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W e hebben de voorbije
jaren al vaker ge-
schreven dat het de

komende jaren voor alle be-
leggers belangrijk blijft naar
de rente-evolutie te kijken.
Want de stijging van bijna
alle financiële activa in de af-
gelopen jaren is in minder of
meerdere mate het gevolg
van het uiterst soepele mo-
netaire beleid van de cen-
trale banken.
Vorig jaar was ineens sprake
van een opwaartse rente-
druk. Zo klom de tienjarige
Amerikaanse rente van een
dieptepunt van 1,35 procent
midden 2016 naar een piek
van 3,2 procent midden ok-
tober 2018. Het was geleden
van het voorjaar van 2014
dat de Amerikaanse tienja-
rige rente nog boven 3 pro-
cent had gestaan. Europa
haakte al veel vroeger af. Na
het brexit-referendum dook
de Duitse tienjarige rente in
de zomer van 2016 naar -0,2
procent, om in februari 2018
weer op het niveau van +0,75
procent te staan. Maar sinds
de Italiaanse verkiezingen in
mei is de trend weer dalend.
Even leek het erop dat het

einde van een van de sterk-
ste stierenmarkten in obliga-
ties in de financiële geschie-
denis in zicht was. Die
stierenmarkt was begonnen
in 1981. Maar de wereld-
wijde groeivertraging als ge-
volg van de onzekerheid
door het ernstige handels-
conflict tussen de Verenigde

Staten en China duwde de
Amerikaanse tienjarige
rente enkele weken geleden
weer van 3,2 naar 2,4 pro-
cent. Het bleek ook geen
unicum dat obligatiebeleg-
gers wilden betalen om te
mogen beleggen in langlo-
pende Bunds, Duitse over-
heidsobligaties. Zowat een
maand geleden dook de
Duitse tienjarige rente op-
nieuw lichtjes onder het nul-
punt.

Overtrokken beursklim
De stevige rentebewegingen
werden, zoals gebruikelijk
de voorbije tien jaar, deels
ingegeven door de wijzigin-
gen in het beleid van de cen-
trale banken. Zo verwisselde
Fed-voorzitter Jerome Po-
well nogal drastisch het ge-
weer van schouder door een
langere pauze in het Ameri-
kaanse rentebeleid aan te
kondigen. Dat betekent dat
de Federal Reserve geen ren-
teverhogingen meer zal
doorvoeren. Ook stopt de
Amerikaanse centrale bank
binnenkort met de afbouw
van haar balans. De Euro-
pese Centrale Bank (ECB)
was vorig jaar nog trots dat
ze kon aankondigen met de
monetaire versoepeling te

kunnen stoppen. Maar een
normalisering van de rente
is nog niet voor morgen,
want de ECB besliste de eer-
ste renteverhoging niet meer
in 2019 door te voeren.
De rentedaling in de wes-
terse wereld was opnieuw
uitstekend nieuws voor de
aandelenmarkten. Sinds
Kerstavond is dan ook een
veel sterkere herstelbewe-
ging op gang gekomen dan
we hadden ingeschat. Toch
blijven we bij ons basisscena-
rio dat de westerse aandelen-
markten nog niet uit de zor-
gen zijn. We verwachten 
dat ze het herstel sinds eind
vorig jaar weldra minstens
gedeeltelijk en mogelijk vol-
ledig zullen kwijtspelen. Een
nieuwe historische top is eer-
der anekdotisch. Minstens
voor even is een eind geko-
men aan de sterke terugval
van de rentestanden. Op een
eventuele deal tussen de Ver-
enigde Staten en China heb-
ben de markten de voorbije
weken en maanden al voor-
uitgelopen. Het is toch uitkij-
ken voor de bedrijfsresulta-
ten. Kijk maar even naar de
koersreactie bij Umicore (zie
p. 113). We zagen het voorbije
kwartaal toch wereldwijd
margedruk. z

INHOUD

ANALYSE 122-123
Papieren vastgoed

AANDELEN      124-129
Anglogold
Barco
IBM
Nutrien
Schlumberger
Umicore

MARKT IN BEELD       130
Ahold Delhaize
Kraft Heinz
MDxHealth 
Melexis  

ALTERNATIEF             131
Opties: Barco
Derivaten: volatiliteit

PORTEFEUILLE    132-133
7C Solarparken

OBLIGATIES           134-135
Australische en Nieuw-Zeelandse dollar

LEZERSVRAAG         136
Nationale Bank

VOORWOORD

Rentebonus versus mindere resultaten
2 mei 2019 - nr. 18
Jaargang 46 - Antwerpen - P509535
Verschijnt 1 keer per week

DE KOMENDE DAGEN OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE
U mag analyses verwachten van:
• Euronav
• Exmar
• Facebook
• Microsoft
• Recticel

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 2 MEI 2019 121

CHAT mee op donderdag 2/5
van 12 tot 13 uur

De westerse
aandelenmarkten 

zijn nog niet 
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Disclaimer
Nadruk verboden op welke wijze
dan ook. Informatie is afkomstig
van betrouwbare bronnen, maar
zonder verantwoordelijkheid voor
misgelopen winst of verlies bij het
gebruik van die informatie.



H et dringt stilaan tot veel
beleggers door dat de
rente nog een hele tijd

erg laag zal blijven. Maar vol-
uit in aandelen stappen vin-
den de meeste goede huisva-
ders een brug te ver. Vandaar
dat velen hun oog laten val-
len op vastgoed als veilig al-
ternatief. Maar niet iedereen
beschikt zomaar over een
aantal honderdduizenden
euro’s aan spaarcenten om in
een opbrengstpand te inves-
teren. Papieren vastgoed
biedt dan het alternatief.

Drie soorten
We onderscheiden in hoofd-
zaak drie soorten papieren
vastgoed. In de eerste plaats
zijn er de vastgoedcertifica-
ten. De eigenaar van zo’n cer-
tificaat ontvangt een deel
huur van het gebouw waarop
het betrekking heeft. Als het
gebouw nadien verkocht
wordt, ontvangt de bezitter
van het certificaat zijn deel
van de opbrengst. Momen-
teel noteren nog tien vast-
goedcertificaten op de beurs
van Brussel. Hun succes is
tanend. Vooral de kantoren-
markt heeft problemen ge-
had. Soms is het gebouw ver-
huurd aan één of slechts een
paar huurders. Als die ver-
trekken, staat het pand leeg
en brengt het nog slechts
kosten mee. Shoppingcentra
deden het de voorbije jaren
beter, maar ook daar is het 
risico op leegstand relatief
groot geworden. 
Gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen (gvv’s),
noemden we lange tijd vast-
goedbevaks. Sommige deden
het de voorbije jaren erg
goed (zoals Aedifica, Leasin-
vest, Real Estate, WDP en
Montea), andere presteer-
den ronduit slecht (Qrf City

Retail). Over een periode
van tien jaar ligt het rende-
ment van de gvv’s op gemid-
deld 10 procent per jaar.
De derde categorie papieren
vastgoed, de vastgoedbeleg-
gingsfondsen, haalde ruim
13 procent rendement per
jaar over de voorbije tien
jaar. Zulke fondsen beleggen
in de vorige twee catego-
rieën en kunnen op die ma-
nier erg ruim diversifiëren.

Aantrekkelijke
projectontwikkelaars
Als we denken aan de meest
kansrijke vastgoedaandelen
van de Brusselse beurs, kij-
ken we vooreerst naar een
aantal projectontwikkelaars.
Zowel Atenor, Immobel als
VGP maakte de voorbije 
weken sterke jaarresultaten
bekend. Immobel maakte
zelfs een spectaculaire
winstsprong, maar 2017 was
dan ook een overgangsjaar.
De basis lijkt gelegd voor
een aantal jaren met sterke
cijfers. Het management
spreekt over 2019, 2020 én
2021. We mogen voor de ko-
mende jaren dan ook een
jaarlijkse dividendverhoging
verwachten. De basis van de
groei is een hernieuwde dy-
namiek van de groep door
de wissel in het aandeelhou-
derschap richting Marnix
Galle (Allfin) enkele jaren
geleden. Hij heeft ook voor
een pan-Europese aanpak
gekozen, waarbij de vast-
goedontwikkelaar in korte
tijd het aantal landen waarin
hij actief is, verdubbelde van
drie (België, Luxemburg, Po-
len) tot zes (Frankrijk,
Spanje en onlangs Duits-
land). Vrijwel alle projecten
van dit jaar en 2020 zijn al
voorverkocht. De groep gaat
ook een groene woontoren

met 263 appartementen
bouwen in Frankfurt. Daar
is behoefte aan woningen
voor de vele bankiers met
een hoger dan gemiddeld in-
komen.
Atenor heeft al eerder geko-
zen voor hetzelfde strategi-
sche uitgangspunt als Immo-
bel: het belang van België en
Luxemburg afbouwen ten
voordele van de rest van Eu-
ropa. De invulling van het
strategische plan 2017-2021
heeft ertoe geleid dat de
groep 24 projecten ontwik-
kelt, verspreid over acht 
Europese landen en dertien
steden. Onlangs stelde Ate-
nor zijn eerste stadsproject
in Vlaanderen voor, de her-
ontwikkeling van de maalde-
rij Dossche aan de Leie in
Deinze tot een woonproject.
Maar ook Duitsland en Por-
tugal zijn onlangs aan de por-
tefeuille toegevoegd. Wat op-
gaat voor Immobel gaat ook
op voor Atenor: we verwach-
ten de eerstvolgende jaren
een stijgend dividend. Daar-
voor baseren we ons op heel
wat projecten die tot het re-
sultaat zullen bijdragen.
Beide aandelen behoren tot
onze favoriete dividendwaar-
den. Het advies luidt ‘kopen’.
VGP is ook een projectont-
wikkelaar, maar het bedrijf is

actief in een ander segment
dan de vorige twee. Het ont-
wikkelt en verkoopt logistiek
vastgoed, maar houdt zelf
ook een deel van de magazij-
nen in portefeuille. Dat heeft
als voordeel dat de inkom-
stenstroom gelijkmatiger
binnenkomt. VGP is uiter-
aard een vastgoedbedrijf,
maar het is ook goedge-
plaatst om te profiteren van
de groei van e-commerce
dankzij de uitstekende con-
tacten met Amazon, Zalando
en Deutsche Post. Tegelijk
profiteert het van de goede
macro-economische per-
spectieven voor de economie
in Centraal- en Oost-Europa.
VGP biedt, net zoals de an-
dere projectontwikkelaars,
een royaal dividend. Het
aandeel van de specialist in
logistiek vastgoed is niet
goedkoop, maar het bedrijf
heeft sterke groeicijfers ge-
presenteerd.

