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Voor de tweede keer sinds het
najaar van vorig jaar ondergaan
de Westerse beurzen een seri-

euze correctie. Deze keer nog heftiger,
nog agressiever dan de vorige keer.
Dat er regelmatig een terugval is, mag
ook niet verwonderen op zich. Deze
haussemarkt sinds maart 2009 is ten-
slotte intussen 77 maanden oud (tegen-
over een gemiddelde de afgelopen
eeuw van 57 maanden) en met op de
piek een klim van 215% voor de Stan-
dard&Poor’s500-index (versus gemid-
delde van 165%). We hebben al een
aantal keren aangegeven dat de onder-
liggende indicatoren al enige tijd sug-
gereren dat het vet van de Ameri-
kaanse beurssoep is. Deze zware
terugval is daarvan nog maar eens een
bevestiging. 
Dat sluit nog steeds niet uit dat we

nog naar nieuwe toppen evolueren,
maar het is zeker geen evidentie. We
moeten er rekening mee houden dat
we mogelijk de top al gezien hebben
op Wall Street.
De onaangename verrassing de

voorbije dagen is de omvang van de
daling op de Europese beurzen.
Razendsnel werd alle winst van het
jaar van de Europese tabellen gevaagd.
We hadden nog gehoopt dat de Euro-
pese aandelenmarkten erin zouden
slagen om het komende halfjaar te
klimmen tot boven de niveaus die we
in april/mei hebben gezien. Die hoop
hebben we nog niet volledig opgege-
ven, maar vanzelfsprekend is het niet
meteen meer. 

Herstel meepikken
Maar we zien wel degelijk herstel-

mogelijkheden de komende maanden
op de Europese beurzen. In één ruk
naar beneden gaan we in elk geval

niet. Zoals verwacht, namen de Chi-
nese autoriteiten nieuwe maatregelen
om de aandelenmarkten te kalmeren
en de economische groei te bevorde-
ren. Het is immers in het absolute
belang van de Chinese overheid om
een harde lading van de Chinese eco-
nomie te vermijden. Zo verwacht de
markt ook geen renteverhoging meer
van de Amerikaanse centrale bank
midden september. De Federal Reserve
zat al met twijfels en heeft nu bijko-
mende argumenten om het nog eens
een keer niet te doen. 
En dat is er nog die simpele beurs-

wijsheid: ‘Sell in May and Go Away’.
Gelukkig te vervolledigen met ‘But
Remember to Come Back in September.’
Vlak voor het einde van augustus kun-
nen we wel duidelijk stellen dat de
bekende beurswijsheid in 2015 abso-
luut van toepassing is. In het bijzonder
op de Europese aandelenmarkten.
Tussen september vorig jaar en eind
april dit jaar klom de Eurostoxx50-index
met 15%. Tussen begin mei en van-
daag is diezelfde graadmeter met 11%
gedaald. Traditioneel komen we dus
stilaan in de betere beleggingsperiode
terecht. Aandelenbeleggers zullen er
dus niet rouwig om zijn dat het nieuwe
schooljaar van start zal gaan.
Op die herstelbeweging hebben we

al afgelopen dinsdag meteen inge-
speeld. Ook de komende dagen en
weken bekijken we bijkomende moge-
lijkheden. Eén ding is in elk geval zeker,
de volatiliteit is na enkele jaren op de
aandelenmarkten ook terug. Heel rustig
zal het niet meteen weer worden. Van-
daar dat een actieve opvolging de
komende weken en maanden absoluut
aan de orde zal zijn. Maar begin deze
week werd aangetoond dat dit ook
mooie opportuniteiten biedt.  �
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INDUSTRIE

Bekaert

De groeilanden sputteren, terwijl
de Westerse economie het rela-
tief goed doet. Ook de resul-

taten van Bekaert ontsnappen niet aan
dit ‘nieuwe normaal’. Bekaert bakt al
een tijdje zoete broodjes in Europa,
terwijl elders moet worden afgerekend
met hardnekkig lage marges, waar-
door per saldo de winstgevendheid
blijft haperen. De recurrente bedrijfs-
winstmarge (rebit-marge) op de omzet
zit met 5,9% nog altijd onder de doel-
stelling van 7% die Bekaert zelf gelijk
stelt met een duurzame rendabiliteit.
Deze marge is ook lager dan in de eer-
ste helft van 2014, toen een marge van
6,2% geboekt werd. Toch is het
management vrij positief voor de vol-
gende kwartalen. De Chinese staal-
koordmarkt voor bandenversterking
bodemde uit in het tweede kwartaal,
al staan de prijzen onverminderd
onder druk. In Europa blijven de voor-
uitzichten zonder meer prima, terwijl
ook in Latijns-Amerika de rendabiliteit
wat beter wordt. Daarnaast verwacht
het management een grotere bijdrage
aan de resultaten van de recente over-
names  (met name vooral de overname
van Pirelli) en investeringen. Dit zetje
zou de traditioneel lagere winstge-
vendheid in de tweede jaarhelft enigs-
zins moeten compenseren. Kostenbe-
sparingen en een doorlichting van de

productportefeuille blijven in elk geval
hoog op de agenda staan. De groei
van de omzet wordt vooral gedreven
door overnames en gunstige wissel-
koerseffecten. De organische omzet-
groei kalfde zelfs met 3% af, wat
vooral te wijten is aan lagere volumes
in Noord-Amerika en lagere prijzen
in de Chinese staalkoordmarkt. Aan
de Europese markt, goed voor bijna
een derde van omzet van Bekaert, is
het dus niet gelegen. De resultaten
zijn er sterk, dankzij hogere volumes
en betere prijzen. De rebit-marge
klokte af op een bijzonder sterke
12,4%. De marktomstandigheden blij-
ven sterk, vooral in de bouw en de
automobielsector, terwijl enkel de olie-
en gassector minder bestellingen
plaatst als gevolg van de lage prijzen
voor fossiele brandstoffen. In China
blijft Bekaert dus kampen met een
moeilijke bandenmarkt. In de eerste

