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Er is vandaag de dag weinig reden
tot samba en carnaval in Brazilië.
Het land gaat door een diepe

recessie, mogelijk de zwaarste in vele
decennia. Als klap op de vuurpijl
degradeerde het ratingbureau Standard
& Poor’s het land vorige week tot de
rommelstatus. De Braziliaanse inflatie
blijft een van de hoogste in de westerse
wereld en vergeet ook niet het begro-
tingstekort van meer dan 5% en de
werkloosheidsgraad die is opgelopen
tot boven 6%. 
En dan zijn er de politieke wanklan-

ken. De president van de linkse Arbei-
derspartij, Dilma Rousseff, raakte tot
groot verdriet van de bedrijfs- en finan-
ciële wereld nipt herverkozen. Sinds-
dien barstte het corruptieschandaal
rond de nationale
oliereus Petrobras in
alle hevigheid los,
met verdachtmakin-
gen richting de pre-
sident. Het deed de
populariteit van
Rousseff naar een dieptepunt zakken.
Tijdens de zomer bleek uit een enquête
dat nog amper 10% van de Brazilianen
achter haar staat. 
De straten in de grote steden lopen

regelmatig vol om de ontevredenheid
te uiten over het beleid, of zelfs de afzet-
ting van Rousseff te eisen. Niet te ver-
wonderen dat de Braziliaanse real
(BRL) tegenover de Amerikaanse dollar
(USD) en de euro (EUR) naar het laagste
peil in dertien jaar is gezakt. 

Zwanenzang voorRousseff
We kunnen geen fraai beeld ophan-

gen van de Braziliaanse economie. De
beurs in Sao Paolo wordt dan ook al
enige tijd door internationale investeer-
ders gemeden. Dat vertaalt zich in de
beursindex Ibovespa, die vijf jaar gele-

den nog boven 70.000 punten noteerde
en vandaag 35% lager staat, in de buurt
van een dieptepunt dat ook al in 2013
en 2014 werd bereikt. De gemiddelde
waardering is dan ook sterk terugge-
vallen. Een Braziliaanse indexwaarde
wordt gemiddeld tegen amper 1,1 keer
de boekwaarde verhandeld (tegenover
1,5 keer voor de Eurostoxx50-index en
zelfs 2,6 keer voor de S&P 500-index).
Ook in andere termen zijn Braziliaanse
aandelen gemiddeld een stuk goed -
koper dan Europese en Amerikaanse
waarden. De beperkte beursdaling na
de verlaging tot rommelstatus geeft aan
dat al veel slecht nieuws in de beurs-
koersen verrekend zit.
Ook de externe druk op de Brazili-

aanse regering wordt opgevoerd. Het
kan de zwanenzang
van Rousseff inlui-
den. Het beste
beursscenario is
uiteraard dat, met de
Olympische Spelen
in 2016 in Rio de

Janeiro in het vooruitzicht, de Arbei-
derspartij de erg onpopulaire Rousseff
plaats doet ruimen. Dat zou voor een
stevige opluchtingsrally zorgen. 
De twee resterende Braziliaanse aan-

delen in de voorbeeldportefeuille, Vale
en Cosan, delen nadrukkelijk in de
algemene malaise. Ze zijn met een
waardering van 0,6 en 0,5 keer de boek-
waarde nog een stuk goedkoper dan
het marktgemiddelde. Bij de minste
zonnestraal die door de Braziliaanse
wolkenhemel breekt, is er dus flink wat
potentieel voor een koersherstel. Maar
dit jaar heeft ook geleerd dat die aan-
delen een heel actieve opvolging ver-
onderstellen. Zo sprong het Vale-aan-
deel in het voorjaar van 5 naar 9 USD.
Dat soort tussentijdse, forse opstoten
moeten we meer benutten. �
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AUTO

D’Ieteren

Op het eerste gezicht boekte
D’Ieteren fantastische resul -
taten in de eerste helft van dit

jaar. De omzet steeg met 8,6%, al was
die stijging voor een groot stuk te dan-
ken aan gunstige wisselkoerseffecten.
De courante brutowinst steeg zelfs
met 61,5%, met dank aan sterke pres-
taties zowel bij D’Ieteren Auto als bij
de andere hoofdactiviteit, het herstel-
len van voertuigbeglazing via doch-
terbedrijf Belron. Het inspireerde het
management tot een positieve winst-
waarschuwing. Het courante resultaat
zal dit jaar met 20 à 25% stijgen, in
plaats van de eerder vooropgestelde
10%. 
Die winstvooruitzichten impliceren

echter ook dat de winsttoename met
50% niet over heel 2015 kan worden
vastgehouden en dat de winst in de
tweede jaarhelft opnieuw zal dalen.
Het management wijst naar hogere
bonussen bij Belron als gevolg van de
betere prestaties, terwijl ook het effect
van de besparingsprogramma’s uit-
dooft. Bij Belron steeg de omzet met
12%, tot 1,64 miljard EUR, en de cou-
rante bedrijfswinst met 48%, tot 70,8
miljoen EUR. 
Maar die cijfers verbergen heel wat

onderstromen. De omzetstijging is
bijna integraal te danken aan gunstige
wisselkoerseffecten (vooral dankzij

een sterke USD en GBP). De organi-
sche groei van de omzet bleef beperkt
tot 2%. De stijging is het resultaat van
een verdere groei op de Amerikaanse
markt, een dalend volume op de Euro-
pese markt en gemiddeld hogere prij-
zen. Die tendensen zouden zich ook
in de tweede jaarhelft doorzetten. Bel-
ron mag vooral de strenge Ameri-
kaanse winter dankbaar zijn, die voor
een hoger aantal lucratieve tussen-
komsten zorgde. Deze omzetstijging
vertaalde zich in een stijging van de
bedrijfswinst met 48% omdat de extra
omzet in de Verenigde Staten dankzij
een vrij vaste kostenstructuur flink
doorsijpelde tot op het winstniveau.
In Europa zorgden vooral de bespa-
ringen van de voorbije jaren voor de
extra winst. De gunstige wisselkoers
zorgde voor ongeveer een vierde van
de winststijging bij Belron. 
Nog onverwachter dan de goede cij-

