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W e willen niet te nostalgisch klin-
ken, maar de Belgische parti-
culiere beleggers met al wat

jaren op de teller hebben wellicht ook
heimwee naar de wet-Cooreman-De
Clercq. Die was in 1982 het geesteskind
van de senatoren Etienne Cooreman
(CVP, tegenwoordig CD&V) en wijlen
Willy De Clercq (PVV, tegenwoordig
Open Vld). Belgische bedrijven konden
toen moeilijk geld lenen. Daarom werden
Belgische aandelen bij het brede Belgische
bevolking gepromoot. Uiteraard niet
door een meerwaardebelasting op aan-
delen in te voeren, maar juist door beleg-
gen in aandelen fiscaal voordelig te
maken. Particuliere beleggers mochten
hun aandelenbeleggin-
gen aftrekken in de per-
sonenbelasting. Het
werd een succes dat alle
verwachtingen overtrof.
Iedereen gelukkig: de
(nieuwe) aandelenbe-
leggers, de ondernemin-
gen en de schatkist. De aandelenwet
werd dan ook opgevolgd door een wet
die het pensioensparen regelde.

Dat ‘momentum’ voor aandelen is
intussen voorbij. De bankencrisis hakte
bijzonder hard in op de aandelenbeleg-
ger, die gigantische verliezen leed op zijn
bankaandelen. Sindsdien zijn de parti-
culiere beleggers, ondanks de historisch
lage rente, nooit massaal teruggekeerd
naar de beurs. De jongste jaren doet een
aantal politici zijn uiterste best om dat
zo te houden, door na rokers en drinkers
nu ook aandeelhouders te beschouwen
als usual suspects voor nieuwe belasting-
verhogingen. De verhoging van de roe-
rende voorheffing van 27 naar 30 procent
is goed voor 385 miljoen euro extra
inkomsten en levert zo veruit de grootste
bijdrage van de nieuwe belastingverho-

gingen. Particuliere beleggers zijn plots
‘rijke speculanten’, die aangepakt
mogen/moeten worden. Logisch dat de
roep om een nieuwe wet-Cooreman-De
Clercq almaar luider klinkt. Want de
regering schrijft in haar begroting voor
2017 in dat de aanpassing van de beurs-
taksen, maar vooral het afschaffen van
de speculatietaks 77 miljoen euro zal
opbrengen volgend jaar… Niet een meer-
waardebelasting, maar de comeback van
de wet-Cooreman-De Clercq zal de schat-
kist doen rinkelen.

De gok van Renzi
Er zijn overigens voldoende redenen

om de komende twaalf maanden vol-
atiele Europese aande-
lenmarkten te verwach-
ten. Zo is in Italië een
regeringscrisis niet uit-
gesloten. Premier Mat-
teo Renzi heeft zijn lot
verbonden aan een refe-
rendum over voor hem

cruciale hervormingen, dat gehouden
wordt op zondag 4 december. Maar u
kent intussen ook de risico’s van Euro-
pese kiezers en referenda. Doorgaans is
men tegen het voorstel, zonder goed te
weten waarover het eigenlijk gaat.

Een nog belangrijker stembusgang
vindt volgend jaar plaats. Op 7 mei kie-
zen de Fransen een nieuwe president.
Wie dat wordt, is nog een groot vraag-
teken, maar Marine Le Pen van het
extreemrechtse Front National ligt
voorop in de peilingen. Een enige Euro-
pese zekerheid was tot voor kort de
Duitse Bondskanselier Angela Merkel.
Maar bij de jongste deelstaatverkiezingen
kreeg haar partij rake klappen, zodat het
zelfs nog niet zeker is dat Merkel volgend
jaar in september een gooi doet naar een
vierde ambtstermijn. z
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E en van de smaakmakers op de
Brusselse beurs zijn de geregle-
menteerde vastgoedvennoot-

schappen (GVV’s). Die nieuwe term
bestaat sinds mei 2014 voor wat vroeger
vastgoedbevaks of sicafi heetten – ven-
nootschappen die zich bezighouden met
de verbouwing, de renovatie, de ont-
wikkeling, de verwerving, de verkoop,
het beheer en de exploitatie van vastgoed.
Eigenlijk was die naamsverandering een
juridische aanpassing die de Belgische
vastgoedgroepen toeliet het statuut van
real estate investment trust (REIT) te ver-
werven.

Altijd prijs
De grote aantrekkingskracht van een

investering in GVV’s is gelegen in de
hoge coupons die ze betalen. De vast-
goedvennootschappen genieten een gun-
stig fiscaal statuut, op voorwaarde dat
ze minstens 80 procent van hun winst
uitkeren aan hun aandeelhouders. We
komen momenteel uit op een gemiddeld
brutodividendrendement van 4,4 procent

voor de zeventien in Brussel genoteerde
GVV’s, met uitschieters tot 6,5 à 7 procent
en minimaal 2,5 à 3 procent. Het grote
succes van de GVV’s bij het brede beleg-
gerspubliek is een gevolg van de spec-
taculaire daling van de rendementen op
vastrentende beleggingen zoals obliga-
ties. Het rendement van een tienjarige
Belgische overheidsobligatie bijvoorbeeld
bedraagt nog nauwelijks 0,3 procent.
Laag, lager, laagst in de rendementen op
spaarboekjes betekent hoog, hoger,
hoogst voor de koersontwikkeling van
GVV’s. Als toetje wisten de GVV’s te
ontsnappen aan de gehate ‘speculatie-
taks’.

Het is dan ook een verhaal van altijd

prijs, altijd gewonnen. Ook weer in
2016. Van welke GVV u begint dit jaar
ook aandelen hebt gekocht, u hebt van-
daag winst op die positie als we de
optelsom maken van de koersevolutie
als het uitgekeerde dividend. De koers
van enkele GVV’s staat wel lichtjes
lager dan begin 2016. De gemiddelde
return bedraagt 12,4 procent, tegenover
-0,9 procent voor de Belgian All Share-
index en zelfs -4 procent voor de Bel-
20-index.

Die outperformance is niet typisch
voor dit jaar alleen. De afgelopen vijf
jaar haalde een belegging in Warehouses

De Pauw (WDP) (Lees ook actua p. 18)
een gemiddelde jaarlijkse return van
liefst 26 procent op basis van een totale
return van 218 procent. Montea, die
andere GVV die is gespecialiseerd in
logistiek, komt aardig in de buurt met
173 procent return, of 22,2 procent
gemiddeld per jaar. CEO Jo De Wolf zei
naar aanleiding van tien jaar beursno-
tering van Montea dat de groep is
gegroeid van een portefeuille van 100
naar 600 miljoen euro. Het hoopt de
komende jaren verder te groeien a rato
van 100 miljoen euro per jaar. Ook de
aandeelhouders van onder meer Aedi-

Overdrijf niet met vastgoedpapier
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fica, dat sterk inzet op woon-zorgcentra,
hebben geen reden om jaloers te zijn op
een gemiddelde return van 18,1 pro-
cent.

Tot 85 procent premie
Maar het blijft natuurlijk vastgoed.

Vastgoedportefeuilles kunnen niet expo-
nentieel groeien, en een van de voor-
waarden van het statuut van geregle-
menteerde vastgoedvennootschap is dat
de schuldgraad beperkt moeten blijven
tot 65 procent. Ook doen tegenwoordig
flink wat GVV’s hun best om via kapi-
taaloperaties hun balans te verstevigen.

Dat willen zeggen dat de nettoactief-
waarde of de intrinsieke waarde, vast-
gesteld door externe specialisten, de afge-
lopen jaren doorgaans niet even specta-
culair is toegenomen als de beurskoers.
Daardoor raakt hun beurswaarde steeds
verder verwijderd van de objectief vast-
gestelde waarde van de vastgoedporte-
feuille. De premie van de koers tegenover
de nettoactiefwaarde loopt op. Vijftien
van de zeventien GVV’s noteren met een
premie, en van liefst acht van die vijftien
is de premie opgelopen tot boven 40 pro-
cent. De gemiddelde (niet-gewogen) pre-
mie die we konden berekenen op basis
van de koers ten opzichte van de laatst
gepubliceerde intrinsieke waarde,
bedraagt 33,5 procent. Dat is nog niet
eens een record. Vlak voor het brexitre-

ferendum was die premie zelfs tot net
boven 40 procent gestegen. In de zoek-
tocht naar rendement zijn beleggers
bereid gemiddeld dus 133 euro te betalen
voor wat door specialisten op 100 euro
is gewaardeerd.