6 maanden roomden een zwakke
vraag en lagere prijzen nog 10% van
de omzet van Bekaert in Azië af. De
volumes trekken opnieuw aan, maar
de prijzen blijven dalen. Deze aanhou-
dende druk op de prijzen wijst erop
dat staalkoord steeds meer een basis-
product wordt, waarbij het moeilijk
wordt om hogere prijzen te vragen
door zich te onderscheiden van de
concurrentie. Om de rendabiliteit in
de richting van de gewenste 7% te
duwen, zal Bekaert het product-
gamma moeten aanpassen, onder
meer via overnames. Het management
stelt dat deze bijsturing tijd zal vragen.
Intussen is het afwachten in welke
mate de Chinese economie afkoelt. De
recente indicatoren wijzen op een ste-
vige groeivertraging, maar beterschap
is mogelijk door de recente fiscale en
monetaire versoepeling én de milde
devaluatie. Bekaert heeft wel al een
voorziening van 6 miljoen EUR voor
slechte Chinese debiteuren moeten
aanleggen, wat woog op de uiteinde-
lijke nettowinst. �

Conclusie
Europa blijft de sterkhouder, maar

ook elders ter wereld lijkt Bekaert de
situatie ongeveer onder controle te
hebben. Na de correctie op de beurzen
noteert de ondernemingswaarde (ev)
van Bekaert tegen minder dan 7 keer
de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat
laat ruimte voor koersherstel. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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BIOTECH

MDxHealth

De markt reageerde opnieuw
ontgoocheld op het kwartaal-
rapport. In het eerste kwartaal

onderdrukte de strenge winter in de
VS het aantal verkochte tests van Con-
firmMDx voor prostaatkanker, hoewel
er met 2690 nog een toename was met
17% tegenover het eerste kwartaal van
2014. In het vierde kwartaal vorig jaar
bedroeg dit cijfer 3300. In het tweede
kwartaal echter daalde het aantal ver-
kochte tests tegenover vorig jaar, van
3200 naar 2810 (+4,4% tegenover het
eerste kwartaal), waardoor de teller
na het eerste semester, net als vorig
jaar, op 5500 staat. Het bedrijf zette
met succes meer werknemers in op
het verhogen van het aantal terugbe-
taalde tests. De omzet uit Con-
firmMDx steeg met 24%, tot 3,1 mil-
joen USD, en na 6 maanden met 77%,
tot 6,9 miljoen USD. De geboekte
omzet per test steeg in de eerste jaar-
helft van 709 USD in 2014 naar 1255
USD. Een verdere toename van het
aantal verkochte tests en van het terug-
betalingspercentage moet komen van
positieve resultaten van Pascual, een
bijkomende studie opgelegd door
Medicare, de publieke ziekteverzeke-
ring in de VS die in november 2014
de terugbetalingsprijs vastlegde op
2030 USD per test. Pascual zal in totaal
1200 patiënten recruteren, met volle-

dige resultaten begin 2017. De resul-
taten van de eerste 600 patiënten wor-
den momenteel geanalyseerd, maar
mogen niet publiek bekendgemaakt
worden. Cruciaal is dat het bedrijf aan-
gaf dat sinds juli de verkoop van Con-
firmMDx weer aan het stijgen is. De
totale omzet steeg in het eerste semes-
ter met 63,6%, tot 7,9 miljoen USD.
Voorlopig blijft de (niet vrijgegeven,
minder dan 1 miljoen USD) bijdrage
van de royalty’s op de verkoop van
Cologuard, een innovatieve test voor
darmkanker op basis van stoelgang,
nog beperkt. Het aantal verkochte tests
neemt echter, zoals verhoopt, toe: 4000
in het vierde kwartaal 2014, 11.000 in
het eerste en 21.000 in de tweede kwar-
taal, goed voor 12,4 miljoen USD
omzet na 6 maanden. Tegen 2018
rekent de markt op 537 miljoen USD
omzet waarop MDxHealth 4 à 6% roy-
alty’s verdient. Na de succesvolle kapi-

taaluitgifte in juni -6.150.000 nieuwe
aandelen tegen 4,5 EUR per aandeel-
beschikte MDxHealth eind juni over
40,4 miljoen USD cash. Tegenover de
eerste jaarhelft vorig jaar daalde de
cashburn met 31,3%, tot 8,3 miljoen
USD, en het nettoverlies met 31,8%,
tot 5,5 miljoen USD. MDxHealth
bevestigde de verwachtingen voor
2015 van 15 à 17.000 ConfirmMDx-
tests (12.300 in 2014) en een groeps-
omzet tussen 16 en 20 miljoen USD.
Intussen maakte MDxHealth positieve
resultaten bekend van een vloeibare
biopsietest (urinetest) voor blaaskan-
ker. De test laat op meer betrouwbare
manier (98,3%) toe om uit te sluiten
dat patiënten met bloed in de urine
(haematuria) blaaskanker hebben. Het
gaat over een markt van potentieel
550 miljoen USD. Het bedrijf sloot
hierop een werelwijde licentieover-
eenkomst met het Nederlandse Eras-
mus Medical Center. �

Conclusie
MDxHealth hield vast aan de jaar-

prognoses. Bovendien bevestigde
Cologuard, waardoor MDxHealth op
termijn forse royalty’s kan verdienen.
Het bedrijf beschikt over voldoende
cash om zowel de verkoopsinspan-
ningen op te drijven, als de portefeuille
diagnostische tests verder uit te brei-
den. We behouden onze positie in de
voorbeeldportefeuille. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C