fers bij Belron waren de sterke resul-
taten bij D’Ieteren Auto. De omzet
steeg met 5%, tot 1590 miljoen EUR
en de courante bedrijfswinst met 42%,
tot 54 miljoen EUR. De Volkswagen-
merken, die D’Ieteren importeert op
de Belgische markt, kenden gezamen-
lijk een licht dalend marktaandeel in
een vrij stabiele Belgische automarkt.
De omzetstijging is daarom vooral te
danken aan een grotere bereidheid
van klanten om opnieuw grotere,
duurdere auto’s te kopen. Die evolutie
gaf een boost aan de winstgevendheid,
samen met betere resultaten uit de
verkoop van onderdelen en accessoi-
res en de recente kostenbesparingen.
�

Conclusie
De sterke resultaten van de eerste

jaarhelft kunnen helaas niet worden
doorgetrokken. Er is bovendien de
vaststelling dat de organische groei
bij Belron en D’Ieteren Auto beperkt
blijft. Een duurzame, forse winst-
sprong is dus niet meteen te verwach-
ten, al houden beleggers bij een koers-
winstverhouding van ongeveer 12 en
een ondernemingswaarde die ongeveer
7 keer de bedrijfscashflow bedraagt,
daar ook geen rekening mee. Toch kij-
ken we liever nog even de kat uit de
boom. 

Belgische aandelen

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

7C Solarparken

Het aandeel van deze Belgische
uitbater van zonnepanelen- of
PV-parken, vooral in Duits-

land, legde de jongste maanden een
uitstekend parcours af. Dat was het
gevolg van het sneller dan verwacht
realiseren van het in september 2014
gelanceerde strategische plan 2016.
Het werd net na de geslaagde omge-
keerde overname van Colexon Energy
uitgerold, met als voornaamste doel
het verhogen van de nettokasstroom
per aandeel – de bedrijfskasstroom
(ebitda) min de interestlasten en de
belastingen – van 0,26 EUR in 2014
naar 0,40 EUR in 2016. Na de publi-
catie van de jaarresultaten 2014 in april
werd het doel al verhoogd tot 0,42
EUR per aandeel, omdat toen al dui-
delijk was dat alle actieplannen van
het strategische plan (kostenbesparin-
gen, verhogen van het prestatieniveau
van de bestaande PV-parken en selec-
tieve groei) eind juni uitgevoerd zou-
den zijn. 
De volgende forse stap volgde echter

al eind april, met de melding dat 7C
exclusieve onderhandelingen voerde
over de overname van zes PV-parken
(Miskina-portefeuille), in Zuid-Duits-
land, in handen van een rijke Britse
familie. Eind augustus werd de over-
name van Miskina aangekondigd,
waardoor de portefeuille van 7C met

13,7 megawatt (MW) toeneemt, tot 
85 MW (+19%). Het plan is de over-
name in het vierde kwartaal af te ron-
den. De financiering zal gedeeltelijk
gebeuren met de uitgifte van 5,2 mil-
joen nieuwe aandelen (15,5% verwa-
tering), maar daartegenover staat dat
de jaarlijkse bedrijfskasstroom (ebitda)
met 4,7 miljoen EUR (ongeveer 25%)
zal stijgen vergeleken met de voor-
ziene ebitda-vork voor 2015 van 18 tot
19 miljoen EUR. Bovendien voorziet
7C, in lijn met de vorige overnames,
opnieuw een verbetering van de ren-
dabiliteit van de overgenomen PV-
parken (jaarlijks 0,2 miljoen EUR extra
ebitda) en een forse verlaging van de
jaarlijkse interestlast op de overgeno-
men leningen met 1 miljoen EUR. 
Intussen presenteerde 7C op 8 sep-

tember een nieuw businessplan, voor
de periode van 2015 tot 2017. Het
speerpunt daarin is de stijging van de

nettokasstroom per aandeel, van de
verwachte 0,37 tot 0,39 EUR dit jaar
(was 0,26 EUR in 2014) naar 0,50 EUR
in 2017. Die forse toename moet er
komen via een uitbreiding van de por-
tefeuille van 71 MW (inclusief Miskina
85 MW) naar 105 MW eind 2017. De
fel versnipperde, maar consoliderende
Duitse PV-parkenmarkt laat hiertoe
nog een enorm potentieel van 1,4 giga-
watt (GW, of 20 keer de portefeuille
van 7C). Het bedrijf mikt vanaf 2017
ook op een kapitaaluitkering van 0,1
EUR per aandeel. Het uitbreiden van
de portefeuille voorbij de kritische
grens voor het aantrekken van insti-
tutionele beleggers (100 MW) en de
vooropgestelde daling tegen 2017 van
de verhouding nettoschuld op ebitda
onder 5,5 (6,7 eind 2015), zullen de
waarderingsmultiples van het aandeel
verder opkrikken. �

Conclusie
De aanhoudend sterke nieuwsstroom

bij 7C Solarparken heeft de slechte
reputatie van Colexon Energy in snel
tempo weggeveegd. Dat is te merken
aan de toenemende interesse bij Duitse
analisten. We mikken na het nieuwe
strategische plan, op basis van een
waardering van 6 keer de verwachte
nettokasstroom per aandeel in 2016,
op een koersdoel voor de volgende 12
maanden van 2,7 EUR. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



