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De berichtgeving over China
was de voorbije dagen en
weken niet bepaald vrolijk. De

negatieve perceptie heeft ook te maken
met de crash van de veel te snel en te
hard gestegen Chinese aandelenmark-
ten. De grondstoffenprijzen krijgen er
ook weer van langs. Het voorbije
decennium was China de grote drij-
vende kracht achter de sterke stijging
van de vraag naar (basis)metalen. Die
enorme klim deed een investerings-
boom ontstaan. En marktprijzen wor-
den nu eenmaal bepaald door de
vraag en het aanbod. Door het stij-
gende aanbod en de dalende vraag
zijn we van een tekort voor de meeste
basismetalen naar een overschot
geëvolueerd.

We kregen dan ook de bevestiging
dat de Commodities Supercycle al enige
tijd achter de rug ligt. De toonaange-
vende CRB-index, die
zowat alle grondstof-
fen overkoepelt,
kende de grote piek in
2008 van 475 punten
vanaf de bodem van
145 punten in 2002.
Na de economische en financiële crisis
van 2008-2009 kwam er nog een
tweede piek van 375 punten in 2011,
vanaf een tussentijdse bodem van 200
punten in het voorjaar van 2009. Sinds-
dien vertoont de index een dalende
tendens, en vooral sinds vorige jaar
zomer is er een serieuze terugval 
(-35%) tot de bodem van voorjaar 2009.

De grondstoffenprijzen zijn nu zo
gezakt dat ze in de buurt van de mar-
ginale productiekosten komen, of zich
daar al onder bevinden. We mogen
dat niet per se als een bodempeil
beschouwen, maar op dat niveau ver-
liest het overgrote deel van de produ-
centen geld. We zien dan ook overal

dat de investeringen fors worden
teruggeschroefd en meestal wordt de
productiecapaciteit ook al afgebouwd.
Het begin van het hervinden van een
marktevenwicht.

Eindspel
In dat proces zijn nog niet alle meta-

len even ver gevorderd. We moeten
de situatie dan ook metaal per metaal
bekijken. Bij platina en palladium bij-
voorbeeld is al sprake van een deficit.
De platinaprijs zakte vorige week dan
ook met slechts 0,5%. Het persoonlijke
besluit is in elk geval dat we te snel
het gewicht van het thema goud en
metalen weer hebben opgevoerd van
10 à 15% naar 15 à 20%. Daardoor
heeft de voorbeeldportefeuille averij
opgelopen.

Uiteraard kan de terugval op korte
termijn eerst nog verder uitdiepen en

mogen we in elk geval
nog flink wat volatili-
teit verwachten. De
vaststelling dat we
echter voor het over-
grote deel van de
metalen al tot op het

niveau van de marginale kosten zijn
gezakt, maakt de kans reëel dat we
aan het eindspel zijn begonnen, met
andere woorden dat de laatste daling
bezig is. 

Het is het best te wachten tot de
bodem zich heeft gevormd om posities
in grondstoffen verder aan te vullen.
We zullen dat actief opvolgen. We ver-
wachten fraaie koopkansen het
komende jaar – kansen voor fraaie
returns in een perspectief van meer-
dere jaren. Er is één zekerheid in de
beleggingswereld: dat magere jaren
(berenmarkten) overgaan in vette jaren
(stierenmarkten), zoals vette jaren
overgaan in magere jaren. �

Nog even doffe metalen

Inhoud

Aandelenindex

Ablynx   ..................................................................7
Amazon   ...............................................................9
Apple   ....................................................................9
Asian Citrus   .................................................11
BHF Kleinwort   .............................................10
CMB   ......................................................................2
Coca-Cola   .......................................................10
Ganger Rolf   ......................................................3
Intel   .......................................................................5
Nokia   ....................................................................9
Philips   ..................................................................9
Tubize   ...............................................................12
UCB   ...................................................................12
Yara International   ........................................4

AANDELEN.......................................................2-5
CMB, 
Ganger Rolf, 
Yara Int., 
Intel 

CHECKLIST B .......................................................6
Wereld

FLASH .......................................................................7
Ablynx

DERIVATEN ..........................................................8
Update, deel 3

MARKT IN BEELD.............................................9
Nokia, 
Philips, 
Amazon, 
Apple 

OPTIES ..................................................................10
Coca-Cola

LEZERSVRAGEN ...................................10-11
BHF Kleinwort; 
Asian Citrus

INSIDE PORTFOLIO .....................................12
UCB/Tubize

WE VERWACHTEN 
HET KOMENDE JAAR 
FRAAIE KOOPKANSEN 
IN GRONDSTOFFEN.



INSIDE BELEGGEN 31 JULI 20152

SCHEEPVAART

CMB

De recente opleving van de
scheepvaarttarieven voor het
transport van droge bulk (ijzer-

erts, steenkool, graan) kwam veel te
laat om de halfjaarcijfers van CMB te
redden. De tarieven waren in het voor-
jaar dusdanig diep weggezakt dat de
rederijen de operationele kosten zelfs
nauwelijks nog konden recupereren.
Zulke lage tarieven veroordelen ook
Bocimar, de drogebulkdochter van
CMB, tot zware verliezen. In het
tweede kwartaal liep het verlies bij
Bocimar op tot 45,8 miljoen USD, wat
het halfjaarverlies op 87,1 miljoen dol-
lar (USD) bracht. Die verliescijfers wer-
den enigszins getemperd door winsten
bij de nevenactiviteiten. CMB stortte
zich eerder dit jaar met de overname
van Delphis in het containersegment,
en via dochter Bochem baat CMB ook
een vloot van chemicaliëntankers uit.
Daarnaast blijft ook luchtvaartdochter
ASL Aviation naar wens presteren.
Maar de winsten uit deze activiteiten
zijn verhoudingsgewijs beperkt en
bieden daarom hoogstens een doekje
voor het bloeden. 

