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De eerstvolgende maanden wordt
mogelijk winst van tafel gehaald
op de Europese beurzen, na de

sterke prestatie sinds het najaar van
2016. Maar dat kan kansen creëren om
dit najaar het gewicht van de Europese
aandelen te verstevigen in de beleg-
gingsportefeuilles. We zetten de belang-
rijkste argumenten op een rij die de ver-
wachting ondersteunen dat de Europese
markten het beter zullen doen dan het
wereldgemiddelde.

De politieke hemel is opgeklaard.
Sinds 2011 sukkelde de Europese poli-
tiek van de ene crisis in de andere. Het
begon met het bijna-faillissement van
Griekenland, dat uitmondde in een
heuse eurocrisis. Deels door de vluch-
telingencrisis maakte het populisme
een stevige opmars in de Europese poli-
tiek, maar de populistische partijen zijn
er bij de Nederlandse en de Franse ver-
kiezingen niet in geslaagd verder door
te breken. Het leidde de jongste jaren
wel tot een gebrek aan vertrouwen bij
beleggers en ondernemers, zodat de
Europese beurzen ver achterbleven op
de prestatie van de Amerikaanse aan-
delenmarkten. Sinds de bodem in maart
2009 klom de Standard&Poor’s500-
index met 260 procent, tegenover 140
procent voor de Stoxx600-index en een
schrale 90 procent voor de Eurostoxx50-
index.

Een duurzamer economisch her-
stel.Door de Europese politieke crisis,
de oprukkende vergrijzing en het gebrek
aan vertrouwen bij consumenten en
bedrijfsleiders bleef de groei in de Euro-
pese Unie bijzonder laag. Enkele keren

werd geflirt met een nieuwe recessie
(twee opeenvolgende kwartalen van
negatieve groei). Het probleem werd
nog erger door vele jaren van dreigende
deflatie (een daling van het algemene
prijzenpeil). Zowel de economische
groei als de inflatie zijn het afgelopen
jaar hersteld. Niet spectaculair, maar
wel voldoende om te spreken van een
economische relance in Europa, met
flink wat herstelpotentieel voor de Euro-
pese bedrijfswinsten.

Switch van obligaties naar aan-
delen. De jongste weken illustreren
het: de Europese kortetermijn- en
 langetermijnrente kan de komende jaren
maar één richting uitgaan, en dat is
geleidelijk naar boven. Dalende obliga-
tiekoersen betekenen dat obligatie -
portefeuilles verlies lijden. Dat vooruit-
zicht zet veel beleggers ertoe aan gelei-
delijk obligaties in te ruilen voor aan-
delen, zodat er intern, vanuit Europa,
een bijkomende vraag naar aandelen
ontstaat.

Grote onderwaardering tegen-
over Wall Street. Niet alleen vanuit
Europa kan de vraag naar Europese
aandelen toenemen, ook vanuit de rest
van wereld, in de eerste plaats de Ver-
enigde Staten. Europese aandelen zijn
nog een stuk goedkoper dan Ameri-
kaanse. Volgens de CAPE-ratio – de
koerswinst in verhouding tot de
 gemiddelde winst over de voorbije tien
jaar – noteert het doorsnee Europese
indexaandeel met een koers-winstver-
houding van 18, tegenover 30 voor een
gemiddeld Amerikaans indexaandeel.
z
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INSIDE BELEGGEN 27 JULI 20172

Op 30 november 2016 beslisten de
leden van de OPEC (organisatie
van olie-exporterende landen)

voor het eerst in decennia de dagelijkse
productie met 1,2 miljoen barrels (vaten
van 159,24 liter) te verlagen. Ook elf niet-
OPEC-leden, waaronder Rusland, beslo-
ten hun productie met ruim 500.000
vaten te laten zakken. Het akkoord werd
historisch genoemd en werd gezien als
cruciaal voor de olieprijsevolutie dit jaar.
Naar OPEC-normen wordt het akkoord
vrij goed opgevolgd en op Hemelvaarts-
dag (25 mei) werd de productiebeper-
king met negen maanden verlengd tot
maart 2018.

Toch zijn we erg teleurgesteld in de
evolutie van de olieprijs de afgelopen
maanden. De aanvankelijke reactie op
het historische akkoord van eind vorig
jaar was positief en dreef de olieprijs op
naar 55 dollar per vat, maar in juni zijn
we alweer afgegleden richting 45 dollar,
het niveau van voor de overeenkomst
over de lagere olieproductie.

Te veel aanbod
De afgelopen jaren heeft de olieprijs

een erg grillig verloop gekend. Begin
2016 vroegen velen zich bang af waar
de bodem voor de olieprijs lag. De prijs
van een vat Brent-olie (Noordzee-olie)
was onder de 30 dollar gedoken. In de

loop van vorig jaar kwam er een vrij
stevig prijsherstel op gang. Begin dit
jaar koste een vat olie 60 procent meer,
tussen 50 en 55 dollar per vat. Maar het
herstel bleek minder duurzaam dan wij
hadden ingeschat.

De oliecrisis van 2014-2016 was vooral
een aanbodgedreven crisis. Ze kan niet
los worden gezien van de opkomst van
de oliewinning in de diepzee en in teer-
zanden, en vooral van de spectaculaire
groei van de schalieoliewinning in de
Verenigde Staten. Dat heeft Saudi-Arabië
mee van tactiek doen veranderen. Vroe-
ger zou dat land zijn productie hebben
teruggeschroefd bij een overaanbod. Nu
bleven de Saudi’s olie oppompen om
de opmars van de schalieolie brutaal
een halt toe te roepen. Dat had gedeel-
telijk succes. Het aanbod in de Verenigde
Staten kwam onder druk  en vorig jaar
werden er gemiddeld 800.000 vaten per
dag minder opgepompt tegenover 2015.
Maar door de olieprijs diep te doen zak-
ken sneed het Midden-Oosten ook in
zijn eigen vlees, met onder meer enorme
begrotingstekorten tot gevolg.

Moeizaam evenwicht
De olieprijsdaling stopte – mogelijk

niet toevallig – op de Saudische produc-
tiekosten van 28 dollar per vat. We had-
den gehoopt dat de olieprijs in de loop
van het jaar weer zou stijgen richting
60 dollar. Dat lijkt ons vandaag iets min-

der vanzelfsprekend dan zes maanden
geleden. Een aantal landen is niet gebon-
den aan de OPEC-deal, zoals Libië, Nige-
ria en op de eerste plaats de Verenigde
Staten. Het prijsherstel richting 55 dollar
van begin dit jaar heeft ertoe geleid dat
er extra schalieolie werd opgepompt.
Daarnaast begon het zogenoemde dri-
ving season (de vakantietrek van mei tot
september) zwak dit jaar, waardoor de
vraag naar olie in de Verenigde Staten
onder de verwachtingen bleef. Dat ver-
taalde zich in hoger dan verwachte olie-
voorraden en deed de prijs mee terug-
vallen. Dan is er ook de extra druk op

Olie drijft niet boven

Analyse van de week

Landen Percentage
Verenigde Staten 74,9 procent
Verenigd Koninkrijk 8,5 procent
Zwitserland 6,7 procent
Luxemburg 5,0 procent
Nederland 4,8 procent

Bron: Bloomberg

TOP 10 PARTICIPATIES VANECK VECTORS 
OIL SERVICES ETF

Landen Percentage
Schlumberger 20,2 procent
Halliburton 15,0 procent
National Oilwell Varco 5,2 procent
Helmerich & Payne 5,1 procent
TechnipFMC 5,0 procent
Tenaris 5,0 procent
Patterson-UTI Energy 4,9 procent
Core Laboratories 4,8 procent
Transocean 4,4 procent
Baker Hughes 3,7 procent

Bron: Bloomberg

GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN VANECK
VECTORS OIL SERVICES ETF

VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF

Voor aandelenbeleggers zien we vooral
mogelijkheden in de
oliedienstenaandelen. Wie slechts een
beperkt deel van zijn
aandelenportefeuille in de
oliedienstensector wil investeren, kan
terecht bij de tracker VanEck Vectors
Oil Services (ticker OIH, beurswaarde
950 miljoen dollar, verspreid over
39,6 miljoen aandelen; ISIN-code
US92189F7188). Al moeten we
toegeven dat het overwicht van de
Amerikaanse sectorgenoten nogal
overweldigend is en het gewicht van
twee individuele aandelen
(Schlumberger en Halliburton) met een
derde van het totaal niet echt de ideale
spreiding biedt.
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de cohesie in de OPEC na een openlijk
conflict tussen Qatar en een aantal
andere staten in het Midden-Oosten, in
de eerste plaats Saudi-Arabië. Ook dat
deed de olieprijs geen deugd.

