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De jongste jaren hebben vooral
de centrale banken op het
voorplan gestaan. Ze hebben

de kastanjes uit het vuur gehaald om
het westerse banksysteem, een wereld-
wijde recessie en een terugkeer naar
de jaren dertig te vermijden. Maar wat
eerst was bedoeld als een uitzonder-
lijke en dus tijdelijke maatregel en als
een snel en adequaat antwoord op een
grote economische en financiële crisis,
is verworden tot een
permanent beleid,
waarvan de doeltref-
fendheid steeds
meer in twijfel wordt
getrokken. Dat
beleid is onderhevig
aan de economische
basiswet van de
dalende meeropbrengsten. Naarmate
het langer en meer wordt gebruikt,
wordt de impact steeds geringer.
Ondanks de negatieve rente door de

vele miljarden aankopen van obliga-
ties door de centrale banken dreigt de
wereldeconomie dit jaar het laagste
groeicijfer sinds 2009 te kennen. Zeker
de eurozone en Japan slagen er met
dat beleid maar niet in hun inflatie-
doelstellingen te realiseren. Intussen
zijn spaarders hopeloos op zoek naar
rendement en hun spaarwoede lijkt
geen grenzen te kennen. Er dreigt een
grote ontslagronde in de Europese
banksector, waar de winstmarges door
de negatieve rentepolitiek van de
Europese Centrale Bank (ECB) meer
en meer onder druk staan.
De lachende derde waren de over-

heden de voorbije jaren. Hun rente-
lasten zijn door het uiterst soepele
monetaire beleid spectaculair gedaald
en ze worden uit de wind gezet om
onpopulaire, structurele economische
hervormingen door te voeren. Tenzij

bijvoorbeeld Japan echt zou gaan expe-
rimenteren met helikoptergeld, zit er
nog weinig rek op de politiek van de
centrale banken.

Fiscale stimuli
Vandaar dat steeds meer economen

en strategen naar de overheden kijken
om voor een nieuwe groei-impuls te
zorgen. De overheden moeten de cen-
trale banken aflossen om de econo -

mische activiteit te
stimuleren en het
algemene prijzen-
peil te doen stijgen.
Ook in Europese
politieke middens
gaan steeds meer
stemmen op om het
snelle streven naar

een begrotingsevenwicht te laten
varen. Daarentegen worden investe-
ringen in onder meer infrastructuur
naar voren geschoven als een verstan-
dige stimulans voor de Europese groei.
Dat debat wordt niet alleen in Europa
gevoerd, ook in de Amerikaanse ver-
kiezingsstrijd. Reken maar dat de uit-
gaven voor onder meer infrastructuur
de hoogte ingaan als Donald Trump
wordt verkozen tot Amerikaans pre-
sident.
Als die tendens wordt bevestigd en

er een geleidelijke overgang komt van
monetaire naar fiscale stimuli, zal dat
een goede zaak zijn voor de aande-
lenmarkten. Meer in het bijzonder kan
dat de conjunctuurgevoelige waarden,
die dan kunnen profiteren van de
nieuwe overheidsinvesteringen, een
duw in de rug geven. Die steun heb-
ben ze de afgelopen jaren moeten ont-
beren. Voor aandelen als CFE,Lafar-
geHolcim, Vinci, Boskalis en Heij-
man zou dat meer dan een slok op de
borrel schelen. �
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De euforie na de vergadering
van het rentecomité van de
Federal Reserve was snel voor-

bij. Sinds het Amerikaanse ministerie
van Financiën een boete van 14miljard
USD claimt van Deutsche Bank, staat
de Duitse grootbank in het oog van
de storm. Zeker omdat de Duitse over-
heid er niet aan denkt de instelling
met overheidssteun tegemoet te
komen. Het weegt uiteraard ook op
de rest van de sector, en op de Euro-
pese beurzen in het algemeen. Een
aandachtspunt, maar voorlopig is er
nog geen reden tot paniek.

