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Het laatste kwartaal van 2017 staat
voor de deur. We kunnen niet
zeggen dat de aandelenmarkten

een zwak jaar beleven, helemaal niet
zelfs. Het had echt een prima jaar kun-
nen zijn voor de Europese belegger,
maar het economische herstel in de
eurozone, dat sterker is dan verwacht,
werd overschaduwd door de forse klim
van de euro tegenover de Amerikaanse
dollar. Naarmate het jaar vorderde, heeft
de economische revival vooral de euro
naar boven gestuwd, en veel minder de
Europese beurzen. We overlopen welke
factoren de tendens voor de laatste drie
maanden van het beursjaar zullen bepa-
len.

Beleid van de centrale
banken
Vorige week wezen we al op een

belangrijke datum: 26 oktober, de dag
waarop de Europese Centrale Bank
(ECB) normaal aankondigt dat ze het
inkoopprogramma van obligaties in
2018 geleidelijk afbouwt (de tapering),
nu de economie herstelt. Vanwege de
sterke euro en de lage inflatie zal de
instelling de geleidelijkheid benadruk-
ken. Ook de Federal Reserve (Fed) moet
meer duidelijkheid brengen. De Ame-
rikaanse centrale bank vecht eveneens
tegen de lage inflatie en de vraagtekens
over 2018. De kans op nog een rente-
verhoging in 2017 blijft intact na de Fed-
meeting van vorige week. Bovendien
begint de instelling in oktober met de
afbouw van haar balans (quantitative
tightening, QT). De looninflatie stijgt niet
en de hogere groeiverwachtingen door
het optreden van de Amerikaanse pre-
sident Donald Trump zijn gemilderd.

Stanley Fischer, de vicevoorzitter van
de Fed, is onverwachts afgetreden en
er is grote onzekerheid of Janet Yellen
nog een tweede termijn van Trump zal
krijgen.

Internationale spanningen
De jongste weken hadden de markten

af en toe te lijden onder het toegenomen
verbale geweld tussen de Verenigde
Staten en Noord-Korea. Het land van
Kim Jong-un blijft het Westen uitdagen
met nieuwe raketproeven en een test
met een waterstofbom. Een verdere
escalatie zou op de markten wegen.

Politieke kansen benutten
Dit jaar was een belangrijk verkie-

zingsjaar in Europa. Anders dan werd
gevreesd, bleef een doorbraak van het
populisme in Europa uit. Dat biedt
gedurende 12 tot 18 maanden de kans
aan de Europese leiders, in de eerste
plaats Angela Merkel en Emmanuel
Macron (‘Mecron’), om de bakens te
verzetten en de Europese Unie weer
meer geloofwaardigheid te geven bij
de burgers.

Impact euro-dollarkoers
In de Verenigde Staten en daarna in

Europa worden de komende weken de
derdekwartaalresultaten bekendge-
maakt. Een belangrijk aandachtspunt
wordt in welke mate de forse wissel-
koersschommelingen de cijfers hebben
beïnvloed.
We blijven tot nader order bij onze

verwachting dat we eerst – vooral op
Wall Street – een milde, tussentijdse cor-
rectie zullen zien, alvorens de beurzen
aan een eindejaarrally beginnen. z

Wel een eindejaarsrally, 
geen eindejaarsrally
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W indenergie is met een jaarpro-
ductie van ruim 150 gigawatt
(GW) niet langer een onbedui-

dend deel van de Europese elektrici-
teitsvoorziening. Het gemiddelde aan-
deel in de Europese Unie (EU) in 2016
bedroeg 10,1 procent, met weliswaar
grote landelijke verschillen (van ruim
40% in Denemarken tot niks in Slovenië,
Slowakije en Malta). Ons land zit zeker
niet vooraan in het peloton.
Maar op het gebied van investeringen

was vorig jaar een Europees recordjaar.
Er is liefst 27,5 miljard euro geïnvesteerd
in nieuwe windmolenparken op land
en op zee. Gedreven natuurlijk door de
druk van de klimaatopwarming en de
drang naar ‘schonere’ energie. Bijna 90
procent van alle nieuwe energiebronnen
in de EU vorig jaar was duurzaam.
Europa toont daarmee zijn ambitie
almaar meer op duurzame energie in
te zetten. Van die nieuwe en hernieuw-
bare bronnen is windenergie met 51
procent veruit de koploper. Elders in
de wereld is men nog niet zover. Volgens
een recent rapport van het Internatio-
naal Energie Agentschap (IEA) bedraagt
het aandeel van windenergie in de
wereldwijde elektriciteitsvoorziening
4,8 procent.

Pro en contra
Windenergie is een milieuvriendelijke

methode om duurzame energie op te
wekken. Bovendien is de werking rela-
tief eenvoudig. Wind brengt wieken
van een molen of turbine in beweging,

die op hun beurt een generator, een
soort dynamo, aandrijven. Die generator
produceert de stroom. Landen aan zee,
zoals België en Nederland, zijn erg
geschikt voor windenergie. Heel wat
lagedrukgebieden, die wind veroorza-
ken, ontstaan boven de Atlantische Oce-
aan en de Noordzee en trekken via een
zuidwestelijke stroming geregeld met

voldoende kracht over de Lage Lan-
den.
Lange tijd was de kostprijs van wind-

energie een heikel punt tegenover klas-
sieke, fossiele brandstoffen. Maar daarin
is de jongste jaren drastisch verandering
gekomen. Recente studies tonen aan
dat windenergie in kostprijs voor elek-
triciteitsopwekking de concurrentie met
gascentrales aankan, zelfs zonder sub-
sidies. Maar daarmee is de weg niet vrij
voor ongelimiteerd gebruik van wind-
energie. Windturbines hebben hun
beperkingen. Elektriciteitsproductie uit
wind is en blijft afhankelijk van de wind-
sterkte. Als het niet waait, is er geen
energie. De elektriciteitsopbrengst is
dus moeilijk te plannen. Zo werd dit
jaar een dag in april liefst 13 procent
van de Europese elektriciteitsproductie
door windenergie aangeleverd. Dat was
te danken aan zeer gunstige windom-
standigheden in heel wat Europese lan-
den.
Een ander moeilijk punt is de impact

op de omgeving. Windturbines kunnen
sterk bepalend zijn voor het landschap
(‘horizonvervuiling’) en geven ook
geluidshinder en schaduwwerking.
Zeker in ons land is het daarom niet
vanzelfsprekend een bouwvergunning

Wind in de zeilen

Analyse van de week

51 PROCENT VAN DE
WERELDWIJD

GEÏNSTALLEERDE
CAPACITEIT AAN

WINDENERGIE BEVINDT
ZICH IN EUROPA.
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te krijgen voor een windpark. Het is
dan ook logisch dat hier de jongste jaren
vooral voor windparken op zee is geko-
zen.

Stevige rugwind
De verwachting van de Europese

Wind Energie Associatie (EWEA) is dat
tussen 2010 en 2020 de windenergie bijna
zal verdrievoudigen (x 2,7). Daarvoor
is een investeringsbudget van 194 mil-
jard euro nodig, zowel onshore (land)
als offshore (zee). Dat zou betekenen
dat 15,7 procent van het elektriciteits-
productie van windenergie zal komen.
Landen die al jaar en dag boven het
Europese gemiddelde zitten zijn Dene-
marken, Litouwen, Ierland, Portugal,

Spanje, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk. België heeft de ambitie tegen
2020 aan 10 procent (het Europese
gemiddelde voor 2016) te komen. Dan
moeten we nog een tandje bijsteken,
want nu komen we maar in de buurt
van 6 procent. Daarbij wordt hoofdza-
kelijk op windmolenparken in de
Noordzee gemikt. Belwind 1, Thorn-
tonbank en Northwind zijn drie Belgi-
sche windmolenparken in de Noordzee
met respectievelijk 55, 54 en 72 wind-
molens. Er zijn nieuwe windmolenpar-
ken op zee gepland, maar dat zal goed-
koper moeten kunnen voor de Belgische
belastingbetaler. Eerder dit jaar was er
flink wat kritiek van ‘oversubsidiëring’
omdat de factuur in België 2 miljard

euro hoger bleek te liggen dan voor
windmolenparken op zee in Nederland.

