
Het einde van het jaar na-
dert. De voorbije jaren
was dat een periode

waar goudbeleggers met
klamme handen naar uitke-
ken. De afgelopen vijf jaar
bereikte de goudprijs in 
december vier keer zijn jaar-
dieptepunt. Enkel in 2014
gebeurde dat in oktober. De
jongste twee jaar was er een
logische verklaring voor die
prijsval aan het einde van
het jaar. Zowel in december
2015 als in december 2016
voerde de Federal Reserve
op de laatste vergadering
van het jaar een renteverho-
ging met 25 basispunten
door. Twee keer was dat de
enige renteaanpassing van
dat jaar. Die beslissing werd
deels genomen onder druk
van de eigen belofte om met
renteverhogingen van start
te gaan. Goud brengt geen
rente op en kreeg het telkens
moeilijk als de Amerikaanse
centrale bank tot een rente-
verhoging overging.
In maart en juni van dit jaar
werd de Amerikaanse basis-
rente voor de derde en de
vierde keer opgetrokken. Op
basis van de commentaren
van de Fed-verantwoordelij-

ken en de verwachtingen
van de strategen mogen we
ervan uitgaan dat er nog een
vijfde renteverhoging komt,
opnieuw met 25 basispun-
ten. Met de recente geschie-
denis in het achterhoofd kan
dat dus opnieuw een moei-
lijke maand voor het goud
worden.

Meerjarenperspectief
Voorlopig geeft het bekend-
ste edelmetaal niet prijs in
welke richting de prijs de
komende weken en maan-
den zal uitgaan. Feit is wel
dat een doorbraak boven de
piek van 1375 à 1400 dollar
per troy ounce (31,1 gram)
van 2016 eerder dit jaar is
mislukt. Die doorbraak zou
voor heel de markt duidelijk
hebben gemaakt dat er eind
2015 en begin 2016 een om-
mekeer op gang is gekomen.
Over het algemeen kunnen
we maar matig tevreden zijn
over de prestatie van het
goud dit jaar. De stijging van

de goudprijs is er wel in dol-
lar (ruim 10%), maar door de
sterke euro is de winst in
onze munt er niet of nauwe-
lijks. Alternatieven zoals bit-
coin en andere cryptomun-
ten zijn veel meer in trek als
het ‘nieuwe’ of het ‘virtuele
goud’.
We moeten dus wat reserve
inbouwen op korte termijn.
Maar dat wijzigt in geen en-
kel opzicht onze positieve
visie op het edelmetaal voor
de komende jaren. Een even-
tueel zwak jaareinde maakt
het potentieel voor 2018 al-
leen maar groter. We blijven
bij ons standpunt dat we nog
altijd in het beginstadium
van de opwaartse cyclus
voor het goud en zilver zit-
ten, en dat die nog wel een
aantal jaren te goed heeft. U
kunt in de eerste plaats fy-
siek goud kopen of de goud-
tracker SPDR Gold Shares
(ticker GLD), die ook in de
voorbeeldportefeuille zit.
Die goudpositie kunt u aan-
vullen met een tracker op
goudmijnaandelen VanEck
Vectors Goldminers (ticker
GDX). Maar blijf dit vooral
bekijken als een investering
op meerdere jaren. z
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De goudprijs steeg
dit jaar wel in

dollartermen, maar
niet in euro



We krijgen regelmatig
de suggestie meer
aandacht te besteden

aan de Duitse beurs. De argu-
mentatie is dat de aandelen-
markt bij onze oosterburen
duidelijk beter presteert dan
de rest. Men verwijst naar
het feit dat de meest gevolgde
Duitse index, de DAX, op een
historisch record zit.
Daarbij hoort wel één be-
langrijke opmerking: de DAX
is een returnindex en houdt
met andere woorden behalve
met de koersevolutie ook re-
kening met de dividenden.
Toch kunnen we de redene-
ring volgen en zoals de bijge-
voegde tabel illustreert, doet
de Duitse beursgraadmeter
het steeds beter dan de brede
Eurostoxx50 en Stoxx 600-
index. Maar als we bij de in-
dices van de buurlanden ook
rekening houden met de di-
videnden, dan komen de Bel-
20, de AEX en de CAC40
toch in de buurt. Al is de
DAX toch meestal de primus
inter pares.

De sterkste groeiverhalen
Maar aandacht hebben voor
de Duitse beurs is dus zeker
niet verkeerd. We hebben
ons dan ook afgevraagd met
welke bekende Duitse aan-
delen u de voorbije twintig
jaar de hoogste opbrengst
kon scoren. Niet louter door
een lijst te trekken met de
hoogste rendementen over
de afgelopen twee decennia,
maar door een rangschik-
king te maken op vijf, tien,
vijftien en twintig jaar en
dan te kijken welke Duitse
bedrijven uit de DAX-index
de aandeelhouders telkens
opnieuw het meest hebben
verwend (koersstijging + uit-
gekeerde dividenden).
We hanteren daarbij een

systeem van (straf )punten.
Wie bijvoorbeeld de hoogste
return op vijf jaar heeft be-
haald, krijgt één punt. De
tweede krijgt 2 punten enzo-
verder. Hetzelfde doen we
op tien en twintig jaar. In het
aldus bekomen klassement
is een duidelijke primus naar
voren gekomen: Fresenius.
Bij ons is die topspeler in de
medische sector ten on-
rechte minder bekend. Fre-
senius zet veruit de beste
koersprestatie neer, zowel
op tien als op twintig jaar.
De vertrouwder klinkende
namen adidas en Henkel
vervolledigen het podium.

1. Fresenius
Fresenius is een specialist in
medische producten en dien-
sten, die eigenlijk uit een
‘klavertje vier’ bestaat. Voor-
eerst is er het eveneens
beursgenoteerde Fresenius
Medical Care, de wereld-
marktleider in apparatuur en
dialysecentra. Nierdialyse is
nodig om patiënten met nier-
falen in leven te houden, al
dan niet in afwachting van
een niertransplantatie. Er
zijn wereldwijd ruim 2,5 mil-
joen dialysepatiënten en dat
aantal groeit met 5 à 6 pro-
cent per jaar. Fresenius Me-
dical Care stond in 2016 voor

55 procent van de groepsom-
zet van Fresenius SE.
De tweede belangrijkste
dochter is Fresenius Kabi
(21 % van de groepsomzet),
gespecialiseerd in de behan-
deling en de zorg van chro-
nisch en ernstig zieke pa-
tiënten via het intraveneus
toedienen van generische
geneesmiddelen, uitoefenen
van bloedtransfusies, infu-
sietherapie en aanverwante
medisch materieel. Frese-
nius Helios (20%) is de
grootste operator van privé-
ziekenhuizen in Duitsland.
Tot slot is er Fresenius Va-
med (4%), een Oostenrijkse
leverancier van diensten in
de planning, de constructie
en uitbating van ziekenhuis-
faciliteiten.
De groep Fresenius is een
consistente groeier. In 2010
bedroeg de omzet nog
16 miljard euro. Dit jaar zou
die in de buurt van 34 mil-
jard euro uitkomen. In mei
kregen de aandeelhouders
een dividend van 0,62 euro
bruto per aandeel. Daarmee
steeg het dividend voor het
24ste jaar op rij. In 2007 be-
droeg het nog 19 eurocent
per aandeel.
Meegenomen is dat het aan-
deel het dit jaar niet goed
doet en zelfs op een verlies

van 10 procent staat sinds
het begin van het jaar, tegen-
over een winst van 12 pro-
cent voor de DAX-index.
Het groeiwonder blijft ach-
ter omdat de markt vreest
dat de groep te veel betaalt
voor Akorn Inc. Fresenius
kondigde in april aan dat het
die Amerikaanse producent
en verkoper van voorschrift-
vrije producten overneemt
voor 4,3 miljard dollar.
Akorn maakte onlangs ech-
ter erg zwakke kwartaalcij-
fers bekend. Door die inte-
ressante ontwikkeling
nemen we ons voor het aan-
deel opnieuw actief te vol-
gen. Voorlopig luidt het ad-
vies ‘houden/afwachten’
(rating 2A), maar dat kan
snel veranderen.

2. Adidas
Adidas heeft de jongste twee
jaar de wind in de zeilen. Er
is sprake van een versnelling
van de omzet- en de winst-
groei bij de Duitse sportgi-
gant. Adidas staat historisch
niet zo sterk in Noord-Ame-
rika (15 % van de groepsom-
zet), maar het is de missie
van CEO Kasper Rorsted
daar verandering in te bren-
gen. Rorsted werkte eerder
bij Henkel, waar hij met suc-
ces Schwarzkopf in de Ame-

De grote Duitse supersterren
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rikaanse markt zette. Dat
moet hij bij adidas nog eens
overdoen.
Een van de troeven van adi-
das is de retro-sportschoen,
zoals de Stan Smith en de
Superstar, waarmee momen-
teel elke hippe jongere rond-
loopt. Voorts heeft Adidas de
Boost ontwikkeld. Die heeft
tussen de buiten- en de bin-
nenzool een speciale mid-
denzool die de meeste
schokken opvangt. Vooral in
de nieuwe loopschoenen van
Adidas wordt die vernieu-
wing sterk gesmaakt. Ook
China is een erg rendabele
afzetmarkt voor adidas. De
komende jaren wordt een
sterke winstgroei verwacht,
maar tegen 23 keer de ver-
wachte winst 2018 lijkt ons
dat optimisme al in de koers
verrekend te zijn. We zijn
eerder voorstander van
winst nemen (rating 3A).

