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V orig jaar rond deze tijd
waren de meeste eco-
nomen en beleggers in

de ban van de stijgende
rente, en vooral dan de Ame-
rikaanse rente. Dat de drem-
pel van 3 procent werd over-
schreden, leidde tot
zenuwachtigheid. Later op
het jaar zou de Amerikaanse
tienjaarsrente zelfs tot 
3,2 procent stijgen, vooral
onder druk van de almaar
oplopende korte rente door
de opeenvolgende rentever-
hogingen van de Ameri-
kaanse centrale bank.
Maar kijk, intussen is de Fe-
deral Reserve minstens voor
even gestopt met rentever-
hogingen, heeft de Europese
Centrale Bank (ECB) welis-
waar de kwantitatieve ver-
soepeling (het opkopen van
obligaties) achter zich gela-
ten, maar wordt de kans
steeds kleiner geacht dat de
ECB meteen aan het begin
van het najaar met een eer-
ste renteverhoging zal uit-
pakken. Bovendien circu-
leert het denkspoor van een
nieuw rondje TLTRO (targe-
ted longterm refinancing ope-

rations, of goedkope kredie-
ten voor de Europese
banken). De Amerikaanse
tienjaarsrente noteert niet
langer op 3,2 maar op 
2,7 procent, en de Duitse
tienjaarsrente bevindt zich
opnieuw in de buurt van 
0 procent.

Logisch dat wordt beweerd
dat TINA (‘there is no alter-
native’) terug is: er is geen
alternatief voor aandelen.
Het speelt zeker een belang-
rijke rol in het algemene
beursherstel sinds Kerst-
avond.

Bezorgde Greenspan
Het is heel opvallend dat de
verdere wereldwijde schul-
denopbouw helemaal niet
wordt verrekend in de obli-
gatiekoersen van overheden.
Die worden nog altijd als
heel solide gezien, hoewel
de voorbije maanden nog
maar eens hebben aange-
toond dat de kans groot is
dat de westerse wereld naar
een structureel lage groei
evolueert, en dat ook de pe-
riode van supergroei in de
opkomende landen achter
de rug ligt. Intussen heeft
ook China het afgelopen de-
cennium een forse schuld-
positie opgebouwd.
Zorgwekkend is dat er op-
nieuw een schuldenexplosie
is in de Verenigde Staten.
Vóór de bankencrisis be-
droeg de uitstaande schuld
van de Amerikaanse over-
heid ruim 4000 miljard dol-
lar. Deels door de forse ver-

laging van de vennoot-
schapsbelasting door presi-
dent Donald Trump (het te-
kort bedroeg 779 miljard
dollar in het eerste fiscale
jaar onder Trump) is de
Amerikaanse overheids-
schuld opgelopen tot in de
buurt van 16.000 miljard
dollar, of een verviervoudi-
ging in een decennium tijd.
Bij ongewijzigd beleid drei-
gen de Verenigde Staten al-
leen al in het fiscale jaar
2022 zelfs 1000 miljard dol-
lar extra schuld erbij te krij-
gen.
Alan Greenspan, die van
1987 tot 2006 gouverneur
van de Amerikaanse centrale
bank was, heeft zijn be-
zorgdheid daarover uitge-
sproken. Politiek doen be-
grotingstekorten er niet toe,
maar het gaat volgens
Greenspan om de gevolgen.
Hij vindt dat de markten te
weinig aandacht hebben
voor die schuldenexplosie.
Hij vreest dat de Verenigde
Staten over afzienbare tijd
zitten opzadelen met stagfla-
tie (het samengaan van eco-
nomische stagnatie met in-
flatie). Dat is een heel
ongunstig scenario, bijvoor-
beeld voor Wall Street. z
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CHAT mee op donderdag 28/2
van 12 tot 13 uur!

De Amerikaanse
overheidsschuld is
opgelopen tot in de
buurt van 16.000

miljard dollar.
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7C SOLARPARKEN

Vliegende start van 2019  

Na het recordjaar 2018
nam de Belgische uitba-
ter van zonnepanelen-

of pv-parken in voorname-
lijk Duitsland een vliegende
start in 2019. Het geïnstal-
leerde vermogen klom in
2018 met een record van 36
megawatt naar 154 mega-
watt, een aanzienlijke groei-
versnelling tegenover de ge-
middelde groei met 15
megawatt in de drie voor-
gaande jaren. Uit het strate-
gische plan 2018 tot 2020
bleek dat het verhoogde
groeitempo dit jaar zal door-
zetten.
Via een investeringsplan van
107 miljoen euro wil 7C te-
gen eind 2020 zelfstandig
groeien tot een groepsver-
mogen van 220 megawatt.
Het vorige plan voorzag in
een groei tegen eind 2019 tot
200 megawatt, waarvan 
50 megawatt via kleine par-
ticipaties in projecten van
externe investeerders. Na
nauwelijks twee maanden is
het geïnstalleerde vermogen
al met 12 megawatt toegeno-
men tot 166 megawatt.
In januari berichtte 7C over
de bouw van een reeks klei-
nere projecten voor in totaal
6 megawatt en de aankoop
van een bestaande installatie
van 0,9 megawatt voor 9 mil-
joen euro, met een ver-
wachte jaarlijkse omzet van
0,9 miljoen. Op 19 februari
volgde een investering van
14 miljoen euro (waarvan
9,1 miljoen bestaande schul-
den) met een verwachte
jaarlijkse bedrijfskasstroom
(ebitda) van 1,4 miljoen.
Enerzijds neemt 7C drie niet
optimaal beheerde projecten
over uit 2008, 2009 en 2010
met een totale capaciteit van
3,2 megawatt, en een opera-
tionele windmolen met een

vermogen van 2,78 mega-
watt. Dit laatste is opmerke-
lijk, want tot nog toe inves-
teerde 7C enkel in
fotovoltaïsche parken (PV).
Het gaat om een opportunis-
tische overname en in de
wetenschap dat een mix van
90 procent PV-parken en 10

procent windparken de stan-
daardafwijking van de jaar-
lijkse productie vermindert
van 4 procent naar 3 pro-
cent. Hoe lager de afwijking,
hoe aantrekkelijker voor een
investeerder. Windenergie
heeft een veel hogere stan-
daardafwijking van 12 pro-
cent. Beperkte bijkomende
investeringen in windener-
gie zijn mogelijk, maar
maximaal tot 10 procent van
het vermogen.
Het belangrijkste element
van de aankondiging op 
19 februari was de overname
van het actieve beheer (as-
setmanagement) van een
portefeuille PV-parken van
Ernst Russ (een Duits beurs-
genoteerd bedrijf dat vooral
actief is in de scheepvaart)
met een gezamenlijk vermo-
gen van liefst 77 megawatt.
7C wordt geen eigenaar van
die parken, maar heeft wel
het beslissingsrecht over alle

operationele aspecten (ver-
zekeringen, componenten).
7C wijst erop dat de parken
perfect passen in het over -
nameprofiel. Het is dus mo-
gelijk dat op termijn onder-
delen van de portefeuille
worden gekocht. De over-
name is een eerste belang-
rijke stap in het langeter-
mijnplan om tegen 2025 een
vermogen uit te bouwen van
500 megawatt, inclusief ac-
tiva onder beheer.
De komende periode gaat de
aandacht naar het integreren

van de recente overnames,
maar later op het jaar volgen
nieuwe investeringen. Voor
de financiering van het stra-
tegische plan tot 2020 zal 7C
nog 16 miljoen euro extra ka-
pitaal ophalen. Daarvoor zal
tijdens de aandeelhouders-
vergadering in juni een ver-
hoging van het toegestane
kapitaal worden gevraagd.
We verwachten op basis van
de sterke eerste negen
maanden en het meer dan
gemiddeld zonnige vierde
kwartaal dat de jaarcijfers
op 23 april minstens de ver-
hoogde doelstellingen van
33 miljoen euro ebitda en
een nettokasstroom van
0,52 euro per aandeel zullen
evenaren.

Conclusie
Het aandeel van 7C Solar-
parken steeg dit jaar al met
10 procent. Met de over-
name van het actieve beheer
van een portefeuille van 77
megawatt neemt 7C al een
aanzienlijk voorschot om uit
te groeien tot een volwaar-
dige Tier-2 speler (eigen
portefeuille van 200 mega-
watt en 200 miljoen euro
beurswaarde). Dat moet de
waardering geleidelijk op-
trekken tot 6 keer de netto-
kasstroom per aandeel (mo-
menteel 5,1 keer). We
bevestigen voorlopig het
koersdoel van 3 euro, op ba-
sis van een verhouding van
5,5 keer de verwachte netto-
kasstroom van 0,55 euro per
aandeel in 2019. z

Koers: 2,84 euro
Ticker: HRPK GY
ISIN-code: DE000A11QW68
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 151,6 miljoen euro
Verwachte k/w 2018: 25
Verwachte k/w 2019: 23
Koersverschil 12 maanden: +19%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10,5%
Dividendrendement: 3,5%

