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We steken al weken
niet onder stoelen of
banken dat we ver-

wachten dat er een moeilijke
beursperiode zit aan te ko-
men. Het zal de komende
weken duidelijk worden of
de terugval ook op Wall
Street is ingezet en de top
van eind september in de in-
dexen ook de top voor enige
tijd is geweest. We denken
dat het al dan niet sluiten
van een handelsdeal tussen
de Verenigde Staten en
China daarin een cruciaal
element zal zijn.
We blijven ervan uitgaan dat
we in 2019, net als in de zo-
mer van 2011 en begin 2016,
voor een serieuzere terugval
op de beurs staan. Vermits
die nog wat ernstiger kan
zijn dan de twee voor-

gaande, denken we dat het
de moeite loont in te grijpen
in de aandelenportefeuille.
Want anders laten we rende-
ment liggen en Europese be-
leggers hebben de jongste ja-
ren weinig overschot. Het is
alweer van de eerste helft
van 2015 geleden dat de
meeste Europese indexen
nog eens een nieuwe top
hebben bereikt.
Daarom moet het de ambitie
zijn niet tevreden te zijn met
bijvoorbeeld 15 procent ver-
lies als de indexen gemid-
deld 20 procent lager zijn.

Het is met andere woorden
de keuze voor een ‘absolute
return’ (een zo hoog moge-
lijke opbrengst halen, wat
ook de beursomgeving is) in
plaats van ‘relatieve return’
(het louter proberen de in-
dex te verslaan). Dat bete-
kent wel dat men zich op
glad ijs begeeft. Men be-
treedt het domein van
markttiming en dat houdt ri-
sico’s in en gaat verder dan
het kiezen van de betere be-
drijven en het vermijden van
ondernemingen met zwak-
kere vooruitzichten.

Cash biedt kansen
Maar we willen nog niet ge-
zegd hebben dat de langdu-
rige stijging sinds maart
2009 met deze zwaardere
correctie definitief zal afge-
lopen zijn. Die analyse kun-
nen we pas met wat meer
zekerheid maken in de loop
van volgend jaar of zelfs nog
wat later. Maar we houden
er wel nog rekening mee dat
de top van deze stieren-
markt op Wall Street nog
substantieel hoger kan lig-
gen dan wat we enkele we-

ken geleden hebben gezien.
De opgebouwde cash kan
ons bij een terugval volgend
jaar één mooi voordeel ople-
veren. We beschikken dan
over de middelen om favo-
rieten die de jongste jaren
vrij hoog gewaardeerd wer-
den tegen redelijke prijzen
te kunnen oppikken. In de
eerste plaats Belgische favo-
rieten, zoals Kinepolis en
Melexis. Twee van onze
spectaculairste groeiverha-
len van het afgelopen decen-
nium, die de jongste jaren te
duur waren om een positie
in te nemen. De voorbije we-
ken hebben ons hoop gege-
ven dat we deze aandelen
mogelijks volgend jaar tegen
een redelijke waardering
kunnen oppikken voor de
voorbeeldportefeuille. De
recente correctie in Europa
heeft laten zien dat met zo’n
algemene terugval ook top-
aandelen niet worden ge-
spaard. Integendeel, soms
gooien paniekerige aandeel-
houders hun aandelen
waarop ze nog een fraaie
winst hebben, het eerst bui-
ten. z
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We hopen 
volgend jaar
langetermijn-

favorieten tegen
redelijke prijzen te
kunnen oppikken.



EVS

Tekenen van beterschap

Om een dubbele reden is
er de voorbije dagen en
weken opnieuw schot

gekomen in de koers van
EVS, de Waalse speler met
een unieke positie in de we-
reld van de livesportverslag-
geving. De eerste reden zijn
de beter dan verwachte cij-
fers over het derde kwartaal.
De tweede reden is dat con-
current Evertz een belang
van ruim 3 procent heeft ge-
nomen, wat de speculatie
heeft doen oplaaien dat er
een bod op EVS op komst is.
ING maakte er begin no-
vember zelfs een volledig
rapport over, waarin de be-
drijfsleiding werd opgeroe-
pen om aandeelhouders-
waarde te maximaliseren
door de vennootschap te
verkopen aan de hoogste
bieder. De richtprijs van
ING voor het bod is 31 euro
per aandeel.
De eerste helft van 2018
toonde nog een beduidend
lagere omzet dan vorig jaar,
ondanks de aanwezigheid
van twee grote sportevene-
menten dit jaar. EVS kan dan
extra inkomsten halen uit de
verhuur van materiaal tij-
dens die megaspektakels.
Het is dus niet onbegrijpelijk
dat CEO Muriel De Lathou-
wer in de loop van de zomer
aan de kant werd geschoven.
De omzet bleef in de eerste
zes maanden steken op
44,1 miljoen euro. Dat is
maar liefst 8,7 miljoen euro,
of 16,5 procent, minder dan
de 52,8 miljoen euro in de
eerste helft van vorig jaar.
Halen we de extra verhuur
van materiaal in verband
met de twee grote sporteve-
nementen eruit, dan is er
een achteruitgang met afge-
rond 35 procent. Dan was er
eindelijk wat licht aan het

eind van de tunnel met een
stijging van de omzet met
12,9 procent in het derde
kwartaal, van 26,3 naar
29,6 miljoen euro.
Dat cijfer was in oktober al
aangekondigd. Het was dan
ook uitkijken naar de posi-
tieve impact op de winstcij-
fers. De lagere omzet in de

periode januari-juni had
 geleid tot een duik met 
81,8 procent minder be-
drijfswinst (ebit; van 12,8
naar 2,3 miljoen euro), of
een duik in de ebit-marge
van 24,3 naar 5,3 procent.
Het derde kwartaal laat een
ebit-stijging van 35,3 procent
zien tot 7,5 miljoen euro. Bo-
vendien ligt het cijfer ook 

11 procent boven de gemid-
delde analistenverwachting
en houdt het een herstel van
de ebit-marge in van 21,2
naar 25,4 procent voor de
periode juli-september. Het
nettoresultaat in het derde
kwartaal is bijna verdubbeld
van 3,8 naar 7,4 miljoen euro,
of van 0,28 naar 0,54 euro
per aandeel.
Ondanks het betere derde
kwartaal staat het omzetcij-
fer na negen maanden nog
altijd 6,7 procent in het rood
(73,7 versus 79,0 miljoen
euro) en ligt de ebit nog
bijna de helft lager dan in
dezelfde periode vorig jaar:

van 18,4 naar 9,9 miljoen
euro (-46,4%). Enkel het net-
toresultaat is na drie kwarta-
len bijna 40 procent hoger
dan in dezelfde periode vo-
rig jaar (18,0 versus 12,9 mil-
joen euro), maar dat heeft
enkel te maken met een een-
malige belastingwinst van
6,6 miljoen euro in de eerste
jaarhelft. Het management
onder leiding van CEO ad
interim Pierre De Muelena-
ere blijft bij de eerder aange-
kondigde omzet tussen 115
en 130 miljoen euro voor het
volledige boekjaar (analis-
tenconsensus 117 miljoen).
Het verbeterde orderboek
tot 34,7 miljoen euro, of een
verbetering met 37,7 procent
ten opzichte van vorig jaar,
is inderdaad een lichtpunt.
EVS betaalt een interim-
 dividend van 0,50 euro per
aandeel.

Conclusie
EVS zakte naar een diepte-
punt eind oktober, maar
sinds de bekendmaking van
de participatie door Evertz
en het beter dan verwachte
derde kwartaal zit het aan-
deel weer in de lift. De
 omzetvork van 115 tot
130 miljoen euro lijkt weer
haalbaar. De waardering is
gezakt tot 9 keer de ver-
wachte winst en tot 8 keer
de verwachte verhouding
ondernemingswaarde (ev)
tegenover de bedrijfskas-
stroom (ebitda). Door de
kansen op een overname
verhogen we andermaal het
advies. z

Koers: 20,70 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 282 miljoen euro
K/w 2017: 9,5
Verwachte k/w 2018: 9
Koersverschil 12 maanden: -26 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -29 %
Dividendrendement: 4,8 %

Verschenen op insidebeleggen.be
op 20 november

Advies: speculatief koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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De kansen op een
overname van EVS
zijn toegenomen.



