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Onze mailbox ontploft dezer
dagen bijna van de analyses
over de brexit. Eén ding komt

telkens terug: de uitstap van Groot-
Brittannië uit de Europese Unie komt
de stabiliteit van de wereldeconomie
niet ten goede. Steeds meer economen
en strategen zien die stap als een pro-
bleem. Iedereen heeft de afgelopen
jaren kunnen vaststellen dat de
wereldeconomie zich maar deels heeft
hersteld van de westerse bankencrisis
in 2008-2009. Een depressie werd ver-
meden, maar de gemiddelde groei
bedraagt met 2,5% nog nauwelijks de
helft van midden vorig decennium,
toen de wereldeconomie met sprekend
gemak groeicijfers van 4 à 5%
behaalde.
Het verschil tussen dit jaar en de

voorgaande jaren
is dat de hoop is
vervlogen dat we
snel weer naar
groeicijfers van
3% en meer
terugkeren. De
jongste jaren was
de overheer-
sende consensus onder economen dat
de groeiversnelling slechts een kwestie
van tijd was en enkel werd vertraagd
door de een of andere gebeurtenis. Nu
wordt het lagere groeiritme eerder als
iets vaststaands beschouwd. Maar we
mogen geen te donkere bril opzetten.
De groei is nog voldoende om niet
meteen stil te vallen, wat in Japan en
de eurozone wel is gebeurd.
De onzekerheid is wel toegenomen.

In de politieke wereld ontbreekt de
slagkracht om het brexitdebacle aan
te pakken. Verder is de doeltreffend-
heid van het beleid van de centrale
banken manifest over haar hoogtepunt

heen, en zijn schulden niet alleen meer
een probleem van de geïndustriali-
seerde wereld.

Andere horizonten
Deels door al die factoren zijn we

erg voorzichtig gepositioneerd voor
dit jaar, omdat we aanvoelden dat dit
een impact zou hebben op de finan-
ciële markten. Dat wil niet zeggen dat
we ook voor de volgende jaren voor-
zichtigheid prediken. Wellicht wordt
ook de start van 2017 nog moeilijk,
maar we zien wel degelijk licht aan
het eind van de tunnel.
We zien ook potentieel in de opko-

mende markten, al zullen velen dat
merkwaardig vinden. De winsten op
de financiële markten zouden de
komende jaren dus weleens elders te

rapen vallen dan de
voorgaande jaren,
zoals de prijsevolutie
van de edelmetalen
de voorbije zes
maanden al heeft
geïllustreerd. Zo blij-
ven we ook bij ons
standpunt dat de

landbouwsector de eerstvolgende
jaren bovengemiddelde returns zal
bieden.
Ook de opkomende markten hou-

den we, net zoals Japan en de ener-
giesector, nauwlettend in het oog om
de komende maanden te kunnen toe-
slaan. En het is verre van uitgesloten
dat ook de waardering van de klas-
sieke westerse beleggingen voldoende
terugvallen, zodat zich ook daar kan-
sen aandienen. De volgende zes à
twaalf maanden zouden weleens een
mooie periode kunnen worden om te
zaaien, om de jaren nadien koerswin-
sten te kunnen oogsten. �
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DISTRIBUTIE

Colruyt

Een koers-winstverhouding van
meer dan 20 en een onderne-
mingswaarde (ev) van meer

dan 10 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda), zelfs voor een aandeel als
Colruyt is dat een zware last om dra-
gen. Beleggers hadden de voorbije
maanden iets te enthousiast een onder-
komen gezocht in het beste defensieve
aandeel op de Brusselse beurs, waar-
door het winstrendement daalde tot
minder dan 5% en het dividendren-
dement tot minder dan 2%. Dan wordt
de risicopremie klein, ook al is de
balans van Colruyt ijzersterk, ook al
is de activiteit crisisbestendig, ook al
is er nog een lichte groei van de winst.
Het aandeel van Colruyt vertoont

misschien de eigenschappen van een
obligatie, maar het blijft een aandeel,
en dus behoort een correctie altijd tot
de mogelijkheden als de spanning tus-
sen de waardering en de realiteit iets
te hoog oploopt, zoals na de publicatie
van de jaarcijfers (boekjaar 2015-2016)
vorige week. Die resultaten waren
conform de vooruitzichten die het
bedrijf zelf in de markt had gezet, maar
beleggers hadden op iets meer
gehoopt, wat een koersdaling van 10%
uitlokte. Ook na die correctie blijft de
waardering fors hoger dan bij de con-
currentie en ook nog hoger dan we bij
het aandeel van Colruyt gewend zijn.

De omzet steeg met 2,9% dankzij
een combinatie van hogere volumes,
meer winkels en hogere verkoopprij-
zen. Het marktaandeel van Colruyt
groep steeg verder door naar 31,5%.
Dat is wel 10 basispunten lager dan
in de eerste helft van het boekjaar. De
omzetgroei zit de jongste jaren vooral
in de buurwinkels van Okay en de
biosupermarkt Bio-Planet. In Frankrijk
realiseerde Colruyt een omzetgroei
van ruim 5% op een markt die
geplaagd wordt door dalende prijzen,
zonder dat de Franse activiteiten al
winstgevend geworden zijn.
De winstgevendheid kon de stijging

van de omzet niet helemaal volgen.
De vergelijkbare ebitda steeg ook nog
met 2,9%, maar door hogere afschrij-
vingskosten bleef de toename van de
vergelijkbare bedrijfswinst (ebit) en
nettowinst steken op respectievelijk
2,4 en 1%. Op het niveau van de ebit

daalde de marge lichtjes van 5,6 naar
5,5%. In de tweede helft van het boek-
jaar is zelfs sprake van een marge van
5,37%. Die margedruk ligt mee aan
de basis van de correctie van het aan-
deel. Het management belooft extra
op de kosten te letten om de marges
te verdedigen.
Aan concrete financiële vooruitzich-

ten voor dit boekjaar waagt Colruyt
zich nog niet. In Halle verwachten ze
nog niet meteen een verbetering van
het economische klimaat en van het
consumentenvertrouwen in België en
Frankrijk. Beleggers mogen daarom
voor dit boekjaar uitgaan van een heel
lichte groei van de omzet en winstge-
vendheid. Die business as usual blijft
een pak vrije kasstroom genereren
(262miljoen EUR in afgelopen boek-
jaar), zodat er eind maart opnieuw
432miljoen EUR op de rekening stond.
Dat doet de kansen op een nieuwe
inkoop van eigen aandelen en/of een
hoger dividend stijgen. �

Conclusie
De resultaten blijven ongeveer op
koers, maar met de business as usual
werd het voor Colruyt moeilijk de
hoge waardering te dragen. De cor-
rectie na de publicatie van de jaarcij-
fers verandert niet zo veel aan deze
analyse, maar toch blijft Colruyt in
deze tijden van lage rentevoeten en
turbulente financiële markten een te
behouden defensief aandeel.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



31 JULI 2016 INSIDE BELEGGEN

GRONDSTOFFEN

Boliden

Na de koerspandoering door
teleurstellende vierdekwar-
taalcijfers in februari (-16%),

die achteraf gezien een fraaie koop-
kans opleverde, was de reactie op de
meevallende resultaten over het eerste
kwartaal van 2016 een stuk positiever
(+5%). Wat Nyrstar heeft proberen te
doen, vinden ze in Zweden de nor-
maalste zaak van de wereld: de com-
binatie van mijnbouw en de verwer-
king (smelting) en recyclage van basis-
en edelmetalen. Boliden is een mid-
delgrote Scandinavische speler met
vijf mijngebieden en tien mijnen (op
1 juni werd de overname van de
Kevitsa-mijn van First Quantum
Minerals afgerond) en met daarnaast
vijf smeltereenheden.
In 2015 bedroeg de omzetverdeling

33% koper, 29% zink, 14% goud en
zilver en 7% lood. Vorig jaar werd
40,24miljard Zweedse kroon (SEK)
omzet (ruim 4miljard EUR) gereali-
seerd. Dat was 9,0% beter dan in 2014,
maar blijft net onder de omzetpiek
van 2011, die 40,3miljard SEK bedroeg.
Alle productie is volledig onderwor-
pen aan de marktprijzen, met uitzon-
dering van de goudproductie. Daar-
voor is een hedgingcontract voor
48.600 ounce goud tegen 1489USD
per ounce, wat nog steeds 20% boven
de marktprijs ligt. Het zijn natuurlijk

die lagere metaalprijzen die tegen-
woordig op omzet en winst wegen.
Zo bedroeg het negatieve prijseffect
in het eerste kwartaal 610miljoen SEK
tegenover de periode januari-maart
2015.
Het Zweedse grondstoffenbedrijf

wist als een van de weinige interna-
tionale mijnbouwbedrijven de omzet-
daling binnen de perken te houden.
De omzet lag in het eerste trimester
met 8,8miljard SEK 15% lager dan in
dezelfde kwartaal van 2015. De
bedrijfswinst (ebit) zakte met 26% tot
888miljoen SEK (maar was slechts
416miljoen SEK in het tegenvallende
vierde kwartaal van 2015), met een
groot overwicht voor de smeltingac-
tiviteiten (ebit van 655miljoen SEK)
ten opzichte van de mijnbouwactivi-
teiten (ebit van 242miljoen SEK). De
negatieve impact van de lagere metaal-
prijzen werd gecompenseerd door een

positief volume-effect van 394miljoen
SEK. De gunstige wisselkoerseffecten
die we in de loop van 2015 zagen,
waren er niet meer in het eerste kwar-
taal van 2016.
De winst per aandeel zakte in de eer-

ste drie maanden van 3,27 naar 2,40
SEK of -20% tegenover dezelfde peri-
ode van 2015. Ondanks het zwakke
en tegenvallende laatste kwartaal was
er vorig jaar toch sprake van een geste-
gen ebit met 30%, tot 3,59miljard SEK
(na negen maanden bedroeg de stij-
ging nog 98%) tegenover 2014. Vol-
gens de gemiddelde analistenver-
wachting zal de jaaromzet 2016 dalen
van 40,2 naar 38,7miljard SEK (-7%)
en de winst per aandeel in de buurt
van 9,2 SEK (-5%) uitkomen. Tegen
ongeveer 16 keer de verwachte winst,
1,5 keer de boekwaarde en een ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 6 voor 2016 is het aandeel
redelijk gewaardeerd. �

Conclusie
Het eerste kwartaal was een meeval-
ler. Boliden heeft bewezen dat het beter
het hoofd kan bieden aan de crisis dan
de meeste sectorgenoten. De voorbije
maanden heeft het herstel van de
metaalprijzen het aandeel volop weer
in de belangstelling gebracht. Een
vooral financieel gezonder alternatief
voor Nyrstar. Dit jaar wordt wel nog
een volatiel jaar voor de sector. Benut
de tussentijdse correcties.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



FARMA

Medivir

Het aandeel van het Zweedse
farmabedrijf Medivir maakte
op 15 juni een sprong van 15%,

na de aankondiging dat een opsplit-
sing in twee ondernemingen wordt
onderzocht. De activiteiten zouden
worden opgesplitst in een commer -
cieel farmabedrijf, dat verantwoorde-
lijk is voor de verkoop in Scandinavië
van dertien ingelicentieerde farmage-
neesmiddelen en Simeprevir, een mid-
del tegen hepatitis C (een leveraan-
doening veroorzaakt door het hepatitis
C-virus; HCV), en in een researchbe-
drijf dat zich uitsluitend concentreert
op het ontwikkelen van nieuwe medi-
cijnen. Op die manier wil Medivir de
onderliggende waarde van beide acti-
viteiten meer tot uiting brengen. Die
raakte de voorbije maanden onderge-
sneeuwd, nadat vanaf het derde kwar-
taal vorig jaar duidelijk werd dat de
hoge royaly’s uit de verkoop van Sime-
previr definitief verleden tijd zijn.
In 2014 realiseerde Medivir een his-

torische omzet van 1,77miljard
Zweedse kroon (SEK), waarvan
1,4miljard SEK royalty’s voortvloeiend
uit de 2,3miljard Amerikaanse dollar
(USD) omzet die partner
Johnson&Johnson ex-Scandinavië met
Simeprevir realiseerde. Onder impuls
van Harvoni (Gilead Sciences),
Daklinza (Bristol Myers) en Viekira

