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Vorige week keek iedereen met
hooggespannen verwachtingen
uit naar de jaarlijkse bijeen-

komst van de centrale bankiers in Jack-
son Hole, in de Amerikaanse staat Wyo-
ming. In het bijzonder hingen de finan-
ciële markten en media weer aan de
lippen van Janet Yellen. Door vooral
de betere banenrapporten van de jong-
ste maanden (al worden die de maand
nadien vaak wel neerwaarts herzien),
kwamen weer een aantal gouverneurs
van de Federal Reserve in de media een
renteverhoging als gepast aankaar-
ten.
En omdat het meer dan één geïso-

leerd geval was, begonnen de markten
er wel degelijk oren naar te hebben.
De verwachting van een renteverho-
ging in een wereld waar renteverla-
gingen, nulrente en zelfs negatieve
rente de jongste jaren de norm zijn
geworden, maakt beleggers sowieso
zenuwachtig. Wegens onwennig.
Beleggers wilden dan ook van de

voorzitter van de Amerikaanse cen-
trale bank bevestiging krijgen dat die
hints over een renteverhoging ernstig
dienden genomen te worden. Een zeer
concrete Yellen krijg je natuurlijk nooit.
Maar ze was wel in die mate duidelijk
dat de kans behoorlijk groot is dat we
dit jaar, na december vorig jaar, een
tweede renteverhoging zullen krijgen.
De kans dat dit al op 21 september het
geval zal zijn, is niet groot. Gebaseerd
op de futures schat de markt die kans
nog steeds op minder dan één op twee
in. Voor een renteverhoging met 25
basispunten in december is die kans
wel groter dan 50%. Waarmee de Fed
kan bevestigen dat de opwaartse ren-
tecyclus een feit is. Al blijft Yellen
steeds een slag om de arm houden.
Zowel de eigen als de internationale
macro-economische cijfers blijven van

dichtbij gevolgd en hebben wel dege-
lijk een impact op het tempo van de
doorgevoerde renteaanpassingen.

Economische stagnatie
De marktreactie op elke toespraak,

maar zelfs op zinnen en woorden uit
die toespraak illustreert nogmaals de
extreme verslaving van markten aan
de politiek van de centrale banken. Of
het veel uitmaakt voor de (reële) eco-
nomie mag betwijfeld worden, maar
voor de financiële economie overdui-
delijk wel. De (reële) wereldeconomie
blijft zoeken naar groei en groeiher-
stel.
Ondanks de gigantische geldinjecties

van de centrale banken hebben de
meeste instellingen hun groeiverwach-
ting voor dit jaar nog (licht) verlaagd.
Het zou dus zo maar kunnen dat 2016
het jaar met de laagste groei voor de
wereldeconomie sinds 2009 wordt.
De meeste instellingen gaan nu uit
van een groei van de wereldeconomie
tussen 2 en 2,5% voor dit jaar, terwijl
dit de afgelopen jaren doorgaans tus-
sen 2,5 en 3% lag. Hoe dan ook blijven
we mijlenver verwijderd van de groei-
cijfers van voor de financiële en eco-
nomische crisis van 2008-’09. Afgerond
een halvering.
Als we wat dieper op de groeiver-

wachtingen ingaan, dan zien we dat
die voor de mature, westerse econo-
mieën verder naar beneden gaan.
Zowel voor de VS, de eurozone, het
Verenigd Koninkrijk (uiteraard door
de ‘brexit’) als voor Japan. Voor de
opkomende markten blijven de voor-
uitzichten stabiel of worden ze lichtjes
verhoogd. Algemeen zit een interna-
tionale, opwaartse rentecyclus er
zeker nog niet aan te komen. Iets
waarmee de Fed ook rekening moet
houden. �
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INDUSTRIE

Agfa-Gevaert

Beleggers schrokken van de vrij
stevige omzetdaling die Agfa-
Gevaert rapporteerde in het

tweede kwartaal. De verkoop daalde
met 6,7%, wat meer is dan verwacht
en meer is dan de omzetdaling van
5,5% vorig jaar. Een versnelde afkal-
ving van de omzet kan Agfa missen
als kiespijn, niet in het minst omdat
het bedrijf nog altijd een nettopensi-
oenschuld van 1,15miljard EUR torst.
Sinds de publicatie van de halfjaarcij-
fers daalde het aandeel met ruim 10%.
Toch kan er meer dan één positieve
kanttekening geplaatst worden bij
deze sombere analyse. Zonder ongun-
stige wisselkoerseffecten bleef de
omzetdaling beperkt tot 4,1%. Dat is
al iets minder dramatisch. De daling
is ook te wijten aan de vrij sterke inzin-
king van de hardcopy-activiteit in de
medische beeldvorming. Hier speelt
als verzachtende omstandigheid mee
dat de verkoop in dezelfde periode
van vorig jaar uitzonderlijk goed was.
Tot slot eiste ook de voor Agfa heel
belangrijke grafische beurs Drupa zijn
tol in de printactiviteiten. Klassiek stel-
len de klanten in aanloop naar de
beurs hun aankopen uit. Agfa ver-
wacht daarom dat de daling van de
omzet in de tweede helft van het jaar
trager zal verlopen. De strijd tegen
een structureel dalende omzet in de

analoge activiteiten zal Agfa nog jaren
moeten voeren. Het management liet
verstaan om via overnames de omzet
terug naar een niveau van 3miljard
EUR op jaarbasis te tillen. Dat is een
strategie die risico’s inhoudt, in die
zin dat omzet kopen niet moeilijk is,
maar rendabele omzet aanschaffen
tegen een aanvaardbare prijs, dat is
een ander paar mouwen. Het risico
dat Agfa zich vertilt aan overnames
is echter klein omdat het management
de voorbije jaren bewees dat hard
gewerkt wordt aan de marges en de
rendabiliteit. In het tweede kwartaal
boekte Agfa een marge van 12,1% op
het niveau van de bedrijfskasstroom
(ebitda). Dat is het hoogste peil van
de voorbije vijf jaar. In de eerste helft
van het jaar klokte deze marge af op
10,1%, net boven de marge dus van
10% op jaarbasis die het management
als minimum ziet om de aandeelhou-