CMB sloot het tweede kwartaal af
met een onderliggend verlies van 31,2
miljoen USD. De resultaten van CMB
worden dus gemaakt of gekraakt door
het wedervaren op de drogebulk-
markt. De tarieven zijn de voorbije

weken verdubbeld, maar dit is moge-
lijk nog niet de voorbode van een
structurele heropleving. Ook het
management van CMB blijft opvallend
gematigd: “Een beter evenwicht tussen
vraag en aanbod zal maar tot stand
komen als de aanbodzijde fundamen-
teel verbetert door schepen te ver-
schroten, opleveringen uit te stellen
en geen nieuwe orders te plaatsen.” 

Er is echter enige beterschap. De
recente tariefstijging werd mogelijk
door de verschroting van schepen. In
het grootste segment kromp de
wereldwijde vloot in met 0,7% in de
eerste jaarhelft. In de kleinere segmen-
ten daalde vooral op de Atlantische
Oceaan de capaciteit. Gekoppeld aan
recordhoge exportvolumes van soja
en graan uit Zuid-Amerika gaf dat de
tarieven een zetje. Maar om vraag en
aanbod structureel in evenwicht te
brengen, moeten nog meer verou-

derde schepen naar de schroothoop
gestuurd worden. De verschroting
wordt echter afgeremd door de lage
staalprijzen, waardoor de schroot-
waarde van de schepen afneemt en
ze langer in de vaart blijven. Naast de
toenemende verschroting is ook het
aantal orders voor nieuwe schepen
eindelijk opnieuw opgedroogd. Het
kan echter nog 2 jaar duren voor de
overcapaciteit wordt weggewerkt en
de tarieven op een voor de rederijen
winstgevend peil standhouden.

Het is ook uitkijken hoe de Chinese
economie het de volgende maanden
zal doen. China slorpt ongeveer 60%
van het verscheepte ijzererts en 25%
van de verscheept steenkool op. De
Chinese groeivertraging laat zich nog
niet voelen in de import van ijzererts.
De Chinese import van steenkool daalt
wel, maar dat heeft meer te maken met
de Chinese politiek om minder afhan-
kelijk te worden van steenkool voor
de opwekking van elektriciteit. �

Conclusie
De recente opleving van de scheep-

vaarttarieven voor droge bulk kondigt
wellicht nog geen structureel rendabele
prijzen aan. Toch verbetert de situatie
langzaam, en het is op de bodem dat
aandeelhouders hun slag kunnen
slaan. Als de markt zich zal hebben
hersteld, zal het te laat zijn. CMB is
en blijft daarom ook een portefeuil-
lewaarde.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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ENERGIE

Ganger Rolf

De Noorse holding Ganger Rolf
is, samen Bonheur, onder meer
de referentie-aandeelhouder

van Fred Olsen Energy (boorinstalla-
ties offshore), van Fred Olsen Rene-
wables (windparken, vooral in Schot-
land), Fred Olsen Ocean (gespeciali-
seerde schepen voor installatie van
windparken op zee) en Fred Olsen
Cruise Lines (cruiseschepen). Daar-
naast zijn er nog een rist beleggingen,
waaronder een belang van 27% in
NHST Media Group, dat de Noorse
zakenkrant Dagens Naeringsliv uit-
geeft. De groep is de voorbije jaren
een van de grootste investeerders in
windenergie in Europa, als we de nuts-
bedrijven niet meerekenen. Maar de
laatste tijd lijden de resultaten en de
beurskoers vooral onder de erg moei-
lijke marktomstandigheden voor de
verhuurder van offshore-olieboor -
installaties Fred Olsen Energy (FOE). 

FOE leverde gemengde resultaten
in het tweede trimester af. De omzet
lag met 325,9 miljoen USD niet alleen
19% hoger dan in hetzelfde kwartaal
van vorig jaar, maar ook 15% hoger
dan in het eerste trimester. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) klom naar 208,6
miljoen USD of +95% op jaarbasis en
+33% tegenover het eerste kwartaal.
Fred Olsen Energy beschikt met de
Bolette Dolphin over een nieuw plat-

form, sinds mei 2014 werkzaam voor
Anadarko (contract voor vier jaar, tot
het tweede kwartaal van 2018). Een
belangrijke troef in deze moeilijke tij-
den. Verder is het geen overbodige
luxe dat er normaliter vanaf het derde
kwartaal een tweede nieuwe platform,
de Bollsta Dolphin, bij komt. Bollsta
Dolphi beschikt al over een vijfjarig
contract met Chevron tegen een zeer
aantrekkelijk dagverhuurtarief. 

Desondanks boekte FOE in het
tweede kwartaal een nettoverlies van
327,5 miljoen USD, omdat het manage-
ment besliste tot een impairment (waar-
devermindering) van 418,9 miljoen
USD, die een weerspiegeling is van
de dalende dagverhuurtarieven en de
verminderde kans op nieuwe ver-
huurovereenkomsten. Vorig jaar
raakte de Borgny Dolphin zonder een
verhuurcontract en besliste het
management tot een cold staking. Kort-

weg gesteld, geeft het bedrijf daarmee
zelf aan in de nabije toekomst geen
nieuw contract te verwachten, met de
mogelijkheid dat de installatie defini-
tief uit de vaart wordt genomen. Ook
voor andere platforms bestaat in de
periode 2015-2017 dat gevaar.

Gelukkig voor Ganger Rolf zijn de
perspectieven voor de andere activi-
teiten een stuk rooskleuriger de eerst-
volgende jaren. Vooral de windenergie
scoort goed. De ebitda van deze divisie
klom van 68 naar 134 miljoen NOK in
het tweede trimester. Fred Olsen Rene-
wables verkocht 49% van de zes wind-
parken in Schotland (433 megawatt,
MW). Door de impairment bij FOE
leed Ganger Rolf een nettoverlies per
aandeel van 14,80 NOK. Zonder deze
uitzonderlijke minwaarde zou echter
sprake zijn van een winst van 5,51
NOK per aandeel. �

Conclusie
Zelfs op basis van de extreem lage

beurskoers van Fred Olsen Energy
komen we op een zeer conservatieve
waarde van 112 NOK per aandeel
(onderwaardering van 45%!). Ganger
Rolf presteerde de voorbije drie maan-
den zowat 30% beter dan Fred Olsen
Energy en keerde vorige maand nog
een dividend van 3 NOK per aandeel
uit. Het is vandaag echter nog te vroeg
om het belang in Ganger Rolf op te
trekken. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



MESTSTOFFEN

Yara International

Yara International, de grootste
Europese meststoffenproducent,
’s werelds nummer één in stik-

stofhoudende meststoffen (element
N) en specialist in samengestelde mest-
stoffen (NPK), kwam vorig najaar in
het nieuws nadat fusiegesprekken 
met de Amerikaanse sectorgenoot CF
Industries Holding werden opgestart.
Uiteindelijk bereikten beide partijen
echter geen akkoord. Na een minder
2013, met een nettowinst van 20,62
NOK per aandeel en 24,76 NOK recur-
rent (zonder wisselkoerseffecten en
eenmalige elementen), tegenover res-
pectievelijk nog 37,28 NOK en 35,33
NOK in 2012, presteert Yara de jongste
kwartalen opnieuw beter. 

