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In de periode 2008-2013 hebben we
6 opeenvolgende jaren gekend
waarin de Europese automarkt een

daling vertoonde in de verkoop van
nieuwe wagens. Een vrij unieke, maar
wel zorgwekkende evolutie voor de
Europese autobouwers. En dus stuur-
den die de Europese autobouwers in
de richting van de uiterst beloftevolle
opkomende landen, met de Chinese
automarkt op kop.
Anno 2015 lijkt die wereldmarkt

voor voertuigen wel een bocht van
180 graden te hebben genomen. In juli,
bijvoorbeeld, lag het aantal nieuw ver-
kochte wagens in Duitsland 7,4%
hoger dan in dezelfde zomermaand
van vorig jaar. Een vervolg van de eer-
ste 6 maanden, waarin de gemiddelde
groei voor de Europese Unie op 9%
lag. Ook in de VS blijft de automarkt
verder herstellen. Aangezien het her-
stel daar al vroeger was aangevat dan
in de EU, ligt het stijgingspercentage
met 4% in het eerste halfjaar ook al
wat lager.
De grote problemen zitten nu precies

in de emerging markets. Zo zakte de
verkoop van personenwagens in
China in juli met 2,5% op jaarbasis en
houdt onder meer Ford Motor er reke-
ning mee dat de autoverkoop in China
voor het eerst sinds 2008 zou kunnen
dalen. De meeste schattingen houden
het nog wel op een lichte stijging. Door
een spectaculaire groei (tussen 2005
en 2010 bijvoorbeeld 24% per jaar!) is
China vandaag uitgegroeid tot veruit
de grootste automarkt ter wereld.
Vorig jaar werd met 19,7 miljoen per-
sonenwagens net de kaap van 20 mil-
joen niet bereikt. Ongeveer de omvang
van de Europese (afgerond 12 miljoen)
en de Amerikaanse (8 miljoen) verko-
pen van nieuwe auto’s per jaar samen.

Ter vergelijking: in 2010 bedroeg de
verkoop van nieuwe Chinese perso-
nenwagens nog 13,7 miljoen. 
Dat de Chinese automarkt dan ver-

traagt, is dus wel een item in de sector.
De voorbije maanden zagen we de
voorraad aan wagens flink oplopen
zodat in China een prijzenoorlog
dreigt. Nog groter is de achteruitgang
in 2 andere BRIC-landen. In de eerste
jaarhelft zakte de verkoop van nieuwe
wagens in Brazilië met 20% en in Rus-
land zelfs met 36%. Een economische
recessie hakt ook elders in de wereld
stevig in op de autoverkoop. 

Terug goedkoop
De aandelen van de Europese auto-

constructeurs zijn dan ook de voorbije
4 maanden (april-juli) fors lager
gegaan. Hun zware investeringen om
meer omzet uit de opkomende landen
te halen, rendeert immers (even) niet.
De meeste onder hen toonden zich
dan ook opvallend voorzichtig met
betrekking tot het tweede semester bij
de publicatie van nog degelijke tot
goede halfjaarresultaten. Allemaal met
de verwijzing naar de ‘moeilijke’
marktomstandigheden in China, Bra-
zilië en Rusland. 
We denken echter dat het slechte

nieuws uit vele opkomende landen
stilaan voldoende verrekend zit in de
Europese aandelen. Dat geldt in het
bijzonder voor Volkswagen. De 40%-
koerswinst in de periode januari-maart
ging in de 4 daaropvolgende maanden
weer in rook op. Dat lijkt ons stilaan
overdreven! Het VW-aandeel noteert
vandaag (erg) goedkoop. Vandaar dat
we de ‘Flash’ (zie p. 7) deze week eraan
besteden, met een adviesverhoging
en aankooporder voor de voorbeeld-
portefeuille.  �
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DISTRIBUTIE

Bpost

Het leek alsof een groeibedrijf
een geknakte stijging van de
resultaten moest opbiechten.

Zo fel reageerde het aandeel van bpost
op de versnelde daling van het bin-
nenlandse postverkeer. De koers plofte
ongeveer 15% lager omdat de volu-
medaling van dit postverkeer ver-
snelde tot 6,1%, tegenover slechts 4,4%
vorig jaar. Dat is een overdreven reac-
tie, maar heel wat aandeelhouders
zagen in deze onheilstijding het per-
fecte excuus om winst te nemen. Maar
fundamenteel is er weinig tot niets
aan de hand. Bpost blijft onverkort de
succesvolle strategie van de voorbije
jaren uitvoeren, waarbij de daling van
de historische kernactiviteit wordt
opgevangen met nieuwe activiteiten
en met aanhoudende efficiëntiewin-
sten en kostenbesparingen. Bpost
slaagde daar ook in de eerste helft van
dit jaar in. De bedrijfskasstroom
(ebitda) daalde met 1,2% en de
bedrijfswinst (ebit) met 1,5%. Als het
eenmalige effect van de verkiezings-
post van vorig jaar verrekend wordt,
tonen de resultaten nagenoeg een sta-
tus-quo. Het management bevestigt
ook de eerder geformuleerde doelstel-
ling om dit jaar de ebit stabiel te hou-
den, hoewel het management nu reke-
ning houdt met een volumedaling van
6% van het binnenlandse postverkeer

over heel 2015. Boosdoener is hier
vooral de daling van de advertentie-
post, vooral van de catalogusbedrijven
en van de banken. De daling van het
postverkeer kostte bpost in het eerste
halfjaar 27 miljoen aan ebitda op een
totaal van 336 miljoen. Ook de lagere
overheidsvergoeding voor het
beheerscontract en de afbouw van
enkele weinig rendabele activiteiten
in het internationaal postverkeer
roomden nog eens 8 en 10 miljoen
EUR ebitda af. Maar hier tegenover
kon de groep de indrukwekkende
groei in het pakjesverkeer, zowel bin-
nenlands als internationaal, plaatsen.
Grotere volumes van grote e-tailers
wogen op de gemiddelde aangere-
kende prijs, maar toch steeg de orga-
nische omzetgroei met 24 miljoen
EUR. Het leverde, mede dankzij gun-
stige wisselkoerseffecten evenveel
extra ebitda op.  Ook de verzending