3. Henkel
Henkel is een groeimachine
die steunt op drie poten. De
helft van de omzet komt uit
kleefstoffen, dichtstoffen en
producten voor oppervlak-
tebehandeling. Die activitei-
ten spitsen zich vooral toe
op industriële klanten. De
belangrijkste industriële
merken zijn Loctite,Tech-
nomelt en Teroson, maar
particulieren kennen vooral
Pritt en Pattex. De tweede
belangrijkste divisie in om-
zet is de afdeling was- en
reinigingsproducten. Hen-

kel gaat met merken als Per-
sil, Purex, Dixan, Bref enzo-
voort de concurrentie aan
met andere reuzen als Proc-
ter&Gamble, Unilever en
Reckitt Benckiser. De klein-
ste divisie is die van de
schoonheidsproducten, die
klinkende namen als
Schwarzkopf, Syoss, Fa, Dia-
dermine en Theramed om-
vat. Daar moet Henkel an-
dermaal de strijd aanbinden
met Procter&Gamble, Unile-
ver, maar ook met Beiers-
dorf (Nivea) en L’Oréal.
Henkel is een bedrijf met

51.000 personeelsleden en
met de typische Duitse
‘Gründlichkeit’: een passie
voor operationele excellen-
tie, stevige organisatie, dui-
delijke en zorgvuldige com-
municatie… En het zouden
geen Duitsers zijn als ze
niet de ambitie hadden de
concurrenten te verslaan. Al
42 procent van de jaarom-
zet 2016 kwam uit de opko-
mende landen. De jongste
jaren is er wel een vertra-
ging in de groei. Vandaar
het advies ‘houden’ (rating
2A). z

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 30 NOVEMBER 2017 3

RELATIEVE PRESTATIE DAX-INDEX VERSUS REST VAN EUROPA Bron: Bloomberg

Index Prestatie 1 jaar Prestatie 5 jaar Prestatie 10 jaar Prestatie 20 jaar

DAX +23,8% +83,9% +68,6 % +256,0%
Bel-20 +18,3 % +107,2% +46,2% +233,5%
AEX +20,7% +93,9 % +51,9% +167,8%
CAC40 +22,2 % +85,6% +41,5% +258,0%
Eurostoxx50 +21,8% +74,0% +26,5 % +210,3%
Stoxx600 +18,4% +69,9% +41,1% +239,2%

TOP TIEN VAN BESTE DUITSE AANDELEN Bron: Inside Beleggen

Plaats Naam Strafpunten
1 Fresenius 7 punten
2 Adidas 12 punten
3 Henkel 22 punten
4 Continental 23 punten
5 Beiersdorf 36 punten
6 SAP 41 punten
7 BMW 48 punten
8 Merck KGAA 50 punten
9 Linde AG 55 punten
10 Vonovia 56 punten

TOP TIEN VAN BESTE DUITSE AANDELEN OP TIEN JAAR
Plaats Naam Strafpunten

1 Fresenius +291 procent
2 Adidas +271 procent
3 Henkel +230 procent
4 Infineon +190 procent
5 SAP +176 procent
6 Vonovia +135 procent
7 Merck KGAA +128 procent
8 Fresenius Medical Care +126 procent
9 BMW +110 procent
10 Linde AG +106 procent

Bron: Bloomberg

TOP TIEN VAN BESTE DUITSE AANDELEN OP VIJF JAAR
Plaats Naam Strafpunten

1 Infineon +341 procent
2 Continental +181 procent
3 Adidas +177 procent
4 Deutsche Post +164 procent
5 Fresenius +142 procent
6 Vonovia +135 procent
7 Lufthansa +119 procent
8 Allianz +117 procent
9 Deutsche Börse +116 procent
10 HeidelbergCement +115 procent

Bron: Bloomberg

TOP TIEN VAN BESTE DUITSE AANDELEN OP TWINTIG JAAR
Plaats Naam Strafpunten

1 Fresenius +930 procent
2 Continental +914 procent
3 Beiersdorf +689 procent
4 Henkel +667 procent
5 BASF +561 procent
6 Merck KGAA +480 procent
7 Adidas +454 procent
8 Deutsche Börse +401 procent
9 BMW +354 procent
10 SAP +352 procent

Bron: Bloomberg



Analisten en investeer-
ders zitten vol onge-
duld te wachten, tot

Apple als eerste bedrijf de
grens van 1000 miljard of 
1 biljoen dollar aan markt-
waarde overschrijdt. Met
nog 15 procent te gaan zal
het dit jaar wellicht niet
meer lukken. De verkoopcij-
fers en de winst van de tech-
nologiegroep in de periode
tot eind september, het laat-
ste kwartaal van het fiscale
boekjaar 2016-2017, kwamen
uit boven de verwachtingen.
In de laatste week van dat
kwartaal kwamen de nieuwe
iPhone 8 en 8 Plus op de
markt. De iPhone X werd in
die verslagperiode nog niet
verkocht. De omzet van die
nieuwe producten zit dus
nog niet in die cijfers verre-
kend. Zoals altijd het geval is
met nieuwe modellen, kan
de productiecapaciteit in de
eerste maanden de vraag
niet volgen. Apple mikt in de
periode van oktober tot de-
cember op een verkoop van
minstens 20 miljoen exem-
plaren van de iPhone X. Dat
neemt niet weg dat het in
het derde kwartaal bijna
46,7 miljoen iPhones ver-
kocht, of 3 procent meer dan
een jaar eerder. Dat leverde
28,8 miljard dollar op, een
groei van 2 procent op jaar-
basis.
De groepsomzet van
52,6 miljard dollar (+12%)
lag ruim 2 miljard dollar bo-
ven de consensusverwach-
ting. Het aandeel van de
iPhone bedroeg 55 procent.
Over het volledige boekjaar
2017 bedroeg het gemiddeld
62 procent. Apple verkocht
sinds de lancering in 2007 al
1,2 miljard iPhones voor een
totaalbedrag van meer dan
760 miljard dollar. Opmerke-

lijk is dat de omzet in China
voor het eerst in zes kwarta-
len toenam (+11,6%). Met
een marktaandeel van 7,7
procent bekleedt Apple er de

vijfde plaats in het smart-
phonesegment. Ter vergelij-
king: het marktaandeel in de
Verenigde Staten bedraagt
meer dan 30 procent. Apple
Services stak erboven uit
met een omzetgroei van 34
procent naar 8,5 miljard dol-
lar. De afdeling is een verza-
melnaam voor diensten uit
de App Store, Apple Pay, Ap-
ple Music, Apple Care, iTu-
nes en het iCloud-opslag-
platform. Apple Services
moet een groeipool worden.
De jaaromzet van 30 miljard
dollar in 2017 moet tegen
2020 oplopen naar 48 mil-
jard dollar. De groepsomzet
zal volgens Apple in het eer-
ste kwartaal van het nieuwe
boekjaar 2018 tussen 84 en
87 miljard dollar uitkomen.
Apple sloot het boekjaar af
met 268,9 miljard dollar li-
quiditeiten. Dat is 7,4 miljard
dollar meer dan een kwar-

taal eerder. Niet minder dan
94 procent of 252,3 miljard
dollar wordt buiten de Ver-
enigde Staten aangehouden.
Als dat bedrag naar het
thuisland wordt gerepatri-
eerd, moet het bedrijf daar
tot 35 procent belastingen
op betalen. Vandaar dat Ap-
ple het grootste deel van de
aandeelhoudersuitkeringen
met schulden financiert. Een
absurde situatie.
Apple keerde in het vierde
kwartaal 3,3 miljard dollar
aan dividenden uit en het
spendeerde 4,5 miljard dol-
lar aan de inkoop van eigen
aandelen. De groepsschuld
liep op naar 116 miljard dol-
lar. In het recentste belas-
tingvoorstel van de Ameri-
kaanse Republikeinen ligt
een reductie van het tarief
naar 7 à 15 procent op tafel.
De belasting op terugge-
haalde cash naar de Ver-
enigde Staten zou over ver-
schillende jaren gespreid
kunnen worden. z

Conclusie
Apple presteerde boven de
verwachtingen, en het lo-
pende kwartaal zal meer dan
waarschijnlijk een record-
omzet opleveren. Daarnaast
kan de verwachte belasting-
hervorming in de Verenigde
Staten gunstig uitdraaien
voor het bedrijf. De hoop op
een eenmalige uitkering is
dan ook flink gestegen. Ap-
ple is een kwaliteitsaandeel,
maar we verkiezen tegen
een lagere koers in te stap-
pen. z

Koers: 169,9 dollar
Ticker: AAPL US
ISIN-code: US0378331005
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 872,3 miljard dollar
K/w 2016: 18,5
Verwachte k/w2017: 14,9
Koersverschil 12 maanden: +54%
Koersverschil sinds jaarbegin: +47%
Dividendrendement: 1,5%

Voor het eerst in 
zes kwartalen steeg
de omzet van Apple

in China.