Dankzij een sterk vierde kwartaal 
– nettowinst per aandeel van 6,74
NOK en 8,17 NOK recurrent – boekte
de Noorse meststoffenreus in 2014 op
jaarbasis 27,58 NOK per aandeel net-
towinst (30,56 NOK per aandeel recur-
rent). In de eerste helft van 2015 steeg
de omzet met 23,7%, tot 55,7 miljard
NOK, geholpen door de forse stijging
van de Amerikaanse dollar (USD) en
de integratie van de overname van
OFD Holding, met productievestigin-
gen in Colombia en verdeelcentra in
Mexico, Peru, Panama, Costa Rica en
Bolivia, en een participatie van 60%
in Galvani, een niet-beursgenoteerde

Braziliaanse meststoffenproducent. 
De volumes stegen in de eerste jaar-

helft met 4%, maar daalden zonder
de overnames wel met 2%, vooral
dankzij 16% minder volume in Brazilië
(exclusief Galvani), waar wel op her-
stel wordt gerekend in de tweede jaar-
helft. De bedrijfskasstroom (ebitda)
steeg met 27,5%, tot 9,97 miljard NOK,
een stijging die volledig te verklaren
is door de daling van de Noorse Kroon
(-28%). Positieve volume-, product-
mix- en marge-effecten (door lagere
gasprijzen in Europa) werden groten-
deels tenietgedaan door eenmalige
afschrijvingen in Lybië (0,93 miljard
NOK). De recurrente nettowinst per
aandeel steeg van 14,77 NOK naar
20,08 NOK. 

In februari kondigde Yara een defi-
nitieve overeenkomst aan voor het
opzetten van een joint venture met
BASF (68% Yara, 32% BASF), voor de

bouw van een nieuwe grote ammo-
niakfabriek met een jaarlijkse capaciteit
van 750.000 ton op een site van BASF
in Freeport (Texas, Verenigde Staten)
en tegen eind 2017 operationeel. Met
het project verbetert Yara zijn histo-
rische kostenhandicap tegenover
Amerikaanse concurrenten door de
hogere gasprijzen in Europa. Het
bedrijf zoekt momenteel partners voor
de ontwikkeling van een potashmijn
in Ethiopië. De bouw zal 790 miljoen
USD kosten, en de eerste productie is
voorzien vanaf de tweede jaarhelft
van 2018. 

Begin juli kondigde Yara aan zijn
belang van 50% in een meststoffen -
fabriek in het Verenigd Koninkrijk te
verkopen voor 648 miljoen USD aan
partner CF Industries. De deal zal in
het derde kwartaal een meerwaarde
van ongeveer 3 miljard NOK opleve-
ren (10,9 NOK per aandeel). Yara sluit
niet uit dat een gedeelte hiervan naar
de aandeelhouders terugvloeit. �

Conclusie
Het aandeel van Yara reageerde

terecht positief op de halfjaarcijfers.
Yara noteert goedkoper dan concurrent
CF Industries en we verhogen dan ook
het advies. We vinden de waardering
aanvaardbaar tegen 1,7 keer de boek-
waarde, een ondernemingswaarde van
6,2 keer de verwachte ebitda 2015 en
12,1 keer de verwachte winst 2015. 
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Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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TECHNOLOGIE

Intel

Het gonst de voorbije maanden
van de fusie- en overnameac-
tiviteit in de halfgeleidersector.

Het record van de grootste overname
staat voorlopig op naam van het Ame-
rikaans-Singaporese Avago, dat voor
37 miljard USD het Amerikaanse
Broadcom inlijfde. Het Nederlandse
NXP, een afsplitsing van Philips, kocht
voor 16,7 miljard dollar (USD) de Ame-
rikaanse sectorgenoot Freescale Semi-
conductor. Eerder deze maand was er
opschudding in de sector, toen bleek
dat Tsinghua Unigroup uit China een
bod van 23 miljard USD op het Ame-
rikaanse Micron voorbereidde. Intel
is sinds vorig jaar aandeelhouder in
Tsinghua met een belang van 20%. De
halfgeleiderreus liet zich overigens
zelf ook niet onbetuigd in de consoli-
datiebeweging en lijfde vorige maand
sectorgenoot Altera in, voor 16,7 mil-
jard USD. 

Altera is een aanbieder van program-
meerbare halfgeleiders voor, onder
meer, draadloze netwerken en auto’s.
Een eerste reden voor de fusie- en over-
namegolf is de behoefte aan diversifi-
catie om de afhankelijkheid van één
afzetmarkt te beperken. Een andere
reden is van financiële aard. De half-
geleiderindustrie is heel kapitaalin-
tensief. Het bouwen van een nieuwe
fabriek kost vele miljarden dollars. Die

bedragen vallen zelfs voor de grote
bedrijven steeds moeilijker op te bren-
gen. Zo werkt Intel samen met het
Nederlandse ASML bij de ontwikke-
ling van de nieuwe EUV-productie-
technologie. 

