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(in miljoen EUR)
Bedrijfsopbrengsten
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA

Koers 27,70 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 60,06 Financieel resultaat e.a.

Marktkapitalisatie (m) 1.663,8 Bijdrage uit equivalentie
Netto resultaat, deel groep
Netto cashflow

Eigen vermogen FY14 1.366,8
Netto fin. schuld FY14 853,0 Winst per aandeel

Cash-flow per aandeel
ROE '14 4,9% Netto dividend

Koers/winstverhouding *
Dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2014 en 2015E huidige koers

BEKAERT

10 maart 2015

FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15E
3.262,50 3.339,96 3.460,62 3.185,63 3.215,71 3.656,00

33,9% 2,4% 3,6% -7,9% 0,9% 13,7%
534,27 268,43 -49,28 137,27 171,25 208,00
16,4% 8,0% -1,4% 4,3% 5,3% 5,7%
725,00 476,00 275,00 297,00 342,00 383,00
22,2% 14,3% 7,9% 9,3% 10,6% 10,5%
-32,36 -18,52 -81,95 -83,53 -66,65 -77,00
36,06 25,42 10,38 30,24 25,33 28,00

367,65 192,64 -194,94 24,57 87,18 112,00
558,38 400,21 129,34 184,30 257,92 287,00

FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15E
6,21 3,27 -3,30 0,42 1,51 1,94
9,42 6,79 2,19 3,15 4,48 4,98
1,25 0,88 0,64 0,64 0,64 0,68

13,28 7,33 -6,62 65,96 18,30 14,25
1,5% 3,7% 2,9% 2,3% 2,3% 2,4%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2014 en 2015E huidige koers  
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Bedrijfsomschrijving   
Bekaert, meer dan 130 jaar oud, is een globale speler actief in geavanceerde 
metaaltransformatie en in geavanceerde materialen en deklagen. Bekaert’s strategie op lange 
termijn is gebaseerd op duurzame rendabele groei. De 2 krachtlijnen waarrond deze groei 
gebouwd wordt, zijn marktleiderschap wereldwijd en technologisch leiderschap. Dat wereldwijde 
marktleiderschap blijkt heel duidelijk uit de geografische verdeling van de geconsolideerde 
groepsomzet in 2014: Europa 33%, Azië/Pacific 30%, Latijns-Amerika 20% en Noord-Amerika 
17%. In 2006 was Europa nog goed voor 31% van de gezamelijke omzet en stond Azië/Pacific 
voor slechts 12%. De basis voor deze internationale expansie werd gelegd in de jaren 20 
(Frankrijk en Engeland) en in de jaren ’50 met de eerste joint-venture in Latijns-Amerika. In China 
werden de eerste activiteiten gestart in de jaren ’90. In een latere fase werden activiteiten 
opgestart in Centraal- en Oost-Europa. In 2014 versterkte het zijn activiteiten in Midden- en 
Latijns-Amerika met investeringen in Costa-Rica, Ecuador en Brazilië.  
De groep telt 28.000 werknemers en heeft klanten in 120 verschillende landen wereldwijd.  
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Resultaten 2014 
Dankzij de afwezigheid van negatieve uitzonderlijke elementen en sterke resultaten in Europa, 
kon Bekaert een goed resultaat neerzetten in 2014. De geconsolideerde omzet steeg 0,9% tot 
3,216 miljard euro, ondanks de evolutie van wisselkoersen die een negatieve impact van 72 
miljoen euro of -2,3% op het totaal hadden. In het 4e kwartaal was er wel een positieve impact 
van 25 miljoen euro, dat is alvast goed nieuws voor 2015. 
 
Opvallend in de geografische 
segmentering 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:  

 
(miljoen euro)

 FY13 FY14 Δ13/14 FY13 FY14 Δ13/14
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%

Omzet in mio REBIT in mio

 

• EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika): kende een zwakkere tweede jaarhelft, maar 
presteerde in het algemeen goed en kende een hoge rendabiliteit door een gunstige 
productmix (meer producten met hogere toegevoegde waarde) en door een hoge 
bezettingsgraad. Bekaert profiteerde van de Duitse export en van de stevige vraag uit de 
automobielsector.  

• 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 wisselkoersevolutie verliep dan 
weer gunstig. De automobielsector deed het heel goed, de landbouwsector daarentegen 
presteerde zwak. 

• Latijns-Amerika: de marges stonden onder druk door goedkope import uit Azië, Bekaert 
wenst immers ten alle prijze haar 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 Zuid-Oost-
Azië. De afbouw van voorraden speelde eveneens in het nadeel.  

 
De omzetstijging van 0,9% kon Bekaert vertalen 
in een 24,8% groei van de bedrijfswinst. De 
sterke toename van de bedrijfswinst of EBIT 
kan volledig op rekening van uitzonderlijke 
elementen geschreven worden: -29 miljoen euro 
in 2013 en +7 miljoen euro in 2014. Het betere 
financiële resultaat profiteerde van een lagere 
financieringskost (ondanks hogere schuld) en 
van positieve wisselkoersverschillen door de 
zwakke euro. De belastingen dalen wel, maar 
blijven relatief hoog. De lagere bijdrage uit 
equivalentie (vnl. joint-ventures in Latijns-
Amerika) is het gevolg van een meer moeilijke 
macro-economische omgeving in Brazilië.  

 
(in miljoen euro) FY13 FY14 Δ12/13
Omzet 3.185,6 3.215,7 0,9%
EBIT 137,3 171,3 24,8%
EBIT% 4,3% 5,3%
EBITDA 297 342 15,2%
EBITDA% 9,3% 10,6%
Financieel resultaat -83,53 -66,65
Courant resultaat 53,74 104,60 94,6%
Belastingen 47,92 42,38
Bijdrage equivalentie 30,24 25,33 -16,2%
Nettowinst, deel groep 24,57 87,18 254,8%
Winst per aandeel 0,42 1,51 259,5%  
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Vooruitzichten en strategie 
Door de belangrijke impact van de acquisities en dankzij de meer gunstige evolutie van de 
wisselkoersen, gaat Bekaert een relatief goed 2015 tegemoet. Op basis van deze elementen 
bedraagt de omzetverwachting voor 2015 van de financiële analisten 3,66 miljard euro, een 
stijging van 13% tegenover 2014.  
Tevens mag uitgegaan worden van een positieve (niet direct te kwantificeren) impact door de 
uitvoering van de strategische ideeën van de nieuwe CEO. Vijf elementen zijn hierbij belangrijk: 
-‐ dichter bij de klant staan: klant moet kern vormen van de activiteiten; 
-‐ groei moet gedreven zijn door waardecreatie: omzet moet cash genereren en moet een 

voldoende vergoeding voor het ingezette 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 kost, wat niet noodzakelijk moet leiden tot aanbieden aan de 

laagste prijs.  
De CEO maakt zich sterk dat deze initiatieven Bekaert moeten toelaten om de EBIT-marge van 
5% van 2014 te verhogen naar gemiddeld 7% in 3 jaar. We merken hierbij op dat de uitvoering 
van de vernoemde strategische elementen niet hoeft gepaard te gaan met grote investeringen of 
herstructureringen, het gaat in de meeste gevallen om soms voor de hand liggende zaken, die 
een belangrijke impact op de rendabiliteit kunnen hebben.   
 
 
Conclusie 
Door de volledige consolidatie van de verschillende overnames en door de positieve impact van 
de zwakke euro gaat Bekaert een relatief goed 2015 tegemoet. Met een koers/winstverhouding 
van 14,2 op basis van de verwachte cijfers voor 2015 is het in een historisch opzicht zeker niet 
duur te noemen. Een snelle berekening van de waarde via een vereenvoudigd DCF-model op 
basis van de 2015 vooruitzichten levert zonder veel moeite een koersdoel van 31 euro op.  
Het aandeel is dan ook koopwaardig.  
In de voorbije dagen had de koers van het aandeel wat last van de mindere gunstige 
economische berichten uit China, maar dit lijkt ons een probleem van tijdelijke aard. Door de 
superwinsten enkele jaren geleden in China, wordt Bekaert nog altijd sterk vereenzelvigd met 
China, maar de cijfers over 2014 tonen aan dat dit vandaag minder gerechtvaardigd is. 
Ondertussen blijft de euro verzwakken en noteert de Amerikaanse dollar hoger. Tot slot 
vermelden we nog dat een stijging/daling van de euro met 1% een impact heeft van 20 miljoen 
euro op de omzet.  
 
 
 
 
Gert De Mesure 