ALTERNATIEVE ENERGIE

PNE Wind 

Het aandeel van het Duitse
windenergiebedrijf PNE Wind
Group wordt de jongste tijd

vooral gestuurd door berichtgeving
over interne onenigheid die eind vorig
jaar begon en te maken heeft met met
de overname in 2013 van WKN, het
Duitse windenergiebedrijf van voor-
malig eigenaar Volker Friedrichsen.Frie-
drichsen kreeg hierdoor een zitje in
de raad van bestuur, maar eind 2014
legde PNE een klacht neer tegen hem
wegens mogelijke overwaardering
van de WKN-activa bij de verkoop.
Friedrichsen versterkte ondertussen
zijn positie in PNE tot 15,3% van de
aandelen, en de onenigheid leidde tot
uitstel van de jaarlijkse aandeelhou-
dersvergadering van 16 juni, die zou
stemmen over een motie om Friedrich-
sen en 2 handlangers omwille van
belangenvermenging uit de raad van
bestuur te verwijderen. Om de
impasse te doorbreken, raakte op 14
augustus bekend dat zowel topman
(CEO) Martin Billhardtals de voltallige
raad van bestuur ontslag neemt. Een
nieuwe aandeelhoudersvergadering
op 23 oktober moet nieuwe bestuur-
ders aanstellen. Hopelijk kan daarna
de aandacht weer naar de positieve
bedrijfsevolutie, die intussen volledig
ondergesneeuwd raakte. In juni was
er de verkoop van de volledige par-

ticipatie van 90% in het Britse filiaal
PNE Wind UKvoor 103 miljoen Britse
pond (GBP), omgerekend 141,3 mil-
joen EUR. Hiervan ontving PNE 40
miljoen GBP in juni. De overige 63 mil-
joen GBP volgt in schijven over de
periode 2016 tot 2020, bij het realiseren
van mijlpalen in de ontwikkeling van
de projecten. Door de verkoop van de
Schotse onshore portefeuille van in
totaal 1100 megawatt (MW) heeft PNE
een totale onshoreportefeuille van
4900 MW, verspreid over 13 landen.
Door de verkoop realiseerde PNE in
de eerste jaarhelft een bedrijfswinst
(ebit) van 24 miljoen EUR, en een net-
towinst van 18,4 miljoen EUR, of 0,25
EUR per aandeel, tegenover een nett-
overlies van 2,4 miljoen EUR (0,04
EUR per aandeel) in de eerste jaarhelft
van 2014. Voor dit jaar rekent PNE op
een ebit tussen 30 en 40 miljoen EUR.
Een tweede element dat de onderlig-

gende waarde van PNE weer moet
doen bovendrijven, is de realisatie van
de nieuwe activiteit als “Independent
Power Producer” (IPP), waarvoor het
plan nog steeds is om tegen eind
2016150 MW in portefeuille te hebben.
Daarna zal een deel van, of de volle-
dige IPP worden verkocht of een
aparte beursnotering krijgen. PNE
mikt hierbij per MW op een waarde
tussen 2,3 en 2,5 miljoen EUR. Momen-
teel zijn 3 projecten bedoeld voor de
IPP in aanbouw, waarvan Chransdorf,
met 24 windmolens en een totaal ver-
mogen van 57,6MW het grootste pro-
ject ooit van PNE, zonet in gebruik
werd genomen. De overige 2 projecten
zullen operationeel zijn respectievelijk
in de tweede jaarhelft (Waldfeucht/Self-
kant, 9 MW) en tegen midden 2016
(Apensen II, 6 MW). De ontwikkeling
van de offshorewindparken (cumu-
latief vermogen van 4700 MW) ver-
loopt gestaag verder. �

Conclusie
De prognose van 110 tot 130 miljoen

EUR cumulatieve bedrijfswinst (ebit)
in de periode 2014 tot 2016 werd beves-
tigd. We hopen dat de aanstelling van
een nieuwe raad van bestuur de gemoe-
deren zal bedaren. Als dit lukt, dichten
we het aandeel forse herstelkansen
toe. We behouden dan ook onze positie
in de voorbeeldportefeuille. 
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Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Silver Wheaton

Silver Wheaton is niet echt een
klassieke zilverproducent,
maar wel een streamingbedrijf.

Het lucratieve bedrijfsmodel bestaat
erin dat het in ruil voor financiering
aan interessante prijzen zilver en goud
koopt van mijnen die deze metalen
als bijproduct op de markt brengen.
Dit goud en zilver wordt dan door-
verkocht aan marktprijzen. Silver
Wheaton heeft streamingovereenkom-
sten met 20 operationele mijnen. De
inkomsten daarvan komen niet
onmiddellijk bij het moederbedrijf in
Canada terecht. Een groot deel wordt
verspreid onder de verschillende
dochterbedrijven en wordt pas nadien
terug geconsolideerd in het overkoe-
pelende moederbedrijf. De belasting-
voet bij de buitenlandse dochterbe-
drijven is immers doorgaans lager dan
in Canada. Deze praktijken zijn al lan-
ger een doorn in het oog van de Cana-
dese belastingdienst, de Canada Reve-
nue Agency of CRA. Die CRA wil nu
de belastbare winst over de periode
2005 tot 2010 met 715 miljoen Cana-
dese dollar (CAD) verhogen, wat een
extra belastinguitgave, inclusief boete,
van ongeveer 222 miljoen CAD zou
betekenen. Op dit moment is nog niets
beslist en krijgt Silver Wheaton nog
de kans om zich te verdedigen. De

kwartaalresultaten van het streaming-
bedrijf Silver Wheaton lagen groten-
deels in lijn met de verwachtingen. In
het tweede kwartaal steeg de produc-
tie met 29%, tot 10,9 miljoen troy ounce
zilverequivalent (zilver en goud
gecombineerd), maar de omzetstijging
bleef steken op 11% wegens het effect
van de lagere zilverprijs. De inkomsten
per troy ounce verkocht goud daalden
in het tweede kwartaal met 17%, tot
16,38 USD. Dit vloeit ook door naar
de operationele winstmarge, die
daalde naar 11,62 USD per troy ounce,
tegenover nog 15,11 USD in dezelfde
periode een jaar eerder. Door de
opstart van San Dimas mikt Silver
Wheaton op een jaarproductie van
43,5 miljoen troy ounce. Opmerkelijk
is dat het aandeel van goud in de pro-
ductiemix is toegenomen tot 44%,
tegenover maar 30% een jaar eerder.
Dit heeft voordelen op het vlak van

