
Het Amerikaanse zaken-
blad Forbes pakte on-
langs uit met een cover-

verhaal met de sprekende
titel The End is Near (het
einde is nabij). Daarmee
doelde het op het einde van
de stierenmarkt op Wall
Street, die al aan gang is
sinds maart 2009. Dat is 113
maanden en daarmee de
langste stierenmarkt in de
geschiedenis van de Ver-
enigde Staten. Forbes staat
natuurlijk niet alleen met
dat idee. Heel wat van de ar-
gumenten om een zwaar-
dere terugval in het vooruit-
zicht te stellen, hebben we
ook al eerder gehoord. We
overlopen ze even:
· Groot optimisme bij de
bedrijfsleiders: Forbes haalt
enkele recente enquêtes aan,
waaronder de eigen Business
Roundtable, waaruit blijkt
dat het optimisme van de
Amerikaanse ondernemers
over de toekomst sinds vele
jaren niet meer zo groot is
geweest.
· Amerikaanse expansie in
blessuretijd: desondanks
stellen veel economen dat de
forse belastingverlaging van
president Donald Trump de
opwaartse cyclus enkel heeft
verlengd en voor extra infla-
tiedruk heeft gezorgd, maar
dat we dicht bij een con-
junctuuromslag staan. De
huidige economische expan-
sie duurt al 110 maanden, de
op een na langste periode in
de 164 jaar dat de cijfers sys-
tematisch worden bijgehou-
den.
· Stimulus slaat extra gat in
de begroting: volgens de re-
centste berekeningen zal het
stimuluspakket van presi-
dent Trump een extra gat
van 1600 miljard dollar in de
begroting slaan. Daardoor is

de schuldensneeuwbal in de
VS weer volop aan het rollen
gegaan. De financiële mark-
ten hebben er nu nog geen
aandacht voor. Maar dat kan
plots omslaan, zodra het
overduidelijk wordt dat de
Amerikaanse economie wel
degelijk vertraagt.
· Handelsoorlog kan nare
gevolgen hebben: Trump
dreigt met zijn handelscon-
flicten met heel wat landen,
en dan vooral China, een
ware handelsoorlog te ont-
ketenen, die de groei van de
wereldeconomie zal aantas-
ten en de inflatie zal doen
toenemen.
· Amerikaanse bedrijven
hebben te veel schulden: de
historisch lage rente en de
lange opwaartse economi-
sche cyclus hebben de Ame-
rikaanse ondernemingen er-
toe aangezet flink wat geld
te lenen. In termen van het
bruto binnenlands product
(bbp) is de schuldgraad van
de Amerikaanse bedrijven

geklommen tot 73,5 procent,
het hoogste cijfer ooit.

Nog niet voor meteen
De vermelde argumenten
zijn uiteraard valabel, maar
gelden al een tijdje. Daarin
zitten de kiemen van de
zwaarste beurscorrectie van
het decennium, maar we
denken dat de terugval nog
niet voor meteen is. Hoofd-
artikels als die van Forbes
maken het ook iets minder
waarschijnlijk. Een serieuze
beursduik komt meer onver-
wacht. Gezien de negatieve
sfeer rond de handelsoorlog,
Turkije, Argentinië, Brazilië
enzovoort zal het heel wat
investeerders verrassen dat
de S&P500-index nog eerst
richting 3000 punten of
zelfs wat hoger zal klimmen,
om pas in 2019 een duik te
nemen. Dat blijft ons basis-
scenario, ondanks de recente
turbulenties. De mate
waarin de Europese aande-
lenmarkten Wall Street zou-
den kunnen volgen, zal af-
hangen van wanneer de
Turkse president, Recep
Tayyip Erdogan, zal inbin-
den en vooral hoe bont de
Italiaanse regering het zal
maken met de begroting en
andere thema’s. z
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We denken dat de
terugval op Wall

Street nog niet voor
meteen is.
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inside beleggen aandelen

Euronav rondde in juni de
fusie met het Ameri-
kaanse Gener8 af. De

Antwerpse rederij was al de
grootste onafhankelijke spe-
ler, maar is dankzij de fusie
geëvolueerd naar een capa-
citeit van 19,4 miljoen ton,
nagenoeg het dubbele van de
grootste onafhankelijke con-
current, Frontline.
Het aantal VLCC’s (maxi-
male capaciteit van 330.000
ton) klom van 21 naar 27 en
het aantal Suezmax-schepen
(150.000 tot 165.000 ton)
van 28 naar 43. Dat zijn de
cijfers na de geplande ver-
koop in juni van zes jonge
VLCC’s uit de vloot van Ge-
ner8 voor 434 miljoen dollar,
waarvan 123 miljoen in cash
en 311 miljoen schulden.
Dat geld moet de schuld-
graad onder 50 procent hou-
den. De nettoschuld steeg
van 755 miljoen dollar eind
2017 naar 1,55 miljard eind
juni, maar blijft bij de ge-
zondste in de sector.
De fusie gebeurde volledig
via de uitgifte van 60,9 mil-
joen nieuwe aandelen Euro-
nav, waardoor de voormalige
aandeelhouders van Ge-
ner8 28 procent aanhouden
in Euronav. Het aantal be-
schikbare vlootdagen per
aandeel nam door de trans-
actie toe met 15 procent, in
combinatie met een verjon-
ging van de vloot tot gemid-
deld vijf jaar. Bovendien is
de extra schaalgrootte een
voordeel voor de kosten-
structuur, operationele flexi-
biliteit en de financierings-
mogelijkheden.
Eind juni kondigde Euronav
de overname van de ULCC
Seaways Laura Lynn (capa-
citeit van 442.000 ton) aan
voor 32,5 miljoen dollar. Van
die mammoettankers zijn er

wereldwijd slechts twee. De
andere, de TI Europe, had
Euronav al in zijn bezit.
Uit het tweedekwartaalrap-
port bleek dat de volgende
cylcische opwaartse bewe-
ging nog op zich laat wach-
ten. Al klonk het manage-
ment positiever dan enkele
maanden geleden, dankzij

vier elementen. Vooreerst is
er de toename van de olie-
productie in Rusland en
Iran, na de beperkingen van
het voorbije anderhalf jaar.
Meer aanbod betekent meer
vraag naar tankercapaciteit.
Daarnaast stijgt de kans dat
Iran, onder druk van de
Amerikaanse sancties, de ko-
mende maanden tien tot
dertig VLCC’s uit de wereld-
vloot zal halen om ze in te
zetten voor eigen olie-op-
slag. Een derde element is de
stevige toename in de recy-
clage van oude schepen. In
de eerste jaarhelft werd een
equivalent van 41 VLCC’s
geschrapt, het hoogste cijfer
sinds 1985. Ook het feit dat
de nieuwbouwprijzen ge-
middeld met 8 procent ge-
stegen zijn, is positief.
In combinatie met de aan-
houdende groei van de vraag
naar olie verbeterde de ba-
lans tussen de vraag naar en
het aanbod van tankers licht,

maar onvoldoende om een
tariefherstel mogelijk te ma-
ken. De verwachting blijft
dat dat herstel er komt vanaf
de tweede helft van 2019.
Het daggemiddelde voor de
VLCC’s bedroeg in het
tweede kwartaal 16.751 dol-
lar, tegenover 18.725 dollar
in het eerste kwartaal en
28.351 dollar in het tweede
kwartaal van vorig jaar. Bij
de Suezmax-schepen zakte
het dagtarief naar
12.883 dollar, tegenover
13.334 dollar vorig kwartaal
en 17.341 dollar vorig jaar.
Het nettoverlies werd be-
perkt tot 12,5 miljoen dollar,
dankzij eenmalige meer-
waarden op de verkoop van
de Suezmax Cap Jean en de
fusie met Gener8. Voor het
derde kwartaal is 60 procent
van de capaciteit voor de
spotmarkt vastgelegd tegen
17.100 dollar (VLCC’s) en
12.725 dollar (Suezmax-
schepen). In oktober betaalt
Euronav het minimale inte-
rim-dividend van 6 dollar-
cent per aandeel bruto.

Conclusie
Euronav maakte met de
overname van Gener8 een
nieuwe kwantumsprong,
dicht bij de cyclische bodem.
Het is beter dan ooit gewa-
pend om te profiteren van de
volgende opwaartse bewe-
ging in de olietankermarkt
die er wellicht komt vanaf de
tweede jaarhelft van 2019.
De meest onzekere factor
blijft de hoeveelheid nieuw-
bouwbestellingen. z

EURONAV

Fusie met Gener8 afgerond

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers: 7,14 euro
Ticker: EURN BB
ISIN-code: BE0003816338
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,57 miljard euro
K/w 2017: 927
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: +20%
Koersverschil sinds jaarbegin: -7%
Dividendrendement: 1,7%

De verwachting blijft
dat er tariefherstel

komt vanaf de
tweede helft 

van 2019.