Kansrijke gvv’s
WDP (Warehouses De
Pauw) is er eerder dit jaar
erin geslaagd een plaatsje te
veroveren in de Bel-20-in-
dex. WDP is een logistiek en
semi-industrieel vastgoed-
bedrijf. Het spreidt zijn acti-
viteiten over de Benelux,
Frankrijk en Roemenië.

Klim papieren vastgoed lijkt gebetonneerd

inside beleggen analyse
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WDP is perfect gepositio-
neerd om volop te profiteren
van de explosief groeiende
e-commerce. Deels daar-
door kon het bedrijf de afge-
lopen jaren sterke groeicij-
fers voor leggen. Bij de
bekendmaking van de jaar-
resultaten over 2018 presen-
teerde het een nieuw plan
voor 2019-2023. De porte-
feuille moet groeien tot
5 miljard euro. De groei van
de winst per aandeel lijkt
dan ook gegarandeerd voor
de komende jaren. De uit-
zonderlijk goede prestaties
bleven op de beursvloer dui-
delijk niet onopgemerkt en
dat pleit tegen een onmid-
dellijke instap. De beurs-
koers bedraagt zowat het
dubbele van de intrinsieke
waarde. Eigenlijk betaalt de
belegger vandaag al voor de
groei van de komende jaren.
In dezelfde deelactiviteit
van het logistieke vastgoed
zit Montea. De portefeuille
van iets minder dan een mil-
jard euro is ongeveer drie
keer kleiner dan die van
WDP. Het kwalitatieve vast-
goed is gevestigd in eigen
land, Nederland en Frank-
rijk. Bovendien heeft Mon-
tea nog voor anderhalf mil-
joen vierkante meter

gronden ter beschikking. De
schuldgraad zal sterk dalen
door een kapitaalverhoging
van 160 miljoen euro, maar
dat betekent ook dat de
winst verwatert. De ko-
mende jaren wordt een groei
van de winst en het dividend
verwacht. Het aandeel is de
voorbije twaalf maanden op-
merkelijk gestegen. Net als
WDP is het aandeel daar-
door duur te noemen.
Aedifica is actief in het seg-
ment van het zorgvastgoed.
Na de recente verkoop van
de hotels en de deal met een
strategische partner voor de
appartementenportefeuille
focust Aedifica volledig op
de huisvesting van senioren.
Ook daar zien we de ambitie
een pan-Europese speler te
worden. Nog maar enkele 
jaren geleden was deze gvv
volledig Belgisch georiën-
teerd, maar toen volgde de
uitbreiding van de focus op
Nederland en Duitsland.
Eind vorig jaar deed de
groep een gigadeal ter
waarde van 450 miljoen
pond in het Verenigd Ko-
ninkrijk met de aankoop van
een dochtervennootschap
van Lone Star Real Estate
Fund IV. Tot en met 2 mei 16
uur loopt een stevige kapi-

taalverhoging van maximaal
418 miljoen euro, waarbij
aandeelhouders op één
nieuw aandeel kunnen inte-
kenen per drie aandelen in
bezit tegen 68 euro per aan-
deel. Dat biedt een aantrek-
kelijke korting van afgerond
14 procent tegenover de
beurskoers, die toch ook
sinds geruime tijd met een
aanzienlijke premie tegen-
over de intrinsieke waarde
noteert. Bij voorgaande kapi-
taalverhogingen was dit een
goed instapmoment.
België is nog maar goed voor
de helft van de portefeuille,
een kwart is Brits en het res-
terende kwart Nederlands en
Duits. Ook hier is de groei
van de winst en dividend zo
goed als gegarandeerd voor
de komende jaren. Houd er
wel rekening mee dat een ka-

pitaaloperatie waarschijnlijk
is in de loop van het jaar, en
dat er ook hier sprake is van
een aanzienlijke premie van
de beurskoers ten opzichte
van de intrinsieke waarde.
Dan is Cofinimmo een
goedkoper alternatief. Die
Bel-20’er sinds vele jaren is
ver achtergebleven op de
stijging van voorgaande
gvv’s, maar de strategische
bijsturing naar minder kan-
toorvastgoed en meer zorg-
vastgoed (de helft van de
portefeuille) begint vruch-
ten af te werpen en heeft er-
voor gezorgd dat er een eer-
ste dividendverhoging in
tien jaar aankomt. Verwacht
evenwel niet dat het meteen
weer een groeiaandeel
wordt.
Tot slot is er Xior, de uniek
gepositioneerde gvv in de
huisvesting van studenten.
De link met de conjunctuur-
cyclus is klein. Tegenwoor-
dig liggen de eisen van stu-
denten op het gebied van
hun kot veel hoger dan
vroeger. Xior groeide ook
sterk en is na België en Ne-
derland onlangs ook actief
geworden in Spanje en Por-
tugal. Ook hier is er een pre-
mie ten opzichte van de in-
trinsieke waarde, maar die
is met 30 procent wel een
stuk beperkter dan bij WDP
en andere. z
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KANSRIJK PAPIEREN VASTGOED                                                        

Naam Dividendrendement Return op 5 jaar
Atenor 3,3% 103%
Immobel 3,7% 66%
VGP 2,9% 351%
Aedifica 3,4% 101%
Cofinimmo 2,4% 79%
Montea 2,9% 248%
WDP 3,4% 228%
Xior 2,6% 112%*
(*) Beursnotering sinds december 2015 Bron: Bloomberg



ANGLOGOLD ASHANTI

Steeds minder afhankelijk van Zuid-Afrika

AngloGold Ashanti is de
derde gouddelver ter
wereld, met in 2018 een

output van 3,4 miljoen troy
ounce. De groep houdt zich
voorlopig afzijdig in de con-
solidatiegolf waarin Barrick,
Newmont en Goldcorp een
hoofdrol spelen. Het aandeel
was lang een achterblijver,
maar presteert sinds vorig
najaar beter dan de Van Eck
Gold Miners-index, die de
koers van een korf goud-
mijnaandelen weerspiegelt.
AngloGold torst traditioneel
een bovengemiddelde kos-
tenstructuur. Dat komt door-
dat de wortels van het be-
drijf in Zuid-Afrika liggen,
waar de kosten door de ar-
beidsintensieve productie
hoog zijn. De voorbije jaren
is er beterschap, omdat het
bedrijf zijn afhankelijkheid
van zijn voormalige thuis-
land sterk heeft verminderd.
AngloGold heeft een ingrij-

pende herstructurering van
de Zuid-Afrikaanse mijnen
achter de rug. Moab Khot-
song is verkocht aan Har-
mony en Kopanang aan een
Chinese investeerder. Bij
Tautona is de productie
stopgezet. Vorig jaar daalde
het aandeel van de Zuid-
Afrikaanse mijnen in de
groepsproductie naar 14 pro-
cent. In 2017 was dat nog 23
procent en tien jaar geleden
zelfs 43 procent. Ondanks de
hoge gemiddelde productie-
kosten van 1178 dollar lever-
den de overgebleven Zuid-

Afrikaanse activa toch een
bedrijfskasstroom (ebitda)

van 97 miljoen dollar op. De
productiekosten moet dit
jaar dalen naar 1100 dollar.
AngloGold beschikt over
veertien producerende mij-
nen in negen landen. Het
haalt 45 procent van zijn
groepsproductie in Afrika
(Tanzania, Guinea, Ghana en

Democratische Republiek
Congo). De Afrikaanse mij-
nen buiten Zuid-Afrika leve-
ren met 750 miljoen dollar
ook ongeveer de helft van de
ebitda van de groep. Anglo-
Gold is ook actief in Zuid-
Amerika (23% van de pro-
ductie) en Australië (18%).
De productie daalde de
voorbije jaren gestaag, van
nog bijna 4 miljoen troy
ounce in 2015 over 3,76 mil-
joen in 2017 naar 3,4 miljoen
vorig jaar. Dat komt vooral
door de lagere output in
Zuid-Afrika. Toch bleef de
ebitda vorig jaar ongewij-
zigd op 1,48 miljard dollar.
De gemiddelde productie-
kosten over 2018 bedroegen
976 dollar, 7 procent minder
dan een jaar eerder. De
tweede jaarhelft was met
936 dollar beduidend beter
dan de eerste (1020 dollar).
2019 wordt een belangrijk
jaar voor AngloGold. In het
vierde kwartaal start het
Obuasi in Ghana op. De mijn
beschikt over 8,6 miljoen
troy ounce aan bewezen
goudreserves. De kapitaal-
uitgaven zullen toenemen
van 721 miljoen dollar vorig
jaar naar 910 tot 990 miljoen
dollar in 2019. Zo werd vo-
rige maand de uitbreiding
van Tropicana in West-Aus-

tralië goedgekeurd. Die moet
tot 2023 een jaarlijkse out-
put van 450.000 à 500.000
troy ounce garanderen. Te-
gelijk staan Cerro Vanguar-
dia (Argentinië) en Sadiola
(Mali) in de etalage. Enkele
activa in Colombia zijn ver-
kocht voor 35 miljoen dollar.
AngloGold stelt voor 2019
een output tussen 3,25 en
3,45 miljoen troy ounce goud
voorop. Voor de productie-
kosten hanteert de groep een
vork tussen 935 en 995 dol-
lar. AngloGold had eind de-
cember 329 miljoen dollar in
kas, aangevuld met een kre-
dietlijn van 1,46 miljard dol-
lar en 4,75 miljard Zuid-Afri-
kaanse rand (338 miljoen
dollar). De nettoschuld werd
vorig jaar met 17 procent af-
gebouwd tot 1,66 miljard
dollar. Dat komt overeen
met 1,1 keer de ebitda.