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

inside beleggen aandelen
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De uitbater van
zonnepanelenparken
doet een eerste stap

in windenergie.
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Zes maanden geleden
verschenen voor het
eerst weer positieve

 berichten over Coca-Cola
Company. Met suikervrij als
toverwoord leek de Ameri-
kaanse frisdrankenreus op-
nieuw op het groeipad
 terechtgekomen. De
schwung leek terug. Het
bleek schijn. De weinig
sprankelende vierdekwar-
taalresultaten en vooral de
vlakke vooruitzichten voor
dit jaar leidden tot de
scherpste koersval in ruim
een decennium. Het ma-
nagement is er zich van be-
wust dat de gemiddelde

jaarlijkse groei van de ver-
koop van frisdranken de
voorbije vier jaar nul pro-
cent bedroeg. Het toene-
mende gezondheidsbewust-
zijn in de westerse wereld
drukt de consumptie van
suikerrijke en kunstmatig
gezoete dranken. Daarnaast
is er het toenemende prijs-
bewustzijn, wat consumen-
ten naar huismerken of zelf-
gemaakte frisdranken drijft.
Coca-Cola Company bezit
nog altijd vier van de popu-
lairste frisdranken ter we-
reld (Coca-Cola, Sprite,
Fanta en Diet Coke) en be-
schikte in 2017 nog over een
wereldmarktaandeel van
40,2 procent. Maar de
winstgroei was allesbehalve
ronkend de voorbije jaren.
In de periode 2014-2018 be-

droeg de winst per aandeel
2,04 dollar per aandeel
(2014), 2,00 dollar (2015),
1,91 dollar (2016 en 2017) en
vorig jaar 2,08 dollar per
aandeel. Dat laatste cijfer is
eindelijk nog eens een ver-
betering van 9 procent,
maar nog altijd nauwelijks
meer dan vijf jaar geleden.
Bovendien geeft de bedrijfs-
leiding aan dat het voor
2019 niet meer beter wordt,
terwijl de analistenconsen-
sus op 2,22 dollar stond. De
zwartepiet voor de teleur-
stellende vooruitzichten
gaat naar de sterke dollar.
De winst van 43 dollarcent
per aandeel in het vierde
kwartaal lag duidelijk boven
de 39 dollarcent in het laat-
ste kwartaal van 2017, maar
dat cijfer kwam deze keer
niet uit boven de analisten-
consensus (ook 43 dollar-
cent). Ook de omzet van
7,08 miljard dollar lag in lijn
met de gemiddelde analis-
tenverwachting van
7,07 miljard dollar.
De in 2017 benoemde en
midden vorig jaar nog zo
bejubelde CEO James Quin-
cey wordt nu ook bedolven
onder de vraagtekens en de
twijfels, net zoals zijn voor-
ganger Muhtar Kent. Quin-

cey duwt de groep nog meer
richting gezondere dranken.
De focus ligt op minder sui-
ker (Coca-Cola Zero) en de
expansie van drankjes met
weinig of geen suiker (wa-
ters, waters met een
smaakje, fruit- en groente-
sappen, plantaardige en bio-
logische drankjes, energie-
drankjes, ijskoffie en

ijsthee). Maar in het laatste
kwartaal vielen de verkoop-
cijfers van een aantal
nieuwe dranken en sappen
tegen. Quincey zou bij over-
names soms te veel betalen
volgens de critici, zoals bij
de aankoop van de Britse
koffieproducent Costa.
Aan innovatie is er nochtans
geen gebrek. Gemiddeld
worden elk jaar tot 200
nieuwe producten of vari-
anten van bestaande dran-
ken gelanceerd. Bij ons zijn
FuzeTea (combinatie van
vruchtensap met ijsthee) en
AdeZ (granendranken)
voorbeelden van recente
lanceringen. Daarnaast is
Quincey ook een kosten -
bespaarder met een bijko-
mende knip in de uitgaven
van 800 miljoen dollar.

Conclusie
Midden vorig jaar zijn we
het aandeel van Coca-Cola
opnieuw beginnen te volgen.
Er was toen weer een winst-
groei in het boekjaar 2018.
Maar het wordt een verhaal
van vallen en opstaan om die
groei te bestendigen. De
waardering tegen 22 keer de
verwachte winst voor 2019
laat weinig ruimte voor ont-
goocheling en vereist een
lange periode van groei voor
de winst per aandeel. Die
lijkt er niet meteen te ko-
men. Vandaar dat we over-
gaan tot een adviesverlaging.
Pas als de koers weer onder-
aan de 40 dollar staat, zien
we voldoende opwaarts po-
tentieel. z

COCA-COLA

Het sprankelende is alweer weg

Verschenen op insidebeleggen.be
op 19 februari

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

Koers: 45,24 dollar
Ticker: KO US
ISIN-code: US1912161007
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 192,6 miljard dollar
K/w 2018: 22
Verwachte k/w 2019: 22
Koersverschil 12 maanden: +4%
Koersverschil sinds jaarbegin: -5%
Dividendrendement: 3,4%

G
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De teleurstellende
vooruitzichten voor
2019 leidden tot de
sterkste koersval in

tien jaar.



COFINIMMO

Werk van lange adem

De strategische bijsturing
van Cofinimmo is een
werk van lange adem,

maar ze werpt stilaan vruch-
ten af. De keuze voor minder
kantoorvastgoed en meer
zorgvastgoed maakt voor het
eerst in tien jaar een divi-
dendverhoging mogelijk. De
vastgoedvennootschap ver-
wacht voor dit jaar een winst
van 6,74 euro per aandeel, te-
genover 6,55 euro in 2018.
Dat geeft Cofinimmo vol-
doende vertrouwen om het
dividend over 2019 licht te
verhogen tot 5,6 euro per
aandeel, om te worden be-
taald in 2020.
Die milde groeivooruitzich-
ten na jaren van stagnatie
hebben het aandeel de voor-
bije weken uit een lange win-
terslaap gehaald. Het divi-
dendrendement is daardoor
gedaald tot 4,7 procent bruto.
Net zoals de meeste beurs -
genoteerde vastgoedven-
nootschappen noteert ook
Cofinimmo met een premie
ten opzichte van de intrin-
sieke waarde. Voor Cofi-
nimmo blijft die premie be-
perkt tot ongeveer 15
procent. Dat geeft beleggers
de luxe zonder te grote
koersrisico’s te kiezen voor
het relatief aantrekkelijke di-
videndrendement van Cofi-
nimmo.
Verwacht niet dat Cofi-
nimmo een groeiaandeel
wordt. Eerst moet het bedrijf
op de proppen komen met
bijkomende grote investerin-
gen, liefst in zorgvastgoed,
en liefst met een aantrekke-
lijk rendement. In 2018
klaarde het management die
klus, want vorig jaar werd
300 miljoen euro geïnves-
teerd in zorgvastgoed. Voor
2019 zijn de investerings-
plannen voorlopig minder

ambitieus. In zorgvastgoed
staat netto voor 96 miljoen
euro op het programma, ter-
wijl op de kantoormarkt
netto 24 miljoen wordt geïn-
vesteerd. De schuldgraad is
met 43 procent zeker niet
overdreven hoog, maar het
management wil die schuld-
graad in de buurt van 45 pro-

cent houden. Bij een nieuwe
grote deal zal een kapitaal-
verhoging nooit ver weg zijn,
maar dat hoeft geen drama te
zijn voor de aandeelhouder,
als de winst per aandeel min-
stens op peil blijft. Cofi-
nimmo zou dus moeten her-
halen wat het in 2018 heeft

gedaan. De kapitaalverho-
ging van 155 miljoen euro
maakte het mogelijk stevig te
investeren in zorgvastgoed,
waardoor de winst per aan-
deel licht steeg.
Eenvoudig wordt dat niet,
want de rendementen op die
deals brokkelen af. Bij een
van de grootste deals van vo-
rig jaar, zeventien zorgcentra
in Duitsland, kon Cofinimmo
een brutorendement van on-
geveer 5,5 procent scoren. Bij
een aantal kleinere transac-
ties kon het een rendement
van 6 procent in de wacht
slepen. Die rendementen
zijn lager dan Cofinimmo in

het verleden heeft verdiend
op kantoorvastgoed, maar
het risico op leegstand is in
zorgvastgoed veel lager. 99,9
procent van het zorgvast-
goed is verhuurd, terwijl de
kantoorportefeuille een leeg-
stand van 12 procent kent. Bij
een bezetting van 100 pro-
cent is het nettorendement
op zorgvastgoed met 6 pro-
cent hetzelfde als op kan-
toorvastgoed. Soms is de
markt heerlijk perfect.
Dankzij de nieuwe investe-
ringen in vastgoed stegen vo-
rig jaar de huurinkomsten
met 3,4 procent, of 1,5 pro-
cent op een vergelijkbare ba-
sis. De extra inkomsten uit
nieuwe huurcontracten
(+2,7%) werden aangevuld
met de indexatie (1,4%),
maar gedeeltelijk geneutrali-
seerd door het vertrek van
huurders (-1,9%) en heron-
derhandelingen die wogen
op de huurprijzen (-0,7%).
Zorgvastgoed maakt de helft
van de portefeuille uit.

Conclusie
De licht aantrekkende winst
per aandeel en het vooruit-
zicht op een lichte verho-
ging van het dividend blie-
zen het aandeel nieuw leven
in. Door de koersstijging is
het dividendrendement ge-
daald tot 4,7 procent, maar
omdat de premie tegenover
de intrinsieke waarde be-
perkt blijft tot 15 procent,
wordt het risico nog altijd
voldoende vergoed. Nieuwe
deals moeten het nieuwe
elan nog bevestigen. z

Koers: 115 euro
Ticker: COFB BB
ISIN-code: BE0003593044
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,6 miljard euro
K/w 2018: 18
Verwachte k/w 2019: 18
Koersverschil 12 maanden: +13%
Koersverschil sinds jaarbegin: +8%
Dividendrendement: 4,7%

Verschenen op insidebeleggen.be
op xx februari

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

inside beleggen aandelen
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De milde
groeivooruitzichten
hebben het aandeel
uit een lange winter -

slaap gehaald.



Orange Belgium is de
enige telecomspeler in
België die nog groeit.