Facebook heeft de beden-
kelijke eer dat het van de
zogenoemde FAANG-

bedrijven dit jaar de slecht-
ste beursprestatie neerzet.
Het aandeel viel met 27 pro-
cent terug naar het laagste
niveau in meer dan twee
jaar. Het bedrijf ligt van alle
kanten onder vuur door pri-
vacyschandalen en beschul-
digingen van inmenging in
verkiezingen. Daarnaast zijn
er strubbelingen aan de top
en is de ontevredenheid bij
de werknemers groot. Na de
tegenvallende cijfers van het
tweede kwartaal hebben
ook de aandeelhouders de
handdoek gegooid. Face-
book bleef voor het eerst
sinds 2015 achter op de ver-

wachtingen. Sindsdien gaat
het met het aandeel van
kwaad naar erger.
Facebook bestaat uit vier
platformen: de sociaalnet-
werksite Facebook, Insta-
gram (gekocht voor 1 mil-
jard dollar in 2012),
WhatsApp (gekocht voor
19 miljard dollar in 2014) en
de berichtendienst Messen-
ger. Op dit moment komt
het overgrote deel van de
omzet van Facebook.
Whats App telt 1,5 miljard
gebruikers, maar het blijkt
erg moeilijk er geld aan te
verdienen. Dat lukt bij In-
stagram iets beter, al is er
nog veel werk aan de win-
kel. Facebook moet er zich
voor hoeden gebruikers niet
voor het hoofd te stoten met
te veel advertenties.
De groep boekte in het
derde kwartaal een omzet

van 13,73 miljard dollar. Dat
is een derde meer dan een
jaar eerder, maar een toe-
name met slechts 3,7 pro-
cent tegenover het tweede
kwartaal. De kosten stegen
een stuk sneller dan de om-
zet (+53 %). Die trend tekent
zich al enkele kwartalen af.
De juridische uitgaven en de
kosten voor beveiliging rij-
zen de pan uit. Door de kos-
tenstijging bleef de toename
van de bedrijfswinst
(5,78 miljard dollar) in het
derde kwartaal beperkt tot
13 procent. Op kwartaalbasis
was er zelfs een daling met
1,4 procent. De operationele
marge daalde voor het derde
kwartaal op rij en bedraagt
nu 42 procent, tegenover 44
procent in het tweede kwar-
taal en zelfs 50 procent een
jaar eerder. De nettowinst
klom met 11 procent naar
1,76 dollar per aandeel, wat
20 dollarcent onder de ver-
wachtingen was.
Facebook telde in het derde
kwartaal 1,495 miljard ge-
bruikers die dagelijks actief
zijn. Dat is 9 procent meer
dan vorig jaar en 1,6 procent
meer dan in het tweede
kwartaal. Alle platformen
van de groep samen tellen

2 miljard dagelijkse gebrui-
kers. In Europa was er een
lichte achteruitgang, maar
in de Verenigde Staten en
Canada bleef het aantal ge-
bruikers stabiel. Facebook
groeit vooral in regio’s waar
de gemiddelde omzet per
gebruiker nog laag is. De ge-

middelde omzet per gebrui-
ker bedraagt nu 6,09 dollar.
In Europa (8,82 dollar) en
vooral de Verenigde Staten
(27,61 dollar) ligt dat cijfer
veel hoger.
In het lopende vierde kwar-
taal zal de omzet trager
vooruitgaan dan in de voor-
bije verslagperiode. De con-
sensus gaat uit van een groei
met ongeveer 25 procent. De
uitgaven zullen niet afne-
men, wat een verdere druk
op de marges impliceert. Fa-
cebook verwacht voor 2019
een groei van de uitgaven
met ongeveer de helft, waar-
door die uitkomen op 40 à
50 procent van de omzet.
Ondanks de hogere kosten
boekte de groep een vrije
kasstroom van 4,1 miljard
dollar. Dat brengt het totaal
sinds begin 2018 op iets
meer dan 12 miljard dollar.
Facebook is zo goed al
schuldenvrij en beschikte na
het einde van het derde
kwartaal over 41,2 miljard
dollar aan liquiditeiten.

Conclusie
Facebook zit in een weinig
benijdenswaardige positie.
De groei vertraagt en het
sentiment bij de investeer-
ders is negatief. Daardoor
kan de koers van het aandeel
op korte termijn nog zak-
ken. Facebook blijft wel nog
steeds geliefd bij adverteer-
ders. Het genereert hoge
kasstromen en staat finan -
cieel sterk. We vinden het
wel nog te vroeg om al in te
stappen. z

FACEBOOK

De zwakste van de FAANG’s

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 november

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

Koers: 132,43 dollar
Markt: Nasdaq
ISIN-code: US30303M1027
Ticker: FB US
Beurskapitalisatie: 381,1 miljard dollar
K/w 2017: 18
Verwachte k/w 2018: 15
Koersverschil 12 maanden: -27 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -27 %
Dividendrendement: -
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De kosten stegen
sneller dan de omzet.



FRANCO-NEVADA

Rots in de branding

Het Canadese royalty- en
streamingbedrijf in
edelmetalen Franco-

Nevada (FNV) heeft een 
beter dan verwacht derde-
kwartaalrapport voorge-
steld. Na een minder tweede
kwartaal, waarin de produc-
tie van edelmetalen terug-
viel tot 107.333 troy ounce
goudequivalent, kwam er
een herstel tot 120.021 troy
ounce. In het derde kwartaal
van 2017 bedroeg de produc-
tie 123.787 troy ounce. Na
negen maanden is er een da-
ling met 9,3 procent tot
343.025 troy ounce goude-
quivalent. Die daling was
verwacht, hoewel minder
uitgesproken, door de tijde-
lijk lagere productie van de
Candelaria-mijn in Chili.
Volgend jaar verwacht FNV
de eerste productiebijdrage
van Cobre Panama, het gi-
gantische koper- en goud-
project van First Quantum.
Het betaalde in oktober de
laatste schijf van 1 miljard
dollar voor de bouw van het
project. Eerder dit jaar be-
taalde FNV 356 miljoen dol-
lar om het aandeel in de
edelmetalenproductie op te
trekken van 80 naar 100 pro-
cent. Op basis van de activa
zal de edelmetalenproductie
tegen 2022 klimmen naar
565 à 595.000 troy ounce
goudequivalent. Voor dit
jaar mikt FNV op 440 à
470.000 troy ounce (497.745
in het recordjaar 2017).
FNV betaalde in oktober
214,8 miljoen dollar voor 
minerale rechten op de
schalieolie- en gasgebieden
van de Amerikaanse olie- en
gasproducent Continental
Resources in  Oklahoma.
FNV leende 200 miljoen
dollar uit de kredietfaciliteit
van 1,1 miljard (nettokaspo-

sitie van 76,9 miljoen eind
september). Het gaat om een
aanzienlijke investering, die
vanaf 2019 inkomsten garan-
deert. Die zouden tegen
2029 oplopen tot jaarlijks 30
à 35 miljoen dollar. De over-
eenkomst voorziet in de ko-
mende drie jaar nog telkens
in 100 miljoen extra investe-

ringen. Die worden ver-
sneld, want nog voor het
jaareinde zal FNV 35 à
55 miljoen extra investeren.
De stevige diversificatie in
olie en gas verhoogde de in-
komsten daaruit in het derde
kwartaal met 110 procent 
tegenover 2017, tot 26,2 mil-
joen dollar. De jaarverwach-
ting is opnieuw opgetrok-

ken. Initieel bedroeg die 50 à
60 miljoen dollar. Die vork
ging later naar 65 à 75 mil-
joen, en nu naar 75 à 85 mil-
joen dollar.
Tegen 2022 mikken de Ca-
nadezen op een omzet van
120 à 140 miljoen dollar.
Dankzij de hogere olie- en
gasinkomsten daalde de
groepsomzet in het derde
kwartaal slechts licht tegen-
over het derde kwartaal vo-
rig jaar (-0,5 % tot 170,6 mil-
joen dollar), maar dat cijfer
bleef wel aanzienlijk boven
de gemiddelde analistenver-

wachting van 159,2 miljoen.
De gezuiverde bedrijfskas-
stroom (zonder eenmalige
elementen, rebitda) steeg
met 0,5 procent tot
134,7 miljoen dollar, en de
gezuiverde nettowinst per
aandeel zakte van 0,30 naar
0,29 dollar (0,26 dollar ver-
wacht). FNV verwacht bij
ongewijzigde grondstoffen-
prijzen tegen 2022 een toe-
name van de rebitda met
minstens 30 procent. De
enige vastgelegde vergoe-
ding die FNV nog moet beta-
len, is 250 miljoen dollar in
de komende drie jaar aan
Continental Resources. Aan-
gezien de groep jaarlijks
500 miljoen dollar kasin-
komsten genereert, waarvan
een derde via het jaarlijks
stijgende dividend terug-
vloeit naar de aandeelhou-
ders, zal de kaspositie zich
vanaf 2019 opbouwen. We
gaan ervan uit dat FNV
nieuwe deals sluit, zowel in
edelmetalen als in olie en
gas. Al lijken de kansen in
edelmetalen nu beperkter.

Conclusie
Het aandeel van FNV her-
stelt na een mindere peri-
ode. Uiteraard blijft de evo-
lutie van de goudprijs
bepalend. Het aandeel pres-
teert gemiddeld beter dan de
goudmijnen en de goudprijs,
zowel in opgaande als in
neergaande markten. FNV is
een stevige rots in de bran-
ding, die we voor de lange
termijn vasthouden in de
voorbeeldportefeuille. z

Koers: 68,35 dollar
Ticker: FNV US
ISIN-code: CA3518581051
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 12,7 miljard dollar
K/w 2017: 62
Verwachte k/w 2018: 58
Koersverschil 12 maanden: -17 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -14,5 %
Dividendrendement: 1,4 %

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 november

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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De kaspositie zal zich
vanaf 2019

opbouwen, waardoor
we nieuwe deal

mogen verwachten.