Argen-x: bevestiging mooie
vooruitzichten
Het jonge Gentse biotechbedrijf

Argen-xhield voor het eerst een inves-

teerdersdag. Niet toevallig vond het
evenement plaats in New York, aan-
gezien de interesse van Amerikaanse
investeerders in het beloftevolle bedrijf
zich eerder dit jaar concretiseerde, via
een dubbele instap in het kapitaal: ruim
15miljoen EUR in januari (Federated)
en 30miljoen EUR in juni (onder meer
Perceptive Advisors en MPM). Daar-
naast was er in april de fantastische
deal met AbbVie voor ARGX-115, een
preklinisch middel in het domein van
kankerimmunologie, die een mijlpaal-
betaling van 40miljoen USD opleverde.
Argen-x beschikte daardoor eind juni
over een zeer comfortabele kaspositie
van 109miljoen EUR (circa 36% van
de marktkapitalisatie). Dat geld wordt
de komende periode volop ingezet om
de eigen pijplijn versneld te ontwik-

kelen, waarbij de klemtoon ligt op
ARGX-113, een potentieel middel om
auto-antistoffen bij een auto-immuun-
opstoot zo snel mogelijk uit het lichaam
te klaren, en ARGX-110, een middel
in kankerimmunologie dat zich richt
op een nieuw target (CD70).
Met ARGX-113 start in het vierde

kwartaal een eerste fase II-studie voor
de indicatie myasthenia gravis, een
zeldzame spierziekte. Nieuw was dat
in het eerste kwartaal van 2017 ook al
een tweede fase II-studie met ARGX-
113 start voor de indicatie ITP, een
ziekte waardoor antilichamen bloed-
plaatjes aanvallen. Op termijn biedt
ARGX-113 ook potentieel bij grotere
auto-immuunindicaties, zoals reuma
en lupus, vermits de gebruikte tech-
niek toepasbaar is bij elke auto-

De schaduw van Deutsche Bank

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 7,3% + 4,2%
 – 1,7% + 1,1%

(*) 1:koopwaardig 2:houden 3:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico 

Aankoop: -
Verkoop: -
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immuunziekte.
Voor ARGX-110 zal voor het jaar-

einde een van twee geplande fase II-
studies worden opgestart. Het gaat
om combinatiestudies, waarbij de
bestaande standaardbehandeling
wordt gecombineerd met ARGX-110
bij twee zeldzame bloedkankers – 

T-cell Lymphona (TCL) en acute mye-
loid leukemia (AML) – waarbij CD70
een belangrijke rol speelt. Voor ARGX-
111, een middel dat zich richt op uit-
gezaaide kankers, wordt gezocht naar
een partner voor het opstarten van
een fase II-studie. We zijn tevreden
met de snelle vooruitgang van de kli-

nische ontwikkeling. Het aandeel was
voorafgaand aan de investeerdersdag
gestegen en reageerde nadien neutraal.
De interesse was echter groot en ver-
schillende analisten verhoogden hun
koersdoelen. Het aandeel blijft koop-
waardig, voor de risicobewuste bio-
techbelegger (rating 1C). �

Basiswaarden/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
tracker op de opkomende markten;
markten in herstel na Amerikaanse
rentebeslissing

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
positieve reactie op beslissing van Bank
of Japan om van kwantitatieve over te
schakelen naar kwalitatieve versoepeling
(tienjarige rente op nul houden)

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
om in te spelen op de zwaar
achtergebleven Europese bankaandelen;
bankaandelen momenteel onder druk
door problemen met Deutsche Bank
(update)

Consumptie middenklasse
opkomende landen
� Barco: nieuwe topman Jan De Witte (ex-
General Electric) van start; wil Barco
nog efficiënter maken; trading update
Q3 op 19 oktober (update)

� Bolloré: holding van Vincent Bolloré laat
toe in te spelen op potentieel Afrika en
herstel bij Vivendi; maakte lagere
halfjaarresultaten bekend met interim-
dividend van 0,02EUR per aandeel

� Daimler: resultaten Q3 op 21 oktober
(update)

Energie
� 7C Solarparken: degelijke halfjaarcijfers;
businessplan 2016-2018 op
investorday; gaat converteerbare
obligatie van 2,5miljoen EUR uitgeven in
oktober

� Schlumberger: verwacht herstel van de
resultaten vanaf Q3; cijfers op 20
oktober (update)

� Velcan: tegenvallend nieuws uit
Indonesië met het SukaRame- en
Meureubo 2-project; uitkijken naar
halfjaarcijfers en aankondiging over
zonne-energie

Goud en metalen
� Franco-Nevada: uitblijven Amerikaanse

renteverhoging zorgde voor
koersherstel; resultaten Q3 op 11
november (update)

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan het goud; staat aan
begin van een stierenmarkt

� Silver Wheaton: resultaten Q3 op 3
november (update)

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
terug in stierenmarkt; de vraag naar
goud is in het eerste kwartaal door
massale aankopen door beleggers
gestegen naar 1290 ton, een toename
van liefst 21%; uitblijven Amerikaanse
renteverhoging zorgt voor herstel
goudprijs

� Umicore: meevallende halfjaarresultaten
met verhoging winstdoelstelling leidde
tot nieuwe recordkoers; tradingupdate
Q3 op 21 oktober