De tussentijdse verkla-
ring van Jensen Group
over het eerste kwar-

taal van 2018 deed analisten
en beleggers enkele maan-
den geleden danig schrik-
ken. Midden mei ging er
plots 15 procent van de
koers af, nadat Jensen
Group voor het eerst in
meerdere jaren een onaan-
gename verrassing voor zijn
aandeelhouders had aange-
kondigd. Eind maart was het
orderboek 6 procent minder
goed gevuld dan eind maart
2017, wat leidde tot een om-
zetwaarschuwing. Als reke-
ning werd gehouden met de
geproduceerde machines en
de goederen in bewerking,
lag de productiereserve in
de fabrieken 32,7 procent la-
ger dan eind maart 2017, te-
genover nog +2 procent eind
december 2017 tegenover
eind december 2016. De om-
zet in de eerste drie maan-
den was niet meteen een af-
knapper: die was met 4,2
procent gestegen tot 86 mil-
joen euro. Vorig jaar be-
droeg de omzettoename 6,3
procent (+5,5 % in de eerste
jaarhelft).
De aandeelhouders keken
dus met meer dan gewone
belangstelling uit naar de
halfjaarresultaten. Die wa-
ren geruststellend en dus
herstelde de koers met 
6 procent. Toch werd al een
klein deel van het koersver-
lies sinds midden mei opge-
haald. In mei had de be-
drijfsleiding nog verklaard
dat het beste rekening kon
worden gehouden met een
lagere omzet in de eerste
helft van 2018. De omzet in
de eerste helft van 2017 be-
droeg 173,5 miljoen euro.
Maar met 181 miljoen euro
staan we halfweg het jaar

toch 4,3 procent hoger dan
in 2017. Het management
was dus te voorzichtig en
kon het productieniveau tot
aan de zomervakantie op
hetzelfde peil houden, on-
danks het dunnere order-
boek. Bovendien lag het
aantal orders met beperkte
levertijden hoger dan ver-
wacht. Een jaaromzetprog-
nose werd niet afgeleverd.
Wel dat in de eerste jaar-
helft met 146,1 miljoen euro
voor 12,8 procent minder or-
ders werden geboekt dan in
de eerste helft van 2017.
In de eerste zes maanden
boette Jensen Group wel
aan rendabiliteit in. De be-
drijfskasstroom (ebitda)
bleef nagenoeg onveranderd
(-0,3%) op 18,5 miljoen euro
(van 2,37 naar 2,36 euro per
aandeel). Dat houdt een te-
rugval van de ebitda-marge
in van 10,7 naar 10,2 procent.
Het bedrijfsresultaat (ebit)
kwam uit op 15,9 miljoen
euro. Dat is een daling met
2,5 procent en geeft een
krimp van de ebit-marge van
9,4 naar 8,8 procent. De te-
rugval van de marges heeft
vooral te maken met hogere
algemene kosten, zoals ho-
gere marketingkosten en de

kosten verbonden aan de
implementatie van ERP-
software. Het nettoresultaat
bedroeg 11,4 miljoen euro
(1,46 euro per aandeel), of
een toename met 2,8 pro-
cent tegenover de 11,1 mil-
joen euro voor de eerste
helft van 2017. Deels door
het fors hogere dividend van

1 euro bruto per aandeel dat
in mei is uitgekeerd, is er
opnieuw een netto financi-
ële schuld van 15,1 miljoen
euro, tegenover een netto-
kaspositie van 23 miljoen
euro eind 2017.
Jensen Group wordt gecon-
troleerd door de Deense fa-
milie Jensen via Jensen In-
vest (51,7%). De
wereldspeler in de niche van
de industriële wassystemen
noteert enkel op Euronext
Brussel. Wereldwijd beke-
ken is er maar één grote,
niet-beursgenoteerde con-
current, het Duitse Kanne-
gieser.

Conclusie
De groei van Jensen Group
is even onderbroken. Het
toenemend internationale
toerisme (hotels) en de ver-
grijzing (meer verzorgings-
instellingen) blijven wel
gunstige factoren op lange
termijn. De waardering is
wel wat opgelopen richting
16 keer de verwachte winst
voor en 9,5 keer de verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de be-
drijfskasstroom (ebitda)
voor 2018, maar dit soort
aandelen is net interessant
na een tussentijds dipje.
Vandaar de adviesverho-
ging. z

JENSEN GROUP

Geruststellende halfjaarcijfers

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 33,70 euro
Ticker: JEN BB
ISIN-code: BE0003858751
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 263 miljoen euro
K/w 2017: 12,5
Verwachte k/w 2018: 16
Koersverschil 12 maanden: -21%
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: 2,9%
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Ondanks de
omzetwaarschuwing
lag de halfjaaromzet

hoger.



Na een overgangsjaar
2017 met een lager
groeicijfer hoopten be-

leggers en analisten dat Lo-
tus Bakeries dit jaar weer
zou aanknopen met een pe-
riode van een normale’ om-
zetgroei van 5 tot 10 procent
per jaar. Dat hebben we min
of meer gekregen, als we
tenminste abstractie maken
van de wisselkoersschom-
melingen, die de omzet
3,7 miljoen euro lager stuur-
den. Deze keer was vooral
een zwakkere dollar de sto-
rende factor.
De omzet kwam in de eerste
zes maanden uit op
267,5 miljoen euro. Dat is
8,6 miljoen euro of 3,3 pro-
cent meer dan in de eerste
helft van 2017. De vergelijk-
bare omzetgroei tegen con-
stante wisselkoersen ligt op
5,0 procent. Dat cijfer lag in
lijn met de verwachtingen
en was ook nog vergelijkbaar
met de cijfers van het boek-
jaar 2017.
De belangrijkste groeimoto-
ren blijven de verdere mon-
dialisering van Lotus Biscoff,
zowel het speculaaskoekje
als de -pasta, en de verdere
ontplooiing van de gezonde
snacks (Bear, Nakd en Trek)
in almaar meer landen. Zo
was er in de Verenigde Sta-
ten opnieuw sprake van een
dubbelcijferige omzettoe-
name voor Biscoff. Al 75 pro-
cent van de Amerikaanse re-
tailketens heeft Lotus
Biscoff in de rekken opgeno-
men, maar de penetratie
blijft beneden 5 procent. Het
frequente gebruik kan dus
nog veel hoger en niemand
hoeft zich dus zorgen te ma-
ken over het groeipotentieel
van het bedrijf uit het Oost-
Vlaamse Lembeke. De Ver-
enigde Staten zijn zo nog

wat belangrijker geworden
in het groeiverhaal.
Ook de gezonde snacks lie-
ten een dubbelcijferige stij-
ging optekenen in de eerste
jaarhelft. De groei komt wel
niet vanzelf. Dat blijkt uit de
resultaten. De recurrente
(zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfskasstroom (re-

bitda) is minder snel geste-
gen dan de omzet: plus 2,2
procent tot 54,9 miljoen
euro. Daarmee bleef de re-
bitda iets onder de gemid-
delde verwachting van de
analisten. Lotus Bakeries
geeft immers meer uit aan
nationale tv-campagnes zo-
als in het Verenigd Konink-
rijk en er zijn nieuwe men-
sen aangeworven om de
toekomstige groei te verze-
keren. De rebitda-marge ver-
zwakte daardoor een beetje
van 20,7 procent voor de eer-
ste helft van 2017 naar 20,5
procent voor de eerste zes
maanden van dit jaar. De re-
currente bedrijfswinst (re-
bit) klom wat meer (+2,5%).
Dankzij lagere financiële las-
ten en belastingen steeg de
nettowinst met 7,5 procent
sterker dan de omzet: van
31,85 naar 34,24 miljoen
euro, of van 39,25 naar
41,92 euro per aandeel
(+6,8%).
De uitdagingen voor de ko-

mende jaren kunnen we in
twee dingen samenvatten.
Vooreerst ‘lekker’ zo gezond
mogelijk maken en daar-
naast ‘gezond’ zo lekker mo-
gelijk maken. Om de aan-
houdende groei van Lotus
Biscoff te ondersteunen,
werkt Lotus in de VS aan de
bouw van de eerste specu-
laasfabriek buiten België.
Die zou in de tweede jaar-
helft van 2019 af moeten
zijn. De VS zijn sinds 2016
de grootste markt voor Lo-
tus Biscoff, maar er is nog
een hele weg af te leggen.
Om de positie in de gezonde
snacks te verstevigen, deed
de groep een nieuwe over-
name in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Kiddylicious is een
innovatief bedrijf dat voed-
zame tussendoortjes voor
baby’s, peuters en kleuters
op de markt brengt. Het
prijskaartje bedroeg afge-
rond 60 miljoen euro.

Conclusie
Het aandeel presteert weer
als vanouds beter dan de
Bel-20-index, al ging het wat
terug op de halfjaarcijfers.
De waardering lijkt pittig te-
gen 30 keer de verwachte
winst 2018. Maar er worden
tegenwoordig forse prijzen
betaald voor producenten
van gezonde tussendoortjes.
Als we die prijzen verreke-
nen, wordt de waardering
acceptabeler. We hebben het
aandeel in de voorbeeldpor-
tefeuille opgenomen voor
het enorme groeipotentieel
op lange(re) termijn. z

In de VS was opnieuw
sprake van een
dubbelcijferige

omzetgroei.

