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A lgemeen is er een duidelijk posi-
tiever aanvoelen dan begin dit
jaar voor de beurzen. Kort na

onze jaarlijkse onderbreking overlopen
we nog eens de thema’s waarvan we
denken dat ze bepalend zullen zijn
voor de rest van het jaar en wellicht
ook nog later. Daar zitten een aantal
blijvers in van begin dit jaar, maar ook
enkele nieuwkomers.

•Landbouw: we denken dat de rest
van het jaar, maar ook en vooral de
volgende jaren de landbouwsector
zich zal kunnen herstellen. Aan de
langetermijnperspectieven is de jong-
ste jaren niks veranderd. Toch zagen
we tussen 2011 en
vandaag forse prijs-
dalingen voor de
landbouwgrondstof-
fen omdat de oogsten
erg meevielen. Weer-
fenomeen El Nino,
mogelijk gevolgd door ‘zusje’ La Nina,
kan/kunnen voor minder goede oog-
sten zorgen. Voor heel wat gewassen
zien we al een begin van prijsherstel
en dat biedt zo herstelkansen voor
aandelen uit de landbouwsector. Een
consolidatiebeweging in de sector valt
ook te verwachten.

•Edelmetalen: goud en zilver zaten
in een neerwaartse spiraal sinds voor-
jaar 2011 tot begin dit jaar. Beleggers
waren vol vertrouwen dat centrale
bankiers de problemen zouden oplos-
sen. Maar dat vertrouwen is duidelijk
over het hoogtepunt heen. De groei-
problemen zijn niet opgelost en de
combinatie van minder vertrouwen
en groeitwijfels heeft de comeback
van de edelmetalen ingeluid. Er was
al een fraaie klim in de eerste zes
maanden, maar we denken dat de her-
stelbeweging zich ook in het tweede

semester zal doortrekken.
• Opkomende markten: het jaar

begon dramatisch voor de westerse
beurzen door een zware terugval van
de Chinese beurzen. De aandelen-
markten van de opkomende markten
gingen dus andermaal nog meer
onderuit dan de westerse beurzen,
waardoor de verschillen op vijf jaar
opliepen tot bijna 60%. Maar we zou-
den tijdens het eerste kwartaal wel
eens een meerjarenbodem gevormd
kunnen hebben. Het herstel sindsdien
is duidelijk aanwezig zodat we denken
dat we de bodem gepasseerd zijn. De
opkomende markten presteren

momenteel dan ook
beter dan de wes-
terse beurzen. We
gaan hierop dus
opnieuw inspelen.
Voor de rest van het
jaar, maar ook al

richting 2017 en later.
• Basismetalen en olie: het jaar

begon eveneens met een scherpe val
van de olieprijs en een verdere daling
van de metaalprijzen. Ook daar lag
China aan de basis van de miserie.
Maar tijdens de zomermaanden kun-
nen we besluiten dat meer dan waar-
schijnlijk precies aan het begin van dit
jaar ook hier een bodem voor meerdere
jaren werd gevonden. Vandaar dat we
ook hier uitkijken naar het innemen
van nieuwe posities of posities die we
voorheen al een keer hebben gehad.

• Japan: het negativisme rond Japan
blijft bijzonder groot. We denken ech-
ter dat er een nieuwe fase komt in de
herstelbeweging van de Japanse beurs
omdat bijkomende ondersteuning
nodig is om de economie te lanceren
en de strijd tegen deflatie door te trek-
ken. Een ‘tegendraadse’ keuze. �
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TECHNOLOGIE

Melexis

De markt reageerde euforisch
op de kwartaalcijfers van
Melexis, ondanks een daling

van het nettoresultaat en de lagere
marges. De specialist in halfgeleiders
voor de autosector (89% van de
groepsomzet) kan natuurlijk rekenen
op heel wat krediet bij investeerders.
Bovendien gaat het om een tijdelijk
fenomeen dat in feite het gevolg is van
een luxeprobleem. Dit werd ook ruim-
schoots gecompenseerd door een ver-
hoging van de groeiprognoses voor
het volledige boekjaar. Melexis
rekende na het eerste kwartaal nog
op een omzetstijging met 8 tot 12%
voor 2016. Deze verwachting werd
vorige week verhoogd naar 13 à 14%.
Het tweede kwartaal zorgde op
omzetvlak opnieuw voor een record
(112,3miljoen EUR). De vooruitgang
van 10,3% op jaarbasis werd nochtans
negatief beïnvloed voor ongunstige
valutaschommelingen die een impact
hadden van 2%. Het eerste semester
leverde een omzet van 221,7miljoen
EUR op, 13% meer dan een jaar eerder.
Melexis rapporteerde een sterke vraag
naar sensoren. Dit leidde zelfs tot pro-
ductieproblemen omdat er een tekort
aan capaciteit is om tegelijk snel te
kunnen leveren en de producten gron-
dig te testen. Daardoor is er tijdelijk
een grotere uitval van componenten

wat (licht) op de marges drukt. De
brutomarge klokte af op 45,3% voor
het tweede kwartaal en 45,2% voor
het eerste halfjaar. Melexis verlaagde
wel de prognose voor het volledige
boekjaar van 47 naar 45%. De groep
investeerde ook meer in onderzoek
en ontwikkeling. Deze uitgaven had-
den een aandeel van 14,4% in de
omzet. De operationele winst (ebit)
daalde met 3%, tot 27,7miljoen EUR,
goed voor een marge van 24,7%. De
eerder vooropgestelde ebit-marge van
25% blijft wel gehandhaafd. Netto
bleef er nog 23miljoen EUR of
0,57EUR per aandeel over, 7% minder
dan een jaar eerder. Over het eerste
halfjaar bedraagt de achteruitgang
12%, tot 46miljoen EUR of 1,14EUR
per aandeel. De mondiale automarkt
doet het nog steeds vrij goed, al neemt
het groeitempo in bepaalde regio’s
wel af. Voor Melexis is het belangrijk-