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleerden tot augustus;
na correctie door vrees voor snelle
Amerikaanse renteverhoging kwam weer
herstel, omdat renteverhoging uitbleef
(update)

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations:
palmolieplantagegroep heeft
meevallende halfjaarresultaten
gepubliceerd

� CF Industries: grootste speler in
stikstofhoudende meststoffen (nitraten)
werd voorbije jaar zwaar afgestraft op
Wall Street; resultaten Q3 op 2
november (update)

� Potash Corp.: fusie aangekondigd met
Canadese sectorgenoot Agrium;
resultaten Q3 op 28 oktober (update)

� Sipef: halfjaarcijfers wat beter dan
verwacht; lichte verhoging van de
jaarprognose, mede door stijgende
palmolieprijs; tradingupdate Q3 op 20
oktober (update)

� Tessenderlo: Luc Tack controleert
rechtstreeks (via Symphony Mills) en

onrechtstreeks (via Picanol) intussen
ruim 37% van de vennootschap; neemt
nieuwe binnenvaarttanker in gebruik en
bouw nieuwe fabriek voor vloeibare
meststoffen in Rouen zit op schema;
resultaten Q3 op 25 oktober (update)

Vergrijzing
� Ablynx: publiceerde gunstige post-hoc
resultaten van de fase II-studie voor
caplacizumab, potentieel middel tegen
zeldzame bloedziekte TTP (update)

� Argen-x: kondigde op investor day in New
York een tweede fase II-studies aan voor
ARGX-113 en twee combinatiestudies
voor ARGX-110 (zie boven)

� Bone Therapeutics: overdreven
koersdaling na einde van de lock-
upperiode; halfjaarcijfers tonen
kaspositie van 26,6miljoen EUR op 30
juni; voldoende kasmiddelen tot begin
2018; positie werd verhoogd; bekwam
ruling voor belastingaftrek van octrooi-
inkomsten

� Fagron: koers weer op dreef;
tradingupdate Q3 op 12 oktober
(update)

� MDxHealth: kondigde een Amerikaans
contract aan voor ConfirmMDx met
Indepence Blue Cross, het eerste binnen
een groep van 38 zorgverzekeraars en
een contract met het European Health
Center Innovation voor de verdeling in
Polen van zowel ConfirmMDx als
SelectMDx (update)

� Mithra Pharmaceuticals: sloot deal van
26miljoen EUR met 10miljoen EUR
upfrontbetaling met Fuji Pharma voor
commercialisering van Estelle in Japan
en ASEAN-landen; kaspositie geslonken
tot 65,9miljoen EUR per 30 juni; kreeg
positief artikel in The Contraception
Journal

(**): de referentie-index voor de prestatievergelijking bestaat uit
de Bel-20-index (1/3), de Eurostoxx50-index (1/3) en de MSCI
World-index in USD (1/3)

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

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA



VASTGOED

Immobel

D it jaar is geen gewoon jaar voor
de grootste en oudste vast-
goedontwikkelaar van het land

(800.000 vierkante meter aan projec-
ten), met activiteiten in België (76%),
Luxemburg (13%) en Polen (11%). Op
29 juni bekrachtigde een buitenge-
wone algemene vergadering de fusie
tussen Immobel en Allfin Group. De
architect van die fusie is Marnix Galle,
de voorzitter van de raad van bestuur.
Sinds 1 december 2015 is Alexander
Hodac de nieuwe CEO. Hij komt over
van Home Invest Belgium. Die samen-
smelting zorgt voor een haast onmo-
gelijke basis om de resultaten te ver-
gelijken met die van de eerste helft
van 2015.
Traditioneel schommelen de winsten

in de business van de vastgoedont-
wikkeling sterk, omdat ze hoofdza-
kelijk afkomstig zijn van de verkoop
van projecten. De resultaten over 2015
gaven eerder het zwakke beeld van
2013. De projecten Black Pearl (11.000
vierkante meter kantoren in Brussel)
en RAC 2 (9500 vierkante meter kan-
toren in Brussel) raakten niet verkocht
voor het einde van het boekjaar 2015.
Vandaar dat vorig jaar werd afgesloten
met een nettowinst van 0,7miljoen
EUR, of 0,18EUR per aandeel. De eer-
ste helft van 2016 levert een geweldige
nettowinst van 30,3miljoen EUR op,

of 5,16EUR per aandeel op basis van
het gemiddeld aantal aandelen voor
het eerste semester, of 3,03EUR per
aandeel op basis van het aantal aan-
delen op 30 juni.
Dat cijfer is echter in belangrijke mate