ders voldoende te kunnen vergoeden.
De stijging van de rendabiliteit is te
danken aan de aanhoudende speur-
tocht naar besparingen en efficiëntie-
verbeteringen, maar ook aan een mee-
valler van lagere grondstoffenprijzen.
Deze laatste factor is heel volatiel en
dus is een marge van 10% allesbehalve
een verworven recht. Dankzij de betere
rendabiliteit steeg de recurrente (zon-
der eenmalige elementen) rebitda met
8,3%, en de recurrente bedrijfswinst
(rebit) met 14,3%. Deze toegenomen
winstgevendheid vertaalt zich ook in
aantrekkelijke kasstromen. In de eerste
helft van dit jaar hield Agfa opnieuw
40miljoen EUR aan vrije kasstroom
over. Dit geld kon gebruikt worden
om de financiële schulden verder af
te bouwen. De netto financiële schuld
is teruggelopen tot 50miljoen EUR. �

Conclusie
De omzeterosie gaat door en is zorg-

wekkend, maar toch schrokken beleg-
gers te hard van de omzetdaling in het
tweede kwartaal. Deze daling zou
moeten vertragen, terwijl Agfa de ren-
dabiliteit verder wist te versterken en
heel aantrekkelijke vrije kasstromen
blijft genereren. De waardering is vrij
laag, met een koerswinstverhouding
van 7 en ondernemingswaarde (ev) die
8 keer de bedrijfskasstroom (ebitda)
bedraagt.

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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VRIJE TIJD

Kinepolis

De halfjaarcijfers van de veruit
grootste Belgische bioscoop-
uitbater (hier twaalf complexen

met 148 schermen; in Frankrijk tien
complexen met 120 schermen; in
Nederland vijftien complexen met 94
schermen; in Spanje vijf complexen
met 91 schermen; in Luxemburg drie
complexen met 22 schermen, in Polen
één complex met achttien schermen;
exploitatie door ITIT en in Zwitserland
één complex met acht schermen) tonen
niet het vertrouwde beeld. Traditio-
neel stijgen omzet en winst sterker
dan de bezoekersaantallen. We zien
nu eerder het beeld van 2014. Toen
was er de overname van de Wolff-bios-
copen (negen complexen), waarvan
de rendabiliteit een pak lager lag dan
het Kinepolis-gemiddelde. Al is daar-
aan intussen al een mouw gepast.
Deze keer drukt de acquisitie van Uto-
polis Group (eveneens negen com-
plexen) tijdelijk op de winstgevend-
heid. Want er zijn eerst de lasten
(investeringen) en dan pas de lusten
(winsten). De expansie doet wel het
aantal bezoekers met 14,6% klimmen,
tot 11,2miljoen in de eerste jaarhelft.
De topper van het eerste semester was
‘The Revenant’ met bijna 600.000 bezoe-
kers. De omzettoename bleef met
13,9%, tot 148,3miljoen EUR, dus iets
onder de hogere bezoekersaantallen,

al bleef de gemiddelde opbrengst per
bezoeker in de bestaande Kinepolis-
complexen verder toenemen. De
recurrente (zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfkasstroom (rebitda) steeg
met 10,4%, tot 39,6miljoen EUR, of
een gemiddelde rebitda-marge van
3,52EUR per bezoeker, tegenover nog
3,66EUR in de eerste zes maanden
vorig jaar. Maar dat moet dus de eerst-
volgende jaren worden rechtgetrok-
ken. In de eerste jaarhelft waren er de
overname van de uitbating van de
bioscoop in het Franse Rouen, de ope-
ning van Kinepolis Dordrecht, de
goedkeuring (minstens de complexen
in Mechelen en Aarschot dienen ver-
kocht te worden) van de overname
van de Belgische Utopolis-bioscopen,
het verkrijgen van de bouwvergun-
ning voor een bioscoop in Fenouillet,
in het noorden van Toulouse, de start
van de bouwwerken voor een bios-

coop in Brétigny (Ile-de-France), een
nieuw bioscoopcomplex in Granada
en de opening in augustus van Euro-
pa’s eerste, volledige laserbioscoop in
het Nederlandse Breda. De recurrente
(zonder eenmalige elementen)
bedrijfswinst ging met slechts 1,6%
vooruit, tot 25,1miljoen EUR, wat
overeenkomt met een rebit-marge van
16,9% (was 19,0% in eerste semester
2015). De winst per aandeel zakte met
11,1%, tot 0,48EUR (was 0,52EUR in
eerste semester 2015) door onder meer
(tijdelijk) hogere afschrijvingen en
belastingen. De netto financiële schuld
steeg tot 213,6miljoen EUR (was
162miljoen EUR eind 2015) of van 1,8
naar 2,3 keer rebitda. Dit mede omdat
de overname van de vier bioscopen
van Utopolis België daarin al verre-
kend zit en er daarvan de komende
maanden minstens twee opnieuw ver-
kocht worden. Normaliter zou de
netto financiële schuld eind 2016 terug
moeten afgenomen zijn tot onder 2
keer rebitda, een niveau dat ruimte
laat voor verdere expansie. �

Conclusie
Ondanks een wat minder eerste

semester 2016 blijft Kinepolis een kas-
machine, een ‘geldfabriek’. Maar dat
zit vertaald in de huidige waardering
(23 keer de verwachte winst 2016 en
12,5 keer verwachte verhouding
ev/rebitda 2016). Rooskleurig lange-
termijnverhaal wel intact. Tussen-
tijdse correcties kunnen voor gunstiger
instapmoment zorgen.

Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



STAAL

ArcelorMittal

Het was lang geleden, maar de
grootste staalproducent ter
wereld pakte nog eens uit met

degelijke kwartaalcijfers. De hoeveel-
heid verscheept staal steeg tegenover
het eerste kwartaal met 2,9%, van 21,5
tot 22,1miljoen ton, nagenoeg stabiel
(22,2miljoen ton) tegenover dezelfde
periode vorig jaar. Na zes maanden
is er een daling met 0,5%, tot 43,6mil-
joen ton. De hogere verschepingen
van zowel staal als ijzererts (+23,2%)
en hogere prijzen (respectievelijk
+7,7% en +15,2%) krikten de omzet
10% hoger, tot 14,7miljard EUR.
Tegenover vorig jaar betekent dit wel
nog steeds een daling met 12,7%
(16,9miljard EUR). Na het uitermate
zwakke eerste kwartaal, met een
bedrijfskasstroom (ebitda) van slechts
0,93miljard USD, boekte ArcelorMittal
in het tweede kwartaal 1,77miljard
USD ebitda. Het deed daarmee 26,5%
beter dan vorig jaar (1,4miljard USD).
Na zes maanden zakt de ebitda wel
nog met 2,9%, tot 2,7miljard USD.
Tegenover een nettoverlies vorig
kwartaal van 416miljoen USD
(176miljoen USD recurrent) was er
een nettowinst van 1,1miljard USD,
waarvan 280miljoen USD recurrent
(zonder uitzonderlijke elementen).
Het bedrijf boekte immers een een-
malige winst van 832miljoen USD, na

een vergelijk met de vakbonden in de
VS, die het pad effent voor structurele
hervormingen in de Amerikaanse
staalfabrieken van de groep. Vorig
jaar bedroeg de nettowinst in het
tweede kwartaal 179miljoen USD. Het
beste nieuws kwam van het schulden-
front, waarbij de nettoschuldpositie
dankzij de kapitaalinjectie van 3,1mil-
jard USD -uitgifte van 70% extra aan-
delen- en 1,1miljard USD inkomsten
uit de verkoop van activa (vooral het
35%-belang in Gestamp, een Spaanse
toeleverancier voor de auto-industrie),
met 4,6miljard USD terugviel, tot
12,7miljard USD. Met de middelen
kocht ArcelorMittal in totaal voor
4,9miljard USD uitstaande schulden
vervroegd terug, waardoor de schuld
die vervalt voor eind 2020 zakte van
12,6 naar 8,1miljard USD. De sombere
jaarverwachtingen van minstens
4,5miljard USD ebitda werden echter

niet verhoogd. De groep mikt voor
2016 ook nog steeds op een ongewij-
zigde verwachte groei van de wereld-
vraag naar staal tussen 0 en 0,5%, na
een daling met 2,2% in 2015, waarbij
een verwachte toename in de VS (+2%
à +3%) en Europa (0% à +1%) wordt
geneutraliseerd door China (0% à -
1%), Brazilië (-10% à -12%) en de ove-
rige landen (vooral Rusland; -5% à -
6%). Een heikel punt blijft de Chinese
staalproductie (50% van de wereld-
productie), die na zeven maanden
slechts met 0,5% daalde vergeleken
met 2015. Hierdoor blijft de export
van goedkoop Chinees en Russisch
staal wegen op de internationale prij-
zen. Er lopen in de VS en Europa tal-
rijke antidumpingonderzoeken, en er
werden ook al enkele tariefverhogin-
gen doorgevoerd. Vorige week raakte
bekend dat ArcelorMittal in Zuid-
Afrika een kartelboete van 110miljoen
USD zal betalen. �

Conclusie
Het aandeel van ArcelorMittal pres-

teerde de jongste maanden sterk. We
vinden de huidige waardering correct,
tegen 20,3 keer de verwachte winst
2016 en met een verhouding van de
ondernemingswaarde (ev) tegenover
de bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,7
keer. De markt verwacht 6miljard
USD ebitda voor 2016 en nam dus al
een voorschot op een betere tweede
jaarhelft.
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Europese aandelen 

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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TECHNOLOGIE

ASML

De Nederlandse marktleider in
het segment van de productie-
apparatuur voor de halfgelei-

dersector stevent af op een nieuw
recordjaar. Daarbij zal de omzet van
vorig jaar (6,29miljard EUR) worden
overschreden. ASML heeft ook een
gedetailleerd groeipad uitgestippeld.
Het is de ambitie om tegen 2020 de
omzetkaap van 10miljard EUR te ron-
den en een winst per aandeel van meer
dan 8EUR te realiseren. Ter vergelij-
king: de consensusverwachting voor
2016 ligt op een winstcijfer van 4,2EUR
per aandeel. ASML kon de omzet in
het tweede kwartaal opkrikken naar
1,74miljard EUR, tegenover 1,33mil-
jard EUR in het eerste kwartaal. Ook
de nettowinst ging vooruit, van 198
naar 354miljoen EUR. Belangrijker
was dat ASML voor 1,57miljard EUR
nieuwe orders aannam, wat de totale
waarde van het orderboek nu op
3,37miljard EUR brengt. ASML is
toonaangevend in de zogenaamde
immersietechnologie om halfgeleiders
te produceren. Toch heeft deze tech-
niek haar beperkingen om steeds snel-
lere en kleinere halfgeleiders te bou-
wen. ASML weet dit ook, en startte
daarom meer dan vijftien jaar geleden
met de EUV-technologie. Die maakt
gebruik van extreem ultraviolet licht
om halfgeleiders tegelijk kleiner,

nauwkeuriger én performanter te
maken. EUV is echter technologisch
heel complex. De beschikbaarheid
draait momenteel rond 80% en moet
verder omhoog. De miniaturisatie
zorgt ook voor een grotere uitval tij-
dens het productieproces. Om dit te
compenseren, moet nauwkeuriger
worden gecontroleerd. In dit kader
past ook de recente overname van Her-
mes Microvision uit Taiwan (kostprijs:
2,75miljard EUR). Maar Hermes
beschikt wel over een speciale elek-
tronenmicroscoop die een uitstekende
aanvulling is voor de eigen meetsys-
temen van ASML. Tot nog toe draai-
den EUV-machines hoofdzakelijk in
testomgevingen. De Taiwanese chip-
bouwer TSMC en ook Samsung zetten
momenteel al EUV-machines in hun
productieproces in. In het tweede
kwartaal werden vier nieuwe EUV-
machines besteld, wat het totale aantal

in het orderboek op tien brengt. ASML
verwachtte dat ook Intel binnenkort
met het commercieel gebruik van
EUV-machines zou starten, maar
kreeg vorige week een koude douche.
Intel, klant én aandeelhouder (15%)
van ASML, vindt de EUV-technologie
nog niet productierijp en wil wachten.
ASML maakt zich sterk dat deze
beslissing de verdere introductie van
EUV-machines niet in gevaar brengt,
maar goed nieuws is het op korte ter-
mijn zeker niet. Nieuwe vertraging
lijkt onvermijdelijk. De aandelenin-
koop wordt tijdelijk opgeschort om
de overname te financieren. Naast een
obligatie-uitgifte van 1,5miljard EUR
worden ook 5,9miljoen nieuwe aan-
delen uitgegeven. De vrije kasstroom
was in het tweede kwartaal 381miljoen
EUR positief, tegenover -65miljoen
EUR in het eerste kwartaal. Het eerste
semester werd afgesloten met een
liquiditeitspositie (cash+investeringen)
van 2,93miljard EUR. �

Conclusie
ASML blijft een uitstekend geleid,

financieel gezond bedrijf met een benij-
denswaardige dominante marktpo-
sitie. De EUV-technologie blijft cru-
ciaal om de ambitieuze groeidoelstel-
lingen waar te maken. In hoeverre het
negatieve nieuws van Intel voor ver-
traging zal zorgen, valt nog af te
wachten. Op korte termijn lijkt het
opwaarts potentieel beperkt. Boven-
dien is het aandeel niet echt goedkoop.

Europese aandelen 

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:opbouwen
3:houden
4:afbouwen
5:verkopen
A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico
D:zeer hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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MICHELIN

Met gierende
banden

M ichelin is alom bekend als
grootse bandenproducent ter
wereld, met activiteiten in

170 landen en in de buurt van 15%
wereldmarktaandeel. De Franse
onderneming zat van het najaar 2013
tot het voorjaar 2014 in de voorbeeld-
portefeuille en deed het toen prima.
Michelin, opgericht in 1889, is natuur-
lijk wel een ronkende naam in de auto-
mobielindustrie, met bovendien een
wereldberoemde mascotte. Vorig jaar
werden ruim 175miljoen banden
geproduceerd (+3,2% ten opzichte
van 2014). Met het merk Michelin als
wereldwijd ‘premium’merk. Voor
sportwagens en SUV’s is er het speci-
fieke merk BFGoodrich. Sterke conti-
nentale merken zijn verder Kleber in
Europa, Uniroyal in Noord-Amerika
en Warrior in China. Een cruciaal ele-
ment in de strategie is die merken ver-
sterken door betrouwbaarheid en een
koploper in technologie en innovatie
te zijn. Zo verwerft de groep een com-
petitief voordeel en neemt de trouw
van de consument toe. In het ver-
lengde daarvan ligt het grote aan-
dachtspunt in de strategie op het lei-
derschap in ‘gespecialiseerde banden’.
De specialisaties waarop Michelin
inzet en prat gaat, zijn de banden voor
mijnbouw- en landbouwvoertuigen
en vliegtuigen. De jongste jaren wer-
den in de opkomende landen drie
nieuwe fabrieken geopend. Tussen
2012 en 2016 is het objectief om voor

1,2miljard EUR aan verbeteringen van
de productiviteit te realiseren. Na vier
jaar (2012-’15) is al 964miljoen EUR
gerealiseerd. In de eerste jaarhelft zijn
daar nog eens 115miljoen EUR bijge-
komen, mooi op schema om de doel-
stelling eind 2016 te halen (nog 121mil-
joen EUR te gaan). Er komt trouwens
een nieuw plan richting 2020 met
dezelfde ambitie van 1,2miljard EUR
kostenbesparingen, wat onder meer
500 banen zal doen sneuvelen op de
hoofdzetel in Clermont-Ferrand.
Michelin beschikt over een zeer solide
balans (nettoschuld ten opzichte van
het eigen vermogen van amper 11%
eind 2015). Vorig jaar werd volgens
het management 833miljoen EUR als
structurele vrije kasstroom gereali-
seerd, een recordcijfer (was nog
517miljoen EUR in 2011 en 717miljoen
in 2014). Zo kan het dividend wordt
opgetrokken van 2,50 naar 2,85EUR
per aandeel (+14%) en werden voor
451miljoen EUR of 2,7% van het totaal
eigen aandelen ingekocht. Tegen 2020
wil het management het aantal ver-
kochte banden met 20% optrekken
tegenover het niveau van 2015. De
omzet in het eerste semester lag 2%
lager, op 10,3miljard EUR. Deson-
danks klom de recurrente (zonder een-
malige lasten) bedrijfskasstroom
(rebitda) van 1,91 naar 2,08miljard
EUR of een stijging met 8,2%. Dat bete-
kent ook een toename van de rebitda-
marge van 18,2 naar 20,3%. De recur-
rente bedrijfswinst (rebit) nam zelfs
met 10,2% toe (van 1,26 naar 1,405mil-
jard EUR), in lijn met de gemiddelde
schatting van de analisten. Hier zien
we een klim van de rebit-marge van
12,0 naar 13,7%. Om nog maar eens
het belang van de strategische focus
op ‘gespecialiseerde banden’ te illus-
treren. In dat segment bedraagt de
rebit-marge 20,6% of zowat de helft

meer dan het groepsgemiddelde. Het
nettoresultaat kwam uit op 769miljoen
EUR of 8,8% meer dan de 707miljoen
EUR voor de eerste zes maanden van
vorig jaar (per aandeel van 3,79 naar
4,24 EUR). Voor het volledige boekjaar
2016 blijft het management mikken
op een lichte toename van de volumes,
een stijgende ebit bij constante wis-
selkoersen en een vrije kasstroom van
minstens 800miljoen EUR. �

Conclusie
Het aandeel blijft, zeker gezien de

stevige vrijekasstroomgeneratie en de
sterke marktpositie binnen de sector,
erg redelijk gewaardeerd tegen 11 keer
de verwachte winst 2016, 0,8 keer de
omzet en een verwachte ratio onder-
nemingswaarde(ev)/bedrijfskasstroom
(ebitda) van 4,5 voor 2016. Gezien het
verbeterd klimaat gaan we over tot
een adviesverhoging, inclusief een
opname in de ‘Inside Selectie’.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Mochten we aan 100 willekeu-
rig gekozen beleggers vra-
gen welke de snelst groei-

ende grote economie was in 2015 en
de eerste jaarhelft van vorig jaar, dan
was de kans groot dat een meerder-
heid met China als antwoord zou aan-
komen. Dit is echter niet correct. Het
correcte antwoord is India, waar de
groei van het bruto binnenlands pro-
duct per hoofd van de bevolking
(bbp/capita) vorig jaar met 6,6%
groeide, tegenover een toename met
6,2% in China. India ging in 2016 op
zijn elan door en kon in het eerste
kwartaal een bbp-groei van 7,9%
voorleggen. Daarmee werd China
opnieuw de loef afgestoken. Het
Indiase groeicijfer voor het tweede
kwartaal is op het moment van schrij-
ven nog niet binnen maar de consen-
susverwachting bedraagt 7,7%. Daar-
bij wordt de groei vooral gedragen
door overheidsinvesteringen in infra-
structuur. De private uitgaven blijven
voorlopig nog wat achter. Dezelfde
trend zien we trouwens ook in China.
In de westerse economieën, waar de
publieke financiën nog meer onder
druk staan, wordt minder geïnves-
teerd en ligt niet toevallig ook de groei
een stuk lager.

Hervormingen
Intussen gaan ook de hervormingen

van de financiële sector door. De
Reserve Bank of India, de centrale
bank van het land, krijgt een nieuwe
voorzitter. Urjit Patel zal als een van
de eerste maatregelen de restricties
voor buitenlandse investeerders ver-
soepelen. Zo worden de beperkingen
om te investeren in Indiase bedrijfs-
obligaties opgeheven, wat voor een
boost in de kredietverlening moet zor-
gen. Een renteverlaging lijkt er voor-
lopig nog niet in te zitten. De inflatie
ligt boven 6% en Patel streeft naar een
positieve reële rentevoet (nominale
rente min inflatie).
De Indiase beursindexen hebben

vorig jaar samen met de andere emer-
ging markets onderuit. Ook 2016 werd
slecht ingezet maar sinds maart gaat
het opnieuw de goede kant uit. Op
korte termijn is een terugval niet uit-

gesloten na een klim met 20% in het
voorbije halfjaar maar voor de
komende jaren ogen de groeiprogno-
ses allesbehalve slecht. Voor de aan-
delen uit de Nifty 50-index, de refe-
rentie-index van de Indiase National
Stock Exchange (NSE), wordt voor
2017 een gemiddelde winstgroei van
14% voorspeld. We bekijken de drie
grootste trackers om in de Indiase
beurs te investeren.

iShares India 50-index
Tickersymbool : ............................... INDY
Beurs : ..................................NYSE Arca
Eerste notering :............. november 2009
Activa onder beheer : ......747 miljoen USD
Gemiddeld volume :..................... 138000
Prestatie sinds 1/1/2016 : ...........+9,3%
Prestatie op twaalf maanden : ....... +7,5%
Prestatie op drie jaar : ............... +66,8%
Jaarlijkse beheerskost ................: 0,94%

Deze ETF van uitgever BlackRock
noteert al sinds november 2009 met
als tickersymbool INDY en schaduwt
de evolutie van de hierboven ver-
noemde S&P Nifty-index. Van de drie
grootste trackers haalt INDY sinds het
jaarbegin het hoogste rendement. De
jaarlijkse beheerskost ligt met 0,94%
wel aan de hoge kant. De index bestaat
uit 50 bedrijven en de tien grootste
staan in voor 52% van het totale
gewicht. De topvijf van INDY is als
volgt samengesteld:
1. Housing Development Financial Corp.
(HDFC, financieel conglomeraat)

2. Infosys (informatietechnologie)
3. ITC Ltd. (conglomeraat)
4. Reliance Industries (industriële
holdingmaatschappij)

5. Icici Bank

WisdomTree India Earnings Fund
Tickersymbool :.................................. EPI
Beurs : ..................................NYSE Arca
Eerste notering : ...............februari 2008
Activa onder beheer : .....1,45 miljard USD
Gemiddeld volume : ............... 3,58 miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016 : ...........+9,1%
Prestatie op twaalf maanden : ..... +10,2%
Prestatie op drie jaar : ...............+67,2%
Jaarlijkse beheerskost ................: 0,83%

Deze ETF van uitgever WisdomTree
is een maatje groter dan INDY en
noteert ook al enkele jaren langer. De
onderliggende waarde is de Wisdom-
Tree India Earnings-index. Die telt
maar liefst 243 bedrijven maar toch is
de diversificatie niet zoveel groter dan

bij de S&P Nifty. De tien grootste posi-
ties staan namelijk in voor 43% van
de waarde van de index. De jaarlijkse
beheerskost ligt met 0,83% iets lager
dan bij INDY maar blijft in vergelijking
met trackers die Europese of Ameri-
kaanse indexen schaduwen aan de
hoge kant.
Dit is de topvijf van EPI:

1. Reliance Industries
2. Infosys
3. HDFC
4. Tata Motors (moederbedrijf Jaguar-
Land Rover)

5. Tata Consultancy Services
(conglomeraat)

MSCI India ETF
Tickersymbool ...............................: INDA
Beurs : ..................................NYSE Arca
Eerste notering : ............... februari 2012
Activa onder beheer : ..... 4,03 miljard USD
Gemiddeld volume : ............... 1,89 miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016 : ........... +7,3%
Prestatie op twaalf maanden : .......+4,9%
Prestatie op drie jaar : ...............+56,8%
Jaarlijkse beheerskost : ................ 0,68%

Deze ETF met tickersymbool INDA
behoort, net als INDY, tot de iShares-
productfamilie van uitgever Black-
Rock. INDA is met voorsprong de
grootste (gemeten volgens activa
onder beheer) en meest liquide India-
tracker. Dat komt omdat de onderlig-
gende waarde de populaire MSCI
India is. Deze index telt 74 bedrijven
waarvan de tien grootste voor 48%
van de index instaan. INDA is ook de
goedkoopste van de drie besproken
trackers, met een jaarlijkse beheers-
vergoeding van 0,68%. Het rendement
hinkt iets achterop tegenover de twee
andere ETF’s maar de verschillen blij-
ven binnen de perken. Dit zijn de vijf
grootste posities van INDA:
1. HDFC
2. Infosys
3. Reliance Industries
4. Tata Consultancy Services
5. Tata Motors