van melkpoeder naar China trok
opnieuw aan. Ondanks de toene-
mende concurrentie verwacht bpost
een aanhoudende groei van dicht bij
10% in het pakjessegment. Tegen het
eind van het jaar zal bpost het met
ruim 800 voltijdsequivalenten minder
doen in vergelijking met het begin van
het jaar. In de eerste jaarhelft leverde
dat 22 miljoen EUR extra ebitda op,
wat bijna voldoende was om de klap
in het binnenlands postverkeer op te
vangen.  Door de koersval van het
aandeel mag de waardering opnieuw
vrij aantrekkelijk genoemd worden.
De ondernemingswaarde (ev)
bedraagt ongeveer 7 keer de ebitda,
wat iets meer is dan voor andere Euro-
pese postbedrijven betaald wordt,
maar het dividendrendement is met
ruim 5% hoger. Dit dividend is bij
bpost ook stabiel dankzij de solide
resultaten en de ijzersterke balans.
Bpost zit op een nettokaspositie van
720 miljoen EUR. Daar komt elk jaar
nog eens 360 miljoen EUR vrije kas-
stroom bij. �

Conclusie
We hebben bpost altijd aanbevolen
voor het aantrekkelijke en stabiele
dividend, zeker in vergelijking met de
lage langetermijnrente. De forse koers-
stijging (+80%) in de eerste 9 maanden
van de beurscarrière kwam erbij als
een onverwacht hoge bonus. Het aan-
deel blijf aantrekkelijk na de recente
koersdaling. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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TECHNOLOGIE

Melexis

De Belgische specialist in half-
geleiders voor de autosector
(88% van de omzet) heeft er

een aantal indrukwekkende kwartalen
opzitten. Toch is het aandeel sinds een
recordkoers van bijna 61 EUR in het
voorjaar met bijna een kwart terug-
gevallen. Stilaan is het besef bij inves-
teerders gegroeid dat het aandeel te
duur was geworden en dat de groei-
voeten moeilijk op peil konden blijven.
Melexis noteert wel nog steeds een
vijfde hoger dan bij het jaarbegin. De
halfgeleidergroep profiteerde van de
duurdere dollar (USD), die 14% op
jaarbasis en 4% op kwartaalbasis aan
omzetgroei toevoegde. Bijna 40% van
de verkopen komt uit de eurozone,
maar Azië is goed voor 46% en Noord-
en Zuid-Amerika voor 15%. De
groepsomzet klom in het tweede tri-
mester met 24%, tot 101,8 miljoen
EUR. Na 6 maanden in 2015 tikt de
omzet af op 196,2 miljoen EUR (+24%),
waarbij de impact van de wisselkoers
en dus ook de netto-omzetstijging
beide 12% bedragen. De sensoren
presteerden opnieuw bovengemid-
deld goed waarmee de trend van de
jongste kwartalen werd bevestigd.
Melexis ontwerpt halfgeleiders maar
de eigenlijke productie wordt uitbe-
steed. Daardoor kunnen de kosten
ook laag blijven, wat zich uitte in een

brutowinst van 49,6 miljoen EUR en
een marge van 48,7%, tegenover
47,9% een jaar eerder. De bedrijfswinst
(ebit) klokte af op 28,5 miljoen EUR
of een ebit-marge van 28%, tegenover
27,3% een jaar eerder. De nettowinst
klom met 17%, tot bijna 25 miljoen
EUR of 0,62 EUR per aandeel. Dit
brengt de totale winst van de eerste
jaarhelft op 1,29 EUR. In Europa steeg
de autoverkoop in de eerste jaarhelft
met 8,2% op jaarbasis, tot 7,17 miljoen
eenheden. Juni was daarbij de 22ste

opeenvolgende maand met hogere
verkopen. In China bleef de groei ste-
ken op 1,4%. Met 11,85 miljoen ver-
kochte wagens tussen januari en juni
blijft China wel veruit de grootste auto-
markt ter wereld. In de VS steeg de
autoverkoop in juli met 3,2% tegen-
over een maand eerder, tot 17,55 mil-
joen op jaarbasis. Melexis sloot de eer-
ste jaarhelft af met 80,9 miljoen EUR

aan liquiditeiten, tegenover 53,3 mil-
joen EUR een jaar eerder. De lange-
termijnschuld bedraagt ongeveer 19,9
miljoen EUR. Het tussentijds dividend,
dat eind oktober wordt uitgekeerd,
werd met 30% verhoogd en bedraagt
nu 1,3 EUR (bruto). De markt rea-
geerde licht ontgoocheld want som-
mige waarnemers hadden een grotere
stijging verwacht. Dit neemt niet weg
dat een verdere verhoging of eventueel
een kapitaalvermindering in de toe-
komst niet uitgesloten is. Het manage-
ment verwacht dat de operationele
prestatie in het derde kwartaal op het-
zelfde niveau zal liggen als in de peri-
ode ervoor. Melexis rekent voor het
volledige boekjaar op een omzetgroei
met 20 tot 25% (inclusief valutavoor-
delen), tot 400 tot 415 miljoen EUR.
De brutomarge en operationele marge
zullen respectievelijk op minstens 47%
en 26% uitkomen. Deze prognoses
zijn op basis van een EUR/USD-wis-
selkoers van 1,1. �

Conclusie
Ondanks de vrij forse correctie sinds
de topkoers is Melexis aan 17 keer de
verwachte winst nog steeds duurder
dan het gemiddelde van de jongste 5
jaar. Dit wordt weliswaar voor een
deel gecompenseerd door de groei en
het hogere dividend (rendement van
2,9%). Toch willen we het aandeel nog
wat verder zien terugvallen voor we
een koopadvies geven. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