(AbbVie) verschrompelde de verkoop
in 2015 echter tot 621miljoen USD,
waarvan nog 44miljoen USD in het
vierde kwartaal. De royalty’s zakten
naar 420miljoen SEK (31,6miljoen SEK
in het vierde kwartaal), en de inkom-
sten uit de commercialisering van
Simeprevir in Scandinavië naar 53mil-
joen SEK (2,7miljoen SEK in het vierde
kwartaal, 186,4miljoen SEK in 2014).
In het eerste kwartaal zakte de omzet

van Simeprevir ex-Scandinavië naar
32miljoen USD (234miljoen USD in
het eerste kwartaal vorig jaar), en de
bijhorende royalty naar 18,1miljoen
SEK (128,6miljoen SEK). De verkoop
in Scandinavië daalde naar 1,8miljoen
SEK. Gelukkig steeg de verkoop van
de ingelicentieerde middelen met 4%,
tot 54,4miljoen SEK, dankzij een goed
griepseizoen en enkele prijsstijgingen.
De groepsomzet daalde van 215,9mil-
joen SEK naar 75miljoen SEK (-65,3%),

en tegenover een nettowinst van
66,7miljoen SEK of 2,29 SEK per aan-
deel, was er een nettoverlies van
40,5miljoen SEK of -1,5 SEK per aan-
deel. De kaspositie zakte tegenover
eind 2015 met 38,4miljoen SEK, tot
1,04miljard SEK (38,5 SEK per aan-
deel).
De klinische ontwikkelingen kenden

het voorbije jaar een dubbele tegenslag:
twee eigen preklinische programma’s
werden stopgezet -MIV-247, een pro-
duct tegen neurotische pijn, en een
project voor pancreaskanker-, net als
de ontwikkeling van fase I-product
AL-704 (HCV; samenwerking met
Alios Biopharma van Janssen Phar-
maceutica). In januari startte een fase
IIa-doseringsstudie met MIV-711, een
middel tegen osteoartritis, met resul-
taten in het derde kwartaal van 2017.
Het bedrijf zoekt naar overnames van
klinische kankerprogramma’s en
nieuwe licenties voor de commerciële
operaties. �

Conclusie
Aangezien een mogelijke opsplitsing
van Medivir gepaard zal gaan met het
aanrekenen van roerende voorheffing,
zouden we van de koersopleving
gebruikmaken om het aandeel te ver-
kopen. De kaspositie geeft het bedrijf
weliswaar tijd om te zoeken naar een
nieuw, succesvol medicijn, maar
gezien de fiscale implicaties van de
opsplitsingsplannen, zouden we
daarop niet langer wachten.
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Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
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TECHNOLOGIE

Facebook

Het aandeel van Facebook
stoomde na beter dan ver-
wachte cijfers over het eerste

kwartaal in mei naar een nieuw koers-
hoogtepunt. Sindsdien moest de koers
ongeveer 8% prijsgeven, wat nog altijd
vrij weinig is in vergelijking met
andere technologieaandelen. Het soci-
aalnetwerkbedrijf telt intussen
1,65miljard maandelijks actieve
gebruikers en zelfs 1,09miljard gebrui-
kers die dagelijks actief zijn. Ongeveer
een zesde bevindt zich in Noord-Ame-
rika en bijna een kwart in Europa. Die
groep vormt een gigantisch potentieel
voor gerichte advertenties.
Momenteel is het sociale netwerk de

enige activiteit die winst oplevert voor
Facebook. Andere platformen onder
de paraplu van Facebook zijn onder
meer WhatsApp (1miljard gebrui-
kers), Messenger (900miljoen gebrui-
kers) en Instagram (500miljoen gebrui-
kers). Dat laatste platform, om online
foto’s te delen, moet op korte termijn
tot 15% van de advertentie-inkomsten
van de groep opleveren. Facebook
wint langzaam maar zeker terrein op
marktleider Google en heeft nu onge-
veer 12% van de wereldwijde online-
advertentiemarkt in handen. Google
is voorlopig ongenaakbaar met 31%.
Facebook zag zijn omzet in het eerste
kwartaal met ruim de helft toenemen,

tot 5,38miljard USD. De vrije kas-
stroom bedroeg 1,85miljard USD en
Facebook boekte een nettowinst van
1,51miljard USD. De consensusprog-
nose voor de omzet in 2016 bedraagt
26,1miljard USD, 45% meer dan vorig
jaar.
De nieuwe aandeelhoudersstructuur

komt erop neer dat topman en oprich-
ter Marc Zuckerberg de controle over
het bedrijf nu gemakkelijker kan
behouden. Zuckerberg had al aange-
kondigd dat hij zich, naar analogie
met Bill Gates van Microsoft, in toe-
nemende mate met liefdadigheid wil
inlaten en daartoe een deel van zijn
aandelen wil wegschenken. Dat zal
nu eenvoudiger kunnen, zonder de
controle te verliezen. De CEO blijft de
touwtjes in handen houden en kan
ook de technologische en commerciële
richting van Facebook verder bepalen,
maar de liefdadigheidsprojecten zul-

len minstens een deel van de tijd en
de aandacht van Zuckerberg opslor-
pen. Dat kan een negatieve impact
hebben op de operationele gang van
zaken bij Facebook.
Er zijn nu stemgerechtigde A-aan-

delen in omloop en B-aandelen waar-
van één exemplaar tien stemrechten
vertegenwoordigt. Die laatste catego-
rie is voorbehouden aan een selecte
groep insiders. Voor elk klasse A- en
klasse B-aandeel worden twee nieuwe
klasse C-aandelen uitgegeven in de
vorm van een dividend. Het aantal
uitstaande aandelen zal dus verdrie-
voudigen. Een belangrijke nuance is
dat de C-aandelen niet stemgerechtigd
zijn. Ze zullen dan ook noteren via
een ander tickersymbool. De econo-
mische waarde van elk type aandelen
blijft wel identiek. Alphabet (ex-
Google) ging Facebook al voor in 2014
met een soortgelijke aandeelhouders-
structuur. �

Conclusie
Facebook is in het spoor van de zich
steeds uitbreidende online-adverten-
tiemarkt een groeibedrijf voor de lange
termijn. Op korte termijn zien we
tegenkanting van de hernieuwde
sterkte van de dollar (USD) en het
algemene beursklimaat. Tegen meer
dan 30 keer de verwachte winst en 12
keer de omzet van het lopende boek-
jaar is het aandeel bovendien bijzon-
der pittig gewaardeerd. Verkopen met
het oog op een gunstiger instapmo-
ment.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:opbouwen
3:houden
4:afbouwen
5:verkopen
A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico
D:zeer hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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SIPEF

Groeipotentieel intact

Naar aanleiding van een
bedrijfsbezoek en de opname
van het aandeel in onze top

vijf voor de tweede jaarhelft behan-
delen we nog eens de plantagegroep
Sipef. De palmolieprijs zit sinds de
piek begin 2011 rond 1300USD per
ton in een dalend patroon, dat in het
najaar van 2014 nog versnelde door
de enorme daling van de olieprijs.
Daardoor viel de vraag vanuit de bio-
dieselindustrie volledig weg. Boven-
dien waren er de voorbije jaren record-
oogsten, van palmolie zelf, maar ook
van soja, raapzaad en zonnebloem, de
voornaamste concurrerende gewassen
voor plantaardige oliën.
De palmolieprijs strandde op jaar-

basis in 2015 op 622USD per ton,
24,2% lager dan in 2014 met 821USD
per ton. In de eerste maanden van dit
jaar herstelde de prijs echter, afgerond
van 510 naar 740USD per ton. Onder
meer onder invloed van de vermin-
derde productie dankzij de nadelige
gevolgen van het weerfenomeen El
Niño. Sipef ondervond zelf ook hinder,
vooral in Zuid-Sumatra, en de pro-
ductie steeg in de eerste vijf maanden
minder dan verhoopt, met 6,32%, tot
115.231 ton, waarvan +5,76% (92.015
ton) voor de eigen productie. Daarmee
doet het bedrijf nog altijd beter dan
de doelstelling om de komende tien
jaar een jaarlijkse productiegroei met
5% te halen (+8,4% in 2015).
De algemene verwachting voor de

tweede jaarhelft is dat de productie
verder zal toenemen. Samen met een

vrij zwakke vraag wordt voor de rest
van het jaar gemikt op een palmolie-
prijs rond het huidige niveau. Dat
moet volstaan om een licht beter resul-
taat neer te zetten dan vorig jaar, toen
de nettowinst met 59,8% zakte, naar
21,1miljoen USD. Sipef verkocht intus-
sen 50% van de verwachte jaarpro-
ductie tegen 703USD per ton, verge-
leken met 51% tegen 750USD per ton.
De langetermijnvooruitzichten voor

palmolie blijven onverminderd posi-
tief. De voorbije twintig jaar verdub-
belde het verbruik van plantaardige
oliën ruimschoots, van 93,1miljoen
ton in 1995 tot 201,7miljoen ton in 2015.
Het aandeel van palmolie steeg van
16 naar 30%, waardoor het verbruik
over die periode verviervoudigde. Het
aandeel van soja steeg van 21 naar
23%, en dat van raapzaadolie van 11
naar 13%. Gezien de schaarste van de
landbouwgrond, heeft palmolie het
enorme voordeel dat er meer
opbrengst is per hectare (ha): 3,62 ton
per ha, tegenover 0,8 ton per ha voor
raapzaad en 0,3 ton per ha voor soja.
Bovendien behoeft palmolie bedui-

dend minder energie, meststoffen en
pesticiden, en staat de beschikbare
grond, in tegenstelling tot soja, in
Noord- en Zuid-Amerika niet in con-
currentie met granen. Cruciaal is ook
dat voor de rendementsverbetering
(opbrengst per ha) het hoogste
opwaartse potentieel ook bij palmolie
zit. Gezien de levenscyclus van palm-
bomen van 25 jaar, duurt het veel lan-
ger voor de nieuwste zaden een
invloed hebben op de productiecijfers.
Sipef haalt al een rendement per ha
van ruim 5 ton en in Papoea-Nieuw-
Guinea (PNG) zelfs meer dan 6 ton.
De groep beschikte eind 2015 over

55.935ha, waarvan 75% in Indonesië
en 24% in PNG, met 82% in palmolie,
14% in rubber, 3% in thee en 1% bana-

nen. Het komende decennium neemt
de beplante oppervlakte toe tot
71.400ha, vooral dankzij de uitbreiding
van Musi Rawas (Zuid-Sumatra) tot
18.475ha (2523ha beplant eind 2015).
Daarnaast hoopt Sipef bijkomend
15.000ha te verwerven via de uitkoop
van de minderheidsaandeelhouders
van eigen plantages. De oversteek naar
100.000ha moet daarna komen van
een tweede uitbreidingsfase in Musi
Rawas. �

Conclusie
Sipef noteert goedkoop tegen nauwe-
lijks 8800USD per beplante hectare,
terwijl bij recente transacties tussen
13.000 en 15.000USD per hectare werd
betaald. Bovendien denken we dat de
meerjarige winstbodem is bereikt en
blijven de langetermijnvooruitzichten
zeer positief. We zien Sipef dan ook
als een vaste portefeuillewaarde voor
de komende jaren.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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We onderzoeken in deze bij-
drage twee Amerikaanse
aandelen waarvan we ver-

moeden dat de koers in de tweede jaar-
helft fors kan dalen. Het zijn voorlopig
nog twee beurslievelingen, maar op
Wall Street kan die status snel verloren
gaan.