Conclusie
De verminderde afhankelijk-
heid van Zuid-Afrika deed
de kosten dalen, maar het 
risicoprofiel van de groep
blijft bovengemiddeld. Er
valt de komende jaren geen
spectaculaire productiegroei
te verwachten. Om de kas-
stromen op te krikken is dus
vooral een hogere goudprijs
nodig. Er is wel voldoende
liquiditeit en ook de schul-
den zijn beheersbaar. Het
aandeel noteert tegen iets
meer dan 4 keer de ver-
wachte ebitda. Dat is lager
dan het sectorgemiddelde. z

Koers: 13,1 dollar
Ticker: AU US
ISIN-code: US0351282068
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 5,4 miljard dollar
K/w 2018: 23
Verwachte k/w2019: 12
Koersverschil 12 maanden: +43,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4,5%
Dividendrendement: 0,5%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 april

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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AngloGold houdt zich
voorlopig afzijdig in
de consolidatiegolf

binnen de
goudmijnsector.
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D e West-Vlaamse tech-
nologiegroep Barco
heeft er enkele goede

kwartalen op zitten en werd
daar royaal voor beloond. Na
de presentatie van de jaar-
cijfers in februari maakte
het aandeel een forse
sprong. De kwartaalupdate
deed er nog een schep bo-
venop. Barco’s beurswaarde
klom voor het eerst sinds
1999 weer boven de grens
van 2 miljard euro. Alleen al
sinds de start van 2019 is de
koers geklommen met
700 miljoen euro.
Bij een kwartaalupdate
communiceert Barco enkel
over de omzet en de evolutie
van het orderboek. Op cij-
fers over de winstgevend-
heid per afdeling is het
wachten tot juli. Barco kon
in het eerste kwartaal profi-
teren van de gunstige evolu-
tie van de wisselkoers van
de euro tegenover de dollar.
Het eerste kwartaal is tradi-
tioneel het sterkste voor
nieuwe orders. Dat was dit
jaar niet anders met een
klim van 10 procent op jaar-
basis naar 269 miljoen euro.
Bij constante wisselkoersen
bedroeg de vooruitgang 6
procent. Het cijfer lag boven
de consensusverwachting
van 254 miljoen euro. Het
aantal nieuwe orders in ver-
houding tot de omzet be-
draagt 1,11. Een cijfer hoger
dan 1 wijst op een stijgende
omzetevolutie. De totale
waarde van het orderboek
klom naar 341 miljoen euro,
of 12,4 procent meer dan een
jaar eerder.
In 2018 evolueerde de om-
zet vlak, maar de winstge-
vendheid klom sneller dan
verwacht met een marge op
de bedrijfswinst (ebitda) van
12,1 procent, tegenover 9,9

procent een jaar eerder.
Daarmee is de doelstelling
om tegen 2020 een ebitda-
marge tussen 12 en 14 pro-
cent te bereiken al gehaald.
Barco ziet strikter toe op de
kosten. Het zet projecten
stop die niet snel genoeg bij-
dragen tot de groepswinst.
In het eerste kwartaal klom
de omzet met 8,4 procent
naar 242,8 miljoen euro. Ex-
clusief wisselkoersverschil-
len bedroeg de groei 4,1 pro-
cent. Barco stelde de
omzetprognose voor 2019

opwaarts bij. In februari
mikte het nog op een omzet-
groei van ongeveer 5 pro-
cent. De nieuwe prognose
gaat uit van een groei dich-
ter bij 10 procent.
Tussen januari en maart was
Entertainment de grootste
afdeling met een omzet van
94,1 miljoen euro, of 5,5 pro-
cent meer dan een jaar eer-

der. Zowel in de Verenigde
Staten als in Europa trekt de
vervangingsmarkt voor digi-
tale cinemaprojectoren aan.
Entertainment wordt op de
hielen gezeten door de En-
terprise-afdeling, die een
omzet van 86,5 miljoen euro
haalde, een klim met 16,7
procent op jaarbasis. Click -
Share, de tool voor een
draadloze verbinding tussen

mobiele toestellen en pre-
sentatieschermen, doet het
uitstekend. Ook de verkoop
van schermen voor contro-
lekamers trekt aan. De groei
bij Healthcare bleef beperkt
tot 2,7 procent. Barco
opende eerder dit jaar een
fabriek met een onderzoeks-
centrum in China om medi-
sche beeldschermen te ma-
ken. Het sloot ook een
samenwerking af met het
Duitse softwarebedrijf Care-
syntax om operatiekamers
te digitaliseren.
Barco had eind vorig jaar
338 miljoen euro in kas.
Daarvan kan 247,4 miljoen
euro vrij worden besteed.
Het resterende deel
(84,6 miljoen) is onderge-
bracht in de Chinese joint
venture Cinionic. Ondanks
de dividendverhoging naar
2,3 euro per aandeel is het
rendement door de forse
koersstijging afgenomen
naar 1,5 procent bruto.

Conclusie
Barco verhoogde de omzet-
doelstellingen en zit op het
goede spoor om de winstge-
vendheid op te krikken. In-
vesteerders moeten zich
wel afvragen of de koersstij-
ging van bijna 60 procent
sinds begin dit jaar in ver-
houding staat tot de groei
en de vooruitzichten. De
waardering van Barco loopt
tamelijk ver vooruit. We ra-
den beleggers aan minstens
een deel van de winsten
binnen te halen. z

BARCO

Euforie alom

Verschenen op insidebeleggen.be
op 24 april

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Koers: 156,4 euro
Ticker: BAR BB
ISIN-code: BE0003790079
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,04 miljard euro
K/w 2018: 26
Verwachte k/w 2019: 22
Koersverschil 12 maanden: +45%
Koersverschil sinds jaarbegin: +58%
Dividendrendement: 1,5%

Barco had eind vorig
jaar 338 miljoen euro

in kas, waarvan
247,4 miljoen euro

vrij kan worden
besteed.
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IBM blijft krimpen. 2018
was het zevende opeen-
volgende jaar met een 

negatieve omzetgroei. De
omzet ligt weer op het ni-
veau van 1999. De omzet is
niet het enige criterium om
het succes van een bedrijf
aan af te meten, maar op
lange termijn moet dat cijfer
wel een stijgende trend ver-
tonen. Dat is bij IBM al lang
niet meer het geval.
Tijdens de eerste drie maan-
den van 2019 daalde de om-
zet met 4,7 procent op jaar-
basis naar 18,18 miljard
dollar. IBM bleef voor het
derde kwartaal op rij onder
de prognoses. Er werd
18,5 miljard dollar verwacht.
Aanvankelijk lag de omzet-
prognose ruim 200 miljoen
dollar hoger, maar begin dit
jaar was dat cijfer al neer-
waarts bijgesteld. IBM ver-
wees naar de dure dollar,
maar ook zonder wissel-
koersverschillen zakte de
omzet met 1 procent.
De winst per aandeel lag met
2,25 dollar (-8%) boven de
verwachte 2,22 dollar.
Vooral de cloudafdeling ont-
goochelde met een groei van
12 procent bij constante wis-
selkoersen. Een jaar eerder
was dat 20 procent. Concur-
renten als Amazon, Micro-
soft en Alphabet groeien
veel harder.
IBM splitst de omzetcijfers
van zijn groeisegmenten niet
meer apart uit, omdat er in
bepaalde segmenten geen
groei meer is. Zo daalde de
omzet bij Cloud&Cognitive
(software) met 2 procent.
Van een achteruitgang bij de
Systems-afdeling (hardware,
-11%) kijkt niemand meer op.
IBM keerde 1,4 miljard dol-
lar aan dividenden uit en
kocht voor 920 miljoen dol-

lar eigen aandelen in. De
winstprognose voor het vol-
ledige boekjaar blijft onge-
wijzigd op 13,9 dollar per
aandeel.
IBM rekent meer dan ooit
op de overname van het soft-
warebedrijf Red Hat om het
tij te keren. Red Hat ge-
bruikt een open-sourceplat-

form, waardoor het soft-
wareaanbod sterk kan wor-
den uitgebreid. De software-
groep zal ongeveer 4 miljard
dollar jaaromzet bijdragen
en groeit jaarlijks met 15
procent. Dat contrasteert
sterk met de omzetdaling bij
IBM. De overname wordt
normaal nog in het lopende
kwartaal afgerond. IBM be-
taalt bijna 34 miljard dollar
voor Red Hat. Dat komt
overeen met ongeveer
50 keer de verwachte winst
van dit jaar. Een pittige prijs.
De overname heeft ook ge-
volgen voor de schuldpositie

van IBM. Aan het einde van
het eerste kwartaal had IBM
18,1 miljard dollar in kas.
Daar stond een schuld van
50 miljard dollar tegenover.
Het grootste deel (29,5 mil-
jard dollar) is toegewezen
aan IBM’s financieringsdivi-
sie IBM Global Financing en
daar staan dus ook vorderin-
gen tegenover. De niet-fi-
nanciële schuld bedraagt

20,5 miljard dollar, wat per
saldo een nettoschuld van
2,4 miljard dollar oplevert.
IBM wil de aankoop van Red
Hat met eigen kasstromen 
financieren. De groep gene-
reert op jaarbasis ongeveer
12 miljard dollar aan vrije
kasstromen. Op korte ter-
mijn zal de schuld dus toe-
nemen. Het dividend wordt
meer dan waarschijnlijk
licht verhoogd. Maar de in-
koop van eigen aandelen
wordt minstens tijdelijk
(2020 en 2021) onderbroken.
IBM besteedde vorig jaar
4,4 miljard dollar aan aande-
leninkopen. Na het eerste
kwartaal is er in het inkoop-
programma nog 2,4 miljard
dollar beschikbaar.