Midden mei ging afge-
rond 15 procent van
de koers af nadat Jen-

sen Group voor het eerst in
meerdere jaren een onaan-
gename verrassing voor zijn
aandeelhouders had moeten
aankondigen. De ontwikke-
ling van het orderboek in
het eerste kwartaal van 2018
was de boosdoener. Dat
bleek eind maart 6 procent
minder goed gevuld dan
eind maart 2017. Het gevolg
was een omzetwaarschu-
wing. Rekening houdend
met de geproduceerde ma-
chines en de goederen in be-
werking, lag de productie -
reserve in de fabrieken toen

32,7 procent lager dan eind
maart 2017. Eind december
2017 was er nog een surplus
van 2 procent tegenover
eind december 2016.
Doorgaans zijn onderne-
mingen laat met hun waar-
schuwingen dat het minder
goed gaat, maar hier ziet het
ernaar uit dat de specialist
in industriële wassystemen
te voorzichtig is geweest. Na
negen maanden zijn de op-
brengsten met 2,5 procent
gestegen, tot 258,4 miljoen
euro (van 252,0 miljoen
euro). Dat betekent een
kwartaalomzet van 77,4 mil-
joen euro. Dat cijfer ligt wel-
iswaar 1,1 miljoen euro of 
1,4 procent lager dan in het
derde kwartaal van 2017,
maar wel zo’n 8 procent bo-
ven de analistenconsensus.
Extra geruststellend was de

prognose van de bedrijfslei-
ding dat de jaaromzet verge-
lijkbaar zal zijn met die van
vorig jaar. Toen bedroeg die
338,1 miljoen euro, of 
6,3 procent meer dan in
2016. Het management doet
die voorspelling vooral op
basis van een nog steeds
meer dan degelijk aantal
binnengehaalde orders in de
eerste negen maanden, goed
voor 224,8 miljoen euro. Dat
is 8,4 procent minder dan in
dezelfde periode van 2017,
maar na de eerste jaarhelft
waren er 12,8 procent min-
der orders geboekt dan in de
eerste helft van 2017. Het
persbericht betrof een tra-
dingupdate, zodat we niet
weten hoe de resultaten in
het derde kwartaal zijn
 geëvolueerd. We krijgen
daarvan ook geen indicatie.
In de eerste jaarhelft is wel
aan rendabiliteit ingeboet.
De bedrijfskasstroom
(ebitda) bleef nagenoeg on-
veranderd (-0,3%) op
18,5 miljoen euro (van 2,37
naar 2,36 euro per aandeel).
De ebitda-marge daalde van
10,7 naar 10,2 procent. Het
bedrijfsresultaat (ebit) liet
zelfs een daling met 2,5 pro-
cent zien, naar 15,9 miljoen

euro, wat een krimp van de
ebit-marge van 9,4 naar 8,8
procent inhoudt. Het netto-
resultaat bedroeg 11,4 mil-
joen euro, of 1,46 euro per
aandeel. Dat is een toename
met 2,8 procent tegenover
de 11,1 miljoen euro voor de
eerste helft van 2017. Mede

door het royale dividend
was er opnieuw sprake van
een financiële schuld van
netto 15,1 miljoen euro half-
weg het jaar.
Jensen Group wordt gecon-
troleerd door de Deense fa-
milie Jensen via Jensen In-
vest (51,7%). Wereldwijd
bekeken is er bovendien
maar één grote, niet-beurs-
genoteerde concurrent, het
Duitse Kannegieser. De or-
kaan Michael berokkende
de belangrijkste productie-
faciliteit van Jensen USA
grote schade, maar de verze-
keringsdekking blijkt toerei-
kend te zijn.

Conclusie
Het groeiverhaal van Jensen
Group blijft intact. Het valt
wel te betreuren dat de
voorbarige omzetwaarschu-
wing bij de tussentijdse ver-
klaring van het eerste kwar-
taal de bedrijfstop nu doet
beslissen de tradingupdates
na het eerste en het derde
kwartaal stop te zetten. Het
toenemende internationale
toerisme (hotels) en de ver-
regaande vergrijzing (ver-
zorgingsinstellingen) blijven
gunstige factoren op lange
termijn. De waardering is
aanvaardbaar tegen 13 keer
de verwachte winst voor
2019 en ruim 8 keer de ver-
houding ondernemings-
waarde (ev) tegenover de
bedrijfskasstroom (ebitda)
voor volgend jaar. We zijn
tevreden met onze advies-
verhoging na de halfjaarcij-
fers. z

JENSEN GROUP

2018 vergelijkbaar met 2017

Verschenen op insidebeleggen.be
op 20 november

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 35,90 euro
Ticker: JEN BB
ISIN-code: BE0003858751
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 281 miljoen euro
K/w 2017: 13,5
Verwachte k/w 2018: 14,5
Koersverschil 12 maanden: -9 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -10 %
Dividendrendement: 2,8 %
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Het groeiverhaal van
Jensen Group blijft

intact.



De recente daling van de
olieprijs bleef niet zon-
der gevolgen voor de

aandelen van de beursgeno-
teerde energiegroepen. Be-
gin oktober noteerde de prijs
van een vat ruwe olie nog op
het hoogste peil in bijna vier
jaar. Maar toen sloeg het
sentiment om. De markt
vreest opnieuw voor een
overaanbod door de combi-
natie van een recordproduc-
tie in de Verenigde Staten en
de lagere economische acti-
viteit in Europa en Azië, die
de vraag doet afkalven. In
het OPEC-kartel bestaat
geen eensgezindheid om
minder olie op te pompen.
Iran is gekant tegen produc-
tieverlagingen en de positie
van Rusland is nog onduide-
lijk.
Het aandeel van Royal
Dutch Shell moest sinds be-
gin oktober iets meer dan 
10 procent inleveren. Daar
konden de goede resultaten
van het derde kwartaal niets
aan veranderen. Shell boekte
met een nettowinst van
5,62 miljard dollar (+37% op
jaarbasis) het beste resultaat
van de voorbije vier jaar. De
Upstream-afdeling (olie- en
gaswinning) profiteerde van
de aantrekkende olieprijzen.
De winst van de afdeling
kwam uit op bijna 1,9 miljard
dollar, tegenover 562 mil-
joen dollar een jaar eerder.
Ook de gasdivisie deed het
goed met een winst van
2,3 miljard dollar, tegenover
1,3 miljard in dezelfde pe -
riode in 2017. Sinds de over-
name van BG Group is Shell
een belangrijke speler in de
productie van lng (vloeibaar
aardgas). De Downstream-
divisie zag haar winst afkal-
ven van 2,66 naar 2,01 mil-
jard dollar door de lagere

raffinagemarges en hogere
onderhoudskosten. De aan-
gepaste operationele kas-
stroom steeg met 46 procent
naar 14,7 miljard dollar.
Daarvan nam de Upstream-
afdeling met 7,3 miljard dol-
lar ruim de helft voor haar
rekening, gevolgd door Gas
(3,7 miljard) en Downstream

(2,9 miljard dollar).
Een klim van de olieprijs
met 10 dollar per vat levert
6 miljard dollar aan extra
kasstromen op. De vrije kas-
stroom kwam uit op 8 mil-
jard dollar. Dat volstond om
de dividenduitkeringen, de

aandeleninkopen en de in-
trestbetalingen te dekken.
Shell reduceerde zijn schuld
in het derde kwartaal met
1,7 miljard dollar. Over de
vier voorbije kwartalen ging
er 8,3 miljard dollar af. Daar-
door daalde de schuldgraad
van 29,2 naar 23,1 procent.
Het blijft de bedoeling 
20 procent te halen. De ver-
koop van activa leverde al
meer dan 30 miljard dollar
op. In 2014 investeerden
Shell en BG Group samen
nog 45 miljard dollar. Dat
cijfer zal dit jaar afnemen
naar 25 miljard dollar en de
komende jaren stabiliseren
op 25 à 30 miljard dollar. De

daling kwam er in hoofdzaak
door lagere uitgaven voor
exploratie en het uitstellen
of faseren van projecten.
Het tussentijdse dividend
blijft ongewijzigd op 47 dol-
larcent. Shell pakte eerder
dit jaar uit met een inkoop-
programma van 25 miljard
dollar. In oktober werd de
eerste tranche van 2 miljard
dollar afgerond. De groep
wil 2,5 miljard dollar halen
tegen eind januari. Het pro-
gramma moet eind 2020 zijn
afgerond. Op basis van de
gemiddelde inkoopprijs tot
nu zal het aantal aandelen
met 600 miljoen verminde-
ren (-7%). Dat is gunstig
voor de aandeelhouders,
omdat de winst dan over
minder aandelen wordt ge-
spreid.

Conclusie
Ondanks de positieve evolu-
ties op operationeel vlak
blijft Shell op korte termijn
onderhevig aan de grillen
van de olieprijs. Gezien de
vele geopolitieke onzeker -
heden, zal de volatiliteit op
de oliemarkt nog een tijdje
hoog blijven. Door de hoge
kasstromen komen de aan-
deelhoudersvergoedingen
niet in gevaar. We verwach-
ten dat het programma van
aandeleninkoop en het ro -
yale dividend de koers zal
ondersteunen. Een mooie
defensieve keuze voor de
voorbeeldportefeuille. z

ROYAL DUTCH SHELL

Olieprijs overschaduwt resultaten

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 november

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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Koers: 26,94 euro
Ticker: RDSA NA
ISIN-code: GB00B03MLX29
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 224,2 miljard euro
K/w 2017: 12
Verwachte k/w 2018: 11,5
Koersverschil 12 maanden: +8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -4%
Dividendrendement: 6,0%

De aandeelhouders -
vergoeding komt niet 

in gevaar.