Dat zal ook in 2019 het geval
zijn, waardoor de heront-
dekking van het aandeel
voorlopig verder gaat. Die
aanhoudende groei is deels
te danken aan de openstel-
ling van de kabel, waardoor
Orange ook breedbanddien-
sten (internet en televisie)
aan zijn klanten kan aanbie-

den. Maar het bedrijf hield
ook goed stand op de mo-
biele markt met een hoger
dan verwachte toename van
het aantal abonnees. De
LOVE-bundel, die internet,
televisie en telefonie combi-
neert, kreeg er vorig jaar
77.000 klanten bij, wat het
totaal op 180.000 brengt. Dat
is nog klein bier tegenover
Telenet en Proximus, die 1,7
en 1,6 miljoen televisieklan-
ten hebben.
Dat grote verschil illustreert
de groeimarge in dat seg-
ment. Tot nu was het kabel-
aanbod van Orange verliesla-
tend door de hoge
groothandelstarieven die het
bedrijf moet betalen aan Te-
lenet en Voo voor het ge-
bruik van hun netwerken. In
het vierde kwartaal bleef de
negatieve bedrijfswinst
(ebitda) in het kabelsegment
beperkt tot 1,5 miljoen euro,
tegenover nog 3,5 miljoen
euro een jaar eerder. Over
het hele boekjaar was er een
negatieve ebitda van
16,4 miljoen euro, waarbij de

tweede jaarhelft (-5,6 mil-
joen) al beduidend beter was
dan de eerste (-10,8 miljoen).
Dat was te danken aan het
lagere klantenverloop en la-
gere kosten. De groothan-
delstarieven werden al ver-
laagd en zullen later dit jaar
verder dalen. Orange brengt
in de tweede jaarhelft een
nieuwe formule met enkel
breedbandinternet op de
markt. In het mobiele seg-
ment kreeg Orange er vorig
jaar 294.000 abonnees (post-
paid) bij, wat het totaal op
2,5 miljoen brengt.
De groei in het vierde kwar-
taal lag met 61.000 flink bo-
ven de verwachte 29.000. De
telecomgroep scoort vooral
door op prijs te concurreren
met Proximus en Telenet.
Ook de abonnementsformu-
les met ongelimiteerd data-
verbruik zijn een groot suc-
ces. Op groepsniveau klom
de omzet in het vierde kwar-
taal met 5,1 procent naar
342,2 miljoen euro, of 3 pro-
cent boven de consensus-
prognose. De ebitda kwam
11,4 procent hoger uit op
77,7 miljoen euro, wat 1 pro-
cent beter was dan ver-
wacht. Over heel 2018 be-
droeg de omzet 1,28 miljard
euro (+2,7%). De ebitda

daalde met 3,3 procent naar
286,1 miljoen euro. Orange
stelt voor het volledige boek-
jaar een lichte omzetgroei en
een ebitda tussen 285 en
305 miljoen euro voorop
(consensus: 285 miljoen).
De lancering van supersnel
5G-internet is voor onbe-
paalde tijd uitgesteld, door-

dat de regeringen het niet
eens geraken over de verde-
ling van de inkomsten die de
veiling voor 5G moet op-
brengen. Met de verkiezin-
gen in aantocht komt een
nieuwe poging ten vroegste
eind dit jaar. Dat heeft ook
gevolgen voor de uitrol van
5G bij de operatoren. Die
komt er ten vroegste eind
2020 of zelfs 2021. Gezien de
sterke groei van het mobiele
dataverkeer, kan de vertra-
ging een probleem vormen.
In het vierde kwartaal klom
het dataverbruik met 79 pro-
cent op jaarbasis naar 3,2 gi-
gabyte per maand.
Het uitstel betekent ook dat
de kapitaalinvesteringen dit
jaar stabiel blijven tegenover
2018. De nettoschuld daalde
op jaarbasis met iets meer
dan 15 procent naar
264,3 miljoen euro, of onge-
veer 0,9 keer de verwachte
ebitda van dit jaar. Zo kan
Orange nagenoeg de volle-
dige nettowinst als dividend
uitkeren.

Conclusie
Orange Belgium heeft ons
vertrouwen niet beschaamd.
We verwachten ook in 2019
een groei van de omzet en de
winst boven het sectorge-
middelde. De toenemende
volatiliteit op de beurzen is
in principe goed nieuws
voor een defensieve sector
zoals telecom, met stabiele
kasstromen en een behoor-
lijk dividend. Ondanks de
koersstijging blijft de waar-
dering binnen de perken. z

ORANGE BELGIUM

Klein wordt groter

Verschenen op insidebeleggen.be
op 20 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Koers: 17,76 euro
Ticker: OBEL BB
ISIN-code: BE0003735496
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,07 miljard euro
K/w 2018: 33
Verwachte k/w 2019: 17
Koersverschil 12 maanden: +21%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: 2,8%

G
F

Orange Belgium is 
de enige telecom -

speler in België 
die nog groeit.
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S inds de aankondiging
van een stevig aandelen-
inkoopprogramma op 

15 november is de koers van
het Canadese goudroyalty-
en streamingbedrijf Sand-
storm Gold Royalties geste-
gen met ruim 40 procent.
Door tegen eind dit jaar
18,3 miljoen aandelen, of 
10 procent van de uitstaande
aandelen, in te kopen wil
Sandstorm sneller de signifi-
cante waarderingskloof met
zijn grotere sectorgenoten
verkleinen. Dat lijkt aardig te
lukken, want het aandeel
presteerde aanzienlijk beter
dan dat van de grootste spe-
ler in de sector, Franco-Ne-
vada (+13%), en zelfs beter
dan Wheaton Precious Met-
als (+39%), dat in december
nochtans fors opveerde, na-
dat het met de Canadese be-
lastingdiensten een gunstig
compromis had gesloten
over een jarenlang belasting-
dispuut.
De voorbije vier weken
mocht Sandstorm geen eigen
aandelen inkopen vanwege
de gesloten periode voor de
jaarrapportering. Toch steeg
het aandeel in die periode
met 24 procent. Intussen
zijn 4,65 miljoen aandelen
ingekocht. De intentie blijft
het volledige programma uit
te voeren, maar met twee
nuances. De eerste is dat de
financiering louter gebeurt
met de eigen kasstromen.
Door de koersstijging zijn de
kosten, initieel voorzien op
70 à 85 miljoen dollar, stevig
opgelopen. Het is daarom
waarschijnlijk dat de inkoop
nog enkele maanden in 2020
voortgaat. De tweede nu-
ance is dat het bedrijf geen
aandelen zal inkopen boven
de geschatte intrinsieke
waarde. Hoewel het bedrijf

geen mededelingen doet
over die schatting, stelde
CEO Nolan Watson dat de
koers nog altijd onder de in-
trinsieke waarde ligt.
Sandstorm kan terugblikken
op een recordjaar 2018. De
groepsproductie bedroeg in
het vierde kwartaal 14.182
troy ounce goudequivalent.
Dat was een lichte daling 

(-1%) tegenover het derde
kwartaal, maar een toename
met 17,9 procent tegenover
het vierde kwartaal van 2017.
Op jaarbasis klom de pro-
ductie met 5,5 procent tot
57.646 troy ounce goudequi-
valent, een nieuw record en
mooi binnen de herziene
vork van 56.000 à 60.000
troy ounce goudequivalent.
Zijn groei dankt Sandstorm
vooral aan de overname van
een royalty op de Houndé-
mijn in Burkina Faso eind
2017. De gemiddelde gereali-
seerde goudprijs klom 
1,5 procent hoger tot
1269 dollar per troy ounce,
en de jaaromzet steeg met 
7,1 procent tot 73,2 miljoen
dollar. De recurrente opera-
tionele kasstroom (zonder
eenmalige elementen) klom
met 9,3 procent, van 44 mil-
joen dollar naar 48,1 miljoen
dollar (+7,8% na negen
maanden tot 37,1 miljoen).
Sandstorm, dat traditioneel
voorzichtig is in zijn voor-
uitzichten, schuift voor 2019

een verwachte jaarproductie
van 63.000 à 73.000 troy
ounce goudequivalent naar
voren. De belangrijkste
groeimotoren dit jaar zijn de
heropstart van de Brazi -
liaanse Aurizona-mijn door
Equinox en de opstart van
de Argentijnse zilvermijn
Cerro Moro door Yamana
Gold. Onder impuls van de
verwachte opstart in 2022
van Hod Maden in Turkije
mikt Sandstorm tegen 2023
op een ruime verdubbeling
van de productie tot 143.000
troy ounce goudequivalent.
Op 18 januari kondigde Sand-
storm de overname van een
royalty van 0,9 procent aan
op het Fruta del Norte-goud-
project in Equador voor
32,75 miljoen dollar in cash.
Operator Lundin Gold zal de
productie in het vierde kwar-
taal opstarten. De deal zal
vanaf 2020 jaarlijks 3,5 à
4 miljoen dollar omzet aan -
leveren en werd gefinancierd
uit de kredietfaciliteit die in
december is opgetrokken van
150 miljoen naar 225 miljoen.

Conclusie
Door de recente stijging
heeft het aandeel van Sand-
storm in ijltempo zijn ach-
terstand op zijn grotere sec-
torgenoten verminderd van
ruim 50 naar 10 à 20 pro-
cent. Het aandeel zal dit jaar
blijven profiteren van het in-
koopprogramma. Rekening
houdend met het onder-
schatte Turkse project Hod
Maden, blijft de onderwaar-
dering op lange termijn aan-
zienlijk. z

SANDSTORM GOLD

Inhaalbeweging ingezet

inside beleggen aandelen
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Koers: 5,78 dollar
Ticker: SAND US
ISIN-code: CA80013R2063
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 1,04 miljard dollar
K/w 2018: 193
Verwachte k/w 2019: 64
Koersverschil 12 maanden: +24,6%
Koersverschil sinds jaarbegin: +25,1%
Dividendrendement: -

Het aandeel blijft dit
jaar profiteren van de
ondersteuning van het

inkoopprogramma.