ste criterium echter het aantal halfge-
leiders per wagen en dit cijfer zit nog
steeds in een stijgende lijn door de
strengere eisen op het vlak van onder
meer milieu, veiligheid en comfort.
Melexis had na de eerste jaarhelft
95,3miljoen EUR in kas. De financiële
langetermijnschuld daalde verder naar
11,1miljoen EUR. Door de recente
koersstijging is het nettorendement
(op basis van een tussentijdse en slot-
uitkering van bruto 1,9EUR per aan-
deel) gedaald tot amper iets meer dan
2%. Het tussentijdse dividend voor
dit boekjaar bedraagt opnieuw
1,3EUR per aandeel. Door de sterke
balans en de hoge kasstromen komt
er wel extra ruimte voor een hoger
slotdividend (vorig jaar 0,6 EUR).
Daarover wordt in principe begin vol-
gend jaar beslist. �

Conclusie
Melexis blijft groeien en ook de

winstmarges zijn nog steeds erg hoog.
Al dit moois laat zich wel duur beta-
len, want het aandeel staat op een
nieuw recordniveau. Aan 23 keer de
verwachte winst is Melexis erg hoog
gewaardeerd. Zowel tegenover het
eigen historisch gemiddelde als tegen-
over de sectorgenoten. Het vooruit-
zicht op een hoger dividend kan een
deel van de aandeelhouders wel aan
boord houden. Voor nieuwe aankopen
is het wachten op een terugval.

Belgische aandelen 

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

Ontex

Het grote voordeel van uitpak-
ken met (erg) voorzichtige
prognoses is dat het dan vaak

alleen maar kan meevallen omdat de
lat niet te hoog ligt. Dat zien we ook
bij Ontex. Met de publicatie van de
jaarcijfers 2015 was het management
wel erg terughoudend met de per-
spectieven voor dit jaar en kreeg de
koers een tik. Maar die terugval is
alweer grotendeels tenietgedaan, want
de eerste semestercijfers tonen dat het
allemaal nog wel meevalt met omzet-
toename van 12,9%, in lijn met de ana-
listenconsensus en beter dan de 4,5%
omzetgroei voor boekjaar 2015. De
organische groei bleef wel constant (-
0,1%). De wisselkoersen hadden een
negatieve invloed van 2,4%. De inte-
gratie van het overgenomen Mexi-
caanse Grupo Mabe is een succes. Ontex
betaalde voor de nummer twee in
Mexico 314miljoen EUR, grotendeels
in cash (187miljoen EUR), maar ook
in Ontex-aandelen (76miljoen) en nam
ook 52miljoen EUR schulden over.
Grupo Mabe verkoopt 60% van de
producten in Mexico zelf, de vijfde
grootste markt voor hygiënische weg-
werpartikelen. De rest zit hoofdzake-
lijk gespreid over het Amerikaanse
continent, inclusief een degelijke posi-
tie in de VS. De acquisitie laat toe om
de sterke focus op West-Europa af te

bouwen (van 65% naar 54% eind juni
2015 tegenover zelfde moment 2016).
De rebitda (bedrijfskasstroom uit
gewone bedrijfsactiviteiten) in de eer-
ste zes maanden bedroeg 123,3miljoen
EUR, beter dan de analistenconsensus.
Het houdt ook een verbetering van
de rendabiliteit in tot een rebitda-
marge van 13,0% (12,4% voor 2015).
Het Oost-Vlaamse Ontex, opgericht
door de familie Van Malderen, keerde
in juni 2014 terug naar de beursvloer.
Het werd een sterk beursparcours
waardoor de beurswaarde tot boven
2miljard EUR klom, voldoende voor
een opname in de BEL20-index. Ontex
is een toonaangevende producent van
persoonlijkehygiëneoplossingen voor
baby’s (luiers), dames (tampons) en
senioren (incontinentieproducten). De
herintroductie op de beurs -Ontex was
al beursgenoteerd tussen 1998 en 2003-
hielp de wereldwijde producent van

persoonlijkehygiëneoplossingen
namelijk om eerst de stevige schul-
denlast af te bouwen en daarna
opnieuw op het overnamepad te gaan
(nettoschuldpositie 701miljoen EUR
per 31/3). Het toenemende gebruik
van hygiënische wegwerpproducten
in de opkomende landen is precies
een eerste belangrijke groeipool voor
Ontex. Naast het groeipotentieel bij
incontinentie, gezien de problematiek
van de vergrijzing in West-Europa,
en de groeiende aanvaarding van der-
gelijke producten. Eerder dit jaar
raakte bekend dat Ontex een boete
van 5,15miljoen EUR heeft gekregen
in Spanje wegens inbreuken op de
Spaanse en Europese concurrentie-
wetgeving. Ontex gaat echter niet
akkoord met de boete. Tegen 19 keer
de verwachte winst voor dit jaar en
een verwachte verhouding onderne-
mingswaarde (ev) ten opzichte van
de bedrijfskasstroom (ebitda) van ruim
11 voor 2016 is het aandeel niet echt
goedkoop. �

Conclusie
Ontex heeft zich sinds de herintro-

ductie op de beurs terug ontpopt als
een groeiwaarde en deed een strate-
gisch belangrijke overname in de opko-
mende landen. Mede door de voorzich-
tige vooruitzichten van het bedrijf zelf
wist de markt de meevallende half-
jaarcijfers wel te smaken. GBL heeft
zijn belang verder opgebouwd tot
15%.