GRONDSTOFFEN

Rio Tinto

2015 was tot nog toe een ramp-
jaar voor de meeste

bedrijven uit de mijnbouwsector, en
dat geldt ook voor Rio Tinto, de op
één na grootste mijngroep ter wereld.
Het aandeel noteert op het laagste peil
sinds begin 2009. Rio Tinto staat vooral
voor ijzererts, maar de groep heeft ook
belangen in koper, aluminium, steen-
kool, uranium en diamant. Tijdens de
eerste jaarhelft lag de gemiddelde ijzer-
ertsprijs 46% lager dan in dezelfde
periode een jaar eerder. Dat heeft te
maken met een overaanbod, gecom-
bineerd met een afname van de vraag.
Het neemt niet weg dat Rio Tinto, net
zoals zijn sectorgenoten BHP Billiton
en Vale, de productie blijven uitbrei-
den. 
Onder meer door de goedkopere olie

en de daling van de Australische dollar
(AUD) is de productiekostprijs verder
gedaald en is ijzererts, ondanks de
forse prijsdaling van de jongste jaren,
nog altijd winstgevend. De operatio-
nele productiekosten van een ton ijzer-
erts bedroegen in de eerste jaarhelft
gemiddeld 15,1 USD per ton. De Chi-
nese staalindustrie is de grootste afne-
mer van ijzererts. Vorig jaar produ-
ceerde China 822,7 miljoen ton staal,
ongeveer de helft van de mondiale
output. Rio Tinto verwacht dat dit cij-
fer tegen 2030 zal oplopen naar 1 mil-

jard ton. Wereldwijd verwacht Rio
tussen 2015 en 2030 een gemiddelde
jaarlijkse groei van de vraag naar staal
met 2,5%. Tijdens de eerste jaarhelft
van 2015 was er echter een achteruit-
gang met 1,3%, de eerste daling in
twintig jaar. Rio Tinto houdt in elk
geval de productieprognoses op 335
miljoen ton voor dit jaar en 350 miljoen
ton in 2017. 
Door de lagere prijs daalde de onder-

liggende winst van de ijzerertsdivisie
in de eerste jaarhelft met 55%, tot 2,1
miljard USD. Aluminium deed het
een stuk beter, met een verdubbeling
van de operationele winst naar bijna
800 miljoen USD. Op groepsniveau
daalde de onderliggende winst tussen
januari en juni met 43% naar 2,9 mil-
jard USD, wat boven de consensus-
prognose was. De omzet kwam met
18 miljard USD ruim een kwart lager
uit. De kapitaaluitgaven daalden in

de eerste jaarhelft naar 2,5 miljard
USD, tegenover 3,8 miljard USD een
jaar eerder. 
Voor het volledige boekjaar wordt

op 5,5 miljard USD gerekend, fors
onder de eerder vooropgestelde 7 mil-
jard USD. Rio Tinto keerde in de eerste
jaarhelft voor 2,2 miljard USD aan
dividend uit. Dit dividend wordt trou-
wens met 12% opgetrokken. Verder
werd nog 1 miljard USD besteed aan
de inkoop van eigen aandelen. De vrije
kasstroom was met 2 miljard USD net
onvoldoende om dit dividend te beta-
len, maar een verdere reductie van de
kapitaaluitgaven moet het dividend
veiligstellen. Na de eerste jaarhelft
bedroeg de nettoschuld 13,7 miljard
USD. Dat komt overeen met een
beheersbare schuldgraad van 21%.
Dit jaar zal voor 1 miljard USD in de
kosten worden gesnoeid. Daarvan
werd al ruim 600 miljoen USD gerea-
liseerd in de eerste jaarhelft. �

Conclusie
Rio Tinto neemt zijn toevlucht tot

kostenbesparingen en lagere investe-
ringen om de impact van de lagere
grondstoffenprijzen te compenseren.
Dat heeft tot gevolg dat het dividend
voorlopig op peil kan blijven, wat het
aandeel een rendement van ruim 6%
(bruto) bezorgt. Voor geduldige lan-
getermijnbeleggers is dit een gunstig
instapmoment. 
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Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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LANDBOUW

Deere & Company

Er blijft in de wereld van de land-
bouwwerktuigen geen grotere
naam dan Deere & Company.

Het bedrijf werd in 1837 door de hoef-
smid John Deere gesticht. Hij ontwik-
kelde een ploeg en begon met de
massa productie ervan. Ruim 175 jaar
later zijn de landbouwwerktuigen,
zoals tractoren in groen en geel en met
het hert als symbool, wereldwijd her-
kenbaar. De vooruitzichten voor de
landbouw blijven rooskleurig op lan-
gere termijn. De groei van de wereld-
bevolking houdt aan en de verande-
rende eetgewoonten in de opkomende
landen zorgen ervoor dat er voortdu-
rende druk is op de productie van gra-
nen en andere gewassen. 
De klimatologische omstandigheden

bepalen in de belangrijke productie-
gebieden mee de prijzen van de land-
bouwgrondstoffen. En de jongste jaren
hebben we heel wat recordoogsten
gekend, onder meer in de Verenigde
Staten. Daardoor zijn de prijzen voor
landbouwgrondstoffen aanzienlijk
gedaald, van mais over palmolie tot
katoen. De inkomens van de Ameri-
kaanse landbouwers bijvoorbeeld
lagen daardoor in 2014 lager dan in
het recordjaar 2012 en ze zullen naar
verwachting dit jaar nog lager uitko-
men. Zeker duurdere investeringen,
waaronder de meeste landbouwwerk-

tuigen, zijn gevoelig voor de evolutie
van de inkomens van de landbouwers. 
Toch zal de productiviteit in de sector

drastisch omhoog moeten. Voor tarwe
en mais bijvoorbeeld zijn de wereld-
voorraden de jongste jaren niet dras-
tisch toegenomen. Ze bedragen slechts
20 tot 30% van het jaarlijkse verbruik
in de wereld. Een jaar met serieuze
misoogsten kan de angst voor voed-
seltekorten weer doen oplaaien. Meer
en betere landbouwwerktuigen
gebruiken blijft op langere termijn een
must voor de landbouwsector. Maar
de druk op de landbouwinkomsten
van de jongste jaren merken we heel
duidelijk op in de resultaten van de
jongste trimesters bij Deere. 
Het derde kwartaal van het boekjaar

2014-2015 (afsluitdatum 30 november)
leverde een 20% lagere omzet op van
7,59 miljard USD, tegenover nog 9,50
miljard USD in de periode mei-juli