IS

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 februari

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



S ibanye Stillwater heeft
zich in minder dan drie
jaar omgevormd van

een gouddelver met enkel
Zuid-Afrikaanse mijnen
naar een geografisch gedi-
versifieerd mijnbedrijf met
de focus op platinum group
metals of PGM (platina, pal-
ladium en rhodium). Na en-
kele overnames is de groep
uitgegroeid tot een belang-
rijke speler in dat segment.
Als de overname van Lon-
min doorgaat, wordt Siba-
nye de grootste platinapro-
ducent. In palladium is de
groep ongeveer even groot
als Amplats. Ze moet daar
enkel het Russische Norilsk
Nickel laten voorgaan.
De palladiumprijs klom de
voorbije weken naar een 
record. De wereldwijde pal-
ladiummarkt is in deficit
door de strengere emissie-
normen en de toenemende
populariteit van benzinemo-
toren. Tegelijk blijft de groei
van de productie beperkt.
Op groepsniveau bedroeg de
aangepaste bedrijfswinst of
ebitda vorig jaar 8,4 miljard
Zuid-Afrikaanse rand of
632 miljoen dollar. Na de
overname van Stillwater
staan de Amerikaanse PGM-
activiteiten (Stillwater en
East Boulder) in voor de
helft van de ebitda. De
ebitda-marge bedroeg 46
procent. De output van de
Zuid-Afrikaanse PGM-ac-
tiva (onder meer Rusten-
burg en Kroondal) is groter
dan de Amerikaanse, maar
hun aandeel in de ebitda is
met 34 procent kleiner. Dat
komt doordat de ebitda-
marge met 19 procent veel
lager ligt. Toch is dat een
flinke vooruitgang tegen-
over 2017, toen de marge
amper 12 procent bedroeg.

De vooruitgang is te danken
aan de hogere prijzen in
rand.
Minder goed verging het de
goudafdeling van Sibanye
(Kloof, Beatrix en Driefon-
tein). De ebitda daalde met
75 procent, waardoor goud
amper 16 procent bijdroeg
aan de groepswinst, tegen-
over 58 procent een jaar 
eerder. De ebitda-marge 
kelderde van 23 naar amper
7 procent. De belangrijkste
oorzaak was de staking van
de vakbond AMCU die aan

de gang is sinds 21 novem-
ber. Sibanye wil een aantal
verlieslatende mijnschach-
ten sluiten. Dat zou bijna
6000 arbeidsplaatsen kos-
ten. Ook enkele ongevallen,
een aardbeving en hogere
stroomprijzen drukten de
winst van de goudafdeling.
Op groepsniveau was er 
vorig jaar een nettoverlies
van bijna 2,6 miljard rand of

189 miljoen dollar. Dat is een
neveneffect van de belas-
tingverlaging in de Ver-
enigde Staten. Daardoor
werden oude belastingkre-
dieten ineens een stuk min-
der waard, waardoor die
moesten worden afgeboekt.
Het betreft een boekhoud-
kundige verliespost die geen

impact heeft op de kasstro-
men. Het verlies is een stuk
kleiner dan in 2017, toen 
Sibanye 4,4 miljard rand of
333 miljoen dollar in het
rood dook. Het aangepaste
nettoverlies bleef vorig jaar
beperkt tot 17 miljoen rand
of 1,3 miljoen dollar. De af-
bouw van de schulden liep
vertraging op door de
slechte prestatie van de
goudmijntak.
Sibanye had eind vorig jaar
21,3 miljard rand of 1,48 mil-
jard dollar schulden, tegen-
over nog 25,2 miljard rand
zes maanden eerder. Dat de
liquiditeitspositie toch ver-
beterde, is te danken aan
een streamingovereenkomst
met Wheaton Precious Me -
tals. De verhouding tussen
de nettoschuld en de ebitda
bedraagt 2,5. Het manage-
ment belooft dat het divi-
dend, dat vorig jaar werd ge-
schrapt, volgend jaar weer
wordt ingevoerd.

Conclusie
De prijsexplosie bij palla-
dium bleek een zegen voor
Sibanye. De recente klim zal
pas in de cijfers van 2019
zichtbaar zijn. Toch zijn er
heel wat aandachtspunten,
zoals de tegenvallende pres-
tatie van de goudmijnen en
de aanhoudende sociale on-
rust. Sibanye is tegen
1,3 keer de boekwaarde nog
altijd koopwaardig. Beleg-
gers moeten wel rekening
houden met een bovenge-
middeld risico. z

SIBANYE STILLWATER

Sociale onrust tempert euforie

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Koers: 4,27 dollar
Ticker: SBGL US
ISIN-code: US8257242060
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 2,45 miljard
K/w 2018: 11,5
Verwachte k/w 2019: 18,5
Koersverschil 12 maanden: -0,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +52%
Dividendrendement: -
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Het management
belooft dat er

volgend jaar weer
een dividend zal zijn.

Verschenen op insidebeleggen.be
op 22 februariBI



In tegenstelling tot bij
Orange Belgium verliep de
presentatie van de kwar-

taal- en jaarcijfers van Tele-
net niet in een optimistische
sfeer. Telenet zag vorig jaar
heel wat televisie- en inter-
netklanten overstappen naar
Orange, terwijl de groei in
de mobiele tak onder de ver-
wachtingen bleef. Op korte
termijn is er geen beter-
schap in zicht.
In het vierde kwartaal kreeg
Telenet er 9000 mobiele
abonnees bij, terwijl op een
toename met 15.000 werd
gerekend. Bij breedband -
internet en digitale televisie
stapten respectievelijk 9000

en 18.000 klanten over naar
de concurrentie. De impact
bleef relatief beperkt met
een omzetdaling van 0,8
procent naar 642,3 miljoen
euro. De brutobedrijfswinst
klom zelfs ruim 11 procent
hoger naar 333,1 miljoen
euro. Die stijging kwam er
door lagere marketinguitga-
ven, maar vooral doordat
Telenet niet langer huurgeld
moest betalen voor het ge-
bruik van het Orange-net-
werk.
Over heel 2018 zag Telenet
bijna 48.000 tv-klanten en
163.000 internetklanten ver-
dwijnen. Dankzij de over-
name van de dienstenleve-
rancier Nextel en SFR Belux
klom de jaaromzet naar
2,54 miljard euro. Organisch
was er een daling met 
1 procent.

Telenet voorspelt voor het
eerst sinds de beursgang een
winstdaling voor 2019. Dat is
geen verrassing, maar de
omvang is wel groter dan
verwacht. De omzet zal met
2,5 procent afnemen. Ook de
ebitda zal 1 tot 2 procent la-
ger uitkomen. De consensus
ging uit van een kleinere
omzetdaling (-1,3%) en een
afname van de ebitda met
slechts 0,5 procent.
Ongeveer 365.000 klanten
van Medialaan (Jim Mobile
en Mobile Vikings) stappen
over naar het netwerk van
Orange. Dat was een voor-
waarde van de mededin-
gingsautoriteit bij de over-
name van Base. Het
klantenverloop nam vorig
jaar overal toe maar was bij-
zonder hoog bij SFR Belux.
Door de ondermaatse net-
werkkwaliteit stapten veel
gebruikers over naar de con-
currentie. Telenet maakt
zich sterk dat de uitstroom
nu gestopt is. Met een beter
netwerk en goedkope tarie-
ven probeert het een deel
van de overstappers terug te
lokken.
Telenet plant extra investe-
ringen om in 2020 weer met
groei aan te knopen. Dit jaar
wordt een nieuwe decoder

gelanceerd en komen er
nieuwe abonnementsformu-
les. Een eerste werd al be-
kendgemaakt. Met de Yugo-
formule kun je tv kijken via
een smartphone-app.
De operationele kasstroom
zal dit jaar met 16 tot 18 pro-
cent toenemen. Het uitstel
van 5G zal voor lagere kapi-

taaluitgaven zorgen. De
prognose voor de vrije kas-
stroom bedraagt 380 tot
400 miljoen euro. Het mid-
delpunt van die vork ligt on-
der de consensusverwach-
ting van 398 miljoen euro en
ook onder het niveau van
vorig jaar (422 miljoen
euro). De nettoschuld liep
na de dividenduitkering op
naar 5,57 miljard euro of
4,3 keer de ebitda. Voor de
aandeleninkoop (300 mil-
joen euro) werd vorig jaar al
228,5 miljoen euro gespen-
deerd. De rest wordt in de
eerste jaarhelft besteed. Het
is de bedoeling dat pro-
gramma uit te breiden. Tele-
net wil de toestemming vra-
gen om de komende vijf jaar
tot 20 procent van de eigen
aandelen in te kopen. Het
wil ook weer een regulier
dividend invoeren.

Conclusie
Telenet is het grootste
slachtoffer van de groei van
Orange. Na het minder
goede vierde kwartaal en de
tegenvallende vooruitzich-
ten voor 2019 werd het aan-
deel flink afgestraft. Pas
vanaf 2020 kunnen nieuwe
producten en diensten weer
voor groei zorgen. Telenet
blijft wel vrij hoge kasstro-
men genereren. Het voor-
uitzicht op een regulier
 dividend en de aandelen -
inkoop moeten voor steun
zorgen. We sluiten ook een
nieuw bod van de moeder-
holding Liberty niet uit. Af-
wachten. z

TELENET

Uitzonderlijke omzet- en winstkrimp

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

Koers: 39,28 euro
Markt: Euronext Brussel
ISIN-code: BE0003826436
Ticker: TNET BB
Beurskapitalisatie: 4,6 miljard euro
K/w 2018: 18
Verwachte k/w 2019: 13,5
Koersverschil 12 maanden: -21%
Koersverschil sinds jaarbegin: +3%
Dividendrendement: -

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be
op 21 februari
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Telenet plant extra
investeringen om

vanaf 2020 
weer te groeien.