Belgische aandelen 

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



GRONDSTOFFEN

Umicore

De fel toegenomen interesse in
de sterke marktpositie van de
materiaaltechnologiegroep in

schone mobiliteit en recyclage stuw-
den het aandeel de voorbije maanden
in sneltreinvaart naar een nieuw
recordkoers. Beleggers nemen op die
manier een stevig voorschot op de ver-
wachte groei, want op basis van de
verwachte winst voor dit jaar is de
koerswinstverhouding opgelopen tot
30 en de ondernemingswaarde (ev)
verrekent 10 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda). In de eerste helft van dit jaar
steeg de omzet met 1% en de recur-
rente bedrijfswinst (ebit) met 3%. De
recurrente nettowinst daalde zelfs met
15%, al is dat vooral te wijten aan
ongunstige wisselkoerseffecten. De
uiteindelijke nettowinst halveerde,
maar dat is te wijten aan boete die
Umicore kreeg van de Franse Mede-
dingingsautoriteit. De recurrente winst
bleef voorlopig nog in de startblokken
steken omdat de (edel)metaalprijzen
nog niet meewilden. Vooral de recy-
clage-activiteit, goed voor 35% van
de ebit, worstelde in de eerste zes
maanden nog met lage prijzen, wat
de winst met 20% afroomde. Beter-
schap is echter op til. In de fabriek in
Hoboken zullen de gedane uitbrei-
dingsinvesteringen zich geleidelijk
vertalen in hogere verwerkte volumes,

met als mogelijk extra winsthefboom
een herstel van de metaalprijzen.
Vooral goud en zilver zijn de voorbije
maanden duurder geworden, en als
deze trend zich doorzet, zal dit de
winstgevendheid van de recyclagetak
een nieuw elan geven. Deze hogere
prijzen inspireren Umicore ook om
de verwachtingen voor de ebit dit jaar
lichtjes op te trekken. Niet alleen de
recyclagetak kampte met weerbarstige
prijzen, ook de divisie ‘Energy & Sur-
face Technologies’ zag de winst met
8% dalen door lagere prijzen, in dit
geval van nikkel en kobalt. Dat weegt
op de rendabiliteit van de raffinage-
en recyclage-activiteit die in deze divi-
sie verscholen zit, en dat doet de sterke
prestaties op het terrein van de her-
laadbare batterijen voorlopig teniet.
Maar ook hier is de kentering op til
dankzij een verder aantrekkende
vraag naar materialen voor herlaad-

bare batterijen. Vooral Umicores tech-
nologie voor batterijen voor elektrische
auto’s ligt heel goed in de markt. Het
bedrijf investeert in China en Zuid-
Korea voor 160miljoen EUR in capa-
citeitsuitbreiding. Vooral in China
groei de markt van elektrische wagens
als kool, al wordt deze groei in sterke
mate gedreven door subsidies van de
Chinese overheid. Ook de vraag naar
batterijen voor draagbare elektronica
blijft hoog en ook hier claimt Umicore
de beste technologie in huis te hebben.
De divisie die op dit moment het beste
bolt, is die van de katalysatoren. De
omzet dikte hier met 9% en de winst
zelfs met 27% aan, waardoor deze acti-
viteit goed is voor 44% van de ebit.
De vraag blijft onverminderd toene-
men dankzij een sterke verkoop van
katalysatoren voor zware dieselvoer-
tuigen, dankzij een goede autoverkoop
in Europa, China en Noord-Amerika,
en dankzij de steeds strengere emis-
sienormen. �

Conclusie
Umicoregeniet van uitstekende voor-

uitzichten die zich vrij snel zullen ver-
talen in winstgroei, zeker als de stij-
ging van de edelmetaalprijzen zich
doorzet. Deze vooruitzichten zijn op
dit moment echter grotendeels in de
koers verrekend. De aandelen mogen
wel worden bijgehouden. 
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Belgische aandelen 

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

Seadrill

De Noorse wereldtopper in de
verhuurmarkt van olieboorin-
stallaties trotseert momenteel

zeer woelige wateren. Het bedrijf
groeide fors in de periode 2009 tot
2014, met een uitbreiding van de vloot
van 31 naar 53 platforms, maar mikte
ook voor de daaropvolgende jaren
volop op expansie. De abruupte
ommekeer in de evolutie van de olie-
prijs sinds de zomer van 2014 deed de
verhuurtarieven spectaculair dalen,
onder invloed van een aanhoudend
hoge overcapaciteit en ondanks een
toenemend aantal verschrotingen.
Bovendien zorgt het aanhoudend ver-
dagen van het opleveren van de
nieuwbouwplatforms nog steeds niet
voor een herstel tussen vraag en aan-
bod. Deze negatieve cocktail zet de
financiële situatie bij het met schulden
beladen Seadrill steeds meer onder
druk. De beurskapitalisatie is sinds
eind 2014 teruggevallen van 5,7miljard
USD naar 1,6miljard USD momenteel.
Daartegenover daalde de nettoschuld-
positie van 12miljard USD eind 2014
naar 9,6miljard USD eind maart. Maar
helaas viel het orderboek over die peri-
ode nog veel forser terug, van 17,2mil-
jard USD eind 2014 naar 9,1miljard
USD eind mei 2016. In het eerste kwar-
taal vloeide bijna de volledige opera-
tionele kasstroom van 294miljoen USD

naar interestbetalingen (246miljoen
USD). Van de 54 platforms stonden
er eind mei elf op non-actief. Dit jaar
vervallen echter nog veertien contrac-
ten, en volgend jaar nogmaals elf. De
inkomsten zullen de komende kwar-
talen dus verder terugvallen. Op 29
april kondigde Seadrill een akkoord
aan met de bankfinanciers om de ver-
valdatum van drie kredietfaciliteiten
die op korte termijn vervielen met drie
tot zes maanden te verlengen, waar-
door de eerste vervaldatum verscho-
ven is naar december 2016. Daarnaast
werden een aantal akkoorden gesloten
over versoepelingen van schuldcon-
venanten. De bedoeling is om tegen
eind dit jaar een volledig uitgewerkt
herfinancieringsplan te hebben. De
kans is erg groot dat dit plan een sub-
stantiële kapitaalverhoging zal omvat-
ten. In mei en juni volgde al een klein
voorsmaakje, met het omzetten van