Intel presteerde in het eerste kwartaal
onder de verwachtingen door de dure
USD, de zwakke Europese markt en
de slabakkende verkoop van pc’s. De
slechte start van het jaar werd wel
gecompenseerd door een beter tweede
kwartaal. Intel deed het met een winst-
cijfer van 0,55 USD per aandeel beter
dan verwacht, al was dat gedeeltelijk
te danken aan een fors lagere belas-
tingfactuur. De omzet daalde met 5%
op jaarbasis, tot 13,2 miljard USD. De
Client Computing Group, die nu ook
de mobiele halfgeleiders omvat, blijft
veruit de grootste met een omzet van
7,5 miljard USD (+2% op kwartaalbasis
en 14% op jaarbasis). De gemiddelde

verkoopprijs daalde met 3%. De Data
Center Group deed het iets beter met
een klim van 5% op kwartaalbasis en
10% op jaarbasis. De afdeling zal dit
boekjaar met 15% groeien. 

De brutomarge steeg dankzij lagere
kosten met 2%, tot 62,5%. De progno-
ses voor het pas gestarte derde kwar-
taal lagen iets boven de verwachtingen.
Toch zal de groepsomzet dit jaar 1%
lager uitkomen, terwijl eerder op een
onveranderd cijfer werd gehoopt. De
pc-markt blijft zwak en Intel verwacht
pas in 2016 beterschap. Onder meer
de komst van Windows 10 moet de
verkopen een nieuwe impuls geven.
Het budget voor kapitaaluitgaven
werd opnieuw verlaagd tot 7,2 tot 8,2
miljard USD. Dat zorgt op korte termijn
voor lagere kosten, maar zorgt er ook
voor dat de lancering van een nieuwe
productietechnologie (verkleining
transistorgrootte van 14 naar 10 nano-
meter) uitgesteld wordt naar de tweede
helft van 2017. �

Conclusie
De beter dan verwachte kwartaal-

resultaten resulteerden niet in een
spectaculaire koerswinst. Het goede
nieuws is dat de waardering intussen
is teruggevallen naar 12,5 keer de ver-
wachte winst. Daarmee noteert Intel
nu zelfs met een korting tegenover de
gemiddelde S&P500- waardering (k/w
van 16). Daarom verhogen we de
rating.

Wereldaandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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ABLYNX

Steeds beloftevoller

Het Gentse biotechbedrijf Ablynx
pakte vorige week uit met een
schitterende nieuwe overeen-

komst met het Amerikaanse Merck &
Co. De deal bouwt verder op de over-
eenkomst die begin 2014 werd aange-
kondigd in het domein van kankerim-
munotherapieën, een nieuwe benade-
ring van kankerbestrijding waarbij via
het moduleren van eiwitten het natuur-
lijke immuniteitssysteem opnieuw
wordt geactiveerd. Kankercellen
gebruiken die eiwitten om zich voor
het immuniteitssysteem te verstoppen.
De nieuwe overeenkomst behelst tot
twaalf programma’s voor het ontdek-
ken en ontwikkelen van verschillende
nanobody’s tegen bepaalde eiwitten –
zogenoemde immunologische check-
pointmodulatoren – die mogelijke doel-
witten zijn voor kankerimmunothera-
pieën. 

Ablynx krijgt een vooruitbetaling van
13 miljoen EUR en een vergoeding voor
de onderzoekskosten de komende vier
jaar. De toekomstige mijlpaalbetalingen
kunnen oplopen tot 340 miljoen EUR
per programma, of 4,1 miljard EUR in
totaal, met daarbovenop nog oplo-
pende royalty’s bij commercialisatie.
De nieuwe overeenkomst komt boven
op de vijf programma’s die vorig jaar
tegen vergelijkbare voorwaarden wer-
den opgestart. Uiteraard zullen niet
alle zeventien programma’s uitmonden
in een product op de markt. Maar zelfs
met slechts enkele producten is het dui-
delijk dat deze deal op langere termijn
– minstens vijf jaar – de klinische pijplijn

en bijgevolg de marktwaarde van
Ablynx (momenteel 750 miljoen EUR)
een enorme boost kan geven.

Immunotherapie wordt beschouwd
als the next big thing in kankerbestrijding,
met een geschat marktpotentieel van
30 à 35 miljard USD tegen 2025.
Momenteel zijn nog maar enkele pro-
ducten op de markt, waaronder
Keytruda van Merck, een middel tegen
vergevorderde huidkanker dat in sep-
tember 2014 goedkeuring kreeg in de
Verenigde Staten, en in het eerste
semester al een omzet van 193 miljoen
USD realiseerde. Merck ziet vooral
brood in combinatietherapieën met de
flexibele, kleine nanobody’s. De posi-
tieve nieuwsstroom wordt vooral in
de Angelsaksische beleggerswereld
opgepikt. Eerder deze maand raakte
bekend dat met Oppenheimer, een van
de grootste Amerikaanse fondsbeheer-
ders, al het zevende Angelsaksische
fonds de drempel van 3% deelname
in Ablynx heeft overschreden. 

De komende twaalf tot achttien
maanden worden uitermate interes-
sant. In het najaar start met caplacizu-
mab, het middel ter behandeling van
de levensbedreigende bloedziekte TTP,
een fase III-studie, met resultaten eind
2017. We verwachten ook een update
over de te volgen commerciële strategie
voor caplacizumab, waarvoor in
Europa een voorlopige goedkeurings-
aanvraag zal worden ingediend in de
eerste helft van 2017. Hierdoor kan het
middel in 2018 op de markt komen. In
de eerste jaarhelft van 2016 volgen de
resultaten van een fase IIa-studie (35
patiënten) met ALX-0171, de eerste
geïnhaleerde nanobody voor het bestrij-
den van longinfecties veroorzaakt door
RSV bij jonge kinderen. 

Ten slotte, maar zeker niet in het
minst, zijn er de twee fase II-studies

met ALX-0061 tegen reuma, waarvan
de resultaten in de tweede helft van
2016 worden verwacht, en die voor
partner AbbVie de beslissingsbasis zul-
len vormen voor het licentiëren van
ALX-0061. Binnenkort start een derde
fase II-studie met ALX-0061 tegen lupus
(resultaten in 2018). Daarnaast is het
uitkijken naar de resultaten van een
fase Ib-studie van Merck-Serono met
ALX-0761 tegen psoriasis. �

Conclusie
De uitgebreide deal met Merck, de

forse interesse van de farmareuzen in
de nanobodytechnologie, de uitgebreide
pijplijn, de stevige financiële positie,
en de te verwachten nieuwsstroom
geven ons voldoende argumenten voor
een aankooporder voor de voorbeeld-
portefeuille. De volatiliteit en het
bovengemiddelde risico, eigen aan bio-
tech, nemen we erbij. 

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Deze week brengen we het laat-
ste deel van de reeks updates
over de verschillende scenario’s

die de voorbije maanden in deze
rubriek aan bod zijn gekomen. 

Ruwe olie
Begin mei argumenteerden we dat

het herstel van de olieprijs te ver was
vooruitgelopen op de economische
realiteit. Vanaf het dieptepunt waren
Brent-Noordzeeolie en de Ameri-
kaanse WTI-variant toen respectievelijk
45 en 50% duurder geworden. Een
deel van de verklaring lag bij de dollar
(USD), die na een flinke opmars in 2014
en begin dit jaar in april en mei wat
terrein moest prijsgeven. Daarnaast
werd ruwe olie ook duurder in anti-
cipatie op een lagere output in de Ver-
enigde Staten nadat het aantal actieve
boorplatforms er week na week daalde.
We schreven toen dat beide elementen
van tijdelijke aard waren en dat de
markt het aanhoudende overaanbod
volledig negeerde. 

Een kleine drie maanden later kun-
nen we stellen dat die strategie een
schot in de roos was. Een vat WTI
kostte toen op 61,83 USD, maar na een
consolidatieperiode van enkele weken
schommelt de prijs van het augustus-
termijncontract intussen opnieuw rond
de grens van 50 USD. Vooral juli was
een erg slechte maand met een prijs-
daling van 15%, het grootste verlies
sinds december vorig jaar. De USD
heeft zijn stijgende trend intussen her-
nomen in anticipatie op een nakende
renteverhoging. Die verwachting is
dan weer gebaseerd op uitspraken van
Fed-voorzitter Janet Yellen en enkele
beter dan verwachte macro-economi-
sche cijfers. De dollarindex noteert
opnieuw op het hoogste peil in drie
maanden en dat stuwde de olieprijs
lager. Daarnaast is ook de daling van
het aantal actieve boorplatforms zo
goed als stilgevallen. Verschillende
uitbaters van olievelden overwegen
in de tweede jaarhelft zelfs opnieuw
een uitbreiding omdat ook de produc-
tiekosten sterk zijn afgenomen. 

Daarnaast was ook het nucleaire
akkoord dat het Westen op 13 juli in

Wenen afsloot met Iran een flinke
streep door de rekening van wie op
hogere olieprijzen had gespeculeerd.
De effectieve opheffing van de sancties
kan nog wel een tijdje op zich laten
wachten, maar toch heeft de markt
daarop al geanticipeerd. Iran liet eerder
al weten dat het de output vrijwel
onmiddellijk met een half miljoen
vaten per dag kan optrekken. Binnen
zes maanden kunnen daar nog eens
0,5 miljoen vaten bij komen. Die olie
komt boven op het huidige overaan-
bod. 

Het Internationaal Energie Agent-
schap (IEA) rekende voor dat de voor-
raden in het tweede kwartaal met
gemiddeld 3,3 miljoen vaten per dag
zijn toegenomen. De leden van het
OPEC-kartel produceerden gemiddeld

31,5 miljoen vaten per dag of ruim 
2 miljoen vaten boven het huidige con-
sumptieniveau. Saoedi-Arabië over-
steeg zelfs de productieniveaus van
de jaren tachtig en lijkt dus niet van
plan marktaandeel aan Iran af te staan.
De forse prijsdaling van WTI weer-
spiegelt zich ook in het rendement van
de voorgestelde hefboomproducten.
Bij de meest veilige variant loopt de
winst op naar 75%, terwijl het bij de
exemplaren met een hogere hefboom
zelfs om een verdriedubbeling gaat.
Wie tot nog toe geen winst nam op
shortposities op ruwe olie, wacht daar
best niet te lang meer mee, want op
korte termijn is een technisch herstel
niet uitgesloten.

Granen
Door de combinatie van hoge voor-

raden, goede oogstprognoses en de
dure USD waren de granenprijzen eind
mei teruggevallen naar meerjarige
dieptepunten (2009-2010). We wezen
toen op de lage correlatie met de pres-
tatie van de aandelenmarkten en
enkele structurele factoren zoals de
aanhoudende bevolkingsgroei en de
stijging van de levensstandaard die

een hogere granenconsumptie met zich
meebrengen. Landbouwgrondstoffen
zijn berucht om de hoge prijsvolatiliteit
en de granen zijn daarop geen uitzon-
dering. Dat komt omdat de per defi-
nitie onvoorspelbare klimatologische
omstandigheden een grote rol spelen.
Dat bleek opnieuw toen het Ameri-
kaanse ministerie van Landbouw
(USDA) op 1 juli nieuwe schattingen
publiceerde over de benutting van 
de beschikbare landbouwoppervlakte 
in de Verenigde Staten en de verdeling
ervan over de verschillende gewas-
sen.

Die nieuwe cijfers weken nogal sterk
af van de verwachtingen, wat een heuse
schokgolf doorheen de markten
stuurde. Het voorjaar was erg nat in
de meeste gebieden waar granen wor-
den verbouwd. Daardoor liep het
zaaien van de gewassen vertraging op
die niet meer kon worden goedge-
maakt. Vooral mais werd getroffen
door de bovengemiddelde neerslag-
hoeveelheden en lagere temperaturen.
Niet alleen de benutte oppervlakte ligt
dit jaar lager maar ook de ‘yields’ of
opbrengsten zullen de niveaus van
vorig jaar niet evenaren. Het gevolg
van het rapport was dat de verliezen
van de eerste jaarhelft in één klap terug
werden goedgemaakt. Wie winst wilde
nemen, moest er wel snel bij zijn, want
de prijsstijging bleek door de hoge voor-
raadniveaus niet duurzaam. Mais werd
tussen eind mei en begin juli een kwart
duurder maar noteert intussen alweer
ruim 10% onder de top. Bij tarwe bleef
van de initiële winst van 30% maar een
derde meer over en soja, waar de initiële
stijging veel minder groot was, kon
deze wel vasthouden.

We stelden drie trackers voor op
mais, tarwe en soja die investeerden
in termijncontracten met een verschil-
lende afloopdatum. Het Corn Fund
staat 10% hoger en bij het Soybean
Fund en het Wheat Fund blijven de
winsten beperkt tot respectievelijk 7%
en 5%. Merk op dat het rendement in
euro (EUR) wel iets hoger ligt omdat
de trackers in USD noteren en de Euro-
pese eenheidsmunt in waarde daalde
tegenover de USD. �

Derivaten

Updates (deel 3)

ONZE STRATEGIE OP OLIE
BLEEK EEN SCHOT IN DE

ROOS.
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Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

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

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

De Amerikaanse internetwebwinkel Amazon boekte
over het tweede kwartaal verrassend een winst van 92
miljoen USD of 0,19 USD per aandeel, terwijl de analisten
uitgingen van een verlies. Over dezelfde periode van
vorig jaar leed Amazon een verlies van 0,27 USD per
aandeel. De omzet trok met 20% aan, tot 23,18 miljard
USD. De beleggers reageerden enthousiast op de omzet-
groei en de koers van het aandeel steeg met 10%. Daarbij
overvleugelde Amazon.com de beurskapitalisatie van
de de traditionele retailer Wal-Mart Stores. De trend
van het aandeel is overduidelijk stijgend. Op 480 USD
ligt het eerste steuntje, gevolgd door een sterke steunzone
rond 420 USD. 

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

Het technologiebedrijf Apple maakte recordcijfers
bekend over het derde kwartaal van boekjaar 2014-2015.
De omzet trok met 33% aan, tot 49,1 miljard USD dankzij
het succes van de iPhone, waarvan Apple 47,1 miljoen
stuks verkocht. De verkopen van de Ipad daalden met
18% en het succes van de Apple watch valt nog moeilijk
in te schatten. De nettowinst steeg met 38%, tot 10,7 mil-
jard USD (wpa: 1,85 USD) bij een brutomarge van 39,7%.
Op lange termijn blijft de trend duidelijk à la hausse
gericht. Op 133 USD ligt wel een viervoudige top. 
Een daling onder de steun op 120 USD zou negatief 
zijn. 

De Finse technologiegroep Nokia mag van de Europese
Unie haar Franse sectorgenoot Alcatel-Lucent over -
nemen. De Europese Commissie liet weten dat de twee
bedrijven geen grote concurrenten zijn. In Europa
beschikken ze over een gecombineerd marktaandeel
van 30%. Al eerder kreeg de fusie het groene licht van
andere mededingingsautoriteiten. De operatie wordt
waarschijnlijk afgerond in de eerste helft van 2016, als
de aandeelhouders van Nokia akkoord gaan. Op de
grafiek van Nokia valt een proces van topvorming te
zien, nadat in april 2015 een top tot stand kwam rond
7,80 EUR. Een daling onder de laatste steun op 5,70 EUR
zou negatief zijn.

Over het tweede kwartaal waren de resultaten van de
Nederlandse technologiegroep Philips beter dan ver-
wacht. De omzet trok met 20% aan, tot 5,97 miljard EUR,
dankzij positieve valuta-effecten, want de autonome
groei bleef beperkt tot 3%. De nettowinst verbeterde
van 243 miljoen tot 274 miljoen EUR. De afsplitsing van
de lichtdivisie verloopt volgens plan en voor 2015 blijft
de groep rekenen op een bescheiden omzettoename.
De afdeling Healthcare presteerde goed. De koersont-
wikkeling verloopt al een hele tijd zijwaarts tussen 21,20
en 28 EUR. Een uitbraak uit die zone zal de trend op
lange termijn bepalen. 
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Een belegging in Coca-Cola
(40,625 USD) bracht de laatste
drie jaar circa 50% minder op

dan de S&P 500-index. Tussen 2012
en 2014 daalde de omzet en stagneerde
de winst per aandeel. Daarmee speelde
de gigant met de legendarische War-
ren Buffett als aandeelhouder zijn
groei-aureool kwijt. Sommigen noe-
men de groep, die ondertussen qua
beurskapitalisatie werd voorbijgesto-
ken door AB Inbev, een “reus op
lemen voeten”. Toch beschikt Coca-
Cola nog altijd over adelbrieven. Zo
telt de groep zestien blockbusters, pro-
ducten met een jaarlijkse verkoop van
meer dan 1 miljard USD. Buiten het
alom bekende Coca-Cola is de groep
een wereldspeler in water (denk aan
Chaudfontaine), fruitsappen (Minute
Maid), thee (Nestea) en door de aan-
koop van Innocent Smoothies is het
concern ook actief in alternatieve sma-
ken en dranken. Coca-Cola heeft echter
behoefte aan een topman met verfris-
sende ideeën die de marges kan
opkrikken. 

Door de recente baisse begint het
aandeel weer interessant te ogen, ook
al omdat het bedrijf door de gedaalde
koers geen oninneembare vesting
meer lijkt. Momenteel noteert Coca-
Cola tegen een koers-winstverhouding

van 20, maar als er opnieuw groei
komt, kan de waardering snel veran-
deren. Met opties kunt u daarop met
een beperkt risico inspelen. We geven
de voorkeur aan de langstlopende
series die in januari 2017 expireren.

Defensieve callspread 
Koop call jan ‘1735 @ 6,10 USD
Schrijf call jan ‘1745 @ 1,10 USD
De aankoop van de call januari 2017

met uitoefenprijs 35 kost 610 USD voor
een standaardcontract van 100 onder-
liggende aandelen. Bijna 20% hiervan
recupereert u als u gelijktijdig de call
45 met dezelfde afloopdatum schrijft.
Uw inzet bedraagt 500 USD (610 –
110), en dat is ook uw maximale ver-
lies. Alleen als Coca-Cola op de ver-
valdag onder 35 USD noteert, speelt
u uw volledige inzet kwijt. Bereikt de
koers 45 USD, dan behaalt u de maxi-
male winst van 500 USD of een ver-
dubbeling van uw inzet. Om dat te
bereiken, volstaat een stijging van het
aandeel ten opzichte van de huidige
koers met 11%. Uw break-even, het
peil waarop u per saldo winst noch
verlies boekt, ligt op 40 USD.

Agressievere callspread 
Koop call jan ‘1742 @ 2,00 USD
Schrijf call jan ‘1750 @ 0,40 USD

Bij deze agressievere callspread
koopt u allereerst de call juni 42 die
tot januari 2017 loopt. Dat vergt een
uitgave van 200 USD. Op dit contract
schrijft u de call januari 2017 met 
uitoefenprijs 50, wat 40 USD oplevert.
Uw inzet bedraagt dus 160 USD 
(200 – 40). Die inzet is heel wat lager
dan bij de defensieve callspread, maar
u boekt per saldo slechts winst wan-
neer het Coca-Cola-aandeel op de ver-
valdag hoger staat dan 43,60 USD. De
koers moet, met andere woorden, met
7% aantrekken om dat te bereiken.

Put schrijven
Schrijf put jan ‘1740 @ 3,40 USD
De laagste koers van Coca-Cola

bedroeg in de afgelopen twee jaar 
37 USD. Het schrijven van de put
januari 2017 met strike 40 houdt dan
weinig risico’s in, zeker omdat u een
premie van 3,40 USD opstrijkt voor
het schrijven van dit contract. Per saldo
lijdt u slechts verlies bij koersen lager
dan 36,60 USD zodat u over een bais-
semarge van 10% beschikt. Blijft de
koers van Coca-Cola boven 40 USD,
dan hebt u op de vervaldag de gekre-
gen premie volledig verdiend. Ook
het schrijven van de put januari 2017
met uitoefenprijs 38 (premie 2,45 USD)
komt in aanmerking. �

Moet ik, als aandeelhouder van BHF
Kleinwort, ingaan op het openbaar bod
van 5,1 EUR per aandeel? 

BHF Kleinwort is sinds maart 2015
de naam voor het vroegere RHJ Inter-
national (RHJI). Die holdingmaatschap-
pij, genoteerd op Euronext Brussel,
richtte zich tot 2009 haast uitsluitend
op Japanse beursgenoteerde en niet-
genoteerde participaties, met een klem-
toon op de automobielindustrie. Maar
sindsdien werden die participaties bijna
volledig verkocht (momenteel nog min-
der dan 2% van de portefeuille) en
werd een geleidelijke overstap gezet
richting de financiële wereld. De finan-

ciële crisis bood daartoe mogelijkheden,
aangezien veel banken in de nasleep
ervan verplicht waren om activa te ver-
kopen. 

Een eerste stap was de overname in
2009 voor 225 miljoen GBP van de
Britse zakenbank Kleinwort Benson

van de Duitse Commerzbank. In 2010
kocht BHF Kleinwort dan KBC AM
(Dublin), een dochter van KBC Asset
Management. De grootste stap zette
BHF Kleinwort echter vorig jaar, met
de overname voor 340 miljoen EUR
van de Duitse privatebankingspecialist

BHF-Bank, voorheen in handen van
Deutsche Bank. Door die transactie,
waarvan de initiële gesprekken al in
2011 begonnen, maakten de totale
activa onder beheer een heuse kwan-
tumsprong: eind 2014 van 13,9 miljard
EUR exclusief, naar 54,2 miljard EUR
inclusief BHF-Bank (58,7 miljard EUR
eind maart 2015). 

De overname werd deels gefinancierd
door nieuwe investeerders, waaronder
Fosun, een Chinese holdingmaatschap-
pij die een participatie nam van 19,49%,
intussen uitgebreid tot 28,62%. Fosun
lanceerde nu een bod in cash op alle
aandelen van 5,1 EUR per aandeel, een
premie van 9,4% op de vorige slotkoers.
Fosun kocht eerder dit jaar voor 210
miljoen EUR al Hauck & Aufhaeuser,
een andere Duitse privatebankingspe-

Opties

Lezersvragen

VERKOOP GEDEELTELIJK UW
BELANG IN BHF KLEINWORT.

Haussecombinaties op Coca-Cola



ler, en ziet allicht synergiën tussen beide
groepen. 

Het welslagen van het bod (als meer
dan 50% in handen komt van Fosun)
zal vooral afhangen van de reactie van
de overige substantiële aandeelhou-
ders: Franklin Templeton (15,17%),
Oddo & Cie (13,88%), Aqton (11,28%)
en BlackRock (9,35%). Intussen hebben
Franklin en Aqton het bod al van de
hand gewezen. Het bod komt er net
op een moment dat de resultaten van
BHF Kleinwort na jaren van verliezen,
onder meer dankzij een dure holdings-
tructuur, eindelijk de goede kant
opgaan. 

In het eerste kwartaal was er een
recurrente bedrijfswinst van 10,9 mil-
joen EUR, tegenover 0,1 miljoen EUR
vorig jaar. De markt stuurde de koers
van BHF Kleinwort boven de biedkoers
en anticipeert hiermee op een hoger
bod. Die mogelijkheid bestaat, maar is
geen evidentie. Daarom zouden we,
zeker indien de koers een stuk boven
de biedprijs uitkomt, minstens gedeel-
telijk verkopen. Tenslotte kan Fosun
ook beslissen het bod af te blazen. 

Klopt het dat bij Asian Citrus een
belangrijke wijziging in het aandeel-
houderschap heeft plaatsgevonden? 

We zagen ook dit jaar al flink wat
koerskapriolen bij Asian Citrus,
meestal geënt op de forse bewegingen
(op en neer) van de Chinese beurzen.
Het was wel even schrikken toen op
13 juli de aandelenhandel werd stilge-
legd omwille van de verkoop van een
groot pakket aandelen. Uiteindelijk
bleek dat Market Ahead Investments,
het familiale investeringsvehikel van
stichter Tony Tong en de grootste aan-
deelhouder, 179,3 miljoen aandelen
(op een totaal van 241,9 miljoen aan-
delen in bezit) heeft verkocht, of 14,34%
van de uitstaande aandelen. De koper
is Changjiang Tyling, een bedrijf dat
voor 50% eigendom is van de in maart
2014 benoemde nieuwe CEO Ng Ong
Nee. Changjiang Tyling betaalde hier-
voor 200 miljoen Hongkong dollar
(HKD) of 1,17 HKD per aandeel, een
korting van 10% op de toenmalige
koers. Na het vervangen van Tong als
CEO door Ng Ong Nee (en niet door
zijn zoon en gedoodverfde opvolger,
Tommy Tong), worden nu dus ook de
financiële banden tussen de stichtende
familie en Asian Citrus fel ingeknipt. 