LOTUS BAKERIES

Koekjesaandeel klopt weer Bel-20

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

inside beleggen aandelen
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Koers: 2500 euro
Ticker: LOTB BB
ISIN-code: BE0003604155
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,08 miljard euro
K/w 2017: 31
Verwachte k/w 2018: 30
Koersverschil 12 maanden: +6%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 0,8%



Het afgelopen kwartaal
kwam er heel wat
nieuws over McEwen

Mining, de goudproducent
die is vernoemd naar de
stichter, CEO en referentie-
aandeelhouder Robert Mc -
Ewen is een levende le-
gende, omdat hij in 1993
Goldcorp stichtte en de
beurskapitalisatie in ander-
half decennium deed oplo-
pen van 50 miljoen naar
8 miljard dollar. Hij inves-
teerde 133 miljoen in Mc -
Ewen Mining voor 24 pro-
cent van de aandelen. Dat
goud- en zilverbedrijf heeft
drie producerende mijnen,
twee projecten in ontwikke-
ling (Lexam VG Gold en
Gold Bar) en een potentieel
koperproject (Los Azules).
Positief was het nieuws over
de El Gallo-goudmijn in
Mexico. Zonder ingrepen en
investeringen loopt de pro-
ductie stilaan op haar einde.
Maar een nieuwe haalbaar-
heidsstudie om de levens-
duur te verlengen was nog
positiever dan de vorige. De
studie maakt een verlenging
met twaalf jaar mogelijk met
een jaarlijkse productie van
47.000 troy ounce. In de eer-
ste zes maanden van dit jaar
bedroeg dat cijfer 23.025
troy ounce equivalenten.
Dat ligt dus perfect in lijn
met het huidige productie-
volume. De markt reageerde
positief op dat vooruitzicht,
al is in de eerste fase een in-
vestering van 41 miljoen
dollar nodig.
Ook de productiecijfers in
het tweede kwartaal werden
gunstig onthaald. De San
José-mijn in Argentinië pro-
duceerde bijna 22.400 troy
ounce goudequivalenten van
april tot juni, of iets minder
dan in dezelfde periode van

vorig jaar. Na de eerste jaar-
helft levert dat bijna 42.500
troy ounce goudequivalen-
ten op, of een vergelijkbaar
cijfer met de periode ja-
nuari-juni 2017. El Gallo

produceerde 23.025 troy
ounce goudequivalenten,
heel wat meer dan de 19.500
troy ounce tijdens de eerste
jaarhelft van vorig jaar.
Maar de jaarprognose van
32.000 troy ounce impli-
ceert dan weer een veel
mindere productie in de
tweede jaarhelft.
Daar kwam vanaf dit jaar
ook nog de productie van
26.000 troy ounce goud -
equivalenten bij van het
Black-Fox-complex in Tim-
mins in Canada, dat vorig
jaar voor 35 miljoen dollar
werd overgenomen. Die
goudmijn kan dit jaar voor
een jaarproductie van
48.000 ounce goudequiva-
lenten zorgen. Black-Fox
heeft bovendien extra ver-

werkingscapaciteit en biedt
daarom een aantrekkelijke
synergie door de overname
van Lexam VG Gold eerder
dit jaar. Dat bedrijf heeft
vier geavanceerde explora-
tieactiva in Timmins. Net
zoals de afgelopen kwarta-
len had de El Gallo-goud-
mijn hogere productiekos-
ten bij een vergelijking op

jaarbasis, maar het verschil
is wel afgenomen (totale
productiekosten van 755
naar 776 dollar per troy
ounce in de eerste jaarhelft).
Het kwartaalverlies van
5,4 miljoen dollar of
0,02 dollar per aandeel (0,01
per aandeel verwacht) kon
op veel minder begrip reke-
nen. Maar het zware inves-
teringsprogramma en de ge-
zakte goudprijs eisen hun
tol. Het schuldenvrije Mc -
Ewen Mining wil zijn jaar-
lijkse productie de komende
drie jaar met de helft op-
trekken naar 223.000 troy
ounce goudequivalenten. In
2018 mikt het op 171.000
ounce (dezelfde prognose
als bij de jaarcijfers van
2017) en in 2019 naar
215.000 troy ounce. Gold
Bar zou vanaf 2019 in de
eerste drie productiejaren
55.000, 74.000 en 68.000
troy ounce produceren.

Conclusie
De resultaten van de eerste
jaarhelft gaven een gemengd
beeld, maar dit is een toe-
komstproject. CEO Robert
McEwen verwacht blin-
kende jaren voor het goud
en wil McEwen Mining nog
altijd in de S&P500-index
zien. Het is overduidelijk
dat McEwen Mining een
heel hoge hefboom heeft op
de evolutie van de goudprijs
(bèta van 2,7). Dat wreekt
zich zoals nu als de goud-
prijs een doffe periode door-
maakt. Fraaie koopkans met
een meerjarenoptiek. z

MCEWEN MINING

Langere levensduur voor El Gallo

Koers: 1,91 dollar
Ticker: MUX US
ISIN-code: US58039P1075
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 645 miljoen dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: -16%
Dividendrendement: 0,5%

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 30 AUGUSTUS 2018 117

BI

McEwen Mining
biedt een heel hoge

hefboom op de
goudprijs.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 augustus



Het aandeel Melexis be-
reikte in juni nog een
recordkoers, maar

moest in volle zomerperiode
wat stoom aflaten. De brede
halfgeleidersector stond on-
der druk en daarnaast bleef
de verhoopte opwaartse bij-
stelling van de jaarprognoses
uit.
Melexis ging eerder dit jaar
nog uit van een omzetgroei
met 12 tot 15 procent en ver-
fijnde die vork ter gelegen-
heid van de kwartaalcijfers
naar 13 tot 14 procent. De
Belgische groep blijft daar-
mee de vierde speler in half-
geleiders en sensoren voor
de autosector. De groepsom-
zet klom in de drie maanden
tot eind juni 10 procent ho-
ger, naar 141,8 miljoen euro,
wat in lijn was met de prog-
noses.
Na de eerste jaarhelft be-
draagt de omzet 281,1 mil-
joen euro, 12 procent meer
dan in dezelfde periode vo-
rig jaar. De bedrijfswinst
(ebit) bedroeg in het tweede
kwartaal 35,4 miljoen euro,
goed voor een marge van 25
procent. Enkel het nettore-
sultaat bleef met 28,1 mil-
joen euro (-9%) achter op de
verwachtingen als gevolg
van een hogere belastingfac-
tuur. Na de eerste jaarhelft
bedraagt de nettowinst
56,9 miljoen euro (1,41 euro
per aandeel), 1 procent ho-
ger dan een jaar eerder.
De trends in de autosector,
goed voor 89 procent van de
omzet, zetten door. Melexis
scoort met een breed gamma
aan sensoren die onder meer
temperatuur-, druk-, en po-
sitieverschillen meten. Ook
de verdere groei van pro-
gramma’s voor interieurver-
lichting speelt in de kaart
van Melexis. De opmars van

hybride en elektrische auto’s
verhoogt het aantal halfge-
leiders per nieuwe wagen.
Ook de evoluties in het ka-
der van autonoom rijden
ogen veelbelovend.
Dollarverdieners verwijzen
vaak naar de wisselkoers als
verklaring voor een bepaalde
omzetevolutie. De Ameri-

kaanse munt is sinds april
aan een indrukwekkende
opmars bezig en noteert nu
tegenover de euro op het
hoogste niveau in meer dan
een jaar. Dat is echter maar
een deel van het verhaal.
Meestal kan ook een deel
van de kosten in dollar wor-
den geboekt. De verhouding
tussen beide bepaalt of de
impact van valutaschomme-
lingen al dan niet groot is.
Bij Melexis ligt het percen-
tage inkomsten en kosten die
in dollar worden geboekt
ongeveer gelijk. In dit geval
spreken we van een natuur-
lijke hedge van het wissel-
koersrisico. Melexis houdt in
de prognoses voor de rest
van 2018 rekening met een
euro-dollarkoers van 1,17.
Begin dit jaar was dat nog
1,23.
De cashpositie daalde van
75,5 miljoen euro begin dit
jaar naar 28,7 miljoen euro
aan het einde van de eerste
haarhelft. Dat is toe te

schrijven aan de uitbetaling
van het dividend (32 miljoen
euro) en aan investeringen
(40,5 miljoen euro). Vorige
maand is begonnen met de
bouw van een nieuwe fa-
briek in Sofia (Bulgarije) die
over twee jaar operationeel
moet zijn. De uitbreiding
past in een vijfjarenplan
waarmee een investering
van 75 miljoen euro gemoeid
is. Later dit jaar wordt ook
een onderzoekscentrum in
het Duitse Düsseldorf opge-
start. In België staat de uit-
breiding van het gebouw in
Ieper op het programma.
De langetermijnschuld blijft
ongewijzigd op 15 miljoen
euro. Melexis zal eind okto-
ber net als vorig jaar een tus-
sentijds dividend van
1,3 euro bruto per aandeel
uitkeren.

Conclusie
Melexis blijft operationeel
sterk presteren en er is geen
enkele reden om aan te ne-
men dat het de komende
kwartalen anders zal zijn.
De jaarprognoses zijn aan de
voorzichtige kant, waarmee
Melexis ruimte laat voor een
positieve verrassing. Het uit-
blijven van een verhoging
van de omzetverwachting
was niet meer dan een alibi
om winst te nemen. Het aan-
deel was namelijk erg duur
en ook na de recente correc-
tie kunnen we moeilijk van
een koopje spreken. z

Melexis laat ruimte
voor een positieve

verrassing.