AUTOMOBIEL

Michelin

M ichelin is alom bekend als de
grootste bandenproducent
ter wereld, met activiteiten

in 170 landen en in de buurt van 15%
wereldmarktaandeel. De Franse
onderneming zat van het najaar 2013
tot het voorjaar 2014 in de voorbeeld-
portefeuille en deed het toen prima.
Michelin, opgericht in 1889, is natuur-
lijk wel een ronkende naam in de auto-
mobielindustrie, met bovendien een
wereldberoemde mascotte. Vorig jaar
werden ruim 170 miljoen banden
geproduceerd. Met het merk Michelin
als wereldwijd ‘premium’ merk. Voor
sportwagens en SUV’s is er het spe-
cifieke merk BFGoodrich. Sterke con-
tinentale merken zijn verder Kleber in
Europa, Uniroyal in Noord-Amerika
en Warrior in China. Een cruciaal ele-
ment in de strategie is die merken ver-
sterken door betrouwbaarheid en een
koploper in technologie en innovatie
te zijn. Zo verwerft de groep een com-
petitief voordeel en neemt de trouw
van de consument toe. In het ver-
lengde daarvan ligt het grote aan-
dachtspunt in de strategie op het lei-
derschap in ‘gespecialiseerde banden’.
De specialisaties waarop Michelin
inzet en prat gaat zijn de banden voor
mijnbouw-, landbouwvoertuigen en
vliegtuigen (26,5% van het operatio-
neel resultaat in 2014). Minstens even

essentieel is vanzelfsprekend het maxi-
maal profiteren van de groei in de
opkomende landen. Vorig jaar werd
al bijna een derde van het zakencijfer
in de groeilanden gehaald. Tegen 2020
moet dit cijfer tot minstens 45% zijn
opgekrikt. De jongste jaren werden in
de BRIC-landen 3 nieuwe fabrieken
geopend (Pau Brasil, Shenyang 2 en
Chennai). Totale investering in de 3
nieuwe fabrieken: 2,75 miljard EUR.
Tussen 2012 en 2016 is het objectief
om voor 1,2 miljard EUR aan compe-
titiviteitsverbeteringen te realiseren.
Na 3 jaar (2012-’14) is al 703 miljoen
EUR gerealiseerd. Een van de onbe-
twistbaar sterke punten van de onder-
neming is en blijft de zeer solide balans
met een verhouding nettoschuld ten
opzichte van eigen vermogen van
amper 7%. Vorig jaar werd volgens
het management 700 miljoen EUR als
structurele vrije kasstroom gereali-

seerd. Zo kon het dividend stabiel
gehouden worden op 2,50 EUR per
aandeel en werden voor 293 miljoen
EUR eigen aandelen ingekocht. De
halfjaarcijfers 2015 bleven deels onder
de gemiddelde verwachting van de
analisten. De omzet van 10,5 miljard
EUR kwam nog 0,2 miljard EUR
boven de analistenconsensus uit en
lag ook 8,6% hoger dan in dezelfde
periode vorig jaar. De recurrente (zon-
der eenmalige elementen) bedrijfs-
winst (rebit) nam met hetzelfde cijfer
toe, tot 1,26 miljard EUR, tegenover
een analistenconsensus van 1,29 mil-
jard EUR. De ebit-marge bleef dus
onveranderd op 12,0%, zodat de ver-
hoopte verbetering zich niet wist te
voltrekken. De volumegroei van 2,4%
was dan weer wel boven het markt-
gemiddelde. Voor heel 2015 blijft het
management mikken op een stijgende
ebit bij constante wisselkoersen en een
vrije kasstroom van minstens 700 mil-
joen EUR. �

Conclusie
Het aandeel kreeg een tik na de min-
der verwachte winst in het eerste
semester. Het Michelin-aandeel is
evenwel nog steeds niet duur tegen
11,5 keer de verwachte winst, 0,8 keer
de omzet en een verwachte ratio
ondernemingswaarde(ev)/bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 5. Dat biedt het
nodige herstelpotentieel.

INSIDE BELEGGEN 21 AUGUSTUS 20154

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



521 AUGUSTUS 2015 INSIDE BELEGGEN

LANDBOUW

Potash corp

Het Canadese meststoffenbedrijf
presenteerde gemengde resul-
taten over het tweede kwartaal.

De nettowinst per aandeel bedroeg
0,5 USD, in het midden van de voor-
opgestelde vork van 0,45 à 0,55 USD,
maar wel minder dan de analisten-
consensus van 0,51 USD en minder
dan in het tweede kwartaal van 2014
(0,56 USD). Na 6 maanden bedraagt
de nettowinst 787 miljoen USD (0,94
USD per aandeel), tegenover 812 mil-
joen USD vorig jaar (0,95 USD per aan-
deel). De omzetdaling in het tweede
kwartaal met 8,5%, van 1,89 miljard
USD naar 1,73 miljard USD, was dan
weer wel beter dan verwacht (1,68
miljard USD). De afdeling stikstof-
meststoffen presteerde, net als in het
eerste kwartaal, minder goed dan ver-
wacht, omdat concurrentie van hogere
Chinese exportvolumes druk zette op
de gerealiseerde verkoopprijzen per
ton: 334 USD tegenover 393 USD vorig
jaar. De brutowinst van de afdeling
zakte hierdoor met 27%, tot 222 mil-
joen USD, en met 26% in het eerste
semester, tot 403 miljoen USD. De klei-
nere fosfaatafdeling presteerde voor
het tweede opeenvolgende kwartaal
beter dan verwacht, waarbij lagere
volumes (-20% en -18% na 6 maanden)
werden gecompenseerd door hogere
verkoopprijzen (553 USD per ton,

tegenover 509 USD per ton vorig jaar).
De brutowinst steeg met 50% (+76%
na 6 maanden) tot 72 miljoen USD (130
miljoen USD). Veruit de belangrijkste
winstmotor blijft evenwel de potas-
hafdeling. Daar zien we in het tweede
kwartaal een toename van de bruto-
winst met 5,6%, tot 417 miljoen USD
en na het eerste semester met 21,6%,
tot 845 miljoen USD, of 61,3% van het
groepstotaal. Het totale volume -2,5
miljoen ton in het tweede kwartaal en
4,9 miljoen ton in het eerste semester-
ligt in lijn met bijna-recordjaar 2014.
Onderliggend is er een wel een ver-
schuiving van Noord-Amerika naar
India en China. De gemiddelde ver-
koopprijs per ton bedroeg in het eerste
semester 278 USD (273 USD in het
tweede kwartaal) tegenover 257 USD
vorig jaar (263 USD). De daling van
de prijzen in het tweede tegenover het
eerste kwartaal noopte Potash Corp