UCB zit op schema om
zijn jaarprognose te ha-
len. Dat bleek uit het

derdekwartaalrapport. De
omzet steeg in de eerste ne-
gen maanden met 3,3 pro-
cent tot 3,44 miljard euro.
Zonder wisselkoerseffecten
bedroeg de stijging 6 pro-
cent. In de eerste jaarhelft
klom de groepsomzet met 
2 procent tot 2,27 miljard
euro (+6%).
De vijf kernproducten van
UCB - Cimzia (immunolo-
gie); Vimpat, Keppra en Bri-
viact (epilepsie); en Neupro
(parkinson en rustelozebe-
nensyndroom) - boekten
een stevige omzetgroei
(+6%) tot 2,78 miljard euro
(+12% zonder wisselkoers -
effecten). Cimzia boekte 
3 procent meer omzet
(1,05 miljard euro). Vimpat
(+13% tot 795 miljoen euro)
en de nieuwkomer Briviact
(+70% tot 97 miljoen) ken-
den de grootste groei. Oud-
gediende Keppra stabili-
seerde op 608 miljoen euro,
terwijl Neupro licht terug-
viel (-1% tot 228 miljoen).
De verwachtingen voor 2018
bleven ongewijzigd: een om-
zetvork van 4,5 à 4,6 miljard
euro, een recurrente be-
drijfskasstroom (rebitda)
van 1,3 à 1,4 miljard en een
recurrente nettowinst per
aandeel van 4,3 à 4,7 euro. In
het eerste halfjaar klom de
rebitda met 7 procent, tot
794 miljoen euro (+12% zon-
der wisselkoerseffecten). De
nettowinst nam met 27 pro-
cent toe tot 574 miljoen
euro, en de recurrente
netto winst met 22 procent
tot 3,09 euro.
Het nieuws uit de klinische
pijplijn was gemengd. Een
tegenvaller was de gefaalde
fase IIb-studie met dapiroli-

zumab pegol (in ontwikke-
ling met Biogen) bij patiën-
ten met systemische lupus,
een moeilijk te behandelen
auto-immuunziekte. De ont-
stekingsremmer bimekizu-
mab boekte dan weer posi-
tieve fase IIb-resultaten in
een studie bij patiënten met
psoriatische artritis. Dit jaar
starten twee fase III-studies
en in 2019 krijgen we de fase
III-studieresultaten bij

 patiënten met psoriasis.
Daarnaast is het uitkijken
naar verdere studieresulta-
ten met rozanolixizumab.
Met dat kandidaat-genees-
middel tegen auto-immuun-
ziekten zit UCB in het vaar-
water van ARGX-113 van
Argenx. Rozanolixizumab
zit minstens een jaar ach-
terop in de klinische ont-
wikkeling, en boekte tegen-
over ARGX-113 minder
sterke werkings resultaten
met vooral hogere veilig-

heidssignalen. Dat bleek bij
de presentatie van fase II-
resultaten in de spierziekte
myas thenia gravis. UCB
start in 2019 een fase III-
studie voor die indicatie.
UCB presenteert begin de-
cember, op de bloedziekte-
conferentie ASH, wellicht
fase IIa-studieresultaten

met rozanolixizumab in de
bloedziekte ITP.
Het is uitkijken naar de ont-
wikkelingen rond Evenity.
Binnenkort geeft de CHMP,
het Europese adviesorgaan
van het Europese genees-
middelenagentschap
(EMA), advies over de Euro-
pese goedkeuring van dat
kandidaat-geneesmiddel te-
gen osteoporose. Vorig jaar
moest UCB het goedkeu-
ringsdossier bij het Ameri-
kaanse geneesmiddelen-
agentschap (FDA) opnieuw
indienen nadat in een fase
III-studie mogelijke hart-
problemen waren opgedo-
ken. De FDA beslist in de
zomer van 2019 over de
goedkeuring. De markt re-
kent op een goedkeuring,
maar schat het commerciële
potentieel wel lager in dan
het blockbuster-potentieel
van voorheen.

Conclusie
Het aandeel van UCB pres-
teert de jongste tijd opval-
lend sterk in een moeilijk
beursklimaat. De waarde-
ring blijft aanvaardbaar, te-
gen 16,3 keer de verwachte
winst 2018 en een onderne-
mingswaarde (ev) van
11,6 keer de verwachte be-
drijfskasstroom (ebitda)
2018. Het aandeel is nog te
behouden, maar rond
80 euro wacht een stevige
weerstand. Een investering
in moederholding Tubize
blijft de voorkeur genieten
door de hoge korting op de
intrinsieke waarde. z

UCB

Positief momentum

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

Koers: 75,56 euro
Ticker: UCB BB
ISIN-code: BE0003739530
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 14,7 miljard euro
K/w 2017: 18,3
Verwachte k/w 2018: 16,3
Koersverschil 12 maanden: +22 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +13 %
Dividendrendement: 1,6 %
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De FDA beslist in de
zomer van 2019 over
de goedkeuring van

Evenity.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 november



De ergste competitieve
druk lijkt voorbij in
windenergie. Vooral

vorig jaar daalden de prijzen
van windturbines en dus
ook de marges van de pro-
ducenten, maar het derde
kwartaal bevestigde dat de
prijzen stabiliseren. Vestas
zag de prijzen van nieuwe
orders stijgen van 0,71 mil-
joen naar 0,78 miljoen euro
per MWh. Dat komt volgens
de Deense producent niet
alleen door de stabilisatie
van de prijzen, maar ook
door een grotere gemid-
delde omvang van de
nieuwe projecten en wind-
turbines. Groot is dus mooi

in de windturbinemarkt, en
daar profiteert Vestas als
wereldleider in de productie
en onderhoud van onshore
windturbines volop van.
Vestas zag in het derde
kwartaal de nieuwe bestel-
lingen met een kwart toene-
men. Het orderboek voor de
windturbines staat nu op
een record van 10,3 miljard
euro. Ook op langere termijn
blijven de vooruitzichten
goed. De windindustrie ver-
velt van een jonge, gesubsi-
dieerde sector naar een rij-
pere markt die zonder
subsidies kan. Die overgang
gaat gepaard met pittige
concurrentie, die volgens
Vestas een consolidatie zal
uitlokken. Voor Vestas bete-
kent dat een toekomst met
gestage groei bij stabiele
marges. De Denen rekenen
op een winstmarge van min-

stens 10 procent over de cy-
clus heen, met een vrije
cashflow die altijd positief
zou moeten zijn.
In de resultaten van het
derde kwartaal zitten nog de
sporen van de prijsdalingen.
De bedrijfswinst daalde
naar 276 miljoen euro, te-
genover nog 355 miljoen in
dezelfde periode vorig jaar.
De marge daalde van 12,9
naar 9,7 procent. De vooruit-
zichten voor dit jaar werden
bevestigd. Dat betekent een
marge van ongeveer 10 pro-
cent op een omzet van zo’n
10 miljard euro. De genera-
tie van vrije cashflow werd
wel neerwaarts bijgesteld,
van 400 miljoen naar
100 miljoen euro. Die daling
reflecteert de sterke stijging
van de nieuwe bestellingen
en de stijgende voorraden.
De gestage groei op langere
termijn moet van drie fron-
ten komen. De hoofdactivi-
teit, de productie van on -
shore windturbines, kan de
volgende jaren bijdragen
aan de winstgroei dankzij de
stabilisatie van de prijzen en
gestage groei van de orders.
Vestas verwacht dat de ver-
koop jaarlijks 3 tot 5 procent
stijgt door een combinatie
van een stijgende mondiale

vraag en een stijgend markt-
aandeel
De meer cyclische verkoop
van turbines wordt steeds
meer ondersteund door de
stabielere inkomsten uit het
onderhoud van windturbi-
nes. Die activiteit is erg lu-
cratief. In het derde kwar-
taal verdiende Vestas een

100 miljoen euro bedrijfs-
winst op 409 miljoen euro
omzet, goed voor een marge
van 24,4 procent. Eind sep-
tember was de contract-
waarde van de onderhouds-
portefeuille gestegen tot
13,2 miljard euro. De vraag
stijgt met een kleine 10 pro-
cent per jaar. Tegen 2020
moet de omzet uit onder-
houd 50 procent hoger zijn
dan in 2016. Nu al is de divi-
sie goed voor 40 procent van
de bedrijfswinst.
Een derde pijler van het
businessmodel van Vestas is
de verkoop van offshore
windturbines. Vestas sloot
daarvoor een joint venture
met Mitsubishi Heavy In-
dustries. Die droeg in het
voorbije kwartaal 23 miljoen
euro bij aan de winst, na de
opstartverliezen van de
voorbije jaren. Dat is een op-
steker, want de vraag naar
windturbines op zee zal het
snelst groeien (15 à 20% per
jaar), verwacht Vestas.