MELEXIS

Stoom aflaten

Verschenen op insidebeleggen.be
op 24 augustus

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

inside beleggen aandelen
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Koers: 75,65 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,1 miljard euro
K/w 2017: 27,3
Verwachte k/w 2018: 24,3
Koersverschil 12 maanden: -2,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -11%
Dividendrendement: 2,8%



In tegenstelling tot die van
het vorige kwartaal kon-
den de tweedekwartaalcij-

fers van Mosaic wel beko-
ren. De meststoffengigant
boekte een beter dan ver-
wachte recurrente netto-
winst per aandeel van
0,40 dollar. De gemiddelde
analistenverwachting lag op
0,38 dollar, en het resultaat
is een verdubbeling tegen-
over het eerste kwartaal
(0,20 dollar) en een toename
met 38 procent tegenover
het tweede kwartaal van
2017. Na een minder eerste
kwartaal kwamen de volu-
mes aan de bovenkant van
de verwachtingen uit.
Het volume in de fosfaataf-
deling bedroeg 2,3 miljoen
ton (2,1 à 2,4 miljoen ton
verwacht). Dat is weliswaar
een daling tegenover vorig
jaar (toen 2,6 miljoen ton),
maar door de hogere ver-
koopprijzen steeg de omzet
met 12,8 procent tot 1,1 mil-
jard dollar. De brutomarge
verdubbelde tot 154 miljoen
dollar en de brutomarge per
ton klom van 29 dollar in
2017 naar 67 dollar (49 dol-
lar in het eerste kwartaal).
In de potasafdeling klom het
verkochte volume van
2,2 miljoen ton vorig jaar
naar 2,4 miljoen ton (2,1 à
2,4 miljoen ton verwacht).
De verbeterde vraag- en
aanbodsituatie onder-
steunde de potasprijzen,
waardoor de omzet met 21,6
procent toenam tot 569 mil-
joen dollar. De brutomarge
klom van 110 miljoen naar
132 miljoen dollar (+20%) en
de brutomarge per ton van
50 naar 56 dollar (61 dollar
in het eerste kwartaal).
De derde afdeling is Mosaic
Fertilizantes, de combinatie
van de voormalige distribu-

tieactiviteiten in Latijns-
Amerika, met het begin 2018
overgenomen Vale Fertili-
zantes. Die nieuwe afdeling
realiseerde dankzij Vale Fer-
tilizantes een omzetgroei
met 52,7 procent tot 713 mil-
joen dollar. Het volume
(1,8 miljoen ton) bleef onder
de voorziene vork van 2 à
2,3 miljoen ton door een
grote staking in de Brazili-
aanse transportsector, die
300.000 ton volume kostte.
De brutomarge klom van 19
naar 29 dollar per ton.

De integratie van Vale Ferti-
lizantes verloopt prima. Te-
gen 2020 rekent Mosaic op
275 miljoen dollar extra be-
drijfskasstroom (ebitda)
dankzij productiviteits- en
synergievoordelen, waarvan
minstens 100 miljoen in
2018 wordt gerealiseerd. Na
zes maanden stond de teller
op netto 34 miljoen bespa-
ringen. De sterke positie van
Mosaic in Brazilië is een be-

langrijke strategische troef.
De landbouwgigant zal naar
verwachting voor het eerst
de Verenigde Staten naar de
kroon steken als de grootste
sojaproducent ter wereld.
Bovendien kan het bedrijf
mogelijk profiteren van de
oplaaiende handelsoorlog
tussen de VS en China.

Op groepsniveau klom de
omzet met 25,7 procent tot
2,2 miljard dollar. De be-
drijfswinst (ebit) verdub-
belde ruimschoots, van
94,6 miljoen naar 196,3 mil-
joen dollar (+107%). Na zes
maanden is er een omzet-
stijging met 24,2 procent tot
4,14 miljard dollar, terwijl de
ebit met 66,7 procent toe-
nam tot 536,7 miljoen. De
nettowinst klom in het eer-
ste jaarhelft met 14,3 pro-
cent tot 110,2 miljoen, inclu-
sief een negatief
wisselkoerseffect van
110,9 miljoen dollar, tegen-
over een positief effect van
18 miljoen in 2017.
De brutoschuld van 5,2 mil-
jard dollar eind 2017 werd
dit jaar al met 500 miljoen
afgebouwd. De doelstelling
van 700 miljoen dollar tegen
eind 2020 ligt binnen hand-
bereik. Op basis van de be-
tere marktomstandigheden
verhoogde Mosaic voor de
tweede keer zijn verwachte
jaarwinstvork per aandeel:
van 1,2 à 1,6 dollar naar 1,45
à 1,8 dollar. z

Conclusie
Het aandeel is aan de beter-
hand dankzij de betere
marktomstandigheden en
de verbeterende resultaten.
We zien de stijging richting
30 dollar nog maar als een
eerste herstel en mikken op
sterke resultaten in de
tweede jaarhelft en in 2019.
De waardering blijft aan-
trekkelijk. z

MOSAIC

Eindelijk beterschap

Verschenen op insidebeleggen.be
op 24 augustus

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 28,92 dollar
Ticker: MOS US
ISIN-code: US61945C1036
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 11,1 miljard dollar
K/w 2017: 26,5
Verwachte k/w 2018: 17,5
Koersverschil 12 maanden: +43%
Koersverschil sinds jaarbegin: +9%
Dividendrendement: 0,3%
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Mosaic verhoogde
voor de tweede keer

dit jaar zijn
winstverwachting.



Het aandeel van Tesla
reageerde positief op
de tweedekwartaalcij-

fers, maar het echte vuur-
werk moest nog komen. Een
week later twitterde CEO
Elon Musk dat hij overwoog
Tesla van de beurs te halen
en dat de financiering van
die plannen zelfs al rond
was. De flamboyante top-
man noemde een prijs van
420 dollar, of ongeveer een
kwart meer dan de beurs-
koers van dat moment. In-
clusief de schulden zou het
om een totaalbedrag van
meer dan 80 miljard dollar
gaan. De Amerikaanse
beurswaakhond legde de

handel in het aandeel stil,
maar het kwaad was al ge-
schied.
De moeilijke relatie tussen
Musk en Wall Street is geen
geheim. De Zuid-Afrikaan
heeft het niet begrepen op
kritische vragen van analis-
ten en investeerders en liet
dat al meermaals openlijk
blijken. Tegelijk heeft Tesla
Wall Street broodnodig,
want het cashverslindende
en met schulden beladen be-
drijf overleeft bij gratie van
de investeerders. De tweet
was om meer dan één reden
een brug te ver. Het ging
niet alleen om extreem
koersgevoelige, maar ook
om onbevestigde informatie.
De topman moest later on-
der de toegenomen druk
toegeven dat er nog geen
concrete overeenkomst met
geldschieters op tafel ligt.

Onlangs stuurde hij een
nieuwe tweet de wereld in,
waarin hij schreef dat het
toch beter is beursgenoteerd
te blijven. Het schuldpapier
van Tesla wordt door kre-
dietbeoordelaars overigens
als junk beschouwd, de laag-
ste categorie van krediet-
waardigheid.
Musk zal hoe dan ook wor-
den gedagvaard door de
beursautoriteiten. Ook ver-
schillende investeerders
hebben een gerechtelijke
procedure gestart. Vooral de
shortsellers, die op een da-
ling van het aandeel inspe-
len, voelen zich bedrogen
door de roekeloze commu-
nicatie van Musk. Sommi-
gen leggen de link naar de
converteerbare obligatiele-
ning die in maart volgend
jaar afloopt. De conversie-
prijs ervan bedraagt
360 dollar. Dat betekent dat
de obligatiehouders hun
stukken in aandelen zullen
omzetten als de koers boven
dat niveau noteert. In het
andere geval moet Tesla
920 miljoen dollar terugbe-
talen. Het spreekt voor zich
dat Tesla de uitgifte van bij-
komende aandelen verkiest
boven het aanspreken van
cashmiddelen, die er op dat

moment misschien niet
meer zullen zijn.
Tesla verbrandde in het
tweede kwartaal 740 mil-
joen dollar cash, bovenop de
1 miljard dollar van het eer-
ste kwartaal. De groep had
aan het einde van het
tweede kwartaal nog
2,24 miljard dollar in kas.

Daar stond een schuld van
11,6 miljard dollar tegenover.
De kapitaaluitgaven voor
2018 werden verlaagd naar
2,5 miljard dollar, waarvan
al 1,27 miljard werd uitgege-
ven in de eerste jaarhelft.
Eind dit jaar houdt Tesla
dan nog 1 miljard dollar
over. De autoverkoop zal in
de tweede jaarhelft posi-
tieve kasstromen opleveren
en Tesla kan ook nog wat
emissierechten verkopen.
Maar het wordt hoe dan ook
krap om de obligatie in
maart terug te betalen. Een
hogere koers is dus meer
dan welkom.
Om verder te groeien wil
Tesla in China een fabriek
bouwen die 3 miljard dollar
zal kosten. Het is nog ondui-
delijk waar de groep de mid-
delen daarvoor vandaan zal
halen.

Conclusie
Aan ambitieuze plannen
geen gebrek bij Tesla, maar
nuchtere beleggers moeten
zich vragen stellen. Ondanks
de voorspelde winst en kas-
stromen in de tweede jaar-
helft blijft de financiële toe-
komst van Tesla erg onzeker.
Er zijn veel redenen om het
aandeel niet in portefeuille
te hebben, maar de exploten
van Elon Musk illustreren
dat het erg gevaarlijk is
short te gaan op het aandeel.
We blijven aandeelhouders
aanraden bij tussentijdse
koersoplevingen te verko-
pen. z

TESLA MOTORS

Musk gaat weer uit de bocht

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Koers: 335,05 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 57,2 miljard dollar
K/w 2017: -
Verwachte k/w 2018: -
Koersverschil 12 maanden: -8%
Koersverschil sinds jaarbegin: +8%
Dividendrendement: -

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 augustusBI
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De moeilijke relatie
tussen Musk en 
Wall Street is 
geen geheim.