diversificatie maar anderzijds ook
nadelen omdat de verkoop van zilver
op dit moment winstgevender is. De
huidige marktsituatie is gunstig voor
royaltybedrijven omdat heel veel
bedrijven uit de mijnbouwsector op
zoek zijn naar geld en bijkomende
financiering. Een deel van de toekom-
stige productie verkopen aan royal-
tybedrijven biedt een oplossing. Silver
Wheaton onderhandelt naar eigen
zeggen over nieuwe overeenkomsten
met een gezamenlijke waarde van 700
miljoen USD. Financiering is voor Sil-
ver Wheaton, ondanks de vrij lage
liquiditeitspositie, voorlopig geen pro-
bleem. De groep beschikt immers nog
over een kredietlijn van 2 miljard USD.
De uitstaande bankschulden zijn
gedaald naar 715 miljoen USD, waar-
van het grootste deel pas vanaf 2019
moet worden terugbetaald. Bovendien
zijn ook de operationele kasstromen
positief. De groep keert daarvan een
vijfde uit als dividend. �

Conclusie
Door de val van de edelmetalen en

het dispuut met de Canadese fiscus
ging sinds begin juli meer dan 1 mil-
jard USD aan marktwaarde verloren.
Dat is overdreven, maar de onzeker-
heid doet de koers zwakker presteren
dan de rest. Vandaar de overstap van
Silver Wheaton (zie ‘Flash’ p. 7) naar
Pan-American Silver. 

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachte
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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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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PAN AMERICAN SILVER

Waardig alternatief

Pan American Silver (PAAS), met
hoofdzetel in Canada, is het
voorbije decennium dankzij een

aantal gerichte overnames en explo-
ratiesuccessen uitgegroeid tot de op
één na grootste primaire zilverprodu-
cent ter wereld. De groep, die daar-
naast ook nog goud, koper, zink en
lood als bijproduct produceert, telt
momenteel 7 operationele activa ver-
spreid over Midden- en Zuid-Ame-
rika. De ruggengraat van de groep
wordt gevormd door de La Colorada-
en Dolores-mijnen, allebei in Mexico.
Ze staan samen in voor bijna 40% van
de totale groepsproductie en dit aan-
deel zal de komende jaren nog verder
toenemen. Beide mijnen hebben ook
de laagste productiekost van de groep,
met in het tweede kwartaal 9,68 USD
voor La Colorada en 13,78 USD voor
Dolores. La Colorada zal dit jaar 4,9
tot 5 miljoen ounce zilver produceren;
bij Dolores wordt dit 4 tot 4,15 miljoen
troy ounce, aangevuld met 75.000 tot
80.000 troy ounce goud. Daarmee staat
de mijn in voor bijna de helft van de
totale goudproductie van de groep.
Zowel Dolores als La Colorada wor-
den de komende jaren uitgebreid. Bij
La Colorada zal de expansie eind 2017
zijn afgerond, waarna de jaarproductie
met 2,7 miljoen ounce zal toenemen.
Bovendien zullen ook de productie-
kosten dalen. Eerder dit jaar werden
ook de uitbreidingsplannen bij Dolores
goedgekeurd. Die moeten de jaarlijkse
zilver- en goudproductie met respec-
tievelijk 2,2 miljoen en 128.000 ounce

doen stijgen. Een mogelijke wildcard
voor PAAS is het Navidad-project in
Argentinië. Dit is 1 van de grootste,
niet nog ontwikkelde zilveractiva ter
wereld, maar het project ligt stil omdat
de provincie Chubut (voorlopig)
‘open-pit mining’ verbiedt. Navidad
kan gedurende 17 jaar 20 miljoen troy
ounce zilver per jaar produceren, wat
de groepsproductie bijna zou verdub-
belen. De expansie van de komende
jaren moet de geleidelijke uitdoving
van een aantal mijnen compenseren.
Zo is de productie van Alamo Dorado
van 5 naar 3 miljoen ounce zilver
teruggevallen. De mijn beschikt nog
over 7 miljoen ounce aan reserves en
kan het nog tot eind 2017 uitzingen.
Bij Manantial Espejo, dat eveneens bin-
nen 2 tot 3 jaar uitgeput zal zijn, wordt
wel geïnvesteerd in nieuwe exploratie.
Per saldo zal de groepsproductie de
komende jaren niet sterk toenemen
maar de gemiddelde productiekost
zal wel dalen. PAAS zag de zilverpro-
ductie in he tweede kwartaal met 9%
op kwartaalbasis toenemen, tot 6,65
miljoen ounce. De output van goud
steeg zelfs met bijna 18%, tot 44.000
ounce. Door de prijsdalingen kwam
de omzet (174,2 miljoen USD) wel 13%
lager uit. De totale productiekost
daalde naar 14,46 USD per ounce,
tegenover nog 17,98 USD een jaar eer-
der. Door afschrijvingen werd het nett-
overlies uitgediept tot 7,3 miljoen USD
of 5 dollarcent per aandeel, tegenover
4 dollarcent een jaar eerder. De pro-
ductieprognose voor het volledige
boekjaar bedraagt 25,5 tot 26,5 miljoen
ounce zilver en 165.000 tot 175.000
ounce goud. PAAS onderscheidt zich
van andere primaire zilverproducen-
ten door de sterke balans. Na de eerste
jaarhelft had de groep meer dan 200
miljoen USD nettokaspositie. Dit

spaarpotje wordt aangevuld met een
kredietfaciliteit van 300 miljoen USD.
Dit is meteen ook de reden waarom
het dividend (0,05 USD per aandeel)
behouden blijft, hoewel de vrije kas-
stroom in de eerste jaarhelft licht nega-
tief is. Deze stevige financiële positie
is een groot voordeel in de huidige
marktomstandigheden en laat PAAS
desgewenst toe om overnames te
doen. �

Conclusie
Investeren in zilverbedrijven is inzet-

ten op een hogere zilverprijs en tegelijk
profiteren van een winsthefboom. Pan
American Silver is financieel gezond,
beschikt over hoge reserves en heeft
goede operationele vooruitzichten.
Een waardige vervanger voor Silver
Wheaton.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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E erder deze maand daalde de
prijs van een pond suiker naar
het laagste niveau in 7 jaar. Er

zijn nogal wat gelijkenissen tussen sui-
ker en koffie, vooral dan aan de aan-
bodzijde, waar Brazilië een dominante
rol speelt. Ook bij suiker drukt de
zwakke Braziliaanse real (BRL) op de
prijzen. Boeren blijven verkopen tegen
lagere dollarprijzen omdat de dollar
(USD) toch in waarde stijgt tegenover
de BRL. Toch staat veel coöperaties het
water aan de lippen en overleven ze
gedeeltelijk door de verkoop van voor-
raden en subsidies. Het aantal verwer-
kingsinstallaties van ruwe tot geraffi-
neerde suiker is door de financiële pro-
blemen de jongste jaren met een vijfde
gedaald. Sinds de start van het mar-
ketingjaar ligt de Braziliaanse output
van geraffineerde suiker met 13,5 mil-
joen ton een stuk lager dan een jaar
eerder (15,1 miljoen ton). Dit komt ener-
zijds door een lagere opbrengst maar
ook omdat meer ruwe suiker wordt
verwerkt tot ethanol (biobrandstof).
Daarvan steeg de output van 11,86 naar
12,17 miljard liter. Ethanol is op dit
moment lucratiever dan suiker, waar-
van de prijs zich op dit moment onder
de gemiddelde productiekost bevindt.
Deze situatie kan een tijdje blijven aan-
houden maar ook niet onbeperkt. Na
4 oogstjaren met een overaanbod ver-
wacht de International Sugar Organi-
sation een deficit voor 2016. Verder is
ook de hoge shortpositie op de termijn-
markten een contra-indicator. Het
einde van de daling van de BRL tegen-
over de USD kan een andere trigger
zijn voor hogere prijzen. Dit is niet
ondenkbaar, want de BRL staat op het
laagste peil sinds 2002. Net als bij koffie
is het El Niño-weerfenomeen ook bij
suiker een wildcard.
Inspelen op een stijging van de sui-

kerprijs kan onder meer met deze 3
trackers. 

iPath Bloomberg Sugar ETN
Tickersymbool : SGG
Beurs : NYSE Arca
Isin-code : US06739H2141
Uitgifte : juni 2008
Prestatie sinds 1/1/2015 : -31,5 %
Rendement op 12 maanden : -45 %
Rendement op 3 jaar : -65,6 %
Gemiddeld dagvolume : 52000

Activa onder beheer : 45,9 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 SGG. De
onderliggende waarde is de iPath
Bloomberg Sugar Total Return-index
die de prijsevolutie van het referentie-
termijncontract op suiker schaduwt.
Momenteel is dit het oktober-termijn-
contract. Wanneer dit afloopt, wordt
doorgerold naar maart 2016 en daarna
mei 2016, juli 2016 enzovoort. De prijs-
curve van de termijncontracten is vrij
steil, wat betekent dat de prijsverschil-
len tussen de verschillende futures
relatief groot zijn. Dit is dus in principe
negatief bij het doorrollen omdat met

de opbrengt van aflopende termijn-
contracten minder nieuwe gekocht
kunnen worden. Dit weerspiegelt zich
in de onderliggende index. Suiker is
in contango, waarbij maart 2016 bij-
voorbeeld 1,1 USD per pond duurder
is dan oktober 2015. Het oktober 2016-
termijncontract noteert zelfs 1,55 USD
hoger dan het huidige referentiecon-
tract. Het jaarlijks kostenpercentage
werd vastgelegd op 0,75%. 

Teucrium Sugar Fund
Tickersymbool : CANE
Beurs : NYSE Arca
Uitgifte : september 2011
Prestatie sinds 1/1/2015 : -31,4 %
Rendement op 12 maanden : -41,8 %
Rendement op 3 jaar : -56,3 %
Gemiddeld dagvolume : 5000
Activa onder beheer : 3,6 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 1,76 %

Deze tracker wordt door de kleinere
uitgever Teucrium Funds gecommer-
cialiseerd en noteert bijna 4 jaar op de
NYSE, met als tickersymbool CANE.
Hier wordt de investering gespreid
over verschillende termijncontracten
om de nadelige impact van de contan-
gosituatie te compenseren. In de prak-
tijk zijn 35% van de middelen toege-
wezen aan het maart 2016-termijncon-

tract (SBH6), nog eens 35% aan mei
2016 (SBK6) en 30% aan maart 2017
(SBH7). In theorie zou dit voor een
hogere opbrengst moeten zorgen maar
in de praktijk valt dit tegen. Een ver-
gelijking van de rendementen van een
geavanceerde tracker als CANE en een
eenvoudige tracker als SGG laat zien
dat er zeker op korte termijn echt wei-
nig verschil is. Pas over een periode
van meerdere jaren is CANE in het
voordeel. De kan gedeeltelijk worden
verklaard door de hogere kosten die
verbonden zijn aan de investeringen
in verschillende termijncontracten. De
jaarlijkse beheersvergoeding is met
1,76% op jaarbasis dan ook een pak
hoger bij CANE. 

Pure Beta Sugar ETN
Tickersymbool : SGAR
Beurs : NYSE Arca
Isin-code : US06740P1637
Uitgifte : april 2011
Prestatie sinds 1/1/2015 : -32,2 %
Rendement op 12 maanden : -43,6 %
Rendement op 3 jaar : -60,3 %
Gemiddeld dagvolume : 1800
Activa onder beheer : 1,3 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskost : 0,75 %

Deze tracker wordt, net als SGG,
eveneens door Barclays uitgegeven
maar kwam enkele jaren later op de
markt en kreeg als tickersymbool SGAR
toegewezen. De onderliggende index
is de Barclays Capital Sugar Pure Beta.
Die gebruikt een gelijkaardige metho-
dologie als CANE, nl. de spreiding over
verschillende termijncontracten. Het
voordeel van SGAR is wel dat de jaar-
lijkse beheersvergoeding op het niveau
van SGG ligt en dus een stuk lager dan
bij SGG. Ook bij SGG is er, ondanks de
spreiding, geen noemenswaardig ren-
dementsvoordeel. 
Bij het analyseren van de liquiditeit

en de activa onder beheer merken we
dat de meest eenvoudige tracker tege-
lijk ook de meest populaire is. Dat kan
worden verklaard omdat veel beleggers
voor de (heel) korte termijn in suiker
investeren en geen boodschap hebben
aan een optimalisering van de termijn-
contracten. Wie toch van plan is om de
tracker langer aan te houden, kiest dan
beter voor SGAR want de beheersver-
goeding ligt niet hoger dan bij SGG. �

Derivaten

Opportuniteiten bij suiker

STREAMER: SUIKERPRIJS
DAALDE NAAR LAAGSTE

PEIL IN 7 JAAR
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Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

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

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 1A

In de eerste helft van 2015 zag de Nederlandse bag-
ger- en bouwgroep de omzet met 1,6 % aantrekken, tot
1,57 miljard EUR. De nettowinst verbeterde met 21 %,
tot 306,5 miljoen EUR, dankzij de sterke Amerikaanse
dollar en een hogere vlootbezetting. Ondanks de fraaie
cijfers verwacht Boskalis niet dat de recordwinst van
490 miljoen EUR van vorig jaar kan worden benaderd
door onderhoudswerkzaamheden aan de schepen. Het
orderboek daalde lichtjes van 3,15 miljard EUR tot 2,96
miljard EUR. Aanvankelijk steeg de koers, maar die
winst werd snel weer ingeleverd zodat de neutrale trend
werd hernomen. Op 43 EUR ligt de eerste steunzone.
Een doorbraak boven 48 EUR geeft een sterk technisch
aankoopsignaal. 

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

In het eerste semester steeg de omzet van Vopak met
8 %, tot 700,7 miljoen EUR, terwijl het operationeel resul-
taat 12 % hoger uitkwam, op 281,6 miljoen EUR. Vopak
herhaalde de eerdere outlook van een EBITDA over
heel 2015, die de 763 miljoen EUR van vorig boekjaar
overtreft. Toch kreeg de koers van het aandeel een rake
klap. Hij daalde met meer dan 15 % na een waarschu-
wing voor de gevolgen van de vertraging van de eco-
nomische groei in China. Technisch keerde de trend
naar dalend. Op 40 EUR bevindt zich de eerste weerstand
terwijl op 35 EUR wat steun aanwezig is, gevolgd door
nieuwe steun rond 32,50 EUR. 

De biotechgroep maakte positieve resultaten bekend
over een cruciaal fase III-onderzoek voor het middel
Cx601 in verband met fistels bij de ziekte van Crohn.
De verschillen tussen de groep die het nieuwe middel
kreeg toegediend en een groep die een placebo kreeg,
waren statistisch significant. De weg ligt nu vrij om
goedkeuring te krijgen van de bevoegde instanties voor
de lancering. De beleggers reageerden enthousiast op
de resultaten en stuwden het aandeel meer dan 20 %
hoger. Technisch bekeken, zorgde die hausse voor een
doorbraak boven de top van 0,82 EUR, waarmee een
nieuw aankoopsignaal werd gegenereerd. 

Over het tweede kwartaal zag de Nederlandse over-
nemer van het Belgische Delhaize de gezuiverde omzet
met 3,1 % toenemen, tot 8,7 miljard EUR, terwijl de net-
towinst met 32,7 % steeg, tot 195 miljoen EUR. Hierbij
speelden wisselkoerseffecten (de dure dollar) een belang-
rijke rol. Zowel in de VS als in Nederland won de groep
marktaandeel. Ahold verwacht nog steeds de fusie met
Delhaize medio volgend jaar te kunnen voltooien. Tech-
nisch bekeken, zien we echter tekenen van topvorming,
zoals de dalende toppen vanaf april 2015 tot nu. Op
16,26 EUR ligt de laatste steunzone. Een daling hieronder
kan de koers doen afglijden richting de volgende steun
op 15 EUR. 
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Recent kroonde Volkswagen
(161,30 EUR) zich tot de grootste
autoconstructeur ter wereld. Met

een verkoop van 5,9 miljoen stuks sta-
ken de Duitsers Toyota voorbij. De mer-
kenportefeuille van de Duitsers is de
sterkste ter wereld en er bestaan wagens
voor ieder budget in het gamma. De
groep legde dit jaar een hobbelig par-
cours af. In minder dan 3 maanden
steeg de koers met 40%, maar die winst
smolt als sneeuw voor de zon en de
koers staat lager dan begin dit jaar. De
recente China-baisse van de beurzen
heeft daar veel mee te maken. De VW-
groep is de grootste buitenlandse speler
op de Chinese markt en bij de halfjaar-
cijfers moest VW de omzetverwach-
tingen voor gans 2015 neerwaarts bij-
stellen. De groep gaat er nu vanuit
ongeveer evenveel voertuigen aan de
man te brengen als vorig jaar. Met de
halfjaarcijfers zelf was niets mis. Tegen
minder dan 8 maal de verwachte winst
voor dit jaar, minder dan een maal de
boekwaarde en minder dan 7 maal de
verhouding ondernemingswaarde (ev)
ten opzichte van de bedrijfskasstroom
(ebitda) is het VW-aandeel goedkoop
ook ten opzichte van de sectorgenoten.
VW gaf nog mee dat de impact van de
devaluatie van de Chinese yuan
beperkt zal zijn. Met gerichte optie-

combinaties kunt u inspelen op een
koersherstel de komende weken en
maanden. 

Defensieve callspread 
Koop call dec 150 @ 17,40 EUR
Schrijf call dec 170 @ 6,75 EUR

Aan de aankoop van de call december
2015 met strike 150 besteedt u 1740
EUR, maar een flink stuk van deze pre-
mie verdient u terug wanneer u de call
december 170 met dezelfde afloop-
maand schrijft. Die brengt 675 EUR in
het laatje zodat uw inzet tot 1065 EUR
(1740 – 675) daalt. Het break-evenni-
veau, het peil waarop u per saldo winst
noch verlies boekt, bevindt zich op
160,65 EUR, fractioneel onder de hui-
dige koers van het aandeel. Daalt de
koers onder 150 EUR, dan speelt u uw
volledige inzet kwijt, maar wanneer ze
aantrekt tot 170 EUR of meer, behaalt
u de maximale winst van 935 EUR of
88% meer dan uw inzet. Om dat te
bereiken, moet de koers van het VW-
aandeel slechts met 5% opwaarderen.