Home Depot
Een eerste is Home Depot, de grootste

doe-het-zelfketen van Noord-Amerika,
met meer dan 2000 winkels en een omzet
van 88,5miljard USD vorig boekjaar. De
correlatie tussen de beursprestaties van
Home Depot en de gezondheid van de
Amerikaanse huizenmarkt is erg hoog.
Die huizenmarkt doet het de jongste
jaren erg goed, met dank aan de histo-
risch lage rente en talrijke steunmaat-
regelen. Hier en daar zijn er signalen
dat de markt oververhit raakt. De situatie
is niet zo erg als in 2007-2008, maar dan
zou het ook al te laat zijn. Extra steun
van nog goedkopere hypotheekleningen
lijkt veeleer onwaarschijnlijk.
De voorbije twaalf maanden werd

Home Depot 15% duurder, tegenover
een daling met 1% voor de S&P500. In
vijf jaar is het verschil nog meer uitge-
sproken met een klim van 250% voor
Home Depot, vijf keer zoveel als de
S&P500. Home Depot noteert tegen 21
keer de verwachte winst, wat voor een
klassiek bedrijf erg hoog is. Daarnaast
is het op Wall Street met een vergroot-
glas zoeken naar een analist die negatief
is over Home Depot, zelfs na meerdere
vergeefse pogingen van het aandeel
om de topkoersen van dit voorjaar te
doorbreken. Ook dat is een contra-indi-
cator. 
BNP Paribas Markets biedt drie

turbo’s short aan met het aandeel Home
Depot als onderliggende waarde. De
spread blijft beperkt tot 2 eurocent.

Home Depot Turbo short (laag risico)
Isin-code: NL0011797253
Munt: EUR
Financieringsniveau: 175,49
Referentieprijs: 126,9
Stoploss: 162,4
Hefboom: 2,59
Koers: 4,39/4,41

Deze turbo short van uitgever BNP
Paribas Markets is de meest defensieve
uit het gamma, met een stoploss die

28% boven de actuele koers van de
onderliggende waarde ligt. Toch is de
hefboom nog vrij interessant, gezien
het beperkte risico.
Home Depot Turbo short (gemiddeld risico)
Isin-code: NL0011525696
Munt: EUR
Financieringsniveau: 159,23
Referentieprijs: 126,9
Stoploss: 147,3
Hefboom: 3,89
Koers: 2,92/2,94

Bij deze turbo short van dezelfde uit-
gever is het verschil tussen de stoploss
en de referentieprijs afgenomen tot 16%.
Dat biedt nog altijd een voldoende grote
veiligheidsmarge, zodat we het risico-
niveau als gemiddeld omschrijven.
Home Depot Turbo short (hoog risico)
Isin-code: NL0011815378
Munt: EUR
Financieringsniveau: 143,05
Referentieprijs: 126,9
Stoploss: 132,4
Hefboom: 7,72
Koers: 1,46/1,48

Deze turbo short is de meest risico-
volle in het gamma met een stoploss
die zich slechts iets meer dan 4% boven
de actuele koers van Home Depot
bevindt. Dat uit zich ook in een hoge
hefboom. Enkel voor de korte termijn
en beperk de investering.

Facebook
Elders in dit nummer hebben we het

over Facebook (lees p. 5). Het aandeel
noteert in de buurt van historische
hoogtepunten en is, om het zacht uit
te drukken, pittig gewaardeerd. Als
internationaal actief bedrijf komt het
grootste deel van de inkomsten van
buiten de Verenigde Staten. In die zin
is de recente stijging van de dollar
(USD) geen goede zaak voor het bedrijf.
De USD nam een adempauze tussen
maart en mei, na de forse stijging sinds
vorig najaar. De onzekerheid naar aan-
leiding van de brexitstemming heeft
er weer voor gezorgd dat een vlucht
naar de Amerikaanse munt op gang
kwam. De toegenomen onzekerheid
zette ook een beurscorrectie in gang.
BNP Paribas Markets heeft vier

turbo’s short in zijn gamma met het
aandeel Facebook als onderliggende
waarde. De spread bedraagt 10 euro-
cent. Uitgever Goldman Sachs Markets
(GS Markets) heeft op dit moment vijf

turbo’s short op Facebook in het
gamma. De spread bedraagt daar 2
eurocent binnen de handelsuren van
Nasdaq en 3 eurocent daarbuiten. De
handelsuren van de turbo’s op Euro-
next (9u tot 18u30) overlappen slechts
gedeeltelijk met die van de Nasdaq.
Facebook Turbo short (laag risico)
Isin-code: NL0011240288
Munt: EUR
Financieringsniveau: 163,44
Referentieprijs: 111,85
Stoploss: 143,1
Hefboom: 2,18
Koers: 4,67/4,69

De stoploss van deze turbo short van
uitgever GS Markets bevindt zich 28%
boven de huidige koers en ook bijna
19% boven het recordniveau van mei.
Het risico is bijgevolg erg laag, maar
ook de hefboom blijft beperkt tot 2,18.
Facebook Turbo short (gemiddeld risico)
Isin-code: NL0011239124
Munt: EUR
Financieringsniveau: 145,33
Referentieprijs: 111,85
Stoploss: 127,3
Hefboom: 3,35
Koers: 3,05/3,07