De resultaten van Vestas
krijgen na een moeilijke
periode opnieuw vaste

voet op de grond. De winst-
gevendheid kreeg vorig jaar
een klap door de toegeno-
men concurrentie en da-
lende prijzen voor windtur-
bines, maar de prijzen lijken
zich nu te stabiliseren op
een niveau dat Vestas nog al-
tijd mooie marges biedt. De
gedaalde prijzen zijn een ze-
gen voor de vraag naar
windturbines, ook omdat
windenergie op vele mark-
ten de goedkoopste bron van
energie geworden is. Vestas
zag de bestellingen in het
tweede kwartaal met 43 pro-
cent stijgen in vergelijking
met dezelfde periode vorig
jaar. Het orderboek dikte
aan tot een record van
10,2 miljard euro.
In de cijfers van het tweede
kwartaal zitten nog de spo-
ren van de prijsdruk. De om-
zet steeg met 2 procent,
maar de bedrijfswinst daalde
met 7 procent. De marge op
het niveau van de bedrijfs-
winst daalde van 12,6 naar
11,5 procent. Dat is een iets
grotere daling dan verwacht,
omdat een aantal grote pro-
jecten met vertraging resul-
teerde in getekende bestel-
bons. Over heel 2018 rekent
Vestas op een marge van 9,5
à 10,5 procent. Op langere
termijn mikt Vestas op een
gemiddelde marge van 10
procent, wat zeker haalbaar
is, gezien de combinatie van
een stabilisatie van de prij-
zen en kostencontrole.
Volgend jaar is er wel een ri-
sico dat de gestegen staal-
prijzen roet in het eten
gooien. Zeker in de Ver-
enigde Staten zorgen de in-
voerheffingen voor op-
waartse druk op de

staalprijzen. Dat kan de pro-
ductiekosten van de wind-
turbines hoger jagen, terwijl
het niet duidelijk is in welke
mate Vestas die hogere kos-
ten kan doorrekenen aan de
klanten.
Vestas verkoopt niet alleen
windturbines, het verzorgt
het onderhoud van de wind-
molens, zowel van de eigen
turbines, als van turbines

van andere spelers. Ook daar
stijgt de vraag snel. Uit die
dienstverlening hoopt Vestas
tussen 2016 en 2020 een om-
zetstijging met 50 procent te
puren. De onderhoudsporte-
feuille heeft een contract-
waarde die gestegen is tot
12,8 miljard euro. Vestas ga-
randeert daarbij dat de tur-
bines 98 procent van de tijd
operationeel zijn. Het be-
drijf neemt zo een beperkt
risico omdat de gemiddelde
verloren productietijd op de
25.000 geïnstalleerde turbi-
nes sinds 2012 minder dan 2
procent bedraagt. Het is
daarom een heel lucratieve
business die een almaar gro-
ter vangnet spant onder de
resultaten van Vestas. On-
derhoudscontracten zijn al
goed voor een vijfde van de
omzet, bij een bedrijfswinst-
marge van ongeveer 25 pro-
cent. Die activiteit is goed
voor 40 procent van de be-
drijfswinst. Dat aandeel zal
de volgende jaren gestaag
stijgen.
De beurskoers kreeg na de
publicatie van de resultaten
van het tweede kwartaal een
extra zetje dankzij de aan-
kondiging van een nieuw in-
koopprogramma van eigen
aandelen ter waarde van

200 miljoen euro. Via de in-
koop van eigen aandelen en
een dividend ter waarde van
25 à 30 procent keert Vestas
ongeveer de vrije cashflow
uit. Voor dit jaar verwacht
Vestas een vrije cashflow
van ongeveer 400 miljoen
euro, die probleemloos naar
de aandeelhouders kan

vloeien omdat het bedrijf
over een nettokaspositie van
ruim 2 miljard euro be-
schikt.

Conclusie
De prijsdruk neemt af en
kan worden gecompenseerd
met dalende productiekos-
ten. De gestegen staalprijzen
kunnen volgend jaar voor
onzekerheid zorgen. Bij sta-
biele marges kan de winst
aandikken in het zog van een
aantrekkende vraag, omdat
windenergie op veel wereld-
markten de goedkoopste
vorm van energie geworden
is. De onderhoudscontracten
zorgen voor een steeds dik-
ker vangnet. Bij een koers-
winstverhouding van 14 en
een ondernemingswaarde
van minder dan 6 keer de
bedrijfscashflow, betaalt de
belegger niet veel voor gun-
stige vooruitzichten op lange
termijn. z

VESTAS

Prijsdruk neemt af

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

BI

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 augustus
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Koers: 57,8 euro
Ticker: VWS
ISIN-code: DK0010268606
Markt: Xetra
Beurskapitalisatie: 8 miljard euro
K/w 2017: 14
Verwachte k/w 2018: 15
Koersverschil 12 maanden: -26%
Koersverschil sinds jaarbegin: -2%
Dividendrendement: 2%

De onderhouds -
contracten zorgen

voor een steeds
dikker vangnet voor

Vestas.



inside beleggen markt in beeld

De beeldvormingsgroep Agfa-
Gevaert maakte tegenvallende
tweedekwartaalcijfers bekend,
die ook onder de verwachtin-
gen van de analisten bleven.
De omzet daalde met 10 pro-
cent tot 559 miljoen euro, al
wordt dat cijfer vertekend

door de reorganisatie van de
portefeuille drukvoorbereiding
van Agfa Graphics. Wordt dat
buiten beschouwing gelaten,
dan bedraagt de omzetkrimp
3,6 procent. De nettowinst
bleef steken op 6 miljoen euro,
tegenover 27 miljoen euro in
de eerste helft van 2017. Er is
nog altijd geen groen licht voor
de afsplitsing van de divisie
HealthCare IT. Voor 2018
rekent Agfa-Gevaert op een
hogere ebitda-marge dan
vorig jaar.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 3,66 euro
Ticker: AGFB BB
ISIN-code: BE0003755692

Enkele analistenrapporten
hadden een enorme invloed op
de koers van het non-ferroaan-
deel Nyrstar. Vooral het
verkoop advies van ABN
AMRO deed het aandeel geen
goed. De bank verlaagde het
koersdoel van 4 tot 1 euro,

omdat de schuldpositie van
Nyrstar zwaar zou worden
onderschat. Daardoor zal de
herfinanciering van 350 mil-
joen euro aan obligaties in
2019 problemen opleveren.
Een dag later herhaalde Gold-
man Sachs zijn koopadvies
met een koersdoel van
7,50 euro. De opstart van Port
Pirie moet Nyrstar helpen. De
beleggers hadden vooral aan-
dacht voor het nieuws van
ABN AMRO, want de koers
daalde met bijna 20 procent.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 4,43 euro
Ticker: NYR BB
ISIN-code: BE0974294267

De vastgoedgroep Montea,
die is gespecialiseerd in logis-
tiek vastgoed, maakte sterke
cijfers bekend over de eerste
zes maanden van 2018. De
nettowinst liep op tot
1,35 euro per aandeel bij een
bezettingsgraad van 96,6 pro-

cent. De reële waarde van de
vastgoedportefeuille klom met
10 procent tot 792 miljoen
euro, terwijl de schuldgraad
met 52,7 procent aanvaard-
baar is. Voor heel 2018 gaat
Montea uit van een winstgroei
van 5 procent tot 2,71 euro per
aandeel. Dat moet de groep in
staat stellen haar dividend
met 3 procent op te krikken tot
2,24 euro. De koers van het
aandeel trok na de cijfers aan.
Vanaf 50 euro doemt weer-
stand op.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 50,20 euro
Ticker: MONT BB
ISIN-code: BE0003853703

Ook bij IBA, de specialist in
protontherapie, vielen de cij-
fers tegen. Zo liep de halfjaar-
omzet met 24,4 procent terug
tot 115 miljoen euro, terwijl het
nettoverlies opliep van 4,7 tot
7 miljoen euro. IBA verkocht
vijf Proteus ONE-systemen,

maar bij drie projecten is de
financiering nog niet rond. De
recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) liet een sterke stijging
zien en de groep verwacht over
heel 2018 een positieve rebitda
en een positieve nettowinst na
belastingen te kunnen halen.
De immer optimistische
bedrijfstop van IBA, gesteund
door het orderboek van 1 mil-
jard euro, werd niet gevolgd
door de beleggers, die de koers
10 procent lager stuurden.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 21,06 euro
Ticker: IBAB BB
ISIN-code: BE0003766806
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Royal Dutch Shell staat
op heel wat favorieten-
lijstjes. Het aandeel van

de oliemaatschappij staat
slechts 10 procent onder de
historische piek van
31,38 euro, die werd bereikt
op 22 mei. En toch is het
aandeel, met een koers-
winstverhouding van nog
geen 12, niet te duur. Boven-
dien kunnen bezitters van
de aandelen rekenen op een
royaal dividendrendement
van 5,6 procent.
De sfeer rond het aandeel
zit duidelijk goed, maar dat
wil niet noodzakelijk zeggen
dat de koers snel en fors zal
stijgen. We verwachten
veeleer een geleidelijke evo-
lutie. Ideaal voor het inne-
men van geschreven posi-
ties.