APPLE

De droom van 1000 miljard

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

inside beleggen aandelen
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B eleggers zetten de
vooruitzichten op ho-
gere winsten bij Beka-

ert op sterk water. Ze kwa-
men een eerste keer tot die
conclusie aan het eind van
de zomer na de publicatie
van de halfjaarcijfers, en
maken nu, na de lezing van
het activiteitenverslag over
het derde kwartaal, een
tweede keer deze slotsom.
De koersreactie liegt er niet
om. Van de top van het voor-
jaar is intussen 25 procent
afgeroomd.

Aan het omzetfront valt er
nochtans goed nieuws te ra-
pen. In het derde kwartaal
steeg de omzet met 4 pro-
cent, wat beter was dan ver-
wacht. Over de eerste negen
maanden van 2017 steeg de
omzet met 11 procent, waar-
van het merendeel te danken
is aan organische groei, die
gestuwd word door een mix
van hogere volumes en stij-
gende prijzen. Toch zijn die
prijsstijgingen onvoldoende
om de marges op peil te hou-
den. De grondstofprijzen,
vooral de prijzen voor wals-
draad, zijn nog meer geste-
gen dan de eindprijzen. Be-
kaert slaagt er niet in de
stijgende inputkosten volle-
dig door te rekenen aan de
klanten. De stijging van de
grondstofprijzen was te bru-
taal om in één beweging
door te rekenen. Bovendien
fabriceren enkele concur-
renten uit de Verenigde Sta-

ten zelf hun walsdraad, wat
hen toelaat de marges op
peil te houden zonder de
eindprijzen te moeten ver-
hogen. Op die manier doen
ze de andere spelers, waar-
onder Bekaert, de duvel aan.

Die margedruk zorgt ervoor
dat Bekaert de stijgende ver-
koopvolumes op korte ter-
mijn niet kan vertalen in een
stijging van de winst. Voor
dit jaar betekent dat een on-
derliggende bedrijfswinst
op ongeveer hetzelfde ni-
veau als in 2016. Voor vol-
gend jaar zet het manage-
ment de deur op een kier
voor een stijging van de
winst, als de vruchten van
de interne efficiëntieverbe-
teringen niet langer volledig
worden opgegeten door het
onvermogen om stijgende
grondstofprijzen door te re-
kenen aan de klanten. Op
langere termijn stapt Beka-
ert niet af van de doelstel-
ling om een onderliggende
bedrijfsmarge van 10 pro-
cent te behalen. In de eerste
helft van het jaar bedroeg
die marge 8,4 procent, en in
deze tweede helft zal die
marge blijven onder druk
staan, ook door de seizoens -
effecten.
De meeste afzetmarkten van
Bekaert houden de uitste-
kende conditie vast. Zowel
de auto- als de bouwsector
rapporteert een aanhou-
dend sterke vraag. Geogra-
fisch blijven Europa en Azië

de beste regio’s om zaken te
doen, getuige de stevige or-
ganische volumestijgingen
van meer dan 6 procent in
het derde kwartaal. Bekaert
moet wel melden dat de
vraag naar zaagdraad in
China is afgenomen omdat
een nieuw type zaagdraad
de markt overneemt. Het
bedrijf moet bijsturen om
die trein niet te missen. Ge-
zien die activiteit goed is
voor ongeveer 10 procent
van de winst, zal Bekaert de
impact serieus voelen.
Het dochterbedrijf Bridon-
Bekaert Ropes kan voor de
aangename verrassing zor-
gen vanaf 2018. Het bedrijf
kampt nog met magere mar-
ges door de langer dan ver-
wachte zwakke vraag naar
kabels in de olie- en gasin-
dustrie, maar het olieprijs-
herstel van de jongste maan-
den kan de sector nieuw
leven inblazen. Het order-
boek toont al de eerste sig-
nalen van herstel.

Conclusie
Het grote verlies aan prijs-
zettingsmacht heeft het aan-
deel fors lager gestuurd. Ook
de problemen op de Chinese
markt voor zaagdraad zorgt
voor ongerustheid. Dankzij
de fikse correctie is de waar-
dering van het aandeel met
een ondernemingswaarde
van 7 keer de bedrijfs-
cashflow vrij goedkoop,
maar snel herstel zit niet in
de kaarten. Wij moeten ons
enthousiasme voor het aan-
deel temperen en verlagen
het advies naar houden. z

Bekaert slaagt er niet
in de stijgende
kosten volledig 

door te rekenen aan
de klanten.

BEKAERT

Struikelen over wals- en zaagdraad

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 november

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Koers: 35 euro
Ticker: BEKB BB
ISIN-code: BE0974258874
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,2 miljard euro
K/w 2016: 20
Verwachte k/w 2017: 12
Koersverschil 12 maanden: -3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10%
Dividendrendement: 3,1%
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In alle luwte presteert het
Canadese streaming- en
royaltybedrijf in edelme-

talen Franco-Nevada (FNV)
ook dit jaar weer uitstekend.
Het aandeel presteert veel
beter dan Wheaton Precious
Metals (+8,3%), de VanEck
Vectors Gold Miners ETF
(+8,9 %; tracker van de
grootste goudmijnbedrijven)
en de goudprijs zelf (+12,1 %,
in de voorbeeldportefeuille
via de SPDR Gold Shares).
De markt reageerde bijzon-
der tevreden op het derde-
kwartaalrapport. De omzet
daalde weliswaar licht te-
genover het derde kwartaal
van 2016: van 172 miljoen
dollar naar 171,5 miljoen.
Maar dat cijfer bleef wel
ruim boven de marktconsen-
sus van 165,7 miljoen dollar.
De omzet bedroeg in het
tweede kwartaal 163,6 mil-
joen dollar.
De productie van de 47 ac-
tiva uit de portefeuille van
FNV klom tegenover vorig
jaar met 0,6 procent tot
123.787 ounce goudequiva-
lent, en met 1 procent tegen-
over het tweede kwartaal
(122.541 ounce goudequiva-
lent). Na negen maanden is
er een toename met 10,3
procent tot 377,906 ounce
goudequivalent. Het bedrijf
zit daarmee mooi op schema
om op jaarbasis aan de bo-
venkant van de vooropge-
stelde vork van 470.000 à
500.000 ounce goudequiva-
lent uit te komen.
Onlangs sloot FNV voor
119 miljoen dollar een uit-
breiding van de streaming-
overeenkomst (1 miljard dol-
lar) met First Quantum voor
het Cobre Panama-koper-
project af. De eerste produc-
tie van dat project van we-
reldklasse is gepland in de

tweede helft van 2018. In de
eerste elf productiejaren zou
de gemiddelde bijdrage van
Cobre Panama naar schat-
ting 87.500 ounce goudequi-

valent bedragen. Dat zou van
het project de belangrijkste
groeimotor van de groep
maken. Cobre Panama moet
tegen 2021 de groepsproduc-
tie opkrikken tot 515.000 à
540.000 ounce goudequiva-
lent. Al twijfelen we er niet
aan dat de productie tegen
dan een stuk hoger zal liggen
dankzij nieuwe deals.
FNV boekt ook gestaag voor-
uitgang in de realisering van
zijn voornemen 1 miljard
dollar te investeren om zijn
inkomsten uit olie- en gas-
royalty’s uit te breiden. In
het derde kwartaal stegen
die inkomsten met 50,6 pro-
cent tot 12,5 miljoen dollar.
Daardoor bedraagt de toe-
name na negen maanden 67,5
procent, tot 33 miljoen dol-
lar. De conservatieve jaarver-
wachting ligt op 35 à 45 mil-
joen dollar en het doel voor
2021 is 55 à 65 miljoen dollar.

Na twee eerdere deals voor
in totaal 225 miljoen dollar,
rondde FNV in het derde
kwartaal een deal voor olie-
royalty’s in Canada af voor
92,5 miljoen Canadese dol-
lar. Daarbovenop kondigde
het een overeenkomst met
Delaware aan voor 109,8 mil-
joen dollar in een aantrekke-
lijk schalieolie- en gasgebied
in de Verenigde Staten
(Texas).
Op groepsniveau steeg de
gezuiverde bedrijfskas-
stroom (rebitda) na negen
maanden met 5,8 procent tot
388,1 miljoen dollar
(134,1 miljoen in het derde
kwartaal, -5,7%). De gezui-
verde nettowinst nam met
20,3 procent toe tot
146,2 miljoen (55,3 miljoen
in het derde kwartaal,
+3,4%), of van 0,69 naar
0,8 dollar per aandeel. Inclu-
sief de betalingen voor de re-
centste twee deals beschikt
het schuldenvrije FNV over
1,6 miljard dollar om de por-
tefeuille uit te breiden.

Conclusie
We zijn uiteraard zeer tevre-
den met de prestatie van het
aandeel van de portefeuille-
waarde Franco-Nevada. On-
danks de wat sputterende
goudprijs bereikte het aan-
deel een nieuwe record-
koers. De waardering is on-
verminderd duur, maar het
aandeel blijft koopwaardig
door het uitstekende ma-
nagement en langetermijn-
perspectieven. z

Koers: 107,72 Canadese dollar
Ticker: FNV CN
ISIN-code: CA3518581051
Markt: Toronto
Beurskapitalisatie: 19,2 miljard dollar
K/w 2016: 89
Verwachte k/w 2017: 79
Koersverschil 12 maanden: +38%
Koersverschil sinds jaarbegin: +34%
Dividendrendement: 1,1%

De markt reageerde
bijzonder tevreden

op het
derdekwartaal-

rapport.