Door de hype rond e-commerce zien
we de premies vooral sterk oplopen bij
de REIT’s die zijn gespecialiseerd in logis-
tiek (opslagruimten). De twee favorieten

in die branche, WDP en Montea, noteren
met premies van meer dan 80 procent.
Op de piek beliep die premie zelfs bijna
100 procent bij WDP, wat betekent dat
de beurskoers bijna het dubbele bedroeg
van de intrinsieke waarde. Veel beschei-
dener zijn de premies bij GVV’s die
hoofdzakelijk beleggen in kantoren en
winkelvastgoed – met uitzondering van
Retail Estates.

Beleg met mate
De omvang van de premies bij een aan-

tal GVV’s begint ons wat zorgen te baren.
Een investering in een vastgoedvennoot-
schap heeft voordelen. Beleggen in papie-
ren vastgoed vermijdt de praktische pro-
blemen die gepaard gaan met een recht-
streekse belegging in vastgoed. En vast-
goedvennootschapen zijn een alternatief
voor het lage rendement van obligaties.
Maar een belegging in GVV’s is tegen
de huidige prijzen niet meer zonder
risico. Dat risicobesef gaat verloren, door-
dat de GVV’s de afgelopen vijf jaar door
de aanhoudende daling van de rente
geen enkele noemenswaardige correctie
meer hebben ondergaan.

Zolang er geen substantiële rentestij-
ging plaatsvindt, zal het niet meteen tot
een crash in vastgoedpapier komen.

ZEVENTIEN GVV’S OP EEN RIJ (ALFABETISCH)

Gvv Activiteit            Premie(+)/Discount(-)     Dividend-       Return 
                                  Koers/nav(*)          rendement(**)  1/1/’16(***)

Aedifica residentieel +62% 2,8%         +25,5%

Ascencio retail -28% 4,7%           +8,4%

Befimmo kantoor +9% 6,5%           +1,4%

Care Property Invest residentieel +48% 3,1%         +31,5%

Cofinimmo kantoor/residentieel +12% 3,4%         +11,0%

Home Invest Belgium residentieel +55% 4,0%           +8,3%

Immo Moury gemengd +19% 4,0%           +9,5%

Intervest Offices&Warehouses kantoor/logistiek +23% 7,0%           +7,1%

Leasinvest Real Estate kantoor/industrieel +30% 4,4%         +20,4%

Montea logistiek +81% 4,4%         +21,3%

QRF retail +13% 5,0%           +3,1%

Retail Estates retail +50% 4,1%           +3,1%

Warehouses Estates Belgium logistiek +55% 5,2%           +5,5%

Vastned Retail Belgium retail +15% 4,5%           +3,1%

WDP logistiek +86% 4,7%           +9,9%

Wereldhave Belgium retail -1% 4,4%           +4,8%

Xior residentieel +43% 2,6%         +30,6%

(*): netto-actiefwaarde of intrinsieke waarde op basis van laatst gepubliceerd rapport, doorgaans 30/6 
(**): op basis van het verwacht dividend voor het lopende boekjaar
(***): koersprestatie + uitgekeerd dividend in 2016
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Bekijk het op lange termijn en spiegel u
niet aan de rendementen van de afgelo-
pen jaren. Die zijn niet meer realistisch
voor de komende jaren: gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen zijn
geen garantie meer op positieve returns.
Een rentestijging kan tot tijdelijke min-
waarden leiden.

Logistiek groeit
De ene GVV is duidelijk de andere niet.

De premies verschillen sterk, en daar is
een verklaring voor. Er is een sterk ver-
band tussen de groei van de jongste jaren
en de groeiverwachtingen de komende
jaren enerzijds en de omvang van de
premie anderzijds. Die groeiperspectie-
ven hangen dan weer af van de activiteit
waarin de GVV is gespecialiseerd.

Lang keek men neer op (semi-)indus-
triële vastgoedgroepen, maar sinds de
doorbraak van e-commerce is logistiek
in de vastgoedsector een groeipool
geworden. Wie succesvol in e-commerce
wil zijn, moet zijn klanten heel snel kun-
nen bedienen. Er moeten op voldoende
plaatsen grote ruimten zijn om goederen
op te slaan. Daar profiteren GVV’s als
WDP en Montea volop van. Hun groei
is indrukwekkend, zeker de jongste jaren.
Zo steeg de reële waarde van de vast-
goedbeleggingen het afgelopen decen-
nium (2006-2015) bij WDP van 430 mil-
joen euro tot 1,93 miljard euro. Die stij-

ging is te danken aan de waardestijging
en aan de sterke uitbreiding van de ver-
huurbare oppervlakte van circa
800.000 m2 in 2006 tot 3,08 miljoen m2

eind vorig jaar. Beide GVV’s in indus-

trieel vastgoed hebben de eerstvolgende
jaren forse groeiplannen. Al is dat eerder
in Nederland dan in ons land.

Uit een grafiek in het jaarverslag 2015
van WDP, met de verhouding tussen de
beurskoers en de intrinsieke waarde,
kunnen we afleiden dat de premie een
cyclisch gegeven is. In 2012 was er geen
premie. Vandaag meer dan 80 procent.

Winkels ter discussie
Rusthuizen of woonzorgcentra zijn de

andere hit in het vastgoedpapier. Zo ver-
tienvoudigde de waarde van de vast-
goedportefeuille van Aedifica van
111 miljoen euro in juni 2006 naar
1,16 miljard euro in juni 2016, vandaag
voor zowat 75 procent belegd in woon-
zorgcentra voor senioren. Care Property
Invest kroont zich dit jaar tot de primus
in beursreturn en zit in dezelfde sector
met rooskleurige perspectieven, door
de verregaande vergrijzing in België en
andere West-Europese landen.

Vastgoedmaatschappijen met de klem-
toon op kantoren waren de beurssterren
tussen 1996 en 2006. Sindsdien zijn de
perspectieven een stuk minder gunstig
en stijgt de intrinsieke waarde maar
mondjesmaat. De grootste speler in het
kantorensegment, Befimmo, had eind
2013 bijvoorbeeld een nettoactiefwaarde
per aandeel van 54,35 euro. Eind vorig
jaar was dat 54,91 euro. Die stagnatie zien
we ook in de uitgekeerde dividenden.
Dat vertaalt zich in beperkte premies.

Een ander minder geliefd segment zijn
de GVV’s gericht op winkels. Precies
door de opkomst van e-commerce wor-
den vraagtekens geplaatst bij de toekomst
van winkelpanden. De vrees voor een
toenemende leegstand maakt het seg-
ment een stuk minder populair bij de
beleggers, wat de lagere premies ver-
klaart. De grote uitzondering is Retail
Estates, gespecialiseerd in baanwinkels,
die nochtans ook ter discussie staan. Maar
het palmares waar het bijna twee decen-
nia aan heeft gewerkt, is heel indruk-
wekkend. De interesse van de beleggers
blijft bijzonder groot omdat het dividend
jaarlijks verhoogt en de premie van 
50 procent in het oog springt. z
Lees ook de aandelenanalyse van Cofinimmo op p. 6
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TOP 5 HOOGSTE PREMIES 
TOV NETTO-ACTIEFWAARDE 

1.    WDP +86%

2.    Montea +81%

3.    Aedifica +62%

4.    Home Invest Belgium +55%

5.    Retail Estates +50%

TOP 5 HOOGSTE RETURNS 
SINDS 1/1/2016 

1.    Care Property +31,5%

2.    Xior +30,6%

3.    Aedifica +25,5%

4.    Montea +21,3%

5.    Leasinvest Real Estate +20,4%

TOP 5 VERWACHTE
DIVIDENDRENDEMENTEN (BRUTO)

1.    Intervest Offices&Warehouses 7,0%

2.    Befimmo 6,5%

3.    Warehouses Estates Belgium 5,2%

4.    Qrf 5,0%

5.    Ascencio 4,7%

       WDP 4,7% 
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Stabiel orderboek
BARCO

Aandelen

H et Kortrijkse technologiebedrijf
Barco kwam met een tradingup-
date voor het pas afgelopen derde

kwartaal. Die blijft traditioneel beperkt
tot de omzetcijfers en de evolutie van
het orderboek. Barco communiceert om
het halfjaar ook over de marges en de
kasstromen.

De groepsomzet van 261,8 miljoen
euro, een toename van 13,7 procent op
jaarbasis, was voor analisten en inves-
teerders een aangename verrassing. De
consensusverwachting lag bijna 15 mil-
joen euro lager. Barco had
er ook al een vrij goede eer-
ste jaarhelft op zitten, waar-
door de omzet na drie
kwartalen in 2016 afklokt
op 791 miljoen euro. Dat is
7,2 procent meer dan in
dezelfde periode vorig jaar.
Het aantal nieuwe bestel-
lingen bleef met 266,7 mil-
joen euro ongeveer stabiel (-1% op jaar-
basis). Het management mikt voor het
volledige boekjaar op een omzetgroei in
de buurt van 5 procent. Dat cijfer lijkt
ons, gezien de prestatie in de jongste
kwartalen, aan de conservatieve kant.
Over de bedrijfskasstroom (ebitda) rap-
porteerde het bedrijf het voorbije kwar-
taal niet. Barco herhaalde wel de prog-
nose voor een ebitda-marge in lijn met
vorig jaar. Die verwachtingen impliceren
een groepsomzet van ongeveer 1,08 mil-
jard euro en een ebitda-marge in de buurt
van 8 procent.