Agressievere callspread 
Koop call dec 180 @ 3,75 EUR
Schrijf call dec 200 @ 1,00 EUR

U kunt de call december 2015 met
uitoefenprijs 180 aankopen voor 375
EUR. Optisch bekeken lijkt 180 EUR

ver weg ten opzichte van de huidige
koers, maar in de volatiele markten
die we momenteel beleven kan veel
gebeuren. U bouwt een stukje veilig-
heid in door de call december met
strike 200 te verkopen die een premie
van 100 EUR opbrengt. Uw inzet daalt
daardoor tot 275 EUR (375 – 100). Bij
koersen op de vervaldag hoger dan
182,75 EUR, boekt u winst die kan
oplopen tot 1725 EUR wanneer 200
EUR wordt aangetikt of overschreden.
De koers van het VW-aandeel moet
met 13% stijgen voor 182,75 EUR
wordt bereikt. 

Put schrijven
Schrijf put dec 150 @ 6,15 EUR

Door de hogere volatiliteit van de
afgelopen maanden ogen de putpre-
mies interessant. Voor het schrijven
van de put december 2015 met strike
150 krijgt u een premie van 615 EUR
voor een standaardcontract van 100
stukken. Dat betekent dat uw break-
even zich op 143,85 EUR bevindt. Pas
bij koersen op de vervaldag lager dan
143,85 EUR lijdt u verlies zodat u over
een baissemarge van 11% beschikt.
Staat de koers van VW op de verval-
dag hoger dan 150 EUR, dan kunt u
de gekregen premie definitief op uw
rekening schrijven. �

Ik kocht Nyrstar begin juli en heb
intussen een virtueel verlies van 30 %.
Waarom blijft het aandeel zakken? 
We vonden eerder dit jaar dat de

markt te voortvarend anticipeerde op
betere resultaten van Nyrstar, maar
waren begin juli -na een 20%-daling
tegenover de piek eind april- toch té
vroeg met ons koopadvies. De stevige
daling sindsdien werd veroorzaakt
door de onverwacht forse daling van
de zinkprijs, die op enkele weken tijd
van 2000 USD per ton terugviel naar
1700 USD per ton. In april noteerde
de zinkprijs nog 2400 USD per ton.

Grote boosdoener is uiteraard China,
waar de twijfels over de economische
groei de vrees doen toenemen dat de
verwachte groei van de zinkvraag met
27% over de periode 2014 tot 2020 in
het gedrang komt. Nochtans zijn er

fundamenteel geen redenen om aan
te nemen dat de zinkprijs lang op het
huidige niveau zal blijven. De defini-
tieve sluiting van de Century-zinkmijn
in Australië neemt tegen eind 20155%
van het wereldaanbod weg en de

markt stevent de komende 2 jaren af
op een deficit. Het management is
ervan overtuigd dat de zinkprijs zal
stijgen en dekte Nyrstar niet in tegen
een prijsdaling. Het is dan ook duide-
lijk dat de resultaten lager zullen uit-
vallen, te meer daar ook die andere
rugwind van het voorbije jaar -de forse
stijging van de Amerikaanse dollar-
aan het stilvallen is. De halfjaarcijfers
van Nyrstar gaven een gemengd
beeld, met sterke resultaten in de afde-
ling metaalverwerking: 560.000 ton
zinkmetaalproductie -aan de boven-
kant van de voorziene vork-, en een
stijging van de bedrijfskasstroom
(ebitda) met 69%, tot 183 miljoen EUR.
Daartegenover stond een daling van
de ebitda in de mijnbouwafdeling met

Opties

Lezersvragen

NYRSTAR STAAT OP EEN
ZEER AANTREKKELIJK

KOERSNIVEAU

Haussecombinaties op Volkswagen



77%, tot een schamele 6 miljoen EUR.
Bovendien werd beslist om liefst 40%,
of 418 miljoen EUR, van de boek-
waarde van de mijnafdeling af te
schrijven. De nieuwe topman, Bill Scot-
ting, een mijnbouwspecialist overge-
komen van Arcelor Mittal, zal in een
omgeving van lage grondstoffenprij-
zen een lastige kluif hebben aan het
rendabiliseren van de mijnafdeling.
Vanaf de tweede helft van 2016 zal de
omvorming van de zinkverwerkings-
fabriek in het Australische Port Pirie
tot een hoogtechnologische multime-
talenverwerkende eenheid bijdragen
aan de resultaten. We verwachten
zeker op korte termijn een hoge vol-
atiliteit, maar vanuit een langetermijn-
perspectief is het huidige koersniveau
zeer aantrekkelijk. Koopwaardig,
maar wel met bovengemiddeld risico
(rating 1C)! 

Eerder dit jaar kocht ik kocht aan-
delen van Technip. Sindsdien daalde
het aandeel met 25 %. Komt het nog
goed met dit bedrijf? 