Dromen van prijzen boven 60 dollar
zouden we niet meteen doen. Een terug-
keer van de olieprijs richting 50 à 55 dol-
lar dit jaar lijkt ons wel mogelijk. Het
sentiment is op dit moment te negatief
en de prijs kan beginnen te wegen op
de Amerikaanse schalieolieproductie.
Net zoals de Amerikaanse productie
van ruwe olie met een olieprijs boven

55 dollar duidelijk begint toe te nemen.
De Verenigde Staten, en niet langer
Saudi-Arabië, werpen zich op als de
swing producer.

Tradingkansen
We dachten dat eind vorig jaar of begin

dit jaar een goed moment was om meer
in de energiesector te beleggen. De
beoordeling na de eerste helft van 2017
is dat dat geen juiste inschatting was.
De timing klopte niet. De gemiddelde
prestaties van de energiesector over de
voorbije drie tot vier jaar vallen tegen.

Al valt het voor de beleggingen in olie-
reuzen zoals Royal Dutch Shell, Total
en Statoil nog wel mee door de royale
dividenden. Zo komen we voor Royal
Dutch Shell uit op een rendement van
1,3 procent op één jaar. De Nederlands-
Britse oliegigant sneed sinds de Tweede
Wereldoorlog nog nooit in zijn dividend.
In het segment van de olieproducenten
staan we ook positief tegenover het
sterke groeiparcours van AkerBP.

Veel gevoeliger voor schommelingen
in de olieprijs zijn de oliedienstenspelers.
Daar zijn door lagere investeringen door
de energiereuzen in de periode
2014-2016 maar liefst 440.000 banen
gesneuveld in de zwaarste crisis sinds
lang. De Amerikaanse zakenbank Mor-
gan Stanley berekende dat de voor-

gaande opwaartse cycli voor de olie-
dienstensector in de voorbije twintig
jaar gemiddeld een stijging van 72 pro-
cent (99% in de periode 2003-2006).

Als we de komende  maanden een
herstel in de olieprijs zullen zien, zal dat
voor een herwaardering van de olie-
dienstenspelers zorgen. We zien tradi-
tioneel een opmerkelijke correlatie tussen
de stijgende verwachtingen voor de vrije
kasstromen bij de oliemultinationals en
het herstel van de beurskoersen van de

oliedienstenspelers.
Er zijn herstelkansen in de loop van

2017 voor oliegerelateerde beleggingen.
Al moeten we toegeven dat we het, in
tegenstelling tot een halfjaar geleden,
veeleer houden op tradingkansen op
een herstel van de olieprijs richting 50
tot 55 dollar dan op een structurele stij-
gende trend op lange termijn. Daarover
willen we pas uitspraken doen als we in
de buurt van 55 dollar zijn beland. z

VOORLOPIG MOETEN WE
NIET DROMEN VAN
OLIEPRIJZEN BOVEN
60 DOLLAR PER VAT.

UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF

U kunt in de eerste plaats inspelen op
de evolutie van de olieprijs zelf. Het
beste instrument, en de tracker die in
de voorbeeldportefeuille zat, is het
United States Brent Oil Fund (ticker-
symbool BNO; ISIN-code
US91167Q1004). We zien het als een
goede manier om op een hogere olie-
prijs in te spelen. 
Let wel: deze tracker investeert in
termijncontracten en is dus onderhe-
vig aan de roll yield bij het maandelijkse
doorrollen van de termijncontracten.
De roll yield kan zowel positief als 
negatief zijn. Wel jammer dat een 
aantal instellingen de handel in het
aandeel niet toelaten.
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Het stond al enkele jaren in de ster-
ren geschreven dat er iets stond
te gebeuren met de bouwactivi-

teiten van CFE (contracting) en die van
de bouwgroep Van Laere van referen-
tieaandeelhouder Ackermans & van
Haaren (belang van 60,4 %). Op 28 juni
maakte CFE bekend dat het een fusie
van zijn contractingafdeling en Van
Laere onder CFE onderzoekt. De aan-
kondiging is positief, maar dat de geza-
menlijke bouwgroep aan CFE zal toe-
behoren is een ontgoocheling voor de
CFE-aandeelhouders. Die hoopten dat
CFE door de optimalisatie van de bouw-
activiteiten zou vervellen tot een puur
bagger- en milieubedrijf, met de bijbe-
horende hogere waardering. Al kan dat
natuurlijk later alsnog gebeuren.

De contracting-
divisie van CFE is een
stuk groter dan Van
Laere, met in 2016
respectievelijk een
omzet van 770,5 mil-
joen en 195 miljoen
euro. Van Laere had
een zwak 2016, waarin problemen op
een grote werf een nettoverlies van
2,5 miljoen euro veroorzaakten. Con-
tracting daarentegen herstelde na enkele
zeer moeilijke jaren, en zag zijn netto-
winst toenemen van 7,5 miljoen naar
20 miljoen euro. Het gezamenlijke order-
boek bedroeg eind vorig jaar 977,5 mil-
joen euro, waarvan 127 miljoen voor
Van Laere. Het doel is de transactie in
het vierde kwartaal af te ronden.

Het CFE-aandeel steeg afgerond met
40 procent tussen de jaarrapportering
van 28 februari en begin mei. Die stijging
kwam er na beter dan verwachte jaar-
cijfers en prima vooruitzichten bij de
bagger- en milieupoot DEME. De omzet
van DEME herstelde in de tweede jaar-
helft met 3,8 procent, waardoor de
terugval op jaarbasis beperkt bleef tot
13,5 procent, tot 1,98 miljard euro.
Bovendien zakte de bedrijfskasstroom
(ebitda) slechts met 8,5 procent tot
447,4 miljoen euro. Daardoor verbeterde
de ebitda-marge van 21,4 naar 22,6 pro-
cent, terwijl begin 2016 CFE nog waar-
schuwde voor een daling. De nettowinst

daalde met 22,8 procent tot 155,4 miljoen
euro (+27,6 % tot 101,3 miljoen euro in
de tweede jaarhelft). De positieve trend
werd bevestigd in het eerste kwartaal,
waarin de omzet met 27 procent steeg
tot 510,3 miljoen euro. Het orderboek
bedroeg eind maart 4,13 miljard euro,
8,7 procent hoger dan eind 2016, een
nieuw record.

DEME heeft tien schepen in aanbouw,
waarvan de eerste in 2017 worden opge-
leverd. Daarnaast kocht het A2Sea, een
Deense installateur van windmolens
op zee. Voor 2017 verwacht DEME een
sterke omzetgroei door de verdubbeling
van de omzet van GeoSea (offshore -
activiteiten) tot 1 miljard euro, maar ook
een daling van de ebitdamarge tot 16 à
20 procent. De forse vermindering van

subsidies voor off-
shorewindmolen-
parken in België kan
nadelige gevolgen
hebben voor DEME.

Contracting had
een moeilijke start
dit jaar, met in het

eerste kwartaal een omzetdaling van
18,9 procent tot 159,1 miljoen euro.
Door nieuwe opdrachten in Luxem-
burg en Polen dikte het orderboek
met 2,5 procent aan tot 872 miljoen
euro. CFE verwacht dit jaar een stij-
ging van het netto resultaat van de
niet-baggeractiviteiten. z

Conclusie
De ontgoocheling over de fusieplan-
nen met Van Laere duwde de waar-
dering van het aandeel naar een aan-
vaardbaar niveau. Maar tegen 17,3
keer de verwachte winst 2017 en een
ondernemingswaarde (ev) van 6,6
keer de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2017 is er te weinig
potentieel voor een koopadvies.

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

Niet minder maar meer bouw
CFE

DE CONTRACTING-
AFDELING VAN CFE IS

EEN STUK GROTER DAN
VAN LAERE.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 juli

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 3,15 miljard euro
K/w 2016: 19,3
Verwachte k/w 2017: 17,3
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: +20%
Dividendrendement: 1,7%
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Gold Fields is, ondanks zijn Zuid-
Afrikaanse wortels, uitgegroeid
tot een internationale goudgroep.

De mijnen buiten het thuisland staan
in voor 87 procent van de groepspro-
ductie. De vier Australische mijnen van
de groep nemen 43 procent van de pro-
ductie en bijna de helft van de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) voor hun rekening.
Tarkwa en Damang in Ghana tekenen
voor 32 procent van de omzet en de
ebitda. Bij Cerro Corona in Peru is dat
12 procent van de omzet en 13 procent
van de ebitda.