Europa koploper
Maar globaal is Europa wel een kop-

loper in windenergie. Van de wereld-
wijd geïnstalleerde capaciteit bevindt
ruim 51 procent zich in Europa. Wereld-
wijd zijn de VS, Duitsland en Spanje de
grootste spelers in windenergie. In 2016
produceerden windturbines 23,2 pro-
cent van de hernieuwbare energie in de
OESO-landen. Tussen 1990 en 2016
bedroeg de gemiddelde groeivoet voor
windenergie 21,4 procent in de OESO-
landen. Voor de EU ligt de groeivoet
zelfs op 25,9 procent. Enkel zonne-ener-
gie liet in die periode een nog sterkere
groei optekenen.
Ook op de beursvloer is de opmars

van windenergie niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Al hadden alle specia-
listen in hernieuwbare energie een las-
tige periode na de financiële crisis omdat
de sector nog afhankelijker was van
overheidssubsidies en projectfinancie-
ring door de banken. Sinds 2012 is er
een spectaculair herstel, al voldeden de
halfjaarcijfers dit jaar niet overal aan de
verwachtingen. Met Vestas Wind Sys-
tems (120,8 miljard Deense kronen of
16,2 miljard euro beurskapitalisatie) en
Siemens Gamesa Renewable Energy
(8,5 miljard euro beurskapitalisatie)
heeft Europa ook over twee topspelers
onder de producenten van windturbi-
nes (zie Vestas aan de winnende hand).z

VESTAS AAN DE WINNENDE HAND
• Momenteel zouden we
eerder de voorkeur geven
aan een belegging in Vestas
Wind Systems dan in de
nieuwe fusiemaatschappij
Siemens Gamesa Renewable
Energy nadat het Duitse
conglomeraat een aantal
maanden geleden zijn
windactiviteiten bij de
Spanjaarden heeft
ondergebracht. Gamesa
heeft een veel grotere
blootstelling aan de
opkomende markten. Vooral
in India zijn er ernstige
vertragingen in de nieuwe
bestellingen. De de centrale
overheid heeft er een
veilingsysteem ingevoerd

om een rem te zetten op de
lokale staten die op eigen
houtje beslissen. Daardoor
zijn veel orders geschrapt
en eer het veilingsysteem
op punt staat voor nieuwe
orders, kunnen we een jaar
verder zijn.

• Die problematiek speelt veel
minder bij Vestas. De
Deense wereldspeler wint
dan ook marktaandeel, niet
alleen tegenover Siemens
Gamesa, maar ook
tegenover die andere grote
speler, het Amerikaanse
General Electric. De
invoering van
veilingsystemen kan de
prijzen drukken en dan is

een grote speler met
schaalvoordelen sowieso
aan de winnende hand. De
levelised cost of energy
(LCEO) zal almaar
belangrijker worden. Die
kostprijs wordt behalve
door de kostprijs van de
turbine ook bepaald door
onder meer de installatie-
en onderhoudskosten.
Bijkomend is er ook het
element dat Vestas Wind
een inkoopprogramma van
eigen aandelen ter waarde
van 600 miljoen euro heeft
gelanceerd. Tegen 16 keer
de verwachte winst 2017
en een verwachte
verhouding

ondernemingswaarde ten
opzichte van de
bedrijfskasstroom van
minder dan 8 voor dit jaar is
het aandeel na de correctie
weer redelijk gewaardeerd.
Het advies luidt dan ook
‘koopwaardig’ (rating 1B).

Munt: Deense kroon
Markt: Kopenhagen
Beurskapitalisatie:
119,4 miljard Deense kroon

Verwachte k/w 2016: 16
Verwachte k/w 2017: 16
Koersverschil 12 maanden:
+2%

Koersverschil sinds jaarbegin:
+21%

Dividendrendement: 1,75%

PNE WIND ZIT IN OVERGANGSFASE

Het Duitse PNE Wind is in
tegenstelling met Vestas
Wind Systems en
Siemens Gamesa geen
producent van
windturbines, maar een
bouwer en soms ook een
exploitant van
windmolenparken. We
hebben het advies aan het
begin van de zomer
verlaagd tot ‘verkopen’
(rating 3B) omdat dit en
wellicht volgend jaar

overgangsjaren zullen zijn.
Eind vorig jaar heeft PNE
Wind zijn
onshorewindparken (op
het land) die gebundeld
waren in één portefeuille
(IPP), grotendeels
verkocht. De verkoop
bezorgde PNE wel een
recordjaar 2016, met een
bedrijfswinst (ebit) van
97 miljoen euro, maar de
windspeler maakt zich
zorgen over de

regelgevende
ontwikkelingen in eigen
land. Sinds 1 januari 2017
verloopt de toekenning van
vergunningen voor
onshoreprojecten via een
veilingsysteem, ter
vervanging van een
verzekerd afnametarief
(feed-in-tariff) dat tot nog
toe werd gehanteerd. Het
management verwacht
daardoor dalende prijzen
en marges.
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Samen met de prijs van steenkool
en ijzererts is ook de koers van
BHP Billiton opgeveerd. In het

boekjaar 2016-2017, dat eindigde op 30
juni, droegen beide grondstoffen samen
63 procent bij aan de bedrijfskasstroom
(ebitda). De prijsstijgingen zijn het
gevolg van de hogere Chinese con-
sumptie, maar de jongste maanden lijkt
die honger wat gestild. China impor-
teerde tussen januari en
augustus 14,2 procent
meer steenkool dan in
dezelfde periode een
jaar eerder. Tussen
januari en juni bedroeg
de groei 23,5 procent op
jaarbasis. De invoer van
ijzererts nam na acht
maanden toe met 
6,7 procent, tegenover
9,3 procent in de eerste
helft van het boekjaar.
Er is dus nog groei, maar het tempo
neemt wel af. Koper en olie leveren
samen 37 procent van de ebitda. Ook
de koperprijs klom deze maand naar
het hoogste peil in meer dan drie jaar.
Vorig boekjaar klom de omzet van

BHP met 23 procent op jaarbasis naar
net geen 38 miljard dollar. De toename
was in hoofdzaak te danken aan prijs-
stijgingen. De ebitda lag met 20,3 miljard
dollar in de lijn van de verwachtingen.
De nettowinst daarentegen bleef met
6,7 miljard dollar onder de consensus-
prognose van 7,3 miljard dollar. Dat
was in hoofdzaak toe te schrijven aan
hogere intresten. Dankzij een vrije kas-
stroom van 12,6 miljard dollar kon BHP
zijn schuld verder afbouwen. Met
16,3 miljard dollar heeft de nettoschuld
bijna de bovenkant van de vork bereikt
die het management als doelstelling
had vooropgesteld (10 à 15 miljard dol-
lar). Een jaar eerder bedroeg de netto-
schuld nog 26,1 miljard dollar.
Door de staking in de Escondida-

kopermijn in Chili lagen de kapitaal-
en de exploratie-uitgaven vorig boekjaar
met 5,2 miljard dollar 32 procent lager
dan een jaar eerder. Dat was minder
dan het cijfer dat BHP had vooropge-
steld. Intussen zit de productie weer op

kruissnelheid. In het lopende boekjaar
wordt een deel van de achterstand goed-
gemaakt en de kapitaaluitgaven worden
op 6,9 miljard dollar begroot. Dat kan
in 2019 oplopen naar 8 miljard dollar.
De raad van bestuur heeft met Elliott

Management Corp. van miljardair Paul
Singer af te rekenen met een activistische
aandeelhouder. Singer heeft 5 procent
van de aandelen in handen. Elliott wil

onder meer de energie-
tak verkopen. BHP heeft
daar gedeeltelijk oren
naar, want de schalieac-
tiva in de Verenigde Sta-
ten staan in de etalage.
Die moeten minstens
6 miljard dollar opbren-
gen. De conventionele
olie- en gasactiva in de
Gold van Mexico en
Australië blijven wel
behouden. Ook Nickel

West in Australië mag tegen de juiste
prijs de deur uit. Het Jansen-potashpro-
ject in de Canadese provincie Saskat-
chewan wordt op de lange baan gescho-
ven. BHP is op zoek naar een partner
en wil een deel verkopen.
BHP keert normaal minstens de helft

van de nettowinst uit aan de aandeel-
houders. De uitkering van vorig jaar
ligt daar met 4,4 miljard dollar (66%)
flink boven. z

Conclusie
De jaarresultaten van BHP Billiton
lagen grotendeels in de lijn van de
verwachtingen, maar de grondstoffen
zijn na de recente prijsstijging wel
kwetsbaar voor een correctie. BHP
noteert met een behoorlijke premie
tegenover Rio Tinto. We zouden
daarom de posities afbouwen, om
later weer goedkoper in te stappen.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Premie niet gerechtvaardigd
BHP BILLITON

BHP HEEFT AF TE
REKENEN MET DE
ACTIVISTISCHE

AANDEELHOUDER
ELLIOTT

MANAGEMENT
CORP.

Aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be op 
19 september

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 82,9 miljard pond
K/w 2016: 17
Verwachte k/w 2017: 16
Koersverschil 12 maanden: + 37%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 2%
Dividendrendement: 4,6%

BI

INSIDE BELEGGEN 28 SEPTEMBER 2017



Niet op medaillekoers
EVS

Aandelen

D it is niet de periode waar je als
aandeelhouder van EVS op lan-
gere termijn naar uitkijkt. Het

gaat om de eerste jaarhelft van een
oneven jaar, een jaar zonder grote sport-
evenementen. Het eerste helft van 2017
zal dan ook zeker niet de annalen van
de speler met een unieke positie in de
wereld van de live sportverslaggeving
halen. De omzet bleef
in de eerste drie
maanden al beperkt
tot 24,5 miljoen euro
en in het tweede
kwartaal ging die niet
veel hoger. Met
28,3 miljoen euro
bleef hij 28,9 procent
onder de 39,8 miljoen
euro van dezelfde periode van 2016
(toen weliswaar in volle aanloop naar
de Olympische Zomerspelen van Rio).
De omzet en de winst worden bij EVS

natuurlijk mede gedreven door de grote
sportevenementen zoals Olympische
Spelen en EK of WK voetbal. Tijdens
die megaspektakels kan EVS flink wat
extra materiaal verhuren. Voor 2016
kwam dat uit op 12,1 miljoen euro op
een jaaromzet van 130,8 miljoen euro.
Minstens even belangrijk de jongste
jaren was het gebrek aan grote nieuwe
investeringen bij de grote mediamaat-
schappijen, zodat de omzet in de afge-
lopen vijf jaar niet echt meer organisch
is gegroeid. Op dat gebied is er wat
beterschap zonder te kunnen stellen
dat het alweer ‘boomt’.
Gezien de stevige marges die de Luikse

onderneming dankzij haar sterke markt-
positie heeft, heeft wat meer of minder
omzet een stevige invloed op de winst-
ontwikkeling. Kijk maar naar de resul-
taten in de eerste jaarhelft. De 20,8 pro-
cent lagere omzet in het eerste halfjaar
(52,8 miljoen euro) leidt tot 48,5 procent
minder bedrijfswinst (ebit; van 24,9 naar
12,8 miljoen euro). De ebit-marge maakte
een duik van 37,4 naar 24,3 procent, wat
bovendien onder de analistenconsensus
was. Vorig jaar steeg de ebit nog van 32,6
naar 46,2 miljoen euro (+41%), goed voor
een stijging van de ebit-marge van 27,6
naar 35,3 procent.

De evolutie van het nettoresultaat ligt
in lijn met de bedrijfswinst. De netto-
winst daalde van 17,5 naar 9,1 miljoen
euro (-47,9%). Voor de winst per aandeel
geeft dat een daling van 1,29 naar
0,67 euro. CEO Muriel De Lathouwer
kon geen echt bemoedigend beeld schet-
sen van het orderboek. Dat stond op 25
augustus op 37,4 miljoen euro voor 2017.

Dat is min of meer een
status quo in vergelij-
king met drie en zes
maanden ervoor. Het
totale orderboek
bedraagt 59,8 miljoen
euro, want er zijn al
voor 22,4 miljoen euro
orders voor 2018,
inclusief 9 miljoen

euro van de verhuur van extra materiaal
voor het volgende ‘grote’ sportjaar. Vol-
gend jaar is er onder meer de Wereld-
beker voetbal in Rusland.
Na een bijzonder matige eerste jaar-

helft en geen spectaculaire toename in
het orderboek voor dit jaar moest het
management de vork voor de ver-
wachte omzet 2017 verlagen naar 115
à 125 miljoen euro. Het is uitkijken of
het interim-dividend van 0,60 euro van
vorig jaar overeind blijft. z

Conclusie
De eerste helft van een oneven jaar
geeft altijd een moeilijke vergelij-
kingsbasis voor EVS. De omzetda-
ling weegt altijd zwaar op de winst
omdat de investeringen wel op peil
moeten blijven. Op basis van betere
perspectieven voor 2018, die ook de
waardering weer naar beneden zullen
halen tegen nu 10,5 keer de verhou-
ding ondernemingswaarde (ev)
tegenover de bedrijfskasstroom
(ebitda) 2017 (8 voor 2018), handha-
ven we ons positieve advies.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 21 september

DE OMZET -
VERWACHTING VOOR
2017 WERD VERLAAGD

NAAR 115 À
125 MILJOEN EURO.

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 430 miljoen euro
K/w 2016: 14,5
Verwachte k/w 2017: 17
Koersverschil 12 maanden: -4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 4,1%
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Het aandeel van het Belgisch-
Nederlandse biotechbedrijf Gala-
pagos is de voorbije maand met

ruim 35 procent gestegen. Het dankt
die stevige tussenspurt aan de bekend-
making op 9 augustus van sterke fase
IIa-studieresultaten met GLPG1690 bij
patiënten met idiopatische longfibrose
(IPF). Het gaat om een dodelijke long-
ziekte met een levens-
verwachting van
slechts enkele jaren.
De twee medicijnen
die op de markt zijn,
Esbriet van Roche/
Regeneron en Ofev
van Boehringer Ingel-
heim, realiseerden in
de eerste jaarhelft een
gezamenlijke omzet van bijna 1 miljard
dollar, maar remmen enkel de achter-
uitgang van de ziekte af. De studie -
resultaten van GLPG1690 daarentegen
laten over een behandelingsperiode van
twaalf weken een beloftevolle stabili-
satie van de ziekte zien. Deze studie
behandelde slechts zeventien patiënten.
Grotere studies moeten het werkings-
effect nog bevestigen. GLPG1690 is nog
volledig in handen van Galapagos, en
de molecule verkreeg het voorbije jaar
in Europa en in de Verenigde Staten het
statuut van weesgeneesmiddel.
In juni viel het aandeel nog stevig

terug, nadat Galapagos enkele maanden
vertraging had opgelopen in het onder-
zoeksprogramma naar taaislijmziekte.
Samen met AbbVie ontwikkelt Galapa-
gos een triplecombinatietherapie voor
het herstellen van de onderliggende
oorzaak van de ziekte bij 90 procent van
de patiënten. De eerste van drie studies
start in het vierde kwartaal, de volgende
twee in respectievelijk de eerste en de
tweede jaarhelft van 2018. Bovendien
kwam Vertex Pharmaceuticals, de
marktleider in taaislijmziekte, in juli
met zeer sterke resultaten voor fase I-
en fase II-triplecombinatiestudies. Die
resultaten legden de lat hoger voor Gala-
pagos, maar bevestigden wel het wer-
kingsmechanisme van een triplecom-
binatie. Het komt er voor Galapagos op
aan betere studieresultaten te behalen.

Preklinische testen rechtvaardigen die
hoop. Samen met partner Gilead
 Sciences timmert Galapagos verder aan
het maximaliseren van het potentieel
van filgotinib. Er lopen drie fase IIb/III-
studies voor reuma, de ziekte van Crohn
en de chronische darmziekte colitis ulce-
rosa. De eerste resultaten worden vanaf
de tweede helft van 2018 verwacht.

Daarnaast lopen
zeven fase II-studies
in bijkomende indi-
caties. Eind juli ver-
wierf partner Servier
de commerciële rech-
ten buiten de Ver-
enigde Staten op
GLPG1972. Servier
betaalde een mijlpaal-

betaling van 6 miljoen euro. Bijkomende
mijlpaalbetalingen kunnen oplopen tot
290 miljoen euro, met daarnaast ro -
yalty’s op latere verkoopinkomsten.
Met GLPG1972 loopt een fase Ib-studie
bij patiënten met artrose. Binnenkort
verwachten we resultaten van een fase
I/IIa-studie met MOR106, een middel
tegen huidziekten dat in samenwerking
met het Duitse MorphoSys wordt ont-
wikkeld. De kaspositie bedroeg eind
juni een zeer comfortabele 1,26 miljard
euro. De verwachte cashburn voor 2017
bedraagt 135 à 155 miljoen euro. z

Conclusie
We kleefden een koopadvies op het
aandeel van Galapagos na de terug-
val in juni. De sterke studieresultaten
in longfibrose stuurden de koers
sindsdien ruim 30 procent hoger. De
ondernemingswaarde steeg daardoor
van 2 naar 3,2 miljard euro. Na de
sterke klim verlagen we het advies.
We kijken vooral uit naar de vol-
gende stappen in het onderzoekspro-
gramma in taaislijmziekte.

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

Zomerse tussenspurt
GALAPAGOS

DE KASPOSITIE
BEDROEG EIND JUNI

EEN ZEER
COMFORTABELE

1,26 MILJARD EURO.

Aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 20 september

G
ET

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 4,4 miljard euro
Verwachte k/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +71%
Koersverschil sinds jaarbegin: +40%
Dividendrendement: -
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Lelijk eendje wordt uitblinker
KINROSS GOLD

Aandelen

Het aandeel van de Canadese
goudproducent deed het jaren-
lang slechter dan het gemiddelde

in de sector. Maar die situatie is gekeerd.
Kinross presteert met een klim van meer
dan 50 procent sinds het jaarbegin nu
ruim drie keer zo goed als de Van Eck
Gold Miners-index. Enerzijds zijn de
schulden nu wel
meer onder controle.
Anderzijds zit een
aantal projecten in de
pijplijn, die de pro-
ductie kunnen doen
toenemen en tegelijk
de kosten verlagen.
Kinross had na de eerste jaarhelft

1,06 miljard dollar in kas, aangevuld
met een kredietlijn van 1,43 miljard dol-
lar die de beschikbare liquiditeit op bijna
2,5 miljard dollar brengt. De langeter-
mijnschuld bedraagt nog 1,73 miljard
dollar of 0,6 keer de bedrijfswinst
(ebitda). Daarmee doet Kinross het beter
dan de meeste grote goudproducenten.
De eerste terugbetalingen staan in 2021
gepland. Het komt er voor Kinross op
aan voldoende kasstromen te genereren
die zowel de schulden kunnen afbetalen
als de nieuwe projecten financieren.
Kinross is de vijfde goudproducent

ter wereld met een output van bijna
2,8 miljoen troy ounce goud in 2016. De
mijnen in Noord- en Zuid-Amerika
staan samen in voor ongeveer 60 pro-
cent van de output. West-Afrika levert
17 procent en Rusland 23 procent van
de groepsproductie. Door de erg lage
productiekosten is de winstbijdrage van
de Russische mijnen het hoogst.
Het productiecijfer voor dit jaar zal

met 2,5 tot 2,7 miljoen troy ounce iets
lager uitkomen. Dat lijkt een eerder
bescheiden prognose gezien de output
in de eerste jaarhelft al 1,37 miljoen troy
ounce bedroeg. De tweede jaarhelft
wordt iets minder goed door een
geplande productieverlaging bij Para-
catu in Brazilië, dat kampt met een
tekort aan water. Round Mountain en
Bald Mountain, beide overgenomen
van Barrick, kenden een sterke eerste
jaarhelft, net als Fort Knox.
De totale productiekosten bedroegen

931 dollar per troy ounce, tegenover
gemiddeld 984 dollar in 2016. Voor het
lopende boekjaar stelt Kinross een vrij
ruime marge van 925 tot 1025 dollar
voorop. De gemiddelde ontvangen
goudprijs klom naar 1241 dollar, waar-
door ook de aangepaste operationele
kasstroom (481,7 miljoen dollar) er met

22 procent op vooruit
ging.
De kapitaaluitgaven

bleven beperkt tot
380 miljoen dollar, ter-
wijl Kinross voor het
volledige jaar 900 mil-
joen dollar voorop-

stelt. Dat betekent dat er in de tweede
jaarhelft een inhaalbeweging zit aan te
komen. De eerste fase van de uitbreiding
van Tasiast (Mauritanië) is voor 55 pro-
cent afgerond en moet tegen midden
volgend jaar afgerond zijn. Dat moet de
output van de mijn verhogen naar
400.000 troy ounce op jaarbasis. Eerder
deze maand werd beslist door te gaan
met een tweede fase, die de verwerkings-
capaciteit van de ertsen voort zal opkrik-
ken. Indien alles volgens plan verloopt,
zou vanaf 2021 een jaarproductie van
meer dan 800.000 troy ounce mogelijk
worden. Voorts komt er ook een uitbrei-
ding van Round Mountain. Die moet de
levensduur van de mijn met vijf jaar ver-
lengen, wat 1,5 miljoen troy ounce goud
extra moet opleveren. z

Conclusie
De operationele prestatie van Kin-
ross Gold lag in de eerste jaarhelft
in lijn met de verwachtingen. De
financiële situatie is gezond en er zit
een aantal interessante projecten in
de pijplijn. De evolutie van de goud-
prijs zal bepalen of de uitbreidingen
al dan niet met eigen kasstromen
gefinancierd kunnen worden.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

DE WINSTBIJDRAGE
VAN DE RUSSISCHE
MIJNEN IS HET
GROOTST.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 21 september

G
ET

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 5,7 miljard dollar
K/w 2016: 43
Verwachte k/w 2017: 48
Koersverschil 12 maanden: +13 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +50 %
Dividendrendement: -

728 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN



8

Het is niet genoeg dat het klassieke
postverkeer in Nederland met
een kleine 10 procent daalt,

PostNL krijgt op de Nederlandse post-
markt ook af te rekenen met een strenge
toezichthouder. De Autoriteit Consu-
ment en Markt heeft PostNL verplicht
tegen vrij scherpe tarieven zijn netwerk
vanaf 1 augustus open te stellen voor
andere postbedrijven. Die ingreep kost
PostNL op jaarbasis 30 tot 50 miljoen
euro, en het zal eerder 50 dan 30 miljoen
euro zijn. PostNL verzet zich tegen de
regelgeving en wijst
erop dat de toezicht-
houder geen rekening
houdt met de krim-
pende postmarkt.
Het ongunstige regel-

gevende kader weegt
sneller dan verwacht
op de resultaten. Na de
publicatie van de kwar-
taalcijfers begin augus-
tus zakte de koers tot
20 procent. Dit jaar zal het onderlig-
gende cash bedrijfsresultaat landen aan
de onderkant van de eerder gepubli-
ceerde vork van 220 tot 260 miljoen euro.
PostNL had al de handen vol met een
weerbarstige klassieke postmarkt. Een
volumedaling met 8 procent en een pit-
tige prijsconcurrentie roomden de
onderliggende bedrijfswinst af met
37 miljoen euro in de eerste helft van
2017. Net zoals andere postbedrijven
probeert PostNL die aderlating te com-
penseren met besparingen. Dat lukt
slechts gedeeltelijk. In de eerste helft
van 2017 daalde de winst van de post-
divisie van 92 naar 73 miljoen euro. Het
is de ambitie dat die ‘erfenisactiviteit’
een duurzame bron van cashflow blijft.
De verdediging van de winst op

groepsniveau moet komen van de snel-
groeiende pakjesdienst. Daarin geniet
PostNL van het voordeel dat in Neder-
land de inburgering van e-commerce
enkele jaren voorsprong heeft op bij-
voorbeeld België, terwijl ook de groei
sterk blijft. De Nederlandse interne-
thandel groeit met 20 procent per jaar,
wat zich vertaalt in een groei van het
pakjesverkeer met 15 procent. PostNL

bezorgde in de eerste helft van het jaar
17 procent meer pakjes, onder meer ook
dankzij een sterke groei op de Belgische
markt. De omzet van de divisie steeg
met 13 procent en de onderliggende
winstgevendheid klom van 56 naar
61 miljoen euro. PostNL zal vanaf dit
jaar meer winst puren uit de pakjes-
dienst dan uit het klassieke postverkeer.
Een winstherstel bij de internationale
activiteiten laat op zich wachten. De
divisie haalt uit een omzet van 532 mil-
joen euro in de eerste helft van dit jaar

een bedrijfswinst van
amper 6 miljoen euro.
Die mix van een

strenge toezichthouder
op een krimpende
postmarkt, een zwakke
rendabiliteit van de
internationale activitei-
ten en een sterke groei
in e-commerce, noopt
PostNL nog niet de
ambities bij te sturen.