Het hoger dan verwachte omzetcijfer
in het derde kwartaal was volledig te
danken aan de Entertainment-afdeling.
Dat is de grootste divisie van de groep,
die instaat voor iets meer dan de helft
van de omzet. Entertainment omvat
onder meer alles wat te maken heeft met
digitale cinema  en schermen voor grote
evenementen, zoals concerten. De omzet
van de Entertainment-afdeling klom in
het derde kwartaal met bijna 30 procent
op jaarbasis naar 142,2 miljoen euro.
Sinds het jaarbegin ligt de omzet van de
afdeling 10,9 procent hoger. Barco heeft
in China een sterke marktpositie in digi-
tale cinema. Die heeft het te danken aan
een joint venture met een lokale speler.

De winstmarge bij Entertainment was
in de eerste jaarhelft met 8,3 procent de
laagste van de groep. Er is in efficiëntie
nog wat vooruitgang mogelijk.

Bij de Enterprise-afdeling bleef de
omzet steken op 64,5 miljoen euro, 3,4
procent minder dan een jaar eerder en
onder de consensusverwachting. Enter-
prise is wel de meest winstgevende afde-
ling van Barco met een marge van 11,1
procent in de eerste jaarhelft. Het top-
product van die afdeling is ClickShare,
dat mobiele toestellen als smartphones

en tablets verbindt met grote
projectieschermen.

De afdeling Healthcare
(medische beeldvorming en
visualisatie) bleef ook iets
onder de verwachtingen met
een omzet van 55,2 miljoen
euro (+3,2 % op jaarbasis). In
de eerste jaarhelft was dat
nog de snelst groeiende afde-

ling van de groep (+11,1%). Jan De Witte,
sinds 1 oktober de nieuwe CEO van
Barco, heeft een verleden in dat segment
als voormalig hoofd van de gezond-
heidszorgdivisie van General Electric.
Barco had na de eerst jaarhelft netto
193 miljoen euro in kas. Dat komt over-
een met bijna 15 euro per aandeel. Het
is nog niet duidelijk wat Barco’s plannen
zijn. Het dividend bedraagt 1,75 euro
per aandeel, goed voor een bruto ren-
dement van 2,3 procent. z

Conclusie
Barco is tegen 1,4 keer de boekwaarde
en 18 keer de verwachte winst correct
gewaardeerd. De werkelijke waar-
dering ligt door de hoge cashpositie
wel lager, maar het blijft hoger dan
gemiddeld. Zo is onze faire waarde
van 76 euro bereikt. We bouwen onze
positie in de voorbeeldportefeuille
dan ook wat af.

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 986 miljoen
K/w 2015: 28,6
Verwachte k/w 2016: 18,3
Koersverschil 12 maanden: +27,1 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +23

HET
MANAGEMENT
MIKT OP EEN
OMZETGROEI

VAN 5 PROCENT.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 20 oktober
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In maart van dit jaar kocht Cofinimmo
voor 30 miljoen euro een revalidatie-
centrum in het Duitse Bonn. Het com-

plex werd meteen verhuurd met een
looptijd van 25 jaar en met een bruto-
huurrendement van 7,32 procent. Dat
zijn de deals die van Cofinimmo ver-
wacht worden, want zulke investeringen
in zorgvastgoed bieden een stabiele
cashflow en een aantrekkelijk rendement
voor de aandeelhouders, waardoor de
vastgoedportefeuille van Cofinimmo
een betere verhouding krijgt
tussen rendement en risico.

De portefeuille van Cofi-
nimmo bestaat al voor onge-
veer 45 procent uit zorgvast-
goed. Die portefeuille biedt
bij 100 procent verhuring
een nettorendement van 6 tot 6,5 procent.
Dankzij een bezettingsgraad van 99 pro-
cent sijpelt dat nettorendement bijna
helemaal door tot in de resultatenreke-
ning. De kantoorportefeuille, die nog
goed is voor 38,5 procent van de porte-
feuille, biedt bij 100 procent verhuring
weliswaar een iets hoger nettorendement
(6,6%), maar de leegstand bedroeg in de
eerste helft van dit jaar iets meer dan 10
procent. Bovendien is zorgvastgoed ook
waardevaster. In de eerste helft van dit
jaar steeg het zorgvastgoed met 2,7 pro-
cent in waarde, terwijl de waarde van
de kantoorportefeuille met 2,4 procent
daalde. 

In het investeringsprogramma tot 2018
is al voor ruim 300 miljoen euro aan pro-
jecten ingeschreven, al ligt het zwaarte-
punt nog veeleer bij kantoren (180 miljoen
euro) dan bij zorgvastgoed (117 miljoen).
Boven op dat programma belooft Cofi-
nimmo netto nog 250 miljoen euro aan
overnames op de Belgische thuismarkt
en in de buurlanden Frankrijk, Nederland
en Duitsland. Die som omvat 350 miljoen
euro aan investeringen in zorgvastgoed
en 100 miljoen euro aan desinvesteringen
in de kantoormarkt. Cofinimmo wil tegen
2018, of zelfs vroeger, een portefeuille die
voor minstens 50 procent uit zorgvast-
goed bestaat. Tien jaar geleden bedroeg
dat percentage amper 5 procent. De kapi-
taalverhoging van 285 miljoen euro in
mei 2015 vergrootte de investeringsmo-

gelijkheden. Bovendien creëert het
management ook sneller waarde door
in te spelen op opportuniteiten om de
vastgoedportefeuille bij te sturen. Die
strategische bijsturing moet zich nog ver-
talen in de cijfers. In 2014 boekte Cofi-
nimmo een courante nettowinst van
6,7 euro per aandeel, in 2015 was dat nog
6,46 euro per aandeel en voor dit jaar
wordt gerekend op 6,19 euro per aandeel.
In de eerste helft van dit jaar daalde de
netto courante winst zelfs tot 2,86 euro

per aandeel, onder meer
door eenmalige kosten en
omdat de winst door de
kapitaalverhoging over een
groter aantal aandelen
moest worden verdeeld.
Dat verwateringseffect

bedroeg 0,35 euro per aandeel. De huur-
inkomsten bleven nagenoeg stabiel, met
stijgende inkomsten uit het zorgvastgoed
die de daling van de huurinkomsten uit
de kantoorportefeuille compenseerden.
Vanaf volgend jaar zou de winst per aan-
deel opnieuw lichtjes moeten aantrekken.
Het management behoudt in elk geval
het dividend van 5,5 euro bruto per aan-
deel, hoewel de pay-outratio is opgelopen
tot 89 procent. Belangrijk is ook dat Cofi-
nimmo het renterisico voor meer dan 75
procent heeft afgedekt tot halfweg 2020.
Het bedrijf is zo voorlopig grotendeels
beschermd tegen het risico op stijgende
rentevoeten. z

Conclusie
De rush naar dividendaandelen
duwde de voorbije jaren de koers van
Cofinimmo systematisch hoger.
Beleggers koesteren echter nog altijd
argwaan over de kantoorportefeuille,
waardoor de premie op de intrinsieke
waarde beperkt blijft tot een dikke
10 procent. Het dividendrendement
van 5 procent blijft aantrekkelijk.
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Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Zorgzaam vastgoed
COFINIMMO

ZORGVASTGOED
IS

WAARDEVASTER.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 19 oktober

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,05 miljard euro
K/w 2015: 15
Verwachte k/w 2016: 17
Koersverschil 12 maanden: + 8%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 8%
Dividendrendement: 5%
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Positieve nieuwsstroom
MDXHEALTH

Aandelen

H et Belgische diagnosticabedrijf
MDxHealth stuurde de jongste
weken heel wat positieve berich-

ten de wereld in. De belangrijkste aan-
kondiging was die op 22 september, toen
het zijn omzetverwachting voor 2016
verhoogde. Tot dan had MDxHealth op
een omzetstijging tussen 30 en 50 procent
gemikt. Het trok die verwachting op
naar minstens 60 procent (28,2 miljoen
dollar). Dat is een duidelijke blijk van
vertrouwen in de ontwikkeling van Con-
firmMDx, een epigeneti-
sche test die nagaat of pros-
taatkanker aanwezig is bij
patiënten met een negatief
biopsieresultaat. Het pro-
duct werd in maart opge-
nomen in de National
Comprehensive Cancer
Network-r i cht l i jnen
(NCCN). Dat is een echte
gamechanger, zowel voor de verzeke-
raars als voor de urologen, omdat het
risico op aansprakelijkheid door die
opname drastisch afneemt.