vertekend door de fusieoperatie, met
flink wat eenmalige elementen en lou-
ter boekhoudkundige invloeden van
de fusie. Als we kijken naar het gezui-
verde bedrijfsresultaat van de fusie-
groep, komen we uit op 9,8miljoen
EUR, waarvan 12,7miljoen EUR
afkomstig van Allfin nv, wat inhoudt
dat het Immobel van voor de fusie een
bedrijfsresultaat van -2,9miljoen EUR
liet optekenen. Los van alle eenmalige
elementen gelinkt aan de fusie, wordt
2016 niet meteen een grand-crujaar.
Al bij de winstwaarschuwing in
december vorig jaar werd 2016 als een
overgangsjaar bestempeld.
Dat wordt bij de publicatie van de

halfjaarcijfers bevestigd. Begin dit jaar
was er een mooi resultaat op de Poolse
vastgoedmarkt met de aankondiging
van de verkoop voor 17miljoen EUR
van het Okraglak-project in Poznan.
Andere Poolse projecten liggen in de
hoofdstad Warschau en in de haven-
stad Gdansk. Het eigen vermogen
maakte dankzij de fusieoperatie een
mooie sprong van 194,3miljoen EUR
naar 288,6miljoen EUR, maar ten
opzichte van de huidige beurskapita-
lisatie van 510miljoen EUR is dat min-
der gunstig dan vroeger. Het eigen
vermogen per aandeel bedraagt nog
28,9EUR. We moeten ook een netto
financiële schuld in de buurt van
200miljoen EUR op 30 juni in rekening
brengen. Dat verschilt niet zo veel van
de toestand eind vorig jaar. Beide
teams (het oude Immobel en Allfin)
zijn sinds eind augustus samenge-
bracht op de vestiging van Immobel
in het centrum van Brussel. �

Conclusie
Marnix Galle (Allfin) wil een nieuwe
dynamiek bij Immobel en een hogere
rendabiliteit van de projecten (10%
rendement op eigen vermogen). Maar
pas vanaf 2017 kunnen de vruchten
van de fusie worden geplukt. De koers
lijkt stilaan een nieuw evenwicht
gevonden te hebben. Het comfort van
de lage waardering onder de boek-
waarde is er echter niet meer bij.

INSIDE BELEGGEN 4 OKTOBER 20164

Belgische aandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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HOLDINGS

Sapec

De markt heeft de jongste jaren
altijd zijn twijfels gehad rond
Sapec en meer in het bijzonder

rond de holding Naturener, die de
belangen in alternatieve energie
omvat. Het nieuws dat we dichter bij
een oplossing zijn gekomen, heeft de
koers, die afgelopen vijf jaar zwaar
was achtergebleven, doen opveren.
De doelstelling om het belang in die
holding geheel of gedeeltelijk te ver-
kopen, is destijds grandioos mislukt.
Naturener omvatte naast zonneparken
in Spanje vooral windenergieprojecten
in Noord-Amerika. De belangen in
Naturener werden enkele jaren gele-
den dan maar ondergebracht in het
filiaal Energia Limpia (49% Sapec).
In het allerslechtste geval wordt de

garantie van Sapec ter waarde van
36miljoen EUR of 26,7EUR per aan-
deel uitgeoefend. Nu blijkt dat de Cali-
fornische regulator het getroffen
akkoord tussen Morgan Stanley, intus-
sen de referentieaandeelhouder bij
Naturener, met San Diego Gas & Elec-
tric omtrent het Noord-Amerikaans
windmolenpark Rim Rock in Montana
goedgekeurd. Dat zou de eerstvol-
gende jaren tot een verkoop moeten
leiden en het zwaard van Damocles
boven de groep – de vordering van
36miljoen EUR – wegnemen. Heel de
historie rond Naturener heeft de groep

ook met een hoge schuldenlast opge-
zadeld: eind juni bedroeg nog altijd
80miljoen EUR.
De traditionele activiteiten van die

kleine holding bevinden zich in de
landbouw. Daar zien we al enige tijd
dat de toestand verbetert. De land-
bouwactiviteiten zijn hoofdzakelijk
gericht op Spanje en Portugal, al is er
meer en meer sprake van export, met
de afdelingen bescherming en voeding
van planten, chemie en distributie van
agrovoedingproducten, tot de afdeling
logistiek. De jongste jaren waren er
flink wat afboekingen. Die zijn in het
eerste semester uitgebleven, waardoor
een forse stijging was van het netto-
resultaat van 1,2 naar 4,5miljoen EUR
(van 0,9 naar 3,4EUR per aandeel).
De recurrente bedrijfskasstroom

