAAN VOOR FIRST 

QUANTUM MINERALS.



ziene eerste productie eind 2017.
Door het agressieve groeipatroon en

de lage koperprijs namen de schuld-
zorgen eind vorig jaar fors toe, en het
aandeel kelderde in januari naar een
historisch dieptepunt van 2,15 CAD.
Sindsdien heeft First Quantum een
nieuwe kredietfaciliteit afgesloten van
1,8miljard USD en bracht de verkoop
van de Kevitsa koper-nikkelmijn aan
Boliden 712miljoen USD op. De groep
zoekt de komende twaalf maanden
nog bijkomend 2,5miljard USD pro-
jectfinanciering voor Cobre Panama
(totaalbudget van 5,5miljard USD).
De resultaten verbeteren, met in de
eerste jaarhelft een recurrente netto-
winst van 190miljoen USD (0,25USD
per aandeel), tegenover een verlies
van 187miljoen USD vorig jaar
(0,30USD per aandeel). De slabak-
kende koperprijs blijft een belangrijke
risicofactor voor First Quantum, en
daarom bevestigen we het houden-
advies (rating 2C).

Jullie worden positiever voor de
energiesector en de oliemajors. Geldt
dit ook voor het Braziliaanse Petro-
bras? 

De meningen over de Braziliaanse
oliegigant Petrobras zijn enorm ver-
deeld, met koersdoelen die schomme-
len tussen 2USD (Crédit Suisse) en
10USD (Morgan Stanley), en een
gemiddelde van 6,5USD. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met het
lamentabele parcours van de afgelopen
jaren, waarbij de hoge verwachtingen
na de fantastische olie- en gasvondsten
uit de periode 2006 tot 2008 in het pre-
saltgebied, nooit konden worden inge-
lost. Bovendien getuigde de grote poli-
tieke inmenging in het staatsbedrijf,
doorspekt met een rist omkoopschan-
dalen, van hogere belangen dan die
van de buitenlandse aandeelhouders.

Het enorme investeringsprogramma
voor het opbouwen van de productie-
capaciteit in het pre-saltgebied leidde
tot een enorme nettoschuld, die eind
juni 103,6miljard USD bedroeg, tegen-
over 100,4miljard USD eind 2015 en
een marktkapitalisatie van 55miljard
USD. De verhouding van de netto-
schuld tegenover de bedrijfskasstroom
(ebitda) nam toe van 4,41 keer naar
5,18 keer (doel van 3 keer tegen 2018).
Het investeringsprogramma voor de
periode 2015 tot 2019 werd ruim gehal-
veerd, tot 98,4miljard USD, en tegen-

over de initieel geplande verdubbeling
van de dagelijkse binnenlandse olie-
en gasproductie over de periode 2014
tot 2020 mikt Petrobras nog op een toe-
name van 2,1 naar 2,7miljoen vaten.
De productie zakte in de eerste jaarhelft
met 2,7%, tot 2,71miljoen vaten, waar-
van 2,06miljoen vaten olieproductie
in Brazilië (-3,5%).

De groepsomzet daalde met 26,3%,
tot 38,3miljard USD, de gezuiverde
ebitda met 19,8%, tot 11,2miljard USD
en tegenover een nettowinst vorig jaar

van 2,03miljard USD was er een
beperkt nettoverlies van 212miljoen
USD. Petrobras verkocht eind juli voor
2,5miljard USD productielicenties in
het Santos Basin aan Statoil. Een succes
in een voor het overige moeizaam vor-
derend desinvesteringsprogramma,
dat vóór eind dit jaar 15,6miljard USD
zou moeten opleveren (4,12miljard
USD gerealiseerd tot nog toe), en zelfs
42,6miljard USD in periode 2017-2018.