Er bestaan verder nog enkele ETF’s
die zich op een specifieke niche richten
zoals small caps en bedrijven in het
infrastructuur- of consumentenseg-
ment. Bij de small caps kan de iShares
MSCI Small Cap ETF (tickersymbool
SMIN) met een klim van 8,3% sinds
het jaarbegin het hoogste rendement
voorleggen. �

Derivaten

Track op het snelgroeiende India
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen
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Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

In het tweede kwartaal maakten zowel Ahold als Del-
haize prima cijfers bekend. Ahold trok de omzet met
4% op, tot 9miljard EUR, terwijl het operationele resultaat
met 8% klom, tot 355miljoen EUR, wat neerkomt op
een marge van 4%. Bij Delhaize steeg het onderliggende
operationele resultaat met 12,1%, tot 247miljoen EUR.
Op 23 juli 2016 kwam het fusieconcern Ahold Delhaize
tot stand. De combinatie wil in 2019 voor 500miljoen
EUR synergievoordelen realiseren. Voor de tweede helft
van 2016 wordt al gemikt op een synergievoordeel van
30miljoen EUR. De trend van het aandeel blijft sterk à
la hausse gericht. Op 20EUR ligt de eerste horizontale
steunzone.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Ondanks de daling van het Britse pond slaagde de
producent van schuimrubber erin om de omzet met
2,8% op te krikken, tot 534,5miljoen EUR, terwijl alle
divisies een groei lieten zien: soepelschuim (+4,1%),
slaapcomfort (+3,2%), isolatie (+4,3%) en automobiel
(+2,8%). De rebitda (recurrente bedrijfskasstroom)
groeide met 28%, tot 54,8miljoen EUR, terwijl de net-
towinst zelfs verdrievoudigde, tot 15,5miljoen EUR.
Recticel trok voor het volledige boekjaar de prognoses
voor de rebitda op van +10% tot minstens +15%. De cij-
fers werden met een heuse koerssprong begroet, waarbij
de trend keerde tot stijgend. Op 4,90EUR ligt de eerste
steun.

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De groep actief in fijnchemicaliën en textiel gaf de half-
jaarcijfers vervroegd vrij en ze waren dan ook prima.
De omzet klom met 7%, tot 180,3miljoen EUR, terwijl
de operationele winst met 41% aantrok, tot 26,1miljoen
EUR. De winstmarge verbeterde van 11% tot 14,5%. De
nettowinst nam iets minder snel toe, met 21%, tot 13,9mil-
joen EUR, een gevolg van hogere belastingen en de
koersdaling van het Britse pond. Sioen wil alleen kwijt
dat de onderliggende trend van het eerste halfjaar zich
zal doorzetten in het tweede semester. De trend van het
aandeel blijft sterk à la hausse gericht. Op 20 en 19EUR
ligt de eerste steun en daarna op 18EUR.

Over het eerste halfjaar van 2016 maakte de maker
van pvc-profielen voor de bouwnijverheid prima cijfers
bekend. Zo steeg de omzet met 5,8%, tot 330,2miljoen
EUR. Nog beter verging het de ebitda (bedrijfskasstroom)
die met 36,4% klom, tot 34,6miljoen EUR, terwijl de net-
towinst verdrievoudigde, tot 13,1miljoen EUR. In Rus-
land leverde de omzet 2,6% in, terwijl Turkije de omzet
met 10,6% zag aantrekken. Deceuninck geeft geen becij-
ferde prognoses voor het volledige boekjaar, maar meldt
dat de kernmarkten, behoudens macro-economische
verstoringen, een verdere groei laten zien. Op 2,10EUR
werd een dubbele bodem gevormd gevolgd, waarna
de trend keerde tot stijgend.
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Praktisch alle aandelen van mest-
stoffenproducenten zagen hun
koersen de afgelopen jaren en

maanden sterk teruglopen. Maar er
zijn volop dingen in beweging, zoals
de door insiders uitgelekte, verre-
gaande fusiegesprekken tussen Potash
Corp en Agrium van enkele dagen gele-
den aangeven. Daarvan moet ook de
koers van de nieuwe portefeuille-
waarde CF Industries (25,1 USD),dat
deel uitmaakt van de prestigieuze
S&P500-index, kunnen profiteren.
Helaas is CF Industries sinds begin
dit jaar met een koersduik van 40%
het op één na het slechtst presterende
aandeel. Op één jaar tijd daalde de
koers zelfs met 60%. CF Industries
groeide uit tot de grootste wereldpro-
ducent van stikstofhoudende mest-
stoffen (chemisch symbool N). Het
profiel van de groep is vergelijkbaar
met dat van het Noorse Yara Interna-
tional. Het baarde geen verwondering
dat beide groepen in 2014 toenadering
zochten, maar die vrijage liep op niets
uit, hoewel ze bijna een perfecte match
waren, zeker dan geografisch. Ook de
acquisitie van OCI ging niet door en
dat kwam CF Industries op een
opbreekvergoeding van 150miljoen
USD te staan. In het tweede kwartaal
van dit jaar verdiende CF Industries
slechts 0,20USD per aandeel. Voor het

volledige boekjaar verwachten de ana-
listen een winst per aandeel van
1,35USD, veel minder dan de record-
winst van 5,58USD uit 2012. Toch lijkt
het erop dat de koers van het aandeel
aan bodemvorming bezig is, ook al
verwacht de top van CF Industries
slechts een prijsherstel in 2018. We
menen echter dat 2016 de bodem van
de winstcyclus zal zijn. Vanuit een
meerjarenperspectief oogt de waar-
dering van CF Industries zeer aan-
trekkelijk. Haussecombinaties met
opties zijn daarom kansrijk.