Conclusie
IBM raakt niet terug op het
groeispoor en er is op korte
termijn geen beterschap in
zicht. Red Hat is een aan-
winst voor het cloudseg-
ment, maar de overname
wordt duur betaald. De 
inkoop van eigen aandelen 
was de drijvende kracht ach-
ter de stijging van de winst
per aandeel. Dat komt in het 
gedrang, nu het inkooppro-
gramma wordt opgeschort.
Enkel het hoge dividend en
de relatief lage waardering
blijven over. Onvoldoende
voor een adviesverhoging. z

IBM

Omslag blijft uit

Verschenen op insidebeleggen.be
op 25 april

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Koers: 138,89 dollar
Ticker: IBM US
ISIN-code: US4592001014
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 122,9 miljard dollar
K/w 2018: 10,5
Verwachte k/w 2019: 10
Koersverschil 12 maanden: -1,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +22%
Dividendrendement: 4,5%

IBM blijft krimpen en
er is op korte termijn

geen zicht op
beterschap.
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Nutrien ontstond eind
2017 uit de fusie tussen
het Canadese Potash

Corp en het Amerikaanse
Agrium. Het is een unieke
speler in de landbouwsector,
met sterke posities in potas
(nummer één) en nitraat-
meststoffen (nummer drie),
en het heeft een uitgebreid
retailnetwerk in Noord- en
Zuid-Amerika en Australië.
Een cruciale voorwaarde
voor de goedkeuring van de
fusie was de verkoop door
Potash Corp van drie deel-
nemingen in andere mest-
stoffenbedrijven: het Israëli-
sche ICL, SQM en Arab
Potash Company, samen
goed voor een netto-op-
brengst van 5,3 miljard dol-
lar.
Een tweede prioriteit voor
2018 en 2019 was het reali-
seren van de vooropgestelde
synergiebesparingen:
250 miljoen dollar op jaar-

basis tegen eind 2018 en
500 miljoen tegen eind 2019.
Nutrien zit fors voor op het
schema, want eind 2018 wa-
ren er al voor 521 miljoen
dollar besparingen op jaar-
basis. De verwachtingen
voor eind 2019 zijn opge-
trokken tot 600 miljoen.
Strategisch ligt de klemtoon
vooral op de verdere uit-
bouw van de retailafdeling.
Er volgde sinds begin 2018
al een rist aankondigingen,
vooral om het aanbod in di-

gitale landbouwdiensten uit
te breiden. Zo was er in juni
2018 de overname van Way-
point Analytical, een Ameri-
kaanse specialist in de ana-
lyse van grondstalen voor de
landbouw. Daarna volgden
Agrible, een aanbieder van
digitale landbouwdiensten
en -producten voor het opti-
maliseren van de productie,
en een samenwerking met
Lindsay Corporation voor
het beschikbaar maken van
irrigatieplanningssysteem in
het digitale platform van
Nutrien. Daarna kwam de
overname voor 340 miljoen
dollar van Actagro, een spe-
cialist in de ontwikkeling en
verdeling van plantenvoe-
dingsproducten, en van Van
Horn, een retailer in de Ver-
enigde Staten. Tot slot loopt
op het Australische beursge-
noteerde landbouwdien-
stenbedrijf Ruralco een bod
van 469 miljoen Australi-
sche dollar (multiple van
5,6 keer de rebitda 2018, na
synergievoordelen).
In de meststoffenafdeling
besliste Nutrien een potasfa-
briek in New Brunswick te
sluiten. De productie lag er
stil sinds 2016. De defini-
tieve sluiting leidt tot een
boekhoudkundige afwaar-
dering van 1,8 miljard dollar.

Nutrien heeft voldoende en
goedkopere productiecapa-
citeit in Canada om de ver-
wachte stijging van de vraag
tegemoet te komen.
Operationeel zette Nutrien
een sterker dan verwacht
2018 neer. De recurrente net-
towinst per aandeel (gezui-
verd voor eenmalige elemen-
ten) bedroeg 2,69 dollar per
aandeel, boven de vooropge-

stelde vork van 2,1 à 2,6 dol-
lar per aandeel. De recur-
rente bedrijfskasstroom (re-
bitda) bedroeg 3,82 miljard
dollar, tegenover een ver-
wachte 3,2 à 3,7 miljard. De
rebitda van de retailafdeling
klokte af op 1,2 miljard dollar
(1,2 à 1,3 miljard verwacht),
de potasafdeling op 1,61 mil-
jard dollar (1,1 à 1,3 miljard
verwacht) en de nitraatafde-
ling op 1,16 miljard (0,9 à
1,1 miljard verwacht), terwijl
de fosfaatmeststoffen
308 miljoen aanleverden 
(0 verwacht).
Voor 2019 mikt Nutrien op
een recurrente nettowinst
per aandeel tussen 2,8 en
3,2 dollar, en op een rebitda
tussen 4,4 en 4,9 miljard dol-
lar. Het voorbije jaar werd 7
procent van de aandelen in-
gekocht en vernietigd. Eind
februari startte een nieuw
programma om de komende
twaalf maanden 5 procent
van de aandelen te kopen.
Het kwartaalbrutodividend
werd opgetrokken van 0,4
tot 0,43 dollar per aandeel
(3,2% brutorendement).

Conclusie
Het aandeel van Nutrien no-
teert per saldo ongeveer op
het startniveau van eind
2017. De waardering is cor-
rect, tegen 18 keer de ver-
wachte winst en 8,5 keer de
verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de
verwachte ebitda voor 2019.
We verlagen na de recente
mooie herstelbeweging het
advies. z

NUTRIEN

Wachten op beter instapmoment

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

Koers: 53,81 dollar
Ticker: NTR US
ISIN-code: CA73755L1076
Markt: New York
Beurskapitalisatie: 32,44 miljard dollar
K/w 2018: 20
Verwachte k/w 2019: 18
Koersverschil 12 maanden: +16,3%
Koersverschil sinds jaarbegin: +14,5%
Dividendrendement: 3,2%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 24 april
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De verwachte
besparing door de

fusie werd voor 2019
opgetrokken van 500

tot 600 miljoen
dollar.



D e resultaten van de
oliedienstengigant
Schlumberger over 

het eerste kwartaal van 2019
lagen in lijn met de lage ver-
wachtingen, zodat een nega-
tieve koersreactie (-4%)
volgde. Zo komt een knik in
het koersherstel sinds het
begin van het jaar. Het aan-
deel dook in de laatste
maanden van 2018 naar de
laagste koers sinds het voor-
jaar van 2009.
De markt moest zijn ver-
wachtingen in de loop van
de voorbije twaalf maanden
regelmatig terugschroeven,
wat ook duidelijk bleek uit
de erg negatieve koersont-
wikkeling. Het omzet- en
winstherstel verliep in de
loop van 2018 veel te gema-
tigd, waardoor beleggers
zich van het aandeel afkeer-
den. In het eerste kwartaal
van 2019 bedroeg de omzet
7,88 miljard dollar. Dat is 4
procent minder dan in het
laatste kwartaal van 2018
(8,18 miljard dollar), maar
wel 1 procent beter dan de
7,82 miljard dollar in het eer-
ste kwartaal van 2018. De ge-
middelde analistenverwach-
ting was 7,80 miljard dollar,
en daar bleef Schlumberger
dus 1 procent boven.

In winsttermen is het beeld
minder fraai. Als we de over-
name- en de integratiekosten
uit de resultaten halen, even-
als eenmalige waardevermin-
deringen, daalde de winst
van 0,36 naar 0,30 dollar per

aandeel tegenover het vorige
kwartaal (-17%). Dat was ook
een achteruitgang tegenover
de winst van 0,38 dollar per
aandeel in het eerste kwar-
taal van 2018 (-21%). De
winst per aandeel lag wel
perfect in lijn met de analis-
tenconsensus van 30 dollar-
cent per aandeel. De analis-
ten gaan gemiddeld niet
meer uit van een winstherstel
voor 2019. Dat heeft alles te
maken met de aanhoudende
margedruk. De bedrijfswinst-
marge zakte van 12,4 naar 11,5
procent in een jaar.
Voor het boekjaar 2018
kwam de omzet uiteindelijk
uit op 32,81 miljard dollar, of
8 procent meer dan de
30,44 miljard dollar van
2017. Maar dat is nog altijd
ver verwijderd van de piek -
omzet van 48,6 miljard dol-
lar in 2014. Het omzetherstel
deed de winst per aandeel
ook klimmen naar 1,62 dollar
per aandeel voor 2018, te-
genover 1,14 dollar voor 2016
en 1,50 dollar voor 2017. In
2014 was er nog een winst
van 5,57 dollar per aandeel.
Voor 2019 bedraagt de ana-
listenconsensus 1,58 dollar
per aandeel, of 4 dollarcent
minder dan voor 2018. Zes
maanden geleden was de ge-

middelde winstverwachting
voor dit jaar nog 2,40 dollar
per aandeel.
In het eerste kwartaal viel
vooral de omzet in de Ver-
enigde Staten terug (-3%).
De bedrijfstop signaleert een
matige activiteit in de scha-
lieproductie. Gelukkig steeg

de omzet uit internationale
activiteiten (+3%). Dat was
verwacht en zou weleens de
overheersende trend voor
het volledige jaar 2019 kun-
nen zijn. De analistencon-
sensus voor het tweede
kwartaal bedraagt 35 dollar-
cent winst per aandeel (van
0,43 dollar in tweede kwar-
taal 2018) op een omzet van
8,1 miljard dollar (8,3 miljard
twaalf maanden geleden).
Schlumberger dankt zijn
marktleiderschap aan de 
beste technologische exper-
tise om van schaliegaspro-
jecten een succes te maken
en aan zijn wereldwijde aan-
wezigheid in 85 landen. 

