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De herfstvakantie nadert. Oktober
loopt bijna ten einde, de gevaar-
lijkste maand van het jaar voor

de beurzen. Die slechte reputatie heeft
oktober te danken aan Black Thursday,
de oktobercrash van 1929, en aan 
19 oktober 1987, dertig jaar geleden. Die
dag ging de geschiedenis in als Black
Monday. De tuimelperte van 22,6 pro-
cent van de Dow Jones-index – toen nog
de leidende wereldindex, tegenwoordig
is dat de Standard&Poor’s500-index –
blijft de grootste daling in één dag voor
de Amerikaanse beurs.
In principe zal dat ook zo blijven. Want

een van de gevolgen van de gigantische
koersval toen is dat de beursautoriteiten
maatregelen hebben geno-
men met zogenoemde cir-
cuit breakers. Bij een daling
met 10 procent wordt de
handel tijdelijk – minstens
15 minuten – stilgelegd,
zodat paniekende beleg-
gers de kans krijgen zich
te hervatten en partijen
afspraken kunnen maken om de markt
te ondersteunen. In oktober 1987 waren
de aandelenmarkten vijf jaar na elkaar
gestegen en heerste er een te optimis-
tische stemming op de beursvloer.
Anders dan velen hadden verwacht,

bleek de crash geen herhaling van die
van 1929, maar eerder een accident de
parcours. Dat kwam deels doordat er
op dat moment nog niet lang werd
gewerkt met geautomatiseerde ver-
koopprogramma’s. Als we er vandaag
op terugkijken, ging het om niet meer
dan een rimpeling in het water.

Uitstel, geen afstel
De vraag die vandaag het meest

wordt gesteld, is waar de verwachte
correctie blijft. Dat is logisch, want we
hebben die deze zomer zelf voorspeld
en een kaspositie opgebouwd om ervan
te kunnen profiteren. Gelukkig excel-
leren de energie- en de biotechaan -
delen, zodat we ondanks die handicap
de algemene verdere beursstijging nog
kunnen volgen. Maar het is duidelijk
dat we te vroeg waren met het ver-
wachten van een milde terugval van
5 à 7 procent.
Maar uitstel is nog geen afstel. We

blijven een milde correctie verwachten,
uiterlijk tegen begin volgend jaar. Aan-

delen zijn, net als zoveel
andere financiële activa,
fundamenteel ver boven
hun historische gemid-
delde gewaardeerd. Dat
is academische taal voor
‘dure aandelen’. Daar-
naast geven de marktin-
dicatoren nog altijd aan

dat de beurzen overgekocht zijn en de
onderliggende indicatoren wijzen op
afwijkende evoluties. Toch spreken we
niet over de gevreesde crash, omdat
we daarvoor duidelijk een stijgende
rentetendens moeten zien, en die ont-
breekt nog.
We verwachten dus binnen afzienbare

tijd een gezonde terugval, en geen crash.
We houden daarom een behoorlijke kas-
positie aan. Enkel in de zwaar achter-
gebleven energiesector is de toestand
aan het uitklaren, zodat we Euronav in
de portefeuille opnemen. z
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Er is meer aan de hand met de
wereldbevolking dan dat die sterk
groeit. De meeste demografen

gaan ervan uit dat tegen 2050 op deze
aardbol 9 miljard mensen rondlopen.
Een andere grote trend is de toene-
mende verstedelijking.
Die verstedelijking is op zich geen

nieuw verschijnsel, het is een proces
dat al sinds de industrialisatie aan de
gang is. Wel nieuw is dat de groei van
de steden en de stadsbevolking wereld-
wijd nog nooit zo snel en zo massaal is
geweest. Elk jaar komen er wereldwijd
65 miljoen stedelingen bij.Dat betekent
dat elke dag van het jaar gemiddeld
180.000 mensen wegvluchten van het
platteland naar de stad. Dat is zes keer
de bevolking van België per jaar.
In 1800 woonde amper 3 procent van

de wereldbevolking in de stad. Dat was
al een kwart van de wereldbevolking
in 1950 en tegen 2005 was het opgelopen
tot 45 procent. Tegenwoordig woont al
het grootste deel van de wereldbevol-
king in de stad: 54 procent volgens de
Verenigde Naties. Tegen 2050 zouden
minstens twee op de drie aardbewoners
een stedeling zijn.

Megasteden van 50 miljoen
inwoners
In Europa en Noord-Amerika wonen

de meeste mensen al langer in steden.
Voor Europa ligt het percentage nu rond
70 procent. Noord-Amerika is het meest
verstedelijkte continent ter wereld. 
82 procent van de inwoners woont er
in de stad.
De Industriële Revolutie heeft de men-

sen doen vluchten naar de steden op
zoek naar werk. Door de opkomst van
landbouwmachines waren in de land-
bouw almaar minder mensen nodig,
terwijl in de steden mensen gezocht
werden om in de fabrieken te gaan wer-
ken. Sinds enkele decennia is een
tweede grote urbanisatiegolf aan de
gang, in de opkomende markten.

Tussen 2000 en 2030 zal het aantal
stadsbewoners in Azië stijgen van 
1,4 naar 2,6 miljard. Afrika verstedelijkt
in een nog sneller tempo. Daar gaat het
van 300 naar 750 miljoen stedelingen
in dertig jaar. Die exponentiële groei zal
uiteraard leiden tot een toename van
het aantal ‘megasteden’ en metropolen.
Vijf megasteden met meer dan 25 mil-
joen inwoners zijn er al: Tokio,
Guangzhou, Jakarta, Seoel en Sjanghai.
Maar het kan nog altijd (een pak) groter.
Sommige demografen verwachten dat
de Indiase stad Mumbai (voorheen
Bombay) tegen 2040 ruim 50 miljoen
Inwoners telt. Megasteden zorgen voor
mega-uitdagingen in infrastructuur,
watervoorzieningen, veiligheid enzo-
voort.

Landbouw herleeft
Ook op het gebied van voeding wordt

de uitdaging gigantisch. Tegen 2050 die-
nen naar verwachting 2 miljard monden
extra gevoed. Bovendien wordt de
wereldbevolking rijker. Tegen 2025 zou-
den 735 miljoen mensen in de grootste
600 steden ter wereld meer dan
32.000 dollar per jaar verdienen. Dat

Stadsvlucht daagt landbouw uit

Analyse van de week

IN 2050 ZULLEN TWEE OP
DE DRIE AARDBEWONERS

IN DE STAD WONEN.
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zorgt voor een gevarieerder voeding,
wat betekent dat de stedelingen meer
vlees, fruit, groenten enzovoort zullen
eten. De gemiddelde Europeaan eet
zeven en de gemiddelde Amerikaan
zelfs tien keer zoveel vlees als de gemid-
delde Indiër. Door de stijgende vlees-
consumptie zal er meer graan geteeld
moeten worden om die dieren te voe-
den. De landbouwsector heeft dus nog
een glorieuze toekomst voor zich.

Rendement per hectare
Volgens de Verenigde Natiesmoet de

opbrengst van de landbouw tegen 2050
dan ook met 60 procent toenemen om
de wereldbevolking te kunnen blijven
voeden. Die uitdaging wordt des te gro-
ter omdat de landbouw voor het grond-
gebruik concurrentie krijgt van de ver-
regaande verstedelijking.
Om de 60 procent toename in de voed-

selproductie te realiseren, moet het ren-
dement per hectare omhoog. Afrika
biedt de eerstvolgende decennia het
grootste potentieel voor een toename
in het gebruik van landbouwgrond en
vooral voor een groei van de producti-
viteit. Dat continent zou de komende
decennia dezelfde beweging moeten
kunnen maken als Latijns-Amerika in
de afgelopen tientallen jaren.
Het rendement kan verbeteren door

irrigatie en bemesting. Het percentage
van bewerkbare landbouwgrond die
geïrrigeerd is, is in het vorige decennium
evenwel gestagneerd net onder 50 pro-
cent. De bemesting stijgt wel nog. In
een halve eeuw is de bemesting per ton
graan zowat verzesvoudigd. Opmer-
kelijk is ook dat de investeringen in

onderzoek & ontwikkeling een pak snel-
ler zijn gestegen dan de wereldwijde
voedselproductie, vooral in de voorbije
twintig jaar. Dat heeft geleid tot een ver-
snelling van de innovatie in de sector.

