
40 DE TIJD ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018

Beleggen

FIELMANN

OPTIEKER

Dit familiebedrijf is de grootste 
keten van optiekwinkels in Duits-
land. Meer dan de helft van de in
Duitsland verkochte brillen komt
van Fielmann. De Duitse optiek-
markt is een heel stabiele en voor-
spelbare cashmachine, terwijl er
groei gegenereerd wordt in de klei-

nere landen als Italië, Polen en 
Nederland. Daarbovenop breidt
Fielmann uit door hoorcentra toe te
voegen aan de bestaande Duitse
winkels. 

Het bedrijf is voor meer dan 
70 procent eigendom van de familie
Fielmann en wordt zeer conserva-
tief bestuurd. Het aandeel is niet
goedkoop, maar wel van topkwali-
teit.

IMA

VERPAKKER

Het Italiaanse IMA is een wereld -
speler in automatische verpakkings-
lijnen voor voeding, thee, koffie, cos-
metica en geneesmiddelen. Als tech-
nologische leider focust hij op
geavanceerde systemen. Voorbeel-
den zijn de Nespresso-verpakkings-

lijnen met een output van 2.000
capsules per minuut en verpak-
kingsmachines voor de nieuwe elek-
tronische sigaretten van Philip Mor-
ris. IMA kan hoge marges aanreke-
nen voor zijn technologie, gegeven
de kostenvoordelen voor de klant.
Het Italiaanse bedrijf heeft aantrek-
kelijke onderhoudscontracten. IMA
is een hooggewaardeerd aandeel.

RATIONAL

HIGHTECH KOOKTOESTELLEN

Dit van oorsprong Duitse bedrijf is
de wereldmarktleider in de niche
van combisteamers, een hightech
kooktoestel. Met de producten kan
de zakelijke keuken besparen op
ruimte, tijd, energie en ingrediënten
waardoor Rational in staat is boven-

gemiddelde marges te genereren.
Naast regionale expansie, met po-
tentieel in Amerika en Azië, beschikt
Rational nog over groeiopportuni-
teiten met zijn tweede productlijn
FRIMA. Rational beschikt over een
solide balans en een sterk manage-
ment. Een kwalitatief en qua groei-
perspectieven geweldig aandeel,
maar een hoge prijs.

SYMRISE

AROMA’S EN GEUREN

Het Duitse Symrise is een van de
marktleiders in de stabiele en lucra-
tieve oligopoliemarkt van ingre-
diënten, aroma’s en geuren. Die
worden gebruikt in bijvoorbeeld le-
vensmiddelen en cosmetica. De pro-
ductiekosten zijn laag, maar ze zijn

cruciaal voor het product waardoor
Symrise hoge marges kan realiseren.
Groeipotentieel is aanwezig in de
groeilanden en in de attractieve
markt voor dierenvoeding. Symrise
is goed gepositioneerd om mee te
varen op trends zoals de toenemen-
de aandacht voor gezondheid,
product samenstelling en welzijn.
Een terecht duur aandeel.

ASML

LITHOGRAFISCHE MACHINES

Het Nederlandse ASML, een concur-
rent van het Japanse Nikon, is de ab-
solute marktleider in de productie
van lithografische machines voor
de halfgeleiderindustrie. De machi-
nes worden door klanten (o.a. Intel,
Samsung en TSMC) gebruikt voor

de meest cruciale stap in het pro-
ductieproces van elektronische
chips. ASML is monopolist voor de
meest geavanceerde machines. 

Doordat de ASML-machines de
kleinste patroontjes kunnen pro-
jecteren (die voor snellere en betere
chips zorgen), willen klanten er
steeds meer voor betalen. Het aan-
deel is duur, maar uniek.
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Pieter Tolk is gedelegeerd 

bestuurder van Selectum 
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Het vorige optreden dateert

van 4 februari 2017. Het vijftal

staat op een gemiddelde

winst van 23,2 procent, 
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EuroStoxx-index 2,4 procent.
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