
5 Favoriete aandelen van Jeroen Michiels, Mercier Vanderlinden Asset Management. 

21ST CENTURY FOX / MEDIA 

Met 21st Century Fox kunnen investeerders profiteren van een 
eersteklas mediagroep die geen gelijke kent. Door recente 
investeringen lijkt het aandeel wat duur en dat creëert een ideaal 
instapmoment voor langetermijninvesteerders. Een portefeuille van 
hoge kwaliteitsfranchises, belangrijke sportrechten en populaire 
nieuwskanalen zorgt ervoor dat de groep geniet van zeer stabiele en 
recurrente cashflows. Bovendien is er extra een veiligheidsmarge 
dankzij enkele activa met verborgen potentieel: Star India, Hulu, Vice 
en een belang van 40 procent in het Britse Sky. 

AGEAS / VERZEKERAAR 

Door de rentedaling van de voorbije jaren noteert de verzekeringssector in de Benelux ver 
beneden zijn boekwaarde. Dat is ook zo voor Ageas, een bedrijf dat zich heeft 
getransformeerd tot een sterke internationale verzekeringsgroep. Het strategische beleid 
heeft geen windeieren gelegd, aangezien er almaar meer winst wordt gemaakt in de 
groeimarkten (Azië). Investeerders met geduld worden beloond met een mooi dividend en de 
inkoop van eigen aandelen, en met een participatie van 25 procent in het Chinese Taiping Life 
Insurance als kers op de taart. 

EXPRESS SCRIPTS / FARMA 

Met een marktaandeel van 33 procent is Express Scripts de grootste speler in Pharmacy 
Benefit Management (PBM-industrie). In die industrie is die grootte enorm belangrijk, 
aangezien Express zo significante kortingen kan onderhandelen bij de farmabedrijven. Omdat 
ziekteverzekeraars almaar hogere uitgaven kennen, zijn zij meer dan bereid daarvoor een 
commissie te betalen. Dankzij een unieke combinatie van schaalgrootte, een licht 
bedrijfsmodel en een sterke industrie genereren die 'kleine' commissies sterke en vooral 
groeiende cashflows. 

LEUCADIA / CONGLOMERAAT 

Het Amerikaanse Leucadia is een conglomeraat. De grootste divisie is de zakenbank Jefferies, 
goed voor zo'n 50 procent van Leucadia's waarde. De andere divisies opereren in sectoren 
zoals vleesverwerking, autodealerships. Zoals de meeste conglomeraten noteert Leucadia 
onder de boekwaarde. We betalen bijgevolg niets voor de kwaliteit van het management. En 
uitstekend zijn ze zeker, denk maar aan de recente kapitaalinjectie in de valutabroker FXCM 
die al verdrievoudigd is in waarde. 
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ALLIANCE DATA SYSTEMS / MARKETINGOPLOSSINGEN 

Uit een recente enquête blijkt dat de marketingbudgetten een seculiere shift aan het 
ondergaan zijn. Traditionele marketing zoals tv-spotjes moeten meer en meer plaats ruimen 
voor nieuwere alternatieven, die door het gebruik van big data en analyse een veel 
individuelere aanpak kunnen bieden. Bovendien is het makkelijker de impact van een 
campagne te meten, en het doelpubliek geëngageerd te houden. Met zijn end-to-end-
oplossing voor de marketing officers van vandaag is Alliance Data Systems een geprefereerde 
partner. 

EEN TERUGBLIK 

Jeroen Michiels is financieel analist bij de Antwerpse vermogensbeheerder Mercier 
Vanderlinden Asset Management. 
Michiels’ vorige optreden dateert van 19 juli 2014. Zijn vijftal staat op een gemiddelde winst 
van 28,6 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode steeg de MSCI World Euro-
index met 20,7 procent. 
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