Het is dan ook geen toeval dat MDxHe-
alth in augustus een contract onderte-
kende met Cigna, een van de vijf grootste
verzekeringsmaatschappijen in de Ver-
enigde Staten, en daarna met Indepence
Blue Cross en Highmark Blue Cross Blue
Shield, twee in een groep van 38 zorg-
verzekeraars (BCBSA) die in totaal
98 miljoen mensen verzekeren.

Vooralsnog boekt MDxHealth pas
omzet nadat een uitgevoerde test is
betaald, of nadat daarover op basis van
de terugbetalingshistoriek van de ver-
zekeraar voldoende zekerheid bestaat.
De opname in de NCCN kan die omzet -
erkenning een forse duw in de rug geven.
Op termijn mikt MDxHealth met Con-
firmMDx op een marktaandeel van 20
procent, op een markt van 1,7 miljard
dollar.

Daarnaast is het bedrijf volop bezig
SelectMDx uit te rollen, de tweede eigen
prostaatkankertest. Die urinetest, met
een accuraatheid van 98 procent en een
marktpotentieel van 0,5 miljard dollar,
werd eind vorig jaar gelanceerd in de
Benelux en in maart 2016 in Duitsland,
Italië en de Verenigde Staten. In het

lopende kwartaal komt AssureMDx op
de markt in de Verenigde Staten, een
blaaskankertest op basis van urine, met
99 procent accuraatheid en een markt-
potentieel van 250 miljoen dollar. Daar-
naast ontvangt MDxHealth jaarlijks
enkele miljoenen dollars aan royalty’s
en mijlpaalbetalingen op de stijgende
verkoop van Cologuard, een op stoel-
gang gebaseerde, innovatieve darmkan-
kertest van Exact Sciences. Hoewel nog
verre van zeker, komt Exact Sciences in

2018 mogelijk met een eigen
alternatief voor de NDRG4-
biomarker in Cologuard. De
ondersteuning van de groei
tilde de kosten in de eerste
jaarhelft 52 procent hoger, tot
16 miljoen dollar, waardoor
het nettoverlies steeg van
5,5 miljoen naar 7,6 miljoen
dollar. De bedrijfskasstroom

(ebitda) daalde van -5,3 miljoen naar 
-6,7 miljoen dollar, maar op jaarbasis mikt
MDxHealth op een verbetering (-13,4 mil-
joen dollar in 2015, tegenover de analis-
tenconsensus van -10,9 miljoen dollar).
De kaspositie van 20,1 miljoen dollar van
eind juni volstaat niet om eind 2017 of
begin 2018 de overbrugging naar de
winstgevendheid te maken. Maar we
verwachten dat de extra financiering zon-
der kapitaalverhoging zal gebeuren. z

Conclusie
De positieve nieuwsstroom zorgde
voor een fors herstel van het aandeel
van MDxHealth. Tegelijk houdt de
markt nog altijd rekening met een
nieuwe kapitaalverhoging. Alle puz-
zelstukken liggen klaar voor een ver-
dere stevige omzetgroei in de komende
jaren, om in 2018 de oversteek naar
de structurele winstgevendheid te
maken. We blijven daarom bij ons
positieve advies.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 207 miljoen euro
K/w 2015: -
Verwachte k/w 2016: -
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +11%
Dividendrendement: -

MDXHEALTH
VERWACHT EEN
OMZETSTIJGIN

G VAN
MINSTENS 60
PROCENT.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 18 oktober
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D e palmolieproductie van de Ant-
werpse plantagegroep Sipef
ondervond in de eerste maanden

van 2016 maar beperkt hinder van de
uitgestelde gevolgen van het weerfeno-
meen El Niño, dat vorig jaar lelijk huis-
hield in Zuidoost-Azië (extreme droogte)
en Zuid-Amerika (overvloedige regen-
val). Hoewel dat minder was dan ver-
wacht, steeg de eigen productie na vijf
maanden nog met 5,76 procent tot 92.015
ton, en inclusief de ingekochte volumes
bij derden (+8,63 % tot 23.213 ton) met
6,32 procent tot 115.231 ton.

De jongste maanden zit de klad er
behoorlijk in, want na zes maanden slonk
de voorsprong tegenover
vorig jaar al naar 3,1 pro-
cent (72.972 ton of -2,24 %
in het tweede kwartaal,
139.418 ton productie na
zes maanden). In het
derde kwartaal versnelde de terugval
en nam de eigen productie met 5,11 pro-
cent af tot 63.092 ton, en inclusief inge-
kochte volumes (-29,44%) is er een daling
met 8,81 procent tot 71.504 ton. Na negen
maanden stijgt de eigen productie nog
met 0,2 procent tot 175.167 ton, terwijl
inclusief de ingekochte volumes (daling
met 7,88%) de teller nu negatief staat op
-1,25 procent (213.600 ton). Het manage-
ment verwacht in het vierde kwartaal
wel opnieuw een productiestijging. De
weersgebonden tegenvallende productie
dit jaar belet Sipef niet vast te houden
aan de doelstelling van een jaarlijkse pro-
ductiegroei met 5 procent de komende
tien jaar. Die structurele groei zal voort-
vloeien uit een gestage uitbreiding van
de plantages. De groep beschikte eind
2015 over 55.935 hectare, waarvan 75
procent in Indonesië en 24 procent in
Papoea-Nieuw-Guinea, met 82 procent
in palmolie, 14 procent in rubber, 3 pro-
cent in thee en 1 procent in bananen.

Het komende decennium worden de
vrije kasstromen gebruikt om de beplante
oppervlakte uit te breiden tot 71.400 hec-
tare, vooral dankzij het aanplanten van
Musi Rawas in Zuid-Sumatra tot
18.475 ha (4590 hectare beplant eind juni,
1964 hectare extra tot nu in 2016). Daar-
naast hoopt Sipef 15.000 hectare extra te

verwerven door minderheidsaandeel-
houders van eigen plantages uit te kopen.
Sipef heeft de toezegging van de hoofd-
aandeelhouder Ackermans & van Haa-
ren (27,65%) om die operatie te onder-
steunen, als dat nodig is. De tweede uit-
breidingsfase in Musi Rawas moet dan
de oversteek naar 100.000 hectare
bewerkstelligen. Door de lage productie
dit jaar zijn de marktvoorraden palmolie
heel laag. Dat zorgde de voorbije maan-
den voor een welgekomen prijsherstel,
sinds het dieptepunt in januari in de
buurt van 560 dollar per ton tot 733 dollar.
Daardoor kon Sipef al 90 procent van de
verwachte volumes verkopen tegen

gemiddeld 717 dollar
per ton, een toename
met 28 dollar per ton
tegenover hetzelfde
moment vorig jaar. De
groep bevestigde

daarom de eerder dit jaar verhoogde ver-
wachtingen om in 2016 toch een hoger
recurrent resultaat te boeken dan vorig
jaar (21,1 miljoen dollar). De omzet
daalde in de eerste jaarhelft met 0,5 pro-
cent tot 117,4 miljoen dollar, en de bru-
towinst met 4,1 procent tot 25,9 miljoen
dollar. De nettowinst viel met 21 procent
terug tot 11,8 miljoen dollar. z

Conclusie
De tegenvallende, weersgebonden pro-
ductiedaling bij Sipef is tijdelijk. Het
aandeel noteert goedkoop tegen nau-
welijks 8800 dollar per beplante hec-
tare, terwijl bij recente transacties
tussen 13.000 en 15.000 dollar per hec-
tare werd betaald. Bovendien denken
we dat de meerjarige winstbodem is
bereikt en blijven de langetermijn-
vooruitzichten voor palmolie zeer
positief. We zien Sipef dan ook als
een vaste portefeuillewaarde voor de
komende jaren.
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Productie valt tijdelijk tegen
SIPEF

DE VOORUITZICHTEN
VOOR PALMOLIE
BLIJVEN POSITIEF.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 24 oktober

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 456 miljoen euro
K/w 2015: 26,2
Verwachte k/w 2016: 20,6
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 1,2%
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Opgepast voor de afsplitsing
YUM! BRANDS

Aandelen

Y um! Brands – een dochter van
PepsiCo die in 1997 is afgesplitst
en de eigenaar is van de restau-

rantketens Kentucky Fried Chicken
(KFC), Pizza Hut en Taco Bell – blijft
een sterke groeier. Aan het eind van het
tweede kwartaal opende het zijn
15.000ste KFC-restaurant, 5087 daarvan
zijn gelegen in China, de grootste retail-
markt ter wereld. Eind augustus had
de groep – Pizza-Hut en Taco Bell inbe-
grepen – in totaal 7330 restaurants in
dat land. De langetermijndoelstelling
is in China maar liefst 20.000 restaurants
te hebben.

Net voordat Yum! Brands zijn Chinese
divisie afsplitst, blijven de resultaten in
dat land achter op de prognoses. China
is de belangrijkste groei-
motor van de groep,
maar de restaurantketen
kreeg er de jongste jaren
te maken met enkele inci-
denten. In 2014 was het
volop crisis bij KFC. De
kleine leverancier Shang-
hai Husi, een onderdeel van OSI, bleek
te hebben geknoeid met de versheid
van de aangeleverde producten. Yum!
Brands verbrak meteen alle banden met
het bedrijf, maar de schade was aange-
richt. Zo zakte de vergelijkbare omzet
in China met meer dan 10 procent in
het derde en het vierde kwartaal van
2014.

Yum! Brands rekende eerst op een
negatieve impact van zes tot negen
maanden. Maar uiteindelijk heeft het
anderhalf jaar geduurd alvorens de
omzet weer stevig steeg. In het tweede
kwartaal was er een vergelijkbare
omzetgroei van 3 procent en een stijging
van de bedrijfswinst (ebit) met 6 procent
op Chinese markt. Voor het derde kwar-
taal hadden analisten gemiddeld gere-
kend op een vergelijkbare omzetgroei
van 4,1 procent, maar het werd een
daling van 1 procent. Door de opening
van 133 nieuwe restaurants in het afge-
lopen kwartaal groeide de omzet in
China toch met 3 procent. Geen leuk
nieuws voor CEO Greg Creed, die de
Chinese divisie op 31 oktober afsplitst.
De handel van Yum! China zal vanaf 

1 november gebeuren onder de ticker
YUMC op NYSE.

Buiten China deed de groep het beter
dan verwacht met een klim van de
bedrijfswinst (ebit) met 11 procent. Op
groepsniveau kwam de winst per aan-
deel in het derde kwartaal uit op
1,56 dollar per aandeel. Dat is een spec-
taculaire toename met 64 procent tegen-
over dezelfde periode in 2015, maar er
zitten wel flink wat eenmalige winsten
in. De recurrente winst per aandeel (zon-
der eenmalige elementen) lag in het
derde kwartaal 9 procent hoger (van 
1 naar 1,09 dollar). Na drie kwartalen
is er een toename met 12 procent (van
2,50 naar 2,79 dollar per aandeel).

De wereldwijde omzet van het ook
bij ons goed bekende
Pizza Hut (14.179 restau-
rants, waarvan 1643 in
China) is in het derde
kwartaal met 1 procent
afgenomen. Het vooral
in de Verenigde Staten
populaire Taco Bell (6511

restaurants, met vooral taco’s, nacho’s
en burrito’s) noteerde een omzettoe-
name van 3 procent. Voor het volledige
boekjaar verwacht de analistenconsen-
sus een winst per aandeel van 3,66 dol-
lar, tegenover 3,18 dollar vorig jaar. z

Conclusie
We voeren een adviesverlaging door.
De derdekwartaalcijfers vielen niet
echt mee. De afsplitsing van de
China-divisie zal voor de Belgische
aandeelhouders heel waarschijnlijk
aanleiding geven tot het heffen van
een roerende voorheffing van 27 pro-
cent, zodat we aandeelhouders van
Yum! Brands aanraden de winst op
hun aandelen te verzilveren.

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A

Munt: dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 32 miljard dollar
K/w 2015: 24
Verwachte k/w 2016: 23,5
Koersverschil 12 maanden: +23%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 19%
Dividendrendement: 2,3 %

CHINA IS DE
BELANGRIJKSTE

GROEIMOTOR VAN
YUM! BRANDS.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 18 oktober

BE
LG

A



INSIDE BELEGGEN 27 OKTOBER 201610

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Door adviesverlagingen van ABN Amro en RBS belandde
de koers van het Belgische non-ferroaandeel Nyrstar op een
nieuw dieptepunt. De analist van ABN Amro verlaagde het
koersdoel van 8,50 naar 5,50 euro en zette het aandeel op
‘verkopen’. De kasstroompotentie van Nyrstar wordt volgens
hem overschat. Hij houdt daarom rekening met tegenvallende
resultaten en verwacht dat er weinig interesse is voor de
mijnbouwactiviteiten die in de verkoop staan. Als reactie
zakte de koers van het aandeel onder de laatste horizontale
steun op 6,30 euro, waardoor het op zoek moet naar een
nieuwe bodem. De technische trend keerde naar dalend.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Het luchtvaartaandeel Lufthansa zette vorige week een
van de sterkste koersstijgingen van de afgelopen jaren neer.
De motor achter die hausse was de verhoging van de winst-
verwachting voor dit jaar. De zakenreizen ontwikkelden
zich in september beter dan verwacht. Daarom verwacht
Lufthansa dat de bedrijfswinst van dit jaar in lijn ligt met de
1,8 miljard euro van 2015, terwijl de groep er in juli nog voor
waarschuwde dat de winst onder die van vorig jaar kon uit-
komen. Toch blijft de omgeving moeilijk door de overcapa-
citeit. Als reactie op de nieuwe prognose klom de koers van
het aandeel in één dag met bijna 10 procent. Op 10 euro ligt
de eerste steun van enige betekenis.

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

De koers van het voedingsaandeel Nestlé deed een stapje
terug na het bericht dat het voor het vierde opeenvolgende
jaar de vooropgezette omzetgroei niet haalt. In 2016 zou die
zelfs terugvallen tot het laagste peil in een decennium. Tijdens
de eerste negen maanden van 2016 groeide de omzet met
amper 1 procent tot 65,5 miljard Zwitserse frank bij een auto-
nome groei van 3,3 procent. Voor heel 2016 mikt Nestlé nu
op een autonome omzetgroei van 3,5 procent. Het houdt
vast aan zijn verwachting dat de marges verbeteren. De
koersdaling na de top van augustus op 80 Zwitserse frank
was zeker niet dramatisch. Op 70 Zwitserse frank bevindt
zich een belangrijke steunzone.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Netflix, het Amerikaanse bedrijf dat videostreamingdiensten
aanbiedt, maakte betere derdekwartaalcijfers bekend dan
verwacht. Dat resulteerde in een koersstijging met 19 procent
in één dag. Netflix maakte bekend dat het aantal abonnees,
ondanks de hogere prijzen in het derde kwartaal, wereldwijd
is gegroeid met 3,57 miljoen gebruikers, terwijl de analisten
slechts op 2,3 miljoen hadden gemikt. Bovendien verwacht
Netflix dat het er in het vierde kwartaal nog eens 5 miljoen
nieuwe abonnees bij krijgt. Toch is niet alles goud dat blinkt,
want in China krijgt Netflix voorlopig geen toegang tot de
markt. Ook opvallend is dat een aantal insiders na de koers-
sprong aandelen verkochten. De trend keerde opnieuw naar
stijgend.

Markt in beeld

ERICBSS Stockholm
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Umicore kende een groeiversnel-
ling in het derde kwartaal. Maar
de beurskoers steeg niet meer.

Begrijpelijk, want het aandeel Umicore
is in twaalf maanden met meer dan 50
procent gestegen en is duur geworden.

We zouden de aandelen kunnen ver-
kopen en de winst op zak kunnen steken.
Maar dan als de koers nog stijgt, dan ste-
ken ze niet meer in de portefeuille. We
zouden de aandelen kunnen houden,
maar als er dan een forse correctie
komt… Een nachtmerrie in beide geval-
len. Gelukkig bestaan er optiestrategieën
die alternatieven bieden. We stellen er
twee voor.

Schrijf een call
Schrijf call Umicore maart 2017 met
uitoefenprijs 60 euro@ 1,85 euro

Een call ongedekt schrijven, dus zonder
de onderliggende aandelen te bezitten,
houdt erg hoge risico’s in. Het verlies
kan onbeperkt zijn. Niet doen. Voor wie
de aandelen bezit, kan het een interes-
sante constructie zijn. U behoudt de aan-
delen en steekt direct een premie van

1,85 euro op zak. Dat is bijna 3,5 procent.
Stijgt de koers van Umicore tot boven
60 euro, dan moet u wellicht verkopen,
maar behoudt u de premie van 1,85 euro.
U ontvangt dus in totaal 61,85 euro. Als
de koers niet boven 60 euro geraakt, dan
houdt u de aandelen en de premie.