De jaarcijfers van Ware-
houses De Pauw
(WDP), de gereglemen-

teerde vastgoedvennoot-
schap (GVV) gespecialiseerd
in opslagruimten, werden
onthaald op applaus op alle
analistenbanken. Voor de zo-
veelste keer. WDP kondigde
bovendien een nieuw strate-
gisch groeiplan aan, deze
keer richting 2023, dat ana-
listen en beleggers ander-
maal kon bekoren. Het busi-
nessmodel klopt al heel wat
jaren bij de logistiekevast-
goedspelers. Deels door de
opkomst van de e-commerce
is er een structureel stij-

gende vraag naar extra capa-
citeit om goederen op te
slaan. Daarnaast is er de
structurele daling van de
rente, die expansie goedkoop
maakt en rendementsaande-
len zoals GVV’s extra aan-
trekkingskracht geeft. Kop-
pel daar nog een ervaren en
kwalitatief sterk manage-
ment aan vast, en je hebt alle
ingrediënten voor een sterk
beursverhaal.
WDP noteert twintig jaar op
de beurs. De afgelopen vijf
jaar presteerde het aandeel
(koersstijging plus dividend)
180 procent beter dan de Bel-
20-index (224 versus 40%).
Over tien jaar bekeken loopt
de extra return op tot 480
procent (662 versus 183%) en
over twee decennia zelfs tot
1760 procent (1885 versus
126%). Bij de beursgang be-
droeg de opslagcapaciteit

400.000 vierkante meter, in-
tussen is die opgelopen tot
4 miljoen vierkante meter.
Ook het afgelopen boekjaar
zette de groei door en heeft
het aandeel het beter gedaan
dan de referentie-index van
Euronext Brussel. De winst
per aandeel is gestegen van
5,6 euro over 2017 naar
6 euro vorig jaar, of een toe-
name met 7 procent.

De bezettingsgraad bleef
eind 2018 op een erg hoge
97,5 procent (97,4% eind
2017), met een ratio van 
90 procent voor de hernieu-
wing van contracten over de
voorbije vijf jaar. De combi-
natie van organische en ex-
terne groei leverde een stij-
ging van de huurinkomsten
met 21 procent op tot
173,8 miljoen euro. De ge-
middelde kosten van de fi-
nanciële schulden bedragen
2,4 procent, tegenover een
schuldgraad van net geen 52
procent. In lijn met de toe-
name van de winst per aan-
deel trekt WDP het dividend
op van 4,50 naar 4,80 euro
bruto per aandeel over het
boekjaar 2018 (+6,7%).
Het groeiplan 2019-2023
houdt een verdere toename
van de portefeuille met
1,5 miljard euro in (van
3,5 miljard eind 2018 naar
5 miljard in 2023), een toe-
name van de winst per aan-
deel met 6 procent per jaar
(of een stijging van 6 naar
8 euro per aandeel) en een
stijging van het brutodivi-
dend van 4,8 naar 6,5 euro
bruto per aandeel. De uit-
breiding van de portefeuille
moet gespreid gebeuren (elk
zowat 500 miljoen euro)
over de drie basisentiteiten:
België (aangevuld met
Luxemburg en Noord-Frank-

rijk), Nederland en Roeme-
nië. In de Benelux heeft
WDP een marktaandeel van
9 procent, in Roemenië zelfs
14 procent. Het is niet uitge-
sloten dat er nog een regio of
zelfs een land (Duitsland?)
bij komt. De ambitie voor dit
jaar is de winst per aandeel
op te krikken van 6 naar
6,50 euro per aandeel (+8%)
en het dividend te verhogen
van 4,80 naar 5,20 euro per
aandeel.
De intrinsieke waarde per
aandeel bedroeg eind vorig
jaar 71,2 euro per aandeel,
een klim met 12,9 euro tegen-
over de 58,3 euro per aandeel
eind 2017. Dat betekent dat
de beurskoers een premie
van 85 procent inhoudt te-
genover de intrinsieke
waarde. In 2009-2010 was
logistiek vastgoed veel min-
der sexy en was er nog geen
sprake van een premie.

Conclusie
Net zoals bijvoorbeeld Aedi-
fica is WDP een topbeleg-
ging. Alleen al daarom ver-
dient de GVV een actieve
opvolging. Maar voor die
topkwaliteit moet ook flink
worden betaald. Vandaag
wordt de geschatte intrin-
sieke waarde van 2022 à
2023 betaald, of de waarde
aan het einde van het aange-
kondigde groeiplan. Door de
aanhoudend sterke koers-
prestatie is het verwachte
brutodividendrendement
van 3,6 procent verre van
slecht, maar het is wel niet
meer top in de sector. z

WAREHOUSES DE PAUW

Topbelegging, topwaardering

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

Verschenen op insidebeleggen.be
op 19 februari

Koers: 133,20 euro
Ticker: WDP BB
ISIN-code: BE0003763779
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,07 miljard euro
K/w 2018: 20
Verwachte k/w 2018: 19
Koersverschil 12 maanden: +42%
Koersverschil sinds jaarbegin: +16%
Dividendrendement: 3,6%

Het groeiplan
2019-2023 wil de
winst per aandeel

opkrikken van 
6 naar 8 euro.
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inside beleggen markt in beeld

Over 2018 presteerde de ver-
zekeraar beter dan de ver-
wachtingen. Zo steeg de net-
towinst met 30 procent tot
809 miljoen euro. Per aandeel
werd 4,11 euro verdiend. Bij
constante wisselkoersen
steeg het premie-inkomen

met 3,6 procent. Het eigen
vermogen bedroeg 9,4 miljard
euro of 48,42 euro per aan-
deel. Ook in Azië zette Ageas
solide prestaties neer, al werd
de winst sterk beïnvloed door
de dalende aandelenmarkten.
Het brutodividend per aan-
deel wordt met 5 procent ver-
hoogd tot 2,20 euro. Door de
Fortis-schikking werd de kre-
dietrating van Ageas ver-
hoogd. De koers van Ageas
trok na het nieuws met enkele
procenten aan.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 43,30 euro
Ticker: AGS BB
ISIN-code: BE0974264930

De ontwikkelaar en verhuurder
van logistiek vastgoed zag de
portefeuille in 2018 met 27
procent aantrekken tot
912 miljoen euro. De winst per
aandeel verbeterde met 14
procent tot 2,95 euro, maar
het dividend wordt slechts met
4 procent opgetrokken, naar
2,26 euro. De bezettingsgraad

bedroeg 99,1 procent. Voor
2019 gaat Montea uit van een
stijging van de winst per aan-
deel met 5 procent, terwijl een
dividendverhoging met 5 pro-
cent in het vooruitzicht wordt
gesteld. Montea wil voor
160 miljoen euro vers kapitaal
ophalen. Dat is geen kleine
kapitaalverhoging, want ze
komt neer op 19 procent van
de huidige marktwaarde. Van-
daar dat de koers wat terrein
verloor, maar de trend blijft
stijgend.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 68,80 euro
Ticker: MONT BB
ISIN-code: BE0003853703

Over 2018 zag de bioscoop-
groep de omzet met 33,9 pro-
cent stijgen tot 475,9 miljoen
euro. Dat is het gevolg van de
expansie naar Canada, waar
Kinepolis Landmark Cinemas
overnam. Kinepolis ontving
35,6 miljoen bezoekers, waar-
van 11,6 miljoen in Canada. De
omzet per bezoeker steeg in

alle landen. Daardoor groeide
de recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda) met 14,1 pro-
cent tot 119 miljoen euro, al
daalde de marge van 29,3 tot
25 procent. De marges in
Canada liggen lager doordat
het meestal om gehuurde
complexen gaat. Kinepolis wil
een brutodividend van
0,92 euro per aandeel uitkeren,
1 cent meer dan over het vorige
boekjaar. De koers van Kinepo-
lis bewoog nauwelijks na de
bekendmaking van de cijfers.
Op 50 euro bevindt zich de
eerste horizontale steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
Koers: 51,90 euro
Ticker: KIN BB
ISIN-code: BE0974274061

In 2018 daalde de omzet van de
maker van software voor vertra-
gingsmachines met 2,3 procent
tot 116,1 miljoen euro. Daarmee
lag de omzet wel aan de onder-
kant van de vooropgestelde
vork van 115 tot 130 miljoen
euro. Toch nam de nettowinst

met 47,1 procent toe tot
35,2 miljoen euro dankzij lagere
belastingen en kostenbesparin-
gen. Net zoals de vorige jaren
zal EVS een brutodividend van
1 euro per aandeel betalen en
de groep wil dat ook doen de
twee volgende jaren. Het order-
boek voor 2019 bedraagt
26,7 miljoen euro, 28,8 procent
minder dan vorig jaar. Voor
2019 mikt EVS op een omzet
tussen 100 en 120 miljoen euro,
waarbij de tweede jaarhelft
beter zal zijn dan de eerste.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
Koers: 20,80 euro
Ticker: EVS BB
ISIN-code: BE0003820371
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De prestaties van Coca-
Cola in het vierde kwar-
taal van 2018 lagen in

lijn met de verwachtingen.
Het bedrijf boekte een netto-
winst van 870 miljoen dollar.
Maar de vooruitzichten wa-
ren teleurstellend. De koers
van het aandeel viel bijna 
10 procent terug.
CEO James Quincey sprak
van een sterke autonome
groei en winstgroei in 2018.
“Onze resultaten laten voor-
uitgang zien in onze trans-
formatie naar een consu-
mentgerichte, volledige
drankenonderneming.” Maar
de markt wil duidelijk nog
meer en vooral nog sneller.
Sinds mei vorig jaar leek het
aandeel weer in de gunst van
het beleggerspubliek te ko-
men. Van 42 dollar ging het

gezwind richting 50 dollar.
Maar nu is het terug naar af
voor de beurskoers en dat is
al vele jaren zo.
Inside Beleggen was ook ge-
charmeerd en begon weer
met een actievere opvolging
van het Coca-Cola-aandeel.
Na de jaarcijfers zijn we
overgegaan tot een advies-
verlaging en we keren pas
terug rond 40 dollar. Daar
ligt een steunzone. Als we
van dat niveau rekenen op
een herstel, kunnen we een
calloptie kopen, maar die
zijn relatief duur. De call
 augustus met uitoefenprijs
40 dollar kost 6 dollar. Dat
vinden we te veel. Een ge-
schreven put met dezelfde
looptijd en uitoefenprijs
brengt maar 0,60 dollar op.
Laten we daarom voor een

iets hogere uitoefenprijs
gaan. Op 43 dollar bijvoor-
beeld. Daar ligt een eerste
steun.