2014. Het bedrijfsresultaat (ebit) kreeg
een tik van 39%, tot 840 miljoen USD,
tegenover 1,38 miljard in dezelfde peri-
ode vorig jaar. De nettowinst ging met
40% achteruit, van 851 naar 512 mil-
joen USD of per aandeel van 2,33 naar
1,53 USD. Na negen maanden staat
de teller op 4,67 USD winst per aan-
deel. Dat is 31% minder dan de 6,79
USD per aandeel voor de eerste 3 tri-
mesters van het boekjaar 2013-2014. 
Veel beterschap wordt nog niet met-

een verwacht, gezien de analistencon-
sensus van 26,6 miljard USD omzet
voor het volledige boekjaar en een
gemiddelde analistenverwachting van
5,4 USD winst per aandeel. Dat is res-
pectievelijk 19 en 38% lager dan in het
vorige boekjaar. Bovendien gaf het
management aan niet meteen verbe-
tering te zien richting boekjaar
2015-2016, dat start op 1 december van
dit jaar. �

Conclusie
Onlangs is het Deere-aandeel dan

toch fors gedaald op de veel lagere
winstverwachtingen. Logisch aange-
zien ook het volgend boekjaar zich
moeilijk aankondigt. De verwachte
koers-winstverhouding is 14,5 en de
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) bedraagt ruim 9. Nog niet
voldoende attractief geprijsd, maar
we zetten Deere opnieuw op onze
watchlist om eventueel het advies te
verhogen. 

Wereldaandelen

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

Overname weegt

Midden in de zomer trok het
chemiebedrijf Solvay alle aan-
dacht van financieel België

naar zich toe met de aankondiging van
de aankoop van het Amerikaanse
Cytec. Inclusief de overname van schul-
den (0,9 miljard USD) is het met 6,4
miljard de op één na grootste acquisitie
uit de ruim 150-jarige geschiedenis van
de Belgische chemietrots. In 2011
betaalde Solvay 6,6 miljard EUR inclu-
sief schulden voor de acquisitie van
het Franse Rhodia, toen vooral gefi-
nancierd met de opbrengst van de ver-
koop van de farmapoot aan Abbott
Laboratories in 2009 (5,2 miljard EUR). 
Solvay bood een premie van 29% op

de slotkoers van Cytec voor het bod
en betaalt 14,7 keer de verwachte ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2015, wat toch wel een
pittige waardering is. Solvay zelf
noteert vandaag amper tegen 5,5 keer
de verwachte ev-ebitda-verhouding
voor dit jaar. Als we rekening houden
met de verwachte synergie-effecten
zakt de waardering naar 11,7 keer
ebitda. Cytec uit New Jersey (4600
werknemers) is ’s werelds op één na
grootste speler in composietmaterialen
voor de luchtvaart en de producent
van op maat gesneden speciale chemi-
sche formuleringen voor de mijnbouw-
sector. Met de overname van Cytec
wordt een verdere stap gezet richting
een evenwichtige chemiegroep gericht
op meer toegevoegde waarde. Vandaar
ook de positieve commentaren van het

analistenheir over de acquisitie. 
Samen met de overname van Cytec

publiceerde Solvay, een van de weinige
multinationals met wereldwijde acti-
viteiten (117 vestigingen en aanwezig-
heid in 56 landen) die ons land telt, ook
de cijfers over het tweede trimester.
Die lagen licht boven de gemiddelde
analistenschatting, met een 4,2% hogere
omzet (2,675 miljard EUR), een 8,1%
hoger recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda), tot 500 miljoen EUR, en een
nettoresultaat van 125 miljoen EUR.
Eind vorig jaar was de sectoriële
omzetspreiding als volgt: consumptie-
goederen & gezondheidszorg is met
25% de belangrijkste markt, gevolgd
door automobiel & luchtvaart (18%),
industriële toepassingen (16%), bouw
& constructie (12%), voeding, land-
bouw & veevoeder (11%), energie &
leefmilieu (10%), en tot slot elektriciteit
& elektronica (6%). Met de Cytec-over-
name zal op de eerste plaats automobiel
& luchtvaart verder aan belang winnen. 
Geografisch stond Azië en de rest van

de wereld op 30 juni op kop met 34%
van de omzet, tegenover 33% voor
Europa, 23% voor Noord- en 10% voor
Latijns-Amerika. Solvay haalt met 19%
rebitda-marge een van de hoogste mar-
ges in de sector. Al valt dat niet af te
leiden uit de waardering. Eind vorig
jaar was dat ook al het geval. Vandaar
dat we Solvay in de voorbeeldporte-
feuille opnamen. We hadden geluk met
de timing, want de koers ging meteen
fors hoger, zodat we al in het voorjaar
met ruim 20% winst konden verkopen.
Sindsdien ging het weer serieus bergaf. 
Een belangrijk element om de lage

koers van vandaag te verklaren, is dat
de overname mede zal gefinancierd
worden door een kapitaalverhoging
van 1,5 miljard EUR. Sinds de aankon-
diging en mede door de perikelen rond

China is de koers met 20% teruggeval-
len. Dat maakt dat mogelijk meer ver-
watering nodig zal zijn (huidige beurs-
kapitalisatie gezakt tot 8,5 miljard EUR).
Traditioneel wordt een korting op de
beurskoers gegeven voor de bestaande
aandeelhouders. �

Conclusie
Met de overname van Cytec werd

een nieuwe stap gezet in de transfor-
matie van Solvay richting hogere toe-
gevoegde waarde. Toch staat de koers
onder druk, mede door de nog door te
voeren kapitaalverhoging. Net als eind
vorig jaar is het aandeel opnieuw een
goedkope achterblijver. Vandaar de
adviesverhoging en de overweging om
het aandeel terug in de voorbeeldpor-
tefeuille op te nemen via een eerste
opname in de Inside Selectie.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Umicore is ontstaan uit het vroe-
gere Union Minière en heeft
zich na de afsplitsing van de

zink- en koperactiviteiten (smelten en
raffinage) omgevormd tot een geavan-
ceerde materiaaltechnologiegroep. Na
het afstoten van een aantal kleinere en
verlieslatende onderdelen bestaat Umi-
core nog uit drie grote onderdelen:
katalysatoren voor voertuigen, mate-
rialen voor herlaadbare batterijen en
recyclage van edelmetalen. Ongeveer
40% van de bedrijfswinst komt van die
laatste afdeling, die dus wel blootge-
steld is aan de evolutie van de markt-
prijzen. De jongste maanden stond de
koers van Umicore, na een sterk jaar-
begin, onder druk door een aanhou-
dende daling van de edelmetaalprijzen.
Die zijn intussen al voor het grootste
deel in de koers verrekend, die weer
op het niveau van drie jaar geleden
noteert.