FRANCO-NEVADA

Blijft steevast uitblinken

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 november

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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H et goede nieuws van
het derde kwartaal is
dat het omzet- en

winstherstel doorzet. De
initiële koersreactie (+5%)
was dan ook positief. Maar
een negatief rapport van
Goldman Sachs over de sec-
tor van de oliediensten, met
als gevolg dat Schlumberger
van de lijst met meest koop-
waardige aandelen werd ge-
haald (advies blijft wel ‘ko-
pen’), deed de koers weer
naar de jaarbodem zakken.
Paal Kibsgaard, de CEO van
Schlumberger, veruit de
grootste oliedienstenspeler
ter wereld, had al bij de be-
kendmaking van de resulta-
ten van het tweede kwartaal
de bodem in de huidige,
zware oliecyclus aangekon-
digd. Hij heeft maar deels
gelijk gekregen, want het
herstel verliep bijzonder
traag.
Maar de afgelopen twee
kwartalen zien we een ver-
snelling in het herstel. Er
was sprake van een omzet-
stijging met 6 procent tegen-
over het voorgaande kwar-
taal: van 7,46 van
7,90 miljard dollar. Dat is
ook 13 procent beter dan de
7,02 miljard tijdens het
derde kwartaal van vorig
jaar. Het cijfer lag perfect in
lijn met de gemiddelde ana-
listenverwachting van
7,91 miljard dollar. Maar in
het derde kwartaal van 2014
bedroeg de kwartaalomzet
nog 12,6 miljard dollar. Het
illustreert de omvang van de
crisis in de oliedienstensec-
tor.
In winsttermen is wel
sprake van vooruitgang. Als
we tenminste de overname-
en integratiekosten uit de
resultaten halen, evenals
eenmalige waardeverminde-

ringen. Dan is er sprake van
0,42 dollar winst per aan-
deel ten opzichte van
0,35 dollar in het tweede
kwartaal en 0,25 dollar in
het derde kwartaal van 2016.
De toename van het winst-
verloop ligt ook in lijn met
de analistenconsensus van
42 dollarcent per aandeel.
De analisten verwachten dat
het ook de komende kwarta-
len zal blijven stijgen.
Voor dit jaar verwacht de
analistenconsensus een om-
zetherstel richting 30,4 mil-
jard dollar of 9,3 procent
meer dan de 27,8 miljard
dollar voor 2016. Maar dat is
nog altijd ver verwijderd
van de piekomzet van
48,6 miljard dollar in 2014.
Dat omzetherstel moet de
winst per aandeel ook ge-
voelig doen klimmen van
1,14 dollar per aandeel in
2016 naar 1,47 dollar dit jaar.
In 2014 werd nog een winst

per aandeel van 5,57 dollar
per aandeel gerealiseerd.
Voor volgend jaar bedraagt
de analistenconsensus
2,19 dollar per aandeel.
Schlumberger heeft een pak
geloofwaardigheid bij ana-
listen en beleggers. De olie-
dienstengigant beschikt

over de beste technologi-
sche expertise om van scha-
liegasprojecten een succes
te maken en tot sterke pro-
ductieresultaten te komen.
Een belangrijke troef van
het Frans-Amerikaanse olie-
dienstenbedrijf op langere
termijn is de wereldwijde
aanwezigheid. In het derde
kwartaal werd 67 procent
van de omzet buiten Noord-
Amerika behaald. Dat zorgt
voor de nodige risicosprei-
ding. De activiteiten in
Noord-Amerika zijn forser
gedaald dan de internatio-
nale. Een andere troef is het
grootste palet aan producten
en diensten voor de klanten,
op de eerste plaats de olie-
majors. In het derde kwar-
taal kwam het omzetherstel
vooral van de Noord-Ameri-
kaanse activiteiten (+18%)
tegenover een status quo
voor de internationale acti-
viteiten. 

Conclusie
Schlumberger is een topper
in de oliedienstensector. Al
moeten we toegeven dat het
wat langer dan verwacht
heeft geduurd alvorens het
herstel echt op gang is geko-
men. We zien in de recente
koersdaling ondanks de ver-
beterde vooruitzichten een
koopkans. We verhogen het
advies. We hebben al eerder
met succes het aandeel in de
voorbeeldportefeuille gehad
en leggen opnieuw een aan-
kooporder. z

Schlumberger heeft
een pak

geloofwaardigheid 
bij analisten en
beleggers.

SCHLUMBERGER

Koersbodem biedt prima koopkans

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 november

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Koers: 61,72 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code:AN8068571086
Markt:NYSE
Beurskapitalisatie: 84,95 miljard
dollar
K/w 2016: 48
Verwachte k/w 2017: 41
Koersverschil 12 maanden: -21%
Koersverschil sinds jaarbegin: -27%
Dividendrendement: 3,3%
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S ioen kon de sterke om-
zetgroei van het eerste
kwartaal in het derde

kwartaal doortrekken, en
zelfs een tikkeltje beter
doen. Na negen maanden is
de omzet geklommen met 32
procent, van 268,2 naar
354,0 miljoen euro. Zonde-
ren we het derde kwartaal
af, dan is er een omzettoe-
name met 32,2 procent, van
88 naar 116,3 miljoen euro.
Die cijfers bevestigen op zijn
minst dat de wereldleider in
het geïntegreerd coaten van
synthetische weefsels een
sterke fase van groei door-
maakt. Die is onder meer te
danken aan de overnames
van Manifattura Fontana
(geosynthetica) en Dimen-
sion-Polyant (de wereld-
marktleider in zeildoeken en
de grootste overname van Si-
oen) in de Coating-divisie,
en van Verseidag Ballistic
Protection en Ursuit (pro-
fessionele duikpakken) in de
Apparel-divisie.
Sioen is gespecialiseerd in
het bedekken van dragers
met een beschermlaag, met
een klemtoon op hoogwaar-
dige technische bescherm-
kledij. Het is de enige volle-
dig geïntegreerde speler in
de sector. Tot de essentie
van de strategie behoort de
inzet op innovatie en een
modern productieapparaat.
Die continue investeringen
in innovatie doen de omzet
uit nieuwe technische toe-
passingen toenemen.
Er zijn drie divisies: Coating
(spinnen, weven en coaten),
Chemicals (productie van
industriële pasta’s, vernissen
en inkten) en Apparel (con-
fectie van technische kledij).
Van de omzettoename van
32 procent na drie kwartalen
is 5,8 procent organisch en

26,2 procent het gevolg van
overnames. Dat is het meest
gunstige onderdeel van het
kwartaalrapport. In het eer-
ste kwartaal bedroeg de or-

ganische groei nog 4,4 pro-
cent, tegenover 3,3 procent
vorig jaar. Als we dat verge-
lijken met de 8,6 procent in
de periode juli-september,
mogen we van een versnel-
ling spreken.
Anders dan in het tweede
kwartaal is er nu wel een ge-
lijkmatige organische groei
over de afdelingen heen, met
voor de Apparel-divisie +5,9
procent, tegenover +5,5 pro-
cent voor Coating en +4,3
procent voor Chemicals. De
totale groei is het sterkst in
de Apparel-divisie met +43,1
procent tot 96,4 miljoen
euro. De grootste divisie,
Coating, is een sterke
tweede met +32,5 procent,
tot 223,8 miljoen euro. In de
Chemicals-divisie blijft de
omzettoename beperkt tot
5,8 procent, tot 33,8 miljoen
euro. De gepubliceerde cij-
fers waren een tradingup-
date en dus geen echte resul-
taten.

In de eerste zes maanden
klom de recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda, zonder
eenmalige elementen)
slechts met 7,2 procent, van
32,2 naar 34,6 miljoen euro.
Dat betekent een terugval
van de rebitda-marge van
17,9 naar 14,6 procent in de
eerste helft van 2017 (recur-
rente bedrijfskasstroom te-
genover de omzet). Het net-
toresultaat ging zelfs 13,2
procent lager tot 12,1 miljoen
euro door de reorganisatie
van de Indonesische fabrie-
ken. z

Conclusie
De omzet van Sioen komt
volgend jaar uit boven
500 miljoen euro. Maar het
is nu al duidelijk dat de
winst geen vergelijkbare
sprong zal maken. Vandaar
dat de koers van het aandeel
in de loop van het jaar, na
een sterk 2016, is teruggeval-
len. De omzetcijfers over het
derde kwartaal ondersteu-
nen de koers weer. Het aan-
deel is aantrekkelijk geprijsd
tegen 16 keer de verwachte
winst en tegen 8,5 keer de
verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2018. z

Koers: 27,95 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 552 miljoen euro
K/w 2016: 23
Verwachte k/w 2017: 19
Koersverschil 12 maanden: +3%
Koersverschil sinds jaarbegin: -1%
Dividendrendement: 1,9%

De organische 
groei van Sioen

versnelt.