Geschreven call
Schrijf de call Royal Dutch
december 2018 met uitoe-
fenprijs 28,00 euro@ 1,00
euro
Bezitters van de aandelen
kunnen hiermee proberen
wat extra rendement te ha-
len. Als de koers van Royal
Dutch slechts matig be-
weegt of daalt, dan haalt u
met die geschreven call 3,5
procent premie binnen. Dat
is misschien niet veel, maar
het gaat wel over drie maan-
den. Wilt u wat meer premie
ontvangen, dan moet u calls
schrijven met een langere
looptijd, zoals de call juni
2019. Die brengt meteen
1,40 euro in het laatje. Maar
u hebt dan wel een verbinte-
nis van bijna een jaar. Dat is
naar onze mening te lang.

Als de opwaartse koersbe-
weging snel en fors is, dan
moet u de aandelen wellicht
leveren. U ontvangt dan
28 euro per aandeel en be-
houdt de premie van 1 euro.
Daarna kunt u proberen de
stukken terug te verwerven
met korting door het schrij-
ven van putopties.

Geschreven put
Schrijf de put Royal Dutch
december 2018 met uitoe-
fenprijs 30,00 euro@ 2,59
euro
De premie van 2,59 euro is
mooi meegenomen voor wie
dit contract schrijft. Als de
beurskoers van het onderlig-
gende aandeel stijgt tot bo-
ven 30 euro, dan behoudt u
de premie, maar bekomt u
uiteraard geen aandelen.

Valt de aandelenkoers tegen
21 december aanstaande te-
rug tot onder 30 euro, dan
kunt u, in theorie, aangewe-
zen worden om de aandelen
te kopen tegen 30 euro. U
betaalt dan in feite maar
27,41 euro, want de premie
van 2,59 euro was al van u.
In dat geval zou u weer van
bovenaf kunnen beginnen
en opnieuw calls schrijven.
We kunnen het ook wat
agressiever spelen door de
put juni 2019 met uitoefen-
prijs 3,70 euro te schrijven.
De premie is dan wel al fun-
damenteel (meer dan 10%).
De looptijd van de optie is
dan ook veel langer, maar
niemand verbiedt ons de po-
sitie tussentijds te sluiten als
de tijdswaarde voldoende
uit de premie is gezakt. z

Ondanks een sterk jaar-
begin staat de euro
sinds april onder toe-

nemende druk. De Europese
eenheidsmunt bereikte vo-
rige week haar laagste peil
tegenover de Amerikaanse
dollar sinds juni vorig jaar.

Massale vlucht
De dollar begon in april aan
een opmars tegenover vrij-
wel alle valuta. Midden au-
gustus noteerde de dollar -
index liefst 10 procent
boven het dieptepunt van
midden februari, wat op de
valutamarkten een forse be-
weging is. Er zijn verschil-
lende verklaringen voor de
dollarsterkte. Een eerste is
de monetaire politiek van de
Amerikaanse centrale bank.
De Fed heeft al een aantal

keren de rente verhoogd en
plant dit jaar nog twee ren-
testappen. In de eurozone
moet de Europese Centrale
Bank nog beginnen met mo-
netaire verstrakking. Een
eerste renteverhoging staat
op zijn vroegst eind volgend
jaar op het programma.
Daarnaast ligt de economi-
sche groei in de Verenigde
Staten een stuk hoger. In het
tweede kwartaal groeide het
bruto binnenlands product
met 4,1 procent, het hoogste
cijfer sinds 2014. De euro-
zone kan dat niet evenaren
en kampt bovendien met in-
terne problemen. Zo is er
zowel politieke als economi-
sche onrust over de begro-
tingsplannen van de Itali-
aanse regering. Een
bijkomende factor van onze-

kerheid is de mogelijke im-
pact van de crisis in Turkije
op de Europese bankensec-
tor.
De vlucht van de valuta van
de opkomende markten
naar de dollar was vooral
nefast voor landen die veel
schulden in dollar hebben
uitstaan. Door de hogere
dollar moet in lokale munt
meer worden terugbetaald.
De aantrekkende inflatie en
het verlies aan vertrouwen
zetten die valuta nog meer
onder druk. De meest ex-
treme voorbeelden zijn Tur-
kije en Argentinië. De Ame-
rikaanse president Donald
Trump kant zich tegen ver-
dere renteverhogingen door
de Amerikaanse centrale
bank. Een verdere klim van
de dollar is ongunstig voor

de Amerikaanse export. Er
is dus meer dan één reden
waarom een correctie van
de dollar welkom zou zijn.

Hefboomproducten
Er is een breed aanbod aan
hefboomproducten (turbo’s,
boosters, traders, sprinters)
met of zonder stop-loss om
op een herstel van het
EUR/USD-valutapaar in te
spelen. Bij BNP Paribas
Markets is de spread of het
verschil tussen aan- en ver-
koopkoers met 1 eurocent
het kleinst. Meer keuze is er
bij de turbo’s van Goldman
Sachs Markets of de sprin-
ters van ING, maar die uit-
gevers hanteren een spread
van 2 eurocent. We bevelen
aan een stop-lossniveau on-
der 1,04 te kiezen. z

GRONDSTOFFEN

Vlucht naar de dollar

OPTIES

Royal Dutch Shell is een blijver
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inside beleggen portefeuille

De link met Turkije heeft
dit jaar al heel zwaar
gewogen op de koers

van Deceuninck. Het was
dan ook begrijpelijk dat er
tijdens de conferencecall
met analisten veel vragen
gingen over dat land. Dat
viel CEO en referentie -
aandeelhouder Francis Van
Eeckhout ook op. Hij merkte
op dat de West-Vlaamse
 producent van pvc-profielen
voor ramen en deuren in
veel meer regio’s actief is
dan enkel in het land van
president Erdogan. Anders
dan bij de bekendmaking
van de jaarcijfers over 2017
kon hij nu wel zijn tevreden-
heid uitspreken over de
 toename van de recurrente
bedrijfskasstroom (rebitda,
zonder eenmalige elemen-
ten) tegenover de omzet
(stijgende rebitda-marge),
ondanks de moeilijke markt-
omstandigheden.

Sterke opkomende markten
De omzettoename van 0,8
procent tot 341,5 miljoen
euro in de eerste zes maan-
den van 2018 lag wel nog
min of meer in lijn met de
verwachtingen. De omzet-
stijging is een combinatie
van tegenstrijdige evoluties:
6,8 procent prijsstijgingen
en een betere productenmix
en 4,1 procent volumetoe-
name worden sterk afgevlakt

door -10,1 procent wissel-
koerseffecten. De grote
boosdoener bij de munten is
de val van de Turkse lira met
25,3 procent in de eerste
jaarhelft. Intussen is dat nog
een stuk erger geworden. De
dollar was ook geen hulp,

maar de Amerikaanse munt
is al wel een aantal maanden
aan het herstellen.
Zoals de jongste jaren ge-
bruikelijk was, is er wel een
hemelsbreed verschil in de
prestaties tussen de regio’s.
De eerste uitblinker in de
eerste jaarhelft voor de om-
zetontwikkeling is uitgere-
kend de afdeling Turkije en
andere opkomende markten.
Voor de omzet is dat de be-
langrijkste regio voor de
groep. Deceuninck draaide
er 5,9 procent meer volume.
De omzet steeg met 6,4 mil-
joen euro tot 107,9 miljoen
euro. Turkije bleef overeind
en er was een forse groei op
de andere opkomende mark-
ten. De andere divisie die ex-
celleert, is Noord-Amerika,
waar Deceuninck de op-
gaande trend van de afgelo-
pen jaren heeft doorgetrok-
ken met een volumegroei
van 5,4 procent. De verzwak-
king van de dollar is zonde,

want daardoor stagneert de
omzet in Noord-Amerika.
De thuismarkten in West-
Europa blijven matig preste-
ren met een volumeafname
met 3,2 procent en een stag-
nerende omzet op 91,9 mil-
joen euro. Pijnlijk is de ach-
teruitgang in België, waar
pvc terrein verliest tegen-
over aluminium. Centraal-
en Oost-Europa is al een tijd
het zwakke broertje in de
groep, met -5,0 procent in
volume en een omzetdaling
van 2,4 miljoen euro tot
78,8 miljoen euro. De toe-
name van de rebitda met
10,4 procent, van 32,7 naar
36,1 miljoen euro, is dan ook
een puike prestatie, die veel
beter is dan verwacht.
Gezien de wisselkoersdalin-
gen, de stijgende grondstof-
fenprijzen, de noodzakelijke
inhaalbeweging voor de in-
vesteringen is een toename
van de rebitda-marge van 9,7
tot 10,6 procent echt wel een
aangename verrassing, ter-
wijl CEO Van Eeckhout de
lat voor de rebitda-marge op
lange termijn op 15 procent
heeft gelegd. De nettowinst
kreeg wel een knauw van 8,2
naar 7,5 miljoen euro, vooral
door de toegenomen finan -
ciële lasten in Turkije. Van-
wege dat land moet het ma-

Moeilijk gaat ook bij Deceuninck
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Basiswaarden/trackers
•AB InBev: de Braziliaanse referentieaandeel-

houders hebben via hun Luxemburgse holding
BRC meer dan 1 miljoen aandelen bijgekocht,
voor een bedrag van ruim 88 miljoen euro. De
koers lag tussen 85,79 en 86,58 euro.

