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Tip 1:

Total SA

 Beurs: Euronext Parijs

 Yahoo ticker: FP.PA

 ISIN code: FR0000120271

 Koers (22/9/19): 49,48 Euro
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Wat doet Total?

 Eén van de 6 oliemajors ter wereld

 Opgericht in 1924

 Duidelijke link met België via oa. Petrofina
(1999 - Frère) en Lampiris (2016)

 Verticaal geïntegreerd: van winning tot 
verkoop aan consument (8 Mio per dag in 
130 landen)

 Kwalijke reputatie in huidige milieubewuste 
tijden maar toch:

Stop steenkool in 2015

Focus op: -Gas & Biodiesel (nr 1 in Europa)
-Participaties Total Solar en Sun Power
-Saft batterijen: opslag renewables
-Reeds 1.000 Ultra-Fast laadpalen 
(elektrificatie)
-50 H2-stations in Duitsland (4 min laden 
tov 30 min. met Tesla Super Charger)
-Tegen 2021 op 5.000 stations zonnepanelen

Gasveld in de Noordzee
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Investment Case

Grafiek: BinckBank

 Grote energiespeler, olie is nog niet dood

 Door schaalgrootte en cash-flow meerdere 
investeringen mogelijk in energie van de 
toekomst (zon, wind, waterstof,…)

 Dividend: al 35 jaar gelijk of stijgend, doelstelling 
+10 %/jaar. Nu bruto 5,34 % met een betere 
bronbelasting in Frankrijk (12,80 %)

 Inkoop eigen aandelen: plan van 5 miljard USD

 Waardering:

k/w van 11,6
EV/EBITDA van 5,06
Lage schuldgraad
Koers/boekwaarde 1,22
ROE van 10 %

 BK Basisportefeuille aan 49,43 Euro
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Tip 2:

Hollysys Automation 
Technologies

 Beurs: Nasdaq

 Yahoo ticker: HOLI

 ISIN code: VGG456671053

 Koers (22/9/19): 15,86 USD



66

Wat doet Hollysys Automation Technologies?

 Chinese Small Cap (1 miljard USD)

 Opgericht in 1993

 Volledig geïntegreerde speler voor automatisatie en controle van 
onder andere:

Industrie 4.0:

Verticaal aanwezig van werkvloer tot management gebruik makend 
van de cloud (IoT, Robotica, Big Data, ERP, CRM,…)

Actief in het rioolnetwerk, steenkoolmijnen,…

+ 25.000 afgewerkte projecten

Spoorwegen en metro: 

Hoge snelheidstreinen (300-350 km/h) kennen een snelle groei, toch 
nog veel mogelijkheden. 

Hollysys is 1 van de slechts 3 gecertificeerde bedrijven voor deze 
markt.

Vooral actief in signalisatie en automatisatie. Gezien de snelheden 
moet de kwaliteit superieur zijn!!

Nucleair:

Slechts 4 % van de energievoorziening uit kernenergie (wereld: 12 %)

Inhaalrace begonnen met aanbouw nieuwe centrales

Enige lokaal Chinees bedrijf op deze markt (concurrentie: Siemens, 
Areva en Invensys).
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Investment Case

Grafiek: BinckBank

 Play op China: toch dé economische 
grootmacht van de toekomst

 Actief in groeisectoren (AI, IoT, Augmented
Reality, Automatisatie, Robotisatie,…)

 Dividend: netto < 1% maar met slechts een pay-
out van 9 %

 Waardering:

k/w van 7
EV/EBITDA van 3,52
Netto Kaspositie
Koers/boekwaarde 1,03
ROE van 14 %

 BK Groeiportefeuille aan 15,20 USD
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Tip 3:

Hochschild Mining

 Beurs: LSE – London Stock Exchange

 Yahoo ticker: HOC.L

 ISIN code: GBGB00B1FW5029

 Koers (22/9/19): 210,60 pence
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Wat doet Hochschild Mining?

 Zilver- en goudproducent in Latijns-Amerika

 Opgericht in 1911, mijnbouw vanaf jaren ’40

 Familiaal geleid: 51 % zit in handen van Eduardo 
Hochschild, kleinzoon van de oprichter

 4 operationele mijnen en ontwikkeling van 
Brownfield (exploratie op bestaande sites) en 
Greenfield (+1 Mio hectare prospectgronden)

 Brexit? Enkel kantoor in Londen, psychologie kan 
eventueel wel meespelen…Kansen!
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Investment Case

Grafiek: BinckBank

 Nieuwe LT hausse-trend gestart in zilver en goud

 Familiale verankering van 51 %

 Na H1 voorop op schema om record productie 
van 37 Mio ounces Ag te halen (alle sites!)

 In H1 zilver in voorraden (gem. 15 USD) -> 18 USD

 AISC van 12 USD/ounce Ag -> 18 USD/ounce 

 Brownfield en Greenfield beloftevol (oa Canada en VS)

 Innovatie op het vlak van verwerking ertsrijke 
grond

 Dividend: bruto 1,60 %

 Waardering:

k/w van 23 (20E van 15)
EV/EBITDA van 4,50
Cash 95 Mio USD, schulden 62 Mio USD

 BK Groeiportefeuille aan 197,30 pence
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Algemene principes in huidige markt?

 De markt is duur, voorzichtigheid geboden

 Hou een goede portie cash (benutten opportuniteiten) en 
edelmetalen aan (asymmetrisch - goud, zilver, platinum)

 De laatste tijd in BeursKompas te veel schrijven over “voor het 
eerst sinds 2008…” zoals met repo-markt

Bedankt!