Het aandeel zette de jongste maan-
den een mooi herstel neer. De econo-
mische vooruitzichten voor Brazilië
worden minder slecht, en dat kan het
aandeel ondersteunen. Het risico blijft,
gezien de zwakke balans, echter zeer
groot. Het aandeel hoort dan ook enkel
thuis in de gespreide portefeuille van
een risicobewuste belegger. Houden
(rating 2C). �
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MAANDAG 29 AUGUSTUS
VK: beurs Londen gesloten

DINSDAG 30 AUGUSTUS
België: inflatie
Duitsland: inflatie
EU: consumenten- en
ondernemersvertrouwen
VS: S&P Case Shiller-index (vastgoed)
Ackermans & van Haaren: resultaten 1H
Bone Therapeutics: resultaten 1H
CFE: resultaten 1H
Greenyard Foods: tussentijdse verklaring
Q1 2016-2017
HAL Trust: resultaten 1H
Spadel: resultaten 1H

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
België: PPI
Duitsland: werkloosheid
Frankrijk: inflatie
EU: inflatie
EU: werkloosheid
VS: ADP-banenrapport
VS: verkoop bestaande huizen
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
D’Ieteren: resultaten 1H
Resilux: resultaten 1H
Sioen: resultaten 1H
Van de Velde: resultaten 1H

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
Duitsland: PMI (industrie)
EU: PMI (industrie)
Frankrijk: PMI (industrie)
Japan: PMI (industrie)
VS: PMI (industrie)
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: ISM-index
VS: autoverkoop
Mithra Pharmaceuticals: resultaten 1H
VS: banenrapport augustus
VS: industriële bestellingen
VS: handelsbalans
Exmar: resultaten 1H
Iep Invest: resultaten 1H
Ter Beke: resultaten 1H

DE MENINGEN OVER
PETROBRAS ZIJN ENORM

VERDEELD.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Agenda



INSIDE BELEGGEN 26 AUGUSTUS 201612

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

Sipef verhoogt jaarverwachtingen

+5,8   %

Aankoop: we kopen 50 aandelen Schlumberger tegen maximaal 80,75 USD
Verkoop:we hebben 1250 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short verkocht tegen 23,32 EUR (2900,05 EUR)

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie 
Van Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
(sophie.van.iseghem@roularta.be), Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313
(opvolging), 078/353.305 (werving) of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage:
319 EUR, bijkomende opbergmap:20 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC
KREDBEBB met vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten
voorbehouden. Nadruk verboden. Infor matie afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen,
maar zonder onze verantwoordelijkheid. 

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

D e uitlopers van het weerfeno-
meen El Niño wogen uitein-
delijk zwaarder dan verwacht

op de palmolieproductie van Sipef
in de eerste jaarhelft. In het eerste
kwartaal steeg de productie nog met
9,76%, tot 66.447 ton, maar na zes
maanden is de voorsprong tegenover
2015 geslonken naar 3,1% (139.418
ton). Voor het tweede kwartaal bete-
kent dat een daling met 2,24%, tot
72.972 ton. Na zes maanden stijgt de
productie uit eigen vruchten met
3,45%, tot 112.424 ton, en die uit aan-
gekochte vruchten met 1,82 %, tot
26.994 ton. De omzet daalde in de
eerste jaarhelft met 0,5%, tot 117,4mil-
joen USD, en de brutowinst met 4,1%,

tot 25,9miljoen USD. Door eenmalige
belastingkosten en een lager resultaat
uit de joint ventures (-0,9 miljoen
USD) zakte de nettowinst met 21%,
tot 11,8miljoen USD. Sipef verkocht
70% van de verwachte jaarproductie
tegen 704USD per ton, of 35USD per
ton lager dan op hetzelfde moment
vorig jaar.

Toch is de groep positief gestemd
over de productievooruitzichten voor
de tweede jaarhelft, vooral voor het
vierde kwartaal, en ze verwacht een
licht positieve evolutie van de palm-
olieprijs (momenteel gestegen naar
755USD per ton, gemiddelde van
667USD in de eerste jaarhelft). Daarom
verhoogde Sipef opnieuw zijn jaar-

verwachtingen naar een hoger recur-
rent nettoresultaat dan in 2015
(21,1miljoen USD). Initieel werd een
lichte daling vooropgesteld, die in
april werd bijgestuurd tot een moge-
lijke evenaring of een lichte verbete-
ring.

De nettoschuldpositie daalde naar
44,5miljoen USD (-6miljoen USD
tegenover eind 2015), ondanks de
gestage uitbreiding van de plantages
in Indonesië met 1070 hectare in de
eerste jaarhelft (groepstotaal eind 2015
van 55.935ha en een doelstelling van
100.000 hectare tegen 2025). Het aan-
deel reageerde positief op de halfjaar-
cijfers en blijft koopwaardig voor de
lange termijn (rating 1B). �


