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Bekaert: goede vooruitzichten voor 2015 mede dankzij dure dollar

Rekening houdend met de evolutie 
van de wereldeconomie, heeft Bekaert geen 
slecht 2014 achter de rug. De geconsolideer-
de omzet steeg 0,9 % tot 3,216 miljard euro en 
dit ondanks de evolutie van wisselkoersen 
die een negatieve impact van 72 miljoen euro 
of -2,3 % op het totaal had. We kunnen er on-
middellijk aan toevoegen dat die wisselkoers-
evolutie in het vierde kwartaal een positieve 
impact had van 25 miljoen euro, dat is alvast 
goed nieuws voor 2015.

Opmerkelijk in de geografische segmente-
ring is dat de traditionele groeiregio’s, Azië en 
Latijns-Amerika, het moeten afleggen tegen 
de meer mature regio’s Europa en Noord-
Amerika. Een detailbespreking levert het 
volgende op:

 EMEA (Europa, Midden-Oosten en 
Afrika): kende een zwakkere twee-
de jaarhelft, maar presteerde in het alge-
meen goed en kende een hoge rendabili-
teit door een gunstige productmix (meer 
producten met hogere toegevoegde waar-
de) en door een hoge bezettingsgraad. 
Bekaert profiteerde van de Duitse export 
en van de stevige vraag uit de automobiel-
sector. 

 Noord-Amerika: de omzet in de eerste 
en de tweede jaarhelft was ongeveer gelijk, 
de marge daalde wel in de tweede jaarhelft 
door lagere volumes, de wisselkoersevo-
lutie verliep dan weer gunstig. De auto-
mobielsector deed het heel goed, de land-
bouwsector daarentegen presteerde zwak.

 Latijns-Amerika: de marges stonden 
onder druk door goedkope import uit 
Azië, Bekaert wenst immers ten alle prijze 
zijn marktaandeel te beschermen. Tevens 
leed de regio onder een zwakke vraag, een 
gevolg van de lage grondstoffenprijzen.

 Azië/Pacific: de eerste jaarhelft leed 
onder de lagere volumes en prijzen, de 
tweede helft was iets positiever dankzij 
een gunstige evolutie van wisselkoersen. 
Door overcapaciteit daalden de marges 
in staalkoord voor autobanden, in draad 
waren er verliezen in Zuidoost-Azië. De 
afbouw van voorraden speelde eveneens 
in het nadeel. 

De vooruitzichten voor 2015 zien er relatief 
goed uit, niet in het minst door een meer 

gunstige evolutie van de wisselkoersen. Het 
management merkt op dat een wijziging van 
1 % in de waarde van de euro een omzetim-
pact heeft van 20 miljoen euro. Vanaf dit jaar 
zal Bekaert ook de 5 staalkoordfabrieken (3 
in Europa, een in China en een in Brazilië) 
die het overnam van Pirelli, gaan consolide-
ren, een impact van 300 miljoen euro. Te-
vens nam Bekaert begin dit jaar de staalka-

belactiviteiten van het Australische Arrium 
over (omzet 40 miljoen euro op jaarbasis). 
Tot slot mag er nog een beperkte impact ver-
wacht worden van de nieuwe Dramix-fabriek 
van Costa Rica, die stilaan op volle toeren be-
gint te draaien. 

Op basis van deze elementen bedraagt de 
omzetverwachting voor 2015 van de financi-
ele analisten 3,66 miljard euro, een stijging 
met 13 % tegenover 2014. De koers/winst 
voor 2015 zou dan uitkomen op 14,3, wat niet 
te duur is. En hier zal het verhaal niet stop-
pen. Zo begint de nieuwe CEO Matthew Tay-
lor stilaan uit te pakken met zijn nieuwe idee-
en en strategie. Vijf elementen zijn hierbij 
belangrijk:

 dichter bij de klant staan: klant moet kern 
vormen van de activiteiten.

 groei moet gedreven zijn door waardecre-
atie: omzet moet cash genereren en moet 
een voldoende vergoeding voor het inge-
zette vermogen opbrengen.

 Snelheid en technologisch leiderschap 
moet blijvend nagestreefd worden.

 Verminderen van complexiteit: proberen 

schaalvoordelen te realiseren door minder 
verschillende producten te produceren.

 Nastreven van laagste totale kosten, wat 
niet noodzakelijk moet leiden tot aanbie-
den aan de laagste prijs. 

De CEO maakt zich bij dit alles sterk dat het 
Bekaert moet toelaten om de EBIT-marge van 
5 % van 2014 te verhogen naar gemiddeld 7 % 
in 3 jaar. We merken hierbij op dat de uitvoe-

ring van de vernoemde strate-
gische elementen niet hoeft 
gepaard te gaan met grote in-
vesteringen of herstructure-
ringen, het gaat in de mees-
te gevallen om soms voor de 

hand liggende zaken, die een belangrijke im-
pact op de rendabiliteit kunnen hebben. 

Met dit voor ogen en in combinatie met 
de niet te hoge waardering op basis van de 
verwachtingen voor 2015 mag het aandeel 
Bekaert vandaag zeker gekocht worden. We 
hebben een (conservatief) koersdoel van 31 
euro.

•

Gert De Mesure
Redactie 16 maart 2015

koers Bekaert 27,10 euro
www.bekaert.com
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(In miljoen euro) Omzet in mio REBIT in mio

 FY13 FY14 ∆ 13/14 FY13 FY14 ∆ 13/14

EMEA 1.040 1.064 2,3 % 88 114 29,5 %

Noord-Amerika 548 555 1,3 % 19 20 5,3 %

Latijns-Amerika 645 631 -2,2 % 44 26 -40,9 %

Azië/Pacific 953 966 1,4 % 77 63 -18,2 %

Totaal 3.186 3.216 0,9 % 228 223 -2,2 %
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