Conclusie
We zijn niet verrast door de
negatieve koersreactie, want
denderend vinden we de cij-
fers allerminst. Het beves-
tigt het uitgangspunt van de
analisten dat niet meteen
beterschap te verwachten
valt. Dat betekent dat een 
terugkeer naar de voor-
beeldportefeuille voorlopig
niet aan de orde is. Echt
goedkoop is het aandeel
niet, tegen 30 keer de ver-
wachte winst van 2019 en
net geen 12 keer de ver-
wachte verhouding tussen
de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda). De waardering is
dus nog verre van aantrek-
kelijk. We hebben het per-
spectief van een sterker om-
zet- en winstherstel in 2020
nodig om het aandeel weer
positief te bejegenen. z

SCHLUMBERGER

Nog steeds margedruk

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

Koers: 45,56 dollar
Ticker: SLB US
ISIN-code: AN8068571086
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 63,1 miljard dollar
K/w 2018: 30
Verwachte k/w 2019: 29
Koersverschil 12 maanden: -33%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 4,2%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 23 april
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De analisten gaan
niet meer uit van een

winststijging voor
2019.
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Op lange termijn lijkt de
groei van Umicore in-
tact, maar op korte ter-

mijn zit er ruis op de resulta-
ten. Het bedrijf stuurde een
vrij stevige winstwaarschu-
wing de wereld in. De beleg-
gers werden koud gepakt. Bij
de presentatie van de jaar -
resultaten leek nog geen
vuiltje aan de lucht, hoewel
de lagere kobaltprijzen toen
al op het resultaat wogen. De
winstwaarschuwing doet ex-
tra pijn omdat ze te wijten is
aan de haperende vraag naar
kathodematerialen, terwijl
de stijgende productie en
verkoop van die batterijma-
terialen, vooral voor elektri-
sche wagens, zich de voor-
bije jaren tot dé groeimotor

van het bedrijf heeft ont-
popt. Als die motor hapert,
zet dat ook druk op de waar-
dering, die rekening houdt
met een stevige stijging van
de winst de volgende jaren.
Voor dit jaar is een bedrijfs-
winst van 475 tot 525 miljoen
euro de nieuwe prognose.
Dat is 10 procent minder dan
de winst die in februari werd
verwacht. Ook de doelstellin-
gen voor 2020 worden ge-
schrapt. De omzet en de
winst zullen nog significant
stijgen in 2020, maar de voor-
opgestelde winst van onge-
veer 700 miljoen euro zal
voor later zijn. Het manage-
ment houdt wel vol dat de
fundamenten onder de groei
sterk blijven. De elektrificatie
is, aldus Umicore, de beste
manier om de uitstoot van

voertuigen aanzienlijk te ver-
minderen. De batterijtechno-
logie biedt ook nog veel mo-
gelijkheden om de prestaties
van batterijen te verbeteren
en zich daarin te onderschei-
den van de concurrentie.
Op korte termijn ontsnapt
ook Umicore niet aan de wis-
selvalligheid op zijn eind-

markten. De voorbije maan-
den daalde de vraag naar
 kathodematerialen onver-
wachts snel in China en Ko-
rea, twee belangrijke afzet-
markten. In China bouwde
de overheid vanaf april de
subsidies voor elektrische
auto’s en bussen af, wat
weegt op de verkoop van
elektrische voertuigen. Ook
elders ter wereld is gebleken
dat de elektrische auto’s nog
relatief duur zijn en dat de
verkoop nog vrij sterk afhan-
kelijk is van de omvang van
de subsidies. Tegelijk heeft
een grote autoproducent de
productiestart van een
nieuwe fabriek in China uit-
gesteld. In Korea wordt de
vraag naar batterijmaterialen
geplaagd door incidenten in
opslagsystemen. Door die
problemen moet Umicore de
doelstelling van een verkoop
van 175.00 ton kathodemate-
rialen met twaalf tot achttien
maanden uitstellen, van eind
tot 2021 tot diep in 2022.
Umicore reageert op die te-
genslag door de investerin-
gen in zijn productiecapaci-
teit te vertragen. Behalve
haperingen in de vraag naar
kathodematerialen blijft ook
de lagere kobaltprijs Umi-
core parten spelen. Het be-

drijf wijst naar onethisch ge-
wonnen kobalt, waarvan een
aantal concurrenten zich be-
dienen om hun kosten te
drukken. Umicore houdt vast
aan het duurzame kobalt en
hoopt dat klanten het bedrijf
daarin volgen.
De stevige tik in de batterij-
divisie wordt een beetje ver-
zacht door betere vooruit-
zichten in de twee andere
divisies van het bedrijf. De
verkoop van katalysatoren
gaat gebukt onder de zwak-
kere Europese en Chinese
automarkten, maar haalt
meer voordeel uit nieuwe
katalysatoren voor benzine-
motoren. De recyclageafde-
ling kan de rest van het jaar
voordeel trekken van ge-
slaagde onderhoudsinveste-
ringen in de fabriek in Ho-
boken én van betere
marktomstandigheden, wat
dit jaar een hogere bedrijfs-
winst moet opleveren.

Conclusie
De koers is na de winstwaar-
schuwing gedaald richting
het relatief lage niveau van
begin dit jaar, een niveau dat
we als een koopkans bestem-
pelden. Maar toen was er
nog geen sprake van een ver-
traging van de winstgroei in
2019 en 2020. Beleggers be-
talen ongeveer 28 keer de
winst van 2019 en ongeveer
22 keer de winst van 2020.
Het zal tijd vragen om die tik
te verteren, maar we behou-
den het koopadvies, aange-
zien het groeipotentieel op
lange termijn intact blijft. z

UMICORE

Onverwachte winstwaarschuwing

Advies: kopen
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Verschenen op insidebeleggen.be
op ?? april

Koers: 35,5 euro
Ticker: UMI BB
ISIN-code: BE0974320526
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 8,8 miljard euro
K/w 2018: 26
Verwachte k/w 2019: 28
Koersverschil 12 maanden: -18%
Koersverschil sinds jaarbegin: +1%
Dividendrendement: 2,1%
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Het zal tijd vergen
om de tik 

te verteren.
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Een staking bij de Ameri-
kaanse dochter Stop & Shop
speelt Ahold Delhaize parten.
De retailer bereikte een
akkoord met vijf vakbonden,
waardoor de 31.000 werkne-
mers weer aan het werk gaan,
maar de staking had wel een
eenmalige negatieve impact

van 90 tot 110 miljoen dollar,
onder meer door omzetverlies.
Als gevolg daarvan verwacht
de groep voor 2019 een lagere
operationele marge dan in
2018. Het noopte Ahold Del-
haize tot een winstwaarschu-
wing voor dit boekjaar. De
koers leverde enkele procen-
ten in na dat nieuws. De
koerstrend blijft wel stijgend.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
Koers: 21,12 euro
Ticker: AD NA
ISIN-code: NL0011794037

Zoals verwacht, kende de
chipproducent Melexis een
zwak eerste kwartaal. De
omzet daalde met 16 procent
op jaarbasis tot 116,5 miljoen
euro. Dat was het gevolg van
voorraadcorrecties van klanten
en de wereldwijde economi-
sche onzekerheid door de

 handelsspanningen. De bruto-
marge kwam uit op 40,1 pro-
cent en de nettowinst bereikte
13,9 miljoen euro (0,35 euro
winst per aandeel). De visibili-
teit blijft laag, aldus CEO Fran-
çoise Chombar, maar mogelijk
is het ergste achter de rug. Het
management mikt op een
kleine omzetgroei en een mar-
geverbetering. Een initiële
scherpe koersdaling werd
gevolgd door een stijging. De
trend van het aandeel blijft
daardoor vooralsnog stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 70,45 euro
Ticker: MELE BB
ISIN-code: BE0165385973

Het Belgische biotechbedrijf
MDxHealth kwam met een
korte update over het eerste
kwartaal van dit jaar. De omzet
steeg met 7,2 procent tegen-
over het vierde kwartaal van
2018, tot 4,7 miljoen dollar,
terwijl het operationele verlies
terugliep van 9,6 miljoen, tot

8,6 miljoen dollar. De totale
klinische testvolumes klom-
men met 3 procent. De groep
heeft nog 17,4 miljoen dollar in
kas, genoeg om minstens
twaalf maanden te overleven.
De benoeming van Michael
McGarrity tot de nieuwe CEO
heeft voorlopig geen beter-
schap gebracht. Na een aan-
vankelijke opleving na de
bekendmaking van de cijfers
gaf de koers wat terrein prijs.
De trend blijft tot nader order
à la baisse gericht.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
Koers: 1,49 euro
Ticker: MDXH BB
ISIN-code: BE0003844611

Er komt een aflossing van de
wacht bij de voedingsgigant
Kraft Heinz. Op 1 juli neemt
Miguel Patricio de functie van
CEO over van Bernardo Hees.
Patricio wil nieuwe accenten
leggen. In februari voerde de
groep een monsterafschrijving
van 15,4 miljard dollar door op

zijn handelsmerken en zijn
goodwill, wat tot een nooit ver-
toonde koersval leidde. De
nieuwe CEO wil de klemtoon
leggen op efficiëntieverbeterin-
gen. Ook wil hij investeren in
merken en de omzet organisch
doen groeien. Na het ontstaan
van de fusiegroep in 2015 lag
de focus op kostenbesparin-
gen. De beleggers verwelkom-
den het statement van de
nieuwe CEO met een koersstij-
ging van 2 procent. Van de
piekkoers uit 2017 blijft nog
een derde over.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 32,77 dollar
Ticker: KHC US
ISIN-code: US5007541064
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B ezitters van Barco-aan-
delen zullen zich in de
handen wrijven. De

aandelen zijn sinds begin
dit jaar al met meer dan 
50 procent gestegen. In het
eerste kwartaal haalde
Barco een hogere omzet
dan verwacht. Analisten en
beleggers zijn in de ban van
ClickShare, een tool die een
mobiel toestel naadloos met
een presentatiescherm kop-
pelt. Van die applicatie gin-
gen meer dan 500.000 stuks
de deur uit. Barco wil met
de technologie de wereld-
leider worden in draadloze
presentaties.
Barco verwacht dit jaar
meer omzet en meer winst.
Maar het is de vraag of de
sterke beursstijging daar al
niet te fors op vooruitgelo-
pen is. De kaspositie is

 royaal, maar volstaat die
om de beurskoers te ver-
antwoorden? Wij zien stil-
aan een overdreven stij-
ging. Daarom denken we
aan winst nemen. Dat kan
door de aandelen te verko-
pen, maar opties zijn een
andere mogelijkheid. Door
het schrijven van calls kun-
nen bezitters van de aande-
len wat extra rendement
proberen te halen.