De nieuwe topman is eensklaps de
grootste aandeelhouder. Een garantie
op succes is het uiteraard niet, maar
we nemen toch aan dat de man intus-
sen weet wat de waarde van het bedrijf
is/kan worden. Spijtig genoeg is de
nieuwsstroom sinds zijn benoeming
nog niet verbeterd, en het is duidelijk
dat de jaarresultaten (afsluitdatum op
30 juni, presentatie in de tweede helft
van september) zeer slecht zullen zijn.
Een combinatie van uitzonderlijk zware
tyfoons in juli en september 2014 en de
gevolgen van het uitbreken van citrus-
kanker op de Hepu-plantage twee jaar
geleden deed de groepsproductie op

jaarbasis terugvallen met 34,1%, tot
130.125 ton. Ook de fruitverwerkings-
tak BPG had te lijden onder het slechte
weer. 

Tot overmaat van ramp moest Asian
Citrus in april melden dat op de Xin-
feng-plantage Huanglongbing (HLB;
een bacteriële plantziekte verspreid
door insecten) werd vastgesteld op
ongeveer 18% van de bomen. 300.000
bomen, op een totaal van 1,6 miljoen,
werden in mei gerooid. Een nieuwe,
zware tegenslag, gezien het nog jonge
profiel van Xinfeng (gemiddelde leeftijd
van tien jaar). We behouden de positie
in de voorbeeldportefeuille, maar
hameren nog eens op de langebeleg-
gingshorizon en het meer dan gemid-
delde risico (rating 1C). �
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VOOR ASIAN CITRUS BLIJVEN
WE HAMEREN OP DE LANGE

BELEGGINGSHORIZON.

Agenda

Maandag 3 augustus
Duitsland: PMI industrie (def.)
Duitsland: detailhandel
EU: PMI industrie (def.)
Frankrijk: PMI industrie (def.)
VS: PMI industrie (def.)
VS: bouwuitgaven
VS: ISM-index
Heineken: resultaten 1H
PostNL: resultaten 1H

Dinsdag 4 augustus
EU: industriële producentenprijzen
VS: industriële bestellingen
AXA: resultaten 1H
BMW: resultaten Q2
DSM: resultaten Q2
Disney: resultaten Q32014-‘15
Eckert-Ziegler: resultaten 1H

Woensdag 5 augustus
Duitsland: PMI diensten (def.)
EU: PMI diensten (def.)
EU: detailhandel
Frankrijk: PMI diensten (def.)
VS: PMI diensten (def.)
VS: ADP-banenrapport
VS: olievoorraden
Ageas: resultaten Q2
ING: resultaten Q2
NN Group: resultaten Q2
SBM Offshore: resultaten Q2
Société Générale: resultaten Q2

Donderdag 6 augustus
Duitsland: fabrieksbestellingen
EU: industriële importprijzen
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
Bpost: resultaten Q2
Deutsche Telekom: resultaten 1H
Fugro: resultaten 1H
KBC: resultaten Q2
Rosier: resultaten 1H

Vrijdag 7 augustus
VS: werkgelegenheidsrapport juli
Allianz: resultaten Q2
Galapagos: resultaten 1H
WDP: resultaten Q2

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Het nieuws uit de pijplijn is niet
altijd positief bij een farma- en
biotechbedrijf. Dat mocht

Tubize-dochter UCB (Tubize heeft een
controlerende holding van 36,2%)
helaas ook weer ondervinden. Er werd
al maanden uitgekeken naar de fase
III-resultaten (laatste fase voor de even-
tuele goedkeuring van een medicijn)
van epratuzumab tegen SLE, beter
bekend als lupus. Lupus is een chro-
nische auto-immuunziekte die meer-
dere orgaansystemen kan aantasten
zoals de huid, gewrichten, de nieren
en de hersenen. De uitkomst is dat de
primaire werkzaamheidseindpunten

niet werden bereikt. Dat wil zeggen
dat de behandelingsrespons met epra-
tuzumab naast een standaardtherapie
niet statistisch significant hoger lag dan
bij patiënten die een placebo naast een
standaardtherapie kregen. 

Het zal de strategie van UCB niet ver-
anderen om onder meer in te zetten op
immunologische ziekten, maar het is
natuurlijk een serieuze tegenslag. Een
bijkomend, goed verkopend genees-
middel zou een mooie aanvulling zijn
op het huidige trio van nieuwe ster-
medicijnen CVN (Cimzia, Vimpat en
Neupro). In de eerste drie maanden
van het jaar werd met dat drietal een

omzet gerealiseerd van 433 miljoen
EUR (36% meer dan in hetzelfde eerste
trimester van 2014; +20% bij constante
wisselkoersen). Het was echter wel wat
minder dan de gemiddelde analisten-
schatting van 446 miljoen EUR. 

Vandaag publiceert UCB de cijfers
over het eerste halfjaar. De negatieve
koersreactie is begrijpelijk en dit zal
toch enige tijd op de koers blijven
wegen. Aangezien we niet meer over
liquiditeiten beschikken en gechar-
meerd zijn door de erg positieve ont-
wikkelingen bij Ablynx (zie Flash, p.
7) leggen we een verkooplimiet voor
het Tubize-aandeel in de voorbeeld-
portefeuille, ondanks de hoge onder-
waardering. �

UCB heeft slecht nieuws

+6,5

Aankoop:we kopen 250 aandelen Ablynx tegen maximaal 14,10 EUR - Verkoop:we verkopen 75 aandelen Tubize tegen openingskoers vrijdag.
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type scan dan
deze code en ontdek onze site.


