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Stefaan Casteleyn (1963)

▪ Bank Corluy – Vlam-21

▪ UBS, Merit Capital

▪ Partner Fortuna Invest

▪ Partner 1Vermogensbeheer

▪ Regelmatige spreker, KanaalZ

▪ www.1Vermogensbeheer.be

▪ www.probeleggen.be

▪ Bovenal belegger (sinds 1981)

http://www.1vermogensbeheer.be/
http://www.probeleggen.be/


Jim Tehupuring (1981)

▪ Beleggingstrainer, Alex.nl
▪ Manager Academy, BinckBank
▪ Director Structured Retail, RBS
▪ Head of Retail Europe, Euronext

▪ Columnist Telegraaf, Analist RTL Z
▪ Oprichter ProBeleggen
▪ Partner 1Vermogensbeheer

▪ Bovenal belegger (sinds 1997)



ProBeleggen-Volg de professionals
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ProBeleggen-Volg de professionals
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1Vermogensbeheer: Nederlands-Belgisch Vermogensbeheer
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Waarom blijven Belgische aandelen achter op Nederlandse?
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Belgen beleggen weinig rechtstreeks in aandelen
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In Nederland is dat maar iets meer....
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Of misschien toch niet...?
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NEDERLAND – BELGIË ECONOMISCH
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Nederland België

▪ Economische groei +2,4 % +1,7%

▪ Inflatie +2,1 % +2,8%

▪ Werkloosheid 4,7 % 6,3%

▪ Lopende rekening +10,1 % -0,3 %

▪ Begroting +1,3 % -1,1 %

- Bron: The Economist (dec ‘18)



AEX Index 2000-2018
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Koopwaardige aandelen



KOOPWAARDIG BELGISCH AANDEEL
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▪ Chemiebedrijf getransformeerd in een groep in 

geavanceerde materialen.

▪ Belangrijke stap: overname Amerikaanse Cytec

(leverancier polymeren en compositiematerialen 

aan luchtvaartsector)

▪ Nog steeds familiale controle via de holding 

Solvac

▪ Dividend sinds 1982 nooit verlaagd en 

verhoogd wanneer mogelijk

▪ Ook dit jaar hoger dividend: 3,75 € bruto

▪ Solvay noteert aan K/W van 12 en 

EV/EBITDA van 7

Nieuwe CEO luidt nieuw fase in



ASML: World Domination
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▪ Chipmachines

▪ Monopolist (bijna)

▪ Superieure technologie

▪ Financieel kerngezond

▪ 24% winstgroei

▪ 2020 werd 2019

▪ Niet te duur, wel goedkoop

▪ Koers: €160



ASML: Multiple (growing) End-markets
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ASML: GARP
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▪ Schuldenvrij

▪ Hoge vrije kasstroom

▪ EUV-trein vertrekt

▪ Opvolger High NA staat klaar

▪ 9% omzetgroei

▪ Marge stijgt

▪ Terugkoopprogramma loopt

▪ Doelstelling 2020: €15-24 mrd omzet

▪ Doelstelling 2025: €14-19 wpa



Koopwaardig Belgisch aandeel 
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Iedere nieuwe auto bevat 10 chips van Melexis !
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Melexis profiteert van structurele verandering autosector
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▪ De chips van Melexis dienen vooral om in auto’s de veiligheid te verhogen, het verbruik te 

verminderen en het comfort te verhogen. Alle drie fundamentele trends in de autosector. 

▪ De autosector gaat door belangrijke transformatie en de koersen van de autoaandelen 

staan zwaar onder druk. 

▪ De chips van Melexis zullen de autobedrijven juist moeten helpen om de transitie door te 

komen. 

▪ Echter recent ziet Melexis ook orders terugvallen. De cijfers over het derde kwartaal 

waren nog wel goed maar de orders zijn teruggevallen wegens de crisis in de autosector. 

▪ Na de recente daling noteert het schuldenloze Melexis aan een koers/winsverhouding van 

20, heeft een nettomarge van 25 % en biedt een dividendrendement van 3,6 %. 



Electrische auto’s worden de groeifactor 
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Fugro €9: de bodem is gezet?

23



Fugro: SARP
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▪ Jarenlang verlieslatend

▪ Krimpende markt

▪ Prijsdruk

▪ Oplopende schuldpositie

▪ Gerommel aan de top

▪ ‘Netto shorts’ 23%



Fugro: SARP
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▪ Olieprijs opgelopen

▪ Nieuw management

▪ Groei orderboek

▪ Positieve marge

▪ Geen emissie

▪ EBITDA 2021-23: 

€1,35-2,70 (per aandeel)

▪ FCF: €80-175mln (10-22%)



Fugropositie 1Vermogensbeheer:

Tot Sep’19 boven €6…. Vaste uitkering van €11,50: +28%
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€11,50 (Sep’19)



▪ Rust Wij nemen uw beslissingen uit handen

▪ Persoonlijk Direct contact met de beheerder

▪ Dichtbij huis Altijd welkom op kantoor

▪ Actief Continu op zoek naar een optimaal rendement

▪ 100 % transparant Geen addertjes onder het gras en scherpe tarieven

▪ Op de hoogte Online inzage en nieuwsupdates

▪ Veilig Binck en KBC als bewaarbank, 

toezicht AFM (gepasporteerd FSMA) & DNB

1Vermogensbeheer.be

Voetnoot
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Maar, er is meer: 
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info@1vermogensbeheer.be

mailto:info@1vermogensbeheer.be


www.1vermogensbeheer.be

DANK VOOR UW AANDACHT EN GRAAG TOT ZIENS!