Geschreven put
Schrijf put Coca-Cola 
augustus 2019 met uit -
oefenprijs 43,00 dollar@
1,24 dollar
De uitoefenprijs van dit con-
tract ligt ongeveer 5 procent
onder de huidige beurs-
koers. Als onze analyse
klopt, dan kan de koers nog
wat achteruit om daarna te-
rug te keren naar de steun.
In dat geval zal de waarde
van dit contract snel zakken
en houden we wellicht de
volledige premie op zak. De
premie omvat alleen tijds-
waarde. Intrinsiek is de put
niets waard. Dat zou anders

worden als de koers van het
aandeel Coca-Cola zakt tot
onder 43 dollar. In dat geval
worden we misschien aan-
gewezen om de aandelen op
te nemen. We moeten dan
43 dollar betalen, ongeacht
de beurskoers op dat mo-
ment. Maar omdat we
1,24 dollar premie hebben
ontvangen, betalen we
slechts 41,76 dollar per aan-
deel. Dat is ongeveer 7 pro-
cent onder de huidige koers.
Wie het wat agressiever wil
spelen, kan een blik werpen
op de put augustus met uit-
oefenprijs 45 dollar, dus at
the money (aandelenkoers
ongeveer gelijk aan de uitoe-
fenprijs). Voor dat contract
kunt u 2 dollar krijgen. Maar
bij de minste koersdip, kunt
u aangewezen worden. z

Sinds maandag 18 februari
tot vrijdag 26 april loopt
de 21ste editie van de Be-

leggerscompetitie, het jaar-
lijkse event ingericht door
Trends en Keytrade Bank.
De winnaar sleept de hoofd-
prijs, een beleggingsporte-
feuille ter waarde van
10.000 euro, in de wacht.
Nog niet ingeschreven? Aar-
zel niet en schrijf u vandaag
nog in op www.beleggers-
competitie.be. Veel spelple-
zier en geluk.

Nauwelijks 
vastrentende opbrengst
De rente op de vastrentende
beleggingen als obligaties,
kasbons of spaarrekeningen
is al geruime tijd erg laag.
Dat is zeer uitzonderlijk. De
rente schommelde van 1600

tot 1980 altijd tussen 2 en 5
procent. Ongeveer 3 procent
is het normale gemiddelde
op de erg lange termijn. Van-
daag zitten we daar duidelijk
onder.
Dat is voor velen het belang-
rijkste argument om hun be-
leggingsportefeuille te diver-
sifiëren naar aandelen.
Beleggers die kapitaal ter be-
schikking stellen aan onder-
nemingen, zullen dat doen
als ze uitzicht hebben op een
hoger rendement. Veel stu-
dies bevestigen dat een goed
gespreide aandelenporte-
feuille op langere termijn
meer rendement opbrengt
dan een spaarboekje. Beleg-
gers moeten er wel het ho-
gere risico bij nemen.
Bij de meeste familiale on-
dernemingen worden de

aandelen niet op de beurs
verhandeld. Maar bij grotere
bedrijven willen de aandeel-
houders vaak geïnteres-
seerde kopers vinden voor
een deel of voor al hun aan-
delen buiten de familie of de
vriendenkring. Zij laten hun
aandelen verhandelen op de
aandelenbeurs, waar kopers
en verkopers elkaar vinden
en een prijs afspreken. Het
mechanisme is eenvoudig:
als er veel belangstelling is
voor het aandeel, stijgt de
koers. Het omgekeerde geldt
ook. Is er veel aanbod en
weinig vraag, dan dalen de
prijzen.

Zinvol alternatief
Veel bedrijven vragen ook
om een andere reden een
beursnotering aan. Ze plan-
nen bijvoorbeeld een zware
investering. Het bedrijf geeft
dan nieuwe aandelen uit en
stelt die te koop op de beurs.
Geïnteresseerde beleggers
kopen de aandelen en ver-
schaffen op die manier kapi-
taal aan de onderneming.
Met dat extra geld kan het
bedrijf aan de slag. De koper
van de aandelen participeert
op die manier in de econo-
mische activiteit. Dat is een
zinvol gebruik van spaar-
geld. Het hoge bedrag op de
Belgische spaarrekeningen
kost vandaag eigenlijk geld,
aangezien de inflatie een
heel stuk hoger is dan de
spaaropbrengst. z

BELEGGERSCOMPETITIE

Beleggen in aandelen is zinvol

OPTIES

Op en neer bij Coca-Cola
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D e jaarcijfers van Deceu-
ninck over 2018 ston-
den in het teken van de

toestand in Turkije. De crisis
in dat land brak midden vo-
rig jaar uit en heeft op de
omzet van de tweede jaar-
helft gewogen. De koers viel
in 2018 fors lager. Dat was in
de eerste plaats het gevolg
van de zorgwekkende eco-
nomische en politieke ont-
wikkelingen in het Euro-
Aziatische land. Maar de
jaarresultaten geven aan dat
dat op een gegeven moment
overtrokken was. De cijfers
doen nog beter begrijpen
waarom de CEO en referen-
tie-aandeelhouder, Francis
Van Eeckhout, van die lage
niveaus heeft gebruikge-
maakt om zijn positie te ver-
sterken. Hij bezit nu via de
vennootschappen Gramo en
Holve 28,8 procent van de
aandelen.

Gemengd beeld
De jaarcijfers toonden, zoals
wel vaker de jongste jaren,
een heel gemengd beeld. De
groepsomzet viel met 1,9
procent terug tot 674,2 mil-
joen euro (687,2 miljoen in
2017), iets onder de ver-
wachtingen. Maar de winst-
gevendheid ziet er beter uit
met een recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda, zonder
eenmalige elementen) van
72,4 miljoen euro (was
66,4 miljoen). Dat is het
hoogste cijfer in een decen-
nium. De rebitda-marge (de
verhouding tussen de re-
bitda en de omzet) bedroeg
10,7 procent, tegenover 9,9
procent in 2017. Dat cijfer
ligt boven de analistencon-
sensus.
Van Eeckhout leek meer 
tevreden dan vorig jaar over
de rendabiliteit, maar hij
kijkt naar boven en heeft de

lat voor de rebitda-marge op
lange termijn op 15 procent
gelegd. Die uitgesproken
ambitie blijft hem achtervol-
gen. Het is onduidelijk of
Deceuninck daarin in 2019
vooruitgang kan boeken.
De uitspattingen van de
Turkse president Recep
Tayyip Erdogan hebben een
stevige crisis veroorzaakt.
Doorgaans duurt een Turkse
crisis een tot anderhalf jaar.
In het slechtste geval kan ze
nog het volledige boekjaar
wegen. Er was een serieus
verschil in de omzetontwik-
keling van de afdeling 
Turkije en andere opko-
mende markten (Turkije
maakt daar wel meer dan
vier vijfde van uit) tussen de
eerste en de tweede jaar-
helft. Tegenover een omzet-
groei met 4,3 miljoen euro in
de eerste zes maanden stond
een duik met 23,4 miljoen

euro in de laatste zes maan-
den. Samengesteld was dat
19,1 miljoen euro minder 
(-8,5%). Dat kon de omzet-
stijging van Noord-Amerika
(+1,7%, negatieve dollarim-
pact) niet goedmaken.
De thuismarkten in West-

Europa wisten in de tweede
jaarhelft aangenaam te ver-
rassen met een mooie om-
zetgroei. Over het hele boek-
jaar leverde dat 4,5 procent
meer omzet op. Centraal- en
Oost-Europa blijven kwak-
kelen. Ze zijn het zwakke
broertje met een omzetda-
ling met 2,3 procent.

Puike prestatie
De toename van de rebitda
met 6,4 procent vinden we
een puike prestatie. Met
toch dank aan toch Turkije
en de opkomende landen.
De rebitda steeg met 
18,7 procent tot 39,3 miljoen
euro. De rebitda voor Noord-

Moeilijk gaat ook bij Deceuninck

Deceuninck zaait
veel, maar het zal

nog enige tijd duren
vooraleer het volop

kan oogsten.

148 28 FEBRUARI 2019 WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

Basiswaarden en trackers
Ontex: kondigde aan een nieuwe productiefacili-
teit te openen in Polen. De bedoeling is vanuit de
vestiging in Radomsko de Oost-Europese mark-
ten beter te bedienen.

Energie
Euronav: heeft de LR1 Genmar Compatriot ver-
kocht voor 6,75 miljoen dollar. De verkoop van
de tanker van Gener8 levert een meerwaarde
van 0,4 miljoen dollar op. De vloot bestaat uit 72
tankers. Daarnaast blijft de olietankerrederij
consequent eigen aandelen inkopen tegen onge-
veer 7 euro.