Geschreven call
Schrijf de call december 2019 Barco
met uitoefenprijs 160,00 euro@
10,10 euro
Met dat contract haalt de
schrijver meteen een pre-
mie van 6,5 procent binnen
op de huidige beurskoers
van het aandeel. We gaan
ervan uit dat de koers in het
beste geval stabiliseert,

maar eerder zal dalen de
komende maanden. Als de
gebeurt, zit u goed. Mocht
Barco onverwachts een wit
konijn uit zijn hoed tove-
ren, dan kan de beurs in een
overmoedige roes geraken.
Maar we zien de hausse
niet direct tot boven
160 euro gaan. Op dat ni-
veau ligt een stevige weer-
stand. Gebeurt het toch,
dan moet u misschien de
aandelen leveren. U ont-
vangt dan 160 euro per aan-
deel en behoudt de premie
van 10,10 euro. Samen is dat
een goede 10 procent meer
dan de huidige beurskoers.

Gekochte put
Koop de put september 2019 Barco
met uitoefenprijs 140,00 euro@
4,40 euro
Maar wat doet u als u geen

Barco-aandelen bezit en
toch wilt meesurfen op een
baissebeweging van de
koers? U kunt in dat geval
een put kopen. De prijs valt
mee als u de vervaldag niet
te ver in de toekomst legt.
De series tot 20 september
ogen interessant. Met de put
met de uitoefenprijs
140 euro loopt u vooruit op
een koersdaling. Een stagna-
tie van de koers is in dat ge-
val niet voldoende, omdat de
tijdswaarde dan uit de pre-
mie verdwijnt en de waarde
van uw investering zakt. 
Technisch wacht er pas een
steun rond 123 euro. Mocht
de aandelenkoers tot dat 
niveau afglijden, wordt dat
contract minstens 17 euro
waard. Uw investering is
dan vier keer meer waard
geworden. z

OPTIES

Trop is te veel voor Barco

E ind vorig jaar leidde de
vrees voor een economi-
sche groeivertraging tot

een correctie en een bijbeho-
rende piek in de volatiliteit.
Zowel de VIX-index, die de
volatiliteit van de aandelen
uit de S&P500-index meet,
als de VStoxx-index, die het-
zelfde doet voor de Euro-
Stoxx 50, schoot de hoogte in.
Intussen hebben de aande-
lenmarkten het grootste deel
van het verlies weer goedge-
maakt en flirten de Ameri-
kaanse aandelenindexen met
historische hoogtepunten.
Daardoor is de VIX weer ge-
daald naar het lage niveau
van september.

Verschillende hefbomen
Verschillende analisten wij-
zen op de hoge waarderingen
en het beperkte stijgingspo-
tentieel van de beurzen. Een

correctie zou dan een nieuwe
klim van de volatiliteit inlui-
den. Een directe investering
in volatiliteitsindexen is niet
mogelijk. Beleggers kunnen
wel afgeleide producten ko-
pen met futures op de VIX en
de VStoxx als onderliggende
waarde. Zowel BNP Paribas
als Commerzbank biedt tur-
bo’s aan met verschillende
hefbomen, naargelang het ge-
wenste risiconiveau. Beleg-
gers weten dat voor de meest
uiteenlopende thema’s wel
trackers of ETF’s bestaan. De
populaire Amerikaanse vol-
atiliteitstrackers die ook in
VIX-futures investeren, zijn
in België niet langer te koop.
Sinds enkele jaren bestaan
wel zogenaamde low of mini-
mum volatility trackers. De
aandelen die geselecteerd
worden voor zulke ETF’s
hebben historisch een lager

dan gemiddelde volatiliteit
en zullen dus in theorie min-
der hard dalen bij een correc-
tie. Rendementen uit het ver-
leden tonen aan dat dat type
trackers niet altijd tot superi-
eure rendementen leidt. Net
als bij een belegging in VIX-
of VStoxx-futures via afge-
leide producten, komt het
vooral op timing aan. Ook op
de Europese beurzen noteren
verschillende liquide trackers
die zich specialiseren in lage
volatiliteit. Voorbeelden zijn
de SPDR S&P500 Low Vol-
atility ETF (ticker SPY1), de
SPDR EuroStoxx Low Volati-
lity ETF (ELOW) en de iSha-
res Edge MSCI World Mini-
mum Volatility ETF (IQQ0).

Alternatieve manieren
De optiepremies gaan bij
toenemende onrust op de
 financiële markten de hoogte

in. Zelfs zonder wijziging
van de onderliggende
waarde kan een putoptie dan
veel duurder worden. Maar
er zijn ook analisten die de
doorbraak van de hoogte-
punten van september zien
als het signaal voor een ul-
tieme overdrijvingsfase met
nog hogere koersen. Een de-
fensieve strategie kan dan
een straddle optieconstructie
zijn waarbij zowel een put
als een calloptie wordt ge-
kocht. Die houden elkaar in
evenwicht, maar bij extreme
koersbewegingen (zowel ho-
ger als lager) kunnen er toch
forse winsten mee worden
geboekt. Andere strategieën
die vaak werken bij een toe-
nemende volatiliteit, zijn vei-
ligehavenbeleggingen als
goud en zilver en op de valu-
tamarkten de Japanse yen en
de Zwitserse frank. z

DERIVATEN

Inspelen op aankomende volatiliteit
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De jaarresultaten 2018
van de Belgische uitba-
ter van zonnepanelen-

of PV-parken 7C Solarpar-
ken in voornamelijk Duits-
land overtroffen alle ver-
wachtingen. De
elektriciteitsproductie klom
met 41 procent. Dat was te
danken aan een toename
van het gemiddelde geïn-
stalleerde vermogen met 31
procent tot 137 megawatt
(MW), en aan een stijging
van het productierendement
met 8 procent. Dat laatste
was een gevolg van het uit-
zonderlijk zonnige weer. Er
was 10 procent meer zonne-
straling, 2,5 keer de histori-
sche afwijking van 4 pro-
cent. Bovendien was er door
de hoge temperaturen 2
procent minder warmtever-
lies.

Verpulvering van de
verwachtingen
Het geïnstalleerde vermogen
klom met 31 procent, van 118
tot 154 megawatt, fors boven
de gemiddelde jaarlijkse stij-
ging van de voorgaande ja-
ren (15 MW). De groeiver-
snelling kwam er dankzij de
overname van de projectont-
wikkelaar Amatec en de uit-
gifte van drie Schuldschein-
leningen voor 25 miljoen
euro. De jaaromzet nam met
23 procent toe, tot 40 mil-
joen euro. Dat is minder dan
de productiegroei, omdat
voor de recentere parken
een lager afnametarief geldt.
Het gemiddelde tarief zakte
van 318 naar 276 euro per
megawattuur. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) klom 17
procent hoger, van 29,9 mil-
joen euro naar 35,1 miljoen,

en verpulverde de verwach-
tingen (minstens 33 mil-
joen). Naast de sneller dan
verwachte groei van het PV-
park en de hoger dan ver-
wachte badwill op overge-
nomen parken (+0,9 miljoen
euro) zorgde ook het zon-
nige weer voor 3,2 miljoen
euro extra ebitda. De netto-
kasstroom per aandeel klom
van 0,49 naar 0,60 euro, te-
genover een verwachte
0,52 euro.

Dividendverhoging
Het dividend wordt met 10
procent opgetrokken, tot
0,11 euro per aandeel, of een
brutorendement van 3,6 pro-
cent. Net zoals in 2018 zal
het dividend vrij zijn van
Duitse roerende voorheffing.
7C bevestigde meteen min-
stens 0,11 euro brutodivi-

dend te zullen uitkeren in
2020 (minstens 0,10 euro
voorheen).
Ondanks de forse groei
daalde de schuldgraad in
2018 van 4,9 naar 4,6 keer de
ebitda en klom de eigen -
vermogenratio voor het
eerst boven 30 procent (min-
stens 25% vereist). Voor
2019 verwacht 7C dat het
geïnstalleerde vermogen een
vergelijkbare groei kent als
in 2018. Dit jaar groeide het
vermogen al van 154 naar
167 megawatt, inclusief een
opportunistische aankoop
van een eerste windmolen
(2,78 megawatt). Een rist
nieuwbouwprojecten met
een gezamenlijk vermogen
van circa 7,5 megawatt zal
tegen eind september opera-
tioneel zijn. Daarnaast be-
kijkt 7C zoals steeds over -
namedossiers. Het bedrijf
wil zo snel mogelijk de
sprong richting 200 mega-
watt en een beurskapitalisa-
tie van minstens 200 miljoen
euro maken. De ambitie is
tegen eind 2020 uit te ko-
men op 220 megawatt.

Naar hogere waardering
Dat zal de nettokasstroom
per aandeel optrekken naar
0,57 euro en 7C doen promo-

Uitzonderlijk sterk 2018 voor 7C Solarparken

· Thema landbouw
- Suedzucker: de koers kende een mooi herstel
na een advies- en koersdoelverhoging door het
Franse beurshuis Kepler Chevreux. De analist
ziet sneller dan verwacht een evenwicht in de
vraag-aanbodsituatie op de suikermarkt.
Daarom gaat het advies naar ‘kopen’ en het
koersdoel van 10,75 naar 14 euro.