Horizon 2020
Umicore organiseerde eerder deze

maand een Capital Markets Day,
waarop het investeerders en analisten
meer uitleg gaven over de manier
waarop het bedrijf de groeidoelstel-
lingen wil realiseren. Die plannen zijn
vrij ambitieus, want Umicore wil de
recurrente bedrijfswinst of rebit tussen
2014 en 2020 verdubbelen. Dat zou
overeenkomen met een toename van
de rebit van 254,5 naar 509 miljoen
EUR. Bovendien zou de omzet tussen
nu en 2020 jaarlijks met gemiddeld
7% stijgen. Belangrijk daarbij is dat
het om een organische groei gaat. Met
eventuele overnames wordt in die
winstverdubbeling dus geen rekening
gehouden.
De materiaaltechnologiegroep defi-

nieerde drie trends die het bedrijf moe-
ten toelaten om de vooropgestelde
ambities waar te maken: schaarste aan
grondstoffen en materialen voor her-
laadbare batterijen, de doorbraak van
elektrische voertuigen (beide goed voor
de batterijdivisie) en strengere milieu-
normen (goed voor de katalysatoren-
divisie). De markt voor herlaadbare
batterijen zal tegen 2020 met 2,5 keer
toenemen. In 2025 moet ze zelfs vier
keer zo groot zijn als nu. 

Bij de recyclageafdeling werd de uit-
breiding van de fabriek in Hoboken
vorige maand afgerond. Daar worden
edelmetalen gerecycleerd uit mobiele
toestellen. Door de uitbreiding is de
verwerkingscapaciteit sterk toegeno-
men. Daarnaast is Umicore ook bezig
met onderzoek naar een nieuwe gene-
ratie oplaadbare batterijen en brand-
stofcellen.

Vrijwel schuldenvrij
De prognoses voor 2020 werden bere-

kend op basis van de huidige prijzen
en houden dus geen rekening met prijs-
stijgingen bij de edelmetalen, die er
logischerwijze wel zullen komen. Daar-
naast is ook een sneller dan verwachte
doorbraak van elektrisch rijden niet
ingecalculeerd. Het Horizon 2020-plan
laat dus ruimte voor een flinke winst-
stijging, al is een en ander ook afhan-
kelijk van de marktevolutie bij de edel-
metalen. De groei zal de komende vijf
jaar dus niet lineair zijn. Umicore
noteert aan 15 keer de verwachte winst
van volgend boekjaar en met een divi-
dendrendement van ongeveer 3%
(bruto). Het bedrijf is ook zo goed als
schuldenvrij.
Aangezien Umicore een portefeuil-

lewaarde is, kunt u regelmatig updates
over de gang van zaken bij dat bedrijf
lezen. Maar het is ook mogelijk met
een hefboom op een koersstijging van
het aandeel in te spelen. BNP Paribas
Markets biedt vijf turbo’s long aan met
het aandeel van Umicore als onderlig-
gende waarde. Daarbij lopen de hef-
bomen uiteen van 2,09 tot 7,67. De
spread of het verschil tussen bied- en
laatkoers bedraagt 6 eurocent. De liqui-
diteit wordt verzorgd door de uitgever,
dus u hoeft niet noodzakelijk een pri-
vate tegenpartij te hebben om de turbo’s
te verhandelen.

Umicore turbo Long (laag risico)
Isin-code: .......................NL0009521756
Munt: ...............................................EUR
Financieringsniveau: ........................19,42
Referentieprijs: ..............................37,04
Stoploss: .........................................21,4
Hefboom: .........................................2,09
Koers: .................................17,58/17,64

Deze turbo long is de meest defen-
sieve uit het aanbod, met een verschil

van 73% tussen de actuele koers van
Umicore en de stoploss. De hefboom
is dan wel niet zo hoog, maar wel dub-
bel zo groot dan voor wie gewoon het
aandeel koopt.

Umicore turbo Long (gemiddeld risico)
Isin-code: .......................NL0010904348
Munt: ...............................................EUR
Financieringsniveau:........................ 24,81
Referentieprijs: .............................. 37,04
Stoploss:......................................... 27,3
Hefboom:......................................... 3,12
Koers: .................................12,18/12,24

Bij deze turbo long is het verschil tus-
sen de referentieprijs en de stoploss
teruggevallen naar 35,5%, vandaar dat
we het risico van dat exemplaar als
gemiddeld omschrijven. De hefboom
ligt wel hoger dan bij het defensieve
voorbeeld.

Umicore turbo Long (hoog risico)
Isin-code: .......................NL0010924239
Munt:............................................... EUR
Financieringsniveau:........................ 29,43
Referentieprijs: .............................. 37,04
Stoploss:......................................... 32,4
Hefboom:......................................... 5,17
Koers: .....................................7,56/7,62

In dit voorbeeld is de afstand tussen
de koers van Umicore en het stoplos-
sniveau teruggevallen naar 14%. Dat
laat nog altijd wat ruimte om in te grij-
pen als de koers toch opnieuw zou
dalen, maar niettemin kan het risico
als vrij hoog worden omschreven.
Daarnaast is ook de hefboom interes-
sant. Een stijging van het Umicore-aan-
deel met 10% doet de waarde van deze
turbo long met meer dan de helft toe-
nemen.