Conclusie
De bevestiging van de stabi-
lisatie van de prijzen bracht
een koerssprong, maar toch
blijft de waardering met een
koers-winstverhouding van
17 en een ondernemings-
waarde van 6,5 keer de be-
drijfscashflow heel redelijk
voor een bedrijf met gun-
stige perspectieven op lange
termijn. De onderhoudscon-
tracten zorgen voor een
steeds bredere stabiele basis
van de resultaten. Het ad-
vies blijft ‘koopwaardig’. z

VESTAS

Prijsstabilisatie bij stijgende orders

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 60,9 euro
Ticker: VWS
ISIN-code: DK0010268606
Markt: Xetra
Beurskapitalisatie: 12,8 miljard euro
K/w 2017: 14
Verwachte k/w 2018: 17
Koersverschil 12 maanden: +13 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +5 %
Dividendrendement: 1,8 %

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 novemberIS

Nu al is de
onderhoudsdivisie

goed voor 40 procent
van de bedrijfswinst.
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X-Fab is als zogenaamde
foundry, die in onder-
aanneming halfgelei-

ders en andere componen-
ten produceert, sterk
onderhevig aan de economi-
sche cyclus. Bovendien is
bijna de helft van de omzet
gerelateerd aan de autosec-
tor, wat het cyclische karak-
ter nog versterkt.
Foundries hebben hoge
vaste kosten, waardoor de
bezettingsgraad van de ma-
chines bepalend is voor de
rendabiliteit. X-Fab bezit zes
fabrieken: drie in Duitsland,
en telkens één in Frankrijk,
de Verenigde Staten en Ma-
leisië. Bij een terugval in de
economische activiteit zijn
onderaannemers vaak het
eerste slachtoffer.
X-Fab presenteerde tegen-
vallende cijfers over de pe -
riode tussen juli en septem-
ber. De omzet klom op
jaarbasis nog met 8 procent
naar 151,4 miljoen dollar. Dat
cijfer lag wel 3 procent lager
dan in het tweede kwartaal
en onder de eigen prognose
van 154 tot 159 miljoen dol-
lar. Het mindere kwartaal-
rapport kwam niet helemaal
onverwacht. Enkele weken
eerder had Melexis, de
grootste individuele klant
van X-Fab, al een omzet-
waarschuwing uitgestuurd.
X-Fab zag de bedrijfswinst
(ebit) nog met 12,5 procent
toenemen naar 14,4 miljoen
dollar, wat het totaal na ne-
gen maanden in 2018 op
33,8 miljoen dollar brengt.
X-Fab wil in drie kernmark-
ten groeien: automobiel, in-
dustriële toepassingen en de
medische sector. Automo-
biel, de grootste afdeling,
zette met 11 procent de
grootste omzetgroei neer, tot
73,9 miljoen dollar. Industri-

ële toepassingen stonden
voor 20,2 miljoen dollar
(+21%). De activiteiten voor
de medische sector krompen
met 5 procent naar 6,3 mil-
joen dollar.
De inkomsten uit prototypes
stegen met 10 procent naar
14,1 miljoen dollar. Die acti-
viteit is veelbelovend, want
prototypes zijn de eerste

stap naar nieuwe contracten.
Ook de consumenten -
afdeling groeide, maar de
omzet van X-Fab France, het
vroegere Altis Semiconduc-
tor, daalde met 11 procent.
Dat is niet onverwacht, want
X-Fab heeft de fabriek om-
gebouwd om er vanaf 2019
halfgeleiders voor de auto-
industrie te kunnen bouwen.

Toch ziet het er niet naar uit
dat er op korte termijn veel
behoefte is aan extra pro-
ductiecapaciteit.
Het management van X-Fab
spreekt over een voorraad-
correctie, maar de omvang
van de neerwaartse bijstel-
ling van de prognoses ver-
raadt dat er meer aan de
hand is. De malaise in de au-
tosector, goed voor bijna de
helft van de omzet, sijpelt
vrij snel door naar de toe -
leveranciers. Autofabrikan-
ten bouwen hun voorraden
af door de talrijke onzeker-
heden op de markt. Han-

delsconflicten houden de
sector gegijzeld en in Eu-
ropa wegen de hetze tegen
dieselvoertuigen en de
nieuwe uitstoottests op de
verkopen.
X-Fab ging tot nog toe uit
van een jaaromzet tussen
615 en 655 miljoen dollar.
Dat werd verlaagd naar 582
tot 589 miljoen dollar. De
nieuwe prognose impliceert
dat de omzet in het vierde
kwartaal blijft steken tussen
132 en 138 miljoen dollar, te-
genover nog 154 miljoen vo-
rig jaar. Eerder had X-Fab
een bedrijfswinst tussen 50
en 70 miljoen vooropgesteld.
Dat daalde naar 28 tot
32 miljoen dollar. De bete-
kent dat er in het vierde
kwartaal een bedrijfsverlies
tussen 2 tot 6 miljoen dollar
zal zijn. Een ontnuchtering
voor de aandeelhouders na
de optimistische prognoses
van begin dit jaar. X-Fab had
na het tweede kwartaal nog
288 miljoen dollar aan liqui-
diteiten in kas.

Conclusie
De halfgeleiderindustrie
kampt met een cyclische te-
rugval en dat is erger dan al-
leen maar een voorraadcor-
rectie. Er is de eerstvolgende
kwartalen geen beterschap
in zicht. De kans is daarom
groot dat de consensusprog-
noses voor 2019 te optimis-
tisch zullen blijken. Het aan-
deel kan dan ook nog een
tijdje onder druk staan. z

X-FAB

Halfgeleidercyclus is gekeerd

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

BI

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 november

Koers: 5,01 euro
Ticker: XFAB FP
Markt: Euronext Parijs
ISIN-code: BE0974310428
Beurskapitalisatie: 660,4 miljoen euro
K/w 2017: 13
Verwachte k/w 2018: 18,5
Koersverschil 12 maanden: -46 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -47 %
Dividendrendement: -

Volgens de
jaarprognose zal er 
in het vierde kwartaal
een bedrijfsverlies 

zijn.
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inside beleggen markt in beeld

Het duurde lang, maar uitein-
delijk vond Exmar met het
Argentijnse YPF een huurder
voor zijn drijvende lng-fabriek
Carribean. De fabriek zal wor-
den ingezet in de haven van
Bahia Blanca voor een groot-
schalig project om schaliegas

uit te voeren. De naam van de
fabriek wordt gewijzigd in
Tango. De analisten reageer-
den verheugd op het nieuws.
Exmar verwacht met de deal
een bedrijfskasstroom
(ebitda) van ongeveer 43 mil-
joen dollar per jaar te halen.
Ook de beleggers reageerden
opgelucht op het lang ver-
wachte nieuws. De trend van
het aandeel keerde naar stij-
gend.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 6,75 euro
Ticker: EXM BB
ISIN-code: BE0003808251

Carlos Ghosn, de topman van
Renault, werd in Japan opge-
pakt wegens financiële malver-
saties bij Nissan. Hij wordt
ervan beschuldigd dat hij een
te laag loon aan de belastingen
heeft aangegeven en dat hij
fraude heeft gepleegd met

bezittingen van Nissan. Als
gevolg daarvan werd hij als
voorzitter ontslagen bij Nissan.
Bij Renault, dat een alliantie
heeft met Nissan werd de
tweede man, Thierry Bolloré,
benoemd tot plaatsvervan-
gend CEO. Sommige analisten
stelden de alliantie Renault-
Nissan ter discussie, maar
politici ontkenden dat met
klem.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 60,45 euro
Ticker: RNO FP
ISIN-code: FR0000131906

Het zinkbedrijf Nyrstar kreeg
een noodlening van 350 mil-
joen dollar van de Neder-
landse grootaandeelhouder
Trafigura. De nieuwe faciliteit
treedt in werking vanaf 30
november 2018, maar tot dan
moet Nyrstar in ruil voor een

voorafbetaling van 220 mil-
joen dollar aandelen in de
Australische smelter Port Pirie
in onderpand geven. Daarmee
is het liquiditeitsprobleem
opgelost, maar de schulden-
last blijft bestaan. Het is dus
wachten op andere maatrege-
len om de balans recht te trek-
ken en de schulden te herfi-
nancieren. De koers van Nyrs-
tar steeg aanvankelijk fors na
het nieuws, maar leverde snel
weer veel terrein in. Nyrstar
blijft een centjesaandeel.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 0,71 euro
Ticker: NYR BB
ISIN-code: BE0974294267

Over de eerste helft van het
boekjaar 2018-2019 pres-
teerde Greenyard niet schitte-
rend. Zo daalde de omzet met
3,6 procent tot 1,983 miljard
euro, terwijl de bedrijfskas-
stroom (ebitda) 40 procent
lager uitkwam op 41,2 miljoen

euro. De marge brokkelde af
van 3,3 à 2,1 procent. Green-
yard wijst op het uitzonderlijk
warme weer, de scherpe con-
currentie en de moeilijke
marktomstandigheden. Netto
leed de groep een verlies van
68,1 miljoen euro. De productie
in Hongarije, die stillag door
een listeriabesmetting, werd
weer opgestart. De aanvanke-
lijke koersdaling werd snel
ongedaan gemaakt. De trend
van het aandeel blijft wel
dalend.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 8,05 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
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Royal Dutch Shell heeft
in het derde kwartaal de
winst zien stijgen. Dat

stelt de energiereus in staat
het dividend, de rentebeta-
lingen, de inkoop van eigen
aandelen en de verdere af-
lossing van schulden te dek-
ken. Intussen moest het aan-
deel flink achteruit, mede
door een spectaculaire te-
rugval van de olieprijs. De
koers is nu ruim 10 procent
lager dan midden oktober. 
We komen weer in de buurt
van de langetermijnsteun
rond 25 euro. Het brutodivi-
dendrendement van 6 pro-
cent moet dividendjagers
aantrekken. Het lijkt ons
een geschikt moment om
puts te schrijven of zelfs een

call te kopen. Maar beide op
maximaal vier maanden,
want mogelijk blijft het bij
een kortstondig herstel.
Even geleden schreven we
de call december 2018 met
uitoefenprijs 28,00 euro. We
kregen daar 1 euro voor.
Vandaag is dat contract nog
0,20 euro waard. Op 21 de-
cember loop het wellicht
waardeloos af. De winst is
dan binnen. Met de geschre-
ven put december 2018 met
uitoefenprijs 30,00 euro
gaat het wat minder. Daar-
voor kregen we 2,59 euro en
vandaag is de prijs iets ho-
ger. We hebben nog een
kleine maand om actie te
ondernemen. Wie dat con-
tract nog niet schreef, krijgt

een nieuwe kans. We zou-
den opteren voor een iets
langere termijn.