Callspread
Koop call jan ’18 22,5@ 5,75 USD
Schrijf call jan ’18 30 @ 2,85 USD

Een aankoop van de call jan 2018
met uitoefenprijs 22,50 kost 575USD,
maar u vermindert dit bedrag sterk
door het gelijktijdige schrijven van de
call 30 met dezelfde afloopdatum, die
285USD in het laatje brengt. Uw inzet
bedraagt dus 290USD (575 – 285) en
dat is ook uw maximale verlies. Uw
break-even ligt op 26,40USD, 4%
boven de huidige koers. Wanneer het
CF Industries aandeel exact op die
koers staat op de vervaldag, hebt u
winst noch verlies. In het ideale sce-
nario trekt de koers van CF Industries
aan tot minimaal 30USD. Dan behaalt
u de maximale winst van 460USD of

159% meer dan uw inzet. De koers
van CF Industries moet met 19% stij-
gen om dat te realiseren.

Put schrijven
Schrijf put jan ’18 22,50@ 4,15 USD

Door de forse koersschommelingen
zijn de optiepremies aan de hoge kant.
Een ideaal scenario voor schrijvers
van puts, zeker wanneer ze op een
opleving rekenen. Voor de put januari
2018 met uitoefenprijs 22,50 krijgt u
een premie van 415USD. Dat betekent
dat u op de vervaldag slechts verlies
maakt bij koersen onder 18,35USD. U
beschikt, met andere woorden, over
een baissemarge van 27%.

Turbo
Koop call jan ’18 22,5@ 5,75 USD
Schrijf put jan ‘18 22,5@ 4,15 USD

In deze turbo stopt u 160USD, want
de call januari 2018 met strike 22,50
kost 575USD, terwijl u 415USD haalt
uit het schrijven van de put met
dezelfde uitoefenprijs en afloopdatum.
Alleen wanneer het aandeel op de ver-
valdag onder 22,50USD staat, lijdt u
een bijkomend verlies. Bij koersen
boven 24,05USD staat u in de winst
en het grote voordeel is dat die winst
niet wordt afgetopt. Uw risico is klei-
ner dan bij een rechtstreekse aankoop
van de aandelen. �

Ik ben ontgoocheld door de resulta-
ten en vooral het lager dan verwachte
interim-dividend van Euronav. Blijven
jullie achter dit aandeel staan?
De finale resultaten over het eerste

halfjaar lagen bij Euronav volledig in
lijn met de gepubliceerde cijfers in het
interim-rapport van 28 juli. Daarin
stond over het tweede kwartaal een
lager dan verwachte nettowinst van
40,1miljoen USD, een daling met
56,5% tegenover vorig jaar (92,4mil-
joen USD), die evenwel grotendeels
te wijten was aan een eenmalig boek-
houdkundig verlies van 24,2miljoen

USD op de ontmanteling van vier fif-
tyfifty-jointventures met Bretta Tanker
Holdings. Euronav bevestigde de divi-
dendpolitiek om op jaarbasis 80% van
het nettoresultaat exclusief eenmalige

meerwaarden uit te keren, maar ont-
goochelde met het aangekondigde
interim-dividend van 0,55USD per
aandeel (ex-dividenddatum 20 sep-
tember). Tegenover een beschikbaar
nettoresultaat over de eerste jaarhelft
van 140miljoen USD of 0,88USD per
aandeel betekent dit immers een uit-

kering van ‘slechts’ 62,5%. Euronav
wil flexibiliteit behouden om, afhan-
kelijk van de marktomstandigheden,
het interim-dividend in te perken. Met
die marktomstandigheden ging het
de jongste weken verder bergaf, waar-
bij de verhuurtarieven van de olietan-
kers op de spotmarkt onder het break-
evenpunt (winst noch verlies) zijn
gezakt. Het management was bedui-
dend voorzichtiger dan eind juli, en
meldde dat de seizoensgebonden
zomerdip allicht ook een negatief effect
zal hebben op het traditioneel sterke
vierde kwartaal. De marktwaarde van
de schepen zakt echter ook, en Euro-
nav maakt hiervan handig gebruik
om twee VLCC’s (Very Large Crude

Opties

Haussecombinaties op CF Industries

Lezersvragen

HET EURONAV-AANDEEL
NOTEERT GOEDKOOP



Carriers met een maximale capaciteit
van 320.000 ton) in aanbouw te kopen
voor 84,5miljoen USD per schip, met
oplevering nog dit jaar. Ter vergelij-
king: de aankoop van vier VLCC’s in
2015 gebeurde tegen 96miljoen USD
per schip. De langetermijnperspectie-
ven blijven intact, met als belangrijkste
ondersteunende factoren de structu-
rele stijging van de vraag naar olie, in
combinatie met de structurele verlen-
ging van de vaarroutes en een beheers-
baar orderboek van nieuwe schepen.
Het is duidelijk dat Euronav van de
historisch lage prijzen wil gebruikma-
ken om nog schepen te kopen. De
markt schrok evenwel van de sombere
toon en het lager dan verwachte inte-
rim-dividend, en stuurde het aandeel
naar het laagste niveau sinds 2014.
Het aandeel noteert goedkoop, tegen
0,7 keer de boekwaarde, respectievelijk
5,9 en 8,5 keer de verwachte winst
2016 en 2017. We bevestigen het koop-
advies (rating 1B). 

Kan u nog eens een update geven over
Black Earth Farming? 