South Deep is de enige overgebleven
Zuid-Afrikaanse mijn van de groep,
maar het is niet de minste. Met 34,1 mil-
joen troy ounce aan
reserves staat de mijn
in voor 70 procent van
de bewezen groepsre-
serves. De mijn behoort
al sinds 2006 tot de
groep, maar is nog lang
niet op kruissnelheid.
Gold Fields verwacht voor 2017 een
productie van 315.000 troy ounce. Maar
dat wordt niet eenvoudig. In het eerste
kwartaal daalde de productie van South
Deep naar 46.000 troy ounce, 28 procent
minder dan een jaar eerder. Het
management wijt dat aan een aardver-
schuiving en twee ongevallen. In het
tweede en het derde kwartaal worden
in principe rijkere ertslagen ontgonnen,
waardoor de productie weer zou stijgen.
Gold Fields mikt voor South Deep op
een productie van 500.000 troy ounce
en productiekosten onder 900 dollar
per troy ounce. Dat doel zal pas in 2022
worden gerealiseerd. Voorlopig draagt
South Deep nog maar 6 procent bij aan
de ebitda van de groep.

De groepsproductie daalde in het eer-
ste kwartaal met 9 procent naar 515.000
troy ounce. Naast South Deep presteer-
den ook de Australische mijnen onder-
maats. Dat had vooral te maken met
tegenvallende weersomstandigheden,
waardoor er 18 productiedagen minder
waren. Toch ligt Gold Fields nog op
schema om de prognose voor 2017 waar
te maken. Die ligt met 2,1 tot 2,15 miljoen
troy ounce een fractie lager dan de pro-

ductie van vorig jaar. De productiekos-
ten zouden enkele procenten oplopen
naar 1010 tot 1030 dollar tegenover
973 dollar vorig jaar. Gold Fields liet het
budget voor kapitaaluitgaven gedu-
rende drie opeenvolgende jaren dalen,
maar het start nu een inhaalbeweging.
In 2017 trekt het het budget al met 17
procent op en de komende zes jaar
maakt het 2,3 miljard Zuid-Afrikaanse
Rand vrij. Een groot deel gaat naar de
uitbreiding van South Deep. De gemid-
delde productie van de mijn zal uitko-
men op 225.000 troy ounce. Het Gruy-
ere-project in Australië is een joint ven-
ture met Gold Road Resources. De mijn
wordt eind volgend jaar of begin 2019

operationeel en het aan-
deel van Gold Fields in
de productie zal op
135.000 troy ounce per
jaar uitkomen.

De nettoschuld be -
draagt 1,24 miljard dol-
lar, of 1 keer de ver-

wachte ebitda. De vrije kasstroom ver-
dubbelde vorig jaar tot  307 miljoen dol-
lar. Op basis van de kostenstructuur ligt
het break-evenpunt voor de winst en
de vrije kasstroom op 1100 dollar. Gold
Fields wil 25 à 35 procent van de aan-
gepaste nettowinst als dividend uitke-
ren. z

Conclusie
Gold Fields kende een moeilijke start
van 2017, maar de prognoses voor
het volledige boekjaar bleven intact.
Dankzij positieve kasstromen zijn
de schulden onder controle en is er
zelfs ruimte voor een dividend.
Ondanks de koersstijging sinds begin
dit jaar is het aandeel een achter-
blijver. Tegen minder dan 1 keer de
boekwaarde behoort Gold Fields tot
de goedkoopste mijnaandelen.

Advies : koopwaardig
Risico : hoog
Rating : 1C

Inhaalbeweging ingezet
GOLD FIELDS

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 14 juli

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 2,9 miljard dollar
K/w 2016: 11
Verwachte k/w 2017: 24
Koersverschil 12 maanden: -34 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +14 %
Dividendrendement: 2,6 %

GOLD FIELDS
BEHOORT TOT DE
GOEDKOOPSTE

MIJNAANDELEN.
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G lencore kwam in 2011 naar de
beurs, op het hoogtepunt van de
grondstoffencyclus. Dat was een

tweesnijdend zwaard. Enerzijds kreeg
de groep met een introductieprijs van
5,3 Britse pond een hoge marktwaarde
toebedeeld, die het kon gebruiken om
overnamedeals te doen. Dat was de
bedoeling van de beursintroductie.
Anderzijds werd Glencore als beursge-
noteerd bedrijf overgeleverd aan de gril-
len van de markt, waar het als private
groep van afgeschermd was.

Het voordeel werd gebruikt om een
jaar na de beursintroductie sectorgenoot
en concurrent Xstrata over te nemen en
tot het vierde grootste
grondstoffenconglo-
meraat ter wereld uit
te groeien. Glencore
produceert en verhan-
delt grondstoffen
(energie, landbouw,
metalen). Het nadeel werd duidelijk
toen de markt keerde. Door de lagere
grondstoffenprijzen namen de kasstro-
men af. Door de hoge schuld kwam
even zelfs het voortbestaan van het
bedrijf in het gedrang. Glencore evolu-
eerde in minder dan drie jaar van een
winnaar naar een bedrijf in overlevings-
modus. Op het dieptepunt van eind
2015 noteerde het aandeel 85 procent
onder de introductiekoers.

We zijn intussen bijna twee jaar later
en Glencore heeft een indrukwekkende
remonte neergezet. De groepsschuld
piekte op 34 miljard dollar. In de loop
van 2016 werd die afgebouwd tot
15,5 miljard dollar, of minder dan de
helft. Dat gebeurde door het dividend
af te schaffen en activa te verkopen.
Daarnaast werd voor 2,5 miljard dollar
aan nieuwe aandelen uitgegeven. Glen-
core sloot ook hedgingovereenkomsten,
waarbij een deel van de toekomstige
productie al op voorhand werd ver-
kocht.

De grondstoffenreus verkeert in een
veel betere positie dan anderhalf jaar
geleden. In 2017 is er opnieuw ruimte
voor een dividend. Gespreid over mei
en september keert het bedrijf 1 miljard
dollar uit. Glencore boekte in 2016 een

aangepaste nettowinst van bijna 2 mil-
jard dollar, 48 procent meer dan een jaar
eerder. De groep liet zich de voorbije
maanden opmerken door haar expan-
sieplannen. Samen met het staatsinves-
teringsfonds van Qatar, een belangrijke
aandeelhouder van Glencore, kocht het
bedrijf een vijfde van de Russische olie-
producent Rosneft. Glencore liet ook
zijn interesse blijken in de Amerikaanse
granenhandelaar Bunge, een van de
vier dominante spelers in de markt.
Glencore beschikt voor de grondstof-
fenhandel niet over eigen infrastructuur.
Bunge heeft die wel, zowel in de Ver-
enigde Staten als in Zuid-Amerika, en

zou daardoor een uit-
stekende aanvulling
zijn. Tot een overeen-
komst kwam het voor-
alsnog niet. Glencore is
ook een van de weinige
bedrijven die nog in het

potentieel van steenkool gelooft en er
blijft in investeren. Als grootste expor-
teur van steenkool voor elektriciteits-
centrales zette Glencore daarom zijn
zinnen op de Australische Coal&Allied-
activa van Rio Tinto. Maar Rio gaf de
voorkeur aan het bod van het Chinese
Yancoal. z

Conclusie
Het gaat operationeel opnieuw een
stuk beter met Glencore. Dat uit zich
onder meer in de verdere afbouw van
de schulden en de herneming van het
dividend. De afhankelijkheid van de
volatiele grondstoffenprijzen blijft
wel hoog, maar Glencore kijkt wel
opnieuw naar de toekomst met
nieuwe overnamedeals. Het aandeel
is, ondanks het sterke koersherstel,
tegen 1 keer de boekwaarde nog altijd
niet duur.

Advies : koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Opnieuw op het expansiepad
GLENCORE

ER IS OPNIEUW
RUIMTE VOOR EEN

DIVIDEND.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 17 juli

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 42,8 miljard pond
K/w 2016: 30
Verwachte k/w 2017: 37,5
Koersverschil 12 maanden: +81 %
Koersverschil sinds jaarbegin: +8 %
Dividendrendement: 1,8 %

BI
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Koers dichter bij Bayer-bod
MONSANTO

Aandelen

In het derde kwartaal van het lopende
boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 31
augustus) heeft de Amerikaanse land-

bouwreus Monsanto resultaten geboekt
die boven de verwachtingen uitkwa-
men. De marktreactie was dan ook posi-
tief en het brengt het aandeel stilaan
dichter bij de biedprijs van het Duitse
Bayer. Samen willen ze de grootste spe-
ler in landbouwchemicaliën vormen.
De Duitsers lieten hun interesse al blij-
ken in mei 2016. Dat het hen menens
was, bleek uit het feit dat ze tot drie keer
toe hun biedprijs ver-
hoogden om uit te
komen op een bod van
66 miljard dollar (58 mil-
jard euro, 128 dollar per
Monsanto-aandeel en
overname van schul-
den). Dat bod heeft het
Monsanto-management
aanvaard.