Geschreven put
Schrijf de put Royal Dutch
Shell maart ’19 met uitoe-
fenprijs 28 euro @ 2,22 euro
We rekenen op een zij-
waartse koersbeweging. Zo-
lang de koers beweegt rond
het huidige niveau, zitten
we goed. Stijgen mag ook.
Bij een daling onder 28 euro
riskeren we aangewezen te
worden. Maar zolang de da-
ling niet lager gaat dan
25,78 dollar (28 - 2,22) ma-
ken we geen verlies. Mocht
dat toch gebeuren, dan ko-
pen we de stukken tegen
28 euro en kijken we uit om

eventueel calls te schrijven.
Maar zover zijn we nog niet.

Gekochte call
Koop de call Royal Dutch
Shell maart ’19 met uitoe-
fenprijs 27 euro @ 1,00 euro
Een andere strategie is reso-
luut à la hausse te gaan met
een gekochte call met een
uitoefenprijs rond de hui-
dige koers. Dat contract zal
snel in de winst zitten als de
koers van Royal Dutch Shell
boven 27 euro stijgt. Vanaf
een beurskoers van 28 euro
beginnen we winst te ma-
ken. Dat komt neer op een
koersstijging van 3,5 pro-
cent. We hebben tijd tot 
15 maart 2019 om dat scena-
rio af te wachten. z

Koper wordt vaak
 beschouwd als een
 barometer die de

 gezondheid van de wereld -
economie meet. Maar een
barometer is niet altijd een
betrouwbare weervoorspel-
ler en dat geldt ook voor de
voorspellende kwaliteiten
van de koperprijs. Het basis-
metaal kostte in juni meer
dan 7250 dollar per ton, het
hoogste peil in meer dan
vier jaar. De aanleiding van
de plotse prijshausse was de
vrees voor sociale onrust bij
Escondida, de grootste
 kopermijn ter wereld. Het
kwam uiteindelijk niet tot
een staking en koper corri-
geerde tijdens de zomer-
maanden richting 5600 dol-
lar per ton.
Koper was geen alleen-
staand geval, want de prij-
zen van alle basismetalen

daalden fors in die periode.
De aandacht van de markt
verschoof naar het uitdij-
ende handelsconflict tussen
de Verenigde Staten en
China. De markt interpre-
teerde de importheffingen
als negatief voor de vraag
naar basismetalen. Recente
data lieten ook zien dat de
economieën van Japan en
Duitsland, respectievelijk de
derde en de vierde grootste
ter wereld, in het derde
kwartaal volledig stilvielen.
Ook in China vertraagde de
groei, terwijl voor 2019 een
verdere afkoeling wordt ver-
wacht. China is traditioneel
de grootste afnemer van
 basismetalen. Blijven over:
de Verenigde Staten. Maar
de grootste economie ter
wereld bevindt zich niet op
een economisch eiland en
het is onvermijdelijk dat ook

daar een groeivertraging zal
volgen.

Pessimisme verrekend
Sinds augustus beweegt de
koperprijs in een vrij nauwe
prijsvork. Op dit moment is
er een klein aanbodover-
schot op de globale markt
voor geraffineerd koper. Dat
heeft enerzijds te maken
met de lagere vraag, maar
anderzijds ook met het
 aanbod. Dit jaar waren er
opvallend weinig productie-
onderbrekingen. Toch is er
niet veel nodig om het sur-
plus te doen omslaan in een
deficit. De Chinese overheid
besliste de kredietvoorwaar-
den te versoepelen en heeft
ook opnieuw een versnel-
ling hoger geschakeld voor
investeringen in infrastruc-
tuur. Die namen in oktober
al met 10 procent toe.

Samengevat verdisconteren
de koperprijzen op dit mo-
ment een vrij pessimistisch
scenario. De markt houdt
geen rekening met de im-
pact van eventuele proble-
men aan de aanbodzijde. We
zien de koperprijs niet te-
rugvallen naar het diepte-
punt van drie jaar geleden.
Op langere termijn blijft de
vraag naar koper groeien.
Onder meer investeringen
in infrastructuur voor her-
nieuwbare energie en de uit-
rol van de nieuwe generatie
mobiele netwerken (5G)
vergen grote hoeveelheden
koper. Een eventuele han-
delsovereenkomst of min-
stens een toenadering tus-
sen China en de Verenigde
Staten op de G20-top in
 Argentinië van later deze
maand kan eveneens tot een
opluchtingsrally leiden. z

GRONDSTOFFEN

Koper in een steeds nauwere prijsvork

OPTIES

Profiteren van de dip bij Royal Dutch Shell
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inside beleggen portefeuille

De beurzen blijven het
moeilijk hebben om een
herstelbeweging op

gang te brengen. Sinds de val
in oktober kwam er twee
keer een herstel, maar dat
duurde slechts enkele dagen.
We geloven dat enkel een
toenadering – en liefst een
handelsdeal – tussen de Ver-
enigde Staten en China tij-
dens de G20-top in Argenti-
nië een wat langere,
stevigere herstelbeweging
op gang kan brengen. 
De volgende bijeenkomst
om naar uit te kijken, is de
OPEC-meeting op 6 decem-
ber. De olieprijs is de voor-
bije weken terugvallen en
het lijkt niet vanzelfspre-
kend dat de OPEC en niet-
OPEC-leden een consensus
bereiken en de productie
voldoende beperken om de
vrees voor een overaanbod
weg te nemen. Te meer om-
dat de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump hint op
een deal, waarbij de VS
Saudi-Arabië niet straffen
voor de moord op Jamal
Khashoggi in ruil voor een
lagere olieprijs. We worden
dan ook een stuk voorzichti-
ger over de olieprijs voor
2019. We gaan defensiever

door de oliedienstenwaar-
den Schlumberger en Tech-
nipFMC in te ruilen voor
het robuuste olieaandeel
Royal Dutch Shell (lees ook
blz. 128 en 133).
Aan de andere kant stijgt ons
optimisme over de alterna-
tieven goud en uranium voor
2019. De goudmijnaandelen
kregen tikken na de bekend-
making van de derdekwar-

taalcijfers, ook McEwen Mi-
ning. Vandaar dat we hier al
een aankooplimiet leggen.

McEwen Mining: fraaie
koopkans
De aandelen van goudmij-
nen werden afgestraft voor
hun winstcijfers van het
derde trimester. Helaas was
McEwen Mining geen uit-
zondering op die regel. De
koers van de goudmijn, die
vernoemd is naar de stichter

Robert McEwen, kreeg een
tik van 8 procent en blijft
sindsdien onder druk staan.
De 65-jarige McEwen is een
levende legende in de goud-
sector, omdat hij in 1993
Goldcorp heeft gesticht en
de beurskapitalisatie ideed
oplopen van 50 miljoen naar
8 miljard dollar. Vandaag is
hij CEO en referentieaan-
deelhouder van McEwen
Mining. De goud- en zilver-
mijn heeft drie produce-
rende mijnen, twee projec-
ten zijn in ontwikkeling
(Lexam VG Gold en Gold
Bar) en ze heeft een potenti-
eel koperproject (Los Azu-
les).
Positief eerder dit jaar was
het nieuws over de El Gallo-
goudmijn in Mexico. Zonder
ingrepen en investeringen
loopt de productie van die
mijn stilaan op haar einde.
Maar een nieuwe haalbaar-
heidsstudie laat een verlen-
ging met twaalf jaar toe, met
een jaarlijkse productie van
47.000 troy ounce goudequi-
valenten, tegenover 33.500
troy ounce in de eerste ne-
gen maanden van dit jaar.
Die productie ligt dus per-
fect in lijn met het huidige
volume. De eerste fase om

de productie te verlengen
vereist wel een investering
van 41 miljoen dollar.
De productiecijfers in het
derde kwartaal werden vrij
neutraal onthaald. De San
José-mijn in Argentinië (be-
lang van 49%) produceerde
bijna 21.700 troy ounce gou-
dequivalenten in de periode
juli-september. Dat is in lijn
met de periode van vorig
jaar. Na drie kwartalen le-
vert dat 64.100 troy ounce
goudequivalenten op, ook
weer een vergelijkbaar re-
sultaat met de periode ja-
nuari-september 2017. De El
Gallo-goudmijn produ-
ceerde 10.450 troy ounce
goudequivalenten in het
derde kwartaal, heel wat
meer dan de 7200 troy
ounce in het derde kwartaal
van vorig jaar, zodat na ne-
gen maanden de jaarprog-
nose van 32.000 troy ounce
al is overschreden.
Daar kwam na drie kwarta-
len ook nog de productie van
37.750 troy ounce bij van het
vorig jaar voor 35 miljoen
dollar overgenomen Black-
Fox goudmijncomplex in
Timmins (Canada). Die
goudmijn kan dit jaar voor
een jaarproductie van
48.000 ounce goudequiva-

Nagelbijtend richting G20-top

Nieuws uit de bedrijven
Energie
- 7C Solarparken: in de aanloop naar de derde-
kwartaalresultaten op 28 november bedragen
de consensusverwachtingen een omzet van
33 miljoen euro en een bedrijfskasstroom
(ebitda) van 29 miljoen euro.

Vergrijzing
- Biocartis: volgens de tradingupdate over het
derde kwartaal blijft het aantal geïnstalleerde
Idylla-toestellen groeien. De jaarprognose
wordt opgetrokken van 925 naar 950 à 975. De

verkoop van cartridges verdubbelde in de eer-
ste negen maanden, maar zou met 130.000 à
135.000 onder de verhoopte 140.000 liggen.
Meer hierover in een van de volgende num-
mers.
- Mithra Pharmaceuticals: kondigde aan dat
het een exclusieve licentie van tien jaar heeft
verleend aan Neo Health Product voor de anti-
conceptiering Myring, als die op de markt komt
in Australië en Nieuw-Zeeland. Op de CDMO-
faciliteit in Flémalle bij Luik werden 1800 zon-
nepanelen geïnstalleerd.

McEwen Mining wil
zijn goudproductie

tegen 2021 optrekken
met de helft.
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we kopen 100 aandelen Royal Dutch Shell tegen koers; 1000
aandelen McEwen Mining tegen maximaal 1,70 dollar
Verkoop: we verkopen 35 aandelen Kraft Heinz tegen minimaal 52,60 dollar
(aangepast!) en 40 aandelen tegen minimaal 54,20 dollar; 60 aandelen
Schlumberger tegen koers; 150 aandelen TechnipFMC tegen koers; 100 aandelen
Suedzucker tegen minimaal 13,25 euro (aangepast!); 30 aandelen Fresenius
tegen minimaal 52,20 euro (aangepast!)      

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
111.536,07  (88,0%)      15.155,42 (12,0%) 126.691,49  (100%)
Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +0,6% Bel20 -13,5%
Eurostoxx50 -10,5% MSCI World -0,6%

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

lenten zorgen. Black-Fox
heeft bovendien extra ver-
werkingscapaciteit en biedt
een aantrekkelijke synergie
met het overgenomen Lexam
VG Gold, dat vier geavan-
ceerde exploratieactiva heeft
in Timmins. In tegenstelling
tot de afgelopen kwartalen
lagen de productiekosten van
de El Gallo-mijn flink lager
dan het jaar voordien (pro-

ductiekosten van 946 naar
696 dollar per troy ounce in
het derde kwartaal).
Het kwartaalverlies van
13,3 miljoen dollar, of
0,04 dollar per aandeel, kon
op veel minder begrip reke-
nen. Maar het zware investe-
ringsprogramma en de ge-
zakte goudprijs eisen hun tol.
De ambitie is de jaarlijkse
productie op te trekken rich-

ting 250.000 troy ounce te-
gen 2021 (prognose van
171.000 ounce voor 2018),
waarbij een cruciale rol is
weggelegd voor het nieuwe
project Gold Bar, waar het
doel blijft de productie in het
eerste kwartaal van 2019 op
te starten. De groep werkt
aan een kapitaaloperatie van
90 miljoen dollar.
Het is overduidelijk dat

McEwen Mining een heel
hoge hefboom biedt op de
evolutie van de goudprijs
(bèta van 2,9). Dat wreekt
zich als de goudprijs een
doffe periode kent. Dit aan-
deel is een fraaie koopkans
voor een termijn van meer-
dere jaren. Vandaar dat we
een kooplimiet leggen voor
de voorbeeldportefeuille
(koopwaardig; rating 1C). z
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Na de tussentijdse ver-
kiezingen van begin
deze maand behield de

Republikeinse partij van de
Amerikaanse president Do-
nald Trump de meerderheid
in de Senaat. Maar ze ver-
loor wel het Huis van Afge-
vaardigden aan de Democra-
ten. Daardoor zal Trump
wellicht geen nieuwe belas-
tingverlagingen aankondi-
gen die het begrotingstekort
nog erger zouden maken.
Voor de Amerikaanse dollar
is dat goed nieuws.

11 procent stijging
De dollar verstevigt al sinds
maart tegenover de euro.
Aan het begin van dit jaar
kwam een dollar overeen
met 0,79 euro. Vandaag moe-
ten we al 0,877 euro betalen
voor een dollar. Dat is een
stijging van 11 procent. Sinds
eind december 2015 heeft de
Amerikaanse centrale bank
(Fed) de officiële korteter-
mijnrente al acht keer ver-

hoogd met 0,25 procent, tot
2,25 procent. Nog meer ren-
teverhogingen zitten in de
pijplijn, wellicht nog één dit
jaar. De inflatie is al een
tijdje aan het stijgen. Van
een dieptepunt in oktober
2015 (0,171 %) zijn we van-
daag op een aanvaardbaar
niveau van 2,5 procent geko-
men.
De duurdere dollar is ook de
obligatiebeleggers niet ont-
gaan. Obligatiefondsen ge-
nieten voor het eerst sinds

maanden weer meer aan-
dacht. Vooral obligaties van
de beste kwaliteit staan in de
belangstelling. In de eerste
plaats obligaties van Ameri-
kaanse emittenten, ten na-
dele van obligaties uit Eu-
ropa en de groeilanden.
Papier in Amerikaanse dol-
lar ondervindt de positieve
invloed van de stijgende
rente en een duurder wor-
dende munt. De schulden op
korte termijn zijn erg be-
geerd.

Stevig renteverschil
Amerikaanse overheidsobli-
gaties in dollar bieden een
renteverschil van 2,5 tot 3
procent tegenover Belgische
of Duitse overheidsobliga-
ties in euro. Het rendement
op de staatsobligatie met een
looptijd van tien jaar be-
draagt er momenteel 3,18
procent. Op leningen met
een looptijd van twee jaar is
de rente opgelopen tot 2,92
procent. Dat is het hoogte
rendement sinds tien jaar.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Samvardhana 1,8 % 06/07/24 89,12 3,99 % 100.000 BB+
EUR Nordex SE 6,5 % 01/02/23 89,39 9,63 % 100.000 B
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 99,13 4,16 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3,00 % 28/02/22 100,96 2,69 % 5000 NR
USD AB InBev NV 2,5 % 15/07/22 94,72 4,07 % 1000 A-
USD Heineken NV 3,5 % 29/01/28 94,29 4,26 % 2000 BBB+
USD DowDuPont Inc* 4,493 % 15/11/25 100,34 4,44 % 2000 A-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 89,90 5,53 % 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25 % 15/12/22 99,91 2,27 % 10.000 A
SEK EIB 1,75 % 12/11/26 105,72 1,00 % 10.000 AAA
CAD Morgan Stanley 3 % 07/02/24 97,24 3,59 % 100.000 BBB+
AUD Citigroup Inc. 3,75 % 27/10/23 100,73 3,59 % 1000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4 % 25/08/23 99,71 4,06 % 2000 BBB-
ZAR KFW 7,50 % 10/11/22 98,22 8,03 % 5000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8 % 01/04/20 85,75 20,81 % 1000 AAA
BRL IBRD 7,5 % 09/06/21 101,54 6,79 % 5000 NR
CNY Daimler International 4,5 % 21/09/21 100,72 4,22 % 1.000.000 A
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

Dollarobligaties zijn erg in trek
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Bedrijfsobligaties brengen
zelfs nog iets meer op. Zelfs
bij debiteuren van goede
kwaliteit vinden we rende-
menten van 3 procent en
meer.
Takeda Pharmaceutical is
zo’n debiteur met een onbe-
rispelijke reputatie. In 1781
begon Chobei Takeda I met

de verkoop van traditionele
Japanse en Chinese kruiden-
geneesmiddelen. De oprich-
ter van Takeda kreeg al snel
een reputatie van zakelijke
integriteit en hoogwaardige
producten. Die kenmerken
en waarden heeft het bedrijf
nog altijd. In België is het Ja-
panse bedrijf vooral bekend
geworden door de overname
van het Leuvense bedrijf 
Tigenix begin mei 2018. On-
langs nam het ook Shire over,
een fabrikant van geneesmid-
delen voor zeldzame ziekten.
Het grootste Japanse farma-
bedrijf heeft een rating A- bij
Standard & Poor’s. De

nieuwe obligatie biedt een
coupon van 4,4 procent en
vervalt op 26 november 2023.
Aangezien de lening a pari te
koop is, bedraagt het rende-
ment een erg mooie 4,4 pro-
cent. Jammer genoeg is de le-
ning slechts te koop in zware
coupures van 200.000 dollar.
Daardoor is ze niet voor elke
belegger toegankelijk.

