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Sprekers

▶ Nico Inberg

▶ Head of Markets & Research IEX.nl

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Het webinar

▶ Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief

▶ Chatten

▶ Stel uw vragen in de chat

▶ Team van LYNX is ingelogd

▶ Enquête



Tip 1: ArcelorMittal in vuur en vlam 



Draai gemaakt na moeilijke periode 

laatste 2 jaar                                              laatste 10 jaar



ArcelorMittal, draai gemaakt 

▶ Grootste staalbedrijf ter wereld

▶ Schuldproblematiek opgelost vorig jaar

▶ Ongoing kostenbesparingen

▶ Balans op orde (netdebt/ebitda: 2)

▶ K/W-verhouding 2016: ca. 16 

▶ (KW1 nog verlies)     



Vooruitzichten 2017 

▶ Economische groei zet door

▶ Extra investeringen in infrastructuur VS en Europa

▶ Verdere importheffingen Chinees/Russisch staal in VS én Europa

▶ China gaat overcapaciteit aanpakken

▶ Hogere staalprijzen

▶ Lagere financieringskosten door inkoop dure leningen

▶ Terugkeer naar investment grade in 2017: lagere rentes

▶ Dividend terug in 2017 (te betalen in 2018) 



IJzererts duurder  
Grondstofprijzen stijgen ook maar:

• Mittal heeft eigen mijnbouw

• Was eerst blok aan been

• Wordt nu voordeel

• Oranje: ijzererts

• Blauw: Mittal



Achterblijver  

Blauw: Thyssen Krupp

Groen: US Steel

Paars: ArcelorMittal



Doel 2020:  

Dit jaar cashflow-neutraal

2020: 2 miljard free cash flow

Enorme kostenbesparingen richting 2020 waardoor bedrijf veel 
winstgevender wordt

Koersdoel in eerste instantie richting 10-11 euro



Tip 2: Fugro, land in zicht 



Fugro: zelfstandig blijven

Geen investeringen in oliesector

Olietoeleveranciers in hoek met klappen

Ongewenst bod van Boskalis 

Onafhankelijkheid belangrijk

 Versneld orde op zaken gesteld



Boskalis druipt af, koers onder druk

 Obligatielening in markt gezet

 Boskalis bouwt belang af (12 mrt)

 Jaarcijfers slecht, maar…

 KW4 viel flink mee bij Noorse 

 concurrent



Olieprijs boven $50, investeringen kunnen niet uitblijven:

Oranje: nieuwe productie

Blauw: afname oude olievelden



Fugro, bodem bereikt! 

Ergste achter de rug
Focus op ander werk
Olieprijs steady boven 50 dollar
Balansmatig op orde
Kasstroom positief
Kan slechte tijd uitzweten
Bodem bereikt!



Tip 3: Euronav 



Euronav 

 Simpel bedrijf

Brengt olie van A naar B

Exploiteert 55 olietankers

80% nettowinst aan dividend

Maar: tijdelijke problemen



Euronav
Vrachttarieven onder druk 

Tijdelijke problemen (2016-2017):

• Overaanbod van schepen

• Minder vaarkilometers

• Waardoor lagere tarieven



2015: wpa $2,03 

2016: wpa $1,29

2017: door ploeteren op weg naar betere tijden

KW1 tot nog toe OK



Vanaf 2018: 

Vraag naar olie stijgt jaarlijks (EIA, OPEC)

Minder nieuwe schepen in vaart

Meer export vanuit VS: meer vaarkilometers



In afwachting van betere tijden… 

Balans op orde

600 mln. dollar liquiditeiten

2016 met winst afgesloten 

Tarieven 2017 vallen tot dusver mee

Teveel negativiteit ingeprijsd, mooi instapniveau



EuroDollar-Nav
 Inkomsten in dollars



Euronav: 5 Key Drivers



Euronav

Vraag naar olie 

Aanbod olie

Vaarkilometers

Aanbod schepen

Financiering/Regulering



Euronav



Euronav
 Vraag naar olie stijgt door

 Minder geinvesteerd in schepen

 VS gaat meer exporteren

 80% van nettowinst aan dividend

 Koopt af en toe eigen aandelen in

 Balans goed op orde (net debt/Ebitda <2)

 Boekwaarde ruim 10 Euro p.a. 

 Koersdoel 10-12 euro

- Vrachttarieven erg volatiel

- Moet zeebenen hebben, door cyclus heen



Tip 4: banken/verzekeraars 

• verbeterende economie

• aantrekkende rente

• achtergebleven bij markt

• goede lijden onder de kwaden

• zoek de sterkste bank/verzekeraar

• niet te ver van huis, geen malle fratsen



banken/verzekeraars 
Kies de beste der Lage landen



KBC - bankverzekeraar 

• Leverage ratio 6,2%

• Solvency II-ratio 200%

• Combined ratio: 91%

• Dividendrendement: 4,1%

• Koerswinstverhouding: 11,5   Aan de hoge kant



KBC Ancora: 25% korting! Reken mee:

Formule: Ancora = (0,99 * KBC) -5,06

Ancora = (0,99*61) -5,06 = 55,32



KBC Ancora: winst per aandeel:



KBC Ancora: dividend per aandeel:



KBC Ancora: 

 Belegt in sterkste bank van West-Europa
 Bankverzekeraar
Goed bij kas
 Prachtig dividendrendement
Mooie discount

Minpuntje: geringere liquiditeit, limiet gebruiken bij 
inleggen



Nieuw bij IEX
Premium Newsletter met actuele beleggingstips

- Tips wereldwijd
- Door ervaren analisten
- Wekelijks in uw inbox
- Meld nu alvast vrijblijvend aan op:

Beleggingstips@iex.nl


