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Philips uitblinker op zonnig Damrak

Op het Damrak gingen de meeste koersen maandag fors omhoog, met Philips ver
voorop. Ahold Delhaize zakt verder weg na de koersval eind vorige week.
De AEX sloot 1% hoger op 525,9 punten, mede dankzij de opgewekte start op Wall Street. De AMX
steeg 1,2% naar 805 punten.
Elders in Europa was de stemming ook goed. De beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen klommen 1
tot 1,2%.
De Japanse Nikkei-index sloot 0,6% hoger, gesteund door het bericht van de Japanse export in mei
met 15% is gegroeid.
Op Wall Street stond de Dow Jones-index ten tijde van het Europese slot 0,5% hoger. De techzware
Nasdaq steeg 1,2%.
"Wat je ziet is een goede reactie op de Franse verkiezingsuitslag. Dat is een bevestiging dat daar geen
steen in de vijver komt", zei vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB over de positieve
stemming op de Europese beurzen. "Misschien is het ook een beetje herstel na vorige week."
Bij de hoofdfondsen ging Philips met een plus van 6,5% aan kop, doordat het activistische
hedgefonds Third Point een belang opbouwt. Volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen mikt
Third Point bij Philips waarschijnlijk op een verbetering van de operationele prestaties, die nogal
teleurstellend zouden zijn. Mogelijk wacht het technologiebedrijf eenzelfde scenario als recent bij
AkzoNobel.
SBM Offshore steeg 2,8%. Volgens ING zou SBM nog meer orders kunnen binnenslepen voor de
ontwikkeling van het olieveld Liza voor de kust van Guyana.
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Ahold Delhaize daalde 1,7%. Vrijdag duikelde het aandeel al bijna 10% vanwege vrees bij beleggers
dat de voorgenomen overname van Whole Foods door webwinkelgigant Amazon voor extra
prijsconcurrentie zal zorgen. Volgens de Amerikaanse zakenbank Bernstein zou de volgende fusie die
tussen Ahold Delhaize en Kroger kunnen zijn.
Westerterp was evenals andere beurskenners een beetje verbaasd over de felle reactie van beleggers
op het nieuws van Amazon. "Ahold was al redelijk ondergewaardeerd. Blijkbaar geldt het adagium:
eerst verkopen dan nadenken. Het feit dat Amazon naar de sector gaat, zou je ook als positief kunnen
zien." Westerterp zag Ahold Delhaize ook als potentiele overnamekandidaat. "Als Amazon in Europa
hetzelfde trucje wil uithalen, dan is Ahold Delhaize de 'perfect fit.'"
Digitaal beveiliger Gemalto steeg 0,2%. Het bedrijf kreeg een opdracht van een slotenfabrikant.
Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestfabrikant OCI bovenaan met een winst van 4,8%.
Techbedrijf Besi kreeg er 2,8% bij.
Funderingsspecialist Sif won 2,1%, na het binnenhalen van een nieuwe opdracht voor een Duits
offshore-windmolenpark.
Takeaway won 0,5%, op het nieuws dat concurrent Delivery Hero voor €1 miljard naar de Duitse
beurs gaat.
TMG daalde 1,6%. Het Belgische krantenbedrijf Mediahuis en investeerder VP Exploitatie hebben
hun bod van €6 per aandeel op het mediabedrijf officieel gestand gedaan.
Wilt u de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kunt u
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Deel dit artikel via:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Email

Kim (33): 'Ik werd drie jaar lang misbruikt...

Jan verdient € 8.500 per dag !

’Van Breukelen zei: M’n vrouw en kinderen hebben...

21-06-17 17:23

Philips uitblinker op zonnig Damrak | Telegraaf.nl

3 van 4

http://m.telegraaf.nl/dft/stemming/damrak/article/28418290/beursversl...

'Het is voor Ellemieke honderd keer...

powered door plista

Schilder gewond bij schoolbrand in Amsterdam
1 uur geleden

’Motorblok’ van VVD, CDA en D66 gaat met ChristenUnie om tafel
2 uur geleden

Donderdag 36 graden
2 uur geleden

Koning krijgt applaus in Palermo
3 uur geleden

Vrijspraak voor verwarde man bij huis koning
3 uur geleden

Autokrasser op heterdaad betrapt in Groningen
2 uur geleden

Teen van mummie gestolen
49 minuten geleden
Vrouw moet stoppen met sturen van naaktfoto’s naar ex
57 minuten geleden

Doodslag schoonmoeder: tbs en dwangverpleging
1 uur geleden

Jeugdige gedetineerden poseren met jihadvlag
3 uur geleden

21-06-17 17:23

Philips uitblinker op zonnig Damrak | Telegraaf.nl

4 van 4

http://m.telegraaf.nl/dft/stemming/damrak/article/28418290/beursversl...

Tip de Redactie
Feedback
Zoeken
Privacy verklaring
Cookie verklaring
Disclaimer
Abonnementen
2016 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V. Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Ga naar volledige website

21-06-17 17:23