Energie
•Euronav: Euronav heeft opnieuw een schip

verkocht, de Suezmax Cap Romuald,
gebouwd in 1998. Het realiseert daarop een
meerwaarde van 9 miljoen dollar in het
lopende kwartaal (lees ook blz. 114).

Goud en metalen
•Nyrstar: beleefde opnieuw een beroerde en

dus erg volatiele week. De aanleiding was een
uiterst negatief rapport van ABN AMRO over

een veel hogere schuldenpositie, met een
koersdoel van 1 euro. Goldman Sachs sprong
in de bres voor Nyrstar, zodat het aandeel na
een stevige klap toch wat kon herstellen.

Landbouw
•Sipef: is erin geslaagd voor 1770 hectare bij-

komende landrechten te verwerven in de
Indonesische provincie Bengkulu, waarvan
370 hectare al is beplant.

Vergrijzing
•Argenx: kon melden dat partner AbbVie de

optie heeft gelicht om de molecule ARGX-115
in licentie te nemen en die verder te ontwikke-
len met het oog op de commercialisering.
Argenx krijgt daarmee op lange termijn uit-
zicht op 625 miljoen dollar aan mijlpaalbeta-
lingen. De markt reageerde enthousiast.

Nieuws uit de bedrijven

We gaan niet mee in
de paniekstemming

rond Deceuninck.



PORTEFEUILLE

Aankoop: We kopen 750 aandelen Deceuninck tegen maximaal 2,30 euro  

Verkoop: We hebben 25 deelbewijzen iShares MSCI Japan verkocht tegen
48,765 euro (1209,2 euro) en 100 aandelen Fagron tegen 16,42 euro (1632,05
euro)

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

141.012,71 (98,0%)  2884,92 (2,0%) 143.897,63 (100 %)

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2018                                                Sinds 01/01/2018
Inside Beleggen +14,3% Bel20 -4,3%
Eurostoxx50 -2,2% MSCI World +5,9%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico
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nagement natuurlijk voor-
zichtig zijn voor de tweede
jaarhelft zijn. Het wil eigen-
lijk geen prognose afleveren.

Eerste positie
Het aandeel van Deceuninck
heeft de jongste weken en
maanden zwaar geleden on-
der de Turkse crisis. Die re-
actie lijkt ons overtrokken.
Het aandeel is nu weer at-

tractief geprijsd tegen
1,15 keer de verwachte boek-
waarde en tegen een verhou-
ding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda)
van 6,5 voor dit jaar. Er zit
heel wat tegen, zoals de ex-
treme wisselkoersschomme-
lingen en hogere grondstof-
fenprijzen, zodat CEO Van
Eeckhout nog niet heeft kun-

nen tonen tot wat hij bij
 Deceuninck in staat is.
We hadden al geschreven dat
we rond een koersniveau van
2,40 à 2,50 euro geïnteres-
seerd zijn in die langeter-
mijnfavoriet. Dat zijn we te-
gen een nog lager niveau nog
meer, omdat we niet mee-
gaan in de paniekstemming
rond het bedrijf. Deceuninck
is veel meer dan Turkije al-

leen, en Turkije is zowel een
gevaar als een kans. De ex-
treem lage Turkse lira maakt
van de Turkse fabriek de
ideale exportbasis. We ne-
men een eerste positie voor
de voorbeeldportefeuille.
Maar vanwege de verwachte
volatiliteit door Turkije zul-
len we ook hier het belang
geleidelijk aan opbouwen
(rating 1B). z



Er is een nieuw tijdperk
voor Griekenland aange-
broken en na een Odys-

see is vandaag de dag van de
verlossing aangebroken.”
Dat zei de Griekse premier,
Alexis Tsipras, op dinsdag 21
augustus. Een dag eerder
was een periode van noodle-
ningen, de zogenaamde me-
moranda, afgelopen.
Daarmee staat Griekenland,
in theorie, weer financieel
op eigen benen, na acht jaar
crisis. Het land heeft in to-
taal, in drie hulppro-
gramma’s, liefst 273 miljard
euro geleend van de Euro-
pese Unie en het Internatio-
naal Monetair Fonds. Er
moest enorm bezuinigd wor-
den. De Griekse economie
groeit nu weer, wellicht met
1,9 procent dit jaar en met
2,3 procent in 2019. Maar de
staatsschuld is enorm en
Griekenland is nu, volgens
cijfers van het IMF, het
vierde armste land van de
Europese Unie. De meeste
Grieken zien de toekomst

niet erg rooskleurig in. Even
recapituleren.

Pakketten noodhulp
In april 2010 vroeg de
Griekse premier George Pa-
pandreou hulp bij de Euro-
pese partners en het IMF.
De Grieken konden niet lan-
ger onder normale omstan-
digheden lenen op de finan-
ciële markten. De premier
moest bekennen dat de over-
heidsfinanciën jarenlang
frauduleus waren voorge-
steld. Vrijwel iedereen wist

dat de Griekse staatskas er
slecht voorstond, maar dat
het zo erg was, deed de Eu-
ropese partners wel schrik-
ken. De bezorgdheid om het
voortbestaan van de Euro-
pese Unie deed hen toch be-
slissen de Grieken te helpen
met gigantische pakketten
noodhulp.
In ruil moest Griekenland
zich houden aan een strikt
beleid, waarin bezuinigen en
het terugdringen van cor-
ruptie de hoofdthema’s wer-
den. Het overheidsapparaat

werd gereduceerd. Meer dan
25.000 ambtenaren verloren
hun baan. Pensioenen wer-
den gehalveerd. Duizenden
Grieken werden dakloos.
Het aantal zelfdodingen
steeg spectaculair. Het ver-
trouwen in de politici is weg
en van de Europese redding
merken de Grieken in het
dagelijkse leven erg weinig.

Weer op eigen benen
Nochtans komen vanuit po-
litieke hoek optimistische
berichten. De Griekse pre-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Nexans SA 3,75% 08/08/23 103,07 3,07% 100.000 BB
EUR Intrum AB 2,75% 15/07/22 97,43 3,46% 100.000 BB+
EUR Adler Real Estate 3% 27/04/26 98,87 3,17% 100.000 BB+
CHF Gategroup Finance 3,00% 28/02/22 102,49 2,25% 5000 NR
USD Starbucks Corp 3,8% 15/08/25 100,63 3,70% 2000 NR
USD State of Israel 3,15% 30/06/23 99,19 3,33 % 200.000 AA-
USD KOC Holding AS 5,25% 15/03/23 88,05 8,46% 200.000 BB+
GBP Premier Foods 6,25 % 15/10/23 103,9 5,6% 100.000 B
NOK Volkswagen 2,00% 13/04/21 101,56 1,40 % 10.000 BBB+
SEK EIB 1,25% 12/05/25 103,74 0,67% 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,875% 20/01/20 99,54 2,19 % 2000 A
AUD Apple Inc. 3,35 % 10/01/24 101,77 2,99% 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 102,99 2,78% 2000 A+
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 97,96 8,07% 5000 AAA
TRY Eur. Invest. Bank 8 % 01/04/20 78,50 25,79 % 1000 AAA
PLN EIB 2,75% 25/08/26 97,78 3,06% 1000 AAA
BRL EBRD 7,5 % 15/12/21 97,07 8,53 % 5000 NR
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

De redding van Griekenland
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mier Tsipras, Europees Com-
missaris Pierre Moscovici en
Klaus Regling, de voorzitter
van het Europees Steunme-
chanisme (ESM), hebben er
vertrouwen in dat Grieken-
land weer op eigen benen
kan staan. Het land kan al
drie jaar een begrotingsover-
schot voorleggen. De econo-
mie begint weer wat te

groeien en de werkloosheid
zakte midden dit jaar onder
20 procent.
Het herstel is nog heel fra-
giel. Het land blijft daarom
ook na 20 augustus onder
versterkt toezicht staan. Vol-
gend jaar zullen de pensioe-
nen weer zakken. Tot 2022
moet er een begrotingsover-
schot van 3,5 procent zijn en
nadien, tot 2060, een over-
schot van 2 procent. Mocht
Griekenland daarin slagen,
dan zou het een record vesti-
gen. Geen enkel land deed
het de Grieken voor. Het zal
erg moeilijk zijn, misschien
zelfs onmogelijk.

De openbare schuld van
Griekenland bedroeg vorige
maand 345 miljard euro of
178 procent van het bruto
binnenlands product. Alleen
Japan doet slechter. De Grie-
ken hebben voor meer dan
100 miljard euro belasting-
schulden. Wellicht zal de
meerderheid daarvan nooit
betaald worden omdat de be-
lastingplichtigen failliet of
overleden zijn. Meer dan
150.000 Grieken kunnen
zelfs de successierechten niet
betalen op een erfenis die
hun te beurt valt.