In korte tijd evolueerde Monsanto van
een hartstochtelijke jager naar een
begeerde prooi. Onder CEO Hugh
Grant richtte het de pijlen vooral op de
Zwitserse concurrent Syngenta, maar
de Zwitsers wilden niet praten over een
overname. In augustus 2015 trok Mon-
santo zich voor de zoveelste keer gedes-
illusioneerd terug. Dan werd gesugge-
reerd dat Monsanto achter de land-
bouwdivisies van Bayer of BASF zou
aangaan, voordat de Amerikanen enkele
maanden later aankondigden dat ze het
geweer van de schouder veranderen
een geen plannen voor een grote over-
name meer hebben. Dat was blijkbaar
het signaal voor Bayer om in actie te
schieten. Op de achtergrond speelde de
overname van Syngenta door Chem-
China en het Amerikaanse fusieproject
Dow Chemical en DuPont. Een deel-
sector in volle consolidatie dus.

De timing van de Duitse overname-
poging zou later weleens als bijzonder
gunstig kunnen worden geëvalueerd:
op een moment dat de groei van Mon-
santo haperde. Die tussentijdse dip mag
niet verbazen, gezien de forse daling
van de landbouwprijzen de afgelopen
jaren. Dat vermindert de inkomens van
de boeren, waardoor ook de uitgaven

voor zaden en gewasbeschermingsmid-
delen zijn teruggelopen. In het boekjaar
2014-2015 realiseerde Monsanto nog
een recordwinst van 5,73 dollar per aan-
deel. Maar in het boekjaar 2015-2016
was er een stevige winstterugval tot
4,48 dollar per aandeel, een daling met
21 procent tegenover het voorgaande
boekjaar. Maar het ziet ernaar uit dat
Monsanto in het lopende boekjaar weer
zal aanknopen met winstgroei. De ana-
listenconsensus staat op 4,87 dollar per
aandeel, aan de bovenkant van de vork

van het Monsanto-
management van 4,50
tot 4,90 dollar per aan-
deel. Het zou een
winstgroei van bijna 9
procent inhouden. Het
beter dan verwachte
resultaat (1,93 dollar
per aandeel, versus een
gemiddelde analisten-

verwachting van 1,77 dollar) in het
derde kwartaal (maart-mei) was te dan-
ken aan de recordaanplantingen
(89,5 miljoen acres) van soja door de
Amerikaanse boeren. De hele heisa in
Europa rond de onkruidverdelger
Roundup speelt duidelijk niet bij de
Amerikaanse investeerders. z

Conclusie
De blijvende korting van de beurs-
koers van zowat 8 procent tegenover
de biedprijs bewijst dat de overname
nog niet rond is. Bayer blijft mikken
op een definitieve goedkeuring tegen
eind dit jaar. Maar de belangrijkste
mededingingsautoriteiten moeten
zich nog uitspreken. De concentratie
in de landbouwchemicaliën is zeker
niet vanzelfsprekend. Vandaar het
advies afwachten.

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

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 18 juli

DE BELANGRIJKSTE
MEDEDINGINGS-

AUTORITEITEN
MOETEN ZICH NOG

UITSPREKEN.

BI

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 52 miljard dollar
K/w 2016: 23
Verwachte k/w 2017: 24
Koersverschil 12 maanden: +19%
Koersverschil sinds jaarbegin: +12%
Dividendrendement: 1,8%
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Het Duitse windenergiebedrijf
PNE Wind Group slaagde er
eind december 2016 ternauwer-

nood in een deel van de portefeuille
met operationele windparken te ver-
kopen. Dat was een voorwaarde om de
winstdoelstelling voor de periode 2014
tot 2016 te halen. De Duitsers gooiden
in 2014 het roer om door in plaats van
onshorewindparken (op het land) per
project te verkopen, die te bundelen in
een portefeuille (IPP). Het doel was de
IPP tegen eind 2016 op te bouwen tot
een capaciteit van 150 megawatt en die
in één pakket te verkopen tegen een
hogere eenheidsprijs van 2,3 à 2,5 mil-
joen euro per megawatt.

De IPP bestond eind 2016 uit 142,5
megawatt (met een bijkomende optie
op een project van 10 megawatt), en
werd voor 80 procent verkocht voor
103 miljoen euro –
inclusief een schuldfi-
nanciering van
330 miljoen euro – aan
een energie- en infra-
structuurfonds van
Allianz. PNE is de
komende jaren verze-
kerd van recurrente
inkomsten door de productie van 
20 procent van de IPP en de technische
ondersteuning van alle parken.

De verkoop bezorgde PNE een record-
jaar 2016, met een bedrijfswinst (ebit)
van 97 miljoen euro. De cumulatieve
ebit voor de periode 2014 tot 2016 kwam
uit op 109,5 miljoen euro, aan de onder-
kant van de vooropgestelde vork van
110 à 130 miljoen euro. De balans ver-
beterde fors door de inkomsten uit de
verkoop, met een kaspositie die op jaar-
basis toenam van 86,1 miljoen naar
147,7 miljoen euro, terwijl de langeter-
mijnschuld met 108,8 miljoen euro ver-
minderde tot 128,7 miljoen. PNE
beloonde zijn aandeelhouders met een
speciaal brutodividend van 0,08 euro
per aandeel boven op het reguliere bru-
todividend van 0,04 euro per aandeel.

Het vernieuwde management wil
tegen 2019-2020 een nieuwe Europese
portefeuille windparken opbouwen met
een totaal vermogen tot 200 megawatt.

PNE maakt zich zorgen over de ont-
wikkeling van de regelgeving in eigen
land. Sinds 1 januari 2017 verloopt de
toekenning van vergunningen voor on -
shoreprojecten via een veilingsysteem,
ter vervanging van een verzekerd afna-
metarief (feed-in-tariff) dat tot nu werd
gehanteerd. Het management verwacht
daardoor dalende prijzen en marges.
In de Verenigde Staten boekte PNE
onlangs een eerste belangrijk succes,
met de verkoop van een project van 
80 megawatt door dochter WKN.

Op de offshoremarkt (ontwikkeling
van windparken op zee) is er ook een
gemengd beeld. Enerzijds boekte PNE
vooruitgang met twee verkochte pro-
jecten – Borkum Riffgrund II (448 mega-
watt, positieve investeringsbeslissing
door partner Dong en mijlpaalbetaling
van 3,2 miljoen euro) en Gode Wind II

(90 megawatt, plan-
ningstoelating eind
2016) – en met de ver-
koop van Atlantis I (584
megawatt) in januari
voor 10 à 15 miljoen
euro, plus latere mijl-
paalbetalingen, aan het
Zweedse Vattenfall.

Anderzijds dreigt Duitse wetgeving,
WindSeeG, die van kracht is sinds 
1 januari 2017, de vijf offshoreprojecten
die PNE nog in volledige eigendom
heeft, niet langer levensvatbaar te
maken. PNE verwacht een bescheiden
overgangsjaar 2017 en mikt op een ebit
tussen 0 en 15 miljoen euro. z

Conclusie
De koers van PNE Wind Group steeg
dit jaar al met ruim 25 procent. Dit
en volgend jaar worden wellicht
overgangsjaren. We verwachten een
terugval van het aandeel en verlagen
daarom het advies naar verkopen.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Bescheiden overgangsjaar
PNE WIND

PNE WIND 
VERWACHT DALENDE
PRIJZEN EN MARGES

IN DUITSLAND.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 20 juli

G
F

Munt: euro
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 210 miljoen euro
K/w 2016: 3,1
Verwachte k/w 2017: 138
Koersverschil 12 maanden: +24%
Koersverschil sinds jaarbegin: +26%
Dividendrendement: 4,4%
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Coucke drijft belang op
SNOWWORLD

Aandelen

SnowWorld noteert sinds decem-
ber 2013 op de Amsterdamse
beurs. Het Nederlandse bedrijf

werd in 1996 opgericht en is de eigenaar
en de exploitant van de twee indoor-
skiresorts in Nederland. Eerst was er
het resort in Zoetermeer met drie pistes,
waarvan een vorig
jaar werd verlengd tot
300 meter. Ze is met
een hellingsgraad van
21 procent de steilste
indoorpiste van
Europa. Het andere
skiresort bevindt zich
in Landgraaf, niet ver van Belgisch Lim-
burg, met vijf pistes, waarvan een van
520 meter, de langste van Nederland.
Het gaat om 51.000 vierkante meter
sneeuwoppervlakte. Beide resorts
omvatten horecafaciliteiten, winter-
sportwinkels, healthclubs en vergader-
zalen. In Landgraaf bevindt zich ook
een viersterrenhotel met 100 kamers en
420 bedden (geopend in 2008) en een
outdoorpark (geopend in 2012), wat in
de zomermaanden voor meer inkom-
sten moet zorgen. In Zoetermeer loopt
ook een aanvraag om een hotel te bou-
wen.