SIOEN INDUSTRIES

Opnieuw groeien

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 november

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen

8 30 NOVEMBER 2017 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

BI



N a de vele vertragingen
met het Model X blijkt
het Model 3 in het-

zelfde bedje ziek. Tesla kon
in het derde kwartaal
slechts 222 exemplaren van
zijn nieuwkomer uitleveren,
wat fors onder de verwach-
tingen was. Het liet de be-
lofte los om tegen eind dit
jaar een productie van 5000
stuks per week te halen. Te-
sla mikt daarvoor nu op het
einde van het eerste kwar-
taal in 2018. Het probleem is
vooral de Gigafactory, waar
de batterijmodules worden
gemaakt. Het batterijpack
van elk Model 3 bestaat uit
vier van die modules. Maar
ook de assemblagelijn
kampt nog met kinderziek-
ten. Zo staat de sturing van
de robots nog niet op punt,
waardoor heel wat werk nog
manueel moet gebeuren.
De vertragingen met het
gamma weerhouden Tesla
er niet van om nieuwe pro-
ducten aan te kondigen. De
plannen voor een Model Y-
cross-over kenden we al, en
met de Tesla Semi werd de
eerste elektrische vrachtwa-
gen aangekondigd. Tesla
pakt ook uit met een opvol-
ger van de Roadster, waar
het in 2010 allemaal mee be-
gon. Commercieel is dat een
goede strategie, want de me-
dia moeten regelmatig wor-
den gevoed met nieuws.
Maar het is voor elke nuch-
tere investeerder een raad-
sel waar de productiecapaci-
teit en de middelen vandaan
moeten komen om die ambi-
tie te realiseren.
De productiedoelstellingen
van 500.000 wagens in 2018
en 1 miljoen in 2020 worden
met de dag ongeloofwaardi-
ger. Tesla leverde in het
derde kwartaal 26.137 wa-

gens, waarvan 25.915 van het
Model S en het Model X.
Dat is 18 procent meer dan
in het tweede kwartaal.
Toch bleef de omzetgroei
steken op slechts 3 procent,
een gevolg van de lagere ge-
middelde verkoopprijzen.
Door de hogere investerin-
gen daalde de marge naar
18,3 procent, tegenover nog
27,9 procent in het tweede
kwartaal. Het nettoverlies
klokte af op bijna 620 mil-
joen dollar.
Tesla heeft een zwakke ba-
lans. In augustus gaf de
groep een lening uit met een
looptijd van acht jaar. Die
bracht 1,8 miljard dollar op,
nadat Tesla in maart al
1,2 miljard dollar had opge-
haald. Tesla had aan het
einde van het derde kwar-
taal een cashpositie van
3,5 miljard dollar en een
schuld van 9,6 miljard dollar.

De vrije kasstroom was in
het derde kwartaal 1,4 mil-
jard dollar negatief. Ook in
het lopende kwartaal zal Te-
sla een vergelijkbaar bedrag
verbranden. In het huidige
tempo heeft Tesla in de loop

van 2018 opnieuw kapitaal
nodig. Zolang Tesla het ver-
trouwen van de kapitaal-
markten heeft, kan het blij-
ven geld ophalen en de
doelen voor zich uit schui-
ven.
Het grote voordeel is dat Te-
sla commercieel een mooi
bedrijf is dat uitstekend in
de tijdsgeest past en dat met
Elon Musk over een charis-
matische CEO beschikt. Bo-
vendien zitten heel wat Wall
Street-zwaargewichten tot
over hun oren in de onder-
neming. De situatie was
twaalf maanden geleden ei-
genlijk niet anders, maar
toch noteert het aandeel nu
70 procent hoger. Dat illus-
treert dat het shorten van
het Tesla-aandeel een ge-
vaarlijke strategie is. Het fi-
nanciële sprookje kan blij-
ven duren tot een of meer
institutionele investeerders
de handdoek in de ring
gooien. Zover is het nog
niet. 

Conclusie
De marketingmachine van
Tesla draait veel soepeler
dan de productiemachine.
Toch krijgt het bedrijf nog
altijd het voordeel van de
twijfel van de kapitaalmark-
ten, ondanks alle gebroken
beloftes van de voorbije ja-
ren en de talloze vertragin-
gen. We vinden de verhou-
ding tussen het risico en het
rendement nog altijd erg on-
gunstig. Verkopen. z

De productie-
doel stellingen voor
2018 en 2020

worden met de dag
ongeloofwaardiger. 

TESLA MOTORS

Nieuw model, dezelfde vertragingen

Advies : verkopen
Risico : hoog
Rating : 3C

Koers: 311,3 dollar
Ticker: TSLA US
ISIN-code: US88160R1014
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 52,3 miljard dollar
K/w 2016: -
Verwachte k/w 2017: -
Koersverschil 12 maanden: +69%
Koersverschil sinds jaarbegin: +46%
Dividendrendement: -
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inside beleggen markt in beeld

Uit de uitgebreide trading -
update van Ackermans & van
Haaren blijkt dat de groep haar
nettowinst kon opkrikken van
84,7 miljoen tot 133,5 miljoen
euro. De Antwerpse holding
vond een koper voor de pijplei-

dingengroep NMP en boekte
daarop een meerwaarde van
21 miljoen euro. Dochter Bank
Delen zag haar beheerde ver-
mogen toenemen tot het
recordniveau van 40,7 miljard
euro. Ackermans & van Haaren
verwacht dat de resultaten in
de tweede helft van het jaar in
het verlengde liggen van die in
de eerste zes maanden. De
koers trok wat aan na de cijfers.
De trend blijft opwaarts
gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 148,15 euro
Ticker: ACKB BB
ISIN-code: BE0003764785

De koers van Altice, de media-
en telecomgroep van Patrick
Drahi, verkeert de jongste
weken in vrije val. Het aandeel
is in minder dan een maand in
waarde gehalveerd en de
bodem lijkt nog niet in zicht.

De beleggers zijn bezorgd over
de schulden van 50 miljard
euro die de groep torst. Altice
wil zijn Dominicaanse dochter
verkopen. Die kan 3 miljard
euro opbrengen, maar het
ratingbureau S&P zette de
outlook voor Altice op nega-
tief. Positief is dat Altice pas in
2022 wordt geconfronteerd
met een belangrijke herfinan-
ciering. De bank verwacht niet
dat Altice de bankcovenanten
schendt.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
Koers: 7,48 euro
Ticker: ATC AMS
ISIN-code: NL0011333752

Het Belgische biotechbedrijf
ASIT Biotech kreeg van de
bevoegde Europese autoritei-
ten een tweede patent voor
allergieproducten toegewe-
zen. Dat is prima nieuws,
want de bescherming van de

knowhow van het bedrijf door
middel van octrooiaanvragen
is cruciaal. 
Na de bekendmaking van het
nieuws veerde de koers van
ASIT Biotech met meer dan
10 procent op. De groep is van
plan spoedig over te gaan tot
een kapitaalverhoging. 
De trend blijft tot nader order
dalend. Rond 3,25 euro ligt de
laatste horizontale steunzone.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 3,91 euro
Ticker:ASIT BB
ISIN-code: BE0974289218

Over de eerste helft van het
boekjaar 2017-2018 pres-
teerde de groenten- en fruit-
producent Greenyard minder
goed dan verwacht. Weliswaar
kwam de omzetdaling met 2,4
procent tot 2,1 miljard euro

niet als een verrassing, maar
de daling van de rebitda van
77,7 naar 73,4 miljoen euro
stelde teleur. De nettowinst
nam toe van 6,8 miljoen tot
11,7 miljoen euro, maar ook dat
cijfer lag onder de verwachtin-
gen van de analisten. De groep
liet weten dat ze goed geposi-
tioneerd is om winstgevend te
blijven groeien en synergie te
realiseren. De koers van het
aandeel verloor terrein na
bekendmaking van de cijfers.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 19,85 euro
Ticker: GREEN BB
ISIN-code: BE0003765790
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E lon Musk, de oprichter
en de CEO van Tesla, is
onnavolgbaar in het op-

stapelen van verrassingen.
Zijn meest recent nummer-
tje mocht er weer zijn. Bij
de aankondiging van een
elektrische vrachtwagen,
rijdt er een mooi, maar erg
dure sportwagen uit de
truck.
Zijn marketingcapaciteiten
kan hij voorlopig niet te
gelde maken in de produc-
tiehal waar de Tesla wordt
gefabriceerd. Bovendien
komt de rentabiliteit van
het bedrijf nog in de verste
verte niet in zicht. Over het
derde kwartaal rappor-
teerde Tesla weer een gro-
ter dan verwacht verlies.

Zulke droeve mededelin-
gen laat Musk aan anderen
over.
Desondanks noteert het Te-
sla-aandeel nog altijd 70
procent hoger dan begin dit
jaar. Tegen een koers van
314 dollar is zelfs een groei-
aandeel als Tesla erg duur.
Musk zou pas een echte
stunt uithalen als hij wat
winst of een klein dividend
zou aankondigen. Maar dat
zit nog niet direct in de kof-
fer van zijn elektrische
truck. We gaan daarom à la
baisse. Eerst een strategie
voor wie de aandelen bezit.