Umicore turbo Long (speculatief)
Isin-code: .......................NL0011430384
Munt: ...............................................EUR
Financieringsniveau:........................ 31,73
Referentieprijs: .............................. 37,04
Stoploss: 35
Hefboom: .........................................7,67
Koers: .....................................5,28/5,34

Deze turbo long omschrijven we als
speculatief, omdat de referentiekoers
minder dan 6% boven het stoploss -
niveau noteert. De kans is dus reëel dat
het aandeel onder deze grens terugvalt
en de turbo wordt beëindigd. De hef-
boom ligt wel nog hoger dan in het
vorige voorbeeld. �

Derivaten

Umicore met een hefboom



918 SEPTEMBER 2015 INSIDE BELEGGEN

Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9:30-12:30

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

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

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

De koers van de Zwitserse mijnbouwer en grondstof-
fenhandelaar Glencore kreeg de afgelopen maanden
rake klappen door de zwakke metalenprijzen en de
bezorgdheid van de beleggers over de schulden van de
groep. Glencore maakte daarop een plan bekend om de
schulden met 10 miljard USD te verlagen, tot 20 miljard
USD. Dat plan kreeg een goede ontvangst van de beleg-
gers. Glencore wil voor maximaal 2,5 miljard USD
nieuwe aandelen uitgeven en activa verkopen, met inbe-
grip van een aantal agrarische activiteiten. Op 124 GBp
kwam een voorlopige bodem tot stand, maar het is zeer
de vraag of die de dalende trend kan tegenhouden. Een
stijging boven 148 GBp zou alvast een stap in de goede
richting zijn. 

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

De nieuwe producten van Apple, het grootste tech-
nologiebedrijf ter wereld, kregen een gemengd onthaal.
Zo werd een nieuwe Apple TV voorgesteld met een
aanraakzone en spraakherkenning. Ook werd een
nieuwe grote tablet iPad Pro ontvouwd met een optioneel
toetsenbord en een speciale pen. Tot slot werden nieuwe
versies van de IPhone 6S en 6SPlus voorgesteld. Tech-
nisch consolideert de koers van het aandeel na de eerdere
toppen. Op 100 USD ligt een stevige horizontale steun.
Begeeft die het, dan keert de trend naar dalend. Op 120
USD bevindt zich de eerste weerstand. Pas bij een door-
braak boven 133 USD is weer sprake van een sterk tech-
nisch aankoopsignaal. 

Hoewel de koers van het Belgische biotechaandeel al
geruime tijd op apegapen ligt door de sterk tegenvallende
verkopen van het geneesmiddel Jetrea, verhoogde baron
Philippe Vlerick zijn belang in Thrombogenics tot 6,44%.
Midden mei van dit jaar bezat de West-Vlaamse zaken-
man al 3,6% van het Leuvense biotechbedrijf. Hij zorgde
er mee voor dat de shorters hun posities hebben afge-
bouwd. Dat deed het Thrombogenics-aandeel fors her-
leven, nadat eerder deze maand nog een dieptepunt
van 2,78 EUR op het bord kwam. Op 5 EUR bevindt
zich een redelijk belangrijke horizontale weerstand.

De Duitse energiegroep E. ON bergt het plan op om
haar kerncentrales in een afzonderlijk bedrijf onder te
brengen. Wel zal de voorgenomen desinvestering van
Uniper, een bedrijf dat de energieopwekkingsbusiness
binnen en buiten Europa bezit, doorgaan. De afsplitsing
van de nucleaire business is afgevoerd, omdat de Duitse
regering de nutsbedrijven permanent aansprakelijk
dreigt te stellen voor de kosten die zijn verbonden aan
de productie van kernenergie. De groep maakte ook
bekend dat ze dit jaar een aanzienlijk nettoverlies boekt
door afschrijvingen van miljarden euro’s. De koers van
E. ON bereikte een nieuw dieptepunt en een bodem
lijkt nog niet in zicht.
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De jongste maanden kreeg de
koers van veel aandelen een
flinke knauw. Dat was ook het

geval bij de Belgische chemiegroep Sol-
vay (99,87 EUR). Begin april van dit
jaar stond die op een top van meer dan
140EUR, maar sindsdien viel het aan-
deel terug tot 100 EUR, het dieptepunt
van februari 2014. Voor ons was Solvay
een van de favorieten voor 2015, maar
omdat we vonden dat de koersstijging
in het voorjaar te snel ging, werd het
aandeel verkocht uit de voorbeeldpor-
tefeuille. Door de gedaalde koers vin-
den we het aandeel opnieuw koop-
waardig. In de zomer kondigde Solvay
de mega-overname van het Ameri-
kaanse Cytec Industries aan voor een
bedrag van 5,5 miljard USD. Daardoor
wordt Solvay een belangrijke speler in
composietmaterialen voor de lucht-
vaart en het nummer één ter wereld in
speciale chemicaliën voor de mijnbouw.
Voor de financiering van die overname
doet Solvay een kapitaalverhoging van
1,5 miljard EUR. 
Door de gedaalde koers oogt Solvay

binnen de sector wel erg goedkoop.
Met gerichte optiecombinaties kunt u
met een beperkt risico, maar wel met
een hefboom inspelen op een koersstij-
ging van het Solvay-aandeel. De opties

op Solvay noteren op Euronext Brussel.
We geven de voorkeur aan de series
die expireren in juni 2016. 

Defensieve callspread
Koop call juni 90 @ 14,20 EUR
Schrijf call juni 110 @ 4,50 EUR
De aankoop van de call juni met uit-

oefenprijs 90, waarmee u het recht krijgt
om gedurende de volledige looptijd
100 aandelen Solvay tegen 90 EUR te
kopen, kost 1420 EUR. Tegelijk schrijft
u de call 110 met dezelfde afloopdatum,
die 450 EUR in het laatje brengt. Uw
inzet – ook uw maximale verlies – ver-
mindert daardoor tot 970 EUR (1420 –
450). Staat de koers van Solvay op de
vervaldag lager dan 90 EUR, dan speelt
u uw hele inzet kwijt. Uw break-even,
het peil waar u per saldo quitte speelt,
ligt op 99,70 EUR in de onmiddellijke
buurt van de huidige koers. Bij hogere
koersen behaalt u winst, al wordt die
afgetopt op 110 EUR. Wordt die koers
bereikt, dan behaalt u de maximale
winst van 1030 EUR, meer dan een ver-
dubbeling van uw inzet. De koers van
het Solvay-aandeel moet slechts met
10% stijgen om daarvoor te zorgen.