In het eerste semester van het lopende
boekjaar (afsluitdatum 30 september)
steeg het aantal verkochte pistetickets
met 5,2 procent en de omzet met 3,5
procent tot 19,3 miljoen euro. De
bedrijfskasstroom (ebitda) nam toe met
2,6 procent tot 9,1 miljoen euro en het
nettoresultaat steeg 2,8 procent tot
4,8 miljoen euro. Het winterseizoen
zorgt voor 70 procent van de omzet.
Dat omzetcijfer draait al meerdere jaren
rond 25 miljoen euro, maar moet door
de verlengde skibaan in Zoetermeer dit
en de komende jaren toenemen. Ook
de ebitda en het nettoresultaat zouden
moeten toenemen in het lopende boek-
jaar, volgens het management. De winst-
gevendheid neemt al enkele jaren toe,
wat dit boekjaar een winst van ongeveer
1 euro per aandeel moet opleveren
(0,81 euro vorig boekjaar). 

SnowWorld wil internationaliseren.
De plannen zijn concreet voor Barcelona
(resort, hotel met 800 bedden, gigantisch

zwembad op het dak) en Parijs (in voor-
stad Elancourt), al blijft het wachten op
de vergunningen. Eind maart kondigde
SnowWorld aan dat het een intentie-
verklaring heeft getekend met een gere-
nommeerde Italiaanse ondernemer om
een indoorskiresort in Italië te ontwik-

kelen. Het eerste Ita-
liaanse skiresort zal
behalve uit een piste
van 300 meter
bestaan uit horeca,
zalen, retail en een
hotel. De bouw moet
in 2018 van start gaan.

Onze aandacht werd begin dit jaar op
het Nederlands bedrijf getrokken door-
dat Marc Coucke via de vennootschap
AlyChlo een participatie van 9,6 procent
had genomen. Hij heeft intussen zijn
belang opgetrokken tot 23,5 procent.
Eerst kocht hij de aandelen over van de
Nederlandse investeringsmaatschappij
Value8 van Peter Paul de Vries. De
tweede keer was de verkoper de gepas-
sioneerde 68-jarige stichter, CEO en refe-
rentie-aandeelhouder Koos Hendriks.
Zijn persoonlijke belang zakte onder 50
procent (47,7 %) door de verkoop aan
Coucke. z

Conclusie
We zijn een aantal maanden geleden
begonnen met de opvolging van deze
Nederlandse smallcap vanwege het
trackrecord en de groeiperspectieven
op lange termijn, maar ook voor de
redelijke waardering tegen 9 keer de
verwachte winst voor dit boekjaar
en een verwachte verhouding van
minder dan 7 keer de ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van de
bedrijfskasstroom (ebitda). Het is
wel oppassen geblazen met de
beperkte liquiditeit.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

SNOWWORLD WIL
INTERNATIONAAL FORS

UITBREIDEN.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 19 juli

BI

Munt: euro
Markt: Euronext Amsterdam
Beurskapitalisatie: 29,5 miljoen euro
K/w 2016: 11,5
Verwachte k/w 2017: 9
Koersverschil 12 maanden: +29%
Koersverschil sinds jaarbegin: +17%
Dividendrendement: 3,2%
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Markt in beeld

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Voor de Belgische biotechgroep Biocartis kwam positief
nieuws uit de Verenigde Staten. De gezondheidsinstantie
FDA liet weten dat het Idylla-platform van Biocartis werd
opgenomen in de finale lijst van toestellen waar geen beper-
kingen meer op zit. Dat betekent dat Biocartis zijn testsysteem
vroeger dan verwacht op de Amerikaanse markt mag bren-
gen. Biocartis werkt in de Verenigde Staten samen met Thermo
Fisher Scientific en met de plaatsing wordt in de tweede helft
van 2017 begonnen. Ondanks het gunstige nieuws bewoog
de koers van Biocartis nauwelijks. De trend blijft wel à la
hausse gericht.

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

Daimler roept meer dan 3 miljoen wagens van Mercedes-
Benz terug in Europa. Daarbij zal een software-update gebeu-
ren. Met dat plan, dat ongeveer 220 miljoen euro zal kosten,
hoopt de autobouwer een dieselgate af te wenden en te ver-
mijden dat onderdelen in de motor moeten worden vervangen
of aangepast. In België worden zowat 100.000 auto’s terug-
geroepen. Hoewel de koers van het aandeel nauwelijks rea-
geerde op het nieuws, keerde de trend van Daimler al enkele
maanden geleden naar dalend. Op 64 euro ligt steun.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

In het tweede kwartaal van dit jaar verwierf Netflix, de
Amerikaanse aanbieder van streamingdiensten, veel meer
abonnees dan verwacht. Dat nieuws leidde tot een specta-
culaire klim van het aandeel. Het bedrijf kreeg er in het
tweede kwartaal dan 5,2 miljoen nieuwe abonnees bij, terwijl
het concern slechts was uitgegaan van 3,2 miljoen. De omzet
nam toe van 2,1 miljard tot 2,8 miljard dollar, terwijl de net-
towinst klom van 41 miljoen tot 66 miljoen dollar. Voor het
lopende kwartaal mikt de groep op 4,4 miljoen nieuwe abon-
nees. De trend van het aandeel blijft onverminderd stijgend.

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

De Belgische farmagroep UCB en partner Amgen lieten
weten dat de goedkeuring van romosozumab een jaar extra
zal vergen. Toch zijn beide groepen vastbesloten door te
gaan met het regelgevingsproces. Beide farmabedrijven krij-
gen nu zes maanden tijd om het dossier opnieuw in te dienen.
Waarschijnlijk zal het dan nog eens zes maanden duren voor-
aleer de FDA een besluit neemt. Na de eerste afwijzing daalde
de koers van UCB met bijna 20 procent. Het aandeel probeert
een bodem te vormen rond 60 euro. De trend van het aandeel
keerde tot dalend.

INSIDE BELEGGEN 27 JULI 2017
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Telenet is naar Belgische normen
een duur aandeel. Maar onze
markt wordt steeds competitiever

– kijk maar naar het nieuwe, volledige
aanbod van Orange Belgium. De evo-
lutie van het aantal abonnees van Tele-
net wordt dan ook cruciaal in de half-
jaarcijfers van 2 augustus. We hebben
een verkoopadvies uitgebracht op het
aandeel. Maar een optiebelegger heeft
nog andere alternatieven. Met opties
kan de aandeelhouder zijn Telenet-aan-
delen beschermen tegen een verdere
koersdaling. Bezit u geen aandelen, dan
kunt u met opties geld verdienen door
à la baisse te gaan.

Geschreven call
Schrijf 1 call Telenet september 

2017 met uitoefenprijs 55 euro 
@ 2,5 euro

Wie de aandelen bezit, kan die
beschermen tegen een beperkte koers-

daling door de call september met uit-
oefenprijs 55 euro te schrijven. U incas-
seert daarvoor 2,5 euro. Als de koers
tegen midden september 55 euro of
minder bedraagt, mag u de aandelen
en de premie houden. Door het schrij-
ven van de optie hebt u in minder dan
twee maanden ongeveer 5 procent ren-
dement gehaald. Slaat de koers van het
aandeel een andere weg in, dan moet
u wellicht verkopen. U ontvangt dan
55 euro per aandeel, plus de 2,5 euro
premie die u al had ontvangen.

Een soortgelijke strategie kan ook inte-
ressant zijn voor wie geen aandelen
bezit, maar rekent op een koersdaling.
We herhalen dat het schrijven van call-
opties te gevaarlijk is voor beleggers
die de onderliggende aandelen niet
bezitten. Als ze zich vergissen en de
koers fors stijgt, kan de callschrijver in
de problemen komen. Dat kan worden
opgevangen door een call te schrijven

en tegelijk een call te kopen met een
hogere uitoefenprijs.