Verwacht prijsherstel
De meevallende oogsten in de belang-

rijkste productiegebieden en de sterk
verminderde belangstelling voor bio-
brandstof hebben ervoor gezorgd dat
de index van de landbouwprijzen de

jongste jaren in reële termen (rekening
gehouden met de inflatie) is terugge-
vallen tot het peil van het midden van
de jaren tachtig. In de voorbije vijftig
jaar stonden de reële prijzen enkel half-
weg de jaren negentig nog lager dan
nu.
De landbouwsector is zeker geen

nieuw beleggingsthema. Rond de
decenniumwissel vierde het een laatste
keer hoogtij. Door de haast aanhou-
dende prijsdaling was de appetijt bij
investeerders de voorbije vijf jaar flink
bekoeld, ondanks haast ongewijzigde
fundamentals op langere termijn. In de
loop van dit jaar hebben we al wel een
inhaalbeweging gezien, maar er is nog
voldoende bijkomend herstelpotentieel
en dat hoeft niet alleen te komen van
tegenvallende oogsten in een belangrijke
productieregio.
Naarmate het moeilijker wordt de

landbouwopbrengst nog te verhogen,
zal de prijszettingsmacht van de pro-
ducenten toenemen. Die ontwikkeling
zal bovendien geholpen worden door
de consolidatiebeweging die momenteel
aan de gang is. z

VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF

• Er zijn natuurlijk heel
wat individuele mogelijk-
heden om in de land-
bouwsector te beleg-
gen. We focussen vooral
op de meststoffensec-
tor (CF Industries,
K+S, Mosaic, Potash
Corp., …) en de plan -
tagemaatschappijen
(Anglo-Eastern Planta-
tions en Sipef). Mon-
santo is een geval
apart. Het aandeel
noteert nog altijd onder

de biedprijs van Bayer.
Dat geeft al aan dat een
goedkeuring niet van-
zelfsprekend is. Het
aandeel is zeker nader
op te volgen.

• Maar er is ook een alge-
mene manier om in te
spelen op de te ver-
wachten opwaartse
tendens voor de land-
bouwsector de komende
jaren. De tracker Van-
Eck Vectors Agribusi-
ness ETF noteert op

NYSE (ticker MOO;
ISIN-code
US92189F7006) en
zoals u uit de tabel met
de belangrijkste partici-
paties kunt opmerken,
staan daar heel wat
aangehaalde aandelen in
de top tien. Er is wel
een flink overwicht aan
Amerikaanse waarden,
want ook deze sector
wordt door de Ver-
enigde Staten gedomi-
neerd.

De geografische spreiding van VanEck
Vectors Agribusiness ETF (top tien)
Landen Percentage
Verenigde Staten 52,4
Canada 8,8
Japan 7,6
Noorwegen 5,3
Australië 4,1
Verenigd Koninkrijk 3,7
Singapore 3,6
Maleisië 2,7
China 1,6
Duitsland 1,5
Bron: Bloomberg

Top tien belangrijkste participaties
VanEck Vectors Agribusiness ETF
Naam Percentage
Monsanto 7,7
Deere&Co 7,2
Zoetis 6,9
Archer Daniels Midland 5,7
Kubota 5,4
Tyson Foods 4,8
Potash Corp 4,6
Agrium 4,2
CNH Industrial 3,4
IDEXX Laboratories 3,0
Bron: Bloomberg

IS

MUMBAI
De Indiase stad zal tegen 2040 
ruim 50 miljoen inwoners tellen.
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Balta, de wereldleider in karpetten
en de Europese koploper in resi-
dentiële en commerciële tapijten,

heeft eind augustus zijn eerste afspraak
met de beleggers niet gemist. Balta was
net voor de zomervakantie naar Euro-
next Brussel getrokken. De IPO
gebeurde helemaal aan de onderkant
van de ruime prijsvork
van 13,25 à 16 euro per
aandeel. Van de aange-
boden aandelen was 
10 procent voorbehou-
den voor particuliere
beleggers. Naar aanlei-
ding van de beursgang
bracht Balta 10,9 miljoen
nieuwe aandelen uit.
Daarnaast verkocht Lone Star, een Ame-
rikaans investeringsfonds dat nog maar
sinds 2015 de eigenaar van Balta was,
meer dan de helft van zijn aandelen
(minstens 6,2 miljoen aandelen). In 2015
stond al een beursgang op de rails, maar
die werd in extremis afgelast.
Opmerkelijk was dat het aandeel van

de West-Vlaamse vloerbekleder op de
eerste noteringsdag al meteen onder
druk stond, en dat het nog geen enkele
dag zijn introductieprijs van 13,25 euro
heeft geëvenaard. Nochtans leek de
waardering van Balta ook ons erg aan-
trekkelijk, voor een bedrijf dat vorig jaar
668 miljoen euro omzet had gedraaid.
Op basis van de prijsvork wordt de tapij-
tenreus gewaardeerd tegen 7,4 à 8,1 keer
de verhouding tussen de onder -
nemingswaarde (ev) en de bedrijfskas-
stroom (ebitda), terwijl voor de meeste
bedrijven in die sector 8,5 à 10,5 keer
die ratio wordt betaald. Die lagere waar-
dering heeft te maken met de hoge
schulden (385 miljoen euro op 31 maart),
maar door de beursgang is de netto
financiële schuld afgenomen tot 2,6 keer
de bedrijfskasstroom (ebitda).
Een ander minpunt voor Balta is de

blootstelling aan de Britse markt, en
dus aan het Britse pond. Tom Debus-
schere, die CEO is sinds 2016 (voorheen
CEO bij Deceuninck), zei bij de IPO dat
11 procent van de omzet gevoelig was
voor de wisselkoersschommelingen van
het pond. Het was dus zaak niet te ont-

goochelen met de halfjaarcijfers, de eer-
ste publicatie van resultaten sinds de
beursgang.
In de eerste zes maanden groeide de

omzet met 15,1 procent tot 333,9 miljoen
euro (tegenover 290,2 miljoen euro),
waarvan 6,1 procent organische groei
(zonder rekening te houden met over-

names en desinvesterin-
gen). Dat was toch wat
beter dan verwacht. De
Amerikaanse overname
Bentley draagt vanaf 
1 april bij aan de omzet.
De afdeling karpetten
(rugs) is verantwoorde-
lijk voor bijna die hele
organische groei (omzet

+14,2 miljoen euro). De aangepaste
bedrijfskasstroom klom met 11,1 pro-
cent tot 46,5 miljoen euro, of een aan-
gepaste ebitda-marge van 13,9 procent.
De toename is bijna volledig organisch
(+9,8%). Balta wil 30 à 40 procent van
de winst aan de aandeelhouders uit-
keren. Het management rekent erop
dat het de jaardoelstellingen kan rea-
liseren. z

Conclusie
Balta heeft geen flitsende beursstart
genomen. Blijkbaar vinden de meeste
beleggers de activiteit niet hip genoeg
om erin te investeren. Bovendien mag
Lone Star al vanaf eind dit jaar zijn
resterende aandelenpakket verkopen.
Dat weegt op de koers. Balta kan als
marktleider wel een meer dan dege-
lijk parcours voorleggen. De waar-
dering is aantrekkelijk, tegen iets
meer dan 7 keer de verwachte ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda).

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Eerste afspraak niet gemist
BALTA GROUP

BALTA NOTEERDE
NOG GEEN ENKELE
DAG BOVEN ZIJN

INTRODUCTIEPRIJS.

Aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 17 oktober

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 460 miljoen euro
K/w 2016: 17
Verwachte k/w 2017: 15
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds notering: -4%
Dividendrendement: -
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Nieuw hoofdstuk
BIOCARTIS

Aandelen

Het Mechelse Biocartis nam op 1
september een nieuwe start met
het aantreden van Herman Ver-

relst als topman. Hij vervangt stichter
Rudi Pauwels, die een stap opzijzette
om te focussen op de langetermijnstra-
tegie. De onverminderde ambitie blijft
uit te groeien tot een wereldleider in
moleculaire diagnostische oplossingen.
Verrelst wil het testmenu van Idylla ver-
sneld uitbreiden, om
de commerciële aan-
trekkelijkheid van het
performante minilab
te verhogen. De focus
ligt steeds meer op
oncologie, de snelst
groeiende markt, met
een verwachte jaarlijkse groei van 17
procent tot 2021. Het commerciële risico
wordt beperkt door testen uit te brengen
die zijn opgenomen in klinische richt-
lijnen en die worden terugbetaald.
Daarnaast versnelt Biocartis door tes-

ten te ontwikkelen in samenwerking
met derde partijen. Het ondertekende
in september een deal met Genomic
Health voor de ontwikkeling van een
voor Idylla aangepaste versie van de
Oncotype DX Breast Recurrence Score-
test van Genomic Health, een borstkan-
kertest die de werkzaamheid van che-
motherapie voorspelt. Eerder dit jaar
had Biocartis al deals afgesloten met
MRC Technology, voor de ontwikkeling
van een borstkankertest die de weer-
stand tegen hormoontherapie opvolgt,
en met ETPL, een wetenschappelijk
agentschap in Singapore, voor de ont-
wikkeling van een borstkankertest die
de optimale behandeling bepaalt. Bio-
cartis verwacht ook veel van companion
diagnostics (CDx), waarbij tests worden
toegevoegd aan klinische studies.
Een belangrijke mijlpaal volgend jaar

wordt de verwachte lancering van een
eerste MSI-test voor darmkanker (MSI
is een biomerker die voorspelt of immu-
notherapie zal aanslaan). In de eerste
jaarhelft verkregen een long- en een
darmkankertest de CE-markering, die
belangrijk is voor de uitbreiding van
de potentiële afzetmarkt en een hogere
prijszetting. Het kankertestmenu werd

uitgebreid tot tien met de lancering van
een vloeibare darmkankertest (enkel
voor wetenschappelijk gebruik). In de
tweede jaarhelft worden nog twee CE-
markeringen verwacht en een nieuwe
vloeibare longkankertest voor weten-
schappelijk gebruik.
Biocartis mikt dit jaar op het installeren

van 250 à 275 nieuwe Idylla’s (108 in de
eerste jaarhelft), waardoor het totaal

eind 2017 zal uitko-
men op minstens 640
toestellen. Op termijn
moet 90 procent van
de omzet komen uit
de verkoop van de
testcartridges. Daar-
van steeg de verkoop

naar 27.000, of 110 procent van het
volume in 2016. De doelstelling op jaar-
basis is een verdrievoudiging tegenover
2016. De commerciële omzet klom met
88 procent tot 5,1 miljoen euro en de
cashburn verminderde van 28,3 miljoen
naar 24,2 miljoen euro. De kaspositie
bedroeg eind juni 59 miljoen euro, en
het doel voor eind 2017 blijft 40 miljoen.
Cruciaal in het groeiscenario is de
opstart afgelopen zomer van de com-
mercialisatie van Idylla in de Verenigde
Staten door partner Thermo Fisher. z

Conclusie
Het aandeel van Biocartis veerde
mooi op na twee koopadviezen. We
verwachten de komende periode een
aanzienlijke versnelling van de ver-
koop onder impuls van de commer-
cialisatie in de VS en de verdere uit-
breiding van het testmenu van Idylla.
Het bedrijf mikt op winstgevendheid
vanaf 2019 of 2020. De onvermijde-
lijke bijkomende kapitaalrondes zijn
geen probleem, gezien de sterke aan-
deelhoudersbasis. Het risicoprofiel
is kleiner dan bij biotechbedrijven.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 19 oktober

DEZE ZOMER STARTTE
DE COMMERCIALISATIE

VAN IDYLLA IN DE
VERENIGDE STATEN.

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 528 miljoen euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +21%
Koersverschil sinds jaarbegin: +7%
Dividendrendement: -
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De nieuwe wind die sinds vijf jaar
door GBL waait, heeft al tot
opmerkelijke resultaten geleid.

De eeuwige korting op holdingmaat-
schappijen zoals GBL zal zelfs een
orkaan nooit wegblazen, maar veel
belangrijker is dat GBL de beurs kan
verslaan. De holding maakte die oefe-
ning en berekende de totale return (divi-
dendrendement
plus koerswinst)
voor de aandeel-
houder. In de eerste
zes maanden van
dit jaar kon GBL
pronken met een
return van 17,5 procent op jaarbasis,
tegenover 11,5 procent voor de Euro
Stoxx 50. Over de voorbije vijf jaar
boekte GBL een jaarlijkse return van
gemiddeld 13,6 procent, tegenover 11,1
procent voor de Euro Stoxx 50. Ook over
een periode van tien en vijftien jaar was
een belegging in GBL een beter idee dan
een investering in de Europese index.
Het management voelde enkele jaren

geleden wel aan dat een koerswijziging
zich opdrong. Het bouwde zijn grote
posities in Franse dividendaandelen
zoals Total en Engie af, ten voordele van
belangen in bedrijven die meer groei-
perspectieven bieden – zoals adidas,
Umicore en Ontex – en een portie durf-
kapitaal. De holding volgt ook een afge-
lijnde strategie in de keuze van haar
investeringen. Daarvoor mikt GBL op
mondiaal sterke merken met een groei-
ende afzetmarkt, met ruimte voor mar-
geverbetering en een sterke balans.
Zo kocht GBL in 2012 het Zwitserse

SGS, een specialist in kwaliteitscontrole
bij industriële klanten. GBL betaalde
2,2 miljard euro voor een belang van
16,2 procent, waarbij de ondernemings-
waarde werd gewaardeerd op 13 keer
de bedrijfscashflow. De beurswaarde
van dat belang bedraagt intussen
2,7 miljard euro, wat GBL een gemid-
deld jaarlijks rendement van 7,8 procent
heeft opgeleverd (dividenden inbegre-
pen). Dat is niet spectaculair veel, maar
de waardecreatie is te danken aan de
gestage verbetering van de resultaten
bij relatief stabiele waarderingen. Meer

geluk en wijsheid had GBL met de
investeringen in Umicore en adidas. De
rendementen van die posities waren op
30 juni 2017 opgelopen tot respectieve-
lijk 34,8 en 32,1 procent.
Het is afwachten of GBL die prestaties

kan herhalen met de recente investe-
ringen in het modemerk Burberrry, de
pretparkengroep Parques Reunidos en

GEA, een technolo-
giebedrijf in de
voedselverwer-
kende industrie.
Zeker op korte ter-
mijn loopt dat niet
altijd van een leien

dakje. Zo kreeg de koers van Parques
Reunidos een stevige pandoering na de
jongste ontgoochelende halfjaarcijfers.
Ook de Franse mineralengroep Imerys
rappoteerde tegenvallende halfjaarcij-
fers.
De halfjaarcijfers van GBL bevatten

nauwelijks verrassingen. Het aandachts-
punt zijn de kasinkomsten waarmee
GBL zijn dividend kan financieren. Door
afscheid te nemen van dividendaande-
len zoals Total staan die kasinkomsten
tijdelijk onder druk, waardoor de pay-
outratio gestegen is tot meer dan 100
procent. Een bijna schuldenvrije balans
en de groeiperspectieven van de parti-
cipaties moeten borg staan voor het
beleid om het dividend minstens op
peil te houden. z

Conclusie
Via GBL koopt de belegger een gedi-
versifieerde en kwalitatieve porte-
feuille die bewezen heeft dat ze de
beurs kan kloppen. De nieuwe stra-
tegie kan ervoor zorgen dat de hol-
ding die lijn kan doortrekken. Door
de klim van de beurzen is het divi-
dendrendement gedaald naar 3,3 pro-
cent.

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

De beurs geklopt
GBL

DE HALFJAARCIJFERS
BEVATTEN NAUWELIJKS

VERRASSINGEN.

Aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op xx oktober

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 14,5 miljard euro
K/w 2016: 17
Verwachte k/w 2017: 19
Koersverschil 12 maanden:+12%
Koersverschil sinds jaarbegin:+11%
Dividendrendement: 3,3%
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Eindelijk een kentering
IBM

Aandelen

IBM had een moeilijke eerste jaarhelft
achter de rug, maar de cijfers van het
derde kwartaal zorgden voor opluch-

ting bij de investeerders. Tot voor de
publicatie van het kwartaalrapport
stond het aandeel op een verlies van 11
procent. Dat was bijzonder mager in
vergelijking met de klim van de S&P500
en Nasdaq met res-
pectievelijk 13 en 22
procent. De eerste
jaarhelft was opera -
tioneel een tegenval-
ler. Zelfs grootaan-
deelhouder Warren
Buffett verloor het
geduld met een van
zijn lievelingsaande-
len en verkocht bijna een derde van zijn
positie.
Het derde kwartaal zorgde voor een

kentering. De omzet in de periode van
juli tot september daalde nog wel met
0,4 procent naar 19,15 miljard dollar.
Dat was de 22ste opeenvolgende
afname op jaarbasis, maar de omzet lag
wel 550 miljoen dollar boven de con-
sensusverwachting. De operationele
winst lag met 3,3 dollar per aandeel een
fractie hoger dan een jaar geleden (3,29
dollar) en ook 2 dollarcent boven de
verwachtingen. IBM maakt zich sterk
dat het in het lopende vierde kwartaal
een omzet van 22 tot 22,1 miljard dollar
zal realiseren. Dat zou op jaarbasis een
klim met zo’n anderhalve procent bete-
kenen. Indien ‘Big Blue’ daar in slaagt,
groeit de omzet voor het eerst in meer
dan vijf jaar. De brutomarge nam op
kwartaalbasis iets toe naar 47,6 procent.
Investeerders kijken vooral uit naar

de prestatie van de zogenaamde stra-
tegic imperatives. Die omvatten naast
cloudcomputing ook artificiële intelli-
gentie, analytische software en bevei-
liging. De omzet van die producten-
groep steeg met 11 procent op jaarbasis
naar 8,8 miljard dollar of 46 procent van
de groepsomzet. Na een tegenvallend
tweede kwartaal met een groei van
slechts 15 procent deed het cloudseg-
ment het opnieuw beter met een klim
van 20 procent. Watson (artificiële intel-
ligentie) maakt deel uit van het Cogni-

tive Solutions-segment, dat de omzet
met 4 procent zag groeien. Die afdeling
is met een winstmarge van 78,7 procent
de meest winstgevende van de groep.
Voorts was ook de groei van Systems
(+10%) een opsteker. Die was te danken
aan de introductie van de nieuwe z Sys-
tems-mainframeproductlijn. De andere

afdelingen boerden
licht achteruit.
IBM realiseerde in

het derde kwartaal
een vrije kasstroom
van 2,5 miljard dollar.
Dat brengt het totaal
sinds begin 2017 op
6,6 miljard dollar. De
technologiegroep

moet in het vierde kwartaal nog flink
aan de bak om de jaarprognose van
10,8 miljard dollar te halen. Maar het
vierde kwartaal is traditioneel het sterk-
ste. Dat IBM ook de omzetprognoses
verhoogde, wijst erop dat het manage-
ment er vertrouwen in heeft dat de kas-
stroomdoelstelling wordt gehaald. IBM
had na het derde kwartaal 11,5 miljard
dollar in kas. Daar stond een schuld-
positie van 45,6 miljard dollar tegenover.
De groep keerde in het tweede kwartaal
ook voor 1,4 miljard dollar aan dividen-
den uit. Aan de inkoop van eigen aan-
delen werd 900 miljoen dollar gespen-
deerd. z

Conclusie
De markt reageerde enthousiast op
de beter dan verwachte kwartaal-
cijfers en dat resulteerde in een
opluchtingsrally voor het aandeel.
De komende kwartalen zal blijken
of IBM zijn beloftes kan waarmaken
en de dalende omzettrend gekeerd is.
Maar het is nog voorbarig de pres-
tatie van de voorbije maanden door
te trekken.

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

IBM VERHOOGDE DE
OMZETPROGNOSE
VOOR HET VIERDE

KWARTAAL.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 19 oktober

BI

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 147,5 miljard dollar
K/w 2016: 12
Verwachte k/w 2017: 11
Koersverschil 12 maanden: +6 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -5 %
Dividendrendement: 3,8 %
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Inditex (voluit Industria de Diseno
Textil) is de maatschappij boven de
succesvolle kledingketen Zara. Indi-

tex werd in 1963 opgericht als fabrikant
van vrouwenkleding door Amancio
Ortega Gaona, die intussen de rijkste
Europeaan is geworden. De groep
beleefde een keerpunt in 1975, toen ze
in het Noord-Spaanse La Coruña (Gali-
cië) de eerste Zara-winkel opende. De
eerste winkel buiten Spanje kwam er
in 1988 in Porto. Een jaar later werd de
eerste vestiging geopend in New York.
Op 31 juli waren er
wereldwijd 2092 Zara-
winkels op zorgvuldig
uitgekozen plaatsen in
populaire steden in 93
landen.
Hoewel de groep

twee derde van haar
omzet haalt uit de
Zara-winkels, bestaat de groep uit acht
merken, met ook Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
Zara Home (bed- en badlinnen) en
Uterqüe. Er zijn 7405 verkooppunten 
– dat zijn er 300 meer dan twaalf maan-
den geleden – en ruim 150.000 perso-
neelsleden. Online is de kledinggigant
ook al op 41 markten aanwezig.
Inditex ging in het voorjaar van 2001

naar de Madrileense beurs. Sindsdien
heeft de keten elk jaar de winst van het
jaar voordien overtroffen. Die groei
dankt ze aan haar flexibele, geïnte-
greerde businessmodel, dat design, pro-
ductie, logistiek en verkoop perfect op
elkaar afstemt. De jongste modetrends
worden meegenomen in de 36.000
nieuwe items die elk jaar op de markt
komen. Twee tot zes keer per week wor-
den de winkels bevoorraad met de
nieuwste producten. Die winkels bevin-
den zich op vooraanstaande locaties en
bieden een goede prijs-kwaliteitsver-
houding. Feedback van klanten leidt
eventueel tot de bijsturing van de col-
lecties. Binnen 24 à 48 uur worden
bestellingen aan winkels overal ter
wereld geleverd.
Het aandeel is een beurslieveling. De

beurskapitalisatie klom tussen eind 2009
en eind vorig jaar van 18 naar 100 mil-

jard euro. De voorbije tien jaar haalde
het aandeel een return van 320 procent.
In de eerste zes maanden van het boek-
jaar 2017-2018 (afsluitdatum 31 januari)
boekte Inditex een omzet van 11,7 mil-
jard euro, of 11,5 procent meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. De netto-
winst is in de eerste zes maanden met
9 procent geklommen tot 1,37 miljoen
euro, maar dat was beneden de gemid-
delde verwachting van analisten. De
brutowinst ging met 11 procent vooruit,
wat een licht lagere brutomarge van

56,4 procent opleverde.
De vergelijkbare
omzetgroei bedroeg 6
procent. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg
met 9 procent tot
2,3 miljard euro. Bij de
start van het lopende
tweede kwartaal van

het boekjaar bedroeg de omzetgroei 12
procent bij constante wisselkoersen.
Inditex heeft 5,5 miljard euro cash op

zijn balans staan en verhoogt elk jaar
zijn dividend (op 2 november wordt
een interim-dividend van 1,1 miljard
euro uitgekeerd, of 0,34 euro per aan-
deel), maar het is eigenaar van slechts
enkele winkels. Voor de rest is telkens
een leasingcontract afgesloten. z

Conclusie
Inditex is zonder discussie topkwa-
liteit. Maar tegen 28 keer de ver-
wachte winst in het boekjaar
2017-2018 en tegen 25,5 keer die voor
2018-2019, en een verwachte verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
van 17, is het aandeel duur, vooral
omdat de zeer hoge marge toch wel
onder druk staat. Vandaar dat we
niet verder gaan dan een neutraal
advies.

