
 

 

AB InBev blijft sterk afgeprijsd 
Het gemiddelde potentieel van de aandelen in de Bel 20-index is sinds midden 
juli lichtjes afgenomen. De Brusselse index laat een stijgingspotentieel van 
13,4% optekenen voor de komende twaalf maanden. 

 

In de voorbije maand zijn de koersen van de Bel 20-aandelen met gemiddeld 0,8% gestegen, met 
een forse stijging voor UCB (+11%), Sofina (+9%) en Telenet (+6%). Maar ook al deden twaalf 
van de twintig indexcomponenten het goed, toch lieten de meeste large caps in de index een 
terugval optekenen (-3% voor AB InBev, -5% voor KBC, -6% voor ING, -4% voor Engie en -9% 
voor Umicore), waardoor de Bel 20-index er sinds midden juli ietwat op achteruitgaat. 
 
De gemiddelde doelen zijn met 0,2% gestegen, waarbij veertien indexcomponenten vooruitgang 
boekten, vooral ArgenX (+5%), Galapagos (+5%) en Ontex (+4%). Bpost (-7%) en de 
telecomwaarden (-5% voor Proximus en -6% voor Telenet) kregen het moeilijk. 

 
Algemeen genomen is het gemiddelde potentieel van de indexcomponenten ietwat afgenomen, 
van 14 naar 13,4%, met een nog altijd grote kloof tussen de tien waarden met een potentieel van 
meer dan 20% (zoals AB InBev met 23%) en de zes waarden met een negatief potentieel (een 
premie van 22% op Colruyt bijvoorbeeld). 
 

Voor Bpost waren er nog altijd zware negatieve herzieningen als gevolg van de waarschuwing 
voor de resultaten van 2018, met name bij KBC Securities en UBS. Dankzij de aangekondigde 
mooie resultaten voor het eerste halfjaar kon dat sentiment wel worden gestabiliseerd; zo meent 
UBS dat de huidige marktverwachtingen al rekening houden met een forse terugval van het 



 

 

dividend. Een hypothese die de Zwitserse makelaar veel te pessimistisch vindt. We merken ook 
op dat HSBC tegen het einde van de maand weer een koopadvies uitbracht voor het Belgische 
postbedrijf. 
 

Galapagos stond de voorbije weken in de kijker, met vier stijgende objectieven (bij Jefferies, 
Degroof Petercam, UBS en Crédit Suisse) en een eerste positief advies (van Barclays Capital). 
Analisten wijzen erop dat de resultaten van de klinische proeven fase III voor Filgotinib een 
positieve invloed kunnen hebben in de komende maanden, terwijl het recente akkoord met 
Novartis over eczeem de overtuiging van de analisten over het dossier kan versterken. Het is ook 
zo dat Goldman Sachs een neutrale positie aannam omdat het van mening is dat de koers al 
rekening houdt met de vele positieve vooruitzichten. Het rekent ook op een koers van 120 euro 
mocht er een aankoopbod op de biotechgroep komen. 

 

Tien waarden uit de Bel 20, waaronder AB InBev, hebben een potentieel van meer 

dan 20% voor de komende twaalf maanden.  

 

Er was heel wat te doen rond ING,  met tal van negatieve herzieningen van de koersdoelen (DZ 
Bank, UBS, Kepler Cheuvreux) na de aankondiging van de kwartaalresultaten. RBC Capital 
verlaagde zijn advies naar neutraal, omdat het van mening is dat de verwachtingen voor 2018 
nog altijd veel te hoog zijn. KBC Securities verhoogde dan weer zijn advies naar 'houden' 
midden augustus omdat het denkt dat de Nederlandse groep te zwaar werd afgestraft voor zijn 
blootstelling aan de Turkse markt. 
 
De analisten hadden de voorbije maand heel wat aandacht voor Proximus, met maar liefst vijf 
makelaars die hun negatieve advies lieten varen en naar een neutrale positie terugkeerden, met 
name Jefferies, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale en Citi Research. Over het 
algemeen denken zij dat het risico van een mogelijke vierde mobiele operator al in de koers is 
opgenomen en dat het neerwaartse risico vanaf nu beperkt is. Tegelijkertijd hebben de analisten 
ook hun koersdoel voor Telenet verlaagd, onder meer bij KBC Securities, Crédit Suisse en JP 
Morgan. 
 
Het advies voor Ageas werd bij Kepler Cheuvreux verhoogd naar 'neutraal', met name door de 
geruchten dat er vanuit China interesse zou zijn voor de Belgische verzekeraar.  
 
Het advies voor Aperam werd bij UBS verhoogd naar 'kopen', de analist benadrukt het 
bestaande potentieel aan synergieën na de overname van de Duitse groep VDM, waar de koers 
blijkbaar nog geen rekening mee houdt.  
 
Cofinimmo kreeg een positieve aanbeveling bij KBC Securities, de analist blijft optimistisch over 
de groei van de portefeuille in de komende jaren.  
 
Het advies voor Ontex werd bij Credit Suisse verlaagd naar 'neutraal', omdat de analist meent 
dat er geen tegenbod zal komen als PAI een OBA uitbrengt op de luierspecialist. 
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