Combinatie
Schrijf 1 call Telenet september 2017

met uitoefenprijs 55 euro@ 2,5 euro
Koop 1 call Telenet september 2017

met uitoefenprijs 57 euro@ 1 euro
Om die constructie op te zetten ont-

vangt u 1,5 euro (2,5-1). U rekent op een
koersdaling van het aandeel van Telenet.
Als dat gebeurt, behoudt u de premie
(x 100). Mocht de koers toch fors stijgen,
dan moet u de aandelen leveren tegen
55 euro. Dat is geen ramp, want u kunt
ze nu zelf kopen voor 57 euro. U hebt
daardoor de maximale schade beperkt
tot 2 euro per aandeel, verminderd met
de ontvangen premie van 1,5 euro 
(2,5-1). De handel in opties op Belgische
aandelen is doorgaans beperkt. Het is
dus raadzaam elke order te limiteren.
z

Bescherm uw Telenet-aandelen

Opties

Derivaten

De MSCI Emerging Markets-index
is veruit de meest gevolgde
beursindex voor de opkomende

markten. Er zijn verscheidene fondsen,
trackers en andere afgeleide producten
aan gekoppeld. Vorige maand besliste
MSCI dat vanaf volgend jaar ook Chi-
nese A-aandelen in de index worden
opgenomen. Het gaat om aandelen van
bedrijven die noteren op de Sjanghai
en de Shenzhen Stock Exchange in de
lokale munt, de renminbi. Tot voor kort
was de markt van Chinese A-aandelen
erg ondoorzichtig en onderhevig aan
talrijke beperkingen. China heeft nu al
een belangrijke plaats in de MSCI Emer-
ging Markets-index met een aandeel
van bijna 27,7 procent. Het gaat dan om
offshore Chinese aandelen die meestal
noteren op de beurs van Hongkong 
(H-aandelen).

De opname van de A-aandelen zal in
twee stappen verlopen: een eerste in

mei 2018 en een volgende in september
2018. Er worden 222 Chinese largecaps
aan de index toegevoegd. De Chinese
beurs heeft een gecombineerde
 marktwaarde van bijna 7000 miljard
dollar. Toch blijft het gewicht in de
Emerging Markets-index beperkt tot
0,73 procent. Alleen al door de passieve
fondsen die de index repliceren, wordt
1,8 miljard dollar in A-aandelen geïn-
vesteerd. HSBC ziet over het komende
decennium zelfs 400 à 500 miljard dollar
van institutionele investeerders naar
de lokale Chinese markt vloeien,
 naarmate die meer aan volwassenheid
wint.

Een van de meest gevolgde indexen
van A-aandelen is de CSI 300-index van
de grootste 300 bedrijven op de beurzen
van Sjanghai en Shenzen. De grootste
tracker is de Deutsche X-trackers Har-
vest CSI 300 China A-Shares ETF. Die
wordt uitgegeven door Deutsche Asset

Management en schaduwt de prestatie
van de CSI 300-index. De financiële sec-
tor heeft met 34 procent het hoogste
gewicht, gevolgd door de consumen-
tensector (18%), industriële bedrijven
(15%) en technologie (9%).

ISIN-code: US2330518794
Beurs: NYSE
Tickersymbool: ASHR
Eerste notering: november 2013
Activa onder beheer: 451,2 miljoen dollar
Rendement op 1 jaar: +12%
Rendement op 3 jaar: +25%
Jaarlijkse beheerkosten: 0,65%

Alternatieven voor ASHR zijn de Van
Eck Vectors China CSI300 ETF (ticker-
symbool PEK) en de vorige maand geïn-
troduceerde iShares MSCI China A
ETF (CNYA). z

Chinese A-aandelen in trek
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DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 
300 CHINA A-SHARES ETF
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Portefeuille

L imiteren heeft voor- en nadelen.
Voor de herschikking van het ener-
giethema in de voorbeeldporte-

feuille hebben we de vorige weken flink
wat orders geplaatst. Enkele aankoop-
orders hebben we door scherp te limi-
teren niet kunnen uitvoeren. Voor Trans-
ocean lukte dat nog wel, terwijl de
orders voor AkerBP en Cameco in de
markt bleven staan. De verkooporders
voor Schlumberger, United States Oil
Fund en Velcan zijn wel uitgevoerd.
Het gewicht van de energiewaarden is

daardoor wel geslonken. We gaan echter
niet achter de koersen aanhollen. Ten-
slotte verwachten we de komende
weken en maanden een beperkte alge-
mene terugval. We zullen dan zien of
we de aankooplimieten al dan niet aan-
passen.

Het was ook de bedoeling de zeer
ruime en succesvolle positie in Sipef
voor bijna de helft te verkopen. De ver-
kooplimiet hebben we voorlopig te
hoog gelegd, maar we laten die tot
nader order staan. We zien tegen vol-

gende keer wel of die limiet wordt
gehaald. De rest van de positie blijft er
nog een hele tijd in.

Resultaten vanaf 28 juli
Het resultatenseizoen is in de Ver-

enigde Staten al enige tijd bezig, en ook
in Europa is het volop op gang geko-
men. Maar voor de voorbeeldporte-
feuille start het resultatenseizoen pas
morgen, vrijdag 28 juli. Dan publiceren
zowel Cameco, de grootste producent
van uranium ter wereld, als de mest-

Spannend resultatenseizoen

PRESTATIEVERGELIJKING
  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017

+1,2% +6,8%
 +7,9% +7,7%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Aankoop: we hebben 175 aandelen Transocean gekocht tegen 8,1 dollar (1243,15 euro);  we kopen 200 aandelen AkerBP tegen
maximaal  125,20 Noorse kroon; 150 aandelen Cameco tegen maximaal 9,25 dollar

Verkoop: we hebben 50 aandelen Schlumberger verkocht tegen 65,47 dollar (3129,5 euro); 250 deelbewijzen United States Brent
Oil Fund tegen 12,71 dollar (3037,7 euro) en 150 aandelen Velcan tegen  11,5 euro (1715,05 euro); we verkopen 50 aandelen Sipef
tegen minimaal 64 euro
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Ook die andere meststoffenproducent,
CF Industries, kan maar beter scoren,
want het heeft zijn aandeelhouders de
voorbije kwartalen en jaren geregeld
teleurgesteld. Op 4 augustus weten we
of Fagron de herstelbeweging kan door-
trekken.

Belgische eindspurt
Aan de cijfers van Franco-Nevada en

Wheaton Precious Metals mogen we
misschien wat minder aandacht beste-
den. Daar moet de koersevolutie vooral
worden geschraagd door het herstel
van de edelmetaalprijzen (goud en zil-
ver). Het aandeel van Sipef heeft de
afgelopen zes tot twaalf maanden heel
sterk gepresteerd op Euronext Brussel.
Het winstherstel zal zich dan ook moe-
ten doortrekken in de halfjaarresulta-
ten.

Eind augustus krijgen we traditioneel
de eindspurt met flink wat middelgrote
Belgische ondernemingen met hun half-

jaarcijfers. Op 23 augustus is het de
beurt aan Tessenderlo Group, dat sterk
presteerde in het eerste kwartaal, maar
zijn jaarprognose nog niet heeft ver-
hoogd. Het is ook drummen bij de bio-
techbedrijven, met op 24 augustus
zowel de cijfers van Ablynx als Argen-
X. Maar aangezien er nog geen medi-
cijnen op de markt zijn, zijn die resul-
taten is minder relevant. Ook die van
Bone Therapeutics en MDxHealth op
31 augustus zullen we van commentaar
voorzien. Tussendoor hebben we het
cijfermateriaal van de plantagegroep
Anglo-Eastern Plantations (24 augus-
tus) onder de loep kunnen nemen. Op
31 augustus vervoegt Bolloré het rijtje.
Na een minder 2016 mag de eerste jaar-
helft liefst wat beterschap tonen.

In september is het dan nog de beurt
aan Mithra Pharmaceuticals (12 sep-
tember) en 7C Solarparken (14 sep-
tember) om ons resultatenseizoen te
sluiten. z

stoffenproducent Potash Corporation
hun tweedekwartaalcijfers. Beide aan-
delen zijn weer beter op dreef na een
moeilijke periode. Hopelijk bevestigen
die resultaten het herstel in plaats het
alweer af te breken. Bij Cameco zijn de
verwachtingen niet hooggespannen en
wordt een resultaat dicht bij het nulpunt
(winst noch verlies) verwacht. De winst
per aandeel van Potash zou op 18,5 dol-
larcent moeten uitkomen om aan de
gemiddelde analistenverwachting te
voldoen.