tot een aftopping van de voorziene
winstvork per aandeel voor 2015, van
1,75 à 2,05 USD naar 1,75 à 1,95 USD.
Potash Corp versterkte recent zijn posi-
tie in Latijns-Amerika, met de aankoop
voor 56 miljoen USD van 9,5% van
Fertilizantes Heringer, een van de groot-
ste meststoffenbedrijven in Brazilië,
waarmee het ook meteen een lange-
termijnleveringscontract voor potash
afsloot. De hamvraag op kortere ter-
mijn is natuurlijk of de Canadezen een
officieel bod op het Duitse K+S zullen
lanceren. De vooropgestelde overna-
meprijs van 7,8 miljard EUR, of 40,75
EUR per aandeel K+S, werd door K+S
als te laag beschouwd, vooral omdat
het onvoldoende de waarde van
Legacy (de eerste nieuwe potashmijn
in de Canadese provincie Saskatche-
wan in meer dan 40 jaar; eerste pro-
ductie tweede helft van 2016) reflec-
teert. �

Conclusie
De vrees voor een hoger bod op K+S,
de verlaagde winstverwachting en de
algemene, forse druk op de grondstof-
fen duwde het aandeel van Potash
Corp naar het laagste niveau sinds
april 2009. Het aandeel noteert tegen
14 keer de verwachte winst 2015 goed-
koop, en we verwachten op termijn
een fors koersherstel. Het aandeel blijft
dan ook in de voorbeeldportefeuille. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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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VOLKSWAGEN

Porsche voor 
een Skoda

De Volkswagen-groep, met
hoofdkwartier in het Duitse
Wolfsburg, mag zich sinds kort

in volumetermen de grootste auto-
constructeur ter wereld noemen, met
in de eerste jaarhelft 5,9 miljoen ver-
kochte wagens. In winsttermen is er
wel nog een duidelijke kloof met
Toyota. De merkenportefeuille is de
sterkste ter wereld en biedt een wagen
voor elk budget: Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti en
Lamborghini voor de personenwagens
en Scania en MAN in het segment van
de vrachtwagens en Ducati voor de
motoren. Samen goed voor circa 300
modellen! Toch rijdt deze autoster een
wel heel hobbelig beursparcours tot
dusver dit jaar. Als portefeuillewaarde
en een van onze favorieten voor 2015
werden aanvankelijk alle beloften
ingelost met een koersklim van 40%
in minder dan 3 maanden tijd. We
vonden dat er té snel en té hoog werd
geschakeld en verkochten de positie
met een gemiddelde winst van 33%.
Zonder ooit gedacht te hebben dat de
koers midden de zomer zou zijn terug-
gekeerd naar het beginniveau van
2015. Er was het conflict tussen de
voorzitter van de raad van bestuur en
levende VW-legende Ferdinand Piëch,
die in een interview de topman (CEO)
Martin Winterkorn afviel. Maar omdat
de aandeelhouders achter Winterkorn
bleven staan, werd het een weinig glo-
rieus einde voor Piëch bij de VW-
groep. Maar het zijn toch vooral China

en andere (groei)markten als Rusland
en Brazilië die het concern dit jaar par-
ten spelen. De groep is immers de
grootste buitenlandse speler op de
Chinese markt. Naar aanleiding van
de halfjaarcijfers 2015 eind juli diende
de bedrijfstop dan ook de omzetver-
wachting voor het volledige boekjaar
terug te schroeven. VW verwacht nu
niet meer om dit jaar ‘meer’, maar eer-
der ‘evenveel’ voertuigen te verkopen
als vorig jaar. De halfjaarcijfers zelf
waren nochtans nog meer dan behoor-
lijk. De omzet groeide in de eerste 6
maanden nog met 10,1% ten opzichte
van het eerste semester van 2014. De
bedrijfswinst (ebit) klom met 10,3%,
tot 6,82 miljard EUR. Het tweede
kwartaal was met +4,9% ebit-toename,
tot 3,49 miljard EUR, weliswaar in lijn
met de analistenconsensus, maar bleef
beduidend onder de 9,9%-omzetgroei.
Dat betekent al dat de ebit-marge in
het tweede trimester van 6,5 naar 6,2%
is teruggevallen. De vork voor het vol-
ledige boekjaar ligt tussen 5,5 en 6,5%.
Maar de marge staat dus onder druk.
Binnen de groep liggen de marges ver
uit elkaar: het VW-merk zelf staat voor
49% van de groepsomzet, maar slechts
voor 21% van de ebit in het eerste half-
jaar (ebit-marge 2,7%; doelstelling
2018 is 6%). Ook de ‘commerciële
voertuigen’ (bestel- en vrachtwagens)
halen een beperkte rendabiliteit (2,1%
ebit-marge; 5% van de groepsebit, ter-
wijl 15% van de groepsomzet). Het
zijn van ouds de luxemerken die voor
het leeuwendeel van de winst zorgen.
Audi (9,8% ebit-marge) en Porsche
(15,6% ebit-marge) tekenen samen
voor 37% van de groepsomzet in het
eerste semester, maar wel voor 68%
van de groepsebit. Tegen minder dan
8 keer de verwachte winst dit jaar,
minder dan 1 keer de boekwaarde, 0,4

keer de omzet en minder dan 7 keer
de verhouding ondernemingswaarde
(ev) ten opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) is het aandeel zowel
in absolute als in relatieve (tegenover
sectorgemiddelde) termen (erg) goed-
koop. VW gaf zelf aan dat de impact
van de devaluatie van de yuan beperkt
zal zijn. �

Conclusie
Volkswagen is een financieel sterke,
goed uitgebalanceerde groep. De terug-
val in de Chinese automarkt weegt
duidelijk door, maar het aandeel is nu
wel (erg) goedkoop geworden. De 25%-
onderwaardering ten aanzien van de
sectorgenoten en het Europees gemid-
delde is onterecht. Vandaar dat we
niet alleen het advies verhogen, maar
ook meteen een aankooporder leggen
voor een eerste positie in de voorbeeld-
portefeuille.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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De prijsevolutie bij koffie is tra-
ditioneel erg volatiel en dat
was de jongste jaren niet

anders. Eind 2013 bereikte de koffie
een meerjaars dieptepunt maar tussen
januari en oktober van vorig jaar ver-
dubbelde de prijs, voornamelijk als
gevolg van tegenvallende weersom-
standigheden in Brazilië, de grootste
aanbieder van arabicakoffie. Vanaf
het vierde kwartaal van vorig jaar
ging het opnieuw bergaf door een
combinatie van een hoger dan ver-
wacht aanbod en valutaschommelin-
gen. Het (voorlopige) dieptepunt
werd vorige maand bereikt, waarbij
de koffieprijs naar het laagste niveau
in bijna anderhalf jaar (januari 2014)
terugviel. Boosdoener was de Brazi-
liaanse real (BRL), die al geruime tijd
in waarde daalt en tegenover de dollar
(USD) op het laagste peil in meer dan
12 jaar noteert. Voor Braziliaanse boe-
ren is de BRL de munt waarin de kos-
ten worden afgerekend terwijl de USD
de inkomstenmunt is waarin koffie
internationaal wordt verhandeld. Een
daling van de BRL is op die manier
een stimulans om zoveel mogelijk te
exporteren. De totale Braziliaanse kof-
fie-uitvoer wordt in het marketingjaar
2014-2015 (oktober tot september) op
27,4 miljoen zakken (van 60 kilogram)
geschat. Dat is de vierde opeenvol-
gende stijging, ondanks een afname
van de productie in het voorbije oogst-
jaar. Dit kan worden verklaard door-
dat een deel van de overtollige voor-
raden van de jaren daarvoor nu ook
wordt verkocht. Een gelijkaardig sce-
nario, zij het minder uitgesproken,
zien we ook in Colombia, dat net als
Brazilië hoogwaardige arabicavari-
anten produceert. Naast valutaperi-
kelen heeft de hogere uitvoer in
Colombia ook wel te maken met een
herneming van de productie. Toch is
de globale uitvoer van koffie tijdens
de 3 eerste kwartalen van 2014-2015
op jaarbasis met 4,3% gedaald, tot
82,1 miljoen zakken. Dit is vooral toe
te schrijven aan een lagere export in
Vietnam en Indonesië, die hun uitvoer
met respectievelijk 16,8% en 25,6%
zagen afnemen. De Vietnamese export
ligt daarmee op het laagste peil sinds

2010. Oorzaken zijn de lagere prijzen,
een lagere output en ook een hogere
lokale consumptie. De voorraden bij
de importerende landen zijn, gezien
de aanhoudende prijsdalingen, niet
zo hoog. Daardoor blijft de koffie-
markt vatbaar voor schokken aan de
aanbodzijde die in 2011 en 2014 voor
forse prijsstijgingen zorgden. 

De jongste weken klom de koffieprijs
terug naar het niveau van mei nadat
speculatieve investeerders hun short-
posities afsloten en in de markt onrust
heerst over de omvang en de kwaliteit
van de komende oogst in Brazilië.
Door de droogte wordt voor het oogst-
jaar 2015-2016 op een daling van de
productie naar 45 tot 47 miljoen zak-
ken gerekend. Enkele maanden gele-
den lag de consensusprognose nog
boven 50 miljoen zakken. De Interna-
tional Coffee Organisation ziet het glo-
bale koffieverbruik sinds 2010 met

2,3% op jaarbasis groeien. Daarbij ligt
de toename in de ontwikkelingslanden
(+4,6%) een stuk hoger dan in de
industrielanden (+1,5%). Een wildcard
voor koffie is het El Niño-weerfeno-
meen, dat de oogsten zowel in Mid-
den- en Zuid-Amerika als in Azië
mogelijk verder onder druk kan zet-
ten.

Inspelen op een hogere koffieprijs
kan onder meer met deze 2 trackers. 

iPath Bloomberg Coffee ETN
Tickersymbool : JO
Beurs : NYSE Arca
Isin-code : US06739H2976
Uitgifte : juni 2008
Prestatie sinds 1/1/2015 : -25,2 %
Rendement op 12 maanden : -37,3 %
Rendement op 3 jaar : -39,7 %
Gemiddeld dagvolume : 172000
Activa onder beheer : 121,2 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,75 %

Deze tracker behoort tot de iPath-
productfamilie van uitgever Barclays

en noteert intussen ruim 7 jaar op de
NYSE, met als tickersymbool JO. De
onderliggende waarde is de iPath
Bloomberg Total Return-index die de
prijsevolutie van het referentietermijn-
contract op koffie schaduwt. Op dit
moment gaat het bijvoorbeeld om het
september-termijncontract. Wanneer
dit contract afloopt, wordt doorgerold
naar december, maart 2016, juli 2016
enzovoort. De koffiemarkt is actueel
in contango, wat betekent dat termijn-
contracten met een latere afloopdatum
duurder zijn. Bij het doorrollen is er
dus een negatief rolrendement. Het
jaarlijks kostenpercentage werd vast-
gesteld op 0,75%. 