· Thema vergrijzing
- Biocartis: tekende een wereldwijde commerci-
alisatiedeal met Covance, actief in de ontwikke-
ling van geneesmiddelen via LabCorp. Het is een
bevestiging van de kwaliteiten van het Idylla-
platform en moet ook een bijdrage leveren aan
de cijfers voor 2019. Uit de tradingupdate voor
het eerste kwartaal bleek dat de kaspositie eind
maart 100 miljoen euro bedroeg, mede dankzij
een kapitaalverhoging in de loop van het eerste
kwartaal. De eerder gegeven vooruitzichten wer-
den behouden: 350 extra Idylla’s en een toe-
name van het cartridgevolume met 60 tot 70
procent.

- Galapagos: heeft samen met de partners Mor-
phosys en Novartis de opstart van de fase II-stu-
die aangekondigd voor MOR 106, een behande-
ling van eczeem.
- MDxHealth: publiceerde kort cijfers over het
eerste kwartaal. Daaruit bleek dat ConfirmMDx
het moeilijk blijft hebben in de VS en dat de situ-
atie voor SelectMDx er niet zo goed blijft uitzien.
Het verlies van 8,6 miljoen dollar blijft te hoog.
We komen over enkele weken uitgebreider terug
op de stand van zaken bij MDxHealh
- Mithra Pharmaceuticals: heeft een deal geslo-
ten met Megalabs voor de commercialisatie van
Myring in Argentinië, Paraguay en de Domini-
caanse Republiek.
- Oxurion: kon melden dat de fase I-studie voor
THR-149 voortijdig is afgerond en de resultaten
aan het begin van het derde kwartaal bekend
worden gemaakt. THR-149 is een plasmakallik-
reïneremmer (Pkal-remmer) ter behandeling
van diabetisch macula-oedeem (DME). KBC
Securities beloonde het nieuws met een advies-
verhoging naar ‘kopen’.

Nieuws uit de bedrijven
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Aankoop: We kopen 500 aandelen McEwen Mining (bij) tegen
maximaal 1,45 dollar

Verkoop: -

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
100.405,79  74,7% 33.961,26 25,3% 134.367,05 100%
Prestatievergelijking
                                       Sinds 1/1/2019                                                      Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +7,1 % Bel-20 +14,4 %
Eurostoxx50 +16,3 % MSCI World +17,7 %

Orders

1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

veren tot een tier-2 speler.
Die stap zal een hogere waar-
dering mogelijk maken (mul-
tiple van 6 tot 8 keer de kas-
stroom per aandeel
tegenover 5 keer voor klei-
nere spelers), goedkopere
schuldfinanciering mogelijk
maken en gemakkelijker
grote institutionele investeer-
ders aantrekken.
Daarna koestert 7C de bran-
dende ambitie tegen 2025 te
groeien tot 500 megawatt, via
een combinatie van eigen par-

ken en het actieve beheer van
externe parken (assetmanage-
ment). 7C deed op dat gebied
in februari al een eerste stap
met de overname van het as-
setmanagement van een por-
tefeuille van 77 megawatt. Om
de zelfstandige groei richting

220 megawatt te financieren,
voorziet het groeiplan in
107 miljoen euro aan investe-
ringen, waarvan 16 miljoen
euro via de uitgifte van circa
5,7 miljoen nieuwe aandelen
(10,7% extra aandelen).

Adviesverlaging
De verwachte nettokas-
stroom per aandeel voor 2019
bedraagt 0,50 euro. Dat con-
servatieve cijfer houdt reke-
ning met 53,4 miljoen uit-
staande aandelen, 8 procent

meer dan het gewogen ge-
middelde van 2018 (49,5 mil-
joen), normale weersomstan-
digheden en geen bijdrage
van nieuwbouw of overna-
mes boven op het bestaande
park van 167 megawatt. We
verlagen na de stijging met
20 procent sinds het begin
van het jaar tijdelijk het ad-
vies naar ‘houden/afwach-
ten’, maar met een beter ri-
sicoprofiel (rating 2A). Voor
de middellange termijn blij-
ven we heel positief. z

Voor de middellange
termijn blijven we
heel positief over 

7C Solarparken
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De Australische basis-
rente ligt al drie jaar vast
op 1,5 procent. Enkele

maanden geleden bevestigde
Philip Lowe, de gouverneur
van de Australische centrale
bank (RBA), dat de rente nog
een tijdje op dat niveau blijft,
omdat de economische groei
een beetje vertraagt. Er wordt
voor dit jaar gerekend op een
groei van 3 procent en voor
2020 op 2,75 procent. Het
dipje dat de Australische dol-
lar daarop ondervond, was
van korte duur. De aussie 
is zelfs 1,5 procent duurder
tegenover de euro dan twaalf
maanden geleden. De funda-
menten van de economie blij-
ven stevig: een gezonde groei,
een werkloosheidscijfer be-
perkt tot 5 procent, een infla-
tie van iets meer dan 2 pro-
cent en een erg lage
overheidsschuld (40% van
het bruto binnenlands pro-
duct).

Duur vastgoed
De Australische huizenprij-
zen baren echter wat zorgen.

Die dalen al een hele tijd.
Dat verontrust de gezinnen,
omdat die een groot deel van
hun vermogen geïnvesteerd
hebben in hun woning. De
vrees bestaat dat die onrust
gevolgen heeft op de be -
stedingen, wat niet gunstig is
voor de Australische econo-
mie.
Maar wellicht is die vrees
voorbarig. De vastgoedprij-
zen zijn vooral gedaald door-
dat de Chinezen minder
vastgoed gekocht hebben de
voorbije maanden. Chinese
beleggers zijn verzot op Aus-

tralisch vastgoed. Een paar
jaar geleden kochten Chine-
zen voor bijna 25 miljard
dollar onroerende goederen
in Australië. Intussen is dat
nog de helft. Die terugval
had alles te maken met de
verzwakking van de Chinese
economie. Maar de recentste
cijfers tonen aan dat het met
die zwakte nogal meevalt. De
Chinese economie groeide in
het eerste kwartaal met 6,4
procent. Dat is aanzienlijk
beter dan waarnemers ver-
wacht hadden. De aangekon-
digde stimuleringsmaatrege-

len werpen duidelijk vruch-
ten af. Vooral de industriële
productie doet het goed.
Aangezien de Australische
economie sterk verweven is
met de Chinese, is dat erg
goed nieuws voor beide. On-
geveer een derde van de Aus-
tralische export gaat naar
China. Het land voert vooral
grondstoffen uit, maar ook
mineralen, olie en land-
bouwproducten. Bovendien
heeft Australië veel baat bij
de handelsovereenkomst
tussen de Verenigde Staten
en China, die naar verwach-

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR CEMEX 3,125% 19/03/26 100 3,13% 100.000 BB
EUR Auchan Holding 2,375% 25/04/25 99,88 2,40% 100.000 BBB
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 94,29 4,68% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3% 28/02/22 101,46 2,46% 5000 NR
USD Walmart Inc 3,05% 08/07/26 99,9 3,07% 2000 AA
USD Autozone Inc 3,75 18/04/29 100,38 3,70% 2000 BBB
USD Tencent Holdings 2,985 19/01/23 97,4 3,74% 200.000 A+
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 93,38 4,95% 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25% 15/12/22 101,27 1,88% 10.000 A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 108,02 0,66% 10.000 AAA
CAD AB InBev Finance 2,6% 15/05/24 98,87 2,84% 1000 A-
AUD Macquarie Group * 4,15% 15/12/27 100,85 4,03% 200.000 BBB
NZD Argosy Property * 4,00% 27/03/26 101,37 3,77% 5000 NR
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 100,56 7,32% 5000 AAA
TRY EIB 8% 01/04/20 86,67 25,01% 1000 AAA
BRL EIB 7,25% 28/06/21 102,76 5,86% 5000 AAA
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 102,57 3,36% 1.000.000 A

inside beleggen obligaties

De troeven van de aussie en de kiwi
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ting binnenkort ondertekend
wordt.

Aantrekkelijke
rentevergoeding
De rentevergoeding voor
obligaties op vijf jaar in Aus-
tralische dollar is ongeveer 
2 procent hoger per jaar dan
die voor gelijkaardige obliga-
ties in euro. De munt doet het
sinds begin dit jaar relatief
goed. Geïnteresseerden kun-
nen onder meer terecht bij
een nieuwe obligatie van Bel-
fius Financing Company met
een coupon van 2,50 procent
en een looptijd van vijf jaar
(van 8 mei 2019 tot 8 mei
2024). Het actuarieel bruto-
rendement bedraagt 2,29
procent. Dat houdt rekening
met de uitgifteprijs van 101
procent en werd berekend
vóór afhouding van de roe-
rende voorheffing van 30
procent, waardoor het actua-
rieel nettorendement uit-
komt op 1,54 procent.
Het Australische Macquarie
zat in Brussels Airport sinds
de privatisering van de lucht-
haven in 2004. Het kocht 
aanvankelijk een belang van
70 procent en verhoogde dat
nadien tot 75 procent. In 2011
verkochten de Australiërs een
deel aan het Canadese pensi-
oenfonds. Maar 
onlangs deed de op vier na
grootste Australische bank-
groep haar belang van de
hand aan een consortium van

APG, QIC en Swiss Life. Mac-
quarie verwacht dat de ver-
koop tegen eind 2019 is afge-
rond. De obligatie met een
coupon van 4,15 procent en
een looptijd tot 15 december
2027 lijkt ons interessant. We
nemen ze op in de Obligatie-
selectie. Tegen een koers van
ongeveer 101 procent van de
nominale waarde levert die
BBB-lening een rendement
van 4 procent op.