Dan zitten we meteen al in augustus
voor de volgende cijferdans met op 2
augustus opnieuw een duo: Nyrstar en
CF Industries. Het is nodeloos te zeg-
gen dat het voor de Belgische metalen-
verwerker hoog tijd is om aan de ver-
wachtingen te voldoen om het beleg-
gersvertrouwen weer op te krikken.

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

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

Energie
● 7C Solarparken: CEO Steven de Proost

sprak in een interview aan Nebenwerte
Journal de ambitie uit om op termijn
naar een portefeuille van 200 megawatt
te groeien. De doelstelling voor dit jaar
blijft minstens 115 megawatt.

Goud en metalen
● Nyrstar: gaf een update over de strate-

gische afdekking van de zilverprijs, het
wisselkoersrisico en de vooruitbetalin-
gen voor zilver.

Vergrijzing
● Ablynx: kondigde een strategische

samenwerking aan met de Franse far-
mareus Sanofi, dat een vooruitbetaling

van 23 miljoen euro ontlokt. De samen-
werking slaat op de ontwikkeling van
acht nanobodyproductiekandidaten voor
ontstekingsziekten. Dat is opnieuw een
uiting van vertrouwen door een bekend
farmabedrijf voor het nanobodyplat-
form. De koersreactie was dan ook
positief. Daarnaast werd Hilde Windels
voorgesteld als nieuw onafhankelijk
bestuurslid.

● Mithra Pharmaceuticals: heeft het
dossier ingediend bij het Europese
geneesmiddelenagentschap EMA voor de
goedkeuring van MyRing (anticonceptie).
Mithra hoopt de goedkeuring te krijgen
in de loop van het tweede kwartaal van
2018.
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Het gebeurt niet vaak dat de rente
op Duitse overheidsobligaties
(Bunds) in enkele weken verdub-

belt, maar onlangs is dat wel gebeurd.
De rente op de tienjarige Bund steeg
van 0,25 naar meer dan 0,5 procent, wat
nog altijd heel laag is. De rente op andere
overheidsobligaties uit de eurozone
ging mee omhoog.

De directe aanleiding voor die rente-
opstoot waren enkele uitspraken van
Mario Draghi, de voorzitter van de
Europese Centrale Bank (ECB). Op het
jaarlijkse beleidsforum van de ECB in
Portugal zei Draghi dat de “deflatoire
krachten vervangen zijn door reflatoire
krachten”. In mensentaal betekent dat
dat het risico op deflatie – een daling
van de prijzen – is verdwenen en dat
de inflatie aan het stijgen is. Draghi leek
bovendien ook te suggereren dat er
ruimte is om het stimuleringsbeleid van
zijn instelling af te bouwen.

Een scherpe marktreactie volgde.
Beleggers die meer inflatie verwachten,
zullen een hogere rente op hun obliga-
ties eisen. Hogere rentes betekenen
lagere obligatiekoersen, en dus verliezen
voor obligatiebeleggers. De afbouw van
het stimuleringsbeleid – waarvan de
eerste stap de verdere afbouw van het
obligatie-inkoopprogramma zou zijn –
zou de neerwaartse druk op de rente
bovendien doen afnemen. De inkopen

van obligaties door de ECB (goed voor
60 miljard euro per maand) drijven de
prijzen van obligaties op, wat zich auto-
matisch vertaalt in lagere rendemen-
ten.

Faux pas
De uitspraken van Draghi werden

snel gerelativeerd door de ECB, al had-
den beleggers daar weinig oren naar.
Toch wijst alles erop dat Draghi Ben

Obligaties

Draghi gaat Bernanke achterna

• PepsiCo kwam met be-
ter dan verwachte kwar-
taalresultaten. De pro-
ducent van softdrinks en
snacks boekte in het
tweede kwartaal 2 pro-
cent meer omzet
(15,7 miljard dollar). De
nettowinst klokte 5 pro-
cent hoger af op
2,1 miljard dollar. De
groei van de omzet komt
er vooral dankzij het stij-
gende aandeel van de
duurdere premiumpro-
ducten – gezondere
dranken en snacks –
waar PepsiCo nu volop
op inzet. De klassieke
producten (zoals Frito-
Lay en suikerdranken)
daarentegen stuiten op
het toenemende gezond-
heidsbewustzijn bij con-
sumenten. PepsiCo wil
de stagnerende verkoop-
volumes opvangen met
hogere prijzen en bespa-
ringen (tot 1 miljard dol-

lar per jaar). Een deel
van die besparingen wor-
den geherinvesteerd in
onderzoek en marketing.

• Opvallend was dat Pep-
siCo – net zoals eerder
Coca-Cola – te kennen
gaf dat de sterke groei
van onlineaankopen via
Amazon.com en andere
onlinekanalen ook de ver-
koop van softdrinks en
snacks begint aan te
tasten. Naarmate con-
sumenten de klassieke
winkels en shoppings-
centra links laten liggen
en hun aankopen online
doen, verkopen Coca-
Cola en PepsiCo minder
snacks en softdrinks in
de automaten en de
restaurants op die win-
kellocaties. Beide bedrij-
ven hebben nog geen
goed ontwikkeld online-
kanaal om hun produc-
ten rechtstreeks aan
consumenten te verko-

pen. PepsiCo zou daar
wel een voordeel hebben,
aangezien het gemakke-
lijker is snacks online te
verkopen dan softdrinks.

• Voor obligatiebeleggers
is er voorlopig weinig re-
den om zich zorgen te
maken. PepsiCo heeft
een sterke merkenpor-
tefeuille en heeft de
boot van de gezonde
snacks en drinks niet
gemist. Het bedrijf is fi-
nancieel ook gezond en
krijgt van de kredietbe-
oordelaar S&P een A+-
kredietrating. In de eer-
ste zes maanden van dit
jaar genereerden de ac-
tiviteiten 2,24 miljard
dollar cash (inclusief
517 miljoen dollar rente-
lasten). De netto finan-
ciële schuld bedraagt
22,3 miljard dollar, te-
genover een eigen ver-
mogen van 12,6 miljard
dollar.

OBLIGATIE VAN DE WEEK
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Bernanke achterna is gegaan. In 2013
zei Bernanke, de toenmalige voorzitter
van de Amerikaanse centrale bank
(Federal Reserve), dat de bank over-
woog het derde inkoopprogramma van
obligaties (QE3) te beëindigen. Die uit-
spraak was voldoende om een stevige
correctie op de aandelen- en obligatie-
markten te veroorzaken, waarna Ber-
nanke en de Fed snel terugkrabbelden.
Uiteindelijk werd QE3 pas in het najaar
van 2014 stopgezet – ruim een jaar na
de ongelukkige uitspraak van Bernanke.

Net zoals in 2013 in de Verenigde Sta-
ten lijkt de reactie van de euro-obliga-
tiemarkten op de uitspraken van Draghi
overdreven. Net als de Federal Reserve
is de ECB als de dood om de rust op de
financiële markten te verstoren, uit angst
voor het negatieve effect op de reële
economie. Hoewel de ECB in december
vorig jaar het inkooptempo verlaagde
van 80 naar 60 miljard euro, werd het
programma tegelijk verlengd tot eind
dit jaar. De ECB heeft zich bovendien

erg veel ruimte gegeven om het pro-
gramma in functie van de kerninflatie
– die laag blijft – verder te verlengen.

Bovendien impliceert het einde van
het inkoopprogramma niet dat de rente
meteen wordt opgetrokken. In de Ver-
enigde Staten kwam de eerste, beschei-
den renteverhoging er pas in december
2015, een jaar na het einde van QE3. Het
was daarna nog eens een jaar wachten
op de tweede, opnieuw bescheiden ren-
teverhoging. En dat terwijl de econo-
mische en financiële gezondheid in de
Verenigde Staten in die periode beter
was dan in Europa vandaag.

Opmars euro
Een opvallende winnaar van Draghi’s

faux pas is de euro, die verder terrein
won tegenover de dollar. De stijgende
langetermijnrente in de eurozone maakt
de euro aantrekkelijker, op een moment
dat de rente op tienjarige Amerikaanse
overheidsobligaties (Treasuries) daalt.

Daardoor is het renteverschil tussen
tienjarige Bunds en Treasuries gezakt
naar het laagste niveau sinds november
2016. In december stond het rentever-
schil nog op het hoogste punt sinds de
jaren tachtig door de verwachting dat
de Amerikaanse economie het veel beter
zou doen dan de Europese.