Pure Beta Coffee ETN
Tickersymbool : CAFE
Beurs : NYSE Arca
Isin-code : US06740P1488
Uitgifte : april 2011
Prestatie sinds 1/1/2015 : - 24 %
Rendement op 12 maanden : -35,2 %
Rendement op 3 jaar : -36,2 %
Gemiddeld dagvolume : 5000
Activa onder beheer : 5,7 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,75 %

Deze tracker van dezelfde uitgever
kwam enkele jaren later op de markt
en is zowel op het vlak van beheerd
vermogen als liquiditeit een maatje
kleiner. De iPath Pure Beta Coffee ETN
met tickersymbool CAFE zit echter
wel geavanceerder in elkaar omdat
niet de prijs van 1 enkel termijncontract
wordt geschaduwd maar wel van ver-
schillende termijncontracten met een
verschillende afloopdatum. Dit
gebeurt via de onderliggende Barclays
Capital Coffee Pure Beta-index. Daar-
mee wordt het effect van het eerder
aangehaalde negatieve rolrendement
grotendeels gecompenseerd. Een ver-
gelijking van de rendementen op korte
en lange termijn illustreert echter dat
het verschil tussen beide varianten
niet zo groot is. CAFE doet het welis-
waar iets minder slecht dan JO maar
investeerders moeten er rekening mee
houden dat de markt niet altijd in con-
tango is. Soms is de termijncurve, naar-
gelang de marktomstandigheden, ook
vlak of in backwardation. Het jaarlijks
kostenpercentage is identiek aan dat
van JO. �

Derivaten

Inspelen op een hogere koffieprijs

DE JONGSTE WEKEN KLOM
DE KOFFIEPRIJS TERUG

NAAR HET NIVEAU VAN MEI
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

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

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

De halfjaarcijfers van de Nederlandse verzekeraar die
tot de BEL20-index behoort, vielen erg tegen. De groep
biechtte een nettoverlies van 533 miljoen EUR op, terwijl
de analisten uitgingen van een nettowinst van 200 miljoen
EUR. De operationele resultaten waren wel in orde. De
grote boosdoener was een waardedaling van de bezit-
tingen met 1,235 miljard EUR. Talrijke analisten gaan
uit van een nieuwe kapitaalverhoging, terwijl ze vrezen
voor een dividendverlaging. In de dagen na de bekend-
making van het resultaat leverde de koers 30 % in. De
trend veranderde daardoor naar dalend. 

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

Ondanks een lagere winst en een vrijwel stabiele omzet
over het eerste semester vielen de cijfers van de voe-
dingsreus in goede aarde bij de analisten. De omzet
daalde met 0,3 %, tot 42,84 miljard CHF, terwijl de net-
towinst met 2,4 % zakte, tot 4,52 miljard CHF. De vraag
uit de opkomende markten was zwak, terwijl de sterkte
van de Zwitserse frank de omzet met 6 % deed zakken.
Voor het volledige boekjaar blijft Nestlé uitgaan van
een autonome omzetgroei van circa 5 %. Op de grafiek
kan het aandeel de stijgende lijn vasthouden. Rond 70
CHF ligt een redelijke steunzone, terwijl de top van 76
CHF binnen handbereik is. 

De Belgische producent van traditionele koekjes nam
een belang van 67 % in het Britse Natural Balance Foods
dat glutenvrije snacks maakt onder de merknamen Nakd
en Trek. Daarbij wordt het Britse bedrijf gewaardeerd
op 83 miljoen EUR of 1,8 maal de omzet. In de afgelopen
3 jaar verdubbelde Natural Balance Foods de omzet en
het bedrijf heeft alle Britse supermarkten als klant. De
deal heeft als gevolg dat de groepsomzet van Lotus met
8 % zal toenemen. Technisch bekeken consolideert de
koers van Lotus Bakeries na de bijzonder lange hausse.
Rond 1250 EUR ligt een sterke horizontale steun. Een
doorbraak boven de top van 1386 EUR geeft een nieuw
aankoopsignaal. 

Teleurstellende cijfers over het tweede kwartaal zorgen
ervoor dat de koers van de Nederlandse verzekeraar
een klap van ruim 10 % kreeg. De brutowinst steeg met
7 %, tot 549 miljoen EUR, maar dat cijfer kwam onder
de verwachtingen van de analisten uit. Die maken zich
zorgen over de gedaalde solvabiliteit van de verzekeraar
en de onrust op de financiële markten die op het resultaat
woog. Op de grafiek zien we een reeks van lagere toppen
en lagere bodems die wijzen op een trendommekeer
naar dalend. Een daling onder de steun op 6 EUR kan
een verdere baisse inluiden. 
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De prijs van ruwe olie daalde
recent tot het laagste peil van
de afgelopen 5 jaar. De oliegi-

ganten maken zich nu op voor een
lange periode van lage olieprijzen en
daarbij worden ze verplicht om fors
in de uitgaven te snoeien. Ook Royal
Dutch Shell (25,13 EUR) verkeert in
dat geval. De groep vermindert de
kapitaaluitgaven met 20 %, tot 30 mil-
jard USD. Daarnaast worden 6500 ont-
slagen aangekondigd in het kader van
een besparingsprogramma ter waarde
van 4 miljard USD. Voorts zullen voor
30 miljard USD niet-kernactiviteiten
worden verkocht. Eerder dit jaar
maakte Royal Dutch Shell bekend de
Britse BG Group te willen overnemen
in een transactie die momenteel een
waarde van 70 miljard USD heeft. De
overgenomen groep staat vooral sterk
in vloeibaar aardgas. Talrijke beleggers
hebben blijkbaar hun twijfels, want
inmiddels is de koers van het Royal
Dutch Shell-aandeel met 15 % gedaald.
Dat resulteerde in een charmeoffensief
van Shell, waarbij het dividend voor
de komende 6 kwartalen wordt
gewaarborgd en mogelijk nog wordt
verhoogd. Bovendien wil de groep
vanaf 2017 nieuwe aandelen inkopen.
Rekening houdend met het feit dat u
slechts 1 maal de boekwaarde betaalt,

het hoge dividendrendement (6 %) en
het groeipotentieel van aardgas, vin-
den we Royal Dutch Shell momenteel
een interessant aandeel met weinig
baissepotentieel. Voor opties op de
oliegigant kunt u terecht op Euronext
Amsterdam. We richten onze blik op
de opties die in december 2016 expi-
reren.