(rebitda, ebitda zonder eenmalige ele-
menten) gaf een stijging te zien van
18,9miljoen EUR in de eerste zes

maanden van vorig jaar naar 21,6mil-
joen EUR in de eerste helft van 2016
– een klim met 14%. De omzet kende
een serieuze terugval (van 216,4 naar
169,9miljoen EUR of -21%). Dat heeft
te maken met de verkoop van de afde-
ling distributie van agrovoedingspro-
ducten, waarvan nu enkel nog de ver-
deling van sojabloem overblijft. Vooral
de divisie voeding van planten wist
het verschil te maken, met 9% omzet-
groei tot 42,1miljoen EUR en vooral
een spectaculaire toename van de
rebitda tot 9,2miljoen EUR (was
3,8miljoen EUR in eerste jaarhelft
2015).
Om de zware schuldenlast te ver-

lichten, mogen we niet uitsluiten dat
de overblijvende industrieterreinen
(96 hectare) in het Portugese Setubal
dit of volgend jaar worden verkocht.
De vooruitzichten voor dit jaar klinken
gematigd positief, waarbij de bedrijfs-
leiding aangeeft dat het recurrente
resultaat van 2015 minstens wordt
geëvenaard. �

Conclusie
Sinds enkele maanden is het Sapec-
aandeel flink in herstel vanaf een bij-
zonder laag niveau. De erg lage waar-
dering (onder meer 0,6 keer de boek-
waarde) wordt gecompenseerd door
een zeer hoge schuldenlast en de borg-
stelling (boekwaarde kan van 73 naar
46EUR per aandeel bij uitoefening
borg). Blijft voorlopig nog meer dan
gemiddeld risico.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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LANDBOUW

MP Evans

Het ging al een paar jaar in de
lucht, maar uiteindelijk slaagde
het Britse palmoliebedrijf MP

Evans erin zijn vleesactiviteiten in
Australië te verkopen. Elf jaar na het
kopen van een minderheidsparticipa-
tie van 34,4% in de North Australian
Pastoral Company (NAPCo) tegen
gemiddelde 8,44 Australische dollar
(AUD), werd het belang tegen 18,5
AUD per aandeel verkocht, goed voor
een opbrengst van 107miljoen AUD,
of 82miljoen USD. De verkoop leverde
een netto boekhoudkundige winst op
van 7,4miljoen USD en de aandeel-
houders ontvingen in augustus een
speciaal dividend van 5 pence per aan-
deel. In november 2015 werd reeds
Woodlands verkocht voor 28miljoen
AUD (circa 20miljoen USD), plus
10miljoen AUD voor de veestapel en
het materiaal op de site.
Na de volledige uitstap uit de Aus-

tralische activiteiten gaat alle aandacht
naar de verder uitbouw van de palm-
olieplantages in Indonesië. Eind juni
bestreek het eigen areaal 23.660 hectare
(+ 1175ha tegenover eind 2015), met
daarbovenop een eigen aandeel van
8100ha uit minderheidsbelangen
(vooral Agro Muko, dat samen met
Sipef wordt uitgebaat). Het eigen are-
aal zal de komende jaren gestaag uit-
breiden tot 30.000ha, voldoende voor

een verwachte productiestijging van
palmolievruchten tegen 2023 naar
750.000 ton, tegenover 423.900 ton in
2015 (+77%). Daarnaast zoekt het
bedrijf actief bijkomende arealen.
MP Evans ontsnapte uiteraard ook

niet aan de gevolgen van weerfeno-
meen El Niño, en de eigen productie
van palmolievruchten viel in de eerste
jaarhelft met 9% terug, tot 170.300 ton.
De vruchten verworven via de coöpe-
ratieven zakte met 15% tot 39.600 ton,
en de aankoop bij derden met 33%,
tot 9400 ton. Hogere extractiepercen-
tages zorgden echter alsnog voor 2%
extra palmolieproductie (45.300 ton).
De gemiddelde palmolieprijs daalde
met 1% tot 668USD per ton, maar
mede dankzij een nieuwe Indone -
sische exporttaks van 50USD per ton
– in voege sinds 1 juli 2015 – daalde
de omzet uit de palmolieactiviteiten
met 20,2%, tot 30,3miljoen USD en de

brutowinst met 42,1%, tot 5,1miljoen
USD.
De geleidelijke verkoop van het

belang van 40% belang in Bertam Pro-
perties in Maleisië leverde 1,6miljoen
USD op (-0,1miljoen USD vorig jaar).
Samen met 11,7miljoen USD netto-
winst uit de activiteiten en de verkoop
van NAPCo, gaf dat op groepsniveau
een nettowinst van 18miljoen USD,
tegenover 15,4miljoen USD vorig jaar.
Door exclusief eenmalige elementen
daalde de nettowinst van 10,7 naar 9
dollarcent per aandeel.
Net zoals de voorgaande jaren ont-

vangen de aandeelhouders in novem-
ber een bruto-interim-dividend van
2,25 pence per aandeel. Het slotdivi-
dend in juni bleef ongewijzigd op 6,25
pence per aandeel bruto, samen goed
voor 2% brutorendement. De netto-
kaspositie bedraagt na de verkoop
van het NAPCo-belang circa 75mil-
joen USD, of 100 pence per aandeel. �

Conclusie
Het aandeel van MP Evans presteerde
de jongste jaren veel stabieler dan dat
van de meeste sectorgenoten. De ver-
kochte vleesactiviteiten kunnen niet
langer zwakkere periodes in de palm-
olieactiviteiten opvangen, maar het
financieel kerngezonde bedrijf staat
wel garant voor een productiegroei.
De waardering is bovendien aantrek-
kelijk, tegen 1 keer de boekwaarde en
22 keer de verwachte recurrente winst
2016.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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TECHNOLOGIE

Oracle

De voorbije jaren speelde zich
een revolutie af in de software-
sector. Het traditionele model

van productverkoop, aangevuld met
updates en diensten, wordt geleidelijk
vervangen door het cloudmodel. Die
trend is een zegen voor opstartende
bedrijven die alles voor de cloud kun-
nen ontwikkelen. Voor gevestigde soft-
warebedrijven liggen de kaarten enigs-
zins anders. Zij moeten hun aanbod zo
snel mogelijk naar de cloud verhuizen
om geen klanten te verliezen. In het
geval van Oracle gaat het om de data-
basesoftware en de applicatiesoftware
waar de groep in gespecialiseerd is.
Tot voor kort was het cijfer van de

nieuwe licentieverkopen de belang-
rijkste parameter in de kwartaalrap-
porten. Die is nu vervangen door de
cloudgerelateerde inkomsten. De
winst en de omzet van Oracle bleven
in het eerste kwartaal van het nieuwe
boekjaar (periode mei-augustus) iets
onder de verwachtingen. De groeps-
omzet kwam met 8,61miljard USD,
een klim met 2% op jaarbasis, bijna
100miljoen USD tekort. Hetzelfde
geldt voor het winstcijfer van 0,55USD
per aandeel (0,58USD per aandeel ver-
wacht). Het gaat te ver om over een
slecht kwartaal te spreken, want Ora-
cle kreeg tegenwind van een ongun-
stige dollarevolutie, juridische uit -

gaven, hogere rentelasten en een geste-
gen belastingfactuur.
De achteruitgang in de omzet viel

dan weer toe te schrijven aan minder
belangrijke afdelingen. De afname was
het grootst bij de hardwareafdeling,
waar de omzet met 11,8% daalde naar
996miljoen USD. De service-inkom-
sten kwamen 6,3% lager uit op 808mil-
joen USD. Software (inclusief updates
en ondersteuning) blijft de hoeksteen
van de groep met een omzet van
5,82miljard USD, 0,4% minder dan
een jaar eerder. De verkoop van
nieuwe softwarelicenties daalde wel
met 11%. Belangrijker was dat de
omzet uit cloudcomputing op jaarbasis
met 61% steeg naar 986miljoen USD,
of 11,4% van de groepsomzet. Ook de
winstgevendheid van de cloudafde-
ling gaat er flink op vooruit met een
brutomarge van 62%, tegenover maar
40% een jaar eerder.

Oracle wil nog groeien in de cloud
en de recente overname van NetSuite
past in deze strategie. Oracle betaalde
9,3miljard USD of 11 keer de omzet.
NetSuite is gespecialiseerd is zoge-
naamde ERP-software die het via de
cloud aanbiedt. Dit zijn hulpmiddelen
op het vlak van financieel, order- en
personeelsbeheer. Het is de grootste
overname voor Oracle na die van
PeopleSoft in 2003 (10,3miljard USD).
NetSuite zal in principe dit jaar al bij-
dragen aan de groepswinst. De vrije
kasstroom bedraagt op jaarbasis
12,5miljard USD.
Oracle sloot het eerste kwartaal van

het boekjaar 2017 af met 68,4miljard
USD aan liquiditeiten. De totale schuld
bedraagt 54,1miljard USD, wat de
netto cashpositie per saldo op 14,3mil-
jard USD brengt. Het dividend van
0,6USD levert tegen de huidige koers
een rendement van ongeveer 1,5% op.
Oracle kocht in het eerste kwartaal
49miljoen eigen aandelen in voor een
gezamenlijke waarde van 2miljard
USD. �

Conclusie
De talrijke overnames maskeren de
heel lage organische groei van Oracle.
De groei van de cloudactiviteiten zal
in het pas gestarte boekjaar de ach-
teruitgang van de klassieke software-
verkoop compenseren, maar ook niet
meer dan dat. We vinden Oracle aan
14 keer de verwachte winst correct
gewaardeerd.