Geschreven call
Schrijf call Tesla Motors
april 2018 met uitoefen-

prijs 330,00 dollar
@ 27,10 dollar
Met deze optie proberen
we te profiteren van de
gekke prijzen die beleggers
vandaag betalen voor calls
op Tesla. Als u zich ver-
bindt aandelen Tesla te le-
veren tegen 330 dollar, dan
maakt u onmiddellijk 8 pro-
cent winst. Als de aandelen-
koers een adempauze inlast
en dus niet opnieuw fors
gaat stijgen, dan behoudt u
die mooie premie. Die kans
is reëel, want rond 330 dol-
lar ligt een stevige techni-
sche weerstand. Als u de
aandelen niet bezit, kunt u
met een gekochte put op
een terugval van de koers
inspelen.

Gekochte put
Koop put Tesla Motors ja-
nuari 2018 met uitoefen-
prijs 310,00 dollar
@ 15,97 dollar
Als de koers van Tesla be-
gint te zakken, dan kan het
snel gaan. De hype kan niet
eeuwig blijven duren. Er
wacht bij een terugval een
eerste steun rond 299 dollar
en daarna pas rond 243 dol-
lar. Dat zou bingo zijn. De
winst zal dan oplopen rich-
ting 67 dollar. U koopt de
aandelen op de beurs tegen
243 dollar en verkoopt ze
via de putoptie onmiddellijk
tegen 310 dollar. Daar moet
u uiteraard wel de kosten
van de gekochte putoptie
van aftrekken. z

In juni stond de cacaoprijs
nog op het laagste niveau
sinds de zomer van 2007.

Door het overaanbod was de
prijs in minder dan een jaar
bijna gehalveerd. Het derde
kwartaal bracht al beter-
schap en ook de voorbije
weken is cacao vrij goed op
dreef.

Van surplus naar deficit?
Meer dan 70 procent van de
productie van cacao bevindt
zich in West-Afrika. Ivoor-
kust en Ghana zijn de groot-
ste aanbieders. Een concen-
tratie van die omvang aan de
aanbodzijde maakt dat de
opbrengsten erg gevoelig
zijn voor jaarlijkse schom-
melingen. Volgens schattin-
gen van de International
Cocoa Organisation (ICCO)

piekte de oogst van cacaobo-
nen in 2016-2017 (1 oktober
tot 30 september) op
4,7 miljoen ton. Door die re-
cordproductie was er een
overaanbod, dat de ICCO
schat op 371.000 ton.
Het nieuwe oogstjaar begon
vorige maand, maar nu al is
duidelijk dat de opbrengst
een stuk lager zal zijn. Voor
cacao zijn er twee oogstperi-
odes. De belangrijkste oogst
loopt van oktober tot maart,
met in West-Afrika een piek
in januari en februari. De
voorbije maanden vielen
grote hoeveelheden neerslag
in delen van West-Afrika,
wat maakt dat de opbreng-
sten minstens 10 procent la-
ger uitkomen.
Ondanks de recordoogsten
van vorig oogstjaar waren de

opbrengsten voor de boeren
erg mager. De overheden
van Ivoorkust en Ghana
hanteren een systeem met
een gegarandeerde mini-
mumprijs. Boeren proberen
uiteraard tegen de hogere
marktprijs te verkopen aan
tussenhandelaren. Maar
verschillende marktpartijen
hadden grote hoeveelheden
cacao op termijn gekocht
met de bedoeling die met
winst door te verkopen. Dat
is lucratief zolang de prijs
niet daalt, wat vorig jaar dus
wel gebeurde. De grootste
slachtoffers waren de boe-
ren die zich tevreden moes-
ten stellen met het mini-
mumtarief. Boeren die met
verlies moesten verkopen,
lieten de vruchten aan de
bomen hangen.

Gewijzigde
marktperceptie
De prijsdalingen hebben
wel een gunstige impact op
de vraag. De hoeveelheid
cacaobonen die werd 
verwerkt naar boter en 
poeder lag in het derde
kwartaal zowel in Azië als
in Europa boven de ver-
wachtingen. Azië blijft de
sterkste groeimarkt en is
ook de motor achter de stij-
gende globale chocolade-
consumptie. 
Bij landbouwgrondstoffen
als cacao kan de marktper-
ceptie snel wijzigen. De
fundamentele marktsituatie
bij cacao is de voorbije
maanden ontegenzeggelijk
verbeterd en de huidige
prijs houdt geen rekening
met een deficit. z

OPTIES

Op de rem voor Tesla

Grondstoffen

Cacao weer op dreef
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inside beleggen portefeuille

Nadat we het landbouw-
thema hebben her-
schikt, herschikken we

verder het energiethema.
Schlumberger hebben we al
enkele keren in de voor-
beeldportefeuille gehad. Na
de recente koersdaling tot
het laagste peil van de afge-
lopen vijf jaar vinden we tijd
opnieuw rijp om de grootste
oliedienstenspeler ter we-
reld op te nemen in de por-
tefeuille (lees ook p. 7). Dat
zal ten koste van Velcan
gaan. De kleine Franse spe-
ler in waterkrachtcentrales
kan ons niet langer bekoren
door de erg trage vorderin-
gen in India. We vrezen dat
de positie nog geruime tijd
dead money (geld dat niets
opbrengt) blijft, ondanks de
extreem lage waardering.
Vandaar de switch.

Velcan: traag en onzeker
We stapten in 2015 in Vel-
can, omdat er na jaren van
stilstand eindelijk schot
kwam in de ontwikkeling
van de portefeuille water-
krachtprojecten. We mikten
erop dat de manifeste onder-
waardering van het aandeel
zou worden weggewerkt,
maar helaas verliepen dit en
vorig jaar opnieuw uiter-
mate ontgoochelend. Na de
winstgevende uitstap uit
Laos in 2015 liep het in 2016
helemaal mis in Indonesië.
De staatselektriciteitsmaat-
schappij PLN weigerde de
Power Purchase Agreement
(PPA, een verkoopovereen-
komst over de afname van de
opgewekte elektriciteit) te
ondertekenen voor Suka-
rame, een project van 7 me-
gawatt dat in aanbouw was
sinds september 2015. Vel-
can schreef daarop de
5,6 miljoen dollar ontwikke-

lingskosten in Indonesië vol-
ledig af (totale portefeuille
van 84 megawatt). Dat bleek
terecht, want in augustus
werd een nieuwe maximum-
vergoeding voor de PPA
vastgelegd op 60 procent
van het initiële bedrag. Vel-
can blaast dan ook de aftocht
in Indonesië en verkocht in
augustus voor een onbekend
bedrag zijn grootste project
(Meurobo 2, 59 megawatt).
Het meest waardevol blijven
de drie grote projecten in In-
dia: Heo (240 megawatt),
Tato 1 (186 megawatt) en
Pauk (145 megawatt). In
2015 verkregen die projecten
de milieu- en ontbossings-
vergunning en behaalden
Tato 1 en Heo de techno-
economische goedkeuring.
Tato1 en Heo maken deel uit
van acht prioritaire projec-
ten van de Indiase overheid.
Toch blijft alles tergend
langzaam verlopen. Boven-
dien heeft Velcan weinig im-
pact op de volgende stappen:
het verwerven van de gron-
den door de overheid, de
herziening van de concessie-
overeenkomst, het voorzien
van degelijke wegeninfra-

structuur, het herbebos-
singsprogramma en een on-
derhandelde PPA.
Uit het halfjaarrapport blijkt
dat elke stap onzeker is, zo-
wel de finale uitkomst als de
timing. Blijkbaar ziet Velcan
daar weinig verandering in
komen, want in juli heeft het
1,2 miljoen eigen aandelen
vernietigd, waardoor het to-
tale aantal uitstaande aande-
len afnam tot 6,6 miljoen. Na
de kapitaalvermindering
heeft Velcan nog 593.000 ei-
gen aandelen. De enige ac-
tieve waterkrachtcentrale is

Rodeio Bonito in Brazilië,
met een capaciteit van 15
megawatt. Rodeio zorgde in
de eerste jaarhelft voor
1,5 miljoen euro omzet, een
daling met 14 procent tegen-
over dezelfde periode in
2016. In lokale munt was er
een daling met 28 procent,
als gevolg van een 15 procent
lagere vergoeding na de aan-
passing van de PPA vorig
jaar.
In de tweede jaarhelft zal de
omzet 35 procent hoger lig-
gen vanwege een ingebouwd
seizoenseffect. Spijtig ge-
noeg is er opnieuw grote
droogte, waardoor Rodeio
sinds 30 juni 420.000 euro
compensaties moest betalen
voor het productietekort. De
bedrijfskasstroom (ebitda)
daalde van 0,1 miljoen naar 
-0,1 miljoen euro, terwijl het
nettoverlies verminderde
van 5,8 naar 4,6 miljoen. De
kaspositie en financiële ac-
tiva daalden naar 99,9 mil-
joen euro (-5%), of 15,1 euro
per aandeel (16,6 euro inclu-
sief eigen aandelen). Het ei-
gen vermogen zakte naar
126,7 miljoen euro, of
19,2 euro per aandeel
(21,1 euro inclusief eigen
aandelen).
Het manifeste gebrek aan
vooruitgang bij Velcan stemt
tot nadenken. De waarde-
ring is extreem laag, tegen
0,52 keer de boekwaarde en
0,66 keer de kaspositie, maar
ons geduld is niet eindeloos.
We blijven ervan overtuigd
dat het aandeel vroeg of laat
een serieuze sprong zal ma-
ken, maar dat kan nog en-
kele jaren op zich laten
wachten. Er zijn momenteel
betere kansen en we leggen
een verkooplimiet. Advies-
verlaging naar houden/af-
wachten (rating 2B). z