Defensieve callspread
Koop call dec ‘16 22 @ 3,50 EUR
Schrijf call dec ‘16 26 @ 1,25 EUR

Schatten kunt u niet verdienen met
transacties in Royal Dutch Shell-opties,
maar de keerzijde van de medaille is
dat uw investering beperkt blijft. De
aankoop van de call december 2016
met uitoefenkoers 22 kost 350 EUR
voor een standaardcontract van 100
stukken, maar u recupereert onmid-
dellijk 125 EUR via het gelijktijdige
schrijven van de call 26 met dezelfde
afloopdatum. Uw inzet bedraagt dus
225 EUR (350 – 125) en dat is uw maxi-
male verlies. Uw break-even, het peil
waarop u per saldo winst noch verlies
boekt, ligt op 24,25 EUR, bijna 4 %
onder de huidige koers. U behaalt de
maximale winst van 175 EUR of 78 %
meer dan uw inzet bij een koers van
26 EUR. Dat gebeurt al bij een koers-
stijging met iets meer dan 3 %.

Put schrijven
Schrijf put dec ‘16 24 @ 2,40 EUR

De schrik voor een verdere daling
van de olieprijs zit er blijkbaar dik in
bij de beleggers. Vandaar de fraaie
premie van 2,40 EUR voor de put
december 2016 met strike 24. Schrijft
u dit contract, dan verlaagt u uw risico
tot 21,60 EUR, waardoor u over een
baissemarge van 14 % beschikt.
Slechts onder 21,60 EUR lijdt u ver-
lies.

Turbo
Koop call dec ‘16 28 @ 0,70 EUR
Schrijf put dec ’16 20 @ 0,80 EUR

De kans dat er niets gebeurt bij deze
turbo is reëel, want wanneer de koers
van het aandeel in de zone 20 – 28 EUR
staat op de vervaldag, loopt deze com-
binatie waardeloos af. De aankoop
van de call december 2016 met strike
28 vergt een uitgave van 70 EUR per
contract, terwijl het schrijven (= ver-
kopen) van de put december 2016 met
uitoefenkoers 20 80 EUR in het laatje
brengt. U haalt dus initieel 10 EUR (80
– 70) uit deze turbo. Bij koersen hoger
dan 28 EUR boekt u winst en alleen
bij koersen onder 19,90 EUR lijdt u
verlies. Ook met andere turbo’s met
een kleinere vork hebt u reële winst-
kansen. �

Ik overweeg een investering in het
Nederlandse OCI. Wat is jullie mening
over dit bedrijf? 
OCI, voluit Orascom Construction

Industries, werd in de jaren 1950 opge-
richt door de rijke Egyptische familie
Sawiris, tot op vandaag controlerend
aandeelhouder (29,43% van het kapi-
taal). Het bedrijf haalde in 2007 de
wereldpers toen het zijn cementacti-
viteiten voor een ondernemings-
waarde van 15 miljard USD verkocht
aan Lafarge. Na het terugbetalen van
de schulden en 11 miljard USD uitke-
ring aan de aandeelhouders, inves-

teerde OCI de resterende 2 miljard
USD in productiecapaciteit voor stik-
stofhoudende (element N) meststoffen
en chemicaliën. In 2013 maakte OCI
de oversteek naar Euronext Amsterdam,

en begin 2015 volgde een kapitaalver-
mindering van 1,4 miljard USD dank-
zij de afsplitsing van de engineering-
en bouwactiviteiten in een apart
bedrijf, Orascom Construction, geno-

teerd op de beurs van Dubai en Caïro.
Begin augustus raakte dan bekend dat
de Amerikaanse en Europese mest-
stoffenfabrieken van OCI voor een
ondernemingswaarde van 8 miljard
USD (inclusief 2 miljard USD schul-
den) worden overgenomen door de
Amerikaanse sectorgenoot CF Indus-
tries. Alle activiteiten van CF en de
overgenomen fabrieken van OCI wor-
den, wellicht in de eerste helft van
2016, in een nieuwe holdingmaat-
schappij ondergebracht, en promove-
ren CF Industries tot de grootste stik-
stofmeststoffenproducent. Vorig jaar
nog mislukten fusiegesprekken met
de Europese concurrent Yara Interna-
tional. OCI ontvangt 668 miljoen USD
cash en 27,7% van de aandelen van

Opties

Lezersvragen

OCI VERKOCHT DE 
EUROPESE EN 
AMERIKAANSE 

MESTSTOFFENACTIVITEITEN
AAN CF INDUSTRIES

Haussecombinaties op Royal Dutch Shell



de nieuwe holding, die grotendeels
via een kapitaalvermindering zullen
worden uitgekeerd aan de aandeel-
houders. Het is niet duidelijk of hierop
Belgische roerende voorheffing zal
worden geheven. Het bestaande
management van OCI zal de reste-
rende activa, met als belangrijkste een
meststoffenfabriek in Algerije (51%
eigendom), 2 fabrieken in Egypte en
55% van een methanolfabriek in aan-
bouw in de VS (ingebruikname in
2017) verder ontwikkelen, en wil daar-
naast, net zoals na de verkoop van de
cementactiviteiten in 2007, een waard-
ecreërende doorstart maken via
nieuwe investeringen. Het trackrecord
van het management is sterk, maar
op de eerste initiatieven is het wachten
tot na de afronding van de transactie
met CF Industries. Intussen zien we
het aandeel vooral meebewegen met
de koers van CF Industries, waarvoor
we een houden-advies hanteren
(rating 2B). We zouden dan ook even
de kat uit de boom kijken. 