Leefbaar?
Nu al leven veel Grieken op
straat of in hun wagen, maar
hun aantal zal de komende
jaren vrijwel zeker nog toe-
nemen. Een groot aantal
Grieken verdrinkt namelijk
in de schulden. Als de banken
de terugbetaling eisen, zullen
velen daartoe niet in staat
zijn, omdat ze werkloos ge-
worden zijn of omdat hun in-
komen drastisch gedaald is.
Desondanks zegt het IMF dat

de Griekse schuld op middel-
lange termijn nu wel leefbaar
is. Griekenland heeft meer
tijd gekregen om de schuld
terug te betalen. De periode
waarin het land niets moet
betalen op 96 miljard euro
aan uitstaande schulden is
met tien jaar verlengd. Bo-
vendien worden de winsten
die de centrale banken op
Griekse staatsobligaties ge-
boekt hebben, aan Athene te-
ruggegeven.

Veiliger
Volgens de voorzitter van de
Eeurogroep, Mario Centeno,
zijn Griekse obligaties nu
weer veilig en ze zouden nog
veiliger worden. Griekenland
staat niet langer onder het
toezicht van zijn financiers
(de Europese Unie en het
IMF). De Griekse staatsobli-
gatie op tien jaar is met onge-
veer 30 basispunten gedaald.
Het rendement bedraagt nu
minder dan 4 procent. Een
maand geleden was het nog
4,60 procent.
Algemeen wordt verwacht

dat de positieve trend bij de
Griekse schulden idoorzet.
Dat is goed nieuws omdat
Griekenland binnenkort
weer zal gaan lenen op de fi-
nanciële markten.
Het ratingbureau Standard &
Poor’s toont ook vertrouwen
en heeft de rating van Grie-
kenland aangepast. De schul-
den op lange termijn hebben
nu een rating B+. Dat wijst
nog steeds op het specula-
tieve karakter van de lenin-
gen. Maar S&P heeft ook de
outlook verhoogd. Dat kan
erop wijzen dat op middel-
lange termijn een rating BB-
binnen bereik ligt. De groot-
ste bedreiging voor Grieken-
land lijkt een crisis rond Ita-
lië te zijn.
Voor geïnteresseerden is op
de secundaire markt een le-
ning te koop van Hellenic
Republic tegen 97,50 pro-
cent. Ze vervalt op 15 fe-
bruari 2025 en draagt een
coupon van 3,375 procent.
Dat brengt het rendement op
3,81 procent. Voor beleggers
die het risico niet schuwen. z

Met het buurland van de Grieken, Turkije, loopt
het intussen op de valutamarkt niet schitterend.
Standard & Poor’s heeft de kredietrating voor
Turkse staatsobligaties nog wat verlaagd van BB-
naar B+. Daardoor behoren die nu echt tot de
speculatieve leningen. Moody’s heeft de rating
voor de Turkse staatsschulden verlaagd tot Ba2.
Bovendien is de outlook negatief, waardoor een
verdere verlaging waarschijnlijk wordt.
De zwakke Turkse lira kan de economische groei
in gevaar brengen. De munt is intussen bijna 70
procent minder waard tegenover de euro dan
een jaar geleden. De ‘staatsgreep’ van president
Recep Tayyip Erdogan in juni, waarmee hij in
feite alle macht bezit, doet ook al geen goed aan
het vertrouwen van buitenlandse beleggers.
De nieuwe obligatie van Republic of Turkey kost

98,65 procent van de nominale waarde. Met een
coupon van 5,125 procent levert die lening een
rendement van net geen 6 procent. Dat is erg
veel voor een emissie die afloopt op 18 mei
2020. Het risico is navenant.
Maar het kan altijd erger, zoals blijkt in Venezu-
ela. In een radicale poging om het land uit een
langdurige periode van economische onrust te
halen, devalueert president Nicolas Maduro de
munt met ongeveer 96 procent. Voor een dollar
moest tot voor kort 285.000 bolivar betaald
worden. Nu is dat 6 miljoen. De koers wordt ook
gekoppeld aan de petro, een cryptomunt die de
regering zelf in het leven heeft geroepen. Econo-
men denken dat de voorgestelde maatregelen
van Maduro de situatie alleen maar erger zullen
maken. Absoluut te mijden.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1618 -1,18%
EUR/GBP 0,8994 -1,49%
EUR/NOK 9,6881 +4,12%
EUR/SEK 10,507 +10,21%
EUR/CAD 1,5131 +2,26%
EUR/AUD 1,5788 +6,46%
EUR/NZD 1,7321 +7,71%
EUR/ZAR 16,620 +7,39%

Rating Turkije daalt, bolivar keldert
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Het rendement 
op Griekse

overheidsobligaties is
teruggevallen tot 

4 procent.



inside beleggen lezersvraag

Ik kocht in de eerste helft van
2016 de aandelen van Ve-
danta Resources en Velcan
om in te spelen op de groei-
markt India. Moet ik ingaan
op het overnamebod op Ve-
danta Resources? En komt
het nog goed met Velcan?

Vedanta Resources is een
Indiase grondstoffengigant
die sinds 2003 noteert op de
beurs van Londen. We scho-
ven het aandeel in het voor-
jaar van 2016 naar voren als
een manier om in te spelen
op het langetermijnpotenti-
eel van India. Dat deden we
na een koersdip richting 200
pence door forse waardever-
minderingen in de olie- en
gasafdeling en zorgen over
de hoge schuldpositie. Maar
de resultaten verbeterden en
de beurskoers vervijfvou-
digde, tot ruim 1100 pence
begin 2017.
Daarna volgde een vereen-
voudiging van de structuur
door de fusie tussen Cairn
India en Vedanta Limited,
twee dochtervennootschap-
pen die het gros van de In-
diase activiteiten aansturen,
met uitzondering van de
grootste afdeling, de zink-
dochter HZL. Dit voorjaar
zakte de koers nadat een In-
diase kopersmelterij op over-
heidsbevel werd gesloten
vanwege ernstige milieupro-
blemen. Daarop lanceerde
Volcan Investments, de in-
vesteringsmaatschappij van
de Indiase miljardair en
hoofdaandeelhouder Anil

Agarwal (66,53 % van de
aandelen), een overnamebod
op de resterende aandelen
van Vedanta Resources.
De timing van het bod in
cash van 10,89 dollar of 848
pence per aandeel is oppor-
tunistisch, maar vooral inge-
geven door de wens om het
imperium van Agarwal ver-
der te vereenvoudigen. Hij
houdt ook 19,4 procent aan
in Anglo American. Volcan
heeft de steun van bijna 80
procent van de uitstaande
aandelen en we zouden in-
gaan op het bod. We verla-
gen het advies naar rating
3B (ingaan op het bod). U
kunt een gehele of gedeelte-
lijke herinvestering overwe-
gen in de dochter Vedanta
Limited (belang van 50,1%),
dat een aparte notering be-
houdt op New York met
ISIN-code US92242Y100.
Velcan blijft helaas tegenval-
len. Na een betere periode in
2014-2015 heeft de Franse
ontwikkelaar van kleinere
waterkrachtcentrales nau-
welijks vooruitgang geboekt
met zijn drie grote projecten
in de Indiase provincie Aru-
nachal Pradesh. Dat Velcan
eind vorig jaar 2,2 miljoen
euro of 16 procent van de ac-

tiefwaarde van de Indiase
projecten heeft afgewaar-
deerd, getuigt van weinig
vertrouwen. De enige actieve
centrale blijft Rodeio Bonito
in Brazilië (15 megawatt),
waarvan de inkomsten de
operationele kosten dekken.
Daarnaast zijn er de 100 mil-
joen euro aan financiële mid-
delen (een combinatie van
cash en investeringen), of
ruim 15 euro per aandeel
eind 2017.
Even was er hoop toen Vel-
can in februari een inkoop-
programma van 323.475 ei-
gen aandelen aankondigde,
of 4,9 procent van de uit-
staande aandelen. Maar dat
het maximaal 9,5 euro per
aandeel wilde betalen,
fnuikte elk opwaarts potenti-
eel. Na afronding van het
programma in juni viel het
aandeel terug tot onder
9 euro, het laagste niveau
sinds 2012. Het aandeel is te
behouden vanwege de
enorm lage waardering, te-
gen minder dan 0,6 keer de
financiële middelen en min-
der dan 0,5 keer de boek-
waarde (rating 2B). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Moet ik ingaan op het bod op Vedanta?

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 23/8: Lotus Bakeries; Vestas Wind en  aandelenlijsten
Vrijdag 24/8: Melexis, Mosaic, voorwoord
Maandag  27/8: Deceuninck, lezersvraag (Vedanta Resources)
Dinsdag 28/8: Picanol, Newmont Mining; opties (Royal Dutch), derivaten (USD), 
Woensdag 29/8: Agfa-Gevaert, Transocean,  Pdf
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CHAT mee op DONDERDAG
30 augustus. 
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!  
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DONDERDAG 30 augustus
Atenor: resultaten 1H
Bone Therapeutics: resultaten 1H
D’Ieteren: resultaten 1H
EVS: resultaten 1H
Immobel: resultaten 1H
MDxHealth: resultaten 1H
Resilux: resultaten 1H
Sioen Industries: resultaten 1H

VRIJDAG 31 augustus
Ackermans&van Haaren: resultaten 1H
Bolloré: resultaten 1H
CFE: resultaten 1H
Smartphoto Group: resultaten 1H
Ter Beke: resultaten 1H
Van de Velde: resultaten 1H

WOENSDAG 5 september
Aedifica: resultaten 2017-‘18
Econocom: resultaten 1H
Hamon: resultaten 1H