In de eerste helft van dit jaar daalde de
bedrijfswinst met 9 procnt, maar het
bedrijf mikt nog altijd op een onderlig-
gende bedrijfswinst van 310 tot 380 mil-
joen euro tegen 2020. Het zet er wel bij
dat die ambities sterk afhankelijk zijn
van de strengere regelgeving. z

Conclusie
PostNL heeft het niet onder de markt,
maar daartegenover staat een aan-
trekkelijke waardering met een
koers-winstverhouding van 10 en
een ondernemingswaarde die 6 keer
de bedrijfscashflow bedraagt. De
markt houdt geen rekening met de
kans op een betere winstgevendheid
richting 2020. Op de achtergrond
sluimert ook de kans dat een nieuw
overnamebod de koers hoger jaagt.
We blijven bij het koopadvies.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Winst onder druk
POSTNL

POSTNL PUURT
VANAF DIT JAAR
MEER WINST UIT
PAKJES DAN UIT
KLASSIEKE POST.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 20 september

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 1,573 miljard euro
K/w 2016: 12
Verwachte k/w 2017: 10
Koersverschil 12 maanden: -12%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 5%
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Moeilijk gaat ook
RECTICEL

Aandelen

De conjunctuur in Europa is cru-
ciaal voor Recticel. Nu het eco-
nomisch beter gaat, had het

bedrijf in de eerste jaarhelft moeten
schitteren. Maar de divisie Isolatie
kampt met een tekort aan grondstoffen
(isocyanaat of MDI). Doordat er onvol-
doende MDI is, is de grondstof in een
jaar 34 procent duurder geworden.
Daardoor bleef de omzetgroei van de
isolatieafdeling in de eerste zes maan-
den beperkt tot 9,4 procent (van 
118,1 naar 129,2 miljoen euro). De
gecombineerde groepsomzet bedroeg
in de eerste zes maanden 726,8 miljoen
euro, een stijging met
afgerond 40 miljoen
euro (5,9%), tegen-
over 686 miljoen euro
in de eerste helft van
2016. Zonder wissel-
koersverliezen (-1%)
zou de toename zelfs
bijna 7 procent zijn
geweest. Het sterk verzwakte pond
speelde de schuimrubberproducent nog
altijd parten. Al was het minder uitge-
sproken dan het negatieve wisselkoers -
effect van -2,2 procent in het boekjaar
2016.
De omzetklim is een gevolg van sterke

volumes in een positieve marktomge-
ving, hogere gemiddelde verkoopprij-
zen door de stijging van de grondstof-
fenprijzen, een aantal geslaagde groei-
initiatieven (Isolatie en Soepelschuim)
en de start van enkele nieuwe program-
ma’s (Automobiel). De isolatiedivisie
kon het potentieel niet volledig benut-
ten, maar gelukkig deed een aantal
andere cyclische activiteiten het wel
goed en blonken die wel uit in omzet-
groei.
Automobiel is zo’n positieve uitschie-

ter: de omzet klom met 18,1 procent in
de eerste zes maanden van 2017 (van
146,9 naar 173,5 miljoen euro). Dat was
te danken aan de forse groei voor het
subsegment Interiors, ondanks de nega-
tieve impact van de brand in de fabriek
in het Tsjechische Most. De grootste
divisie, Soepelschuim, moet tevreden
zijn met een beperkte omzettoename
van 2,3 procent (van 310,3 naar

317,5 miljoen euro). Slaapcomfort is het
lelijke eendje met een omzetdaling van
6,6 procent, van 148,1 naar 138,3 miljoen
euro, waardoor Automobiel de afdeling
Slaapcomfort heeft afgelost als de op
één na belangrijkste divisie in termen
van omzet.
De fors hogere grondstoffenprijzen

hebben een hap uit de rendabiliteit van
Recticel gehaald. De gecombineerde
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda,
zonder eenmalige elementen) is in het
eerste halfjaar met 8,6 procent terugge-
lopen (van 54,8 naar 50,1 miljoen euro),
wat neerkomt op een daling van de

rebitda-marge van 
8 procent in de eerste
helft van vorig jaar
naar 6,9 procent nu.
De rebitda van de
afdeling Isolatie
maakte een duik van
20,2 procent. De net-
towinst zakte van 

15,5 naar 14,3 miljoen euro (-7,7%).
Ondanks de tegenvaller in de afdeling
Isolatie blijft het management voor het
volledige boekjaar uitgaan van een
hogere gecombineerde omzet en een
stijging van de gecombineerde rebitda.
z

Conclusie
Het economische herstel in Europa
is duidelijk erg gunstig voor Recticel,
maar het bedrijf heeft daar in het
eerste jaarhelft niet voluit van kun-
nen profiteren. Tegen 12,5 keer de ver-
wachte winst en 6 keer de verwachte
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2017 is het aandeel nog
altijd vrij goedkoop. Het handhaven
van de prognose heeft de koers deugd
gedaan.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

DE JAARPROGNOSE
VAN RECTICEL BLEEF
VERRASSEND GENOEG

OVEREIND.

Verschenen op insidebeleggen.be op 
19 september

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 410 miljoen euro
K/w 2016: 26
Verwachte k/w 2017: 12,5
Koersverschil 12 maanden: +21%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12,5%
Dividendrendement: 2,4%

928 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN
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Markt in beeld

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

Na de aankondiging van een overname in Canada kreeg
de koers van het bioscoopaandeel Kinepolis vleugels. De
groep kondigde aan dat ze voor 122,7 miljoen Canadese
dollar (84,2 miljoen euro) de bioscoopgroep Landmark Cine-
mas overneemt. Landmark is aanwezig in het centrum en
het westen van Canada, en de groep heeft 44 bioscopen,
goed voor 55.000 zitjes in 303 zalen. In 2016 kreeg Landmark
10,2 miljoen bezoekers over de vloer. De eerste overname
buiten Europa van Kinepolis werd begroet met een koers-
sprong van meer dan 5 procent. De trend van het aandeel
blijft à la hausse gericht en de top van 53,7 euro komt weer
dichtbij.

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

De lagekostenmaatschappij Ryanair kwam negatief in het
nieuws, toen ze bekendmaakte dat ze tot eind oktober ruim
2000 vluchten schrapt, of zowat 2 procent van het aantal
vluchten. Ryanair wijt de schrapping aan een tekort aan pilo-
ten, omdat velen hun vakantie nog moeten opnemen. Aan-
vankelijk verliep alles tamelijk chaotisch, maar nadien werd
een schema van de geschrapte vluchten gepubliceerd. De
reputatie van de Ierse luchtvaartmaatschappij kreeg een
knauw en ook de koers van het aandeel daalde. Op 16 euro
bevindt zich de eerste horizontale steunzone.

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

Marc Coucke is de meerderheidsaandeelhouder van Snow-
world, de Nederlandse groep die overdekte skipistes exploi-
teert, door de overname van 40 procent van de aandelen van
oprichter Koos Hendriks via de holding Alychlo. Daardoor
stijgt het belang van Coucke tot 64 procent. De transactiekoers
bedraagt 9,50 euro per aandeel. Volgens de Nederlandse
regelgeving is Coucke verplicht een openbaar bod op de res-
terende aandelen uit te brengen. Oprichter Koos Hendriks
is bereid tot 1 maart 2018 aan te blijven als CEO en daarna
als adviseur. De koers van Snowworld liet de afgelopen jaren
en maanden een gestage stijging zien. We verlagen het advies
na de nieuwe topkoers.

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

De chemiegroep Solvay verkoopt haar divisie polyamide
aan het Duitse BASF voor 1,6 miljard euro, waarvan 1,1 miljard
euro cash wordt betaald. Volgens Jean-Pierre Clamadieu, de
CEO van Solvay, bekroont met die verkoop de transformatie
van Solvay naar een multispecialiteitengroep, die vier jaar
geleden werd ingezet. Solvay verwacht dat de bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 6 à 8 procent zal vooruitgaan. De prognose
voor de vrije kasstromen blijft wel behouden op 800 miljoen
euro. De analisten reageerden positief op de verkoop, terwijl
de koers van het aandeel terrein prijsgaf. Op 120 euro ligt
steun.

INSIDE BELEGGEN 28 SEPTEMBER 2017
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De koers van het aandeel van
PostNL staat 30 procent onder
die van eind november vorig jaar.

Toen hadden de Belgen van bpost maar
liefst 5,75 euro per aandeel van PostNL
geboden. De Nederlanders wimpelden
het bod met hoongelach weg. Maar dat
betekent niet dat de overnamepogingen
helemaal van de baan zijn. We blijven
vermoeden dat er het volgende jaar iets
gaat gebeuren met PostNL. Het
management krijgt de zaken niet recht-
getrokken en de druk van de aandeel-
houders om te praten en eventueel een
deal te maken, zal toenemen. Naast
bpost kan ook een derde partij opdagen
en met de buit gaan lopen, zoals het
Britse Royal Mail of Deutsche Post.
Zeker nu het aandeel op de beurs van
Amsterdam al maandenlang in een suk-
kelstraatje is beland.
De overnemer van PostNL kan de

overname financieren met goedkope

leningen. Bovendien wordt opnieuw
rekening gehouden met een dividend.
Dat kan zelfs rond 6 procent liggen. We
zagen mogelijkheden voor doorgewin-
terde optiebeleggers die mikken op
lange termijn. We kochten de call juni
2018 met uitoefenprijs 4 euro en betaal-
den daar 0,2 euro voor. Vandaag is die
optie te koop tegen 0,12 euro. Maar geen
nood, er rest nog voldoende tijd, tot 15
juni 2018. Bij een fusie of een overname
zitten we op de eerste rij om van de ver-
wachte hausse te profiteren. We kunnen
het ook anders aanpakken en proberen
te profiteren van nog enkele maanden
getreuzel op de beurs. Schrijf bijvoor-
beeld een put.

Geschreven put
Schrijf put PostNL juni 2018 met uit-

oefenprijs 3,60 euro @ 0,50 euro
Voor de plicht om aandelen van

PostNL te kopen tegen 3,6 euro ont-

vangt u 50 euro (100 x 0,5 euro). Als er
zich voor juni 2018 geen gebeurtenissen
voordoen die de aandelenkoers fors
doen zakken, hoeft u niets te doen. De
premie is hoe dan ook van u. Dat geldt
uiteraard ook als er zich iets voordoet
en de aandelenkoers fors begint te stij-
gen.
Het enige gevaar is dat de koers van

het aandeel vrij fors begint te zakken,
bijvoorbeeld tot 3 euro. Dat is slechts
een paar keer gebeurd sinds 2014, maar
een belegger moet rekening houden
met die mogelijkheid. Het zou niet de
eerste keer zijn dat we te vroeg gelijk
hebben en dat ons vermoeden maanden
later uitkomt dan we hadden verwacht.
Een ramp hoeft dat niet te zijn. We
nemen de aandelen dan op tegen
3,6 euro, verminderd met 0,5 euro ont-
vangen premie, of in totaal 3,1 euro. Dat
zou zowat de laagste koers ooit zijn
voor dat aandeel. Een koopje dus. z

Omhoog met PostNL

Opties

Derivaten

Het inkoopprogramma van de
Europese Centrale Bank, goed
voor 60 miljard euro per maand,

loopt nog tot eind dit jaar. De ECB liet
voor de zomer al een ballonnetje op
over een mogelijke afbouw van de sti-
muli, maar wellicht volgt pas volgende
maand meer nieuws. Na een daling tij-
dens de zomermaanden kruipt het ren-
dement op de tienjarige Duitse over-
heidsobligatie (Bund), de referentie voor
staatspapier van de eurozone, de jongste
weken opnieuw hoger.
Met de Lyxor Daily Double Short

Bund ETF kunnen beleggers zich indek-
ken tegen een verdere rentestijging van
de Bund.
De ETF noteert met tickersymbool

DSB op Euronext Parijs, maar is geen
gewone tracker maar een combinatie
van een inverse of short tracker en een
leveraged of hefboomtracker. Wanneer
de rente stijgt, dalen de prijzen van
bestaande obligaties (die dus tegen een

lagere rente werden uitgegeven). Omge-
keerd stijgen de obligatiekoersen wan-
neer de rente daalt. De onderliggende
waarde van deze tracker is de SGI Daily
Double Short Bund-index. De Bund-
index vertegenwoordigt een korf van
Duitse overheidsobligaties. De short-
versie daarvan levert dus het omge-
keerde rendement op. Wanneer de korf
bijvoorbeeld op dagbasis met 1 procent
daalt (door een stijging van de lange
rente die dag), zal de Short Bund-index
met 1 procent stijgen. De Double in de
omschrijving betekent dat het om een
zogenaamde leveraged tracker gaat, in
dit geval met hefboom 2. In ons voor-
beeld zou de SGI Daily Double Short
Bund-index dan met 2 procent toene-
men. Het gaat om een zogenaamde syn-
thetische tracker, waarbij de index wordt
gerepliceerd door middel van swap-
overeenkomsten. Daarbij is Société
Générale de financiële tegenpartij. Dat
is ook het moederbedrijf van de uitgever

Lyxor ETF. De index en de tracker zijn
zo ontworpen dat zowel het inverse als
het hefboomgedeelte op dagbasis wor-
den gerepliceerd. Omdat de index niet
continu in dezelfde richting beweegt,
treedt op langere termijn dus een afwij-
king (tracking error) op. Wanneer de
Bund-index over een periode van bij-
voorbeeld twee maanden met 6 procent
daalt, dan zal het rendement van de
Daily Double Short dus niet automa-
tisch gelijk zijn aan 12 procent. Inves-
teerders moeten met die kenmerken
rekening houden. z

ISIN: FR0010869578
Beurs: Euronext Parijs
Tickersymbool:DSB
Eerste notering: april 2010
Activa onder beheer: 1,06 miljard euro
Rendement sinds 1/1/2017: -2,3%
Rendement op 12 maanden: -1,6%
Rendement op 3 jaar: -27,9%
Jaarlijkse beheerkosten: 0,2%

Indekken tegen rentestijging

28 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN
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Portefeuille

De terugkeer van ThromboGenics

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
+4,6% +7,4%  
+9,5% +4,1%

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 600 aandelen ThromboGenics tegen maximaal 3,85 euro en 75 aandelen Cameco bij tegen
maximaal 9,60 dollar
Verkoop:

We hielden al enkele maanden
de terugkeer van Thrombo-
Genics in de voorbeeldporte-

feuille in het achterhoofd, maar we
wachtten op een trigger die het risico -
profiel nog aantrekkelijker maakte. Met
de aankondiging dat ThromboGenics
de wereldwijde licentierechten voor
Jetrea buiten de Verenigde Staten terug-
krijgt van partner Alcon (Novartis), en
de zeer lauwe marktreactie daarop, zijn
we zover. Novartis betaalt 53,7 miljoen
euro en investeert 10 miljoen euro in
het kapitaal van het Leuvense biotech-
bedrijf. De kaspositie verdubbelt tot
ruim 120 miljoen euro en dekt liefst 90
procent van de beurskapitalisatie. 
Het ongezien hoge percentage geeft

aan dat de markt geen rekening houdt

met enig klinisch succes uit de pijplijn,
die focust op ooggeneesmiddelen voor
aan diabetes gerelateerde oogziekten.
De schrik na het ontgoochelende com-
merciële parcours met Jetrea zit heel
diep geworteld. Dat schept een uitge-
lezen kans om het aandeel opnieuw op
te pikken. Wij geloven wel dat Throm-
boGenics zijn tweede adem heeft gevon-
den en dat het net zoals in het verleden
klinische successen zal boeken met de
fors uitgebreide cashpositie, die volstaat
voor minstens de komende vier jaar.

Ruime pijplijn
De pijplijn zal tegen midden 2018

bestaan uit vier moleculen in een klini-
sche onderzoeksfase. Voor THR-317
volgen de resultaten van de lopende

fase IIa-studie al in het eerste kwartaal
van 2018. Daarnaast is er Oncurious,
de samenwerking tussen Thrombo -
Genics en het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB), met TB-403 (in
fase I/IIa-studie voor hersenkanker bij
kinderen), die onlangs is aangevuld met
vijf vroeg-preklinische moleculen in
kankerimmunologie. We zien de instap
van Novartis als een teken van vertrou-
wen in de ophtalmologische pijplijn
van ThromboGenics. Het maakt van de
Zwitserse farmareus een bevoorrechte
partner voor de toekomst.
We breiden onze portefeuille biotech-

waarden dus uit van vijf naar zes.
Gezien het hoge risicogehalte (rating
1C), beperken we onze positie in Throm-
boGenics tot 2 procent.
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gekoppeld aan een sterke pijnreductie.
Tegen begin 2018 worden 32 patiënten
gerekruteerd. De volledige studie -
resultaten volgen begin 2019.
Bij de studie met vertraagd helende

breuken haalden alle zestien patiënten
minstens een van de twee primaire
eindpunten. Het veiligheidscomité
keurde daarop de vervroegde stopzet-
ting van de studie goed, een tijdwinst
van twee jaar. Tegen eind 2018 wordt
een volgende studie opgestart. Het aan-
deel steeg niet na de aankondiging.
Dat gebeurde wel bij de melding op

22 september dat Bone Therapeutics
een eerste licentiedeal heeft onderte-
kend voor PREOB, het autologe bot-
vormend celtherapieproduct gemaakt
uit beenmergcellen van de patiënt. Het
gaat om een licentie voor de Japanse
markt met Asahi Kasei, een grote
Japanse speler gespecialiseerd in been-

derziekten. Bone Therapeutics ontvangt
bij de ondertekening een mijlpaalbeta-
ling van 1,7 miljoen euro. Het ontvangt
tot 7,5 miljoen euro aan toekomstige
ontwikkelings- en commerciële mijl-
paalbetalingen en oplopende royalty’s
op de eventuele verkoop. Bovendien
is er een optie voor een licentie in China,
Taiwan en Korea.
De externe validatie door specialisten

in celtherapie is een zeer belangrijke
stap voor het bedrijf. De deal verandert
er niets aan dat Bone Therapeutics de
komende zes maanden vers kapitaal
moet ophalen, maar we verwachten
dankzij de zeer positieve nieuwsstroom
daarna wel een stevige rerating van het
aandeel. Het is duidelijk dat, ondanks
het hoge risicogehalte, het bedrijf veel
meer waard is dan de beurskapitalisatie
weerspiegelt. Koopwaardig (rating
1C). z

Bone: de week van de
doorbraak
We keken uit naar de studieresultaten

van Bone Therapeutics. Het ging om
resultaten van de twee studies met
ALLOB, het allogeen botvormend cel-
therapieproduct dat is gemaakt uit
beenmergcellen van een gezonde vrij-
williger, en dat commercieel veruit het
grootste potentieel heeft. Zowel de fase
I/IIa-studie bij patiënten die een lum-
bale vertebrale fusieoperatie moeten
ondergaan als de fase IIa-studie bij
patiënten met vertraagd helende breu-
ken leverden zeer goede resultaten op.
In de eerste studie boekten alle vijftien
patiënten twaalf maanden na de behan-
deling de beoogde radiologische voor-
uitgang en een gemiddelde daling met
55 procent op een invaliditeitsindex,

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
- CF Industries: de meststoffenaandelen,

en CF Industries in het bijzonder, zijn
goed op dreef. Niet alleen is er de TFI
World Fertilizer Conference, die
plaatsvindt in Washington, er is ook de
forse prijsstijging van ureum, dat als
meststof voor planten wordt gebruikt
en in de deelsector van de
stikstofhoudende meststoffen zit.

- Potash Corp.: de fusie met Agrium loopt
vertraging op, omdat China en India
willen dat Potash zijn participaties in
andere meststoffenbedrijven afbouwt.
Maar dat ondersteunt de koers van
Potash wel. Vooral de interesse van de
Chinezen voor het belang van 32
procent in SQM drijft de koers omhoog,
want het SQM-aandeel is de voorbije
maanden zowat in koers verdubbeld.

Thema vergrijzing
- Argen-X: heeft 50 procent van de

patiënten die lijden aan de zeldzame
bloedingsstoornis ITP gerekruteerd
voor de fase II-studie van auto-immuun
antibody ARGX-113. Het is de tweede
indicatie voor ARGX-113 en het is de
bedoeling in de tweede helft van 2018
de fase II-resultaten te presenteren.

- Mithra Pharmaceuticals: presenteerde
de cijfers over het eerste halfjaar.
Daaruit leren we dat de omzet met
meer dan helft is gestegen tot
12,7 miljoen euro, maar ook de
onderzoeks- en ontwikkelingskosten
blijven gevoelig toenemen, zodat er een
nettoverlies van -18,8 miljoen euro
was. We komen in een van de volgende
nummers uitvoerig terug op het
aandeel.
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De Zuid-Afrikaanse rand nam
gestaag in waarde toe van januari
vorig jaar tot een eind in 2017.

Dat is helemaal niet vanzelfsprekend.
Zuid-Afrika wordt zwaar geteisterd
door politieke schandalen waarin pre-
sident Jacob Zuma doorgaans een
hoofdrol heeft. Tien jaar geleden tekende
de centrale bank nog 5 procent econo-
mische groei op. Vandaag stagneert de
economie van het meest geïndustriali-
seerde land van het Afrikaanse conti-
nent. De dalende grondstofprijzen en
de sociale ontwikkelingen in strategi-
sche sectoren, de mijnen en de industrie,
zijn daar mee schuldig aan. Sinds maart
van dit jaar verzwakt de munt ziender-
ogen. Zijn obligaties in Zuid-Afrikaanse
rand vandaag een keuze?

Kwetsbare economie
Zuid-Afrika staat bekend om zijn

bodemrijkdommen. De ondergrond is
rijk aan goud, platina, diamanten en
andere waardevolle delfstoffen. De
mijnbouw is een van de belangrijkste
sectoren, samen met de landbouw- en
de banksector. De globale economie is
niet erg gediversifieerd. Net daardoor
is ze erg kwetsbaar. De voorbije jaren
werd ze zwaar geteisterd.

Weinig economische groei betekent
minder inkomsten en dat heeft een

negatieve invloed op de begroting.
Zuid-Afrika torst een schuldengraad

van 50 procent van het bruto binnen-
lands product (bbp). De groei bedraagt

Obligaties

Aantrekkelijke rendementen in rand

Russische renteverlaging
• De Russische centrale

bank heeft de basis-
rente met 50 basispun-
ten verlaagd. Het is al
de vierde renteverlaging
dit jaar. De benchmark -
rente bedraagt nu 8,50
procent. Het hoeft ech-
ter niet te verwonderen
dat de roebel verzwakt.
Er bestaan immers
plannen om, indien mo-
gelijk, de rente nog ver-
der te verlagen. De
Russen proberen met
een lagere rente de
economische groei aan
te zwengelen. Die ver-
zwakt door de lage olie-
prijzen. Rusland is erg
afhankelijk van de export
van olie. Uiteraard spe-
len ook de sancties van
het Westen, naar aan-
leiding van de strubbe-
lingen in Oekraïne, een
belangrijke rol. En de
maatregelen van de
Russische centrale
bank blijken al de eerste
successen op te leve-

ren. Voor dit jaar wordt
een groei van het bruto
binnenlands product
met iets meer dan 2
procent verwacht. Dat
is ruim een half procent
meer dan was voorop-
gesteld.

• Het soepele monetaire
beleid in Rusland heeft
gevolgen voor de roebel.
Begin vorig jaar no-
teerde de roebel nog
tegen 89 roebel voor
een euro. Begin april
van dit jaar verstevigde
de Russische munt tot
59 roebel voor een
euro. Sindsdien ver-
zwakt de roebel weer, of
moeten we zeggen ‘ver-
stevigt de euro weer’.
Vandaag vertegenwoor-
digt een euro weer 70
roebel. Maar tegenover
de Amerikaanse dollar is
er geen noemenswaar-
dige verzwakking merk-
baar.

• In elk geval is de kans
groot dat we de ko-
mende maanden nog

een verdere verzwakking
krijgen van de roebel te-
genover de euro. Wie
daarop wil vooruitlopen,
kan terecht bij de obli-
gatie van European In-
vestment Bank, met
een coupon van 6 pro-
cent en een looptijd tot
13 juli 2020. Momen-
teel is die lening te koop
tegen een koers van
98,65 waardoor het
rendement 6,53 pro-
cent bedraagt. Voor een
AAA-rating bij Moody’s
en Fitch is dat niet
slecht.

• Wie een hoger rende-
ment wil, moet meer ri-
sico nemen. De obligatie
van RZD Capital Rus-
sian Railways heeft een
coupon van 9,2 procent
en loopt tot 7 oktober
2023. Tegen een koers
van 105,13 levert die
lening 8,11 procent
rendement. Standard &
Poor’s geeft slechts
een rating BBB-. Niet
zonder risico dus.

OBLIGATIEFOCUS



1528 SEPTEMBER 2017 INSIDE BELEGGEN

nauwelijks 0,30 procent. Sinds 2009,
toen Zuid-Afrika in een recessie ver-
zeilde, was de economie niet meer zo
ziek.

Politieke heksenketel
De Zuid-Afrikaanse centrale bank

rekent op een groei van het bbp met 
1 procent voor de tweede helft van dit
jaar. In 2018 zou de economie zelfs met
anderhalf procent groeien. Het Inter-
nationaal Monetair Fonds (IMF) is
betrouwbaarder, maar volgt toch de
prognoses van de centrale bank. Het
IMF rekent ook op een groei van 1 pro-
cent tegen eind dit jaar als de mijnbouw-
sector herleeft. Maar daar wringt het
schoentje. De politieke onzekerheid
werkt moordend op de bedrijfsinves-
teringen.

Fitch Ratings geeft obligaties van
Zuid-Afrika de rating BB+. Dat wijst
op het toegenomen speculatieve karak-
ter van zo’n leningen sinds president
Jacob Zuma een tiental nieuwe ministers
heeft benoemd. Ze kwamen vrijwel alle-
maal uit zijn onmiddellijke omgeving.

Ook minister van Financiën Pravin
Gordhan, die de strijd tegen corruptie
had aangebonden, werd bedankt voor
bewezen diensten. Hij was een belang-
rijkste tegenstander van Zuma en erg
geliefd op de financiële markten. Dat
kan zijn ontslag misschien verklaren.
De rand is sindsdien verzwakt ten
opzichte van de euro. Waar de euro in
maart nog 13,55 rand waard was, ver-
tegenwoordigt een euro vandaag al
bijna 16 rand. De rand is dus met meer
dan 15 procent verzwakt. Bloomberg

heeft onlangs de prognoses gevraagd
aan de belangrijkste valuta-experten.
Ze rekenen voor de rand op een koers
van 15,54.

Hoop op beterschap
In Zuid-Afrika is ongeveer een op de

vier personen van de actieve bevolking
werkloos. De inflatie is tot boven 5 pro-
cent gestegen. Met zulke cijfers mag het
een klein wonder heten dat de Zuid-
Afrikaanse munt het nog zo goed doet.
Eén en ander heeft wellicht te maken
met gerechtvaardigde hoop op beter-
schap, zoals ook de centrale bank en
het IMF voorspellen. De gouverneur
van de Zuid-Afrikaanse centrale bank,
Lesetja Kganyago, doet er intussen alles
aan om de rand omhoog te praten. Vol-
gens hem vertoont de munt grote veer-
kracht om altijd weer recht te krabbelen
bij tegenslagen.

De drie belangrijkste ratingbureaus,
Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s,
blijven anderzijds bij hun negatieve
beoordeling. Ze waarschuwen voor
politieke onrust en de zwakke econo-
mische situatie. Daar staat tegenover
dat obligaties, zelfs die van topdebiteu-
ren, een aantrekkelijk rendement ople-
veren.

Diverse mogelijkheden
Wie voor een stukje wil diversifiëren

met obligaties in Zuid-Afrikaanse rand,
kan terecht bij de Europese Investe-
ringsbank. De lening 10/09/2020 heeft
een coupon van 7,5 procent. Ze is te
koop tegen een koers van 100,8 en dat
brengt het rendement op 7,19 procent.
De coupures bedragen 5000 rand of
ongeveer 315 euro. De emissie heeft
rating AAA, de best mogelijke notering
bij de drie grote ratingbureaus. Het debi-
teurenrisico is dus vrijwel nihil. Het
betekent dat het enige gevaar van de
munt zelf komt. Als die zakt in waarde,
vermindert ook het kapitaal dat u hebt
besteed aan de obligatie.

Dezelfde debiteur heeft nog een lening
lopen waarvan het rendement momen-
teel zelfs hoger is dan 8 procent. Het
betreft de obligatie met een coupon van
8,125 procent en een looptijd tot
21/12/2026. Tegen een koers van 99,25
komt het rendement op 8,23 procent.

Tot slot willen we wijzen op de obli-
gaties van Rabobank Nederland. Die
debiteur heeft een iets lagere rating van
A+, wat toch nog altijd erg goed is. De
lening loopt nog tot 11 september 2020
en draagt een coupon van 8,25 procent.
Ze noteert echter boven pari (101,79),
waardoor het rendement zakt tot 7,55
procent. De coupures bedragen 5000
rand. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 105,62 1,65% 1000           NR
EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 105,58 2,10% 1000           NR
EUR Ferrari NV 1,5% 16/03/23 101,88 1,15% 1000           NR
EUR Deutsche Post 1,25% 01/04/26 102,92 0,89% 1000           NR
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 100,97 2,04% 5000           BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,47 2,56% 2000           A-
USD Netflix 4,375% 15/11/26 100,38 4,32% 2000           B+
USD AT&T 3,0 % 30/06/22 100,94 2,79% 2000           BBB+
GBP General Motors 2,25% 06/09/24 99,70 2,30% 100000           BBB
NOK KBC 1,80% 02/10/22 101,00 1,59% 10.000           NR
SEK EIB 0,5% 19/07/22 100,18 0,43% 10.000           AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 99,14 2,50% 2000           A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,21 3,32% 2000           BBB+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 100,78 3,44% 2000           A+
ZAR Landw. Rentenbank 8,25% 23/05/22 107,89 6,24% 5000           AAA
TRY Rabobank 9,25% 15/07/21 94,11 11,2% 1000           A+

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,999 +7,21%

EUR/GBP 0,8848 +3,08%

EUR/NOK 9,3626 +1,45% 

EUR/SEK 9,5353 -0,36%

EUR/CAD 1,4717 +0,54%

EUR/AUD 1,4872 +1,38%

EUR/NZD 1,6241 +6,58%

EUR/ZAR 15,880 +4,54%

EUR/TRY 4,166 +26,04%

PRESIDENT JACOB ZUMA
EIST EEN HOOFDROL OP IN
DE POLITIEKE SCHANDALEN

IN ZUID-AFRIKA.
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Seadrill vroeg bescherming aan tegen
zijn schuldeisers. Toch steeg het aandeel
sindsdien. Is er dan toch nog hoop, of
ben ik al mijn geld kwijt? 

Het klopt dat Seadrill, de Noorse
wereldtopper op de verhuurmarkt van
olieboorinstallaties, op 12 september in
de Verenigde Staten bescherming tegen
zijn schuldeisers aanvroeg (het zoge-
noemde chapter 11). De beslissing
kwam zeker niet onverwacht, want het
met schulden overladen Seadrill pro-
beerde al ruim een jaar een forse herfi-
nanciering door te voeren. Het oor-
spronkelijke doel was die eind 2017
rond te krijgen. Dat dit nu pas lukte,
wijst uiteraard op een uiterst moeilijke
situatie. Om die reden hadden we begin
2016 een verkoopadvies gegeven,
omdat toen al duidelijk was dat een
zwaar verwaterende kapitaalverhoging
onvermijdelijk zou zijn om de netto-
schuldenlast van 8 miljard dollar te her-
schikken.
De realiteit is nog een stuk erger, want

in het beste geval zullen de bestaande
aandeelhouders nog 1,9 procent aan-

houden in het nieuwe Seadrill, wat op
basis van de verwachte waarde na de
doorstart van 1 miljard dollar neerkomt
op een theoretische 0,04 dollar per aan-
deel. Het herfinancieringsplan werd
bekendgemaakt bij de aanvraag tot
schuldbescherming en voorziet in een
cashinjectie van 1,06 miljard dollar,
waarvan 860 miljoen via de uitgifte van
gedekte obligaties (met een wurgrente
van 12%) en 200 miljoen via een aan-
delenuitgifte.
De twee drijvende krachten achter het

plan zijn de grootaandeelhouder John
Fredriksen (23,41%) en Centerbridge,
een hefboomfonds dat gespecialiseerd
is in herfinancieringen. De 5,7 miljard
dollar aan uitstaande bankleningen
wordt met vier jaar verlengd en alle
afbetalingen worden bevroren tot 2020.
De niet-gedekte obligatiehouders (uit-
staande balans van 2,3 miljard dollar)
krijgen 15 procent in de nieuwe groep
en recupereren op die manier 6 procent
van de investering. Belangrijk is wel
dat die groep nog akkoord moet gaan
met het voorgelegde plan, anders blijft
voor de huidige aandeelhouders hele-

maal niets meer over. 97 procent van
de bankschuldeisers en 40 procent van
de niet-gedekte obligatieschuldeisers
schaarden zich achter het plan. De
bedoeling is tegen augustus 2018 een
doorstart te maken.
De verhouding tussen de nettoschuld

en de bedrijfskasstroom (ebitda) zou
door de herstructurering verbeteren
van 10,4 keer in 2017 naar 3,3 keer in
2020. Dat de huidige aandeelhouders
toch nog uitzicht hebben op een zeer
beperkte deelname in het nieuwe Sea-
drill, is onverwacht en de reden voor
de recente koersopleving. Toch is het
huidige koersniveau geenszins realis-
tisch en puur gedreven door specula-
tieve dagtraders. We bevestigen het ver-
koopadvies (rating 3C). z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 21/9
• EVS
• Kinross Gold
Vrijdag 22/9
• Analyse windenergie
• Voorwoord
Maandag  25/9
• Thrombogenics
• Bone Therapeutics
• Opties (PostNL)
• Derivaten (rentestijging)
Dinsdag 26/9
• TINC
• Hugo Boss
• Lezersvraag (Seadrill) 
Woensdag 27/9
• Van de Velde
• Oracle
• 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 28/9 VAN 12 TOT 13 UUR. Ga voor de chatsessie naar
http//insidebeleggen.be/chat!  
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PostNL......................................8, 11
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Ryanair ..........................................10

Seadrill ..........................................16

Snowworld .....................................10
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DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Campine: resultaten 1H
België: inflatie
Duitsland: inflatie
EU: ondernemersvertrouwen
VS: BBP-groei Q2 (def.)
VS: initiële werkloosheid
VRIJDAG 29 SEPTEMBER
Floridienne: resultaten 1H
België: PPI
Duitsland: werkgelegenheid
EU: inflatie
Frankrijk: inflatie
MAANDAG 2 OKTOBER
België: werkloosheid
VS: ondernemersvertrouwen ISM
DINSDAG 3 OKTOBER
EU: werkloosheid
WOENSDAG 4 OKTOBER
Eu: detailhandel
VS: olievoorraden
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