Schlumberger in, Velcan out
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Het manifeste gebrek
aan vooruitgang 
bij Velcan stemt 
tot nadenken.
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1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

Nieuws uit de bedrijven
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Thema energie
• 7C Solarparken heeft op een investeringsdag zijn plan 2017-2019
voorgesteld en daarbij ook al de verwachting voor de bedrijfskas-
stroom (ebitda) voor dit jaar verhoogd van 27 naar 28,5 miljoen
euro. Het heeft zijn doel om door te groeien naar een portefeuille
aan zonneparken van 200 megawatt (MW) bevestigd (vandaag
119 MW). Het zet de eerste stap richting 150 MW met een partner-
schap met een Duitse ontwikkelaar. Het financiert dat met schul-
den, om te profiteren van de ultralage rente. We komen uitvoeriger
terug op dat strategische plan in een van de volgende nummers.
• Euronav heeft zijn oudste schip, de VLCC Artois uit 2001, ver-
kocht voor 22 miljoen dollar. Dat houdt een meerwaarde in van
7,7 miljoen dollar, of 6,5 miljoen euro. Een financiële meevaller,

maar ook een bewuste verkoop als onderdeel van de verjonging
van de vloot.

Thema vergrijzing
- Ablynx: door de beursgang op Nasdaq is een aantal beurshuizen
zoals JPMorgan van start gegaan met de opvolging van het Gentse
biotechbedrijf. Baird kwam meteen met een koersdoel van 33 dol-
lar en Jeffries ging naar 29 euro. Daardoor maakte het aandeel een
nieuwe sprong, nu naar 20 euro.
- MDxHealth sloot een Spaanse distributieovereenkomst voor
SelectMDx (prostaatkankertest) met de Spaanse farmagroep Fer-
rer. We verhoogden onze positie na de koersval door de verlaging
van de jaarprognose.

Aankoop:  we hebben 125 aandelen Nyrstarbijgekocht tegen6,388
euro (808,45 euro) en 175 aandelen Mosaic gekocht tegen 238,89
dollar (3524,4 euro); we kopen 60 aandelen Schlumberger tegen
openingskoers
Verkoop:we hebben  125 aandelenCF Industries verkocht tegen 36,31
dollar (3903,3 euro);  175 aandelen Potash Corp. tegen 19,43 dollar
(2924,2 euro); 75 aandelen Ablynx tegen 17,75 euro (1321,3 euro); we
verkopen 300 aandelen Velcan tegen minimaal 9,90 euro

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde
106.006,39 87,4 15.236,61 12,6 121.243,10 100,0

Prestatievergelijking
                                     Sinds 01/01/2017                                                 Sinds 01/01/2017
Inside Beleggen                     +8,2%                            Eurostoxx50-index             +8,8%
Bel-20-index                         +10,5%                           MSCI World-index             +6,8%

Orders



inside beleggen obligaties

Inflatiegerelateerde obliga-
ties of inflation linked
bonds (ILB) zijn obligaties

waarvan de hoofdsom is
geïndexeerd en de rente peri-
odiek wordt berekend op die
geïndexeerde hoofdsom.
Daardoor zijn de hoofdsom
en de coupon inflatiebesten-
dig. Op de eindvervaldag
krijgt de belegger de geïn-
dexeerde hoofdsom. Obliga-
ties die beleggers bescher-
men tegen inflatie zijn vooral
populair als de inflatie of de
inflatieverwachting hoog is.
De rente is lichtjes aan het
stijgen. Maar van een echte
trendbreuk met de lange pe-
riode van extreem lage rente
is nog geen sprake. De inflatie
trekt ook wat aan, maar ook
die stijging is nog niet signifi-

cant (zie tabel De inflatiecij-
fers). Vorige maand bedroeg
de inflatie in ons land op jaar-
basis 1,83 procent. Voor Eu-
ropa bedraagt de inflatie 1,38
procent. Een stijging tot 2
procent zal wellicht weinig

tegenstand ondervinden. In
de Verenigde Staten werd dat
niveau vorige maand al ge-
haald. Dat is ruim 2 procent
hoger dan in 2015 toen de in-
flatie gemiddeld slechts 0,12
procent bedroeg.

Bescherming tegen
stijgende inflatie
Obligatiebeleggers zijn per
definitie behoudsgezind en
hebben doorgaans een per-
spectief op de lange termijn.
Als er een kans bestaat op
meer inflatie en een hogere
rente, dan krijgt korter lo-

pend papier de voorkeur.
Eventueel kan ook een deel
van de obligatieportefeuille
worden aangevuld met infla-
tiegerelateerde obligaties. Als
de inflatie stijgt, dan neemt
de coupon (de rente) even-
eens toe. Een hogere inflatie
resulteert dus automatisch in
een hogere rente. Bij gewone
obligaties daarentegen blijft
de coupon gelijk gedurende
de hele looptijd van de le-
ning. Een stijgende inflatie
heeft een negatief effect op
de reële rente (de nominale
rente verminderd met de in-

Bescherming met inflatiegerelateerde obligaties
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INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco Invest 4,8% 20/11/24 100,64 4,69% 100.000 NR
EUR Republic of Argentina 5,25 15/01/28 101,5 5,06% 100.000 NR
EUR Europcar 4,125% 15/11/24 102,2 3,76% 100.000 B-
EUR Nyrstar Netherlands 6,875% 15/03/24 106,78 5,58% 100.000 B-
CHF Gaz Capital SA 2,25% 19/07/22 102,37 1,71% 5000 BB+
USD Engie 2,875% 10/10/22 101,25 2,60% 2000 A-
USD Ensco PLC 4,5% 01/10/24 80,88 8,20% 2.000 BB
USD Petrobras Finance 5,3% 27/01/25 101,25 5,09% 2.000 BB-
GBP Volkswagen Fin 2,25% 12/04/25 100,21 2,21% 1.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 103,00 1,84% 10.000 BBB
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,03 1,04% 10.000 AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 100,23 2,02% 2000 A+
AUD Auckland Council 3,5% 09/03/26 102,05 3,22% 100.000 AA
NZD Rabobank 3,625% 08/06/22 101,84 3,18% 2000 A+
ZAR EIB 8,125% 21/12/26 96,16 8,75% 5.000 AAA
TRY JP Morgan Chase 11% 18/05/20 93,55 14,17% 10.000 NR
PLN INTL BK RECON 3,25% 31/01/19 102,00 1,52% 1.000 AAA

BELEGGINGSFONDSEN IN INFLATIEGERELATEERDE OBLIGATIES
Fonds Rating Ytd Koers
SSgA Euro Inflation Linked Bond Index ***** 1,49% 11,06 euro
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond ***** 1,53% 141,36 euro
AXA World Funds Euro Inflation Bonds **** 1,15% 106,76 euro
Dimension Euro Inflation Linked **** 1,19% 12,76 euro
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked **** 1,17% 149,31 euro
Parvest Bond Inflation Linked **** 1,36% 153,95 euro



flatie). Voor langlopende obli-
gaties is het inflatierisico gro-
ter dan voor kortlopende.
Maar ook kortlopende obliga-
ties lijden eronder.
Zowel overheden als onder-
nemingen bieden inflatiegere-
lateerde obligaties aan. Die
beschermen de portefeuille
tegen een stijgende inflatie
omdat ze de rentevergoeding

verhogen als de inflatie stijgt.
In de meeste gevallen stijgt
zelfs de hoofdsom van de obli-
gatie met de inflatie mee.
Daardoor blijft de koopkracht
van de investering behouden.

De voorspelde inflatie
Elke verzekering kost geld, zo
ook de verzekering tegen ver-
lies aan koopkracht. Debiteu-
ren die inflatiegerelateerde
obligaties uitgeven, houden
rekening met de voorspelde
inflatie. Eenvoudig uitgelegd,
gaat het als volgt: is de ver-
wachte inflatie 1 procent per
jaar, dan betalen emittenten
van inflatiegerelateerde obli-
gaties 1 procent minder rente

per jaar dan bij gewone, ge-
lijkaardige obligaties. De ko-
per van zo’n obligatie triom-
feert als de inflatie gedurende
de looptijd meer dan 1 pro-
cent stijgt. Anderzijds verliest
hij als de koopkracht minder
dan 1 procent stijgt.
Inflatiegerelateerde obligaties
zijn vooral geliefd als de infla-
tie hoog is of als de overtui-
ging van stijgende inflatie
sterk is. Maar dan zijn de
koersen van zulke obligaties
ook hoog. Het omgekeerde is
ook waar. Als de inflatie laag
is, is er minder vraag naar die
leningen, waardoor de prijs
interessant is.
Om misverstanden te voorko-
men, moeten we daar wel aan
toevoegen dat inflatiegerela-
teerde obligaties op zich niet
beschermen tegen een stij-
gende rente. Integendeel. Het
is best mogelijk dat de rente
toeneemt, maar dat de inflatie
niet, of niet evenveel, stijgt.
Aangezien obligaties met een
inflatiebescherming volatieler
zijn dan gewone obligaties,
kan hun koers forser zakken.