Technip is en blijft een absoluut top-
bedrijf binnen de oliedienstensector,
maar is uiteraard niet immuun voor
de evolutie van de olieprijs. Mee sur-
fend op een herstelbeweging van de
olieprijs in het voorjaar -afgerond van
42 USD naar 62 USD per vat (WTI-
prijs; West Texas Intermediate)- zette
Technip in april een tussentijdse piek
neer op 65,95 EUR. Onder invloed van
het aanhoudende overaanbod, moge-
lijk nog opgedreven door extra aanbod
vanuit Iran, gekoppeld aan de ver-
slechterende economische vooruit-
zichten in China, zakt de olieprijs sinds
begin juli echter steeds verder weg,
tot het huidige niveau van 39 USD (-
38% sinds april), het laagste niveau
sinds 2009! Technip zelf zakte iets min-
der fors (-32%), en de resultaten van
de wereldwijd actieve groep blijven
intussen solide. In het tweede kwartaal
steeg de groepsomzet tegenover het-
zelfde kwartaal van 2014 met 18,5%,
tot 3,1 miljard EUR, fiftyfifty verdeeld
over de afdelingen Offshore/Onshore
(installatie van boorplatformen op zee
en activiteiten in hoofdzakelijk LNG
en schaliegas) en Subsea (flexibele pijp-
leidingen). De aangepaste bedrijfs-
winst (ebit) steeg met 17,2%, tot 282
miljoen EUR, of een ebit-marge van
9,2% (was 9,1%), maar wel met een

sterk contrast tussen offshore/onshore
met 3,4% (5,3%) en Subsea met 16,1%
(15,3%). Na het eerste semester stijgt
de ebit-marge van 7,1% naar 7,6%.
Het orderboek blijft met 18,8 miljard
EUR op een hoog niveau, maar daalde
sinds eind maart wel met 2,2 miljard
EUR dankzij een veel beperktere
instroom van nieuwe orders in het
tweede kwartaal: 1,5 miljard EUR
tegenover 7,1 miljard EUR vorig jaar,
na de eerste jaarhelft 3 miljard EUR
tegenover 9,9 miljard EUR in 2014.
Een duidelijke voorbode van een lang-
durige mindere periode voor de olie-
dienstenindustrie die Technip begin

juli noopte tot het aankondigen van
een nieuw, fors herstructureringsplan,
waarbij 6000 banen (16% van het
totaal) worden weggesaneerd. De
groep voorziet 650 miljoen EUR her-
structureringskosten om tegen 2017
voor 830 miljoen EUR structureel kos-
ten te besparen. We herhalen dat een
beleggingshorizon van enkele jaren
aangewezen is, maar gezien de sterke
bedrijfskwaliteiten én de goedkope
waardering -tegen 12 keer de ver-
wachte winst 2015 en nauwelijks 3,6
keer de verhouding ondernemings-
waarde (ev)/bedrijfskasstroom
(ebitda) blijft Technip koopwaardig
(rating 1B). �
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TECHNIP IS 
TOPKWALITEIT, MAAR DE

BELEGGINGSHORIZON
MOET ENKELE JAREN ZIJN

Agenda

Maandag 31 augustus
EU: inflatie eurozone
VK: beurs Londen gesloten
D’Ieteren: resultaten 1H
Value8: resultaten 1H
VGP: resultaten 1H

Dinsdag 1 september

Duitsland: PMI (industrie)
Duitsland: werkloosheid
EU: PMI (industrie)
EU: werkloosheid
Frankrijk: PMI (industrie)
VS: PMI (industrie)
VS: bouwuitgaven
VS: autoverkoop

Woensdag 2 september
Duitsland: detailhandel
EU: industriële producentenprijzen
VS: hypotheekaanvragen
VS: industriële bestellingen
Vivendi: resultaten 1H

Donderdag 3 september
Duitsland: PMI (diensten)
EU: PMI (diensten)
Frankrijk: PMI (diensten)
VS: PMI (industrie)
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: olievoorraden
VS: consumentenuitgaven
Aedifica: jaarresultaten 2014-‘15
Atenor: resultaten 1H
Econocom: resultaten 1H
Home Invest: resultaten 1H

Vrijdag 4 september
Duitsland: fabrieksbestellingen
VS: jobrapport augustus
Exmar: resultaten 1H (def.)
Hamon: resultaten 1H
Iep Invest: resultaten 1H
Ter Beke: resultaten 1H
Texaf: 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

Er is plots een einde gekomen
aan de overnamepoging van
de Amerikaanse concurrent

Monsanto op Syngenta. In april lan-
ceerden de Amerikanen een vijandig
bod van 45 miljard USD of 41,7 mil-
jard Zwitserse frank (CHF) om de
Zwitserse specialist in gewasbescher-
ming en zaden over te nemen. Omge-
rekend is dat 449 CHF per aandeel.
Maar de Zwitsers betoonden geen
enkele interesse om te praten, laat
staan in hun boeken te kijken. Het

management voelde zich gesterkt
door beter dan verwachte halfjaar-
cijfers, onder meer een toename van
de bedrijfskasstroom (ebitda) met
21% bij constante wisselkoersen, tot
2 miljard USD. Ondanks de beurscri-
sis verhoogde Monsanto recent toch
zijn bod tot 47 miljard USD of 470
CHF per aandeel. Vooral het gedeelte
cash binnen het bod werd verhoogd
(45% cash/55% Monsanto-aandelen).
De marktreactie op het verhoogde
bod was erg lauw en dat blijkt nu

terecht. De weerstand bij de Mon-
santo-aandeelhouders over een over-
name van Syngenta nam de jongste
dagen immers sterk toe. En de raad
van bestuur van Syngenta bleek ook
niet meteen warm te lopen voor het
verhoogde bod. 
Uiteraard kreeg de koers een tik. We
laten het even bezinken, maar meer
dan waarschijnlijk houden we onze
positie aan (rating 2A).De resultaten
bij Syngenta gaan immers weer de
goede richting uit. �

Syngenta: Monsanto stopt bod

–5,5

Aankoop:we hebben 20 aandelen Barco (bij)gekocht tegen 53,50 EUR; 300 aandelen Cosan tegen 3,64 USD; 15 aandelen LafargeHolcim
tegen 54,56 EUR; 125 aandelen ArcelorMittal tegen 6,77 EUR; 200 aandelen First Quantum Minerals tegen 7,10 USD en 300 aandelen
Vale tegen 4,64 USD; we kopen 400 aandelen Pan American Silver tegen maximaal 5,45 USD
Verkoop:we hebben 1000 aandelen Bolloré verkocht tegen 4,42 EUR; 600 aandelen Peabody Energy tegen 1,71 USD en 275 aandelen
MarketVectors Goldminers tegen 14,53 USD; we verkopen 300 aandelen Silver Wheaton tegen minimaal 12,50 USD
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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.