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

Te modieus
INDITEX

DE GROEP HEEFT EEN
FLEXIBEL

BUSINESSMODEL.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 18 oktober

BI

Munt: euro
Markt: Madrid
Beurskapitalisatie: 97,8 miljard euro
Verwachte k/w 2016: 30
Verwachte k/w 2017: 28
Koersverschil 12 maanden: -1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 1,6%
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Melexis is de grootste klant
X-FAB

Aandelen

X -Fab Silicon Foundries produceert
halfgeleiders voor klanten die
geen (of onvoldoende) eigen pro-

ductiecapaciteit hebben. TSMC uit Tai-
wan is de marktleider in dat foundry-
segment met een aandeel van 60 pro-
cent. Met een beurswaarde van 1 miljard
euro is X-Fab op wereldschaal maar een
kleine speler. Het legt dan ook niet de
nadruk op volumes, maar wel op toe-
gevoegde waarde. De groep is niet
alleen onderaanne-
mer voor de produc-
tie van chips, het legt
zich in samenwer-
king met de klant
ook toe op de ont-
wikkeling, het design
en de integratie in
producten. De industriële, de medische
en de autosector zijn de kernmarkten
van X-Fab. De grote Aziatische en Ame-
rikaanse concurrenten halen hun neus
op voor dat segment wegens de relatief
lage volumes. X-Fab maakt van die klei-
nere loten een specialiteit.
Nog een voordeel is dat de levenscycli

bij analoge halfgeleiders, zoals X-Fab
maakt, beduidend langer zijn dan bij
halfgeleiders voor de consumentensec-
tor (bijvoorbeeld chips voor mobiele
toestellen). Daardoor heeft X-Fab een
vrij goed zicht op de toekomstige omzet.
Foundries groeien ook een stuk sneller
dan het gemiddelde in de halfgeleider-
industrie.
X-Fab verhoogde vorig jaar zijn pro-

ductiecapaciteit door de overname van
het Franse Altis Semiconductor. De
groep bouwde die verouderde en ver-
lieslatende fabriek om en beschikt nu
over extra ruimte voor nieuwe opdrach-
ten. X-Fab heeft zes fabrieken, waarvan
drie in Duitsland, waar ook de hoofd-
zetel gevestigd is (Erfurt), een in Frank-
rijk, een in de Verenigde Staten en een
in Maleisië.
Het bedrijf bevindt zich in de invloeds-

sfeer van ondernemer Roland Duchâ-
telet. De hoofdaandeelhouder van 
X-Fab is de holding Xtrion, die een aan-
deel heeft van 61,4 procent. De helft van
de aandelen van Xtrion is in handen
van Duchâtelet. Het koppel Rudi De

Winter en Françoise Chombar, respec-
tievelijk de CEO van X-Fab en van
Melexis, verdelen de andere helft.
Melexis werd trouwens in 1999 afge-
splitst van X-Fab en is nog steeds veruit
de grootste klant met een aandeel van
bijna 34 procent in de groepsomzet.
Het bedrijf koos in april voor een

beursnotering op Euronext Parijs en
kreeg een introductiekoers van 8 euro.
De kapitaaloperatie leverde netto

266,5 miljoen dollar
op. X-Fab is nu schul-
denvrij en beschikte
na de eerste jaarhelft
over 350,3 miljoen
dollar aan cash en
investeringen. Het is
de bedoeling een

groot deel van dat bedrag de komende
jaren te investeren in extra groei. Inves-
teerders hoeven alvast tot 2019 nog niet
op een dividend te rekenen.
Door de locatie van de fabrieken

gebeurt 40 procent van de uitgaven in
euro. Maar slechts 11 procent van de
omzet wordt in euro gerealiseerd. Dat
maakt X-Fab erg gevoelig aan de schom-
melingen in de euro/dollarkoers. Dat
verklaart ook de eerder tegenvallende
kwartaalcijfers. De omzet overtuigde
niet en ook de winstgevendheid bleef
onder de lat. z

Conclusie
X-Fab kreeg een tik na de kwartaal-
resultaten maar de hoofdaandeel-
houder Xtrion en koopjesjagers lieten
het aandeel weer boven de introduc-
tiekoers postvatten. X-Fab profileert
zich als een groeibedrijf, maar dat
groeipad zal niet rimpelloos verlo-
pen. Het management legde de lat
vrij hoog, maar op korte termijn
werkt de dure euro tegen. We vinden
het aandeel correct gewaardeerd.

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

X-FAB IS NA DE
BEURSGANG IN PARIJS

SCHULDENVRIJ.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 17 oktober

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 1,10 miljard euro
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: 22
Koersverschil 12 maanden: -
Koersverschil sinds notering: +5%
Dividendrendement: 

926 OKTOBER 2017 INSIDE BELEGGEN
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Markt in beeld

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

De verzekeraar Ageas (het voormalige Fortis) onderhandelt
nog altijd over een aangepaste schikking, nadat het Gerechts-
hof van Amsterdam in juni heeft geoordeeld dat de voorziene
schikking van 1,2 miljard euro voor gedupeerde Fortis-aan-
deelhouders niet bindend is. Om aan de bezwaren van het
hof tegemoet te komen, wil Fortis een bijkomende inspanning
van 100 miljoen euro doen. De groep vroeg aan het hof ook
om een verlenging van de eerdere termijn. De aandeelhouders
waren niet onder de indruk van het nieuws en stuurden de
koers van Ageas naar omhoog. Op 40 euro bevindt zich de
eerste horizontale steunzone. Een doorbraak boven de top
van 43 euro genereert een technisch aankoopsignaal.

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

Het derde kwartaal was geen hoogvlieger voor AkzoNobel.
De omzet steeg met 1 procent tot 3,62 miljard euro, en dat
was onder de verwachtingen van de analisten. De bedrijfs-
winst (ebit) kromp met 13 procent tot 385 miljoen euro, terwijl
de nettowinst zelfs met 24 procent zakte tot 216 miljoen euro.
De groep verlaagde opnieuw haar prognoses voor heel 2017.
Ze gaat nu uit van een vergelijkbare ebit. Eind volgende
maand beslissen de aandeelhouders over de afsplitsing van
de divisie Specialty Chemicals. Zonder daarop te wachten
zal AkzoNobel al 1 miljard euro uitkeren in de vorm van
een speciaal dividend.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

De tot holding omgevormde groep D’Ieteren blijft in het
nieuws. Vorige week liet ze weten dat de divisie Belron,
gespecialiseerd in de vervanging van autoruiten, 80 procent
van de aandelen van Maisoning overneemt. Dat Franse
bedrijf draait een omzet van 40 miljoen euro en houdt zich
bezig met herstellingen aan woningen. De aankoop komt
niet als een verrassing, want eerder had Belron gemeld dat
het zijn Franse activiteiten wilde uitbreiden van auto’s naar
huizen. D’Ieteren blijft op zoek naar een partner voor Belron.
De koers van het aandeel reageerde nauwelijks op het bericht.
Op 36 euro ligt steun en op 40 euro weerstand.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Het vaak afgeschreven Leuvense biotechbedrijf Throm-
boGenics is aan een herontdekking toe. Uit de businessupdate
over het derde kwartaal blijkt dat ThromboGenics zijn kas-
positie fors zag toenemen door de deal met Alcon, een dochter
van het Zwitserse Novartis, waardoor ThromboGenics de
rechten op zijn middel Jetrea terugkreeg. Daardoor liep de
cashpositie op van 65,1 miljoen tot 113,4 miljoen euro. Throm-
boGenics zal die kaspositie gebruiken om zijn pijplijn verder
te ontwikkelen. De trend van het aandeel keerde naar stijgend.
Op 4 euro bevindt zich de eerste steunzone van enig belang.

INSIDE BELEGGEN 26 OKTOBER 2017
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Procedures in de afwikkeling van
de Fortis-affaire hebben geruime
tijd op de koers van Ageas gewo-

gen. Maar sinds deze zomer is er beter-
schap merkbaar. Het aandeel noteert
in de buurt van de hoogste jaarkoers.
Ageas betaalt als minnelijke schikking
1,204 miljard euro aan alle aandeelhou-
ders die ervoor in aanmerking komen.
Daar zou nog een ultieme inspanning
van 100 miljoen euro bij komen om tege-
moet te komen aan de belangrijkste
bezwaren van het hof van beroep in
Amsterdam. Er zijn twee strategieën:
de deal komt er, het Fortis-verleden is
begraven en de koers stijgt wellicht naar
de waardering van andere verzekeraars.
Ofwel gaat de deal nog niet door en valt
de koers terug. De eerste strategie is een
verticale haussespread met puts die we
al eens met succes hebben toegepast op
dit aandeel.

Verticale haussespread
Schrijf put Ageas december 2017 met

uitoefenprijs 41,53 euro@ 3,15 euro
Koop put Ageas december 2017 met

uitoefenprijs 37,58 euro@ 0,30 euro
We incasseren bij het opzetten van die

positie 2,85 euro aan premie (3,15-0,30).
We rekenen op een koersstijging van
Ageas tot de technische weerstand rond
41,30 euro of hoger. In dat geval lopen
beide puts waardeloos af. De premie
blijft van ons. Wordt de deal van Ageas
weer afgewezen, dan kan de koers
terugvallen. We moeten dan de aande-
len kopen tegen 41,53 euro en kunnen
ze weer verkopen tegen 37,58 euro. Ver-
lies: 3,95 euro. Maar we hebben een pre-
mie van 2,85 euro ontvangen. Zo beper-
ken we het maximale verlies tot 1,1 euro.