Koop een put
Koop put Umicore december 2016 met
uitoefenprijs 60 euro@ 2,79 euro

Ook dit is idealiter een strategie voor
wie aandelen Umicore bezit. De aande-
len blijven in portefeuille, maar u neemt
een verzekering tegen een koersdaling.
U betaalt 2,79 euro, maar daarvoor krijgt
u wel het recht aandelen Umicore te
 verkopen tegen 60 euro, ongeacht hoe
sterk de koers zou dalen. Komt er geen
koerscorrectie, dan behoudt u de aan-
delen en profiteert u mee van de koers-
stijging.

In tegenstelling tot de geschreven call,
kan een put ook gekocht worden door
beleggers die geen aandelen Umicore
bezitten. Zij rekenen op een koersdaling
van het aandeel. Als de koers niet daalt,

dan riskeren ze alleen hun inleg, niets
meer. Ze beginnen winst te maken zodra
de aandelenkoers onder 57,21 euro daalt.

Daalt de koers van het aandeel verder,
dan stijgt de koers van de verkoopoptie.
Zodra de waarde van de put stijgt tot
boven 2,79 euro, maakt de baissier
winst. Hij zal die winst kunnen verzil-
veren door de put te verkopen op de
optiebeurs. Eenvoudig.

Let wel op. De handel in opties op
Belgische aandelen is doorgaans
beperkt. Het is raadzaam de orders te
limiteren. z

Umicore op eenzame hoogte

Opties

In de grondstoffenfamilie presteert
energie dit jaar erg goed. De leden
van het OPEC-kartel namen de finan-

ciële markten vorige maand tegenvoets
door onverwacht een voorlopig
akkoord te sluiten over de beperking
van de olieproductie. Daardoor door-
brak de prijs van een vat ruwe olie de
voorbije weken opnieuw overtuigend
de grens van 50 dollar. Het gaat al met
al om een vrij kleine neerwaartse bij-
stelling, maar vooral de symboolwaarde
is groot. Het was voor het eerst sinds
2008 dat het kartel de productie vrij-
willig verlaagt.

De OPEC-leden kwamen overeen hun
gezamenlijke olieproductie te beperken
tot 32,5 tot 33 miljoen vaten per dag. In
september liep die nog op tot een
recordniveau van 33,6 miljoen vaten.

De productiedaling met 600.000 tot
1,1 miljoen vaten zou dan overeenko-
men met een afname van anderhalf tot
3 procent. Het gaat voorlopig om een
intentieverklaring. Het akkoord moet
worden geformaliseerd op de OPEC-
vergadering van 30 november in
Wenen. In de praktijk zal het grootste
deel van de productiebeperking bij
Saudi-Arabië terechtkomen. de Saudi’s,
die deze zomer op een recordniveau
produceerden, waren al van plan hun
output terug te schroeven.

Evenwicht
We verwachten dat een aantal landen

zal worden vrijgesteld van productie-
verminderingen. Bijvoorbeeld Libië en
Nigeria, die al onder hun quota produ-
ceerden als gevolg van oorlog en sociale

onrust. Dat geldt ook voor Iran. Het is
nog onduidelijk of de grote olieprodu-
centen die niet tot het kartel behoren
mee in bad gaan. Rusland lijkt geneigd
dat te doen, Mexico en Noorwegen niet.

De mondiale oliemarkt evolueert stil-
aan naar een evenwicht, nu de voorra-
den worden afgebouwd. De Franse olie-
reus Totalvoorspelt tegen het einde van
het decennium zelfs een tekort van 
5 tot 10 miljoen vaten per dag.

Het United States Brent Oil fund
(tickersymbool BNO) zien we als een
goede manier om op een hogere olie-
prijs in te spelen. Let wel: de tracker
investeert in termijncontracten en is
dus onderhevig aan de roll yield bij het
maandelijks doorrollen van de termijn-
contracten. Die roll yield kan zowel posi-
tief als negatief zijn. z

Olieprijs weer boven 50 dollar

Grondstoffen
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Portefeuille

De markt heeft positief gereageerd
op de meevallende omzetcijfers
van Barco (lees p. 5), maar daar-

door is de faire waarde die we op het
bedrijf plakken wel bereikt. Vandaar dat
we onze positie in Barco (verder) afbou-
wen met een verkooporder voor 25 aan-
delen. Mede ook door onze beperkte
kaspositie. We willen onze energiepoot
verder uitbreiden, want we hebben
goede hoop dat de komende maanden
de olieprijs verder zal herstellen. In de
grondstoffenrubriek (lees p. 11) geven
we daaromtrent meer uitleg en stellen
we met United States Brent Oil Fund
de tracker voor die ons toelaat in te spelen

op een verdere stijging van de Brent-
olieprijs.

Afgewezen door AbbVie
We schetsten onlangs twee scenario’s

voor het aandeel van Ablynx in het
vierde kwartaal van 2016: een forse her-
stelrally, in het geval dat AbbVie een
licentie zou nemen op het reumamiddel
vobarilizumab, of een terugval onder
10 euro in het andere geval. Helaas is
het tweede scenario uitgekomen. AbbVie
neemt geen licentie. Ablynx ziet de daar-
aan gekoppelde mijlpaalbetaling van
75 miljoen dollar aan zich voorbijgaan.
Waarom AbbVie afhaakt, is onduidelijk.

Ablynx bevestigde na een analyse van
de fase IIb-studieresultaten wel het geloof
dat vobarilizumab het beste werkzaam-
heids- en veiligheidsprofiel in zijn klasse
heeft. Daarom start het bedrijf zelf de
voorbereidingen voor een fase III-studie
op voor eind 2017. Ondertussen zoekt
Ablynx een nieuwe partner voor de ver-
dere ontwikkeling en de commerciali-
satie van het middel.

Mooi instapmoment
De fase II-studie met vobarilizumab

voor de indicatie lupus, met verwachte
resultaten in de eerste helft van 2018,
blijft gewoon lopen. AbbVie heeft ook

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2016 Sinds 01/01/2016
+5,4% -5,8%

 -3,0% +5,4%

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

Meer olie, minder Barco

Aankoop: 250 deelbewijzen United States Brent Oil Fund (ticker BNO; ISIN-code US91167Q1004) tegen openingskoers donderdag
Verkoop: 25 aandelen Barco tegen openingskoers donderdag
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body’s in klinische ontwikkeling zijn.
Het verst gevorderde programma is
caplacizumab, een middel tegen de
zeldzame bloedziekte TTP. Dat product
kan in de tweede helft van 2018 in
Europa op de markt komen. Het goed-
keuringsdossier wordt in het eerste
kwartaal van 2017 ingediend. Boven-
dien meldde Ablynx tijdens de half-
jaarrapportering dat de rekrutering van
de lopende fase III-studie zo goed loopt
dat het aantal patiënten met veertig
wordt verhoogd tot 132. Dat is een zeer
positief signaal. Zelfs op basis van voor-
zichtige veronderstellingen kleven we
op dat programma een waarde van
6 euro per aandeel.

Daarnaast start nog dit kwartaal een
fase II-doseringsstudie met het RSV-
middel ALX-0171, de eerste geïnhaleerde

nanobody. Dat product kan in het vol-
gende decennium een piekomzet van
meer dan 1 miljard dollar halen. Ten
derde vermelden we de zeventien onder-
zoeksprogramma’s met Merck in de kan-
kerimmunologie. Nauwelijks drie jaar
na het begin van het onderzoek, starten
volgend jaar al een of meerdere klinische
studies. Cruciaal is ook de comfortabele
kaspositie (289 miljoen euro eind juni),
of ruim 4,5 euro per aandeel.

De koers reflecteert dus nauwelijks de
waarde van caplacizumab en de cash.
We vinden dat veel te goedkoop. Boven-
dien is het zeker niet uitgesloten dat
Ablynx voor vobarilizumab een nieuwe
deal kan afsluiten. Het aandeel blijft
koopwaardig, maar met het bovenge-
middelde risico dat eigen is aan biotech
(rating 1C). z

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

een optie om daarop een licentie te
nemen, met een mogelijke mijlpaalbe-
taling van 25 miljoen dollar.

Vorig jaar keerde AbbVie, ondanks
goede resultaten, ook al het reumamid-
del filgotinib van Galapagos de rug toe.
Finaal slaagde Galapagos erin een finan-
cieel veel aantrekkelijkere deal af te slui-
ten met Gilead Sciences. Dat moet
Ablynx nu ook doen. Maar het is een
serieuze streep door de rekening. De
markt stuurde het aandeel naar 9 euro.
In 2011 kreeg Ablynx al eens het deksel
op de neus, toen Pfizer de ontwikke-
lingsrechten voor het reumamiddel ozo-
ralizumab teruggaf. Achteraf bleek dat
een zeer mooi instapmoment. We den-
ken dat de geschiedenis zich herhaalt.

