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STARBUCKS
KOFFIEKETEN

HetAmerikaanse bedrijf Starbucks
isbijnanietmeerweg tedenkenuit
het straatbeeld van grotere steden.
Viaruim23.000vestigingenwereld-
wijdverkoopthetbedrijf zijnkoffie-
producten. In de afgelopen vijf jaar
steeg de omzet met 60 procent en
was er een ruime verdubbeling van
dewinst per aandeel. Voor 2015 en
2016verwachtenweeenwinstgroei
van circa 17 procent.
Met een koers-winstratio van ruim
30 is het aandeel behoorlijk stevig
geprijsd,maarzolangStarbucksdit
groeitempokanvolhouden,zijnbe-
leggers bereid een hogere prijs te
betalen.

5
ORPEA
BEJAARDENZORG

Orpea iseenuitbatervanbejaarden-
tehuizen (circa 350) en ziekenhui-
zen (Clinea), die gericht zijn op
psychiatrische zorg, nazorg en
revalidatie. Er zijn vestigingen in
België, Frankrijk, Spanje, Italië en
Zwitserland. Bedroeg de omzet in
2010 nog 960 miljoen euro, eind
2014beliepdiebijna2miljardeuro,
dus ruim een verdubbeling in vijf
jaar.
Het bedrijf lijkt nauwelijks last te
hebbenvandecrisis.Dat isniet ver-
wonderlijk, gezien de sterk toene-
mende vergrijzing in de eurozone.
De vooruitzichten voor Orpea blij-
ven voorlopig danook gunstig.

GOOGLE
INTERNETTECHNOLOGIE

Het in 1998opgerichteGoogle is in-
middelsmeer dan een zoekmachi-
ne: Google is ook Gmail, YouTube,
Android,Nexus,MapsenNest.Ruim
80 procent van de omzet komt uit
advertentiesvanuitde internetzoek-
machine en het browsen. Adverte-
ren via zoekmachines groeit nog
altijdmetdubbelecijfers.Het finan-
cieel zeergezondeGoogle (oorlogs-
kas van 74 miljard dollar) is erg
winstgevend,geziendenettowinst-
marge boven 20procent. De koers-
winstratio van 33 is hoog,maar ac-
ceptabel.Dequote ‘price iswhatyou
pay, value iswhatyouget’ vanWar-
ren Buffett is van toepassing.

CVS HEALTH CORP
APOTHEEKKETEN

CVSHealthisdegrootsteretailervan
receptgeneesmiddelen indeVS.Het
verkoopt geneesmiddelen via apo-
theken, postorder enwinkelketens.
CVS is tevens ‘pharmacybenefitma-
nager’, een partij die voor verzeke-
raars enbedrijvende zorgplanning
maakt, overmedicijnprijzenonder-
handelt enmedicijnen inkoopt.
CVSheeft zichuitstekendgepositio-
neerdom teprofiteren van een ver-
grijzende bevolking en een maat-
schappij die steeds gezondheids-
bewuster wordt. Tegen een koers-
winstverhoudingvan19,7vindenwe
dat dit aandeel in geen enkele por-
tefeuillemagontbreken.
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RYANAIR
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

DeIerseprijsvechterRyanairheeft in
deeersteachtmaandenvanhet jaar
almeer passagiers vervoerd dan in
heel2014. Inaugustusverwelkomde
degoedkope luchtvaartmaatschap-
pij 10,4miljoenreizigers, 10procent
meerdaneenjaareerder.Datbracht
de teller voor dit jaar op 96,3 mil-
joen.
De stevige aanwas leverde Ryanair
vollere vliegtuigen op. Vorige
maandwas 95 procent van de stoe-
lenbezet, eenverbeteringvan2pro-
centpuntentenopzichtevanaugus-
tus 2014. Met een verwachte groei
vanruim30procentvoor2016blijft
Ryanair een interessant aandeel.
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Het kasteel was een restaurant en heeft een industriële keuken.

INDUSTRIËLE KEUKEN

Brugge

Huis van

2.900.000 euro

EEN TERUGBLIK

Victor Zwart is de co-oprichter

en CEO van de Brusselse ver-

mogensbeheerder Wealtheon.

Het vorige optreden van

Zwart dateert van 18 januari

2014. Zijn vijftal staat op een

gemiddelde winst van

38 procent exclusief dividen-

den. Over dezelfde periode

won de MSCI World Euro-

index 19 procent.
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favorieteaandelenvan
VictorZwart CEO van Wealtheon Asset Management

Op amper 3,5 kilometer van het centrum van

Brugge ligt Château Rougesse, een kasteel uit de

16de eeuw dat is omgeven door een ruime

parktuin met vijver. Het kasteel werd volledig

gerenoveerd, waarvoor het van de stad Brugge

de Monumentenprijs ontving. Via de hal

- met gashaard en statige traphal - bereik je de

leefruimte. Omdat het kasteel de voorbije jaren

dienst deed als hotel en restaurant, zijn er op het

gelijkvloers ook een bar en industriële keuken.

Op de eerste verdieping liggen een in

natuursteen afgewerkt bureau en vier

slaapkamers, waarvan drie met een luxueuze

badkamer. De tweede verdieping werd ingericht

als een loft, waar de balkenstructuur een groot

ruimtegevoel geeft. De loft bestaat uit een

eetruimte en zithoek met gashaard, een

slaapkamer met dressing, een badkamer en een

vide met plaats voor een extra slaapkamer of

bureau. Voorts heeft de loft een terras. Op het

domein staan ook nog een conciërgewoning en

een bakkershuis. SV

Waar: Brugge
Soort woning: kasteel
Grondoppervlakte: 16.493 m²
Bewoonbare oppervlakte: 619 m²
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Al 35 jaarwerkt LievenMigerodemet koppels.De jongste jaren zietVlaanderensmeest ervaren relatie-
therapeut de bereidheid om aan relaties te werken weer toenemen. Gelukkig, want de tijd dringt.
‘Eengoede relatie is nognooit zobelangrijkgeweest als vandaag.’ P50-51