Agressievere callspread
Koop call juni 100 @ 8,35 EUR

Schrijf call juni 120 @ 2,20 EUR
Bij deze agressievere callspread koopt

u in eerste instantie de call juni 100 die
at-the-money is en die 835 EUR kost.
Door het gelijktijdige schrijven (of ver-
kopen) van de call 120 met dezelfde
afloopdatum strijkt u een premie van
220 EUR op, zodat uw inzet wordt ver-
laagd tot 615 EUR (835 – 220). Bij een
koers van Solvay op de vervaldag van
106,15 EUR recupereert u uw inzet. Bij
nog hogere koersen behaalt u winst, al
wordt die afgetopt op 120 EUR. Wordt
dat peil bereikt, dan boekt u een winst
van 1385 EUR of uw inzet plus 225%.
De koers van Solvay moet wel met 20%
stijgen om dat mogelijk te maken.

Put schrijven
Schrijf put juni 100 @ 11,40 EUR
Omdat de angst bij de beleggers voor

een verdere koersdaling op de beurs
er nog dik inzit, oogt de premie voor
de put juni met strike 100 zeer aantrek-
kelijk. U krijgt niet minder dan 1140
EUR en dat betekent dat u over een
baissemarge van 11% beschikt. Pas bij
koersen onder 88,60 EUR lijdt u per
saldo verlies. Staat de koers van Solvay
op de vervaldag 100 EUR of hoger, dan
kunt u de gekregen premie volledig
op zak steken. �

Jullie zijn al jaren fan van Pairi
Daiza? Wat vinden jullie nu van het
bod van 73 EUR per aandeel? 
Vorige vrijdag raakte bekend dat

Wildo Properties, met 69% hoofdaan-
deelhouder en in handen van oprichter
Eric Domb, en Alychlo (2,4%, Marc
Coucke) een gezamenlijk bod uitbren-
gen van 73 EUR per aandeel (exclusief
2 EUR per aandeel dividend) op de
uitstaande aandelen. Het bod ligt in
lijn met de historische piek die kort-
stondig in het voorjaar van 2014 – op
het hoogtepunt van de pandamania
– werd bereikt. 
We volgen het aandeel van Pairi

Daiza, het vroegere Parc Paradisio, al
jarenlang. Het park begon in 1994 als
een bescheiden vogelpark, maar
groeide onder impuls van oprichter
Eric Domb vooral de jongste tien jaar
uit tot een indrukwekkend natuur-
park, dat intussen meermaals is

bekroond. Het is duidelijk dat het geld
van de beursgang in 1999 de groei
heeft versneld. Toch kwam het beurs-
verhaal pas echt in een stroomversnel-
ling toen in september 2013 bekend
raakte dat het park twee Chinese pan-

da’s, Xinhui en Haohao, zou mogen
huisvesten. Een enorme eer, die slechts
vijf dierenparken in Europa te beurt
valt, en bovendien steevast de bezoek-
cijfers de hoogte injaagt. In 2014 steeg
het bezoekersaantal met 12%, tot 1,39
miljoen, en dit jaar lijkt – op basis van
1,3 miljoen bezoekers tot eind augus-
tus – een nieuw record rond 1,6 mil-
joen in de maak. 
In tien jaar tijd zijn het aantal bezoe-

kers en de omzet verdrievoudigd, en
de bedrijfskasstroom (ebitda) zelfs
bijna verzesvoudigd. Maar Eric Domb
broedt duidelijk nog op heel wat inves-
teringsplannen, die naar eigen zeggen
niet altijd zullen stroken met de belan-
gen van de aandeelhouders. Zo is er
het plan voor de bouwen van Terre
du Froid, waarvan de opening in 2017

Opties

Lezersvragen

MET SPIJT IN HET HART
ADVISEREN WE IN 

TE GAAN OP HET BOD OP
PAIRI DAIZA.

Haussecombinaties op Solvay



of 2018 wordt voorzien, wellicht
gekoppeld aan de mogelijkheid tot
overnachting in een hotel. Op die
manier zou de lange sluiting van vijf
maanden per jaar gedeeltelijk worden
overbrugd. 
Begin vorig jaar nam Wildo Proper-

ties al 15% aandelen over van de
Waalse overheid, tegen 40 EUR per
aandeel. Voor de aankondiging van
de komst van Xinhui en Haohao
noteerde het aandeel van Pairi Daiza
onder 30 EUR. Na de koerspiek op 75
EUR ebde de euforie in de maanden
na de komst van de panda’s stilaan
weg, en sindsdien fluctueerde de koers
hoofdzakelijk tussen 45 en 55 EUR per
aandeel. Tegenover dat niveau is de
premie aanzienlijk. Hoewel er op lan-
gere termijn zeker nog meer inzit, vin-
den we het een aanvaardbaar bod. We
stellen dan ook voor, weliswaar met
spijt in het hart, om in te gaan op het
bod (rating 3B). 

Ik heb mijn Chinese aandelen van
ICBC bijgehouden. Moet ik ze alsnog
verkopen? 
We namen eind vorig jaar ICBC, of

voluit Industrial & Commercial Bank
of China, op in de voorbeeldporte-
feuille. We deden dat omdat de
waarde wees op het einde van de
berenmarkt voor de grootste bank van
China, op basis van veel criteria zelfs
de grootste bank ter wereld. We
namen echter ook sneller dan voor-
zien, met ruim 35% winst in enkele
maanden tijd, weer afscheid van het
aandeel. We deden dat niet vanwege
de opgelopen waardering, maar wel
omdat we een koersterugval ver-
wachtten na de fenomenale klim van
de Chinese beurzen in het voorjaar. 
Intussen bleek ICBC als grootste

gewicht in de Shanghai Composite-
index inderdaad niet bestand tegen
het uiteenspatten van de Chinese
beurszeepbel, en het aandeel viel sinds
mei terug van 18 naar 12 USD per aan-
deel. De resultaten over het eerste half-
jaar van 2015 lieten een gemengd beeld
zien. De deposito’s stegen in het eerste
semester met 4,7%, tot 16,29 miljard
Chinese yuan (CNY), een stijging met
11,4% tegenover eind juni 2014. De
interestinkomsten stegen met 6,1%,
tot 252,1 miljoen CNY. De interest-
marge neemt dus licht af, van 2,62%
vorig jaar naar 2,53%, maar de schade

valt nog goed mee. De kans is evenwel
groot dat de verdere versoepeling door
de Chinese centrale bank, maar ook
een versoepeling van de maximale
interestvoeten op deposito’s, de inte-
restmarges onder druk zal zetten. 
Een gevoelige verslechtering zien

we wel bij de voorzieningen voor
slechte kredieten. Een toename met
54,8% tegenover eind juni 2014 deed
de verhouding slechte leningen tegen-
over de totale uitstaande leningen toe-
nemen tot 1,4%, tegenover nog 1,13%
eind 2014. Ook hier valt een verdere
verslechtering te vrezen. De nettowinst
steeg finaal slechts licht, met 0,6%, tot
149 miljoen CNY. 

We maken ons echter niet ongerust
gezien de stevige marktpositie van
ICBC en de sterke bankratio’s, zoals
een rendement op (gewogen) eigen
vermogen van 18,9% (wel nog 21,8%
eind juni 2014). Daarnaast is er de
goedkope waardering, tegen 1,03 keer
de boekwaarde, 5,8 keer de verwachte
winst en een brutodividendrendement
van 5,7%. We houden het aandeel in
het oog, maar vinden het nog te vroeg
voor een adviesverhoging. Het verte-
ren van de kater na de uiteengespatte
Chinese beurszeepbel zal nog wat tijd
vergen. We bevestigen het advies hou-
den (rating 2B). �
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HET VERTEREN 
VAN DE CHINESE 

BEURSKATER ZAL NOG
WAT TIJD VERGEN.

Agenda

Maandag 21 september
Duitsland: PPI
Japan: beurs Tokio gesloten
VS: verkoop bestaande woningen

Dinsdag 22 september
EU: consumentenvertrouwen
Japan: beurs Tokio gesloten
Bone Therapeutics: resultaten 1H 
Grontmij: laatste dag openbaar bod
Euronext Amsterdam

Woensdag 23 september
Duitsland: PMI (flash)
EU: PMI (flash)
Japan: beurs Tokio gesloten
VS: PMI (flash)
VS: olievoorraden
VS: hypoteekaanvragen
Care Property Invest: resultaten H1
TINC: resultaten 1H

Donderdag 24 september
Duitsland: IFO-indicator
(ondernemersvertrouwen)
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: verkoop nieuwe woningen
VS: duurzame goederen
Bois Sauvage: resultaten 1H
Nike: resultaten Q12015-2016

Vrijdag 25 september
EU: geldhoeveelheid
Japan: inflatie
VS: consumentenvertrouwen Michigan
VS: BBP-groei Q1 (def.)
Asian Citrus: jaarresultaten 2014-2015
Immobel: 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 heropstart van de eerste kern-
centrale in Japan (Sendai 1) is
een belangrijk symbool voor

de uraniumsector, en dus voor onze
investering in Uranium Participation
Corp, een bedrijf met als doel meer-
waarde te creëren door op lange ter-
mijn te investeren in fysiek uranium.
De ellende voor de uraniumindustrie
in Japan begon ruim vier jaar geleden,
na de nucleaire ramp in Fukushima.
Maar essentiëler voor de prijsvorming
op lange termijn is dat China, India
en Rusland volop centrales blijven
bouwen (zie ook ‘Flash’ van vorige
week). We onderschatten de impact
van Japan niet. Het plan van het

Japanse ministerie van Economie,
Handel en Industrie houdt in dat 20
à 22% van de elektriciteitsvoorziening
in 2030 afkomstig moet zijn van kern-
energie. Dat impliceert op termijn een
heropstart van alle 44 kerncentrales. 
Na het dieptepunt van de spotprijs

van 28 USD per pound vorige zomer
was er een tussentijds herstel tot 
44 USD eind 2014, om sindsdien te
fluctueren tussen 35 en 40 USD. Dat
is een veel te laag prijsniveau om
nieuwe investeringen aan te trekken.
Alle voorspellingen wijzen op een
structureel deficit op de uranium-
markt, maar eerst moeten de voor -
raden worden weggewerkt. 

Uranium Participation noteert met
een serieuze korting op de intrinsieke
waarde (NAV) van 18% op basis van
een NAV van 6,24 CAD per aandeel
eind augustus. De korting op de NAV
wijst op een zwak beleggersappetijt
voor de sector, maar dat is een element
dat typisch omkeert als het sentiment
ten goede draait. In de periode 2005
tot 2007, een periode dat de uranium-
prijzen fors stegen, noteerde Uranium
Participation met een premie tegen-
over de NAV van 20 tot zelfs 50%. We
verwachten dan ook eerder vroeg dan
laat een forse ommekeer. We behou-
den daarom onze positie in Uranium
Participation (rating 1B). �

Uranium Part. is vertrekkensklaar

-3,5

Aankoop:we kopen 400 aandelen Pan American Silver tegen maximaal 6,15 USD (aangepast!); 50 aandelen Umicore tegen maximaal 
35,25 EUR (aangepast!) en 75 aandelen Sipef tegen maximaal 42,20 EUR
Verkoop:we hebben 200 aandelen CMB verocht tegen 15,61 EUR (3107,05 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.


