Friday Round-up: Ha ha haaatsjoe,
cijfergriep!

Wat een week! We hebben de verwarming maar weer eens ‘n slinger gegeven, de korte broeken opg
de zonnebrand weggedonderd! #snif #snot. De zomer is na een laffe nastoot nu dan echt definitief vo

Menig neus wordt weer gesnoten, bomen kleuren geel, oranje en bruin en op de beurs, tsja, die beur
ook veel loopneuzen, huiloogjes en flinke koorts.

Als je over de kastanjes struikelt dan weet je het al wel: We zijn drie kwartalen diep in het jaar en het
cijfertjestijd. *pakt zakdoekje* Komende weken hoest, blaft en sproeit (gesundheit!) menig bedrijf de r
van Q3 de wereld in. *veegt neus toch af aan mouw* De verwachtingen voor die cijfers zijn deze okto

soort blauwdruk van de weersverwachting de komende tijd: pak je paraplu en de neusspray maar vas
beet. Het was nogal een dramakwartaal dus er wordt al beetje rekening gehouden met slechte(re) cij

Wij zochten de sappigste klonten voor jullie uit en flikkerden ze met een berg acaibessen en wat links
berkenschors in de vrijdagse staafmixer en serveren bij dezen een antistoffen-rijke herfstsmoezie. On

sommelier spreekt van ronde koffietonen, een neus van aluminium, een hint van kippenvleugels en e
achtig nasmaakje. Proost!

Eerst maar ff de yankees van Alcoa, die kingsize jumbo aluminiumboeren lieten donderdagavond ver

solide cijfers zien en het aandeel lijkt de diepe daling stop te hebben gezet. Chemieconcern DSM kre
koffiedikkijkers bij de ABN Amro een thumbs up, de bankiers hebben alle vertrouwen in de Ali Chemi
Lage Landen en de beurs ook, prima week. De olieprijs lijkt bibberend een stijging te hebben ingezet

Fugrootjes, Shellekes en SBMmetjes durven ook voorzichtig omhoog te kijken. De biotechnologen va
opende eerder deze week 18% *hatsjoe* lager door tegenvallende resultaten. Dat was meteen het he

handelsmomentje van de week. Deutsche Bank waarschuwde ons voor emmers bagger als zij binnen
laten zien. ScheisseWoche op de beurs dan ook. Selbstverständlich, oder was? Ook de export van o

oosterburen heeft onverwacht een fikse tik gekregen. De Duitse verkopen aan het buitenland zijn in a
5,2% gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Potvolblomme!

De gedroomde megadeal in brouwersland is er nog niet maar er is wel actie in de taxi. SAB wees dez

een overname-bod van AB Inbev af en zo gaat de soap de komende tijd verder. YUM! Brands, het m
achter onder meer Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut (*echoot snotterend: ‘Pizza Hut, Pizza Hut*)

goeie kwartaalcijfers bekend maar plakte daar meteen een dubbeldikke winstwaarschuwing aan vast
Chinezen eten te weinig emmertjes kippenvleugels, blijkt. Hondenpootjes zijn ook veel lekkerder, logi
En Pepsico (van de cola) had degelijke cijfers en vertrouwen in de toekomst. De beursvloer ging daa

Het aandeel van biotech-bigshot Monsanto, dat al sinds de zomer keldert, kende na vertrouwenwekk
eindelijk een keurige week.

Jullie luisterden afgelopen dagen braaf naar onze CEO BigSwingingNick (‘trend is your friend’) want j
genadeloos veel duwtjes downhill geven aan Volkswagen. Het was wederom het meest verhandelde

onze app, vlak voor het ‘na overnamegeruchten flink stijgende’ Glencore (2e stek) en het opklimmend
ArcelorMittal. Het slagveld van de BUX-battles blijft ons verbazen; liefst 1621 bloeddorstige BUX-ers
kromzwaarden deze week.

Doe de gordijnen dicht, dompel jezelf in de kamillethee, steek een infuus met verse jus in je aderen e
uit. Volgende week komen namelijk Louis Vutton, Intel, Google, Netflix, ASML, Goldman Sachs, Unile
een paar knoeperds met hun kwartaalcijfers!
Gesundheit!