schulden met een nominale waarde
van in totaal 105miljoen USD in
15,7miljoen nieuwe aandelen (3,2%
verwatering), uitgegeven tegen 2USD
per aandeel. In december 2015 bleek
al dat grootaandeelhouder (24,15%)
Frederiksen via een nieuw opgericht
bedrijf, Sandbox, obligaties van Seadrill
fors onder pari opkoopt. Het is een
taktiek die Fredriksen in het verleden
bij het eveneens noodlijdende Frontline
toepaste en finaal leidde tot een flink
verwaterende kapitaalverhoging bij
het omzetten van de schulden in vers
kapitaal. De omzet daalde in het eerste
kwartaal met 7,1% tegenover het
vorige kwartaal, tot 891miljoen USD,
en met 21% tegenover het eerste kwar-
taal van 2015. De recurrente bedrijfs-
winst (rebit) steeg met 3,8%, tot
328miljoen USD, maar daalde met
42% tegenover het eerste kwartaal van
2015. De nettowinst verschrompelde
van 0,86USD per aandeel in het eerste
kwartaal vorig jaar naar 0,15USD per
aandeel. De markt verwacht vanaf
eind 2017 verliescijfers �

Conclusie
De financiële onzekerheid speelt het

aandeel van Seadrill fors parten. Het
is afwachten hoe fel het herfinancie-
ringsplan de bestaande aandeelhou-
ders zal verwateren. Bovendien is er
nog geen uitzicht op beterschap in de
sector. Het aandeel blijft te mijden. 

Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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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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SOLSTAD OFFSHORE

Van de ondergang
gered

U itermate pijnlijk, zo verliepen
de voorbije achttien maanden
voor de aandeelhouders van

oliedienstenbedrijven. De plotse en
bijzonder heftige val van de olieprijs
op korte tijd van boven 100dollar
(USD) per vat naar 30USD per barrel
begin dit jaar zorgde voor een nooit
eerder gezien terugschroeven van de
investeringen bij de oliemaatschap-
pijen. Oliedienstenbedrijven zien dan
ook met lede ogen aan dat ze steeds
minder werk hebben. Precies hetzelfde
overkwam Solstad Offshore. In juni
jongstleden werd een nieuw financie-
ringsplan voorgesteld bij dit Noorse,
familiale oliedienstenbedrijf (de top-
man is Lars Peder Solstad). Wat ons
daarbij opviel, was dat Aker Asa de
redder in nood is, met een investering
van 500miljoen NOK in het Noorse
offshoreoliedienstenbedrijf (250mil-
joen NOK voor het onderschrijven
van een kapitaalverhoging en 250mil-
joen NOK voor het opnemen van een
converteerbare obligatie uitgegeven
door Solstad Offshore). De Noorse
holding met hoofdzakelijk belangen
in de energiesector van miljardair Kjell
Inge Roekke beschouwen we toch als
‘smart money’, dat vindt dat er opnieuw
investeringsmogelijkheden zijn en dat
de olieprijs de bodem gepasseerd is.
Heel snel daarna (eind juli) kwam al
de volgende zet van Aker (Roekke).
Hij wil nu Solstad Offshore gaan fuse-
ren met concurrent Rem Offshore, nadat
Roekke bij Rem een herstructurerings-

plan blokkeerde. De ruilverhouding
is 0,0696 Solstad-aandelen per Rem-
aandeel. Er zullen nieuwe B-aandelen
van Solstad gecreëerd worden met
dezelfde (economische) rechten als de
gewone aandelen als instrument voor
nog verdere consolidatie in de olie-
dienstensector. De koers schoot
omhoog. Niets te vroeg. Sinds de val
van de olieprijs decimeerde de koers
van Solstad Offshore (van 120 naar 11
NOK) in twee jaar tijd. Het familiebe-
drijf is wereldwijd actief, zit sinds 1973
in het offshoresegment en is sinds 1997
genoteerd op de beurs van Oslo. De
vloot bestaat uit 44 schepen, waarvan
één nieuwbouwschip. Alle schepen
zijn eigendom van Solstad. De groep
is actief in drie segmenten: AHTS
(ankerbehandelingssleep- en bevoor-
radingsschepen; vijftien boten; zorgen
voor de verankering van drijvende
platforms in de offshore-industrie),
CSV (ondersteuningsboten bij de con-
structie van installaties zoals boorplat-
forms, offshore windparken; twintig
boten) en PSV (platformbevoorra-
dingsschepen; negen schepen). De cri-
sis heeft vooral hard toegeslagen in
de AHTS- en PSV-segmenten. Daar is
slechts een kwart van de vloot nog
werkzaam met een contract tot vol-
gend jaar. In het CSV-segment is de
bezettingsgraad nog aanvaardbaar
(84% in het eerste kwartaal) voor dit
(59% voor het volledige jaar) en vol-
gend jaar. In mei was de bezettings-
graad voor de hele vloot 40% (45%
inclusief opties) voor 2016. Zowat de
volledige bedrijfskasstroom (97%;
ebitda) in de eerste drie maanden werd
door het CSV-segment gerealiseerd.
Groot probleem was dat Solstad Off-
shore de crisis is ingegaan met een
zware schuldpositie (11,6miljard NOK
in 2014 of een verdubbeling ten
opzichte van 2008 en af te zetten tegen-

over 1,6miljard NOK ebitda in 2014)
door forse investeringen in de vloot.
Inclusief zware afschrijvingen op de
vloot werd vorig jaar een nettoverlies
geleden van 1,6miljard NOK. Een
kapitaalinjectie was dan ook onont-
beerlijk om overlevingskansen te heb-
ben. �

Conclusie
We vinden het erg betekenisvol dat

Aker een belangrijke aandeelhouder
wordt bij Solstad Offshore en deze
groep nu gebruikt voor een verdere
consolidatie in de noodlijdende olie-
dienstensector. Miljardair Roekke ziet
overlevingskansen. Vandaar dat we
terug van start gaan met de opvolging
van dit offshore-oliedienstenbedrijf.
Gezien de nog steeds moeilijke finan-
ciële situatie en een beperkt orderboek
is het wel een aandeel dat enkel voor
risicobewuste beleggers is weggelegd. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Cacao wordt zowel in Londen
als in New York verhandeld op
de IntercontinentalExchange of

ICE. Contractspecificaties (grootte en
kwaliteit) en de marktstructuur (con-
tractmaanden) zijn op beide plaatsen
identiek, enkel de valuta waarin de
contracten worden uitgedrukt ver-
schilt. In Londen is dit het Brits ponde
(GBP) en in New York uiteraard de
dollar (USD).

Al drie jaar vrij stabiel
Na de brexit-stemming zakte de

waarde van de GBP tegenover een
korf van andere valuta naar het laagste
niveau in meer dan 30 jaar. Tegelijk
klom de cacaoprijs in GBP naar een
nieuw hoogtepunt. Dit was uiteraard
puur valutagebonden en had niets
met de fundamentele situatie bij cacao
te maken. De vorige piek dateert van
begin 2011 toen de burgeroorlog in
Ivoorkust en het daarmee gepaard
gaande exportverbod de prijs boven
3800USD per ton stuwde. Nog dat-
zelfde jaar, in december, was de caca-
oprijs al ruim gehalveerd ten opzichte
van het recordniveau. Uitgedrukt in
USD schommelt de cacaoprijs nu al
bijna drie jaar in een prijsvork van
2600 tot 3400USD per ton.

Cacao wordt in de gebieden rond de
evenaar geteeld. Belangrijke produc-
tiegebieden zijn West-Afrika (Ivoor-
kust en Ghana), Zuidoost-Azië (Indo-
nesië, Maleisië), Brazilië en een deel
van Midden-Amerika. Qua volumes
legt West-Afrika het grootste gewicht
in de schaal. Er is zowel een tussen-
tijdse oogst (mei tot augustus) als een
grote oogst die in de late herfst van
start gaat en tot het voorjaar duurt.
Door de impact van het El Niño-weer-
fenomeen kreeg West-Afrika met dro-
ger weer dan gewoonlijk af te rekenen.
Daardoor zal de opbrengst van de tus-
sentijdse oogst ongeveer 10% lager
uitkomen. Intussen is ook duidelijk
dat de kwaliteit van de cacaobonen
ondermaats is (lager vetgehalte).

Grote oogst
In anticipatie op die lagere opbrengst

klom de cacaoprijs op de ICE zowel
in mei als in juni naar de bovenkant

van de eerder vernoemde prijsvork.
De jongste weken kalfde de cacaoprijs
terug af. De aandacht van de markt
verschuift stilaan naar de ‘grote’ oogst
die vanaf oktober/november op de
markt komt. Er wordt gehoopt dat
het weer zich intussen zal normalise-
ren, net als de opbrengst. Bijkomend
negatief element is de bezorgdheid
over de lagere chocoladeconsumptie.
Barry Callebaut, de grootste verwer-
ker van cacaobonen ter wereld,
meldde vorige maand op basis van
cijfers van marktonderzoeker Nielsen
dat de globale chocoladeverkoop in
de negen maanden tot mei met 2%
was afgenomen. De achteruitgang
was het grootst op het Amerikaanse
continent (-3,3%), gevolgd door Azië
(-2,1%) en Europa, het Midden-Oosten
en Afrika (-1,2%).

De verwerking van cacaobonen
scheert wel hoge toppen. De European
Cocoa Association (ECA) liet weten
dat in Europa in het tweede kwartaal
bijna 325.000 ton cacaobonen werden
verwerkt. Dit is 4,9% meer dan een
jaar eerder en het hoogste cijfer in vijf
jaar! Dit heeft verschillende oorzaken.
Cacaobonen worden verwerkt tot
cacaoboter. Het prijsverschil tussen
beide bepaalt in hoeverre het interes-
sant is om cacaobonen te verwerken.
De marges liggen op dit moment vrij
hoog want de voorraden cacaoboter
zijn momenteel aan de lage kant. Een
ander element is de prijsstructuur van
de termijncontracten. Cacao is op dit
moment in backwardation, wat bete-
kent dat termijncontracten met een
latere afloopdatum goedkoper zijn.
Dit impliceert dat het duur is om caca-
obonen op te slaan want ze worden
met het verstrijken van de tijd minder
waard. Het is bijgevolg interessanter
om ze te verwerken tot cacaoboter.
Backwardation is eveneens een signaal
dat een premie wordt betaald voor
onmiddellijke levering. Na de tegen-
vallende oogsten zijn de voorraden
gedaald. Een andere wildcard voor
cacao is het La Niña-weerfenomeen,
het tegenovergestelde van El Niño.
Het Amerikaanse Climate Prediction
Center schat de kans dat zich tijdens
de komende winterperiode in het

noordelijk halfrond een La Niña ont-
wikkelt op 55 tot 60%. Dit zou voor
hevige regenval kunnen zorgen in
Zuidoost-Azië en extreme droogte in
Brazilië.

Drie turbo’s
Backwardation is echter wel een

zegen voor beleggers in termijncon-
tracten, hetzij direct via hefboompro-
ducten of indirect via trackers. Com-
merzbank biedt op dit moment drie
turbo long aan op cacao. Die noteren
op Euronext en de onderliggende
waarde is het termijncontract voor
levering in september, dat in USD
noteert. We wijzen wel op de hoge
volatiliteit bij cacao. Zo was er op de
eerste handelsdag van augustus een
verschil van 4% tussen de hoogste en
de laagste koers. Bij turbo’s kan dit
naargelang de hefboom nog veel hoger
oplopen.

Cacao Future Turbo long (laag risico)
Isin-code : DE000CK4YWU7
Munt : EUR
Financieringsniveau : 2205,79
Referentieprijs : 2889,5
Stoploss : 2270
Hefboom : 4,2
Koers : 6,07/6,1

Deze turbo long is de meest defen-
sieve uit het aanbod met een verschil
van 27% tussen de stoploss en de refe-
rentieprijs.

Cacao Future Turbo long (gemiddeld risico)
Isin-code : DE000CN6KS04
Munt : EUR
Financieringsniveau : 2412,99
Referentieprijs : 2889,5
Stoploss : 2480
Hefboom : 6
Koers : 4,23/4,26

Bij deze turbo long is het verschil
tussen de actuele cacaoprijs en de stop-
loss teruggelopen naar 16,5%.

Cacao Future Turbo long (hoog risico)
Isin-code : DE000CZ7DM44
Munt : EUR
Financieringsniveau : 2623,66
Referentieprijs : 2889,5
Stoploss : 2700
Hefboom : 10,8
Koers : 2,34/2,37

Dit is de meest agressieve turbo long
uit het aanbod met een stoploss die
zich op dit moment amper 7% onder
de actuele cacaoprijs bevindt. �

Derivaten

Positief voor cacao
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

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

De kogel is meer dan waarschijnlijk door de kerk, want
de overname van SABMiller, de nummer twee ter wereld
in de biersector, door AB Inbev lijkt zo goed als rond te
zijn. De Belgisch-Braziliaanse reus verhoogde nog een-
maal de prijs voor een SABMiller-aandeel van 44 tot 45
GBP om rekening te houden met de verzwakking van
het Britse pond. Dit verhoogde bod haalde de top van
SABMiller over de streep, terwijl China eveneens het
groene licht gaf voor de overname. Wel boekte AB Inbev
een lagere winst over het tweede kwartaal van dit jaar
door verlies op het afdekken van het pondrisico. De
trend van het AB Inbev-aandeel blijft zich à la hausse
ontwikkelen. Op 110EUR ligt de eerste steun.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Ook de overname van het Belgische Delhaize door de
Nederlandse distributeur Ahold werd bezegeld. De
retailgigant gaat sinds 23 juli door het leven als Ahold
Delhaize. De nieuwe combinatie is actief in elf landen,
telt 6500 winkels en 375.000 personeelsleden. Het aandeel
is nu rijp voor een opname in de belangrijke Eurostoxx50-
index. Dat betekent dat indexfondsen het aandeel spoe-
dig zullen moeten kopen met wellicht enige koopdruk
tot gevolg. Voor de resultaten over het tweede kwartaal
moet u wachten tot 25 augustus 2016. De trend blijft
opwaarts gericht. Op 19,50EUR ligt de eerste steunzone,
gevolgd door nieuwe horizontale steun op 18EUR.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Het biotechbedrijf, dat nog niet zolang op de beurs
van Brussel noteert, sloot een financiering ter waarde
van 55miljoen EUR af. Die bestaat uit een bank- en lease-
financieringsfaciliteit van 40miljoen verstrekt door KBC
Bank en KBC Lease met gedeeltelijke garantie door de
Vlaamse overheid en een achtergestelde lening van
15miljoen EUR. Het nieuwe geld moet dienen voor de
uitbreiding van de productiecapaciteit voor de IdyllaTM
diagnostische testes. De koers van het aandeel steeg na
de bekendmaking van het nieuws. De trend blijft echter
dalend, al werd mogelijk even onder 7EUR een bodem
gevormd.

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

De Belgische producent van technisch textiel trok even-
eens de overnamekaart. De West-Vlaamse groep telde
38miljoen EUR neer voor het Duitse Dimension-Polyant,
de wereldleider in zeildoeken, met een marktaandeel
van meer dan 40%. Het bedrijf was tot nu toe in handen
van Gamma Holding. Voor dit jaar verwachten analisten
een omzet van 38miljoen EUR voor Dimension-Polyant
en een ebitda van 5,7miljoen EUR. Het is de grootste
overname in de geschiedenis van Sioen, dat vorig jaar
een omzet van 326miljoen EUR en een ebitda van 52mil-
joen EUR haalde. De trend van het Sioen-aandeel blijft
stijgend. Recent kwam een nieuwe topkoers op het bord.
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Royal Dutch Shell (21,9 EUR)
zag de koers onder druk komen
na de publicatie van de cijfers

over het tweede kwartaal door de
Brits-Nederlandse oliereus. In het
tweede trimester daalde de aangepaste
nettowinst immers met 70%, tot
1,05miljard USD, een cijfer dat ver
onder de prognoses van de analisten
uitkwam. De verklaring wordt gege-
ven door productiebeperkingen, lagere
inkomsten uit raffinage en eenmalige
kosten verbonden aan de overname
van BG Group. Hoewel de olieprijzen
in het tweede kwartaal stegen, dook
de upstreamdivisie (exploratie en pro-
ductie) voor 1,3miljard USD in het
rood. De downstreamafdeling deed
het beter met een nettowinst van
1,8miljard USD, een daling met 39%,
maar ook hier was sprake van tegen-
vallers. Positief is dat de synergievoor-
delen na de fusie met BG Group naar
boven toe werden herzien: 4,6miljard
USD in plaats van 3,5miljard USD.
Als gevolg van de overname liep de
schuldgraad op tot 28,1%, tweemaal
zoveel als een jaar voordien. Dat cijfer
ligt dicht bij de maximale schuldgraad
van 30% die Royal Dutch Shell zichzelf
oplegt. Sommige aandeelhouders
beginnen zich na de zwakke kwar-
taalcijfers zorgen te maken over de

houdbaarheid van het royale divi-
dend. De oliereus moest sinds 2014
extra lenen om deze dividenden uit
te betalen. De verkoop van activa is
een manier om het dividend te kunnen
betalen. Voor dit jaar mikt de groep
op verkopen van activa die 6 tot 8mil-
jard USD moeten opbrengen. Tegen
1,1 maal de boekwaarde blijft Royal
Dutch goedkoop. De recente koers-
daling lijkt een koopkans en met opties
kunt u hierop inspelen.

Defensieve callspread
Koop call dec ’17 18 @ 4,15 EUR
Schrijf call dec ’17 24 @ 1,00 EUR

Voor de call december 2017 met
strike 18, een contract met een looptijd
van zestien maanden, betaalt u
415EUR. Bijna een kwart hiervan
recupereert u via het gelijktijdige
schrijven van de call 24 met dezelfde
afloopdatum. Uw inzet – tevens uw
maximale verlies – bedraagt dus
315EUR (415 – 100). Uw break-even
bevindt zich op 21,15EUR, 4% onder
de huidige koers. Noteert de koers
van Royal Dutch op de vervaldag
minstens 24EUR, dan behaalt u de
maximale winst van 285EUR, 90%
meer dan uw inzet. Om dat te berei-
ken, moet de koers van het aandeel
met amper 9% opwaarderen.

Put schrijven
Schrijf put dec ’17 20 @ 2,70 EUR

De premies voor putopties zijn aan
de hoge kant en u krijgt niet minder
dan 270EUR voor het schrijven van
de put december 2017 met uitoefen-
prijs 20. Dat betekent dat u per saldo
slechts verlies lijdt wanneer de koers
van RDSA onder 17,30EUR belandt
zodat u over een baissemarge van 21%
beschikt. Blijft de koers boven 20EUR,
dan kunt u na afloop de gekregen pre-
mie geheel op zak steken.

Turbo
Koop call dec ’17 23 @ 1,30 EUR
Schrijf put dec ’17 17 @ 1,45 EUR

Bij deze turbo loopt u een kleiner
risico dan bij een rechtstreekse aankoop
van de aandelen. U haalt de premie
voor de aankoop van de call december
2017 met uitoefenprijs 23 die 130EUR
kost immers uit het schrijven (= ver-
kopen) van de put 17 met dezelfde
afloopdatum die 145EUR opbrengt.
Per saldo lijdt u slechts verlies bij koer-
sen onder 16,85EUR omdat u initieel
15EUR (145 – 130) uit deze combinatie
haalt. Een interessant aspect is dat u
winst boekt vanaf 23EUR en die wordt
niet afgetopt. Nog niet zolang geleden
stond de koers van Royal Dutch Shell
boven 25 EUR. �

Ik ben aandeelhouder van Accor
Hotels en van Ryanair. Zou ik die aan-
delen na al die verschrikkelijke terro-
ristische aanslagen, zoals in Nice, niet
beter verkopen? 

Het is een begrijpelijke reflex om, in
de nasleep van een nieuwe dramatische
terroristische aanslagen, aandelen die
een rechtstreekse link hebben met toe-
risme te willen verkopen. Nochtans
zien we bij dergelijke gebeurtenissen,
na een initiële schrikbeweging, vrij snel
een normalisatie van de koers. In het
algemeen is de impact op het toerisme

van terroristische aanslagen veeleer
beperkt en tijdelijk. Al zien we wel dat
vakantiegangers hun bestemmingen
aanpassen in functie van de evolutie
van de veiligheidssituatie in een land.
Het effect voor spelers die wereldwijd
actief zijn blijft eerder bescheiden.

AccorHotels is als hotelgroep actief
in 92 landen, met 3873 hotels die in
totaal 511.517 kamers aanbieden. De
groep kondigde recent de overname

aan van FRHI, bekend van luxehotel-
ketens Fairmont, Raffles en Swissôtel.
De groep biedt hotels aan uit alle seg-
menten, met bekende ketens als Sofitel
(luxe), Novotel (middensegment) en
Ibis (economy), en is dus een wereld-
speler. Toch realiseerde de Franse
groep vorig jaar 30,7% van de 5,58mil-
jard EUR groepsomzet in Frankrijk,
en 41,7% in de overige Europese lan-
den. Het is dan ook duidelijk dat de
aanhoudende terreurdreiging geen
goede zaak is, maar het aandeel van
AccorHotels noteert wel al 30% onder
de piek van het voorjaar 2015.

Ondanks alle negatieve elementen
voor de luchtvaart, met naast de ter-
reurdreiging, de onrust in Turkije, het

Opties

Haussecombinaties op Royal Dutch

Lezersvragen

NA AANSLAGEN ZIEN WE
NA EEN INITIËLE REACTIE
SNEL EEN NORMALISATIE

OPTREDEN



groot aantal (onaangekondigde) sta-
kingen en de toenemende capaciteit
blijft Ryanair de mooie groeicijfers aan-
eenrijgen. Vorig boekjaar 2015/2016
(afgesloten op 31 maart 2016) steeg het
aantal passagiers met 18%, tot
106,4miljoen, terwijl de groei de voor-
bije drie maanden 10% tot 12%
bedroeg. Na jaren van dubbelcijferige
groei verwacht Ryanair dit jaar een
toename van het aantal passagiers met
9%, met als doel om tegen 2024180
miljoen passagiers te vervoeren, een
stijging met 120% tegenover 2014
(82miljoen). De al hoge bezettings-
graad zou dit jaar stabiliseren op 93%,
maar de opbrengst per passagier, vorig
boekjaar met 1% gedaald tot 46EUR
per ticket, zou dit jaar met 7% terug-
vallen. Het aandeel ging fors onderuit
na het brexit-referendum eind juni.
We zouden bestaande posities in beide
aandelen behouden.

Swatch Group presteerde zwak in
de eerste jaarhelft. Is het aandeel nog
steeds te behouden? 

De wereldbekende Zwitserse hor-
logemaker Swatch Group trakteerde
de markt medio juli op een forse winst-
waarschuwing. De aanhoudende ver-
zwakking van de groei in Azië (vooral
in Hong Kong) zorgt al enkele jaren
voor een stagnerende verkoop van
luxehorloges, en nu wogen ook de
mindere omstandigheden in thuis-
markt Zwitserland en Frankrijk op de
cijfers van het eerste halfjaar. De omzet
daalde met 11,4%, tot 3,72miljard
Zwitserse frank (CHF) (-12,5% bij con-
stante wisselkoersen). Ondanks de
mindere verkoop blijft de groep vast-
houden aan de politiek van het
behoud van technisch sterk geschoold
personeel, om op die manier veel snel-
ler van een herstellende vraag te pro-
fiteren. Op korte termijn drukt dit
natuurlijk de rendabiliteit, waardoor
de bedrijfswinst (ebit) een forse knauw
kreeg, van 761 naar 353miljoen CHF,
of een daling met 53,6%. Dat was veel
meer dan de marktconsensus van -
23%. De ebit-marge daalde van 18,2
naar 9,5%. Het nettoresultaat nam af
van 548miljoen naar 263miljoen CHF
(-52%). Deels door de sterkere CHF
was er vorig jaar al een beperkte
omzetdaling met 3%, tot 8,45miljard
CHF (-0,9% bij constante wisselkoer-
sen). De ebit zakte met 17,2%, van 1,75
naar 1,45miljard CHF, of een daling

van de ebit-marge van 20,1 naar 17,2%.
Het nettoresultaat daalde met 21%,
tot 1,12miljard CHF. Swatch Group
mikt voor dit jaar wel op een betere
tweede jaarhelft tegenover vorig jaar,
onder meer dankzij het ondersteunend
effect voor het topmerk Omega van
de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro (Brazilië). Hierdoor zou de
jaaromzet finaal slechts beperkt dalen
tegenover 2015. Swatch Group is
financieel kerngezond en startte, in
een omgeving van negatieve interest-
voeten in Zwitserland, in februari een
inkoopprogramma van eigen aande-
len op van 1miljard CHF voor de

komende drie jaar. Hiervan werd in
de eerste jaarhelft 197miljoen CHF
besteed. Het brutodividend bleef
ongewijzigd op 7,5 CHF per aandeel,
of een brutorendement van 2,78%.
Het aandeel halveerde ruimschoots
sinds de piek rond 600 CHF in 2014.
Swatch Group noteert goedkoop, met
een verwachte koerswinstverhouding
van 16 van 2016 en 8,4 keer de ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda). Gezien de aanhoudende
wereldwijde groeivertraging is het
evenwel te vroeg voor een adviesver-
hoging. Houden (rating 2A). �
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MAANDAG 8 AUGUSTUS
Bpost resultaten 1H
Franco-Nevada: resultaten Q2
Nyrstar: resultaten Q2
PostNL: resultaten Q2

DINSDAG 9 AUGUSTUS
VK: industriële productie
VS: loonkosten
Altice: resultaten Q2
Disney: resultaten Q4 2015-‘16
Munich Re: resultaten Q2

WOENSDAG 10  AUGUSTUS
VS: overheidsschuld
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
Ageas: resultaten Q2
E.ON: resultaten Q2
SBM Offshore: resultaten 1H
Silver Wheaton: resultaten Q2
Zenitel: resultaten 1H

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Frankrijk: inflatie
Italië: inflatie
Japan: beurs Tokio gesloten
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: import- en exportprijzen
Aegon: resultaten Q2
KBC: resultaten Q2

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
Duitsland: inflatie
EU : BBP-groei Q2 (snelle schatting)
VS : detailhandel
VS: PPI
VS: bedrijfsvoorraden
VS: consumentenvertrouwen
Ctac: resultaten 1H

SWATCH GROUP IS
FINANCIEEL KERNGEZOND

EN STARTTE EEN 
INKOOPPROGRAMMA
VAN EIGEN AANDELEN 

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

Syngenta blijft onder de verwachtingen

+8,1%

Aankoop: we hebben 125 deelbewijzen iShares MSCI Japan EUR hedged ETF gekocht tegen 37,39 EUR (4688,7 EUR) 
Verkoop:we hebben 125 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short verkocht tegen 23,54 EUR (2928,15 EUR)
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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.

In het eerste semester heeft Syn-
genta niet kunnen voldoen aan de
verwachtingen. De omzet zakte

met 7%, tot 7,1miljard USD, terwijl
de gemiddelde analistenverwachting
op 7,22miljard USD lag. De bedrijfs-
leiding verwijst naar ongunstige kli-
matologische omstandigheden en
negatieve wisselkoersontwikkelin-
gen, de vaste thema’s van de afgelo-
pen jaren. Maar het blijven toch
vooral de lage landbouwprijzen die
de sector parten spelen. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) ging met 12% ach-
teruit, tot 1,78miljard USD (analis-
tenconsensus stond op -5%), wat een
daling van de ebitda-marge van 26,2
naar 24,9% inhoudt. Het manage-

ment mikt op besparingen door het
efficiëntieprogramma om de achter-
stand uit de eerste jaarhelft in de rest
van het jaar op te halen. Beleggers
zijn echter minder bezig met de cijfers
en focussen op de vorderingen in de
biedingsprocedure van het Chinese
ChemChina (bod in cash van 465USD
per aandeel). 

De top spreekt over ‘constructieve’
gesprekken met alle betrokken mede-
dingingsautoriteiten en blijft er alle
vertrouwen in hebben dat de deal
tegen het einde van het jaar zal zijn
afgerond. Maar dat lijkt nog steeds
een optimistische inschatting, want
nu heeft ook de invloedrijke Ameri-
kaanse organisatie The National Far-

mers Union aan de CFIUS (comité
bevoegd voor buitenlandse investe-
ringen in de VS) gevraagd om de deal
af te blokken. De CFIUS wordt vooral
door de tegenstanders bewerkt
omwille van het argument dat de
overname de ‘nationale veiligheid’
van de VS in het gedrang brengt. De
CFIUS is een adviserend orgaan voor
de regering/de president dat al over-
names, ook door Chinese bedrijven,
heeft doen stranden. Dit is en blijft
duidelijk een cruciale horde in de
Syngenta-deal en de procedure kan
ook voor vertraging zorgen voor de
afwikkeling van het bod. Voorlopig
blijft het knarsetandend afwachten
(rating 2A). �


