
In vier van de afgelopen vijf
jaren bereikte de goudprijs
zijn dieptepunt in decem-

ber. Enkel in 2014 gebeurde
dat al in oktober, maar dus
ook in het laatste kwartaal
van het jaar. De jongste drie
jaar is er een logische verkla-
ring voor het feit dat het
dieptepunt aan het eind van
het jaar kwam. In december
2015, 2016 en 2017 voerde de
Federal Reserve op zijn laat-
ste vergadering van het jaar
een renteverhoging van 25
basispunten (0,25%) door.
Goud brengt geen rente op
en had het tot nog toe tel-
kens moeilijk wanneer de
Amerikaanse centrale bank
tot een renteverhoging over-
ging.
Maar de lange rente blijft
laag, ook en vooral in verge-
lijking met de inflatie-ont-
wikkeling. Die stijgt ook en
dus blijft de reële rente ne-
gatief en dat is wel een
goede zaak voor het gele me-
taal.

Het goud heeft sinds 2011
echter vooral geleden onder
het uiterst soepele monetair
beleid van de centrale ban-
ken. Tijdens die zoge-
noemde QE (quantitative ea-
sing) kochten ze voor
duizenden miljarden aan
obligaties op. Dat was een
zegen voor andere beleg-
gingsactiva, zoals aandelen,
obligaties, vastgoed, kunst,
oldtimers enzovoort. Dat
soepele beleid staat echter

op een keerpunt. Dit jaar
zullen centrale banken niet
meer netto obligaties opko-
pen. We gaan van jaren van
QE naar QT (quantitative
tightening), het laten aflopen
van bestaande leningen zon-
der er nieuwe te kopen.

Het logische
beleggingsalternatief
Het kan geen toeval zijn dat
de bodem van de goudprijs
in dollar er kwam op een
moment dat de Amerikaanse
centrale bank de bocht in-
zette met een eerste rente-
verhoging. Het zou ons niet
verbazen dat we in het jaar
van de globale ommekeer in
het monetair beleid een uit-
braak van het bekendste
edelmetaal zullen zien. Van
een uitbraak is sprake als het
goud de piek van 1375 à
1400 dollar per troy ounce
(31,1 gram) uit 2013 en 2016
overschrijdt. Op dat moment
krijgen we de bevestiging
dat sprake is van een omme-
keer van de trend in de
goudprijs sinds eind
2015/begin 2016.
De ommekeer in het mone-
tair beleid zou logisch voor
een rentestijging moeten

zorgen en zo de jarenlange
stijging van aandelen-, obli-
gaties-, vastgoedprijzen, en-
zovoort in gevaar brengen.
Op dat moment zullen be-
leggers alternatieven zoeken
om in te beleggen en goud
lijkt ons een logisch alterna-
tief. Het zullen duidelijk niet
de cryptomunten zoals bit-
coin zijn, want die blijven
het ‘virtuele goud’. Ander
(monetair) landschap, ander
(financieel actief ) als win-
naar.
We blijven dan ook bij onze
zienswijze dat we nog in het
beginstadium van de op-
waartse cyclus voor het
goud (en zilver) zitten en dat
die nog wel een aantal jaren
te goed heeft. U kunt op eer-
ste plaats fysiek goud kopen
of de tracker SPDR Gold
Shares (ticker GLD), die
ook in de voorbeeldporte-
feuille zit. Die goudpositie
kan worden aangevuld met
een tracker op goudmijnaan-
delen, zoals de tracker Van-
Eck Vectors Goldminers
(ticker GDX). Maar blijf dat
vooral bekijken als een in-
vestering op meerdere jaren
(zie ook de grondstoffenru-
briek p. 11). z
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D e aandelenkoers van de
Scandinavisch mijn-
bouwspeler Boliden

reageerde gunstig op het
meevallende vierdekwar-
taalrapport en dus de jaarcij-
fers 2017. Boliden combi-
neert net als Nyrstar
mijnbouw en de verwerking
(smelting) en recycling van
basis- en edelmetalen (ko-
per, zink, goud, zilver, lood
en nikkel). Alleen zijn de re-
sultaten van Boliden een pak
beter dan die van zijn Belgi-
sche collega.
Boliden is een middelgrote,
Scandinavische speler met
vijf mijngebieden, waarin
zich in totaal tien mijnen be-
vinden (sinds 1 juni 2016 is
daar ook de overgenomen
Finse Kevitsa-mijn van First
Quantum Minerals bij geko-
men) en daarnaast zijn er
ook vijf smelter-eenheden.
Met een omzetcijfer van
13,62 miljard Zweedse kro-
nen in het vierde kwartaal
bleven de Zweden duidelijk
boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van
13,13 miljard Zweedse kro-
nen. De omzet lag daarmee
ruim 12 procent hoger dan
de 12,14 miljard Zweedse
kronen van het vierde kwar-
taal van 2016. Het is ook 17,1
procent meer dan in het
derde kwartaal van 2017. De
hogere metaalprijzen sor-
teerden het grootste posi-
tieve effect in het vierde
kwartaal: 1,32 miljard
Zweedse kronen tegenover
de periode oktober-decem-
ber 2016.
Met zo’n sterk slotkwartaal
zagen we dan ook recordcij-
fers op de tabellen komen.
De jaaromzet kwam uit op
een record van 49,53 miljard
Zweedse kronen, bijna 23
procent meer dan in 2016.

Ook de winst brak records.
De bedrijfswinst (ebit) klom
in het vierde kwartaal van
2,35 miljard naar 3,09 mil-
jard Zweedse kronen
(+31%). Dat was ook een
spectaculaire 66 procent be-
ter dan in het derde kwartaal

van 2017 (1,86 miljard
Zweedse kronen). De analis-
tenconsensus lag op
2,57 miljard Zweedse kronen
of zowat 20 procent lager.
Vandaar de positieve koers-
reactie.
Vooral het resultaat van de
mijnactiviteiten (ebit van
2,18 miljard Zweedse kronen
in het tweede kwartaal)
overtrof de verwachtingen,
zeker als we dat cijfer verge-
lijken met de 1,14 miljard
Zweedse kronen van het
vierde kwartaal van 2016.
Dan was de bijdrage van de
smeltactiviteiten een stuk
bescheidener (ebit van
766 miljoen Zweedse kronen
versus 1,09 miljard in het
vierde kwartaal van 2016 en
568 miljoen in het derde
kwartaal van vorig jaar).
De winst per aandeel sprong
in het vierde kwartaal van
6,68 naar 8,22 Zweedse kro-
nen, ook een pak meer dan
de 5,40 kronen per aandeel
voor het derde kwartaal van

2017. Dat geeft een winstcij-
fer van 9,01 miljard Zweedse
kroon voor 2017, liefst 59
procent meer dan in 2016.
Het nettoresultaat per aan-
deel maakt een sprong van
15,49 naar 25,06 Zweedse
kronen per aandeel. De aan-
deelhouders krijgen met 14
kronen per aandeel dan ook
een veel hogere uitkering
dan door analisten was voor-
opgesteld (consensus 10,52
Zweedse kronen). Tegen
elf keer de verwachte winst,
minder dan twee keer de
boekwaarde en een verhou-
ding ondernemingswaarde
(ev) tegenover de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) van 5,5
voor 2018 is het aandeel nog
altijd redelijk gewaardeerd.

Conclusie
Na het recordjaar 2017 ver-
wachten de analisten gemid-
deld een nog 3 procent ho-
gere omzet 2018
(50,9 miljard Zweedse kro-
nen) en een nog 5 procent
hogere winst per aandeel
(26,35 kronen). In die optiek
blijft het aandeel goedkoop.
Wie een financieel gezond
alternatief voor Nyrstar
zoekt, kan bij deze Zweedse
onderneming terecht. z

Koers: 291 Zweedse kronen
Ticker: BOL SS
ISIN-code: SE0000869646
Markt: Stockholm
Beurskapitalisatie: 79,6 miljard
Zweedse kronen
K/w 2017: 11,5
Verwachte k/w 2018: 11
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 2,8%

BOLIDEN

Recordjaar 2017

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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De aandeelhouders
worden verwend met

een fors hoger
dividend.



O ok de aandeelhouders
van de vastgoedven-
nootschap Cofinimmo

houden dezer dagen de
rente scherp in de gaten. De
beurzen toonden zich al ge-
voelig voor een rentestijging,
maar ook investeringen in
vastgoed liggen in de vuur-
lijn als hogere rendementen
op obligaties het alternatief
van een vastgoedbelegging
minder aantrekkelijk maken.
Het beursgenoteerde vast-
goed ontsnapt daar uiteraard
niet aan.

Op dit ogenblik is een beleg-
ging in Cofinimmo zijn geld
nog waard. Door de toene-
mende concurrentie en de
gestegen vastgoedprijzen
staat ook het rendement van
de portefeuille van Cofi-
nimmo onder druk. Het bru-
torendement is gedaald van
7 procent in 2012 naar 6,7
procent vorig jaar. Omdat de
beurskoers slechts een be-
perkte premie van ongeveer
10 procent inhoudt ten op-
zichte van de intrinsieke
waarde van de portefeuille
van Cofinimmo, vertaalt dat
brutorendement zich in een
vrij hoog dividendrende-
ment van 5,4 procent bruto.
Voor de belegger blijft dat
aantrekkelijk in vergelijking
met de rente van 1 procent
op een Belgische overheids-
obligatie met een looptijd
van tien jaar. Beleggers wor-
den voldoende vergoed voor
de risico’s, zeker omdat de
resultaten van Cofinimmo,
en dus ook het dividend, de
voorbije jaren stabieler zijn
geworden.

De strategische bijsturing
naar meer zorgvastgoed en
minder kantoorvastgoed
heeft geld en rendement ge-
kost, maar biedt meer zeker-
heid in de vorm van minder
leegstand, huurcontracten
met een langere looptijd en
meer waardevast vastgoed.
In 2017 vertaalden de kern-

activiteiten (waarbij geen
rekening wordt gehouden
met de waardevariatie van
het vastgoed en van finan -
ciële contracten) zich in een
nettowinst van 6,53 euro per
aandeel, tegenover 6,4 euro
per aandeel in 2016. Die
lichte stijging van de winst
is vooral te danken aan een
daling van de rentekosten en
van de belastingfactuur. De
huurinkomsten bleven na-
genoeg onveranderd. Stij-
gende huurinkomsten uit
het zorgvastgoed en de in-
dexering van de huurcon-
tracten compenseerden da-
lende huurinkomsten op de
kantoormarkt. Voor dit jaar
verwacht Cofinimmo een
nagenoeg stabiele winst van
6,54 bruto per aandeel, wat
de basis vormt voor het
eveneens stabiele dividend
van 5,5 euro per aandeel.
Een verdere rentestijging
zou ook de koers van Cofi-
nimmo pijn kunnen doen,
maar dat risico moet ook
niet overroepen worden. De
stijging van de langetermijn-
rente zal langzaam verlopen
en is voor een stuk te wijten
aan de hogere inflatiever-
wachtingen. Beleggers in
Cofinimmo zijn grotendeels
beschermd tegen een hogere

inflatie via de indexering van
de huurcontracten. Tegen
een verdere stijging van de
reële rente is weinig be-
scherming mogelijk, maar
een hogere reële rente is ook
een weerspiegeling van een
sterkere economie, en dus
ook van betere vooruitzich-
ten voor de kantoormarkt.
De rentestijging kan op ter-
mijn wel bijten via hogere fi-
nancieringskosten. Ook Co-
finimmo zette de voorbije
jaren de gestage daling van
de rente om in een daling
van de rentekosten, ook al
heeft het bedrijf twee jaar
geleden een dure indekking
tegen stijgende rentevoeten
moeten afkopen. Intussen is
de kostprijs van de schuld
gedaald tot 1,9 procent en
bedraagt de gemiddelde
looptijd van de schulden 4,7
jaar. In 2020 is 75 procent
van de schuld nog ingedekt
tegen stijgende rentevoeten,
in 2024 is dat nog 32 pro-
cent. Een stijging van de
rente zal dus maar langzaam
doorsijpelen in de resulta-
tenrekening.

Conclusie
Het dividendrendement van
5,4 procent biedt de aan-
deelhouder van Cofinimmo
een voldoende hoge vergoe-
ding voor het risico van een
belegging in beursgenoteerd
vastgoed, ook als rekening
gehouden wordt met een
verdere beperkte stijging
van de langetermijnrente.
Het advies blijft ‘houden’. z

Beleggers worden
voldoende vergoed

voor de risico’s.

COFINIMMO

Cofinimmo kan beperkte rentestijging aan

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 februari

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Koers: 104,2 euro
Ticker: COFB BB
ISIN-code: BE0003593044
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,2 miljard euro
K/w 2017: 17
Verwachte k/w 2018: 16
Koersverschil 12 maanden: -3%
Koersverschil sinds jaarbegin: - 5%
Dividendrendement: 5,4%
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V oor het eerst sinds
2007 heeft de Zweedse
marktleider in mobiele

telefonie en dienstverlening
voor senioren een daling van
de omzet tegenover het vo-
rige jaar moeten slikken. Die
onverwachte daling, hoewel
beperkt tot 1,8 procent, is
een gevolg van een tegenval-
lend vierde kwartaal, waarin
de omzet met 6,5 procent te-
rugviel, van 599,4 miljoen
naar 560,4 miljoen Zweedse
kronen. Daardoor strandde
de jaaromzet op 1,92 miljard
kronen, tegenover 1,96 mil-
jard in 2016. Na negen
maanden was er nog een
stijging met 0,3 procent tot
1,36 miljard.
Vooral de thuismarkt Scan-
dinavië (-31,4 % tot 82,1 mil-
joen kronen) en het Ver-
enigd Koninkrijk (-28,3 % tot
72,2 miljoen kronen) ont-
goochelden in het cruciale
vierde kwartaal. Doro had er
last van nieuwe productlan-
ceringen bij concurrenten en
een sterke vergelijkingsba-
sis. Op jaarbasis daalde de
omzet in Scandinavië met
5,8 procent tot 332,6 miljoen
kronen, terwijl de terugval
in het Verenigd Koninkrijk
10 procent bedroeg, tot
239,9 miljoen.
In de DACH-regio (Duits-
land, Oostenrijk, Zwitser-
land en Oost-Europa) nam
de omzet in het vierde kwar-
taal sterk toe (+14,2%). Hij
kwam uit op 179,5 miljoen
kroon. Daardoor klom de
groei op jaarbasis naar 12,9
procent (522,4 miljoen kro-
nen). In de overige Europese
landen was de kwartaalgroei
bescheiden (+1,9 % tot
129,9 miljoen kronen) en was
er op jaarbasis een terugval
van 5,3 procent tot 437 mil-
joen. De terugval in Noord-

Amerika (+1,1 % tot 28,4 mil-
joen kronen) lijkt gestopt,
maar op jaarbasis is er een
stevige krimp (-49,4 % tot
96,1 miljoen).
De sterkste groei kwam van
het Doro Care-segment, dat
een omzetgroei van 17,2 pro-
cent optekende tot 70,9 mil-

joen kronen, waarvan
48,5 miljoen recurrente in-
komsten. Op jaarbasis steeg
de omzet met 31,7 procent
tot 276,6 miljoen kronen.
Het abonneebestand klom
van 118.000 tot 126.000.
Alles bij elkaar leverde dat
een zeer gemengd beeld op,
waarop de markt misnoegd
reageerde. Het aandeel zakte
naar het laagste niveau sinds
2014. Positief is wel dat Doro
onder een vernieuwd ma-
nagement werk maakt van
het opkrikken van de renda-
biliteit. De bedrijfswinst
(ebit) herstelde vorig jaar
van 47,7 miljoen naar 92 mil-
joen kronen, al omvat het
cijfer van 2016 wel 20,6 mil-
joen herstructureringslas-
ten. De ebit-marge verdub-
belde, van 2,4 naar 4,8
procent (6,1 % in het vierde
kwartaal). De nettowinst
klom van 31 miljoen naar
66,5 miljoen, of van 1,33 naar
2,83 kronen per aandeel.
Het aandeel herstelde na de
aankondiging dat het divi-
dend vervangen wordt door

een aandeleninkooppro-
gramma ter waarde van
25 miljoen Zweedse kronen,
dat loopt tot 26 april. Dat be-
drag stemt overeen met de
bruto-uitkering van 1 kroon
per aandeel in 2017. De net-
toschuld daalde afgelopen
jaar van 149,5 miljoen naar
102,9 miljoen kronen.
Voor 2018 mikt Doro op een
omzet tussen 1,9 en 2,1 mil-
jard kronen en een verder
herstel van de ebit naar 100
à 140 miljoen. Doro groeide
tussen 2010 en 2017 jaarlijks
met 17,6 procent, maar ver-
loor de jongste twee jaar zijn
aureool van groeier. Het
nieuwe businessplan voor-
ziet in een transformatie
naar een technologische
marktleider in het aanbie-
den van digitale zorg aan se-
nioren. Het dienstenaanbod
wordt fors uitgebreid en
moet op termijn 30 procent
van de omzet aanleveren.
Doro mikt op 10 procent
jaarlijkse groei, inclusief te
verwachten overnames, en
op langere termijn op een
ebit van minstens 8 procent.

Conclusie
Ondanks het recente koers-
herstel ontgoochelt het aan-
deel van Doro. Toch zien we
met het nieuwe management
een positieve dynamiek. De
waardering is aantrekkelijk,
tegen 13,1 keer de verwachte
winst 2018 en 6,8 keer de ver-
houding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de ver-
wachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2018. z

Koers: 41,75 Zweedse kronen
Ticker: DORO SS
ISIN-code: SE0000215493
Markt: Stockholm
Beurskapitalisatie: 1,01 miljard
Zweedse kronen
K/w 2017: 14,8
Verwachte k/w 2018: 13,1
Koersverschil 12 maanden: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4,5%
Dividendrendement: -

DORO AB

Eerste omzetdaling sinds 2007

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 februari

Doro verloor de
voorbije twee jaar zijn

aureool van groeier.



H et Amerikaanse bio-
techbedrijf Gilead Sci-
ences bracht de jong-

ste weken wel vaker de
tongen van Belgische bio-
techbeleggers in beweging.
Dat heeft alles te maken met
het feit dat Galapagos in de-
cember bekendmaakte dat
de lock-up- en standstill-
overeenkomst met Gilead op
31 december 2017 verviel.
Die dubbele overeenkomst
was een onderdeel van de
samenwerking die beide be-
drijven eind 2015 aangingen
voor de wereldwijde ont-
wikkeling en commerciali-
sering van filgotinib in ont-
stekingsziekten.

Het is genoegzaam bekend
dat Gilead via overnames op
zoek is naar extra omzet om
de tanende verkoop in de
hepatitis C-franchise (HCV)
op te vangen. Van filgotinib
wordt op termijn een omzet
tot 2 miljard dollar ver-
wacht. Toch denken we dat
Gilead, dat een belang van
13,27 procent in Galapagos
heeft, de eerste fase III-stu-
dieresultaten in de tweede
jaarhelft zal afwachten alvo-
rens mogelijk zijn kans te
wagen. De financiële ruimte
is er, want Gilead beschikte
eind december over een net-
tokaspositie van 3 miljard
dollar, ondanks de overname
van Kite Pharma, een front -
runner in CAR-T celthera-
pie (kankerimmunologie) in
2017 voor 11,9 miljard dollar.
Kite Pharma lanceerde in

het vierde kwartaal zijn eer-
ste product, Yescarta, voor
de behandeling van zeld-
zame vormen van lymfe-
klierkanker. Het is goed
voor een bescheiden omzet
van 7 miljoen dollar. Tegen
2020 wordt van Kite een
omzet van 850 miljoen dol-
lar verwacht. Gilead mikt

ongetwijfeld op meer, ge-
zien de hoge multiple
(11,2 keer de verwachte om-
zet 2020) die het voor Kite
betaalde. Kite nam in de-
cember voor 567 miljoen
dollar Cell Design Labs over,
een bedrijf dat ook actief is
in CAR-T en beschikt over
twee complementaire tech-
nologieën die de cellen van
Kite veiliger en efficiënter
kunnen maken.
Dat Gilead behoefte heeft
aan nieuwe groeimotoren,
bleek nogmaals uit het vier-
dekwartaalrapport. De om-
zet daalde in het vierde
kwartaal met 19 procent te-
genover hetzelfde kwartaal
van 2016, tot 5,9 miljard dol-
lar. Tegenover het derde
kwartaal bedroeg de daling
8,6 procent. Op jaarbasis
daalde de omzet van 30 mil-
jard dollar naar 25,7 miljard
(-14%), wat volledig te wij-
ten was aan het omzetver-
lies in HCV (-5,7 miljard
dollar tot 9,1 miljard). De
producten uit de hiv-fran-
chise krikten de omzet met
10 procent op tot 14,2 mil-
jard. De recurrente netto-
winst daalde met 26 procent
tot 11,7 miljard dollar en per
aandeel met 24 procent tot
8,84 dollar. Gilead ontgoo-

chelde met een verwachte
omzet voor 2018 tussen 20
en 21 miljard dollar. De
voorafgaande marktconsen-
sus lag op 21,9 miljard dollar.
De voorspelde omzetval bij
HCV (-5,1 à -5,6 miljard) zet
meer dan verwacht (-4,1
miljard) door, door een com-
binatie van minder nieuwe
patiënten (-0,8 à -1 miljard)
en vooral de toenemende
concurrentie van AbbVie 
(-4,3 à -4,6 miljard). Het uit-
gebreide onderzoekspro-
gramma spitst zich in de
eerste plaats toe op het ver-
der beschermen en uitbou-
wen van het marktleider-
schap in hiv. Daarnaast
loopt een uitgebreid onder-
zoeksprogramma in lever-
ziekten, zowel in hepatitis B
als in NASH (de niet-alco-
holische vetteleverziekte).

Conclusie
Het aandeel van Gilead Sci-
ences vindt langzaam de
weg naar boven terug. Dit of
uiterlijk volgend jaar bereikt
het de bodem in omzet en
recurrente winst, respectie-
velijk omtrent 21 miljard
dollar en 6,5 dollar per aan-
deel. We verwachten bijko-
mende overnames. Het aan-
deel blijft koopwaardig,
tegen 12,5 keer de verwachte
winst 2018 en met een on-
dernemingswaarde (ev) van
8 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda)
2018. z

Gilead Sciences 
heeft nood 
aan nieuwe

groeimotoren.

GILEAD SCIENCES

Omzetverwachting blijft dalen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 80,7 dollar
Ticker: GILD US
ISIN-code: US3755581036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 105,6 miljard dollar
K/w 2017: 9,1
Verwachte k/w 2018: 12,5
Koersverschil 12 maanden: +16%
Koersverschil sinds jaarbegin: +13%
Dividendrendement: 2,8%
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M ichelin is de grootse
bandenproducent ter
wereld met activitei-

ten in 170 landen en een
marktaandeel van om en bij
15 procent. Vorig jaar produ-
ceerde het bedrijf met de
wereldberoemde mascotte
ruim 180 miljoen banden.
Het merk Michelin is het
wereldwijde premiummerk.
Voor sportwagens en SUV’s
is er BFGoodrich. Sterke
continentale merken zijn
Kleber in Europa, Uniroyal
in Noord-Amerika en War-
rior in China. Michelin wil
die merken versterken door
zich te profileren als be-
trouwbare speler. het wil
ook een koploper in tech -
nologie en innovatie zijn.
Michelin zet fors in op de
gespecialiseerde banden,
 zoals banden voor mijn-
bouw- en landbouwvoertui-
gen en vliegtuigen. Daar zijn
de operationele marges dub-
bel zo hoog als die van de
klassieke activiteiten.
De jongste jaren opende de
bandenproducent in de
 opkomende landen drie
nieuwe fabrieken. Nadat
 Michelin tussen 2012 en
2016 de productiviteit met
1,2 miljard euro had ver -
beterd, lanceerde het vorig
jaar een nieuw plan met de
ambitie 1,2 miljard euro kos-
tenbesparingen te realiseren
tegen 2020 (315 miljoen
euro in 2017). Michelin
 beschikt over een zeer solide
balans (nettoschuld ten
 opzichte van het eigen ver-
mogen van amper 6% eind
2017). Vorig jaar werd vol-
gens het management
1,51 miljard euro als structu-
rele vrije kasstroom gereali-
seerd, een recordcijfer
(517 miljoen euro in 2011).
Zo kan het dividend wordt

opgetrokken van 3,25 naar
3,55 euro per aandeel
(+9,2%).
Tegen 2020 wil het manage-
ment het aantal verkochte
banden met 20 procent
 optrekken ten opzichte van
2015. Die ambitie blijft na de

jaarcijfers van 2017 over-
eind. De omzet lag in 2017
met 21,96 miljard euro 5 pro-
cent hoger dan in 2016.
Maar door de betere wereld-
economie zijn de grondstof-
fenprijzen gestegen, waar-
onder de prijs voor rubber.
Die tendens kan in 2018
doorzetten. Daarom bleef de
recurrente (zonder een -
malige lasten) bedrijfskas-
stroom (rebitda) bijna sta-
biel (van 4,08 naar
4,09 miljard euro) ondanks
de omzetstijging. Dat bete-
kent ook een afname van de
rebitda-marge van 19,5 naar
18,6 procent. De recurrente
bedrijfswinst (rebit) zakte
zelfs met 5,7 procent (van
2,79 naar 2,63 miljard euro).
De negatieve impact van de
hogere grondstoffenprijzen
bedroeg ruim 700 miljoen
euro. Dan valt de terugval
van de rebit-marge van 12,9
naar 12,5 procent nog wel
mee. In het segment gespe-
cialiseerde banden klom de

rebit-marge zelfs van 18,6
naar 20,6 procent. Het net-
toresultaat stagneerde op
1,69 miljard euro (1,67 mil-
jard euro in 2016, of van 
9,21 naar 9,39 euro per aan-
deel). Voor het boekjaar
2018 mikt het management
op een lichte toename van
de volumes, een stijgende
ebit bij constante wissel-
koersen en een vrije
 kasstroom van minstens
1,1 miljard euro. Dat moet 
1,4 mil jard euro worden
 tegen 2020.

Conclusie
Het aandeel blijft gezien de
stevige vrije kasstroom -
generatie en de sterke
marktpositie in de sector
 redelijk gewaardeerd tegen
11,5 keer de verwachte winst
2018, 0,8 keer de omzet en
een verwachte verhouding
ondernemingswaarde(ev)/
bedrijfskasstroom (ebitda)
van 4,5 voor 2018. De
 stijgende grondstoffenprij-
zen zorgen wel voor marge-
druk. Vandaar de advies -
verlaging. z

Koers: 125,2 euro
Ticker: ML FP
ISIN-code: FR0000121261
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 22,5 miljard euro
K/w 2017: 13,5
Verwachte k/w 2018: 12
Koersverschil 12 maanden: +22%
Koersverschil sinds jaarbegin: +5%
Dividendrendement: 2,9%

De balans van
Michelin is heel

solide met amper
schulden.

MICHELIN

Stijgende grondstoffenprijzen counteren omzetgroei

Verschenen op insidebeleggen.be
op 20 februari

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

inside beleggen aandelen

6 1 MAART 2018 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

BE
LG

A
 IM

A
G

E



T oen de Belgische tele-
comregulator BIPT in
mei 2016 het kabelnet-

werk openstelde, maakte
Orange Belgium daarvan
 gebruik om te diversifiëren
naar kabeldiensten. De
dochteronderneming van
het Franse Orange heeft de
ambitie uit te groeien tot
een volwaardige telecom-
speler en daarbij het duo -
polie van Telenet en Proxi-
mus te breken. Daar slaagt
Orange Belgium voorlopig
niet in. De groep maakte
haar beloftes waar wat klan-
ten betreft, maar de kabel -
activiteiten zijn nog verlies -
latend.

Orange gebruikt voor de
Love-bundel, die breed-
bandtelevisie en internet
combineert, het kabelnet-
werk van Telenet in Vlaan-
deren en dat van Voo in
Wallonië. Daarvoor betaalt
het een vergoeding die tus-
sen 26 en 27 euro per klant
ligt. Dat is te veel om winst-
gevend te kunnen zijn.
Orange Belgium kreeg er vo-
rig jaar 69.000 kabelklanten
bij, wat het totaal op 103.000
brengt. Daarmee maakt het
bedrijf zijn belofte van min-
stens 100.000 klanten waar.
Alleen blijft het marktaan-
deel beperkt tot amper 
3 procent. Telenet en Proxi-
mus hebben respectievelijk
ruim 1,5 miljoen en 2 mil-
joen klanten.
De bedrijfskasstroom
(ebitda) van de kabelactivi-

teit ging vorig jaar 18,5 mil-
joen euro in het rood. Er
wordt ook voor het lopende
boekjaar nog op een nega-
tieve bijdrage gerekend.
Orange stelt alle hoop in het
BIPT, dat werkt aan een
doorlichting van de Belgi-
sche telecommarkt. Orange
hoopt op een substantiële
verlaging van de tarieven
met ongeveer 10 euro per
klant. Het spreekt voor zich
dat Telenet en Proximus dat
minder zien zitten. Het
BIPT erkent in elk geval het
gevaar van een duopolie en
wijst er ook op dat de prij-
zen van telecombundels in
België hoger liggen dan het
Europese gemiddelde. De
impact van een eventuele
 tariefverlaging zal ten
vroegste volgend jaar voel-
baar zijn.
De diversificatie richting
 kabel kwam er als antwoord
op het verlies van inkomsten
uit de verhuur van het mo-
biele netwerk. Telenet heeft
intussen bijna zijn volledige
klantenbestand overgezet
naar het eigen netwerk. Dat
liet zich vorig jaar al zien in
de omzetcijfers van Orange,
maar de grootste impact
moet nog komen. Voor 2018

wordt het verlies aan in-
komsten op 30 miljoen euro
geschat. Daarbij komt ook
het verlies van roaming -
inkomsten (buitenlandse
oproepen). Orange trok wel
meer mobiele klanten aan
dan verwacht en de gemid-
delde omzet per gebruiker

steeg met 3,2 procent op
jaarbasis naar 30 euro. Dat
was onder meer te danken
aan de forse groei van het
mobiele dataverbruik
(+35%). Per saldo klom de
groepsomzet vorig jaar een
fractie hoger (+0,8%) naar
1,25 miljard euro. Ook voor
2018 wordt op een hogere
omzet gerekend door een
toename van het aantal
 mobiele en kabelklanten. De
aangepaste ebitda, die vorig
jaar 302,2 miljoen euro be-
droeg, zal dit jaar tussen 280
en 300 miljoen euro uitko-
men. De nettoschuld daalde
op jaarbasis met 7,4 procent
en bedraagt nu nog
312,8 miljoen euro. Dat komt
overeen met iets meer dan
1 keer de verwachte ebitda.
Het dividend wordt stabiel
gehouden op 0,5 euro per
aandeel.

Conclusie
Orange Belgium slaagt er
nog niet in het duopolie van
Proximus en Telenet te
doorbreken. De nieuwe
 kabelactiviteit is dus verlies -
latend en daar komt op
korte termijn geen verande-
ring in. De mobiele activitei-
ten doen het operationeel
wel goed en ook de schulden
zijn onder controle. Tegen
iets meer dan 4 keer de ver-
wachte ebitda ligt de waar-
dering een stuk onder het
sectorgemiddelde. Voor
 geduldige beleggers. z

Orange Belgium
slaagt er nog niet in

het duopolie van
Telenet en Proximus

te doorbreken.

ORANGE BELGIUM

Kabelactiviteiten blijven verlieslatend

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 februari

Advies : koopwaardig
Risico : gemiddeld
Rating : 1B

Koers: 14,9 euro
Ticker: OBEL BB
ISIN-code: BE0003735496
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 894 miljoen euro
K/w 2017: 22
Verwachte k/w 2018: 18
Koersverschil 12 maanden: -30%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 3,4%
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T oen het management
van Telenet vorig jaar
aankondigde dat het de

balansstructuur wou opti-
maliseren (lees: meer schul-
den aangaan), wekte het de
verwachting dat het tele-
combedrijf een superdivi-
dend zou uitkeren. Onder de
vorige topman, Duco Sic-
kinghe, verwende Telenet
zijn aandeelhouders met
gulle dividenden en kapi-
taalverminderingen. Wat dat
betreft, zaten de Telenet-be-
leggers de voorbije vijf jaar
op droog zaad. Maar onder
het bewind van de huidige
topman, John Porter, werd
het aandeel wel de helft
duurder, dus reden tot kla-
gen is er hoegenaamd niet.
Toch overschaduwde het
nieuws dat er voorlopig geen
dividend komt, het volledige
jaarrapport. De geplande
aandeleninkoop ten belope
van 75 miljoen euro kon de
gemoederen niet bedaren.
Telenet stelde voor zichzelf
een schuldpositie van 3,5 tot
4,5 keer de bedrijfskas-
stroom of ebitda voorop. Dat
is ruim onder de afspraken
met de schuldeisers. Na het
einde van het derde kwar-
taal was de schuld terugge-
vallen tot 3,1 keer de ebitda.
De integratie van het overge-
nomen Base verloopt voor-
spoedig, zodat een hogere
schuld middelen zou vrijma-
ken voor andere doeleinden.
Waarom dan toch geen divi-
dend? Ten eerste neemt niet
het management van Telenet
de beslissingen, maar wel
dat van zijn hoofdaandeel-
houder Liberty Global. Een
mogelijke reden is de onze-
kerheid over de impact van
de belastinghervorming in
de Verenigde Staten. Ten
tweede is er de toenemende

twijfel in de sector over het
bedrijfsmodel dat de meeste
telecomspelers hanteren.
Het voorbije decennium was
het de mode met goedkoop
geld overnames te doen en
die met de kasstromen af te
betalen. Dat loopt niet altijd

goed af, wat de recente on-
rust rond de Franse kabel-
groep Altice illustreert.
Daarom zijn Telenet en
vooral Liberty er ineens niet
meer zo zeker van dat het
verder oprekken van de ba-
lans wel zo’n goed idee is.
Ten derde hanteert Telenet
voortaan ook een striktere
schuldendefinitie. De groep
maakt gretig gebruik van
vendor financing, een sys-
teem waarin telecomappara-
tuur kan worden betaald
met leverancierskredieten
die tot 1 jaar kunnen oplo-
pen. Tot nog toe werden die
kredieten niet bij de schul-
den opgeteld, maar voortaan
zal dat dus wel het geval
zijn. Door die striktere om-
schrijving stijgt de schuld-
graad ineens naar 3,9 keer de
ebitda, wat wel binnen de
vooropgestelde marges is.
Telenet boekte in 2017 een
omzetstijging van 4 procent
naar 2,53 miljard euro. Wan-
neer de overnames van SFR
Belux en Base, en de ver-

koop (Ortel) van activa wor-
den meegerekend, bedroeg
de groei 1 procent. Het ver-
melden waard is dat intus-
sen meer dan 90 procent van
de mobiele klanten overge-
schakeld is naar het eigen
netwerk. Dankzij lagere kos-
ten steeg de ebitda met 6
procent naar 1,2 miljard
euro. Onder meer door la-
gere rentelasten kwam de
vrije kasstroom met
381,8 miljoen euro (+44%)
boven de verwachtingen uit.
Voor 2018 mikt Telenet op
een vrije kasstroom van 400
tot 420 miljoen euro. De
groepsomzet zal per saldo
gelijk blijven, terwijl de
ebitda met 7 tot 8 procent
zal groeien. De markt beoor-
deelde die prognoses als eer-
der teleurstellend.

Conclusie
Operationeel kan Telenet
weinig worden aangewre-
ven. De omzet en de winst-
gevendheid lagen in lijn met
de verwachtingen, terwijl de
kasstromen zelfs hoger uit-
kwamen. Wat het dividend
betreft, is uitstel geen afstel,
maar op korte termijn over-
heerst wel de ontgoocheling.
Maar ook los van dat divi-
dend vinden we Telenet, ge-
zien de beperkte groei, pittig
gewaardeerd. De kans is
daarom groot dat er de ko-
mende maanden nog wat ex-
tra lucht ontsnapt uit de
koers. z

Voor 2018 mikt
Telenet op een vrije
kasstroom van 400

tot 420 miljoen euro.

TELENET

Ontbreken dividend ontgoochelt aandeelhouders

Verschenen op insidebeleggen.be
op 20 februari

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

inside beleggen aandelen
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Koers: 57,7 euro
Ticker: TNET BB
ISIN-code: BE0003826436
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,8 miljard dollar
K/w 2017: 59,5
Verwachte k/w 2018: 34,5
Koersverschil 12 maanden: +16 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: -
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E r zijn maar weinig
CEO’s die kunnen tip-
pen aan het enthousi-

asme en het charisma van
Tesla’s Elon Musk. Dat heeft
de man een grote schare vol-
gelingen bezorgd, niet het
minst op Wall Street. De re-
cente nieuwsstroom ging
meer niet dan wel over de
operationele activiteiten van
het autobedrijf. Volgens
kwatongen was het net de
bedoeling de aandacht af te
leiden van de vele vertragin-
gen en de niet erg rooskleu-
rige financiële positie. Ons
interesseert in eerste instan-
tie de kwartaalrapporten en
niet het feit dat een zuster-
bedrijf een Tesla de ruimte
in schiet.

Momenteel draait alles rond
Model 3, dat vorig jaar op de
markt kwam en de grote
doorbraak voor de groep
moet betekenen. Het was de
bedoeling eind vorig jaar
een productietempo van
5000 exemplaren per week
te halen. Op basis van onder
andere registraties van chas-
sisnummers schat Bloom-
berg Intelligence dat het er
intussen iets meer dan 1000
per week zijn. Halverwege
het eerste kwartaal is dus
nog werk aan de winkel als
Tesla tegen eind maart zijn
doelstelling van 2500 per
week wil halen.
De vertragingen zijn onder
meer het gevolg van proble-
men met de aanvoer van on-
derdelen en het feit dat het

productieproces nog altijd
niet volledig geautomati-
seerd is. In het vierde kwar-
taal leverde Tesla 29.967 wa-
gens, waarvan 28.425 van
Model S en Model X en
slechts 1542 van Model 3.
Voor de meeste klanten die
een aanbetaling deden, is de
leveringstijd opgelopen tot
negen maanden. Dat dreigt
vooral in de Verenigde Sta-
ten een probleem te worden,
want vanaf het vierde kwar-
taal halveert de subsidie van
de federale overheid
(7500 dollar) voor elektri-
sche wagens en in 2019
wordt ze afgeschaft.
Tesla realiseerde over het
vierde kwartaal een omzet
van 3,29 miljard dollar en
een nettoverlies van 771 mil-
joen dollar. De bruto winst-
marge (exclusief ontvangen
belastingkredieten) daalde
naar 13,8 procent, tegenover
18,7 procent in het derde
kwartaal en 22,2 procent
een jaar eerder. Tesla maakt
zich sterk dat de marge
weer boven 25 procent klimt
zodra het productietempo
van Model 3 op 5000 exem-
plaren per week uitkomt
(voorzien voor 30 juni).
Over het volledige boekjaar
lagen de omzet en het nett-
overlies op respectievelijk
11,76 miljard en 2,24 miljard

dollar. Tesla verwacht dat
het dit jaar 100.000 exem-
plaren van Model S en Mo-
del X kan verkopen. Dat zijn
er minder dan in 2017 omdat
men prioriteit wil geven aan
Model 3.
Tesla verbrandde in het
vierde kwartaal ‘slechts’
277 miljoen dollar cash, te-
genover 1,42 miljard dollar
in het derde kwartaal. Dat is

toe te schrijven aan eenma-
lige zaken, zoals de verkoop
van door de overheid ont-
vangen emissiekredieten, de
afbouw van de voorraden bij
Model S en Model X en ont-
vangen deposito’s voor de
nog te bouwen Roadster en
Semi. Daarnaast zijn ge-
plande investeringen voor
Model 3 verschoven naar
het lopende kwartaal. De
meeste van die zaken zullen
zich niet meer herhalen, zo-
dat de vrije kasstroom dit
kwartaal opnieuw meer dan
1 miljard dollar in het nega-
tief zal duiken. Tesla sloot
het boekjaar 2017 af met een
cashpositie van 3,4 miljard
dollar en een nettoschuld
van 9,4 miljard dollar.

Conclusie
Tesla kan het zich voorlopig
veroorloven de verliezen op
te stapelen omdat de markt
het groeiverhaal nog altijd
geloofwaardig vindt. Ooit
zal het bedrijf zijn ambiti-
euze doelstellingen moeten
waarmaken. We kunnen ge-
zien de operationele gang
van zaken en met de huidige
waardering moeilijk en-
thousiast worden over Tesla
en zouden het aandeel ver-
kopen. z

TESLA MOTORS

Leveringstijd Model 3 loopt op

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Koers: 335,5 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 56,7 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: +23%
Koersverschil sinds jaarbegin: +8%
Dividendrendement: -
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Tesla sloot 2017 
af met een

nettoschuld van
9,4 miljard dollar.



inside beleggen markt in beeld

In 2017 boekte de verzekeraar
(ex-Fortis) beter dan ver-
wachte cijfers. Vooral in Azië
behaalde Ageas prima resulta-
ten. De cijfers van de Belgi-
sche en de Britse activiteiten
stelden dan weer teleur. Netto
verdiende de groep 623 mil-

joen euro, 27 miljoen euro
meer dan in 2016. Ageas wil
de beleggers belonen met een
dividend van 2,10 euro per
aandeel, evenveel als in 2016,
maar toen bevatte het divi-
dend 0,40 euro extra door de
verkoop van de activiteiten in
Hongkong. Ageas gaf geen
becijferde prognoses voor dit
jaar, maar topman Bart De
Smet is optimistisch dat de
groep de prestatie van 2017
kan herhalen. De trend blijft
stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 41,82 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

Bij de farmagroep steeg de
omzet over 2017 met 9 pro-
cent tot 4,53 miljard euro.
Daarop boekte UCB een
bedrijfkasstroom (rebitda) van
1,38 miljard euro, wat neer-
komt op een marge van 
33 procent, meer dan de 

30 procent waar de groep zelf
op rekende. UCB wil het divi-
dend met 2,6 procent optrek-
ken tot 1,18 euro per aandeel.
Voor het lopende boekjaar
mikt de groep op een omzet
van 4,5 tot 4,6 miljard euro en
een kernwinst per aandeel van
4,30 tot 4,70 euro, tegen
4,82 euro in 2017. Aanvanke-
lijk steeg de koers sterk na het
nieuws, maar later werd gas
teruggenomen. Op 65 euro
ligt de eerste horizontale
steun.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 66,14 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530

Meer dan waarschijnlijk ver-
dwijnt weer een aandeel van
de Brusselse beurs, want het
Franse Gfi Informatique lan-
ceert een overnamebod op
het Belgische Realdolmen. De
Franse groep kleeft een
waarde van 196 miljoen euro

op Realdolmen (37 euro per
aandeel). Dat komt neer op
een premie van 11 procent ten
opzichte van de slotkoers voor
het bod. Gfi wil met de over-
name de activiteiten in België
en Luxemburg versterken. De
grootaandeelhouders QuaroQ
en Colruyt stemden al in met
het bod, zodat we kunnen
spreken van een vriendelijk
bod. Een beetje verrassend
sloot de koers van Realdolmen
fractioneel boven de biedprijs.
U mag op het bod ingaan.

Advies: ingaan op het bod
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 37,20 euro
Ticker: REA BB
ISIN-code: BE0003899193

Over het vierde kwartaal
boekte de bank- en verzeke-
raarsgroep een nettowinst
van 399 miljoen euro, waar-
mee de teller voor het volle-
dige boekjaar 2017 op
2,57 miljard euro komt. De
liquiditeitspositie bleef sterk,

net zoals de solvabiliteit. 
KBC zal voor heel 2017 een
dividend van 3 euro per aan-
deel betalen. Dat betekent dat
het slotdividend 2 euro zal
bedragen. De groep kocht
2,7 miljoen aandelen terug
om de verwatering door kapi-
taalverhogingen voor perso-
neel te compenseren. De
trend blijft mooi à la hausse
gericht.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 74,52 euro
Ticker: KBC BB
ISIN-code: BE0003565737
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S inds maandag 19 fe-
bruari tot vrijdag 
27 april 2018 vindt de

20ste editie van de Beleg-
gerscompetitie, het jaar-
lijkse event van Trends en
Keytrade Bank, plaats. De
winnaar sleept de hoofd-
prijs, een beleggingsporte-
feuille ter waarde van
10.000 euro, in de wacht.
Ben u nog niet ingeschre-
ven? Doe dat vandaag nog
op www.beleggerscompeti-
tie.be. Veel geluk!

Enkele ratio’s
Met een minimum aan in-
spanningen kunt u er zelf
achter komen aan welke
aandelen u het best uw geld
spendeert. Bij de keuze van
een aandeel kan men zich

baseren op een aantal kern-
cijfers.
De koers-winstverhouding
(k/w) is de verhouding tus-
sen de koers van het aandeel
en de winst. De ratio geeft
aan hoeveel keer de jaarwinst
betaald wordt om de aande-
len van een bedrijf te verwer-
ven. Hoe lager de k/w, hoe
goedkoper een aandeel is.
Maar we moeten dat altijd
vergelijken met de verwachte
omzet- en winstgroei.
Nog beter dan de winst is te
kijken naar de evolutie van
de kasstroom. Dat is het geld
dat het bedrijf in een pe -
riode heeft ontvangen, ver-
minderd met het geld dat in
dezelfde periode werd uit-
gegeven. Dat geeft een beter
beeld van de ontwikkeling

van een bedrijf en maakt een
internationale vergelijking
gemakkelijker.
Voorts is er het dividendren-
dement. Dat is de uitkering
die wordt toegekend aan de
aandeelhouders in verhou-
ding tot de beurskoers. Ze-
ker in tijden van lage rente
hechten beleggers daar heel
wat aandacht aan.
Als we de boekwaarde per
aandeel afzetten tegenover
de beurskoers, bekomen we
de koers-boekwaarde. Een
getal dat kleiner is dan 1 be-
tekent dat het aandeel op de
beurs minder waard is dan
de boekwaarde, de minimaal
geschatte waarde van een
bedrijf. Het gemiddelde
over langere termijn is 1,3
voor de Brusselse beurs.

Dividend Discount Model
Slimme koppen hebben al-
lerlei methoden ontwikkeld
om aandelen te analyseren.
De bekendste worden on-
dergebracht in twee hoofd-
categorieën, de fundamen-
tele analyse en de
technische analyse.
Het Gordon Shapiro-model
gebruikt de verwachte op-
brengsten van een bedrijf
om een aandeel te waarde-
ren. Het verdisconteert wat
het aandeel voor de belegger
zal opbrengen in de toe-
komst en wordt daarom ook
wel het Dividend Discount
Model genoemd. Het komt
erop aan de waarde van de
toekomstige opbrengst (de
dividenden) om te rekenen
naar vandaag. z

D e goudprijs, uitgedrukt
in dollar, noteert en-
kele procenten hoger

dan bij de start van 2018. De
goudmijnaandelen laten een
ander beeld zien. De Van
Eck Vectors Gold Miners-
index (GDX) noteert 8 pro-
cent lager. Breiden we de re-
ferentieperiode uit tot
twaalf maanden, dan zien
we een verlies van 11 pro-
cent versus een klim van 
7 procent voor het gele
 metaal. Het is maar bij lan-
gere periodes (2 jaar en
meer) dat het rendement
van de mijnaandelen weer
de bovenhand haalt.
Vooral de jongste weken
doen de goudmijnen het
 beduidend slechter. Dat
heeft enerzijds te maken

met de recente correctie op
de aandelenmarkten, waar
ook de mijnbouwers niet
immuun voor waren. Daar-
naast is er de ontgoocheling
in de markt dat de klim van
de goudprijs opnieuw niet
doorzet. Goud slaagt er
voorlopig niet in de tech -
nische weerstandsniveaus
van 1375 à 1400 dollar te
doorbreken en een versnel-
ling hoger te schakelen.

Fundamenteel goedkoop
Dat alles neemt niet weg dat
de grote meerderheid van
gouddelvers fundamenteel
goedkoop gewaardeerd zijn
tegen gemiddeld 1 keer de
boekwaarde. De sector heeft
zich de voorbije jaren aan-
gepast aan de lagere goud-

prijzen door veel efficiënter
te werken. Zo bedroegen de
gemiddelde totale produc-
tiekosten van de bedrijven
uit de GDX-index in het
derde kwartaal 868 dollar.
De kaarten voor een hogere
goudprijs liggen goed, maar
de timing is wel lastig in te
schatten. Mijnaandelen
moeten dus vroeg of laat
volgen. Een gespreide inves-
tering kan via de Van Eck
Gold Miners ETF. De on-
derliggende index schaduwt
de prestatie van 51 goud-
mijnaandelen. z

Van Eck Vectors Gold Miners
ETF
ISIN: US92189F1066
Beurs: NYSE Arca
Ticker: GDX US

Eerste notering: mei 2006
Activa onder beheer: 7,3 mil-
jard dollar
Jaarlijkse beheerkosten:
0,51%

Direct in goud investeren
kan via de SPDR Gold Trust
waarvan één deelbewijs een
tiende van een troy ounce
fysiek goud vertegenwoor-
digt. GLD heeft op dit mo-
ment 828 ton fysiek goud
onder beheer. z

SPDR Gold Trust
ISIN: US78463V1070
Beurs: NYSE Arca
Ticker: GLD US
Eerste notering: november
2004
Activa onder beheer: 35,7 mil-
jard dollar
Jaarlijkse beheerkosten: 0,4%

Beleggerscompetitie

Een aandeel selecteren

Grondstoffen

Goudmijnen blijven achter op het goud
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Twee weken geleden leek
het erop dat de flash
crash op de aandelen-

markten van begin februari
heel snel achter de rug zou
zijn. Vorige week bleek dan
toch dat de scherpe terugval
niet meteen verteerd zal
zijn. Het is zelfs niet uitge-
sloten dat het dieptepunt
van 9 februari wordt ge-
klopt. Wij blijven er evenwel
van uitgaan dat er vol-
doende stijgingspotentieel is
om tegen de zomer de top-
pen van eind januari-begin
februari te overschrijden.
We beschouwen de periode
ervoor dan ook als de beste
koopkans van het jaar. We
hebben daar al gebruik van
gemaakt en zullen dat even-
tueel nog doen als de beur-
zen op korte termijn toch
nog even een dipje 
kennen.

Nyrstar boekt nettowinst
Nyrstar boekte in 2017 on-
verwacht een nettowinst van
47 miljoen euro, tegenover
een nettoverlies van 414 mil-
joen in 2016. Het positieve
nettoresultaat was een ge-
volg van de terugname van
de afwaardering van 126 mil-
joen euro die Nyrstar in 2016
boekte op de mijnen Middle
Tennessee en Myra Falls.
Nyrstar-topman Himar
Rode besliste begin 2017 de
vier Noord-Amerikaanse
mijnen (ook nog Langlois en
East Tennessee) toch niet te
verkopen en Middle Tennes-
see sinds vorige zomer en
Myra Falls vanaf komende
zomer opnieuw op te star-
ten. Dat maakte de terug-
name mogelijk.
Zonder de terugname en
zonder de impact van de
verkochte Zuid-Ameri-
kaanse mijnen (netto

187 miljoen euro) is er een
recurrent nettoverlies van
116 miljoen, tegenover
264 miljoen in 2016. De be-
drijfskasstroom (ebitda) ver-
beterde met 5 procent tot
205 miljoen euro, wat onder
de gemiddelde analistenver-
wachting van 218 miljoen
bleef. Na negen maanden
bedroeg de toename nog 
13 procent tot 162 miljoen.
Het positieve effect van de
hogere zinkprijzen (162 mil-
joen) werd grotendeels te-
nietgedaan door de indek-
king van de zinkprijzen
(-53 miljoen), lagere inkom-
sten uit de smelterijen (-
72 miljoen), hogere kosten
in de smeltafdeling (-18 mil-
joen) en wisselkoerseffecten
(-9 miljoen).

Jammerlijke indekking
Het is natuurlijk frustrerend
dat Nyrstar 53 miljoen euro
winst miste omdat het zich
indekte voor de evolutie van
de zinkprijs op het moment
dat de prijs zo fel steeg
(+38% in 2017 tot 2896 dol-
lar per ton), maar dat was
een noodzakelijke maatregel
om de uiterst kwetsbare ba-
lans te beschermen in de op-
startfase van het herontwik-
kelde Port Pirie en van de
Noord-Amerikaanse mijnen.
De prijsindekking wordt
vooral vanaf de tweede jaar-

helft stevig afgebouwd en
dus zal Nyrstar meer profi-
teren van de hoge zinkprijs
(3568 dollar per ton). Wan-
neer de zinkproductie toe-
neemt zoals verwacht, zul-
len ook de inkomsten uit de
smelterijen weer stijgen. Al
komt het herstel wellicht te
laat voor de lopende prijs-
onderhandelingen voor
2018.

Positieve kasstroom 
in 2018
De nettoschuldpositie steeg
in 2017 met 27 procent tot
1,1 miljard euro (1,14 miljard
eind september). Inclusief
vooruitbetalingen voor zink-
leveringen en eeuwig -
durende obligaties, uitgege-
ven voor de herontwikkeling
van Port Pirie, was er een
toename met 17 procent tot
1,36 miljard euro (1,39 mil-
jard). De stijging kwam er
ondanks een kapitaalverho-
ging van 100 miljoen euro in

november en is vooral een
gevolg van het effect van de
hogere zinkprijs op het
werkkapitaal (+245 miljoen
euro).
Voor 2018 rekent Nyrstar op
een licht positieve vrije kas-
stroom dankzij Port Pirie
(+40 miljoen euro), de hoge
zinkprijs en de lagere inves-
teringen (200 à 240 miljoen
euro, tegenover 362 miljoen
in 2017). Vanaf 2019 moet de
positieve vrije kasstroom
drastisch toenemen en kan
eindelijk werk worden ge-
maakt van het afbouwen van
de hoge schuldenlast. Het
doel op langere termijn (na
2020) is een nettoschuld-
graad van 1 à 2 keer de
ebitda (5,4 keer op basis van
de cijfers over 2017).
Na een doorlichting van de
smelterijen mikt Nyrstar te-
gen 2020 op een stijging van
de jaarlijkse productie van
zinkmetaal tot 1,2 miljoen
ton, tegenover 1,02 miljoen
ton in 2017 en 1,05 à 1,1 mil-
joen ton verwacht in 2018.
De productiekostprijs zou
met 20 procent dalen. De
mijnafdeling zal tegen 2020
naar verwachting 220.000
ton zink-in-concentraat pro-
duceren tegen een 25 pro-
cent lagere productiekost-
prijs. In 2017 steeg de
productie met 28 procent tot
123.000 ton en voor 2018
wordt op 160.000 à 180.000
ton gemikt.
De markt reageerde negatief
op het jaarrapport, maar we
behouden ons koopadvies
(rating 1C) omdat de nood-
zakelijke ingrediënten voor
verder koersherstel (een
succesvolle opstart van Port
Pirie, de uitbreiding van de
mijnproductie en een begin
van schuldafbouw) nog al-
tijd op tafel liggen. z

Resultaten Nyrstar overdreven kritisch onthaald
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De ingrediënten
voor een

koersherstel blijven
bij Nyrstar
aanwezig.
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1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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Aankoop:  -
Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
133.895,65 98,0 2765,06 2,0 136.660,72 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen                     +8,5%                            Eurostoxx50-index              -1,9%
Bel-20-index                           -0,1%                            MSCI World-index              +0,1%

Orders

Nieuws uit de bedrijven

Energie
- TechnipFMC: zag een positieve koersreactie omdat de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) in het vierde kwartaal boven de consensus is
uitgekomen en de margeprognose voor 2018 is opgetrokken. Meer
in een van de volgende nummers.
- Transocean: leed ook in het vierde kwartaal verlies, maar het ver-
lies was 4 dollarcent kleiner (-0,24 versus -0,28) dan analisten
gemiddeld verwachtten. We komen uitgebreid terug op het cijfer-
materiaal in een van de volgende nummers.

Landbouw
- Mosaic: de markt reageerde positief op de cijfers voor het vierde
kwartaal. Die waren een stuk beter dan verwacht omdat meer
meststoffen werden verkocht dan verwacht was en tegen hogere

prijzen. We gaan daar in het volgende nummer nader op in.

Vergrijzing
- Ablynx: sloot in stijl het jaar 2017 af met een kaspositie van
354,3 miljoen euro. Als het bod van Sanofi tegen 45 euro per aan-
deel wordt uitgevoerd, verdwijnt het aandeel normaal in de lente
van de beurs.
- Bone Therapeutics: tekent een stevig koersherstel op na de aan-
kondiging dat Jean Stéphenne, een levende legende in de Waalse
gezondheidssector, de nieuwe voorzitter wordt van de raad van
bestuur. Een stevige versterking van de bedrijfstop.
- MDxHealth: de jaarresultaten van 2017 werden minder enthou-
siast onthaald. De omzet steeg met 35 procent tot 40 miljoen dol-
lar, de productverkopen met 13 procent tot 28 miljoen dollar. Meer
daarover in het volgende nummer.

    



D e Zuid-Afrikaanse rand
is lichtjes in waarde ge-
stegen toen Cyril Ra-

maphosa onlangs de nieuwe
president van Zuid-Afrika
werd. Velen hopen dat die
man een einde zal maken
aan de corruptieplaag onder
ex-president Jacob Zuma en
dat hij de meest geïndustria-
liseerde Afrikaanse econo-
mie uit het slop trekt. Voor
miljoenen werkloze Zuid-
Afrikanen zou dat niets te
vroeg komen. Maar of die
hoop gerechtvaardigd is, valt
nog af te wachten. Sommi-
gen spreken van oude wijn
in nieuwe zakken.
Jacob Zuma heeft in Zuid-
Afrika een economische
puinhoop achtergelaten. Het
land wordt al jaren geteis-
terd door politieke schanda-
len. Tien jaar geleden
groeide de economie nog
met 5 procent. Voor dit jaar
rekent de Zuid-Afrikaanse
centrale bank op een groei
van het bruto binnenlands
product (bbp) met 1,5 pro-

cent. In 2017 was het amper
1 procent. Jammer genoeg
zijn de cijfers niet altijd be-
trouwbaar. Het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF)
volgt noodgedwongen de
prognoses van de centrale
bank. Maar die publiceert
wat de politieke bewind-
voerders influisteren. De
gouverneur van de Zuid-
Afrikaanse centrale bank,

Lesetja Kganyago, doet al
maanden zijn best om de
rand omhoog te praten.

Cyril de redder?
Cyril Ramaphosa speelde
een grote rol in de stichting
van het Congres van Zuid-
Afrikaanse Vakbonden. Hij
was vicepresident onder Ja-
cob Zuma en kwam in 2014
in het nieuws als adviseur

van het Britse mijnbouwbe-
drijf Lonmin. In zijn mijnen
werd wekenlang gestaakt.
Ramaphosa drong aan op
een harde repressie. De dag
nadien werden 34 stakende
mijnwerkers gedood. Rama-
phosa is dus geen doetje. Hij
is wellicht niet zomaar
schatrijk geworden, terwijl
de meerderheid van de
(vooral zwarte) Zuid-Afrika-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125% 17/10/28 101,23 2,00% 1000 NR
EUR Republic of Argentina 5% 15/01/27 98,23 5,25% 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5% 01/02/23 99,26 6,68% 100.000 NR
EUR Eramet 4,196% 28/02/24 103,86 3,48% 100.000 NR
CHF Selecta Group BV 5,875 01/02/24 100,87 5,70% 150.000 NR
USD China Evergrande* 7,50% 28/06/23 101,95 7,00% 200.000 B-
USD State of Israel 3,25% 17/01/28 97,15 3,59% 200.000 A+
USD Mattel Inc 6,75 % 31/12/25 102,02 6,42 % 2000 BB-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 100,24 3,71% 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,36 1,95% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 103,50 1,32% 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25% 23/07/21 99,99 2,25% 1000 AAA
AUD Apple Inc. 3,35% 10/01/24 100,92 3,18% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 102,07 3,10% 2000 A+
ZAR KFW 7,500% 10/11/22 100,50 7,37% 5000 AAA
TRY EIB 9,25% 3/10/24 90,52 11,33% 1000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26 95,67 3,34% 1000 AAA

* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties
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De Zuid-Afrikaanse rand na Zuma



nen in bittere armoede leeft.
President Ramaphosa krijgt
het vertrouwen van het ANC,
de partij van wijlen Nelson
Mandela, en van de finan -
ciële markten. Hij blijft voor-
lopig tot volgend jaar presi-
dent. Dan zijn er
presidentsverkiezingen. Dat
een eind gekomen is aan de
politieke onzekerheid, is veel
waard. De waardedaling van

de rand is gestopt. De gouver-
neur van de Zuid-Afrikaanse
centrale bank benadrukte dat
nog eens enkele weken gele-
den op het Wereld Econo-
misch Forum in Davos. De
waarheid gebiedt ons echter
te melden dat de ommekeer
al sinds november was inge-
zet. Het is dan ook de vraag
of dat veel te maken heeft
met de machtswissel aan de
top.

Ingezet herstel
Cyril Ramaphosa moet nu de
kapitaalvlucht stoppen door
het vertrouwen van inves-
teerders terug te winnen. Als
hij daarin slaagt, kan ook het
vertrouwen van de rating-
agentschappen terugkeren.
Wegens de massa’s schanda-
len (er zijn al meer dan acht-
honderd klachten ingediend)
waren de ratings voor de
Zuid-Afrikaanse obligaties
sterk verlaagd. Als dat lukt,
kan een begin worden ge-
maakt met het herstel van de
economie. Tegelijk zou dan
ook eindelijk iets worden ge-
daan aan de gigantische
werkloosheid.
Blijkbaar is hoop op beter-
schap de motor achter het
herstel van de rand. Midden
november betaalden de Zuid-
Afrikanen nog 17 rand voor
een euro. Nu is dat nog 14,5
rand, bijna 15 procent min-
der. Het zou ons niet verba-
zen mocht de rand verstevi-
gen richting zijn niveau van
april 2015. Toen kwam een
euro overeen met 12,75 rand.
Voor de statistieken: tien jaar
eerder (eind 2005, begin
2006) kostte een euro slechts
7,50 rand. Maar om weer
naar dat niveau terug te ke-
ren, zal er nog heel wat water
voorbij Kaap de Goede Hoop
moeten stromen.

Topdebiteuren
De belangrijkste drie rating-
bureaus, Fitch, Moody’s en
Standard & Poor’s, blijven
voorlopig bij hun negatieve
beoordeling. Maar als de po-
litieke rust terugkeert en de
economische situatie verbe-
tert, kan dat snel veranderen.
Obligaties van topdebiteuren,
die nu al een aantrekkelijk
rendement opleveren, zullen
dan sterk in waarde stijgen.

Geïnteresseerde beleggers in
Zuid-Afrikaanse obligaties
wijzen we op de recente
obligatie van KwF in onze
selectie. De emissie heeft
een coupon van 7,50 procent.
Ze vervalt op 10 november
2022. We introduceerden de
stukken tegen 99,69 procent.
Intussen zijn ze al wat duur-
der geworden, waardoor het
rendement licht gezakt is.
Tegen een koers van 100,5
procent haalt u toch nog al-
tijd 7,37 procent voor een de-

biteur met de best mogelijke
rating.
De Europese Investerings-
bank heeft een groot aantal
ZAR-obligaties uitstaan met
een waaier aan looptijden.
Ook dat is een topdebiteur,
zodat u bij de aankoop van
een lening enkel het munt -
risico loopt. Het rendement
van die obligaties schommelt
tussen 7,18 procent voor een
restlooptijd van een jaar tot
meer dan 8 procent bij een
looptijd tot 2026. z

Het jaar van de hond
De Chinezen vieren dit jaar het Jaar van de Hond. De hond is een
positief teken in de Chinese dierenriem. Mensen die geboren zijn
in het teken van de hond zijn loyaal, geduldig en betrouwbaar. Dit
jaar zal stabiliteit brengen, geloven de Chinezen. Maar voor men-
sen die geboren zijn in het Jaar van de Hond is dit een jaar met
extra uitdagingen. Misschien een uitgelezen moment om te kijken
naar de Chinese yuan, de valuta van de tweede grootste econo-
mie in de wereld.
De Chinese renminbi is de officiële valuta van de Volksrepubliek
China. ‘Renminbi’ betekent ‘geld van het volk’. De renminbi
behoort tot de valuta ‘yuan’ en de koers daarvan is gekoppeld aan
een korf met 24 munten. De Chinese monetaire autoriteiten leg-
gen een richtkoers vast, waarrond fluctuaties met 2 procent naar
boven of naar onderen mogelijk zijn. Met hun gigantische geld -
reserves proberen ze de stabiliteit van de munt te garanderen.
Maar ze slagen daar slechts gedeeltelijk in. Veel buitenlands kapi-
taal vloeit weg, dikwijls richting dollar.
Wie zich bewust is van het wisselkoersrisico kan, als beperkte
diversificatie, opteren voor obligaties in yuan. Bekende debiteuren
hebben leningen in die munt uitstaan. Volkswagen International
Finance heeft een lening met een coupon van 3,50 procent. Ze
vervalt op 23 januari 2019. Ze is te koop tegen 99,20 procent,
waardoor het rendement uitkomt op iets meer dan 4 procent.
Standard & Poor’s geeft een rating BBB+. De yuan lening van de
petroleumreus BP loopt ook nog slechts een jaar, maar ze heeft
een betere rating (A-). Bij een koers van 98,75 procent bekomt
het rendement op 4,50 procent. Bij die twee leningen bedragen de
kleinste coupures 1 miljoen yuan (+/- 127.000 euro).
Beleggen in China kan ook via obligaties van Chinese bedrijven.
Evergrande (rating B-) bijvoorbeeld. De grootste Chinese vast-
goedontwikkelaar sloot het vorige boekjaar af met een omzet van
211 miljard yuan (+/- 27 miljard euro) en een nettowinst van
18 miljard yuan (2,3 miljard euro). De dollarlening heeft een cou-
pon van 7,5 procent en loopt tot 28 juni 2023. Ze is te koop tegen
101,95 procent, waardoor het rendement 7 procent bedraagt.

OBLIGATIEFOCUS

De nieuwe president
Ramaphosa moet 
de kapitaalvlucht

stoppen door 
het vertrouwen 

van investeerders
terug te winnen.

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,2327 +15,51%
EUR/GBP 0,8824 +3,26%
EUR/NOK 9,6724 +9,40%
EUR/SEK 9,9826 +5,61%
EUR/CAD 1,5561 +11,53%
EUR/AUD 1,5633 +12,75%
EUR/NZD 1,6782 +13,46%
EUR/ZAR 14,482 +4,32%
EUR/TRY 4,6674 +19,23%
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In tegenstelling tot de voor-
beeldportefeuille heb ik
mijn aandelen CF Indus-
tries niet verkocht. Waren
de resultaten van het vierde
kwartaal voldoende gunstig
om de aandelen te behouden
of zijn er betere alternatie-
ven? 

Voor het vierde kwartaal op
rij kwamen de resultaten van
CF Industries boven de ver-
wachtingen uit. Dat zou sug-
gereren dat de aandelen te
behouden zijn. Maar beter
dan verwacht betekent niet
noodzakelijk goed. CF In-
dustries is de voorbije jaren
uitgegroeid tot de grootste
producent ter wereld van
stikstofhoudende meststof-
fen of nitraten (chemisch
symbool N). De meststoffen-
gigant boekte in het vierde
kwartaal een recurrent (zon-
der uitzonderlijke elemen-
ten) nettoverlies van 3 mil-
joen dollar of -0,02 dollar
per aandeel. Te vergelijken
met een analistenconsensus
van -8 dollarcent per aan-
deel. Dat ligt dus lichtjes bo-
ven de verwachtingen.
Er was geen probleem met
de omzet. De gemiddelde
analistenverwachting be-
droeg 989 miljoen dollar.
Daar kwam CF met 1,1 mil-
jard dollar 10 procent boven-
uit. Bovendien is dat 27 pro-
cent meer omzet dat de
867 miljoen dollar in het
vierde kwartaal van 2016.
Deze keer levert de omzet-

toename wel betere resulta-
ten, omdat de kosten minder
sterk zijn toegenomen. Zo
klom de recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda) van
133 miljoen dollar in het laat-
ste kwartaal van 2016 naar
260 miljoen dollar voor het
vierde kwartaal van vorig
jaar. Ook goed nieuws was
de vaststelling dat CF Indus-
tries nooit meer meststoffen
heeft verkocht in het vierde
kwartaal dan in de periode
oktober-december 2017 (af-
gerond 5,3 miljoen ton).
Maar de winstmarges blijven
mijlenver verwijderd van die
van enkele jaren geleden. De
marktreactie op de resulta-
ten was positief (+1,5%). Als
we het hele jaar 2017 bekij-
ken, dan zien we een recur-
rent verlies van 59 miljoen
dollar of -0,25 dollar per
aandeel, tegenover een winst
per aandeel van 0,47 dollar
voor het boekjaar 2016. Dat

ondanks een recordcijfer in
volumes van afgerond
20 miljoen ton en een jaar-
omzet van 4,13 miljard dol-
lar, die 12 procent hoger lag
dan in 2016. De analisten-
consensus voor dit jaar ligt
op een omzetherstel tot
4,4 miljard dollar en een
winst per aandeel van
0,90 dollar per aandeel.
Tot in december maakte CF
Industries deel uit van de
voorbeeldportefeuille. Maar
we vonden het aandeel te
duur geworden. Daar blijven
we bij op basis van meer dan
12 keer de verhouding on-
dernemingswaarde (ev) ten
opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor dit jaar.
We denken dat er in de
meststoffenaandelen andere,
goedkopere en dus betere
keuzes zijn, zoals Mosaic en
Nutrien (beide rating 1B).
Om dat illustreren blijft het
advies voor CF Industries
‘verkopen’ (rating 3B). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Zijn er betere alternatieven voor CF Industries?

Chat mee op DONDERDAG 
1/3  VAN  12 TOT 13 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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Hebt u ook een 
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we
een actuele vraag van een
abonnee. Hebt u ook een
beleggingsvraag? 
Mail die dan naar inside -
beleggen@roularta.be.
 Misschien leest u hier dan
het antwoord.

Donderdag 22/2: Doro AB, Tesla Motors, Aandelenlijsten
Vrijdag 23/2: Orange Belgium, Gilead Sciences, Voorwoord
Maandag  26/2: Nyrstar, Beleggerscompetitie, Grondstoffen (goud)
Dinsdag 27/2: Lezersvraag (CF Industries), Deceuninck, Deere&Company
Woensdag 21/2: Aedifica, MDxHealth,  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 1 MAART
AB InBev: jaarresultaten 2017
Argen-x: jaarresultaten 2017
Biocartis: jaarresultaten 2017
Rio Tinto: jaarresultaten 2017
Zalando: jaarresultaten 2017

VRIJDAG 2 MAART
Bois Sauvage: jaarresultaten  2017
Jensen Group: jaarresultaten 2017
Mithra Pharmaceuticals: jaarresultaten
2017
Proximus: jaarresultaten 2017
Roularta Media Group: jaarresultaten
2017

DINSDAG 6 MAART 
Hamon: jaarresultaten 2017
Ontex: jaarresultaten 2017

WOENSDAG 7 MAART
Agfa-Gevaert: jaarresultaten 2017
TINC: jaarresultaten 2017
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