Aantrekkelijke leningen
Maar niet getreurd. Ook
DowDuPont, een van de
grootste chemieconcerns ter
wereld, heeft een aantrekke-
lijke lening op de markt ge-
bracht. En die is verkrijgbaar
in hapklare coupures van
2000 dollar. Ze loopt tot 15
november 2025 en de coupon
van 4,493 procent brengt het
rendement op 4,502 procent

omdat ze te koop is net onder
pari. Op 1 september 2017 fu-
seerde Dow Chemical met
sectorgenoot DuPont, en
kwam het fusiebedrijf Dow-
DuPont tot stand. Met de le-
ning wordt bijna 2 miljard
dollar opgehaald. Ze heeft
een rating A- gekregen van
S&P waardoor ze behoort tot
de categorie Investment
Grade.
Bij de eerder uitgebrachte
obligaties van topkwaliteit
met een rendement dat ho-
ger ligt dan 4 procent, treffen
we Johnson & Johnson. De
triple A-debiteur heeft een
lening lopen met een coupon
van 3,5 procent. Ze is te koop
tegen 90 procent van de no-
minale waarde waardoor het
rendement meer dan 4,10
procent bedraagt. Maar de

restlooptijd van dertig jaar is
aan de lange kant. Dan liever
de obligatie van Microsoft of
Alphabet. Beide lopen tot
2026. De coupon van 2,4 pro-
cent brengt het rendement
bij het bedrijf van Bill Gates
op 3,70 procent aangezien de
stukken momenteel 91,30
procent kosten. Ook Micro-
soft heeft de hoogste kre-
dietwaardigheid (AAA). Dat
is nog net iets beter dan de
AA+ van Alphabet, het moe-
derbedrijf van Google. De
coupon van die obligatie be-
draagt slechts 1,998 procent.
Maar de effecten zijn te koop
tegen 89,20 procent. Daar-
door komt het rendement op
3,60 procent. Bij Microsoft
en Alphabet zijn er democra-
tische coupures van
2000 dollar. z

Europa wordt steeds meer afhankelijk van Rus-
sisch gas. Er werden al inspanningen geleverd
om dat te veranderen, maar tevergeefs. Onge-
veer 80 procent van de export van Gazprom gaat
naar landen van de Europese Unie. Gazprom is
het grootste bedrijf in Rusland en het grootste
aardgasbedrijf ter wereld. Halverwege dit jaar liet
Gazprom al weten dat het bedrijf dit jaar meer
dan 200 miljard kubieke meter gas zou exporte-
ren. Gazprom is ook erg actief op de obligatie-
markt onder de namen Gaz Capital, Gazprom-
bank en Gazprom zelf. Onlangs kwam laatstge-
noemde met een lening in euro die loopt tot 24
januari 2024. De Russen zijn blijkbaar niet al te
gul, want het rendement op de lening bedraagt
slechts 2,95 procent. Voor een debiteur met
rating BBB- is dat aan de krenterige kant.
Voor liefhebbers van eeuwigdurende obligaties
heeft Gazprombank Finance in 2012 een emissie
met een coupon van 7,875 procent uitgegeven.
Sinds april komt de coupon overeen met de
Amerikaanse basisrente op vijf jaar vermeerderd
met een premie van 7,101 procent. De stukken
zijn te koop tegen 97,75 procent van de nominale
waarde. Coupures kosten 200.000 dollar.

RusHydro, opgericht in 2004, is een Russisch
nutsbedrijf dat elektriciteit opwekt. Sinds eind
2017 heeft de Russische staat 60,6 procent van
het stemrecht in de onderneming. De water-
krachtcentrale Sajano-Sjoesjenskaja is de groot-
ste centrale van RusHydro en is, gemeten naar
gemiddelde jaarproductie, de grootste water-
krachtcentrale van het land en de op vier na
grootste waterkrachtcentrale van de wereld. 
De nieuwe obligatie die het bedrijf heeft uitge-
bracht, komt in aanmerking voor beleggers die
voorstander zijn van groene investeringen. Rus-
Hydro genereert stroom via hernieuwbare ener-
giebronnen waaronder waterkracht, windkracht
en geothermische opwekkingsfaciliteiten. 
Eigenaardig, maar de lening die vervalt op 21
november 2021 is uitgegeven in Chinese yuan.
De coupon bedraagt 6,1252 procent. Omdat de
obligatie te koop is tegen 100,50 procent, komt
het rendement op 5,94 procent. 
De coupures van 1.000.000 yuan komen over-
een met ongeveer 126.645 euro. De obligatie
hoort thuis in de categorie ‘lower medium grade’
met een rating BBB- bij Standard & Poor’s. Dus
net aanvaardbaar.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1409 -2,75 %
EUR/GBP 0,8903 +0,19 %
EUR/NOK 9,7455 +0,48 %
EUR/SEK 10,341 +4,24 %
EUR/CAD 1,5155 +0,98 %
EUR/AUD 1,5744 +1,37 %
EUR/NZD 1,6715 -3,13 %
EUR/ZAR 15,991 -2,59 %
EUR/TRY 6,1096 +34,65 %

Daar zijn de Russen!
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inside beleggen lezersvraag

Heel wat analisten tonen
zich heel positief over het
Nederlandse biotechbedrijf
Kiadis Pharma. Waarom
jullie niet? 

Kiadis Pharma noteert sinds
juli 2015 op Euronext Brus-
sel en Euronext Amsterdam.
De beursgang gebeurde te-
gen 12,5 euro per aandeel.
Het enige product in de pijp-
lijn is ATIR-101, een kandi-
daat-geneesmiddel dat het
immuunsysteem onder-
steunt na een stamceltrans-
plantatie (HSCT), vooral
voor de behandeling van
zeldzame bloedkankers. Het
gaat om een zogenoemd 
T-cell-product, dat wordt
toegediend na een haplo-
identieke transplantatie, een
transplantatie waar maar
voor 50 procent een match is
met de patiënt. Dankzij die
techniek is het makkelijker
donoren te vinden, maar ze
vergroot wel aanzienlijk het
risico op Graft versus Host
Disease (GVHD), waardoor
de lichaamsvreemde T-cel-
len de patiënt aanvallen. Tot
nu wordt vaak chemothera-
pie gebruikt om dat op te
vangen. Kiadis ontwikkelde
met ATIR-101 een nieuwe
techniek, waardoor de T-cel-
len die vatbaar zijn om
GVHD te veroorzaken wor-
den verwijderd.
Er loopt sinds december
2017 een fase III-studie in
zowel Europa als de Ver-
enigde Staten, een vergelij-
kingsstudie met het PTCy- of

Baltimore-protocol, de hui-
dige standaardprocedure. De
voorziene uitlezing van het
eerste deel van de resultaten
is intussen met twaalf maan-
den opgeschoven, tot de
tweede helft van 2020 (mid-
den oktober waren 22 pa-
tiënten gerekruteerd op een
totaal van 250 patiënten).
 Kiadis diende in april 2017
een voorlopige goedkeu-
ringsaanvraag in bij het Eu-
ropese geneesmiddelen-
agentschap (EMA), op basis
van beloftevolle fase II-stu-
dieresultaten. Maar op 12 ok-
tober moest Kiadis opbiech-
ten dat het geplande advies
over de voorlopige goedkeu-
ringsaanvraag door het advi-
serend orgaan van de EMA
(CHMP) is uitgesteld, van
het vierde kwartaal naar de
eerste helft van 2019. Kiadis
vroeg en kreeg extra tijd om
bijkomende vragen te beant-
woorden, al werden er geluk-
kig geen nieuwe klinische
data gevraagd.
Het bedrijf rekent er nog al-
tijd op dat het de verkoop in
de tweede helft van 2019 de
verkoop in een eerste Euro-
pees land kan opstarten. Het
zal de verkoop zelfstandig
organiseren. Toch zaaide het

uitstel twijfel bij de beleg-
gers, want het aandeel ver-
loor sindsdien ruim 40 pro-
cent, deels door een stevige
kapitaalverhoging op 19 ok-
tober. Kiadis gaf 3,9 miljoen
nieuwe aandelen uit (19%
extra) tegen 8 euro, of een
stevige korting van 25 pro-
cent op de laatste koers. Het
was al de derde aandelenuit-
gifte sinds oktober 2017
(ruim 55% extra aandelen
sindsdien).
Het bedrijf beschikt over
voldoende cash tot de
tweede helft van 2020. Ana-
listen hanteren een gemid-
deld koersdoel van 22 euro
en mikken tegen 2030 op
een piekverkoop van
500 miljoen euro in Europa
en de Verenigde Staten sa-
men. Bestaande posities mo-
gen worden aangehouden,
maar voor nieuwe aankopen
zouden we wachten op meer
nieuws over het advies van
de CHMP. Bij een positief
advies verwachten we een
stevige rally en wordt het be-
drijf een overnamekandi-
daat. Houden (rating 2C). z
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Waarom geloven jullie niet in Kiadis Pharma?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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 22/11: Facebook, X-Fab en aandelenlijsten
Vrijdag 23/11: Franco-Nevada, Royal Dutch Shell, voorwoord 
Maandag  26/11:McEwen Mining, lezersvraag (Kiadis Pharma)
Dinsdag 27/11: Kinepolis, Boskalis, opties (Royal Dutch Shell), grondstoffen (koper) 
Woensdag 28/11: Gimv, Sandstorm Gold, pdf
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CHAT mee op DONDERDAG 
29 november. Ga voor de
chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  

DONDERDAG 29 november
Unitronics: resultaten Q3

MAANDAG 3 december
Ascencio: resultaten Q3

DINSDAG 11 december
Colruyt: halfjaarresultaten 2018-‘19

WOENSDAG 12 december
Inditex: resultaten Q3

DONDERDAG 13 december
Metro: resultaten Q3
TUI: resultaten Q3

DINSDAG 18 december
PCB: resultaten Q3

VRIJDAG 21 december
Immo Moury: resultaten 1H
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