Die verwachting is sindsdien danig
bekoeld. De inflatie in de Verenigde Sta-
ten blijft hardnekkig laag – in juni bleef
ze zelfs steken – wat het voor de Federal
Reserve moeilijker maakt de rente ver-

der op te trekken. Bovendien toont het
gestuntel over de herroeping van Oba-
macare in het Amerikaanse parlement
dat de beloofde maatregelen van pre-
sident Donald Trump om de groei te
stimuleren – die ook via het parlement
moeten passeren – er niet snel zullen
komen.

Rustig blijven
De opstoot van de rente in de euro-

zone is naar onze mening geen voor-
bode van een verdere stijging. De ECB
kan zich geen nieuwe troebelen op de
obligatiemarkten veroorloven, temeer
omdat nog veel Europese overheden
en bedrijven worstelen met torenhoge
schulden. Elke te forse stijging van de
rente kan de ECB dus afkoelen met extra
obligatie-inkopen, als dat nodig is.

Uw euro-obligaties nu in paniek ver-
kopen is dan ook niet verstandig. Het
alternatief, cash, is allesbehalve aan-
trekkelijk. We raden aan de looptijden

te spreiden in de tijd, zodat de gemid-
delde looptijd van uw euro-obligatie-
portefeuille vijf jaar bedraagt. Zo gene-
reert u wat extra inkomen in vergelijking
met cash, en kunt u tegelijk inspelen op
een eventuele, geleidelijke stijging van
de rente tijdens de komende jaren.

Vermijd obligaties met een looptijd
langer dan tien jaar. Hun rendement
geeft geen of nauwelijks compensatie
voor de grotere koersverliezen die u op
die langlopende obligaties lijdt bij ren-
teopstoten. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Tessenderlo Chemie 2,875% 15/07/22 104,9 1,8% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,1 2,3% 1000            NR
EUR VGP 3,9% 21/09/23 106,2 2,8% 1000            NR
EUR Deutsche Telekom Int Fin 1,375% 30/01/27 100,5 1,3% 1000            A
USD Apple 2,1% 06/05/19 101,1 1,5% 2000            AA+
USD Goldman Sachs Group 2,3% 13/12/19 100,7 2,0% 2000            BBB+
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 100,6 1,6% 2000            A+
USD Pfizer 1,95% 03/06/21 100,3 1,9% 2000            AA
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 100,5 2,2% 1000            BBB+
NOK Daimler Intl Fin 1,75% 24/05/22 100,1 1,7% 10.000            A
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,6 1,2% 10.000            AAA
CAD Landw. Rentenbank 2,25% 23/07/21 101,8 1,8% 1000            AAA
AUD Coca-Cola Amatil 3,375% 10/03/22 100,1 3,4% 2000            BBB+
NZD BNP Paribas 5% 03/04/20 104,7 3,1% 2000            A
ZAR KfW 7% 21/01/19 99,3 7,4% 5000            AAA
TRY EIB 8,5% 25/07/19 96,7 10,4% 1000            AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1516 +4,9%

EUR/GBP 0,8843 +5,3%

EUR/NOK 9,2837 -0,4%

EUR/SEK 9,5623 +1,1%

EUR/CAD 1,4518 +1,7%

EUR/AUD 1,4479 -0,5%

EUR/NZD 1,5648 +0,7%

EUR/ZAR 14,869 -5,7%

EUR/TRY 4,0539 +21,4%

EURO-OBLIGATIES IN PANIEK VERKOPEN 
IS NIET VERSTANDIG.
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DONDERDAG 27 JULI
AB InBev: resultaten Q2
BASF: resultaten 1H
Bayer: resultaten 1H
Cofinimmo: resultaten 1H
Galapagos: resultaten 1H
Ontex: resultaten 1H
Total: resultaten Q2
Volkswagen: resultaten 1H
VRIJDAG 28 JULI
ArcelorMittal: resultaten Q2
Bekaert: resultaten 1H
Cameco: resultaten Q2
Danone: resultaten 1H
Engie: resultaten 1H
Exxon Mobil: resultaten Q2
Potash Corp: resultaten Q2
MAANDAG 31 JULI
GBL: resultaten 1H
Sanofi: resultaten Q2
Umicore: resultaten 1H

Ik ben al jarenlang aandeelhouder van
TiGenix en overweeg bij te kopen. Is dat
een goed idee? 

TiGenix heeft zich de voorbije jaren
volkomen geheroriënteerd, na de mis-
lukte commercialisering van Chondro-
Celect, een innovatief, op stamcellen
gebaseerd geneesmiddel voor het her-
stel van kraakbeenletsels. Dat gebeurde
door de overname van het Spaanse Cel-
lerix in 2011, met de steun van de
Spaanse hoofdaandeelhouder Griffols
(16,13%), en een rist kapitaalverhogin-
gen die het aantal uitstaande aandelen
sinds 2009 ruim heeft vertienvoudigd,
van 24 miljoen naar 260 miljoen.

Het meest gevorderde product van
Cellerix is Cx601, een middel op basis
van van vetweefsel afgeleide stamcellen
tegen perianale fistels bij patiënten met
de ziekte van Crohn. TiGenix diende
op basis van een positieve Europese
fase III-studie in 2016 een aanvraag tot
goedkeuring in bij het Europese genees-
middelenagentschap (EMA). In oktober
wordt een beslissing verwacht.

Vorige zomer kocht het Japanse
Takeda Pharmaceuticals de licentierech-
ten voor de commercialisatie van Cx601
buiten de Verenigde Staten, in ruil voor
een mijlpaalbetaling van 25 miljoen
euro, die kan oplopen tot 355 miljoen
euro bij toekomstige regelgevende en
commerciële mijlpalen, waarvan 15 mil-
joen bij de Europese goedkeuring. Daar-
naast ontvangt TiGenix tot dubbelcij-
ferige royalty’s op de verkoop en onder-
schreef Takeda in december een private
plaatsing voor 10 miljoen euro (uitgifte
van 11,65 miljoen aandelen tegen
0,858 euro per aandeel). Rond dezelfde
periode werd een minder geslaagde
IPO op Nasdaq afgerond met de uitgifte
van 46 miljoen aandelen (55 miljoen
gepland) tegen 0,775 dollar per aandeel.

Eind december beschikte TiGenix over
78 miljoen euro cash, voldoende voor
twee jaar. In maart 2018 vervalt nog een
converteerbare obligatie van 25 miljoen
euro met een conversieprijs van
0,8983 euro. In juni startte een wereld-
wijde fase III-studie met Cx601 die de
basis moet vormen van een toekomstige

goedkeuringsaanvraag bij het Ameri-
kaanse geneesmiddelenagentschap
(FDA), wellicht in 2019. Het marktpo-
tentieel van Cx601 wordt geschat op
200 à 300 miljoen dollar in Europa en
op 270 à 660 miljoen dollar in de Ver-
enigde Staten.

TiGenix onderzoekt bijkomende indi-
caties voor Cx601 en heeft nog twee
kandidaat-geneesmiddelen: Cx611, een
middel tegen ernstige sepsis waarmee
een fase Ib/IIa-studie loopt, en AlloCSC-
01, een product tegen acuut hartfalen.
Het aandeel herstelde stevig tijdens het
voorbije semester, na de terugval eind
2016 door de minder geslaagde beurs-
gang op Nasdaq. Hoewel we de kansen
op een goedkeuring voor Cx601 in okto-
ber positief inschatten, verlagen we het
advies na het mooie koersherstel naar
houden (rating 2C). z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag  17/7 
•Glencore
Dinsdag 18/7
•Monsanto
Woensdag  19/7
•SnowWorld
Donderdag 20/7
•BHP
•Colruyt
•Pan American Silver 
Vrijdag 21/7
•Analyse oliesector
Maandag  24/7 
•Opties (Telenet)
•Derivaten (Chinese A-aandelen)
Dinsdag 25/7
•Lezersvraag (Tigenix) 
Woensdag 26/7
•Barco
•Pdf

Elke week behandelen we een actuele
vraag van een abonnee. Hebt u ook een
beleggingsvraag? Mail die dan naar
insidebeleggen@roularta.be. Misschien
leest u hier dan het antwoord.

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

GEEN CHAT OP 27/7!
Op DONDERDAG 27/7 GEEN CHATSESSIE VAN 12 TOT 13 UUR. 

De volgende chatsessie op DONDERDAG 3 AUGUSTUS.
Ga voor de chatsessie naar http://insidebeleggen.be/chat! 
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