Bij deze turbo short van dezelfde uit-
gever is het verschil tussen de stoploss
en de referentieprijs teruggevallen naar
bijna 14%, maar ook hier ligt het stop-
lossniveau nog boven de historische
topkoers van Facebook. De hefboom
ligt ongeveer de helft hoger dan in het
defensieve scenario.
Facebook Turbo short (hoog risico)
Isin-code: NL0011815303
Munt: EUR
Financieringsniveau: 129,98
Referentieprijs: 111,85
Stoploss: 120,3
Hefboom: 6,18
Koers: 16,1/16,2

Deze turbo short op Facebook van
uitgever BNP Paribas Fortis laat een
hogere hefboom en dus wat meer risico
toe. Bij dit exemplaar bedraagt het ver-
schil tussen de stoploss en de actuele
koers van Facebook nog maar 7,5%.
Opgelet: turbo’s met een individueel

aandeel als onderliggende waarde zijn
op dit moment nog onderhevig aan de
speculatietaks. Er is sprake van om die
belasting aan te passen, maar voorals-
nog worden winsten die binnen de zes
maanden worden gerealiseerd belast
tegen 33%. U kunt die heffing vermij-
den door deze turbo’s langer dan een
halfjaar in portefeuille te houden. �

Derivaten

Twee shortkandidaten voor 2016
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Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

De Belgische en de Nederlandse bankaandelen kregen
rake klappen door de brexit. Omdat de Bel-20-index
goed voorzien is van financiële waarden (Ageas, KBC
en ING Groep) leidde dat tot verliezen die hoger uitvielen
dan bij de meeste andere Europese aandelenindexen.
De koersen van de verzekeraars gingen eveneens onder-
uit, maar daar waren de verliezen iets kleiner dan bij
de bankwaarden. Ook de koers van KBC liep aanzienlijke
averij op. In twee dagen tijd ging zowat een kwart van
de beurswaarde in rook op. De steun op 45EUR begaf
het maandag en de steun op 40EUR werd onder druk
gezet. Kan die ook het tij niet keren, dan behoort een
daling richting 30EUR tot de mogelijkheden. Bij een
opleving zouden we posities afbouwen.

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

Het duurde niet lang voor de verkoop van de eerste
zinkmijn van Nyrstar werd aangekondigd. Nyrstar
meldde dat het de Chileense El Toqui-mijn heeft verkocht
aan de Australische groep Laguna Gold Ltd voor 25mil-
joen USD. Dat bedrag kan nog oplopen, maar dat hangt
voor een groot stuk af van de koersontwikkeling van
de zinkprijs, meer bepaald op de eerste 7,9miljoen ton
die na het sluiten van de deal worden ontgonnen, te
beginnen met koersen van 2100USD per ton. Als de
zinkprijs 2300USD per ton bedraagt, kan Nyrstar 19,5mil-
joen USD extra opstrijken. Als de transactie wordt afge-
rond, krijgt Nyrstar een bedrag van 12miljoen USD,
waarna de resterende 13miljoen USD over een periode
van vier jaar wordt betaald.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De onverwachte brexit veroorzaakte wereldwijd een
enorme ravage bij de bankaandelen, maar vooral in
Europa. Een van de grootste slachtoffers was Deutsche
Bank, waarvan de koers tot een nieuw dieptepunt daalde.
De analisten menen dat de brexit de zwakke economische
groei in Europa een verdere slag kan toebrengen en dat
de periode van lage rente kan voortduren. De koers van
Deutsche Bank gaf terrein prijs onder hoge volumes,
wat technisch bekeken extra negatief is. De steun op
13EUR – nu de eerste weerstand – begaf het maandag.
Op 15EUR ligt nieuwe weerstand.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Bij de Britse banken gaat de palm van het ergst geraakte
aandeel naar Royal Bank of Scotland, dat voor 73% in
handen van de Britse overheid is. De plannen om een
stuk ervan te verkopen lijken in de huidige omstandig-
heden opnieuw te moeten worden opgeborgen. Omdat
de Schotten zich met een grote meerderheid hadden
gekant tegen de brexit, lijdt deze bank nog bijkomend
onder de onzekerheid over het mogelijke Schotse refe-
rendum om bij Europa te blijven. De koers van RBS viel
onder de bodem van 205 GBp, een duidelijk baissesig-
naal.
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Tot de best presterende olieprodu-
centen op een nog altijd weerbar-
stige markt behoort het Franse

Total (41,01 EUR). Tijdens het eerste
kwartaal van dit jaar presteerde de
groep heel wat beter dan de andere
oliemajors. De gemiddelde prijs van
ruwe olie bedroeg toen 33,9USD per
vat, of 37% minder dan in dezelfde
periode van 2015. Weliswaar daalde
de aangepaste nettowinst van Total
met 37%, maar dat was heel wat beter
dan de andere olieproducenten. Als
een geïntegreerde speler kon Total pro-
fiteren van de stijging van de marges
in de petrochemie, al liggen die 25%
onder hun piekniveau van vorig jaar.
De Franse groep schroefde haar

investeringsbudget terug tot 18 à
19miljard USD per jaar tegenover ruim
25miljard USD in de afgelopen jaren.
Dat moet de kasstromen ten goede
komen, die essentieel zijn voor de uit-
betaling van het royale dividend.
Vorig jaar volstonden de kasstromen
helaas niet om de investeringen en het
dividend te betalen. Op termijn moet
de olieprijs verder herstellen, zodat
Total niet wordt verplicht in het divi-
dend te knippen. De groep blijft niet
bij de pakken zitten en nam onlangs

de Belgische energiehandelaar Lam-
piris en het Franse Saft Groupe over.
Saft is een producent van batterijen
voor industrieel gebruik.
Met een verwachte koers-winstver-

houding van 16 voor dit jaar en een
brutodividendrendement van 5,5%
menen we dat op termijn hogere koer-
sen mogelijk zijn voor Total.

Defensieve callspread
Koop call jun ’1738 @ 5,15EUR
Schrijf call jun ’1742 @ 3,05EUR

Voor de call juni 2017 met uitoefen-
prijs 38, een contract met een looptijd
van bijna een vol jaar, moet u 515EUR
neertellen. Meer dan de helft daarvan
recupereert u als u gelijktijdig de call
42 met dezelfde afloopdatum schrijft,
waaraan een premie van 305EUR
hangt. Uw inzet – en uw maximale
verlies – bedraagt dus 210EUR (515 –
305). Uw break-even bevindt zich op
40,10EUR, of 2,5% onder de huidige
koers. Noteert de koers van Total op
de vervaldag minstens 42EUR, dan
behaalt u de maximale winst van
190EUR of bijna een verdubbeling van
uw inzet. Om dat te bereiken, moet
de koers van het aandeel slechts met
2% aantrekken.

Agressievere callspread
Koop call jun ’1740 @ 4,05EUR
Schrijf call jun ’1746 @ 1,60EUR

In deze agressieve callspread inves-
teert u 245EUR (405 – 160), want u
betaalt 405EUR voor de aankoop van
de call juni 2017 met uitoefenprijs 40,
terwijl u 160EUR opstrijkt voor het
schrijven van de call 46 met dezelfde
afloopmaand. Op de vervaldag boekt
u winst noch verlies bij een koers van
42,45EUR, of 3% boven de huidige
koers van Total. Bij nog hogere koersen
belandt u in de plus en als 46EUR
wordt aangetikt, behaalt u de maxi-
male winst van 355EUR, of 145% meer
dan uw inzet. Om dat te verwezenlij-
ken, moet de koers van het Total-aan-
deel met 11% opwaarderen.

Put schrijven
Schrijf put jun ’1740 @ 4,85EUR

Het schrijven van een ongedekte put
is mogelijk de beste strategie, op voor-
waarde dat u uw nek niet te ver uit-
steekt. U krijgt 485EUR voor het schrij-
ven van de put juni 2017 met uitoe-
fenprijs 40. Dat impliceert dat u op de
vervaldag safe bent zolang de koers
hoger dan 35,15EUR ligt. U beschikt
dus over een baissemarge van 14%. �

Ik ben aandeelhouder van Genticel.
Wat raadt u me aan na de tegenval-
lende studieresultaten van ProCer-
vix?
Genticel is gespecialiseerd in de ont-

wikkeling van therapeutische vaccins
die het humaan papillomavirus (HPV)
in een zo vroeg mogelijk stadium
bestrijden. HPV is een virus dat kan
leiden tot baarmoederhalskanker en
waarvoor momenteel geen therapeu-
tische behandeling in een vroeg sta-
dium bestaat. Met ProCervix – intus-
sen omgedoopt tot GTCL001 – loopt
sinds begin 2014 een Europese fase II-
studie met 233 patiënten, en sinds

vorig jaar een fase Ib-studie in de Ver-
enigde Staten.
Het aandeel maakte in januari al een

flinke duik (afgerond van 6 naar 3EUR
per aandeel), nadat GTCL001 het pri-
maire eindpunt na twaalf maanden
opvolging niet behaalde. Het manage-
ment bleef echter positief, omdat in

belangrijke deelgroepen – vrouwen
minder dan 30 jaar en met een normale
baarmoederhals en beperkte infectie
– de werking wel statistisch significant
bleek. In april bleek na verdere analyse

de werking zelfs statistisch aantoon-
baar voor 80% van de doelgroep.
Bovendien bleek uit eerdere weten-
schappelijke studies dat bij zwaardere
infecties vaccins meer tijd nodig heb-
ben, wat ruimte tot optimisme liet voor
de resultaten achttien maanden na de
behandeling. Vorige week bleek echter
dat het primaire eindpunt ook na acht-
tien maanden niet werd behaald, en
dat ook de positieve trend meetbaar
na twaalf maanden in de genoemde
deelgroepen niet overeind bleef.
Het is nu nog wachten tot begin 2017

op de volledige studieresultaten na
24 maanden opvolging, maar het is
duidelijk dat de plannen voor een
grote fase III-studie in Europa en de
Verenigde Staten mogen worden
opgeborgen. Uiteraard is dat een

Opties

Haussecombinaties op Total

Lezersvragen

GENTICEL KREEG 
EEN MOKERSLAG 
TE VERWERKEN.



mokerslag voor Genticel, want voor
de rest oogt de pijplijn pover, met naast
GTCL001 enkel nog het preklinische
kandidaat-vaccin GTCL002. Dat vac-
cin bestrijdt vier bijkomende HCV-
types, naast de meest voorkomende
types 16 en 18 waarvoor GTCL0001
werd ontwikkeld. Daarnaast vloeit
mogelijk dit jaar nog een mijlpaal -
betaling voort uit het samenwerkings-
verband met het Indian Serum Insti-
tute voor de ontwikkeling van thera-
peutische vaccins op basis van Vaxi-
clas, het gepatenteerde technologische
platform van Genticel. Eind maart had
het Franse biotechbedrijf 18,8miljoen
EUR cash (cashburn van 3miljoen
EUR in het eerste kwartaal), voldoende
voor nog ongeveer twee jaar.
De huidige marktkapitalisatie van

28miljoen EUR tegen een koers van
1,8EUR per aandeel kent dus nauwe-
lijks nog waarde toe aan de technolo-
gie van Genticel. We zien echter geen
significante koerstriggers, enzouden
elke koersopleving aangrijpen om
posities af te bouwen.

Wat moet ik concreet doen om een
schadeclaim in te dienen voor de gele-
den schade door het milieuschandaal
bij Volkswagen? 
Het gigantische milieuschandaal dat

in september 2015 losbarstte bij de
Duitse autobouwer Volkswagenblijft
de gemoederen beroeren. Volkswagen
zette daarvoor al 16,2miljard EUR
opzij. Het bedrijf trof onalngs een eer-
ste belangrijke schikking in de Ver-
enigde Staten, voor het uitbetalen van
een schadevergoeding van in totaal
10miljard USD tegenover 480.000
gedupeerde autobezitters, met daar-
naast ook nog voor 4,7miljard USD
milieugerelateerde boetes. Wereldwijd
zijn er 11miljoen wagens in het schan-
daal betrokken.
In Europa is Volkswagen tot nu niet

bereid tot het uitkeren van een scha-
devergoeding, enkel tot het herstellen
van de schade. Maar het laatste woord
is daarover nog niet gezegd. Onlangs
startte in Duitsland een gerechtelijk
onderzoek tegen voormalig bestuurs-
voorzitter Martin Winterkorn, die
wordt verdacht van marktmanipula-
tie. Mogelijk wordt dat onderzoek nog
uitgebreid naar andere bestuurs- en
managementleden, waaronder huidig
bestuursvoorzitter Matthias Müller
en topman Hans Dieter Pötsch.

Dat opent perspectieven voor de
aandeelhouders, die zich intussen ook
niet onbetuigd lieten. Onder meer de
Nederlandse Stichting Volkswagen
Investors Claims, Deminor en de VFB
(de Vlaamse Federatie van Beleggers)
zijn actief, die laatste in samenwerking
met DSW (Deutsche Schutzvereini-
gung fur Wertpapierbesitz), een geres-
pecteerde Duitse beleggersvereniging
met een sterke juridische inslag.
Belangrijk is wel dat schadeclaims in
Duitsland onderhevig zijn aan een
verjaringstermijn, die in dit geval ligt
op 18 september 2016, één jaar na het
bekendmaking van het schandaal.

In Duitsland kunnen beleggers zich
aansluiten bij een zogenoemde model-
gevalprocedure, de Amerikaanse
tegenhanger van de classaction. Aan-
gezien dat alleen kan nadat een recht-
bank zo’n procedure heeft ingeleid,
en dat wellicht niet zal gebeuren tegen
18 september, raadt DSW beleggers
aan individueel voor 18 september
een eis tot schadevergoeding in te die-
nen in Duitsland, en daarbij een toe-
passing van de modelgevalprocedure
aan te vragen. Geen vanzelfsprekende
zaak dus, waarbij de kosten moeten
worden afgewogen tegenover de
mogelijke schadevergoeding. �
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MAANDAG 4 JULI
EU: PPI
Frankrijk: autoverkoop
VS: beurs New York gesloten (Nationale
feestdag)

DINSDAG 5 JULI
België: detailhandel
Duitsland: PMI diensten (def.)
EU: PMI diensten (def.)
EU: detailhandel
Frankrijk: PMI diensten (def.)
Japan: PMI diensten (def.)
VS: industriële bestellingen
VS: ondernemersvertrouwen ISM

WOENSDAG 6 JULI
Duitsland: industriële bestellingen
EU: industriële importprijzen
VS: hypotheekaanvragen
VS: handelsbalans
VS: PMI diensten (def.)

DONDERDAG 7 JULI
Duitsland: industriële productie
Frankrijk: handelsbalans
VS: ADP-banenrapport
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: olievoorraden
Van de Velde: omzetcijfers 1H

VRIJDAG 8 JULI
Duitsland: handelsbalans
Duitsland: betalingsbalans
EU: betalingsbalans
Frankrijk: industriële productie
VS: banenrapport juni

DIEN VOOR 
18 SEPTEMBER EEN EIS

TOT SCHADEVERGOEDING
IN, ALS U VW-

AANDEELHOUDER BENT.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Agenda
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

De brexit lijkt wel een doos van
Pandora die wordt openge-
trokken. Vooral de weerslag

op de financiële sector (lees p. 9) is bij-
zonder heftig. In die turbulentie is het
voorlopig nog een lichtpunt dat de
bodem van februari op de Europese
aandelenmarkten niet werd wegge-
slagen. Dat zou een heel negatief sig-
naal zijn. Voor wie de paraplu tijdig
heeft opengetrokken, is er tijd om na
te denken over wat de mogelijkheden
zijn zodra de donder en bliksem van
de brexit is voorbijgetrokken.
We kijken vooral uit naar de ver-

sterking van de bestaande thema’s.
Als we grasduinen in de stukken van

de voorbije maanden, dan springen
twee waarden er wat uit. Om te
beginnen is er Argen-X (zie Flash in
IB24B), dat een mooie aanvulling kan
zijn voor het thema vergrijzing.
Alleen heeft het aandeel de voorbije
dagen en weken slechts even onder
druk gestaan. Het beloftevolle bio-
techbedrijf in kanker en immuun-
ziekten heeft bovendien onlangs nog
30miljoen EUR bijgetankt (ongeveer
één jaar cashverbranding). Daarop
willen we een langetermijnengage-
ment nemen via een aankooplimiet,
die de komende tijd eventueel kan
worden bijgesteld.
Dat geldt ook voor de Britse palm-

olieplantagegroep Anglo-Eastern
Plantations (zie IB20AB). Elders in dit
nummer (p. 7) kunt u lezen over de
rooskleurige langetermijnperspectie-
ven voor palmolie. Boven op de
zwakke beursprestatie sinds het jaar-
begin (-23%) – bijvoorbeeld ten
opzichte van Sipef – krijgen we nu als
eurobeleggers nog 10% korting door
de daling van het pond (GBP). In euro
(EUR) is het aandeel van Anglo-Eas-
tern Plantations eigenlijk zowat een
derde goedkoper geworden. Dat
mogen we als een serieuze kans
beschouwen. Vandaar de aankoop -
limiet om het thema landbouw te ver-
sterken. �

Op de loer na de brexit

+4,7%

Aankoop: We tekenen in op 50 nieuwe aandelen Fagron tegen 5,16 EUR; we kopen 600 aandelen Anglo-Eastern Plantations tegen
maximaal 392,5 pence (PNC) en 150 aandelen Argen-X tegen maximaal 11,15 EUR
Verkoop: -
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
scan dan deze code en ontdek onze site.