Roerende voorheffing
Op elke coupon wordt een
roerende voorheffing van 30
procent ingehouden. Maar op
de eindvervaldag betaalt u
nog eens roerende voorhef-
fing op het verschil tussen de
oorspronkelijke en de geïn-
dexeerde hoofdsom. 
Wie verkoopt voor de eind-
vervaldag, betaalt geen roe-
rende voorheffing op de
meerwaarde, maar moet de
meerwaarde wel in de belas-

tingaangifte opnemen.
België, Duitsland, Frankrijk
en Groot-Brittannië hebben al
obligaties met inflatiebescher-
ming uitgegeven. Duitsland
en Frankrijk kennen een li-
quide markt van inflatiegere-
lateerd overheidspapier. Dat
is belangrijk om de obligaties
vlot te kunnen kopen en ver-
kopen. In de Verenigde Staten
heten die obligaties TIPS:
treasury inflation-protected se-
curities. z

Hoge coupons 
bij Belgische vastgoedspelers

• De aandelen van de Belgische onderneming Ghelamco zijn niet
op de beurs genoteerd. De euro-obligaties die het vastgoedbedrijf
uitgeeft, zijn wel te koop op Euronext. De obligatie met een cou-
pon van 4,3 procent heeft een looptijd tot 20 november 2022.
Tegen een koers van 100,83 procent bedraagt het rendement 4,11
procent. Het is een relatief kleine emissie (47 miljoen euro). Daar-
door worden de stukken niet frequent verhandeld en kan er soms
een groot verschil zijn tussen de aan- en de verkoopprijs.
• Dezelfde opmerking geldt voor de obligatie van een ander vast-
goedbedrijf, Banimmo. Ze heeft een coupon van 4,25 procent en
een korte looptijd (tot 19/02/2020). Ze is te koop tegen 98,15
procent. Dat brengt het rendement op 5,13 procent. De stukken
zijn verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro.
De coupon is bij de twee Belgische vastgoedmagnaten hoger dan
bij de meeste andere Belgische bedrijven die onlangs kapitaal
hebben opgehaald. Dat heeft alles te maken met het hogere risi -
coprofiel. Banimmo is actief in de kantoorsector en in commerci-
ële panden, vooral in België en Frankrijk. Ghelamco kennen we van
de voetbaltempel in Gent met dezelfde naam. Het bedrijf bouwt
vooral in België en Frankrijk, maar ook in Polen, Oekraïne en Rus-
land. Het eerste semester van dit jaar realiseerde het bijna 20 mil-
joen euro winst. Banimmo daarentegen schrijft rode cijfers.

OBLIGATIEFOCUS

Inflatiegerelateerde
obligaties

beschermen op zich
niet tegen een
stijgende rente.
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INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1766 +11,15%
EUR/GBP 0,8866 +3,24%
EUR/NOK 9,6659 +6,22%
EUR/SEK 9,8821 +0,81%
EUR/CAD 1,5002 +2,73%
EUR/AUD 1,5518 +7,22%
EUR/NZD 1,7199 +11,35%
EUR/ZAR 16,325 +10,18%
EUR/TRY 4,6477 +40,60%

DE INFLATIECIJFERS
België 1,83 %
Denemarken 1,40 %
Duitsland 1,49 %
Estland 4,03 %
Europa 1,38 %
Finland 0,50 %
Frankrijk 1,15 %
Griekenland 0,46 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Ierland 0,50 %
IJsland -1,16 %
Italië 1,09 %
Luxemburg 2,00 %
Nederland 1,29 %
Polen 1,60 %
Portugal 1,92 %
Spanje 1,68 %
Tsjechië 2,78 %
Turkije 11,69 %
Zweden 1,68 %

BI



inside beleggen lezersvraag

Bent u een voorstander van
het voorstel tot de fusie van
Anfield Gold met Trek Mi-
ning en NewCastle Gold? 
Ondanks de historisch lage
koers van Anfield Gold moe-
ten we helaas volmondig ja
antwoorden. Anfield zat de
afgelopen maanden in het
slop nadat de goudreserves
van het Braziliaanse Co-
ringa-goudproject in mei
drastisch werden verlaagd,
van 910.000 ounce naar
376.000 ounce. Hoewel men
aangaf door te gaan met het
project, was het duidelijk dat
de poging tot een doorstart
na de zwaar tegenvallende
verkoop van het Mayani-
quel-nikkelproject aan Cu-
nico Resources in 2014 op
een dood spoor zat. Maar we
hielden altijd rekening met
het feit dat hoofdaandeel-
houder Ross Beaty (23%) er
een erezaak van maakte die
miskleun recht te trekken.
Dat was ook de bedoeling
met de overname van Co-
ringa vorig jaar, maar het
nieuwe plan – een fusie van
Trek Mining, NewCastle
Gold en Anfield Gold – oogt
veel robuuster. Per aandeel
Anfield Gold ontvangen de
aandeelhouders 0,407 aan-
delen Trek Mining. De
nieuwe fusiegroep zal Equi-
nox Gold heten. De aandeel-
houders van Anfield Gold
zullen 12 procent aanhouden
en die van Trek Mining en
NewCastle Gold elk 44 pro-
cent. De deal waardeert An-

field Gold op 0,42 Canadese
dollar per aandeel of 50 mil-
joen Canadese dollar. De
aandeelhouders stemmen op
19 december over het voor-
stel.
De fusiegroep zal alles inzet-
ten op de activa van Trek
Mining en NewCastle Gold,
want sinds de aankondiging
verkocht Anfield de Co-
ringa-mijn voor 22 miljoen
dollar en de verkooprechten
op Mayaniquel voor 13 mil-
joen dollar aan International
Nickel Supply, nadat Cunico
sinds september de maande-
lijkse afbetalingen heeft ge-
stopt. Inclusief die inkom-
sten zal Equinox over
143 miljoen Canadese dollar
cash beschikken.
In eerste instantie zet men
alles in op de heropstart van
de Braziliaanse Aurizona-
mijn van Trek Mining. Alle

vergunningen zijn in orde en
de eerste productie ( jaarlijks
verwacht gemiddelde van
136.000 ounce) wordt eind
2018 verwacht. Zeer positief
is dat de gerenommeerde
grondstoffeninvesteerder
Eric Sprott een kredietfacili-
teit van 85 miljoen dollar
verleent voor Aurizona, met
een bijkomende optie tot
200 miljoen dollar voor an-
dere projecten. Een tweede
project wordt allicht de her-
opstart van Castle Mountain
tegen 2019 of 2020, een
goudproject in de Verenigde
Staten en een kernactief van
NewCastle Gold.
Beaty zet zich volop achter
Equinox, want hij wordt de
voorzitter van de raad van
bestuur, investeert bijko-
mend 20 miljoen dollar en
zal 12 procent van de groep
bezitten. We stellen voor dat
u als aandeelhouder van An-
field Gold instemt met de fu-
sie. Het project oogt aantrek-
kelijk en biedt opnieuw
perspectief. Houden (rating
2C). z

AGENDA

AANDELENINDEX

Is fusie Anfield Gold een goed idee?

Chat mee op DONDERDAG 
30/11  VAN  12 TOT 13 UUR.  
Ga voor de chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!     

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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Hebt u ook een 
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we
een actuele vraag van een
abonnee. Hebt u ook een
beleggingsvraag? 
Mail die dan naar inside -
beleggen@roularta.be.
 Misschien leest u hier dan
het antwoord.

Donderdag 23/11 Apple, Franco-Nevada 
Vrijdag 24/11 Analyse Duitse beurssterren, Voorwoord
Maandag  27/11 Velcan, Opties (Tesla Motors), Grondstoffen (cacao)
Dinsdag 28/11  EVS, Kinepolis,  Lezersvraag (Anfield Gold) 
Woensdag 29/11 Cofinimmo,  Wheaton Precious Metals,  Pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

DONDERDAG 30 NOVEMBER
Elia: resultaten Q3
België: werkloosheid
Duitsland: werkloosheid
EU: inflatie
Frankrijk: industriële productie
Frankrijk: inflatie
VS: inflatie

VRIJDAG 1 DECEMBER
VS: autoverkoop
VS: ISM-indicator
(ondernemersvertrouwen)
VS: bouwuitgaven

MAANDAG 4 DECEMBER
Frankrijk: autoverkoop
VS: industriële bestellingen

DINSDAG 5 DECEMBER
EU: detailhandel
VS: handelsbalans

WOENSDAG 6 DECEMBER
Duitsland: industriële bestellingen
VS: ADP banenrapport
VS: olievoorraden

Ackermans&van Haaren 10

Altice 10

Anfield Gold 16

Apple 4

Asit Biotech 10

Bekaert 5

Franco-Nevada 6

Greenyard 10

Schlumberger 7

Sioen 8

Tesla Motors 9, 11

Velcan 12

IS


