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• Aandeel 1: Barrick Gold (18 usd)

 Goud: waarom niet!
 Goud: waarom niet?

 Massale geldcreatie door centrale banken -
Komende jaren: nog meer geldcreatie?

 Goud: fysiek / trackers / goudmijnen

 Barrick Gold
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• Barrick Gold

 Grote producent (productie en reserves),
actief in stabiele(re) regio’s

 Zwakke balans wordt hersteld
o Kapitaal verhoogd in 2013,
o Schuld afbouw via verkoop van activa,
o Hogere rendabiliteit

 Focus op (vrije) cashflow
o FCF > 0 voorbije 5 kwartalen
o Minder investeren in expansie
o Verlagen van productiekosten
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 productiekosten
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• Barrick Gold
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• Aandeel 2: bpost (24 euro)

 Uitdaging: daling brievenpost compenseren
o groei in pakjes (e-commerce), en
o lagere kosten (bv via automatisering)

 Historiek beperkt (beursnotering sinds 2013)
o Goede track record van management

 Gereguleerde diensten (bescherming)
o Strenge voorwaarden voor nieuwe spelers
o Prijzen postzegels

 Belangrijkste actief = netwerk (“last mile”)
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• Aandeel 2: bpost (24 euro)

 Cash (> 700m euro) als buffer
of als bron van toekomstige
winstgroei (via overname’s)

 K/W = 15

 K/W = …12… indien cash
aan het werk wordt gezet

 Dividend 1,3 euro (veilig MT)

 Dividendrendement 4% netto
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Koen Van Gerven,
CEO of bpost, ….
“The approval of

the collective
labour agreement
… enables us to
continue to work
on the company’s
growth ambitions

with the full
commitment of

our employees.”
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• bpost
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