Baissepositie
Schrijf call Ageas december 2017 met

uitoefenprijs 39,55 euro@ 1,60 euro
Als de koers van het Ageas-aandeel

daalt tot onder 39,55 euro, dan blijft de
premie (1,60 euro) van ons. Vergissen
we ons en stijgt de koers, dan moeten

we aandelen Ageas verkopen tegen
39,55 euro. Dat is niet zo erg als we er
bezitten. Maar wie geen eigenaar van
Ageas-aandelen is, legt het best een red-
dingsboei aan in de vorm van een
gekochte call.

Gekochte call
Koop call Ageas december 2017 met

uitoefenprijs 41,53 euro@ 0,60 euro
Wanneer de koers doorstoomt tot

boven het historische record rond
42,75 euro, dan geeft deze calloptie ons
het recht de aandelen te verwerven
tegen 41,53 euro. We moeten echter
direct verkopen tegen 39,55 euro. De
reddingsboei heeft ons maximaal moge-
lijke verlies beperkt tot 0,98 euro. We
kopen de aandelen tegen 41,53 euro en
verkopen ze tegen 39,55 euro. De
gekochte call heeft 0,60 gekost, maar
we hebben van het geschreven contract
1,60 euro gekregen. Enig rekenwerk om
te besluiten dat dit een verantwoorde
baissestrategie is. z

Ageas ruimt Fortis-puin

Opties

Derivaten

Het Britse pond (GBP) kreeg vorige
week een nieuwe dreun nadat
was gebleken dat de brexit-

gesprekken meer dan ooit in het slop
zitten. De markt meent dat het Verenigd
Koninkrijk economisch meer te verlie-
zen heeft dan de handelspartners en
dus gebaat is bij een ordelijke uitstap.
De euro heeft er dit jaar al een sterke
herstelbeweging op zitten, niet alleen
tegenover de dollar maar ook tegenover
het pond. De euro-pondverhouding
piekte eind augustus op 0,93. Dat was
het hoogste niveau sinds 2009.
Dat was in hoofdzaak toe te schrijven

aan de Bank of England (BoE). De Britse
centrale bank liet vorige maand zoals
verwacht de korte rente ongewijzigd
op het historische dieptepunt van 0,25
procent. Maar in het begeleidende com-
mentaar gaf de centrale bank wel aan
dat ze de komende maanden begint

met de afbouw van de monetaire sti-
muli. De BoE imeent dat het inflatieri-
sico groter is dan het risico op een ver-
traging van de economische groei. De
inflatie in het VK staat op het hoogste
niveau in vijf jaar. De bank ziet de stij-
ging van de consumptieprijzen vol-
gende maand boven 3 procent oplopen.
Dat is te ver boven de doelstelling van
2 procent. De inflatieopstoot komt door
het zwakke pond, dat de invoerkosten
verhoogt. Kort na het brexit-referendum
verlaagde de BoE de rente met 25 basis-
punten. De kans is groot dat die rente-
stap in november ongedaan wordt
gemaakt. Dat verwachtte de markt pas
ten vroegste in februari 2018. Negatieve
berichtgeving over de brexit en een
neerwaartse bijstelling van de groei-
verwachtingen kunnen de Britse munt
op korte termijn onder druk zetten. Toch
denken we mening dat de koers van

het pond al veel slecht nieuws verre-
kent.

Ruime keuze
Er zijn verschillende aanbieders van

hefboomproducten met het Britse pond
als onderliggende waarde. Inspelen op
een herstel van het pond tegenover de
euro betekent dus dat we voor een
EUR/GBP turbo short moeten gaan
(euro daalt in waarde). BNP Paribas
Markets en ING bieden elk 4 turbo short
aan op de EUR/GBP. Beide hanteren
een spread van 4 eurocent. Goldman
Sachs Markets heeft slechts twee turbo
short in het gamma, maar het verschil
tussen de aan- en de verkoopkoers blijft
beperkt tot 3 eurocent. De keuze van
het stop-lossniveau hangt af van uw
risicoprofiel. We raden zeker 15 procent
marge in acht te nemen tussen de stop-
loss en de referentieprijs. z

Herstelpotentieel voor het pond

26 OKTOBER 2017 INSIDE BELEGGEN
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Portefeuille

Sipef heeft 
mooie vooruitzichten

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+7,3% +9,6%  
+13,2% +6,7%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

(*) 1:koopwaardig, 2:houden, 3:verkopen; A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico

Aankoop: we kopen 300 aandelen Euronav tegen maximaal 7,3 euro (aangepast!)
Verkoop: -

D e Antwerpse plantagegroep
Sipef kijkt met veel vertrouwen
naar de toekomst. Op korte ter-

mijn ziet het ernaar uit dat 2017 bedui-
dend beter wordt dan 2016. Het groeps-
areaal maakte dit jaar een kwantums-
prong van 15.900 naar 70.800 hectare,
dankzij de uitbreiding van het belang
in Agro Muko (9336 ha extra) en de
overname begin augustus van een
belang van 95 procent in DMIL voor
53,1 miljoen dollar. Dat is een bestaande
plantage in Musi Rawas van 6562 hec-
tare palmbomen, die kan worden uit-
gebreid tot 9000 hectare. De uitbreiding
in Agro Muko en het stevige herstel

van de palmolieproductie tegenover
2016 bezorgde Sipef al een sterke eerste
jaarhelft.

Forse omzetsprong
De omzet steeg met 33,8 procent naar

157 miljoen dollar. Bovendien ging de
brutowinst 108,2 procent hoger tot
57,5 miljoen dollar, dankzij een goede
kostenbeheersing (5 procent lagere een-
heidskostprijs voor palmolie). De recur-
rente nettowinst steeg van 13,2 miljoen
dollar tot 34,3 miljoen (+159,6%). Inclu-
sief een eenmalige herwaarderings-
meerwaarde van 79,3 miljoen dollar
op het oorspronkelijke Sipef-belang in

Agro Muko lag de nettowinst op
113,6 miljoen dollar.
Intussen maakte de groep beter dan

verwachte productiecijfers bekend. In
het derde kwartaal nam de palmolie-
productie met 17,6 procent toe, tot 84.097
ton. De productie uit de vruchten
afkomstig van de eigen plantages
groeide met 12,7 procent tot 71.123 ton,
beter dan de verwachte toename met
11,6 procent.
Vooral de aanhoudend gunstige agro-

nomische omstandigheden in Papoea-
Nieuw-Guinea maakten het verschil.
De productie steeg er met 54 procent
tot 18.118 ton (+33,9 % tot 61.341 ton na
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Vol vertrouwen
Het management is optimistisch over

de prijsevolutie in de komende maan-
den. De palmolievoorraden zijn lager
dan verwacht en de prijs is lager dan
die van concurrerende oliën zoals soja-

olie. Het bedrijf rekent daarom op een
gevoelig beter recurrent resultaat voor
2017, terwijl het bij de bekendmaking
van de halfjaarcijfers nog gewoon op
‘beter’ mikte.
Het vertrouwen in de toekomst op

langere termijn is geschraagd op de

structurele groei van de vraag in vooral
de groeilanden, terwijl de periode van
de grote plantage-uitbreidingen bij
gebrek aan beschikbare gronden ver-
leden tijd is. Dankzij de verworven
plantages en de uitbreidingsplannen
zal het groepsareaal tegen 2025 zeker
toenemen tot 86.300 hectare, maar de
ambitie blijft dat tegen dan aan meer
100.000 hectare te komen.
We zijn tevreden over de evolutie bij

Sipef en houden onze positie in de
voorbeeldportefeuille stevig vast. De
koers is de voorbije maanden wat
teruggevallen na de hausse rond de
kapitaalverhoging in mei. Op basis
van de goede kwartaalupdate en dito
vooruitzichten verhogen we het advies
opnieuw naar koopwaardig (rating
1B). z

negen maanden). De productie uit
vruchten ingekocht bij derden klom
met 54,1 procent tot 12.965 ton. Na
negen maanden is de groepsproductie
met 16,5 procent gestegen tot 245.638
ton, waarvan 200.292 ton (+14,1%)
afkomstig is van de productie uit eigen
plantages.
De groep waarschuwt voor een iets

minder vierde kwartaal (door een sterke
vergelijkingsbasis), waardoor op jaar-
basis onverminderd op een toename
met minstens 10 procent wordt gere-
kend. Bemerk dat die cijfers niet beïn-
vloed zijn door de overname in Agro
Muko, aangezien Sipef al alle palmolie-
productie van die plantage verwerkte.
De verwachte jaarproductie is voor

95 procent verkocht tegen gemiddeld
755 dollar per ton, een stijging met 5,3
procent tegenover 2016.

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

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

Thema landbouw
- Tessenderlo Group: heeft
bekendgemaakt dat Goldman Sachs een
belang van meer dan 1 procent heeft
opgebouwd in Tessenderlo. Vandaag
(donderdag 26/10) worden de cijfers
over het derde kwartaal gepubliceerd.
We komen daarop terug in een van de
volgende nummers.

Thema vergrijzing
- Ablynx: kondigde de start aan van de
globale aanbieding op Nasdaq. Het
Gentse biotechbedrijf heeft nu
aangegeven 175 miljoen dollar te willen
ophalen bij Amerikaanse beleggers en
Europese gekwalificeerde beleggers
(geen particuliere beleggers). De
uiteindelijke prijs wordt bepaald na een
bookbuildingproces dat begeleid wordt
door Bank of America Merrill Lynch, JP
Morgan en Jefferies. Intussen is het

duidelijk dat Consonance CapMan een
belang van meer dan 5 procent heeft
opgebouwd in Ablynx. Ook werd een
Amerikaanse dochtermaatschappij
(Ablynx Inc.) opgezet met Dan
Schneider als algemeen directeur.

- Thrombogenics: het aandeel is duidelijk
aan herontdekking toe. Uit de update
met betrekking tot het derde kwartaal
komt de bevestiging dat de kaspositie
door de deal met Novartis is opgelopen
tot 113,4 miljoen euro. Die zal in eerste
instantie gebruikt worden om in de
pijplijn te investeren. Het wordt in het
eerste kwartaal van volgend jaar
uitkijken naar de fase I/IIa-resultaten
voor de molecule THR-317 (anti-plgf)
voor de behandeling van diabetisch
macula-oedeem. Thrombogenics wil in
de eerste helft van volgend jaar ook nog
de eigen molecules THR-687 en THR-
149 naar de kliniek te brengen.

WE ZIJN TEVREDEN OVER
DE EVOLUTIE BIJ SIPEF.
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H istorisch en cultureel bestaat
Scandinavië uit de lidstaten van
de Noordse Raad: Denemarken,

Finland, IJsland, Noorwegen en Zwe-
den. Denemarken, Zweden en Finland
zijn lid van de Europese Unie, maar
alleen Finland trad ook toe tot de euro-
zone. Noorwegen en IJsland zijn nog
geen lid van de Europese Unie en ze
behielden dus ook hun munt, de Noorse
en de IJslandse kroon. Samen met de
Zweedse en de Deense kroon vormen
ze de ‘koude Europese valuta’. Ligt daar
misschien de oplossing in onze zoek-
tocht naar rendement?

De terugkeer van IJsland
Voor de economische crisis van 2008

stond IJsland vooral bekend als een land
met hoge rentes op spaargeld. Banken
als Kaupthingir financierden met dat
geld de ‘corporate vikings’, die de groot-
ste winkels en vastgoedprojecten over
de hele wereld overnamen. Die enorme
expansiedrift werd gedragen door veel
te veel schulden, en dat veroorzaakte
een grote zeepbel. Het systeem stortte
in elkaar en leidde tot een van de groot-
ste financiële crisissen in de geschiede-
nis. De IJslandse kroon daalde fors in
waarde. IJsland is voor een toerist nog
niet goedkoop, maar de halvering van

de wisselkoers had wel een positieve
invloed op het toerisme.
IJsland heeft pas onlangs de kapitaal-

restricties opgeheven die het in 2008
had opgelegd. Dat betekent dat niet
alleen burgers, maar ook bedrijven en
pensioenfondsen eindelijk weer de

internationale kapitaalmarkten op kun-
nen. Het gaat trouwens al een heel stuk
beter met de economie. Vorig jaar
groeide het bruto binnenlands product
met 7,2 procent, de inflatie is onder con-
trole en de werkloosheid ligt onder 3
procent.

Obligaties

De koude Europese valuta

• Als een emittent een
coupon van 8,5 procent
biedt in euro, weten we
dat er risico mee
gemoeid is. Dat is ook
het geval met de Neder-
landse distributieketen
HEMA, die meer dan
700 winkels in zeven
landen heeft. De Britse
eigenaar, de investe-
ringsgroep Lion Capital,
vroeg Credit Suisse het
bedrijf te verkopen of
naar de beurs te bren-
gen. Gemakkelijk zal dat
niet gaan. HEMA boekte
in het tweede kwartaal
287 miljoen euro omzet,
maar het maakte
29,10 miljoen euro ver-
lies. Dat zou te wijten

zijn aan eenmalige kos-
ten.

• De nieuwe obligatie ver-
valt in 2023. Ze staat
te koop tegen 105,62
procent, waardoor het
jaarlijkse rendement
7,19 procent bedraagt.
De rating Caa2 wijst op
een speculatieve obliga-
tie met een hoog risico.
De debiteur kan de obli-
gatie vervroegd terug-
betalen.

• Het Britse Ensco is
gespecialiseerd in diep-
zee-oliewinning. Het
beschikt over een van
de modernste vloten.
De hoge schuldenposi-
tie, de gedaalde kaspo-
sitie, de verwachte

daling van de resultaten
en de zwakke vooruit-
zichten voor de sector
deden het ratingagent-
schap Moody’s de kre-
dietrating verlagen.

• Ensco heeft voor bijna
5 miljard dollar aan
schulden uitstaan. We
hebben in de obligatie-
selectie een van die obli-
gaties opgenomen. Die
met een coupon van
4,50 procent loopt tot
2024 en is verkrijgbaar
tegen een koers van
84,80 procent, waar-
door het rendement
7,33 procent bedraagt.
Ook dat wijst op een
duidelijk hoger risico dan
het gemiddelde.

OBLIGATIES VAN DE WEEK
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Premier Bjarni Benediktsson heeft dan
wel het vertrouwen in de economie her-
steld, maar hij zou aan de vooravond
van de bankencrisis wel zijn eigen geld
in veiligheid hebben gebracht. Boven-
dien duikt zijn naam op in de zoge-
noemde Panama Papers. Dat Benedikts-
son in lastige papieren zit, voorspelt
weinig goeds voor het resultaat van de
verkiezingen op 28 oktober. De obliga-
tiemarkt kan onrust missen als kiespijn.
We geven de raad voorlopig af te wach-
ten, tot de rust terugkeert.

Zweeds vertrouwen
Het vertrouwen in de banken is in IJs-

land nog altijd wankel. De Zweden
daarentegen hadden tot voor kort
enorm veel vertrouwen in de financiële
instellingen en de overheid. Maar daar
lijkt verandering in te komen. Bijna een
derde van de Zweedse bevolking staat
nu negatief tegenover het dalende
gebruik van cash. Twee jaar geleden
was dat slechts 10 procent. Is er een

deuk in het vertrouwen? Wellicht wel.
De banken zijn maar al te happig om
de geldstromen te digitaliseren. Som-
mige Zweden zien er een middel in om
negatieve rentes in te voeren en het spa-
ren te ontmoedigen. Bovendien stijgt
de fraude met kredietkaarten naarmate
er meer betalingen mee gebeuren.
Sinds februari 2016 staat de Zweedse

kortetermijnrente op -0,5 procent.

Bovendien verlengde de centrale bank
haar inkoopprogramma voor Zweedse
overheidsobligaties. Daardoor haalt de
Riksbank de rente op langere looptijden
verder naar beneden. Dat kan de koers
van bestaande leningen doen stijgen.
Bovendien toont de Zweedse kroon zich
al een tijdje minder zwak. Een beperkte
investering in die Scandinavische munt
is verantwoord. Houd er rekening mee
dat een rendement van 1 procent of
meer voor triple A-debiteuren slechts
mogelijk is bij looptijden boven acht
jaar.

Rustig groeien
Net zoals in Oostenrijk wonnen de

rechtse partijen de verkiezingen in

Noorwegen. Als er conservatieven aan
de macht zijn, zorgt dat doorgaans voor
rust en stabiliteit op de beurzen. De
Noorse economie kan de komende jaren
rustig groeien. Het rendement op obli-
gaties in Noorse kroon ligt hoger dan
die in Zweedse kroon. KBC biedt iets
meer dan 1,5 procent op vijf jaar (zie
Obligatieselectie). De inschrijving loopt
tot 27 oktober. We herhalen ons eerdere
advies: Noorse obligaties kunnen en
mogen, maar beperk uw blootstelling
aan de munt tot 5 à 10 procent van uw
obligatieportefeuille.

Vicekampioen staken
De officiële werkloosheid in Dene-

marken bedraagt amper 4,2 procent.
Maar de werkelijkheid is anders. De
Denen hebben allerlei systemen van
brugpensioen en nepstatuten in het
leven geroepen. Net zoals België kampt
Denemarken daarom met een aanzien-
lijke verdoken werkloosheid. De
extreem hoge fiscale druk heeft een dui-
delijke impact op de arbeidsparticipatie.
En de Denen zijn niet tevreden. Dene-
marken bekleedt de niet benijdenswaar-
dige tweede plaats in het aantal sta-
kingsdagen, na wereldkampioen Frank-
rijk.
Het afgelopen jaar zag het land een

bescheiden groei van 1,7 procent bij een
inflatie van 0,8 procent. De Deense
kroon beweegt al jaren nauwelijks bin-
nen de vork die de centrale bank heeft
vastgelegd. Door de goede fundamen-
ten is de Deense kroon een veilige haven
in tijden van onzekerheid in de euro-
zone. Maar omdat een obligatiebeleg-
ging in die munt niet meer opbrengt
dan een soortgelijke belegging in euro,
raden we geen obligaties in Deense
kroon aan. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Ovako AB 5% 05/10/22 102,81 4,37% 100.000            NR
EUR Hema Bondco 8,5% 15/01/23 105,62 7,19% 100.000            CCC
EUR Hellenic Republic 4,375 01/08/22 99,44 4,51% 1.000            B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875% 15/03/24 107,38 5,49% 100.000            B-
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 101,56 1,90% 5000            BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,04 2,65% 2000            A-
USD Ensco PLC 4,5% 01/10/24 84,8 7,33% 2.000            BB
USD Jaguar Land Rover 4,5% 01/10/27 99,95 4,51 % 200.000            BB+
GBP Petrobras Finance 6,625% 16/01/34 106,5 5,99% 100.000            BB-
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000            NR
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,88 1,17% 10.000            AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 100,22 2,02% 2000            A+
AUD Auckland Council 3,5% 09/03/26 100,78 3,39% 100.000            AA
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,85 3,42% 2000            A+
ZAR EIB 8,125% 21/12/26 97,90 8,46 % 5.000            AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 97,92 11,91% 10.000            NR

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1764 +11,22%

EUR/GBP 0,8926 +3,72%

EUR/NOK 9,3300 +2,72%

EUR/SEK 9,5934 +0,04%

EUR/CAD 1,4715 +3,23%

EUR/AUD 1,5018 +2,86%

EUR/NZD 1,6493 +8,73%

EUR/ZAR 15,775 +9,50%

EUR/TRY 4,319 +15,58%

NOORSE OBLIGATIES
MOGEN 5 À 10 PROCENT

VAN EEN
OBLIGATIEPORTEFEUILLE

UITMAKEN.
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Ik kocht aandelen Banimmo in 2015
tegen 7,31 euro. Ik lees dat de schuld -
situatie fors verbeterd is en overweeg
aandelen bij te kopen. Vindt u dat een
goed idee? 

We kunnen niet anders dan stellen
dat de vastgoedvennootschap Banimmo
de voorbije jaren enorm ontgoochelde.
Tijdens een sterke hausse van zowat
alle aandelen gerelateerd aan vastgoed-
ontwikkeling gleed de koers van
Banimmo steeds verder weg. Het aan-
deel bereikte in 2008 een piek van
21,8 euro, maar is sindsdien terugvallen
tot 3,5 euro, met bijbehorende markt-
kapitalisatie van 39 miljoen euro. Dit
jaar was er een daling van 15 procent.
Vooral aanhoudende problemen met

het project Urbanove (voorheen City-
Mall) en een hoge schuldenlast liggen
daaraan ten grondslag. Dat leidde vorig
jaar tot een schending van de bankcon-
venanten. Wegens de verwachte verko-
pen van een aantal projecten verkreeg
Banimmo wel een nieuwe gesyndiceerde
kredietlijn van 76,6 miljoen euro, die eind
deze maand volledig terugbetaald moet

zijn. Eind december 2016 resulteerde het
gerechtelijk goedgekeurde reorganisa-
tieplan van Urbanove in een volledige
afschrijving van de uitstaande leningen
van Banimmo aan Urbanove ter waarde
van 26,5 miljoen euro. In 2015 werd
daarop al 22,4 miljoen euro afgeschreven.
Gekoppeld aan een afschrijving van
14 miljoen euro op een Brussels project
(North Plaza) zakte de intrinsieke waarde
eind 2016 naar 7,3 euro per aandeel
(6,8 euro eind juni 2017), tegenover nog
15,8 euro per aandeel eind 2012.
In 2016 werden als deel van een schul-

denafbouwplan voor in totaal 162 mil-
joen euro verkopen gerealiseerd. De
grootste bijdrage (129,4 miljoen euro)
kwam van Marché Saint-Germain in
Parijs, met daarnaast Alma Court (een
kantoorgebouw van 16.000 m2 in Zaven-
tem met een activawaarde van 30 miljoen
euro) en Cauchy B in Namen (1,8 mil-
joen). In februari van dit jaar volgde de
verkoop voor 13,25 miljoen euro van een
kantoorgebouw van 14.000 vierkante
meter in Antwerpen, en in juli die van
La Halle Secrétan in Parijs, op basis van
een activawaarde van 27,8 miljoen euro.

Sinds de implementatie van het schul-
denafbouwplan in september 2016 zakte
de financiële schuld van 238,3 miljoen
euro naar 121,7 miljoen (situatie eind
september). Toch staat nog een saldo
open van 25,4 miljoen euro op de gesyn-
diceerde kredietlijn, en in mei 2018 ver-
valt een obligatie voor 34 miljoen. De
groep gaf aan een versterking van het
eigen vermogen na te streven. Ze voor-
ziet in de komende twaalf maanden in
20 miljoen euro aan investeringen in
nieuwe projecten in België en Frankrijk.
Een negatieve constante blijft de regel-
matige verkoop van aandelen door
insiders, zelfs tegen het huidige histo-
rische koersdieptepunt. Hoewel de si -
tuatie rond Banimmo de voorbije twaalf
maanden verbeterde, blijven we tot
nader order aan de zijlijn (houden,
rating 2C).

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 19/10
• Biocartis
• IBM

Vrijdag 20/10
• Analyse landbouw
• Voorwoord

Maandag  23/10  
• Sipef
• Opties (Ageas)
• Derivaten (pond)
Dinsdag 24/10  
• Barco
• Daimler
• Lezersvraag (Banimmo) 

Woensdag 25/10
• GIMV
• MP Evans
• Pdf

Elke week behandelen we een actuele
vraag van een abonnee. Hebt u ook een
beleggingsvraag? Mail die dan naar
insidebeleggen@roularta.be. Misschien
leest u hier dan het antwoord.

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Chat op DONDERDAG 26/10 VAN 12 TOT 13 UUR. Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  
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DONDERDAG 26 OKTOBER
AB InBev: resultaten Q3
Argen-x: resultaten Q3
Bayer: resultaten Q3
Befimmo: resultaten Q3
Cameco: resultaten Q3
Deutsche Bank: resultaten Q3
Exmar: resultaten Q3
Galapogos: resultaten Q3
Home Invest Belgium: resultaten Q3
KPN: resultaten Q3
Nokia: resultaten Q3
Potash Corp: resultaten Q3
Quest for Growth: resultaten Q3
Telenet: resultaten Q3
Tessenderlo: resultaten Q3
DINSDAG 31 OKTOBER
Nyrstar: resultaten Q3
WOENSDAG 1 NOVEMBER
CF Industries: resultaten Q3
Transocean: resultaten Q3