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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We hebben een bijzonder woe-
lige week achter de rug. Ze
begon vrij bemoedigend, met

het akkoord van de OPEC-landen om
de olieproductie te reduceren en de
petroleumprijzen op te krikken. Dat
gebeurde op aandringen van Saoedi-
Arabië, het land dat de olieprijzen in
mei 2014 zelf had gekelderd, niet alleen
om Rusland en Iran te pesten, maar
ook om de schaliewinning in de Ver-
enigde Staten te dwarsbomen. Dat
bracht de Amerikaanse oliemaatschap-
pijen in moeilijkheden, maar kon niet
beletten dat Rusland en Iran hun pro-
ductie probleemloos konden opvoeren.
Het Arabische schiereiland zag zijn
inkomsten versneld slinken en onder-
vindt vandaag ernstige financierings-
moeilijkheden.

Moeilijk vergelijkbaar
De problemen bij Deutsche Bank

kwamen echter snel terug op de prop-
pen. Dat heeft natuurlijk te maken met
de ontzaglijke portefeuille aan waar-
deloze speculatieve vorderingen die
de bank bezit. Het maakt ook deel uit
van de oorlog die Amerikaanse banken
tegen hun Europese tegenhangers voe-
ren. Een asymmetrische oorlog: het is
onmogelijk de balansen van banken
uit beide regio’s met elkaar te vergelij-
ken. Amerikaanse banken mogen sinds
2009 hun vorderingen vrij boeken, wat
hun cijfers compleet vertekent. Euro-

pese banken beschikken niet over die
vrijheid: verlieslatende posten mogen
ze wel tegen hun oorspronkelijke waar-
dering registreren tot ze effectief ver-
vallen.
Er wordt vaak gewezen op de nega-

tieve rentestructuur om de financiële
moeilijkheden in het bankwezen te ver-
klaren. Dat is slechts gedeeltelijk waar.
Banken halen hun winst uit commissies
en uit het verschil tussen de rentevoet
die ze aanrekenen en die ze betalen.
Voor dat laatste facet maakt het niveau
van de rentestand weinig uit, als het
verschil zich handhaaft. Een negatieve
rentestructuur oefent echter een ave-
rechtse invloed op speculatieve pro-
ducten uit. Ze maken hun waardering
niet alleen onmogelijk, ze bemoeilijken
ook de samenstelling van die produc-
ten. Dat is het grote probleem bij Deut -
sche Bank – en niet alleen bij haar.
Deutsche Bank is verplicht bijna

wekelijks honderden speculatieve pro-
ducten uit te brengen, ter vervanging
van andere die vervallen om het verlies
erop zo lang mogelijk uit te stellen. Spe-
culatieve fondsen zijn hoe langer hoe
minder geneigd hun bijstand alsmaar
te blijven verlenen. Beslissen ze hiermee
te stoppen, dan beschikt Deutsche Bank
niet over voldoende reserves om haar
instorting te vermijden. Ze zal natuur-
lijk met overheidsgeld worden gered,
hoewel de regering-Merkel dat tot nog
toe afwijst. Ook andere bankinstellin-

gen moeten dan worden ondersteund.
De val van Deutsche Bank zou hun val
inluiden. Dat hebben de Amerikaanse
autoriteiten vorige vrijdag ingezien.
Het westerse bankwezen is erg ver-
strengeld.

Niet vergelijkbaar
Men hoort vaak dat een obligatie-

fonds vergelijkbaar is met obligaties.
Niets is minder waar, zelfs als zo’n
fonds een kapitaalgarantie waarborgt.
Wie zelf in obligaties belegt, kent het
rendement dat hij met zijn stuk zal
behalen. Hij kan het zelfs optrekken
door gepaste arbitrages uit te voeren.
Hij weet hoe de obligatie op een ren-
teschommeling zal reageren. Die voor-
delen zijn onbestaand bij een fonds.
Men weet nooit hoe een certificaat zal
reageren op een rentewijziging. En de
kapitaalgarantie is, net zoals bij een
obligatie, zelf afhankelijk van de kwa-
liteit van de emittent.
Er zijn twee fundamentele manieren

om in obligaties te beleggen. De meest
renderende is gebruik te maken van
de renteopbrengst om er recurrente
uitgaven mee te dekken. Toegegeven,
met de dalende rentetarieven is het
moeilijker geworden gepaste obligaties
te vinden, tenzij men naar speculatieve
stukken durft over te stappen. De
tweede manier, de meest favoriete bij
particuliere beleggers, mikt op de
opwaardering van het rendement. Dat

Obligaties

Bankpapier onder druk
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kunnen ze op allerhande manieren
bereiken. In een omgeving van dalende,
zelfs negatieve rentetarieven, zoals nu,
kan alleen worden gespeeld op de kapi-
taalmeerwaarde die de dalende renten
met zich meebrengen.