Het aandeel van Petrobras is de
jongste tijd opnieuw teruggevallen.
Kan u nog eens een update geven? 
Het aandeel van de Braziliaanse olie-

reus Petrobras is traditioneel heel vol-
atiel. Het door omkoopschandalen
geteisterde bedrijf blijft ook onder het
vernieuwde management -heel wat
bestuursleden werden vervangen en
in februari moest CEO Maria das Graças
Fosterplaats ruimen voor Aldemir Ben-
dine-, en in een omgeving van dalende
olieprijzen worstelen met tegenval-
lende resultaten. Al is de daling van
de olieprijs niet eensluidend negatief
voor Petrobras, omdat hierdoor de
verlieslatende downstreamactiviteiten
(raffinage, transport en verkoop)
opnieuw winstgevend werden, zon-
der verhoging van de benzineprijzen.
De problemen noopten Petrobras eer-
der dit jaar wel tot ruim 50 miljard
Braziliaanse real (BRL) aan afschrij-
vingen, waardoor de boekwaarde in
Amerikaanse dollar (USD) sinds de
piek in 2011 gehalveerd is naar 7,5
USD per aandeel. Bovendien is er de
gigantische schuldenberg, met eind
juni een nettoschuldpositie van ruim
104 miljard USD, of 4,75 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom (ebitda)
2015. Het enorme investeringsbudget
voor de periode 2014 tot 2018 van 206

miljard USD werd vervangen door
een budget van 130 miljard USD voor
de periode 2015 tot 2019. Hoewel een
derde van de daling een gevolg is van
de muntontwaarding van de Brazili-
aanse real (BRL) tegenover de dollar
(USD), moet het aangepaste plan toe-
laten om zonder kapitaalverhoging
de nettoschuldpositie af te bouwen
naar een meer aanvaardbare 3 keer
de ebitda tegen 2018 en 2,5 keer tegen
2020. Een cruciaal gevolg van het
teruggeschroefde investeringsplan is
wel dat ook de productiedoelstellingen
fors zijn bijgestuurd: tegenover een
geplande verdubbeling van de dage-

lijkse binnenlandse olie- en gaspro-
ductie van 2,1 naar 4,2 miljoen vaten
over de periode 2014 tot 2020, is nu
nog sprake van een toename met 40%,
tot 2,8 miljoen vaten. Belangrijk is ook
dat het businessplan voorziet in een
fors desinvesteringsprogramma van
15,1 miljard USD vóór eind 2016, en
zelfs 42,6 miljard USD in de periode
2017-2018. Geen eenvoudige opdracht
gezien de lage olieprijs en het nega-
tieve klimaat omtrent Brazilië. Zowel
de uitdagingen als het potentieel van
Petrobras zijn groot. Voorlopig beves-
tigen we ons advies ‘houden’ (rating
2C). Meer dan gemiddeld risico! �
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ZOWEL DE UITDAGINGEN
ALS HET POTENTIEEL VAN
PETROBRAS ZIJN GROOT

Agenda

Maandag 24 augustus
Accentis: resultaten 1H
Lotus Bakeries: resultaten 1H
Roularta Media: resultaten 1H
Spadel: resultaten 1H

Dinsdag 25 augustus
Duitsland: IFO-indicator
VS: verkoop nieuwe huizen
VS: consumentenvertrouwen Conference
Board
VS: S&P Case Shiller-index
Celyad: resultaten 1H
Van Lanschot: resultaten 1H

Woensdag 26 augustus
VS: olievoorraden
VS: bestellingen duurzame goederen
VS: hypotheekaanvragen
Agfa-Gevaert: resultaten 1H
Ar-GEN-X: resultaten 1H
HAL Trust: resultaten 1H
Leasinvest: resultaten 1H
Picanol: resultaten 1H
Tessenderlo: resultaten 1H
Thrombogenics: resultaten 1H

Donderdag 27 augustus
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: BBP-groei Q2
Ablynx: resultaten 1H
BHF Kleinwort: resultaten 1H
Brederode: resultaten 1H
CMB: resultaten 1H (def.)
Connect Group: resultaten 1H
EVS: resultaten 1H
IBA: resultaten 1H
Kinepolis: resultaten 1H

Vrijdag 28 augustus
België: inflatie
VS: consumentenvertrouwen Michigan
AvH: resultaten 1H
CFE: resultaten 1H
Elia: resultaten 1H
KBC Ancora: jaarresultaten 2014-‘15
Real Dolmen: resultaten Q1 2015-‘16
Recticel: resultaten 1H
Resilux: resultaten 1H
Sioen: resultaten 1H
Van de Velde: resultaten 1H

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

De resultaten van Wilmar Inter-
national in het tweede kwar-
taal konden niet helemaal aan

de verwachtingen voldoen. De Azia-
tische landbouwgroep, die het best te
vergelijken is met Archer Daniels Mid-
land (ADM), behaalde een nettoresul-
taat van 201,8 miljoen USD, terwijl de
gemiddelde analistenverwachting 261
miljoen USD bedroeg. Bij Wilmar ligt
de klemtoon logisch op Azië (naast
Afrika) en op palmolie. Maar er is de
jongste jaren ook de diversificatie rich-
ting suiker en consumentenproducten.
De winststijging bedroeg 19% ten

opzichte van hetzelfde trimester vorig
jaar. De toename had vooral te maken
met de verbeterde marges in de ‘crus-
hing’ (‘fijnmalen’) van oliezaden door
de Chinese beperkingen op de import
van sojabonen. Wilmar is ook een van
de grootste eigenaars van palmolie-
plantages ter wereld, met eind vorig
jaar een totaal beplante oppervlakte
van 241.000 hectare (ha). Maar daar
ondervindt men toch serieuze last van
de aanhoudende daling van de palm-
olieprijs. Deze afdeling rapporteerde
dan ook een 15%-lager resultaat. De
winst per aandeel bedroeg 0,032 USD,

tegenover nog 0,027 USD in de periode
april-juni 2014. De marktreactie op de
cijfers was eerder negatief. Toch blijft
Wilmar International binnen het
thema ‘landbouw’ een attractief
geprijsd aandeel (tegen 11 keer de ver-
wachte winst 2015 en 0,9 keer de boek-
waarde) met herstelpotentieel (rating
1B). Nadeel is dat het een weinig
gekend en gevolgd aandeel is. Van-
daar dat we voor de voorbeeldporte-
feuille een overstap bekijken naar Sipef,
waarvan de koers ook behoorlijk ste-
vig is teruggevallen. We gaan eerst de
halfjaarcijfers van Sipef analyseren. �

Wilmar Int.: niet goed genoeg

+1,8

Aankoop:we kopen 10 aandelen Volkswagen preferrent aandeel (ISIN-code DE0007664039) tegen maximaal  176,25 EUR
Verkoop:we hebben 75 aandelen SABMiller verkocht tegen 3300 PNC (3483,6 EUR)
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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.