Buitenlanders uitgesloten
In Nieuw-Zeeland verloopt
de evolutie op de vastgoed-
markt omgekeerd dan in
buurland Australië. De 
woningprijzen waren met 
30 procent gestegen in vijf
jaar. Die groei is dubbel zo
groot als de toename van de
lonen. Er werd daarom een
wet aangenomen die het voor
buitenlanders onmogelijk
maakt huizen te kopen. Ze
moet de stijging van de vast-
goedprijzen in Nieuw-Zee-
land inperken. Bovendien
voert het land nieuwe heffin-
gen in voor internationale toe-
risten en worden visa duur-

der. Vooral Chinese investeer-
ders zouden verantwoordelijk
zijn voor de torenhoge vast-
goedprijzen.
De centrale bank van Nieuw-
Zeeland streeft naar 2 pro-
cent inflatie. Maar in het eer-
ste kwartaal van dit jaar zakte
de inflatie van 1,9 procent
naar 1,5 procent. De waarde
van de Nieuw-Zeelandse dol-
lar zakte daarop met bijna 
1 procent, vooruitlopend op
een renteverlaging. De basis-
rente van de centrale bank
bedraagt 1,75 procent. Ter
vergelijking: de Duitse tien-
jaarsrente steeg recentelijk
van 0,07 naar 0,08 procent, de
Belgische rente bleef stabiel
op 0,52 procent.

Mooie diversificatie
De Nieuw-Zeelandse dollar is
een aantrekkelijke munt voor
de diversificatie van een por-
tefeuille. De overheidsfinan-
ciën zijn gezond, de netto-
overheidsschuld bedraagt
slechts 20 procent van het
bbp. De landen waarmee
Nieuw-Zeeland sterke han-
delsrelaties onderhoudt

(China, Australië en de Ver-
enigde Staten), kunnen alle-
maal stevige groeicijfers voor-
leggen. De werkloosheid is
laag (4,3%). Obligaties in
Nieuw-Zeelandse dollar met
een looptijd van vijf jaar bie-
den 1,75 tot 2 procent meer
rendement dan vergelijkbare
obligaties in euro. Beperk het
gewicht tot maximaal 5 pro-
cent van een goed gespreide
portefeuille. De onlangs uit-
gegeven obligatie van Argosy
Property komt in aanmer-
king. Die Nieuw-Zeelandse
vastgoedonderneming biedt
een coupon van 4 procent op
zeven jaar. De stukken kosten
al bijna 101,5 procent, waar-
door het rendement uitkomt
op 3,75 procent. We nemen ze
op in de Obligatieselectie. z

De olieprijzen zijn weer aan het stijgen. Dat heeft
verschillende oorzaken. Er zijn productiestorin-
gen in drie OPEC-landen: Venezuela, Libië en
Nigeria. Daar komt het algemene exportverbod
voor Iraanse olie bovenop. De Amerikaanse pre-
sident Donald Trump verbood de Iraanse export
van olie een jaar geleden al. Maar dat gold niet
voor acht grote klanten, waaronder China, India,
Japan en Zuid-Korea. Zij mochten nog zes maan-
den een beperkte hoeveelheid Iraanse olie invoe-
ren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Mike Pompeo heeft bevestigd dat die vrij-
stellingen niet verlengd worden. Ze lopen van-
daag, 2 mei, officieel af.
Een lager aanbod zou de olieprijzen nog kunnen
opdrijven. Maar dat zou slecht nieuws zijn voor
Trump, die al met de voorbereiding van de presi-
dentsverkiezingen van eind volgend jaar bezig is.
Daarom moet Pompeo Saudi-Arabië en de Ver-

enigde Arabische Emiraten (VAE) onder druk
zetten om extra olie te produceren. Maar of die
de wensen van de Amerikanen inwilligen, is zeer
de vraag. Bovendien heeft China al aangekondigd
dat de overeenkomst met Iran moet worden
gerespecteerd. Niemand kan de afloop van de
discussie voorspellen. Zeker is wel dat de grote
oliebedrijven garen spinnen bij de situatie.
Saudi Arabian Oil Company, de Saudische
staatsoliemaatschappij, kwam onlangs naar de
obligatiemarkt en haalde er 12 miljard dollar op
via obligaties met looptijden van drie, vijf, tien,
twintig en dertig jaar, en met coupons van 2,75
tot 4,375 procent. Voor elk wat wils dus. Ze
noteren allemaal licht onder pari. Aramco, zoals
de bedrijfsnaam wordt afgekort, maakte vorig
jaar liefst 111 miljard dollar winst. Dat is meer dan
Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell en
Total samen.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j
EUR/USD 1,1206 -9,27%
EUR/GBP 0,8647 -1,37%
EUR/NOK 9,5978 -0,22%
EUR/SEK 10,514 +1,34%
EUR/CAD 1,5029 -3,87%
EUR/AUD 1,5805 -1,12%
EUR/NZD 1,6868 -0,79%
EUR/ZAR 16,036 +8,54%
EUR/TRY 6,5470 +31,08%

Daar gaan de olieprijzen

De Nieuw-Zeelandse
dollar is een

aantrekkelijke munt
om een

obligatieportefeuille
te diversifiëren.
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Ik heb al lang aandelen van
de Nationale Bank van Bel-
gië. Heeft het zin die positie
nog aan te houden? De evo-
lutie van de beurskoers is
ontgoochelend.

De koersevolutie van het
aandeel van de Nationale
Bank van België (NBB) stelt
de jongste jaren inderdaad
teleur. In de periode tot
maart 2015 evolueerde het
aandeel min of meer in lijn
met de Europese beurzen.
Maar sinds maart 2015 pres-
teert het duidelijk minder
goed. De trendbreuk vanaf
maart 2015 valt niet toevallig
samen met het moment
waarop de Europese Cen-
trale Bank (ECB) een fors in-
koopprogramma van over-
heidsobligaties opstartte, de
zogenaamde kwantitatieve
versoepeling of QE. In juni
2016 startte nog een bijko-
mend inkoopprogramma
voor bedrijfsobligaties. Beide
programma’s liepen af eind
2018.
Het voorbije jaar verhoogde
de NBB, via drie pro-
gramma’s gerelateerd aan
QE, de balans met 17,3 mil-
jard euro. Het saldo nam vo-
rig jaar met 16,7 miljard euro
toe, tot 113,6 miljard. Ter ver-
gelijking, eind 2014 hield de
NBB voor 7 miljard euro van
dergelijke activa aan. De ba-
lans van de NBB klom vorig
jaar met 13,9 miljard euro tot
186,5 miljard, tegenover
75,5 miljard eind 2014.

Een ruimere basis van activa
zorgt in principe voor hogere
inkomsten en winsten, maar
het probleem is dat dat zich
de jongste jaren niet heeft
vertaald in hogere dividen-
den. De NBB besliste de helft
van de nettowinst voor de
beschikbare reserves te re-
serveren zolang het oncon-
ventionele beleid van de
ECB aanhoudt, om moge-
lijke verliezen gerelateerd
aan de inkoopprogramma’s
te helpen opvangen. Vroeger
was dat 25 procent.
Het risicoprofiel van de NBB
is dus toegenomen, maar de
aandeelhouder is daarvoor
niet beloond. We verhoog-
den daarom na het opstarten
van de inkoopprogramma’s
het risicoprofiel van de NBB
van ‘laag’ (rating A) naar ‘ge-
middeld’ (rating B). Het net-
todividend daalde van
124,2 euro per aandeel in
2014 naar 89,34 euro per
aandeel vorig jaar. Tegen-
over een beurskoers van
circa 2600 euro betekent dat
nog altijd een heel aantrek-
kelijk nettorendement van
3,5 procent.
Het aandeel viel in het uiter-
mate slechte beursklimaat
van het najaar van 2018 te-
rug tot 2400 euro, het laag-
ste niveau sinds 2012. Los
van het hogere risicoprofiel
blijft het aandeel historisch
meebewegen met de gewone
bankaandelen, weliswaar
met minder volatiliteit. De
eerste maanden van 2019

profiteerde het aandeel nau-
welijks van het algemene
beursherstel. Dat veranderde
na de publicatie van de jaar-
cijfers op 27 maart. Daarin
kondigde de NBB een divi-
dendverhoging met 8,5 pro-
cent aan, tot 138,47 euro per
aandeel bruto, of een netto-
dividend van 96,93 euro
(3,8% nettorendement). De
nettowinst steeg in 2018 met
17,8 procent tot 745,6 miljoen
euro, vooral dankzij hogere
rente-inkomsten en lagere
belastingen door de hervor-
ming van de vennootschaps-
belasting. Zolang er geen
nieuwe schuldencrisis ont-
staat, verdient de NBB een
plaats in een gespreide por-
tefeuille, als attractief divi-
dendaandeel. De komende
jaren zal, zonder nieuwe in-
koopprogramma’s, de porte-
feuille QE-gerelateerde ac-
tiva langzaam afgebouwd
worden. Koopwaardig 
(rating 1B).
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Waarom stelt het aandeel Nationale Bank zo teleur?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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 25/4: IBM en aandelenlijsten
Vrijdag 26/4:  analyse papieren vastgoed en voorwoord 
Maandag  29/4: 7C Solarparken, lezersvraag (Nationale Bank) 
Dinsdag 30/4:  Coca-Cola, Melexis en WDP; opties (Barco) en derivaten (volatiliteit) 
Woensdag 1/5: Netflix;  pdf
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DONDERDAG 2 mei
AXA: resultaten Q1
bpost: resultaten Q1
BNP Paribas: resultaten Q1
ING Group: resultaten Q1
Intervest Offices & Warehouses:
resultaten Q1
Royal Dutch Shell: resultaten Q1
Telenet: resultaten Q1

VRIJDAG 3 mei
AirFrance-KLM: resultaten Q1
Balta Group: resultaten Q1
BASF: resultaten Q1
Proximus: resultaten Q1
Société Générale: resultaten Q1

DINSDAG 7 mei
AB InBev: resultaten Q1
BMW: resultaten Q1
DSM: resultaten Q1
Home Invest Belgium: resultaten Q1
PostNL: resultaten Q1
Solvay: resultaten Q1

CHAT MEE
op donderdag  2 mei.  