Meerwaarden
Wie bijvoorbeeld een jaar geleden op

Shell International Finance
2015-20251,875% (15-09) in euro (EUR)
ingeschreven heeft, tegen 99,65%, kan
dat stuk nu tegen 112,71% verkopen.
Hij wist dat zijn belegging hoe dan ook
1,91% bruto zou opbrengen, maar hij
realiseert nu al een brutoreturn van
14,42%. Zolang de rentetarieven blijven
dalen, zal zijn return verder toenemen.
Maar hij kan dat stuk nu verkopen om
de inschrijving op een andere te finan-
cieren. Op die manier belegt hij zijn
kapitaalmeerwaarde, die op zijn beurt
begint op te brengen. De kwalitatief
meest hoogstaande stukken brengen
het meest op. De dag dat de ontwik-
keling van de rentetarieven van richting
verandert, verzilvert hij zo snel mogelijk
zijn stukken, om in te stappen in obli-
gaties met een veranderlijke coupon.

De koers van die laatste blijft dicht
bij pari (100%) hangen, precies omdat
de coupon periodiek aangepast wordt
aan de heersende marktomstandig -
heden. De koers zal weliswaar nooit
boven pari uitstijgen als de rentetarie-
ven resoluut opwaarts gericht blijven,
omdat de operatoren de verdere stij-
ging van de tarieven in de koers incal-
culeren. Maar de koersaanpassing op
vaste tijdstippen zal niettemin de koers
dicht bij pari duwen en de mogelijkheid
bieden uit te stappen, om het betrokken
stuk te vervangen door een ander met
betere voorwaarden. Die methode kan
men blijven toepassen, zolang de ren-
tetarieven opwaarts ontwikkelen.
Kortom, welke richting de rentetarie-
ven ook inslaan, het is altijd mogelijk
met obligaties geld te verdienen.

Hevige spanningen
De gebeurtenissen van de voorbije

week hebben de markten flink door
elkaar geschud. Op de kapitaalmarkt
waren de spanningen soms heel hevig.
Het bankpapier heeft het overal bij-
zonder lastig gekregen. Het herstelde
op vrijdag en beperkte zo de verliezen.

Soevereine emittenten op lange termijn
gingen letterlijk door het dak. Wat
natuurlijk de rentecurven verder
afvlakte. De algemene trend was posi-
tief. Men telde echter minder opwaarts
gerichte stukken dan vorige week; 
de verhouding overschreed zelden 
3 tegen 1.
Op de wisselmarkt gaf de EUR lichtjes

terrein af tegenover de belangrijkste
munten. De oliemunten presteerden
vrij goed, behalve de real (BRL) die
0,8% moest afstaan. De Noorse kroon
(NOK), de roebel (RUB) en de Mexi-
caanse peso (MXN) wonnen meer dan
1%. De hoogrentende munten deden
een pas achteruit. Zo verloor de rand
(ZAR) 1,85% en de Turkse lira (TRY)
1,5%. Op de primaire markt blijven de
banken massaal uitgeven. Voor de par-
ticuliere belegger biedt de Duitse che-
miereus BASF (A) twee leningen in
EUR en GBP met vrij scherpe voor-
waarden. Ze werden allebei goed ont-
haald. Een ander Duits chemiebedrijf,
Lanxess (BBB-), is even karig met zijn
twee leningen in EUR. Maar hier ook
noteren beide stukken boven hun
inschrijvingsprijs op de grijze markt. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief
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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:houden
3:verkopen

A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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Checklist Europa



INSIDE BELEGGEN 4 OKTOBER 201612

��

Wereldaandelen in het B-nummer

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van
Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313 (opvolging), 078/353.305
(werving) of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage: 319 EUR, bijkomende
opbergmap:20 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC KREDBEBB met
vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten voorbehouden. Nadruk
verboden. Infor matie afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen, maar zonder onze
verantwoordelijkheid. 

Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
scan dan deze code en ontdek onze site.