Vergrijzing
Galapagos: maakte een fraaie omzetstijging
voor het boekjaar 2018 bekend (van 156 naar
318 miljoen euro). Desondanks bleef er een
netto verlies van 29 miljoen euro. De kaspositie
blijft bijzonder sterk met 1,29 miljard euro eind

2018. Dit jaar zal het 320 tot 340 miljoen euro
(was 158 miljoen vorig jaar) cash verbranden.
Het blijft uitkijken naar de Finch1- en Finch3-
resultaten van de fase III-studie in reuma voor
filgotinib.
MDxHealth: pakte naar onze smaak laattijdig uit
met een wissel aan de bedrijfstop. CEO Jan
Groen moet per direct plaats ruimen voor de
Amerikaan Michael McGarrity. Hij heeft 25 jaar
ervaring in de gezondheidssector en moet de
tegenvallende verkoopcijfers van ConfirmMDx
in de Verenigde Staten opkrikken. Ook financieel
directeur Jean-Marc Roelandt wordt minstens
tijdelijk vervangen door Kurt Schmidt als CFO
wegens ziekte.
Mithra Pharmaceuticals: kondigde aan zich nu
ook in de dierengeneeskunde te lanceren met
een deal met VEVA Animal Health voor de ont-
wikkeling van een anticonceptieve ring bij run-
deren. De haalbaarheidsstudie is opgestart en
kan aanleiding geven tot extra gebruik van de
CDMO-productiefaciliteit.

Nieuws uit de bedrijven



PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 250 aandelen Bone Therapeutics bijgekocht
tegen 3,58 euro (904,95 euro); we  kopen 100 aandelen Suedzucker
bij tegen maximaal 13,10 euro; en 1000 aandelen McEwen Mining bij
tegen maximaal 1,82 dollar (aangepast!)
Verkoop: we verkopen 50 aandelen Mithra Pharmaceuticals tegen
minimaal 27,40 euro

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %
110.317,88 ( 80,4%)     26.902,08 ( 19,6%)             137.219,96  (100%)
Prestatievergelijking
                                       Sinds 1/1/2019                                                      Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +9,3% Bel20 +10,1%
Eurostoxx50 +9,0% MSCI World +11,4%

Orders

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

Amerika bleef ongeveer sta-
tus quo op 15,8 miljoen euro
(-0,1 miljoen), West-Europa
won flink wat rebitda bij in
de tweede jaarhelft en kwam
uit op 15,3 miljoen euro
(+23,3%), maar al die winst
ging bijna integraal verloren
aan Centraal- en Oost-Eu-
ropa, waar de ebitda weg-
smolt tot amper 1,9 miljoen
euro, een terugval met liefst
70 procent. Het is logisch dat
beide Europese afdelingen

worden geïntegreerd in één
divisie met één merknaam
(Deceuninck). Met de belof-
tevolle lancering van een
nieuw raamprofiel (Elegante)
hoopt het een nieuw ver-
koopsucces in huis te 
hebben.

Ondergewaardeerd
We vinden dat Deceuninck
zijn werk heeft gedaan vorig
jaar. De ambitie is er, de wil
om de komende jaren aan

winstgevendheid te winnen
is er ook. Er wordt veel ge-
zaaid, maar het zal nog enige
tijd duren vooraleer Deceu-
ninck volop kan oogsten. Dit
jaar wordt uitdagend. Het
aandeel verrekent de gun-
stige perspectieven en het
sterke management nog niet,
tegen amper iets meer dan
1 keer de verwachte boek-
waarde en tegen een ver-
wachte verhouding tussen
de ev (ondernemings-

waarde) en de ebitda (be-
drijfskasstroom) van iets
meer dan 5 voor 2019. Zo
goedkoop is het aandeel de
jongste jaren nooit geweest.
Maar haast om te kopen
hebben we niet. We hebben
al een eerste positie voor de
voorbeeldportefeuille geno-
men en liggen de komende
maanden op de loer om die
positie te verdubbelen. Het
advies blijft koopwaardig
(rating 1B). z
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D e Spanjaarden trekken
op 28 april naar de
stembus. Dat is de

derde keer op vier jaar. De
socialistische minderheids-
regering van premier Pedro
Sánchez hield het slechts
acht maanden vol. Deze keer
hebben de Catalaanse par-
tijen samen met de rechtse
oppositie gestemd tegen de
begroting. Ze zijn boos om-
dat de regering geen nieuw
onafhankelijkheidsreferen-
dum voor Catalonië aan-
vaardt. Intussen is ook het
proces begonnen tegen de
Catalaanse politici die in ok-
tober 2017 de onafhankelijk-
heid wilden uitroepen. Ze
worden beschuldigd van re-
bellie tegen de Spaanse staat.
De Catalanen kunnen het
steeds minder hebben dat er
gigantische geldstromen
vloeien van het rijke noorden
naar het armere Madrid en
omstreken. Het begon met de
rechtse premier Mariano Ra-
joy, die in 2011 aan de macht
kwam. Hij wilde het geld ha-
len waar het zat, bij de Cata-

lanen. De jarenlange crisis
noopte tot strenge besparin-
gen. De werkloosheidsuitke-
ringen, de gezondheidszorg
en het ambtenarenapparaat
kregen minder middelen.
Maar dat volstond niet. Rajoy
pulkte aan de Catalaanse rijk-
dom ten voordele van Ma-
drid. De ontevreden Catala-
nen organiseerden in 2017
het controversiële onafhan-
kelijkheidsreferendum. De
Guardia Civil greep geweld-
dadig in en sloot de aansto-
kers op. Ze zitten nog altijd in
de cel. Midden vorig jaar

moest Rajoy aftreden wegens
een corruptiezaak.

Soort kruitvat
Premier Sánchez werd in het
zadel geholpen met de steun
van Catalaanse partijen zoals
het links-nationalistische Es-
querra Republicana de Cata-
lunya (ERC) en de Partido
Demócrata Europeo Catalán
(PDCAT). Maar die voelen
zich nu bedrogen door Sán-
chez, omdat hij even weinig
van meer zelfstandigheid
van Catalonië wil weten als
zijn voorganger.

Spanje is op weg een soort
kruitvat te worden. Volgens
de peilingen heeft de sociaal-
democratische PSOE de be-
ste kansen, maar wellicht
krijgt de partij niet vol-
doende gewicht om een rege-
ring te vormen. Er kan ook
een rechtse regering tot
stand komen met de Partido
Popular (PP), Ciudadanos en
Vox. Maar dat zou de span-
ningen met Catalonië en Bas-
kenland nog doen toenemen.
In Andalusië wordt de op-
komst van de rechts-radicale
VOX-partij nauwlettend in

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR El Corte Ingles* 3,00% 15/03/24 103,5 2,25% 1.000 BB
EUR Intrum AB 3,125 15/07/24 95,25 4,11% 100.000 BB+
EUR Paprec Holding SA 4% 31/03/25 83,63 7,56% 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3% 28/02/22 101,43 2,50% 5.000 NR
USD Schlumberger 3,75% 01/05/24 100,68 3,61% 2.000 AA- 
USD Goldcorp Inc 3,7% 15/03/23 100,67 3,52% 2.000 BBB+
USD DowDuPont Inc 4,493% 15/11/25 104,36 3,75% 2.000 A- 
GBP Petroleos Mexicanos 3,75% 16/11/25 90,15 5,54% 100.000 BBB+
NOK Nordic Investm. Bnk 1,50% 13/03/25 97,98 1,85% 10.000 AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26 107,70 0,72% 10.000 AAA
CAD Landw. Rentenbnk 2,25% 23/07/21 100,67 1,96% 1.000 AAA
AUD Citigroup Inc. 3,75% 27/10/23 102,58 3,15% 1.000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4% 25/08/23 101,12 3,72% 2.000 BBB-
ZAR KFW 7,50% 10/11/22 99,77 7,57% 5.000 AAA
TRY EIB 8% 01/04/20 88,85 19,93% 1.000 AAA 
BRL EIB 7,50% 11/01/23 102,91 6,62% 5.000 AAA
CNY Daimler International 4,5% 21/09/21 102,37 3,43% 1.000.000 A
* Nieuwkomer in de selectie

inside beleggen obligaties

Trammelant in stierenland
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de gaten gehouden. De PP en
de centralistische Ciudadanos
schuiven nog meer naar
rechts. Ciudadanos wil zelfs
dat het Baskenland eigen be-
lastingen kan heffen. Spanje
dreigt totaal verdeeld te wor-
den. De ontslagnemende pre-
mier lijkt met Ciudadanos te
willen regeren. Zoals de za-
ken er nu voorstaan, zou hij
170 van de 350 zetels halen.
Net geen meerderheid dus.
Het leidt geen twijfel dat alle
andere partijen die niet in de
regering zitten, erop uit zijn
rel te schoppen.

Verre van ideaal
Voor de Spaanse economie is
zo’n toestand verre van ide-
aal. Spanje is nog altijd de
vijfde economie van Europa
en de dertiende ter wereld.
Maar de groei van het
Spaanse bruto binnenlands
product (bbp) zakt dit jaar
wellicht van 2,7 naar 2,2 pro-
cent, volgens het Internatio-
naal Monetair Fonds. In 2018
had Spanje een bbp van
1864 miljard dollar en een ge-
middeld inkomen van
40.290 dollar per inwoner.
De werkloosheidsgraad is de
op één na hoogste in de Eu-
ropese Unie. De instorting
van de vastgoedmarkt is daar
een belangrijke oorzaak van.
Spanje is een van de belang-

rijkste landbouwproducen-
ten in Europa (citroenen, si-
naasappels, olijven, noten en
druiven en wijnbouw).
De Spaanse overheidsschuld
baart zorgen. Die is in 2018
met 2,3 procent toegenomen
tot een totaal van 1170 mil-
jard euro. De Europese Cen-
trale Bank heeft berekend dat
de Spaanse schuld in 2029
zal oplopen tot 107 procent
van het bbp. Dat is meer dan
de totale economie. Er moet
dus dringend iets gebeuren,
maar er dreigt een lange en
moeilijke regeringsvorming.
Zolang zal er niets structu-
reels veranderen.

El Corte Ingles
Spaanse overheidsleningen
op vijf jaar brengen een ren-
dement van 0,217 procent op.
Pas vanaf een looptijd van
negen jaar bedraagt de in-
trest meer dan 1 procent. Dat
is ongeveer het dubbele van
Belgische overheidsobliga-
ties, maar wat ons betreft nog
altijd onvoldoende om uw
aandacht te verdienen.
De grootste Spaanse bank,
Banco Santander, heeft heel
wat obligaties uitstaan. Maar
erg gul zijn die door de band

genomen niet. Een voorbeeld:
de eurolening met vervaldag 
7 april 2020 en een mooie
coupon van 4 procent gaat
vandaag over de toonbank
voor 104,75 procent. Dat
brengt het rendement op -
0,20 procent.
Een bekende naam is El

Corte Ingles: op basis van
haar netto-omzet is die
Spaanse groep het grootste
warenhuis in Europa. Ze
haalt een omzet van ongeveer
16 miljard euro en stelt meer
dan 90.000 mensen te werk.
De recente obligatie heeft
een coupon van 3 procent. Ze
vervalt op 15 maart 2024 en
kost 103,5 procent van de no-
minale waarde. Dat brengt
het rendement op 2,25 pro-
cent. De stukken zijn te koop

in coupures van 1000 euro.
Wie een risico aandurft, kan
kijken naar de euro-obligatie
van Aldesa. Die heeft een cou-
pon van 7,25 procent en een
looptijd tot 1 april 2021. Aan-
gezien de lening nog slechts
60 procent van de nominale
waarde kost, bedraagt het ren-
dement meer dan 36 procent.
Het hoge rendement heeft al-
les te maken met de precaire
situatie waarin de grootste
Spaanse bouwfirma verzeild is
geraakt. Aldesa zou de contro-
letoren van de nieuwe inter-
nationale luchthaven in
Mexico bouwen, maar het
project werd afgeblazen.
Mapfre is een van de grootste
Spaanse verzekeringsmaat-
schappijen en de grootste
niet-levensverzekeringsmaat-
schappij in Latijns-Amerika.
Het bedrijf heeft een lening
lopen met vervaldag in maart
2047. Dat vinden we te lang.
De obligatie die afloopt op 
19 mei 2026 is interessanter.
De coupon bedraagt 1,625
procent en de stukken kosten
101,5 procent. Dat brengt het
rendement op een krappe,
maar correcte 1,45 procent
voor die debiteur met de ra-
ting BBB+. Coupures kosten

De producenten van sigaretten voelen de hete
adem van allerlei alternatieve genotsmiddelen in
de nek. Na Uruguay en Canada in oktober vorig
jaar heeft ook de Amerikaanse Senaat een wets-
voorstel over de legalisering van cannabis aange-
nomen. Cannabis voor medische doeleinden was
al langer legaal. Canopy Growth is de grootste
Noord-Amerikaanse producent van cannabis. De
wereldwijde cannabismarkt wordt tegen 2025
geraamd op 150 miljard dollar. Geen wonder dat
Altria, de producent van de Marlboro-sigaretten,
een belang van 43 procent heeft genomen in de
Canadese groep Cronos.

Altria participeert daarnaast in Juul, een fabri-
kant van elektronische sigaretten. Om die trans-
acties te bekostigen heeft Altria maar liefst elf
nieuwe obligaties gelanceerd voor in totaal bijna
16 miljard dollar. Daar is voor elk wat wils bij. De
kortste looptijd is drie jaar, de langste veertig
jaar. De coupons variëren van 1 tot 6,2 procent.
Er is keuze tussen effecten in euro en dollar.
Altria is een gigant in de sector. De omzet
bedroeg vorig jaar meer dan 25 miljard dollar.
Standard & Poor’s kende de rating BBB toe. Daar-
mee behoort de sigarettenreus tot de veiligere
debiteuren.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN
Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1294 -9,67%
EUR/GBP 0,8760 -0,97%
EUR/NOK 9,7512 +1,09%
EUR/SEK 10,477 +5,98%
EUR/CAD 1,4952 -4,06%
EUR/AUD 1,5810 +0,78%
EUR/NZD 1,6448 -2,09%
EUR/ZAR 15,893 +10,24%
EUR/TRY 5,9543 +28,03%

Cannabisrook

Het rendement 
op Spaanse

overheidsobligaties
bedraagt het dubbele

van Belgische, 
maar dat blijft
onvoldoende.
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Financière de l’Odet is een
Franse holding met als enige
actief een participatie van
63,5 procent in de Franse hol-
dingmaatschappij Bolloré.
Het is een van de beursgeno-
teerde vennootschappen in
het imperium van de flam-
boyante Franse zakenman
Vincent Bolloré. Tussen hem
en Financière de l’Odet zitten
nog vier niet-beursgeno-
teerde vennootschappen:
Bolloré Participations, Om-
nium Bolloré, Financière V
en Softibol. Hoewel die struc-
tuur schreeuwt om een ver-
regaande vereenvoudiging,
waarbij de privatisering van
Financière de l’Odet niet uit
te sluiten valt, onderging de
ingewikkelde structuur de
jongste jaren geen substan -
tiële wijzigingen. Tot nader
order loopt de prestatie van
het aandeel van Financière de
l’Odet hand in hand met het
aandeel van Bolloré.
Het klopt dat de voorbije
twaalf maanden ontgoochel-
den. Los van het slechte
beursjaar 2018 speelden twee
factoren een rol. Een eerste
gebeurtenis is dat in april
2018 tegen Vincent Bolloré
en enkele topmannen een of-
ficieel onderzoek is ingesteld
naar mogelijke fraude met
overheidsopdrachten door

het reclame- en communica-
tiebedrijf Havas, in ruil voor
het verkrijgen van havencon-
cessies in Guinea en Togo.
Bolloré wees er op de jaarver-
gadering op dat de zaak op
het conglomeraat zal wegen.
In december kwam ook de
holding in het vizier van het
gerecht.
Een tweede factor is het laat-
ste kunststuk dat Bolloré wil
volbrengen, voordat hij op 
17 februari 2022 met pensi-
oen gaat (de dag dat de Bol-
loré Group haar 200ste ver-
jaardag viert): de uitbouw
van Vivendi tot een mediagi-
gant dicht bij huis. Dat loopt
allesbehalve van een leien
dakje. De poging van Vivendi
om de specialist in videospel-
letjes Ubisoft in handen te
krijgen mislukte, en ook de
uitzwermingen in Italië (Te-
lecom Italia en Mediaset)
stuiten op allerlei verzet. In-
tussen kondigde Vivendi
plannen aan voor een gigan-
tisch inkoopprogramma van
7,9 miljard euro om tot 25
procent van de uitstaande
aandelen tegen maximaal
25 euro per aandeel in te ko-

pen. Op die ma-
nier kan Bolloré,
die 26 procent
van Vivendi be-
zit, boven de
grens van 30
procent uitko-
men zonder een
volledig overna-
mebod te lance-
ren. Daarnaast
verkoopt Vivendi

mogelijk de helft van zijn be-
lang in Universal Music
Group.
Door de almaar groeiende
dominantie van Vivendi in de
holding Bolloré verschuift de
voor ons aantrekkelijkste ac-
tiviteit, het belang van Bol-
loré Africa Logistics, het
grootste logistieke netwerk
van Afrika, steeds meer naar
de achtergrond. Daartegen-
over staat dat het meester-
lijke zakelijke brein van Bol-
loré waarde creëert. We
bevestigen daarom het advies
voor zowel Bolloré (rating
1B), maar verhogen wel het
risicoprofiel van Financière
de l’Odet naar rating 1B van-
wege de juridische onzeker-
heid. z

AGENDA

AANDELENINDEX

Wat is er aan de hand met Financière de l’Odet?

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 21/2: 7C Solarparken, Telenet en aandelenlijsten
Vrijdag 22/2: Sandstorm Gold, Sibanye en voorwoord 
Maandag  25/2: Deceuninck, lezersvraag (Odet/Bolloré) 
Dinsdag 26/2: Kinepolis, Kraft Heinz, opties (Coca-Cola), Beleggerscompetitie 
Woensdag 27/2: Elia, EVS, pdf

Al verschenen op insidebeleggen.be

7C Solarparken 138
Ageas 146
Bolloré 152
Coca-Cola 139, 147
Cofinimmo 140
Deceuninck 148
EVS 146
Financière de l’Odet 152
Kinepolis 146
Montea 146
Orange Belgium 141
Sandstorm Gold 142
Sibanye Gold 143
Telenet 144
WDP 145

DONDERDAG 28 februari
AB InBev: jaarresultaten 2018
Ackermans&vanHaaren: 
jaarresultaten 2018
Argenx: jaarresultaten 2018
Biocartis: jaarresultaten 2018
Carrefour: jaarresultaten 2018
D’Ieteren: jaarresultaten 2018
Engie: jaarresultaten 2018
Recticel: jaarresultaten 2018
Sioen: jaarresultaten 2018
Texaf: jaarresultaten 2018

VRIJDAG 1 maart
Bekaert: jaarresultaten 2018
Beter Bed: jaarresultaten 2018
Mithra Pharmaceuticals: 
jaarresultaten 2018
Proximus: jaarresultaten 2018
Roularta Media Group: 
jaarresultaten 2018
VGP: jaarresultaten 2018

CHAT mee UITZONDERLIJK op
donderdag  28 februari. Ga voor de
chatsessie naar
http://insidebeleggen.be/chat!    
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Ik kocht vorig jaar aan -
delen van Financière de
l’Odet. De koersevolutie is
onbegrijpelijk slecht. Wat is
de verklaring? En blijft het
aandeel koopwaardig? 

BI