Black Earth Farming is als land-
bouweigenaar en landbouwexploitant
actief in de vruchtbare Black Earth-
regio in zuidwest-Rusland. Het aan-
deel maakte begin augustus een koers-
sprong van 15% nadat het bedrijf
gesprekken aanknoopte over de ver-
koop van een pakket landbouwgron-
den en activa. De voorbije jaren wer-
den al twee succesvolle transacties
gerealiseerd: meerwaarde voor belas-
tingen van 7,2miljoen USD op een ver-
koop in 2014 van 35.554 hectare (ha),
en 9,2miljoen USD meerwaarde voor
belastingen in 2015 op een verkoop
van 36.600ha in ruil voor 24.900ha
nieuwe gronden tegen 394USD per
ha. De slaagkansen van een nieuwe
transactie zijn onduidelijk, maar kun-
nen zorgen voor een verdere optima-
lisatie van de ligging van de gronden
en een nieuwe bevestiging van de
onderwaardering in de boeken van
de vruchtbare gronden, die groten-
deels nog gewaardeerd zijn tegen de
historische kostprijs van 128USD per
ha. De oppervlakte gecontroleerde
grond daalde sinds 2009 van
330.000ha, waarvan 216.000ha in
eigendom, naar 257.000ha, waarvan
227.000ha in eigendom. De beplante
oppervlakte bedroeg in 2015 nog
149.300ha, tegenover 230.900ha in

2011. Door het uitzonderlijk natte
voorjaar is er dit jaar een nieuwe daling
tot 134.000ha (-10,2%). Cruciaal is ech-
ter dat het optimaliseren van het land-
bouwareaal en het toepassen van de
modernste landbouwtechnieken de
productierendabiliteit sterk verbeter-
den. De opbrengst per ha verbeterde
van 2 ton in 2011 naar 2,8 ton in 2014
en zelfs 3,8 ton vorig jaar. De zicht-
baarheid voor dit jaar is nog beperkt,
maar met 36% van de wintertarwe
geoogst (28,6% van de beplante opper-

vlakte) steeg de opbrengst per ha naar
een recordniveau van 4,9 ton (3,5 ton
vorig jaar), terwijl er voor gerst (13,1%
van de beplante oppervlakte) na 28%
oogst een daling is van 3,2 ton naar
2,8 ton per ha. De omzet steeg in de
eerste jaarhelft met 57,3%, tot 53,8mil-
joen USD dankzij 62,5% extra volume
(228.200 ton) en gemiddeld 5,4%-
lagere verkoopprijzen. Het gezuiverde
nettoresultaat bedroeg 5,2miljoen USD
(0,02USD per aandeel), tegenover -
2,4miljoen USD vorig jaar (-0,01USD
per aandeel). De nettoschuldpositie
daalde van 31,5miljoen USD eind 2015
naar 27,6miljoen USD. De landbouw-
prijzen werken nog steeds tegen, maar
gezien de sterk verbeterde rendabiliteit
en de ondergewaardeerde landbouw-
grond blijft Black Earth Farming koop-
waardig (rating 1C). �
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MAANDAG 5 SEPTEMBER
Duitsland: PMI (diensten)
EU: PMI (diensten)
EU: detailhandel
Frankrijk: PMI (diensten)
Japan: PMI (diensten)
VS: beurs New York gesloten
Aedifica: jaarresultaten 2015-‘16
Atenor: resultaten 1H
Sofina: resultaten 1H

DINSDAG 6 SEPTEMBER
Duitsland: industriële bestellingen
EU: BBP-groei Q2
VS: PMI (industrie)
Biocartis: resultaten 1H
Immobel: resultaten 1H
Texaf: resultaten 1H

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
EU: vooruitlopende indicatoren
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
Brederode: resultaten 1H
Econocom: resultaten 1H
Hamon: resultaten 1H
Zetes: resultaten 1H

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
Duitsland: loonkosten
Japan: BBP-groei Q2
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
Home Invest: resultaten 1H

VRIJDAG 9 SEPTEMBER
Frankrijk: handelsbalans
VK: industriële productie

BLACK EARTH FARMING
STREEFT NAAR EEN 

VERDERE OPTIMALISATIE
VAN DE GRONDEN

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Agenda
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Franco-Nevada boekt opnieuw recordkwartaal

+6,3   %

Aankoop: We hebben 250 deelbewijzen iShares Stoxx600 Banks gekocht tegen 14,29 EUR (3587,45 EUR); 50 aandelen Schlumberger
tegen 80,75 USD (3621,65 EUR) en 125 aandelen CF Industries tegen 24,77 USD (2782,25 EUR)
Verkoop:We hebben 10 aandelen Syngenta verkocht tegen 424,5 CHF (3879,9 EUR)
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Het Canadese royalty- en strea-
mingbedrijf in edelmetalen
Franco-Nevada (FNV) pakte

voor het tweede opeenvolgende kwar-
taal uit met recordcijfers. De omzet
steeg tegenover het tweede kwartaal
vorig jaar met 37,9%, tot 150,9miljoen
USD, beter dan de marktconsensus
van 149,1miljoen USD en een verpul-
vering van het vorige record van
132miljoen USD, dat in het eerste
kwartaal werd gerealiseerd. Met dank
aan een positieve vergelijkingsbasis
op vlak van evolutie van de gemid-
delde gerealiseerde goudprijs
(1259USD tegenover 1193USD per
ounce of +5,5%). Maar vooral was er
de forse stijging van de groepspro-

ductie met liefst 35,8%, tot 112.787
ounce goudequivalent: ook al een ver-
betering van het record van het eerste
kwartaal (106.621 ounce goudequiva-
lent). De gezuiverde bedrijfskasstroom
(ebitda) scoorde ook een nieuw record,
met 118,9miljoen USD of 0,67USD per
aandeel, tegenover 103,7miljoen USD
of 0,62USD per aandeel in het eerste
kwartaal en 82,2miljoen USD of
0,53USD per aandeel vorig jaar. De
nettowinst steeg met 95,8%, tot
42,3miljoen USD of 0,22USD per aan-
deel, en overtrof hiermee de markt-
consensus van 0,2USD per aandeel.
Halfweg 2016 staat de groepsproduc-
tie op 219.408 ounce goudequivalent
(+30,5%), en FNV verwacht nu op jaar-

basis uit te komen aan de bovenkant
van de verwachte groepsproductie
tussen 425.000 en 445.000 ounce gou-
dequivalent (+18% à +23,6% tegen-
over 2015). De ruim 2miljard USD
investeringen van de jongste twee jaar
werpen dus vruchten af. De herople-
ving van de edelmetalenprijzen zorgt
ook voor een toename van de activiteit
in de ruime portfolio van projecten
die nog niet in productie zijn. Daar-
naast biedt de aanhoudende malaise
bij de basismetalenproducenten uit-
zicht op het afsluiten van nieuwe
deals. Het schuldenvrije FNV beschikt
hiervoor over 1,4miljard USD. Het
aandeel blijft koopwaardig voor de
langere termijn (rating 1B). �


