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Joost Olbrechts is beheerder
van Karakter Invest Kameleon
Fund, een sicav-sif naar Luxemburgs recht.
Zijn vorige optreden dateert
van 15juni 2019. Het vijftal staat
op een gemiddelde winst van
28,6 procent exclusief dividenden
en omgerekend
naar euro.
Over dezelfde periode won de
MSCI World Euro 5 procent en
verloor de Stoxx600 3 procent.'
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.GILEAD
BIOTECH

Gilead is een Amerikaans biotechbedrijf dat zich specialiseert in de
ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen. Het realiseertnagenoeg al zijn omzet uit de
verkoop van medicatie tegen hiv!
aids, hepatitis B en hepatitis C. Het
heeft ook behandelingen
voor
cardiovasculaire aandoeningen en
problemen
met de luchtwegen.
Gilead kwam de voorbije weken volop in het nieuws door zijn product
Remdesivir. Dat wordt getest als behandeling tegen Covid-19 en is als
noodgeneesmiddel
erkend in de
Vereriigde Staten,]apen en India. Het
bedrijfheefteen grote rnarktkapitalisatie, is volgens ons interessant
gewaardeerd en heeft wellicht nog
wat verrassingen in petto in het jaareinde.
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SINGApORE TELECOM
TELECOMMUNICATIE

In het fonds creëerden we de mogeDe leidende telecomspeler in Singapore en megacap beschikt over een
lijkheid om fysiek goud (munten en
staven) te kopen dat afzonderlijk
groot netwerk om data -en spraakbewaard wordt. Deze fysieke gouddiensten te leveren in een groot deel
tracker is een goede tweede keuze .. van Azië. Zo is het bedrijf eigenaar
van Optus (100%) in Australië, Bharti
Fysiek goud is sinds kort weer verAirteI (3']%)in India, Telkomsel (40%)
krijgbaar op de markt. Het was de
voorbije maanden haast niet meer
in Indonesië en Globe Telecom (47%)
op de Filipijnen. Door datnetwerk is
te vinden door de grote vraag naar
zulke fysieke goud trackers en de
het goed gepositioneerd
om zijn
klanten in heel Zuidoost-Azië en
verminderde
productie door de
coronacrisis. Zelfs in de webshop van
India mobiel betalen met de smartUmicore stond op alle artikelen 'sold
phone aan te bieden. De koers is laag
out'. Volgens kenners is er mogelijk
.door de toegenomen concurrentie
in India. We denken dat de markt in
een probleem bij de futuresmarkt
Comex. De centrale banken zouden
India voldoende groot is voor meer-.
goud uitgeleend hebben aan Comex
dere sterke spelers en houden van de
om aan de fysieke vraag te kunnen
geografische diversificatie van Singtel en het hoge dividend. De Singapovoldoen. Historisch is goud goedkoop ten opzichte van de Amerirese overheid heeft een meerderheidsbelang.
kaanse beurs.
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AMS
HALFGELEIDERS

PHILlps
GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Austria Micro Systems is een Oostenrijkse chipproducent. Eind 2019 nam
het bedrijf het Duitse Osram Lighting over. Daarvoor moest het in
volle coronacrisis een kapitaalverhoging doorvoeren. Enkele weken geleden volgde de uitgifte van een
converteerbare
obligatie om een
overbruggingskrediet
voor de deal
terug te betalen. Dat alles zette de
koers onder druk AMS wil Osram
integreren omdat licht een belangrijke rol zalspe1en in zijn automotive
afdeling. Met zijn LIDAR chips, die
door Google gebruikt worden voor
zelfrijdende auto's, heeft het bedrijf
een troef voor zelfsturende voertuigen. Zolang auto's niet autonoom
rijden, levertAMS ook 3D optische
sensoren om het gedrag van de
chauffeur op te volgen.

Het Nederlandse bedrijf heeft, zi h
onder leiding van Frans V~ Hout 'I)
de voorbije jaren omgevormd van
een conglomeraat tot een leider in
gezondheidstechnologie.
Konink Iijke Philips focust op de verbetering
van de gezondheid van de mens dOOI'
preventie via een gezonde levensstij I,
diagnose, behandeling en thuiszo r~,
Het is een leider in diagnostisch'
beeldvorming en behandeling vin
beelden. Philips produceert ook be
ademingstoestellen.
Van Hout '11
maakt zich sterk over 2020 de Arnc
rikaanse overheid 43.000 beadcmingstoestellen te kunnen lever n.
De consumentenafdeling
is af e
slankt. Uit voorzichtigheid wordt h "
dividend dit jaár in aandelen be
taald, in plaats van in cash, zoda t cl .
cashpositie stevig blijft.