Zeer brede pijplijn
Ablynx is natuurlijk veel meer dan

vobarilizumab. Het bedrijf heeft een
zeer brede pijplijn met meer dan veertig
programma’s, waarvan acht nano-

Basiswaarden/trackers
� Proximus: na de sterke koersdaling,
waardoor het verwachte
dividendrendement tot ongeveer 6
procent is gestegen, nemen we de
Belgische telecomspeler op in de Inside
Selectie (zie hieronder).

� PostNL: de Nederlandse tegenhanger
van bpost zou de komende jaren ook
weer een fraaie dividendwaarde kunnen
behalen. Bovendien is de kans op een
overname reëel. Vandaar ook de opname
in de Inside Selectie.

Consumptie middenklasse
� Barco: gaf een bevredigende
tradingupdate, maar zonder een
toename in het orderboek en zonder een
indicatie over een dividendverhoging of
een andere besteding van de stevige
nettokaspositie. Bovendien is onze faire
waarde van 76 euro bereikt (lees ook p.
5). Daarom verkopen we onze positie
gedeeltelijk.

� Daimler: zag zijn kwartaalwinst met 10
procent toenemen. Dat verscheen op
24 oktober op de website

insidebeleggen.be. Een volledige analyse
vindt u in het volgende nummer op 3
november.

Energie
� 7C Solarparken: rondde de plaatsing
van een converteerbare obligatielening
van 2,5 miljoen euro succesvol af.

� Schlumberger: het omzetcijfer in het
derde kwartaal bleef onder de
verwachtingen, maar de winst lag boven
de verwachtingen. Dat verscheen al op
de website op 21 oktober. Een volledige
analyse kunt u in het volgende nummer
lezen.

� United States Brent Oil Fund: deze
tracker volgt de evolutie van de Brent-
olieprijs, een benchmark voor de
aardolieprijs. Brent-olie is afgeleid van
het olieveld Brent in de Noordzee.

Goud en metalen
� Umicore: liet een groeiversnelling zien in
het derde kwartaal, maar handhaaft de
prognose voor 2016. Een korte
bespreking kon u al op 24 oktober op de
website lezen. De volledige analyse leest
u in het volgende nummer.
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N iet alleen de aandelen van de
Belgische gereglementeerde
vastgoedvennootschappen

(GVV) zijn de voorbije jaren zeer popu-
lair geworden. Ook de obligaties van
die groepen worden gretig opgepikt
door beleggers op zoek naar rende-
ment.

In maart haalde WDPvia een private
plaatsing bij grote beleggers 60 miljoen
euro op, deels met een vaste coupon en
deels met een variabele coupon. De
vaste coupon van 2,5 procent was vol-
doende om beleggers te overtuigen hun
geld voor tien jaar aan de logistiekvast-
goedgroep toe te vertrouwen. Afgelo-
pen september kon Cofinimmo219 mil-
joen euro ophalen met een nieuwe con-
verteerbare obligatie op vijf jaar. Beleg-
gers aanvaardden een jaarlijkse coupon
van amper 0,1875 procent in ruil voor
het omzettingsrecht van de obligatie in
aandelen tegen een conversiekoers die
35 procent boven de huidige aandelen-
koers lag.

In diezelfde maand profiteerden ook
VGP en de vastgoedontwikkelaar Ate-
nor van de grote appetijt bij beleggers.
De vraag naar de obligatie van VGP,
bestemd voor het brede publiek, was
2,5 keer groter dan het aanbod. Het
succes van zijn private plaatsing op 20
september, waar het 60 miljoen euro

ophaalde via twee obligaties op vijf en
zeven jaar, bracht Atenor er dan weer
toe twee weken later nog eens aan te
kloppen via twee obligaties op zes en
acht jaar voor een extra 26,1 miljoen
euro – opnieuw via een private plaat-
sing bij grote beleggers.

Een zegen
Voor de vastgoedvennootschappen

is de toestand in de obligatiemarkten
een zegen. Dankzij de Europese Cen-
trale Bank, die de rente omlaag jaagt
met haar obligatie-inkoopprogramma,
en hongerige beleggers op zoek naar

Obligaties

Grote honger naar vastgoed

ΩMolson Coors Brewing
Company, geboren uit
de fusie in 2005 van
het Canadese Molson
en het Amerikaanse
Coors, hoort bij de
wereldtop van bier-
brouwers. De groep
verkocht vorig jaar
30,3 miljoen hectoliter,
goed voor een netto-
omzet van 3,6 miljard
dollar. Net als zijn
grote concurrenten
voelt Molson Coors de
tanende populariteit
van de pilsbieren, en
probeert het daarom
het belang van zijn pre-
mium- en speciaalbie-
ren en ciders op te
krikken. In de VS werkt
Molson Coors sinds
2008 samen met con-
current SAB Miller via

een joint venture (Mil-
lerCoors). MillerCoors
heeft een marktaandeel
van 28 procent, tegen-
over 45 procent voor
AB InBev. Naar aanlei-
ding van de fusie van
AB InBev en SAB Miller
zal Molson Coors de
volledige controle over
MillerCoors verwerven
in ruil voor 12 miljard
dollar in cash. De over-
name van MillerCoors
zal deels gefinancierd
worden met cash
– waarvan een deel
afkomstig is van de
kapitaalverhoging in de
eerste jaarhelft – en
deels met schulden. De
groep beschikt over
een voldoende sterke
balans om de overname
te slikken: eind juni had

Molson Coors evenveel
cash in huis als het
financiële schulden had
(3 miljard dollar). Daar-
tegenover stond boven-
dien een eigen vermo-
gen van 9,9 miljard dol-
lar.

Ω De Molson Coors-dol-
larobligatie in de selec-
tie werd uitgegeven om
de MillerCoors-over-
name mee te helpen
financieren. De obliga-
tie heeft een looptijd
van zes jaar (tot 15 juli
2021) en biedt een
brutorendement van 
2 procent. De coupure
bedraagt 1000 dollar,
met een minimuminleg
van 2000 dollar. De
coupon wordt halfjaar-
lijks uitgekeerd (op 
15 januari en 15 juli).

OBLIGATIE VAN DE WEEK

Molson Coors Brewing. 2,1 % 15/07/2021 USD



rendement kunnen ze hun schulden
goedkoop herfinancieren. Dat alles is
vooral goed nieuws voor de aandeel-
houders: de dalende rentelasten maken
ruimte vrij voor hogere dividenden.
Obligatiebeleggers moeten daarentegen
met lede ogen aanzien hoe hun geld –
ook op langere looptijden – steeds min-
der opbrengt. Wie de obligaties van
deze vastgoedvennootschappen kocht,
zal echter niet klagen. Omdat de rente
sindsdien is blijven dalen, zijn de obli-
gatiekoersen verder gestegen. Zo noteert
de obligatie van VGP, uitgegeven op 12
september en bestemd voor het grote
publiek, vandaag tegen 104 procent.
Het rendement is gedaald tot 3,25 pro-
cent (terwijl de coupon 3,9 procent
bedraagt). Een eerder uitgegeven obli-
gatie van WDP, bestemd voor het grote
publiek, met een looptijd tot 2021 en

een coupon van 3,75 procent is vandaag
gestegen tot bijna 107 procent, waardoor
het rendement is gedaald tot 1,8 procent
bruto.

Forse blootstelling
Het is zeer verleidelijk deze obligaties

te verkopen om de meerwaarden te
verzilveren. De vraag is dan wat te
doen met de opbrengst. Het geld veilig
opzijzetten – op een spaarboekje of in
staatsobligaties – brengt niets op. Her-
investeren in andere obligaties is een
optie, al zal het rendement gelijkaardig
zijn als dat van de obligaties die u ver-
kocht hebt – tenzij u meer risicovolle
obligaties in huis haalt. Alles hangt uit-
eindelijk af van uw beleggingsporte-
feuille. De kans is reëel dat u zowel
aandelen als obligaties van dezelfde
Belgische vastgoedvennootschappen
in portefeuille heeft. Hoewel u daar-
door een beter rendement haalt dan
op een spaarrekening of staatsobliga-
ties, betekent het ook dat u fors bloot-
gesteld bent aan de Belgische vastgoed-
markt.

Een oplossing is een deel van uw obli-
gaties van Belgische GVV’s te verkopen
en te diversifiëren naar buitenlandse
vastgoedgroepen. Voorbeelden in onze
selectie zijn Adler Real Estate (gespe-
cialiseerd in Duits residentieel vast-
goed) en CA Immobilien Anlagen
(gespecialiseerd in commercieel vast-
goed in Duitsland, Oostenrijk en Oost-
Europa).

Weinig verlopen intresten
U kunt natuurlijk ook diversifiëren

naar andere sectoren. Het is daarbij
belangrijk altijd de kredietwaardigheid
van de uitgever in het oog te houden.
Dat kan via de kredietrating of, indien
de uitgever geen kredietrating heeft,
via de verhouding van de rentelasten
tot het nettobedrijfsresultaat. Ga in het
jaarverslag ook altijd na wat de verval-
dagen van de schulden zijn: een goed
geleide vastgoedvennootschap spreidt
haar schulden zo veel mogelijk in de
tijd om te vermijden dat ze veel geld in
één korte periode moet ophalen.

Besef ook dat u bij de aan- en verkoop
van obligaties telkens transactiekosten
betaalt. Bovendien moet u rekening hou-
den met de verlopen intresten. De koper
van een obligatie is de verkoper de opge-
lopen intresten verschuldigd sinds de
jongste couponbetaling. De eerstvol-
gende coupon wordt immers volledig
uitgekeerd aan de koper. Voor Belgische
obligaties worden de verlopen intresten
altijd netto van de roerende voorheffing
verrekend. Dat is niet het geval voor niet-
Belgische obligaties. Daar worden de
verlopen intresten bruto aangerekend,
terwijl van de coupon die later volgt, de
Belgische roerende voorheffing wordt
afgehouden, ongeacht de eerder betaalde
bruto verlopen intresten. Een advies is
om, indien mogelijk, een obligatie altijd
te kopen met zo weinig mogelijk verlo-
pen intresten, dus zo kort mogelijk na
de laatste couponbetaling. z
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Pinguin NV 5% 05/07/19 105,7 2,8% 1000             NR
EUR Adler Real Estate AG 4,75% 08/04/20 102,5 4,0% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,8 1,8% 1000             NR
EUR CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12/07/21 103,0 1,2% 1000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,9 1,8% 1000             NR
EUR Goldman Sachs Group 1,625% 27/07/26 101,2 1,5% 1000             BBB+
USD Molson Coors Brewing Co. 2,1% 15/07/21 100,3 2,0% 2000             BBB-
USD Chevron 2,566% 16/05/23 102,6 2,2% 2000             AA-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 112,6 2,1% 100             BBB+
NOK Daimler AG 2% 01/10/20 102,3 1,4% 10.000             A-
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,5 1,1% 10.000             AAA
CAD Westpac Banking Corp 2,25% 31/07/19 101,8 1,6% 2000             AA-
AUD Coca-Cola Amatil Ltd 3,125% 22/07/22 100,0 3,1% 2000             BBB+
NZD KfW 4,25% 06/11/19 104,6 2,7% 1000             AAA
ZAR EIB 7,5% 10/09/20 97,8 8,2% 5000             AAA
TRY EIB 8,5% 25/07/19 99,5 8,7% 1000             AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand . Evol. 1j

EUR/USD 1,0920 -3,7%

EUR/GBP 0,8914 +21,2%

EUR/NOK 8,9511 -3,1%

EUR/SEK 9,6959 +2,8%

EUR/CAD 1,4460 -2,3%

EUR/AUD 1,4310 -9,0%

EUR/NZD 1,5200 -9,7%

EUR/ZAR 15,1891 +0,7%

EUR/TRY 3,3412 +5,0%
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DONDERDAG 27 OKTOBER
Argen-x: tradingupdate Q3
Befimmo: tradingupdate Q3
Exmar: resultaten Q3
Goldcorp: resultaten Q3
Royal Dutch Shell: resultaten Q3
Telenet: resultaten Q3
Volkswagen: resultaten Q3

VRIJDAG 28 OKTOBER
AB InBev: resultaten Q3
Elia: tradingupdate Q3
Exxon: resultaten Q3
Galapagos: tradingupdate Q3
Apple: resultaten Q3
Proximus: resultaten Q3
Total: resultaten Q3

MAANDAG 31 OKTOBER
Euronav: resultaten Q3

DINSDAG 1 NOVEMBER
Pfizer: resultaten Q3

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Nyrstar: resultaten Q3

Is het mogelijk om nog eens een update
te krijgen over Tullow Oil?

Het Britse olie-en gasbedrijf Tullow Oil
bereikte op 18 augustus een belangrijke
mijlpaal met het opstarten van de pro-
ductie van het TEN-project in Ghana.
TEN is de afkorting voor de Tweneboa,
Enyenra en Ntomme-velden, die zich
60 kilometer voor de westkust van het
West-Afrikaanse land bevinden.

Sinds november 2010 exploiteert Tul-
low Oil het Jubilee-veld, ook al gelegen
voor de kusten van Ghana. De voorbije
twee jaar bedroeg de gemiddelde groeps-
productie 74.000 vaten olie-equivalent
per dag (boepd), waarvan circa de helft
(36.000 vaten) afkomstig was van Jubilee.
De overige productie is afkomstig van
minderheidsbelangen in projecten in een
aantal West-Afrikaanse landen (30.000
vaten) en van gasactiva in de Noordzee
(7000 vaten). De dagproductie van TEN
zal volgend jaar 65.000 vaten bedragen,
of een groepsaandeel van 31.000 vaten
(Tullow Oil heeft in het project een belang
van 47,2 procent).

Dit jaar valt de groepsproductie onver-
wacht tegen door een technisch manke-

ment dat in februari opdook bij Jubilee.
Daardoor zal de productie er tot 2018
lager uitvallen. Een tegenvaller, maar
niet één die het onderliggende groeiver-
haal onderuit haalt. Tullow Oil beschikt
over 1,229 miljard bewezen en vermoede
reserves, met vooral in Kenia en Oeganda
belangrijke ontwikkelingsprojecten. De
problemen bij Jubilee resulteerden in de

eerste jaarhelft in een productiedaling
met 22 procent tot 58.400 boepd. De
omzet nam met 34 procent af tot 541 mil-
joen dollar en de brutowinst met 47 pro-
cent tot 182 miljoen dollar.

Een heikel punt is de fors toegenomen
nettoschuld, van 4 miljard dollar eind
vorig jaar tot 4,7 miljard dollar, of een
hoge schuldgraad van zes keer de
bedrijfskasstroom (ebitda). De schuld-
convenanten met de banken werden her-

onderhandeld, en in juli volgde een uit-
gifte van een converteerbare obligatie
voor 300 miljoen dollar (maximale ver-
watering van 9,35 % tegen 2021). 

Door de opstart van TEN zal de vrije
kasstroom vanaf het vierde kwartaal voor
het eerst sinds 2011 positief worden, en
de hedging van de olieprijs (38.500 barrels
2016 tegen 74,28 dollar, 31.000 barrels
2017 tegen 65,3 dollar en 10.500 barrels
2018 tegen 60,47 dollar) werkt ondersteu-
nend. De investeringspiek is bovendien
achter de rug, en de schuldgraad kan
tegen eind 2018, bij een stabiele olieprijs
van 50 dollar per vat, terugvallen tot een
meer aanvaardbare 2,9 keer de ebitda.
Het aandeel is een forse hefboom op de
olieprijs. We gaan ervan uit dat het ergste
in de oliemarkt achter de rug is en daarom
blijft het aandeel koopwaardig. Door de
hoge schuldgraad verhogen we wel het
risicoprofiel (rating 1C). z

Lezersvraag

WE GAAN ERVAN UIT 
DAT HET ERGSTE 
IN DE OLIEMARKT
ACHTER DE RUG IS

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

CHATSESSIE

Ter vervanging van de advieslijn kunt u DONDERDAG 27/10 VAN 12 TOT 13
UUR chatten met de redactie van Inside Beleggen over de actuele toestand op
de financiële markten. Kijk op www.trends.be en www.insidebeleggen.be

Vrijdag 21/10
• Sipef 
• Schlumberger

Maandag  24/10 
• Opties Umicore
• Grondstoffen olie

Dinsdag 25/10  
• Deceuninck
• IBM  
• Lezersvraag Tullow Oil

Woensdag 26/10  
• Analyse infrastructuur
• Umicore
• Daimler
• Pdf nummer 43

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

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

7C Solarparken ...................................................13
Ablynx .......................................................................12
Barco ..................................................................5, 12
Cofinimmo ..................................................................6
Daimler ....................................................................13
Lufthansa ...............................................................10
MDxHealth ................................................................7
Nestlé .......................................................................10
Netflix .......................................................................10
Nyrstar ....................................................................10
Sipef ..............................................................................8
Tullow Oil ..............................................................156
Umicore .........................................................11, 13
United States Brent Oil Fund ..........11, 12
Yum! Brands .............................................................9

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE


