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De relatieve prestatie van de
groeilanden ten opzichte van
de markten wereldwijd was

ronduit dramatisch de afgelopen vijf
jaar. In dat lustrum presteerde de
MSCI Emerging Markets liefst 58%
zwakker dan de MSCI World, een
‘underperformance’ van, in historisch
perspectief, zelden geziene omvang.
Eigenlijk presteren de beurzen van

de opkomende landen al sinds 2007
slechter dan de wereldindex, gedomi-
neerd door de ‘mature’ westerse aan-
delenmarkten. Ongewoon is dat niet.
Als we de voorbije kwarteeuw analy-
seren, dan zien we een mooie afwisse-
ling van beter en zwakker presteren.
Het eerste gouden tijdperk van beleg-
gen in emerging markets was in de
periode 1989-1994, daarna namen de
westerse beurzen (TMT-periode) het
over. Een tweede sterke periode voor
de groeimarkten kwam dan in
2003-2007, vooral door China en grond-
stoffen gedreven. Maar sinds 2007 blij-
ven de beurzen van de emerging mar-
kets dus weer duidelijk achter. Over
de afgelopen twaalf maanden bedroeg
het verschil nog amper 4% omdat er
sinds het jaarbegin toch sprake lijkt van
een ommekeer. Sinds begin 2016 pres-
teren de opkomende markten 7% beter
dan de wereldindex.

Inspelen op ommekeer
De zwakte van de opkomende mark-

ten kan uiteraard niet los worden
gezien van de forse daling van de
grondstoffenprijzen. Mede geholpen
door een herstel in de olie- en andere
grondstoffenprijzen zien we dan ook
de voorbije maanden die ‘outperfor-
mance’ van de MSCI Emerging Mar-
kets ten opzichte van de MSCI World.
Laten we duidelijk zijn, een ‘no brai-

ner’ wordt het niet meer. Toch zijn er

wel een aantal argumenten die aan-
geven dat de opkomende markten
richting de komende jaren wel eens
terug een aantrekkelijke beleggings-
regio kunnen worden en de fakkel van
de mature markten weer overnemen.
· Euforie weg, eerder crisissfeer:

hausses ontluiken doorgaans in een
negatief sentiment
· Sterk onderwogen: het aandeel in

het ‘wereld-BBP’ van de opkomende
landen blijft toenemen tot nu ongeveer
60%, terwijl het aandeel van de emer-
gingmarketbeurzen in de wereld-
beurskapitalisatie is teruggevallen tot
onder 20% en in de MSCI World zelfs
richting 10%
• Goedkope, erg aantrekkelijke

waardering: hangt uiteraard samen
met de twee voorgaande elementen;
de gemiddelde verwachte koerswinst-
verhouding 2016 bedraagt 12,5, tegen-
over 17 voor de wereldindex. Ondanks
een veel groter potentieel voor de
bedrijfswinsten op lange(re) termijn
• Verbeterd technisch beeld: het

beeld voor de opkomende markten
verbetert eindelijk; het proces van uit-
bodeming lijkt zich te voltrekken zodat
we hier wel kansen zien richting 2017
en wellicht nog langer
We willen dit accent specifiek beklem-

tonen door via een tracker in te spelen
op die verwachte ommekeer in de
beleggersvoorkeur. We leggen daarom
een specifiek aankooporder voor de
tracker iShares MSCI Emerging Mar-
kets ETF (36USD; ticker EEM; note-
ring op NYSE met ISIN-code
US4642872349). De tracker volgt mede
de gewichten van de belangrijkste
opkomende markten (21% China, 14%
Zuid-Korea, 12% Taiwan, 9% India,
7% Brazilië en Zuid-Afrika, 4% Mexico
en Rusland, …) en is voor 99% in emer-
gingmarketsaandelen belegd. �
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De koersevolutie van Uranium
Participation Corp de afgelo-
pen weken, maanden en jaren

is erg teleurstellend. De uraniumprijs
is de jongste tijd dan ook terug afge-
gleden naar een dieptepunt van min-
der dan 26USD per pond uranium,
daar waar we in februari nog op
34USD stonden en in dezelfde periode
vorig jaar op 38USD. Ter vergelijking:
in de maanden voor de kernramp in
Fukushima schommelde de prijs tussen
65 en 70USD en op het hoogtepunt in
2007 moest voor een pond uranium
nog bijna 140USD worden betaald.
De intrinsieke waarde (NAV) van Ura-
nium Participation was eind juli dan
ook gezakt tot 4,25 CAD (Canadese
dollar) per aandeel, tegenover nog een
NAV van 5,62 CAD per 29 februari.

De korting van de beurskoers op de
NAV bedraagt ongeveer 6%. We
weten dat dit een extreem laag niveau
is en dat we ergens in de toekomst een
(forse) ommekeer zullen zien in de
uraniumprijs. Maar er zijn helaas abso-
luut nog geen signalen dat die her-
stelbeweging de komende drie tot zes
maanden al zal worden ingezet. Van-
daar dat we onze positie in Uranium
Participation toch in de verkoop gaan
zetten en het advies verlagen naar
‘houden’ (rating 2B).

Nieuwkomer 7C Solarparken
We zien immers heel wat andere

mogelijkheden in de (alternatieve)
energiesector, waarvan we de kansen
hoger inschatten om in de komende
drie tot zes maanden hogere koersen

te zien. Zoals we met de opname in
de ‘Inside Selectie’ in mei (zie ‘flash’
in IB19B16) hebben aangegeven, gelo-
ven we in het groeipotentieel van 7C
Solarparken, de Belgische uitbater
van zonnepanelen- of PV-parken in
(hoofdzakelijk) Duitsland, met note-
ring op de Duitse beurs. Ondanks dui-
delijk minder gunstige klimatologische
omstandigheden in de eerste jaarhelft
zit het bedrijf goed op schema om in
2017 minstens de vooropgestelde
0,50EUR nettokasstroom per aandeel
te behalen. Een belangrijke hoeksteen
hiervoor is de verdere uitbouw van
de portefeuille tot 105 MW in 2017.
Daarmee zal het bedrijf op de radar
komen van grotere, institutionele
investeerders. Na de succesvolle inte-
gratie van Miskina, een portefeuille

Wissel van de wacht in energie

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 8,2% + 5,2%
 – 3,1% – 0,2%

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

Aankoop: We kopen 125 deelbewijzen iShares MSCI Emerging Markets tegen openingskoers dinsdag; 1250 aandelen 7C Solarparken
tegen maximaal 2,30 EUR - Verkoop:We verkopen 100 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short tegen openingskoers dinsdag; 1250 aandelen
Uranium Participation tegen minimaal 4,10 CAD
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van zes PV-parken in Zuid-Duitsland,
met een gezamenlijke capaciteit van
13,7 MW, ligt de focus opnieuw op
groei. Eind juni volgde al de aankoop
van een park van 0,9 MW in Neubu-
kow (Landkreis Rostock), een sub-
optimaal beheerd, bestaand PV-park.
Eind juli volgde de aankondiging voor
het nieuwbouwproject Goldberg (1,75
MW), in samenwerking met IBC Solar,

een van de grootste projectontwikke-
laars. Vorig weekend werd een stuk
grond van 7 hectare (ha) verworven
en het tarief vastgeld voor een ander
nieuwbouwproject Sondershausen (4,1
MW). Het rendement van nieuw-
bouwprojecten kan fors worden opge-
trokken via het omruilen van omvor-
mers tussen oude en nieuwe PV-par-
ken, en door het goedkoop opkopen

van toegewezen vergunningsrechten.
Het feit dat de nieuwbouwmarkt aan-
trekkelijke investeringsmogelijkheden
biedt, is een nieuw positief element
dat de komende jaren rendabele extra
groei mogelijk maakt. Vandaar dat we
een aankooplimiet leggen (rating 1B).
In de hoop ook dat we met de ‘Investor
Day’ in september een bevestiging
van het stevige groeipad krijgen. �

Basiswaarden/trackers
� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
nieuwkomer voorbeeldportefeuille om in te
spelen op verwacht herstel van de
Japanse beurs (update)

Bescherming
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: de
bescherming van resterende (Europese)
aandelenposities wordt verder afgebouwd
nu de vooruitzichten voor de Europese
beurzen zijn verbeterd

Consumptie middenklasse opkomende
landen
� Barco: specialist in geavanceerde
projectietechnologie scoorde prima
halfjaarresultaten waardoor koers naar
hoogste niveau sinds voorjaar 2013
steeg (update)

� Bolloré: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; inspelen op
potentieel Afrika en herstel bij Vivendi
(update)

Energie
� Uranium Participation: ontgoochelende
koersevolutie door sterke daling
intrinsieke waarde tot 4,25 CAD per
aandeel per 31/7 door daling uraniumprijs;
verkooplimiet, zie hierboven (update)

� Velcan: jaarcijfers 2015 voldeden
ruimschoots aan de verwachtingen; wel
jammer van het tegenvallend nieuws uit
Indonesië met het SukaRame- en
Meureubo 2-project; uitkijken naar
aankondiging over zonne-energie; positie
verstevigd

Goud en metalen
� Franco-Nevada: koers op historisch
recordniveau door oplopende goudprijs na
brexit; resultaten Q2 op 8/8 (update)

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

door de brexit
� Silver Wheaton: resultaten Q2 op 10/8
(0,10 versus 0,12 USD)

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
terug in stierenmarkt; de vraag naar goud
is in het eerste kwartaal door massale
aankopen door beleggers gestegen naar
1290 ton, een toename van liefst 21%;
resultaat referendum over brexit zorgde
voor nieuwe uitbraak goudprijs

� Umicore: meevallende halfjaarresultaten
met verhoging winstdoelstelling leidde tot
nieuwe recordkoers (update)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs;
ruime koersverdubbeling in zowat zes
maanden tijd, nieuwe pieken door brexit

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille;
palmolieplantagegroep publiceert
halfjaarresultaten op 26/8

� Potash Corp.: resultaten Q2 waren
tegenvaller, met ook dividendverlaging,
weldra bespreking (update)

� Sipef: gunstige vooruitzichten op lange
termijn blijven aanwezig; wil op termijn van
55.000 naar 100.000 hectare evolueren;
mikken op winstherstel voor 2016

� Syngenta: halfjaarcijfers negatief
beïnvloed door ongunstige
weersomstandigheden en
wisselkoerseffecten (update)

� Tessenderlo: op de jaarvergadering bleek
duidelijk dat een fusie met Picanol niet
meteen meer aan de orde is; Luc Tack
heeft blijft via vennootschap Symphony
Mills en via Picanol zijn belang in
Tessenderlo verder optrekken

Vergrijzing
� Ablynx: de fase II-resultaten van de
monotherapie van vobarilizumab
(potentieel middel tegen reumatoïde
artritis) zijn positief en bieden potentieel;

resultaten combinatiestudie worden
eerste helft van augustus verwacht; Bank
of America heeft positie boven 5%
opgebouwd (update)

� Argen-x: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; voorlopige
studieresultaten in kanker en
immuniteitsziekten zijn erg beloftevol;
belangrijke investor day op 22/9 (update)

� Bone Therapeutics: behandeling met
Preob geeft statistisch significant betere
resultaten bij traag helende breuken zoals
daling van risico op heupfractuur met
50%; kaspositie eind eerste kwartaal
was 30,4miljoen EUR

� Fagron: koers onder druk door
halfjaarcijfers licht onder de
verwachtingen en mogelijke problemen in
de VS (voormalige eigenaar van het
overgenomen AnazaoHealth eist 10 à
20miljoen USD van farmabedrijf en
onderzoek naar ex-CEO Fagron Noord-
Amerika Jake Jackson door FBI, weldra
bespreking (update)

� MDxHealth: overeenkomst voor
terugbetaling voor SelectMDx
(prostaatkankertest) met Fortified
Provider Network. Eerder al bevestiging
dat het gebruik en de terugbetaling van
de andere prostaatkankertest,
ConfirmMDx, aan snelheid wint. Al acht
van de tien belangrijkste Amerikaanse
ziekenhuizen op het vlak van urologie
gebruiken intussen ConfirmMDx;
nieuwsstroom heeft voor koersherstel
gezorgd

� Mithra Pharmaceuticals: koersstijging
na goedkeuring voor opstarten fase III-
studie in VS en Canada voor Estelle, een
mogelijke gamechanger in contraceptie;
zag marktaandeel in Belgische
anticonceptiemarkt met 2,8% stijgen
afgelopen twaalf maanden (update)

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

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

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA



SCHEEPVAART

Euronav

Voor het eerst sinds 2014 presen-
teerde de Antwerpse rederij nog
eens minder dan verwachte

kwartaalcijfers. Al was het toch vooral
een eenmalig boekhoudkundig verlies
van 24,2miljoen USD op de in mei
aangekondigde ontmanteling van vier
50-50-joint ventures met Bretta Tanker
Holdings dat voor een valse noot
zorgde. Van de vier Suezmaxschepen
(capaciteit tussen 150.000 en 165.000
ton) komen de twee jongste -de Captain
Michael en de Maria- volledig in han-
den van Euronav en gaan de andere
twee over naar Bretta Tanker Hol-
dings. Ter compensatie voor het ver-
schil in leeftijd, en rekening houdend
met de lopende opdrachten, betaalde
Euronav 15,1miljoen USD aan Bretta.
De vrachttarieven daalden vanaf juni,
waardoor het gemiddelde dagver-
huurtarief voor de VLCC-olietankers
(Very Large Crude Carriers met een
maximale capaciteit van 320.000 ton)
in het tweede kwartaal strandde op
47.864USD, een daling met 13,9%
tegenover vorig jaar (55.570 USD), en
te vergelijken met 60.638USD (-21,1%)
in het traditioneel sterkere eerste kwar-
taal. Voor de Suezmaxschepen
bedroeg het gemiddelde dagtarief
33.119USD, tegenover 41.886USD in
2015 (-20,9%) en 38.386USD in het eer-
ste kwartaal (-13,7%). Na zes maanden

bedraagt het daggemiddelde bij de
VLCC’s 54.156USD (+1,5%), terwijl
de tarieven bij de Suezmaxschepen
met 15,6% terugvielen, tot 35.729USD.
De omzet daalde in het tweede kwar-
taal tegenover vorig jaar met 10,6%,
tot 189,6miljoen USD, en in het eerste
semester met 2,9%, tot 404,5miljoen
USD. De bedrijfskasstroom (ebitda)
daalde met 5,4%, tot 282,4miljoen
USD, maar in het tweede kwartaal is
er wel een forsere terugval met 25,5%,
tot 106miljoen USD. De nettowinst
zakte van 92,4miljoen USD naar
40,1miljoen USD (-56,5%). Dit cijfer
omvat het vermelde boekhoudkundig
verlies van 24,2miljoen USD. Na zes
maanden is er een daling van de net-
towinst van 173,2miljoen USD naar
153,7miljoen USD (-11,3%), of per aan-
deel van 1,13USD naar 0,97USD. Op
25 augustus (rapportering volledige
halfjaarcijfers) wordt het interim-divi-

dend bekendgemaakt, op basis van
de onveranderde uitkeringspolitiek
van 80% van de recurrente winst (zon-
der eenmalige elementen). De voor-
uitzichten voor het derde kwartaal
ogen flauw, met 50% van de VLCC-
capaciteit geboekt tegen 31.800USD
per dag, en 39% van de capaciteit voor
de Suezmaxschepen tegen 20.900USD
per dag. Het break-evenniveau (winst
noch verlies) ligt op 27.300USD
(VLCC) en 24.000USD (Suezmax).
Vanaf het vierde kwartaal zouden de
tarieven, aangevuurd door het win-
terseizoen in het noordelijk halfrond,
terug moet stijgen. De structurele stij-
ging van de olievraag -de verwachte
stijging voor 2016 en 2017 is opgetrok-
ken van 1,2miljoen vaten extra per
dag, naar respectievelijk 1,4miljoen
en 1,3miljoen extra. De waarde van
zowel nieuwbouw- als tweedehands-
schepen viel de jongste maanden tus-
sen 8% en 21% terug. Hierdoor daalde
de geschatte netto-actiefwaarde terug
tot ongeveer 9EUR per aandeel. Deze
daling biedt kansen voor nieuwe,
gerichte overnames. �

Conclusie
Het wat mindere rapport en de

flauwe vooruitzichten voor het derde
kwartaal stuurden het aandeel naar
het laagste niveau sinds 2014. Het aan-
deel blijft in de ‘Inside Selectie’ op
basis van de lage waardering en de
positieve vooruitzichten.

INSIDE BELEGGEN 9 AUGUSTUS 20164

Begische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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FARMA

UCB

Met een daling van ruim 15%
is het aandeel van de Belgi-
sche biofarmagroep tot nog

toe dit jaar een van de zwakkere aan-
delen binnen de BEL20-index. Een
gevolg van onder meer patentproble-
men rond Vimpat, een middel tegen
epilepsie dat een gepronostikeerde
piekverkoop heeft van 1,2miljard EUR
tegen 2020. Vimpat is een van de drie
nieuwe stermedicijnen van de afge-
lopen vijf jaar die de koers van 25 naar
even 85EUR hebben gebracht. De
gecombineerde verkoop van de drie
nieuwe stermedicijnen CVN (Cimzia,
Vimpat en Neupro) lag in de eerste zes
maanden van dit jaar alweer 19%
hoger, op 1,12miljard EUR. Vimpat
toonde een groeicijfer in lijn daarmee,
met een toename van 18% van het ver-
koopcijfer, tot 379miljoen EUR, wel
onder de analistenconsensus van
391miljoen EUR. Bovendien klopte
Vimpat met 379miljoen EUR het
‘oude’ stermiddel Keppra, ook een mid-
del tegen epilepsie, waar de omzet
terugviel met 8%, tot 354miljoen EUR,
wat wel boven de gemiddelde analis-
tenverwachting van 349miljoen EUR
lag. De claim van Argentum Pharma-
ceuticals tegen het belangrijkste patent
van Vimpat werd ontvankelijk ver-
klaard voor een IPR (‘Inter Partes
Review’), een versnelde manier om dis-

cussies over patenten te beslechten in
de VS. Normaliter betekent dit een
uitspraak binnen het jaar. Het zorgt
dus voor enige onzekerheid en ook
zenuwachtigheid bij de aandeelhou-
ders. Het middel tegen reuma en de
ziekte van Crohn, Cimzia (verwachte
piekverkoop 1,5miljard EUR), bereikte
vorig jaar de status van ‘block buster’,
met een verkoopcijfer van 1,083miljard
EUR en zette de opmars verder met
een verkoopcijfer van 602miljoen EUR
(fraai boven de consensus van 583mil-
joen EUR) in het eerste semester van
2016, een stijging met 23% op jaarbasis.
Tot slot lag Neupro (ziekte van Parkin-
son en het rustelozebenensyndroom;
400miljoen EUR verwachte piekver-
koop) in lijn met de verwachtingen,
met 143miljoen EUR verkoopcijfer
tegenover een gemiddelde verwach-
ting van 145miljoen EUR. De ver-
wachte groepsomzet van 4,0 à 4,1mil-

jard EUR, een verwachte rebitda bin-
nen een vork van 970miljoen à
1,01miljard EUR en een winst per aan-
deel in de vork 2,90 à 3,20EUR werden
herhaald voor dit jaar. Bij UCB staat
men qua Onderzoek&Ontwikkeling
natuurlijk niet stil. Zo was er in de eer-
ste jaarhelft de lancering in enkele
Europese landen (Duitsland, VK en
Denemarken) van Briviciat (brivarace-
tam), een aanvullende therapie voor
de behandeling van beginnende epi-
lepsieaanvallen bij patiënten vanaf
zestien jaar. Goed voor 7miljoen EUR
omzet in het eerste semester. Verder
is het uitkijken naar de gedetailleerde
analyse van de fase III-resultaten voor
romosozumab, een potentieel genees-
middel tegen osteoporose. De eerste
resultaten werden met enig scepti-
cisme door de markt onthaald, wat
ook de mindere koersprestatie in de
eerste jaarhelft verklaart.. �

Conclusie
We hebben herhaaldelijk aangegeven

dat het UCB-aandeel duur was en dus
kwetsbaar voor elk minder goed
bericht. De waardering wordt steeds
redelijker, tegen nog 19 keer de ver-
wachte winst voor volgend jaar en
een verhouding van 13 keer de onder-
nemingswaarde (ev) tegenover de
bedrijfskasstroom (ebitda). Bij positief
nieuws rond romosozumab volgt een
adviesverhoging. Voorkeur blijft voor
‘moeder’ Tubize (korting van circa
40% tegenover UCB). 

Begische aandelen

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

Microsoft

S inds de wissel aan de top twee-
ënhalf jaar geleden gaat het
opnieuw de goede kant uit met

de Amerikaanse softwareproducent.
Onder Steve Ballmerwist Microsoft niet
meer van welk hout pijlen te maken
en de slechte investeringsbeslissingen
stapelden zich op. Opvolger Satya
Nadella legde van bij de start resoluut
de focus op de cloud en op mobiele
diensten. Intussen mag de transfor-
matie van het bedrijf als geslaagd wor-
den beschouwd. Het succes van het
nieuwe bedrijfsmodel komt nog niet
volledig tot uiting in de cijfers en dit
heeft onder meer te maken met de hoge
investeringen en de overgang van een
klassieke vorm van omzet genereren
naar een nieuwe abonnementsformule.
De totale waarde van afgesloten cloud-
abonnementen wordt niet onmiddellijk
als omzet erkend. Deze bedragen wor-
den gespreid over de looptijd van het
contract. Op het einde van het pas afge-
sloten boekjaar ging het over 25,5mil-
jard USD aan geboekte contracten die
nog niet in de omzet zijn opgenomen.
Microsoft is in het cloudsegment tot
één van de grote namen uitgegroeid,
samen met Amazon (AWS), Alphabet
(Google), Oracle en IBM. De omzet van
het Azure-cloudplatform voor bedrij-
ven verdubbelde op kwartaalbasis. De
commerciële clouddiensten (aan bedrij-

ven) genereren nu een omzet van
12,1miljard USD op jaarbasis. Micro-
soft stelt tegen 2018 een cijfer van
20miljard USD voorop. Ook particu-
lieren nemen in toenemende mate
clouddiensten af, in plaats van volle-
dige softwarepakketten aan te kopen
(o.a. Office 365). In het vierde kwartaal
groeide dit segment met 19% op jaar-
basis. De winst- en omzetprognoses
werden in het vierde kwartaal com-
fortabel overschreden, maar de marges
kregen wel een tik door de hogere
investeringen en de lagere winstge-
vendheid van de cloudactiviteiten. De
brutomarge daalde vorig boekjaar naar
61,6% of bijna 5% minder dan een jaar
eerder. De recente aankoop van de
zakelijke sociaalnetwerksite LinkedIn
deed bij analisten en investeerders wel
de wenkbrauwen fronsen. Dit niet
alleen omwille van de hoge prijs
(26,2miljard USD of 100 keer de vrije

kasstroom van LinkedIn) maar ook
door de eerder vernoemde ongeluk-
kige overnamegeschiedenis van Micro-
soft. LinkedIn zal dit en volgend boek-
jaar alvast nog niet aan de winst bij-
dragen. Microsoft realiseerde het voor-
bije boekjaar een vrije kasstroom van
23,6miljard USD of bijna 2miljard USD
per maand! Microsoft had op 30 juni
113,2miljard USD aan liquiditeiten in
kas. Dat is 7,7miljard USD meer dan
een kwartaal eerder. Gecorrigeerd voor
de schuld van bijna 54miljard USD
bleef er netto 59,6miljard USD over of
bijna 7,6USD per aandeel. Deze
cashberg zal verder slinken want de
overname van LinkedIn wordt gro-
tendeels in liquiditeiten afgerekend.
Microsoft profiteert ook van zijn AAA-
rating (de hoogste) om 19,75miljard
USD aan nieuwe obligaties uit te geven
tegen een lage interestvoet. In het
vierde kwartaal ging 3,67miljard USD
naar de inkoop van eigen aandelen en
2,82miljard USD naar de uitbetaling
van het dividend. �

Conclusie
Microsoft zit met zijn bedrijfsmodel

op het juiste spoor, al is de overname
van LinkedIn een nieuwe sprong in
het duister en is de lagere winstge-
vendheid een trend die op korte termijn
niet om te keren is. Na de koersstijging
vinden we het aandeel aan 19 keer de
verwachte winst correct gewaardeerd.

Wereldaandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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GRONDSTOFFEN

Newmont Mining

Door de onzekere economische
situatie en het uitblijven van
renteverhogingen is de goud-

prijs (in dollar, USD) sinds begin 2016
al met 27% toegenomen. Het gemid-
delde goudmijnaandeel doet het ruim
vijf keer zo goed, zo leren ons de ren-
dementen van de VanEck Vectors Gold
Miners-index (+123%). Het Ameri-
kaanse Newmont Mining, de op één
na grootste gouddelver ter wereld,
moet met 145% niet onderdoen.
Newmont is op verschillende conti-
nenten actief, maar het zwaartepunt
ligt in Noord-Amerika (42%) en Aus-
tralië (33%), gevolgd door Afrika (16%)
en Zuid-Amerika (9%). Vorige maand
raakte bekend dat het belang van
48,5% in PT Newmont Nusa Tengara
(PTNNT) van de hand wordt gedaan.
Dit bedrijf is de uitbater van de Batu
Hijau-koper- en goudmijn in Indonesië.
De opbrengst van ongeveer 900miljoen
USD zal worden gebruikt om de eigen
projecten versneld uit te voeren. Een
en ander heeft wel gevolgen voor de
productieprognoses. Voor dit jaar werd
aanvankelijk op een output tussen 4,8
en 5,3miljoen ounce gerekend. Zonder
Batu Hijau wordt dit nog 4,7 tot 5mil-
joen ounce. In het pas afgesloten
tweede kwartaal kwam de goudpro-
ductie dan weer iets boven de ver-
wachtingen uit. Met 1,29miljoen ounce

lag de output 7% hoger dan een jaar
eerder en ook boven het cijfer van het
eerste kwartaal (1,23miljoen ounce).
De positieve verrassing was te danken
aan de extra productie van de vorig
jaar gekochte Cripple Creek&Victor-mijn
(CC&V) en betere prestaties bij Tanami,
Kalgoorlie en Ahafo. De totale produc-
tiekost lag met 876USD per ounce 4%
lager dan vorig jaar maar wel hoger
dan in het eerste kwartaal. Newmont
stelt voor 2016 een gemiddelde kost
tussen 890 en 930USD voorop. Voor
2017 is de verwachte kostenvork met
850 tot 950USD wel een stuk breder.
Dankzij de hogere productie, gekop-
peld aan een stijgende goudprijs, klom
de bedrijfskasstroom (ebitda) met 16%,
tot 804miljoen USD. De bouw van de
Merian-mijn in Suriname is voor 90%
afgerond en ze zal later dit jaar in
gebruik worden genomen. Long
Canyon in Nevada is voor 80% com-

pleet en wordt in de eerste helft van
volgend jaar operationeel. Daardoor
moet de goudproductie in 2017 klim-
men naar 4,9 tot 5,4miljoen ounce. Ver-
der zijn er nog uitbreidingsprojecten
bij CC&V en Tanami in Australië, die
nog niet in de latere productieprog-
noses zijn opgenomen. De financiering
gebeurt via de vrije kasstroom, die in
het tweede kwartaal op jaarbasis bijna
verviervoudigde, tot 486miljoen USD.
Bovendien zullen de kapitaaluitgaven
verder afnemen van 1,1 tot 1,3miljard
USD dit jaar naar 900miljoen tot 1mil-
jard USD in 2017. Daardoor konden
ook de schulden verder worden ver-
laagd. Newmont had op 30 juni 2,9mil-
jard USD in kas en een nettoschuld
van 2,7miljard USD of 1 keer de ebitda.
Het dividend is gekoppeld aan de evo-
lutie van de goudprijs en zal wellicht
verdubbelen naar 0,05USD op kwar-
taalbasis wanneer het goud boven
1300USD kan standhouden. �

Conclusie
Dankzij de hogere kasstromen en de

schuldenafbouw komt de goede koers-
prestatie niet uit de lucht vallen. De
pijplijn is goed gevuld. Zolang de
goudprijs in een stijgende trend zit,
ziet ook de toekomst voor Newmont
er vrij goed uit. Het aandeel is nog niet
overdreven duur, maar na de forse klim
wordt de kans op tussentijdse winst-
nemingen wel steeds groter. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Eraamden de aangroei van het
aantal banen in de Verenigde
Staten in de maand juli op

180.000 banen, precies hetzelfde aantal
als ze een maand voordien voorstel-
den. Het laatst uitgebrachte cijfer,
eveneens een raming, spreekt van
292.000 nieuwe banen, ruim boven de
verwachtingen dus. Hetzelfde
gebeurde in juni voor het banenrap-
port van mei. Het aanvankelijke aantal
bedroeg 287.000 nieuwe banen. Dat
cijfer viel bij de volgende aanpassing
tot 38.000 terug, en vandaag tot 11.000!
De betrouwbaarheid van de statistie-
ken wordt zowel serieus aangetast.
Zoals verwacht, heeft de Bank of

England haar hoofdtarief met 0,25%
verlaagd, tot 0,25%. Ze heeft vervol-
gens een programma, Term Funding
Scheme of TFS, van 100miljard pond
(GBP) aangekondigd, en dat ten voor-
dele van het Britse bankwezen. Banken
mogen hierop een beroep doen mits
ze de verkregen kredieten aan bedrij-
ven en gezinnen doorspelen. De Bank
wil in geen geval dat het geld voor
zuiver financiële transacties benut
wordt. De bankgouverneur, Mark Car-
ney, heeft bovendien verzekerd dat
hij geen negatieve rentetarieven zal
hanteren.

Ramp voor pensioenfondsen
De banksector is vanzelfsprekend

tevreden. Zij zal het geld hoe dan ook

kunnen gebruiken, zonder al te nauw
de opgelegde voorschriften na te leven.
De pensioenfondsen en andere insti-
tutionele instellingen, daarentegen,
zijn ontgoocheld. Zij kampen nu al
met een tekort van 945miljard GBP
en hebben berekend dat een renteda-
ling met 0,25% dat tekort met 70mil-
jard GBP zal opvoeren. Zij vrezen dat
tal van pensioenfondsen volgend jaar
gewoon failliet zullen gaan. De Bank
heeft kennelijk geen gehoor gegeven
aan hun vrees.
In tegenstelling tot wat menig eco-

noom beweert, zullen de genomen
maatregelen niet de verhoopte vruch-
ten afwerpen. Vooreerst omdat de ren-
tedaling te klein is om een gedrags-
verandering te bewerkstelligen. Ver-
volgens omdat, net als in de Europese
Unie of Japan, de conjunctuur niet
aangezwengeld kan worden door
meer krediet te verstrekken. Er dient
eerst vertrouwen in de toekomst opge-
bouwd te worden voor men krediet
opneemt. De maatregelen verbeteren
dat vooruitzicht niet. Centrale banken
schijnen nog niet door te hebben dat
een economie niet op krediet kan
draaien. Het TFS zal de Bank toelaten
om bedrijfspapier van de markt af te
romen en, net als bij de Europese Cen-
trale Bank (ECB), de renteschaal kunst-
matig naar beneden te trekken. Alleen
gevestigde bedrijven, die meestal kas-
rijk zijn, zullen hiervan profiteren.

Geringe kans op succes
De kans is groot dat de maatregelen

tot niets leiden en het probleem ver-
ergert. Wie een krediet aangaat, moet
in staat zijn om het terug te betalen.
Dat veronderstelt de aanwezigheid
van een inkomstenstroom. Die kan
alleen ontstaan door het leveren van
diensten of producten. Zo niet, bete-
kent elke kredietvorm een aanslag op
een bestaand vermogen en werkt dus
parasitair. Dat is precies wat tot op
heden gebeurde met de ontzaglijke
geldverstrekkingen waarvan het Wes-
terse bankwezen genoten heeft.
Zolang de landen die met een sla-

bakkende groei te kampen hebben de
durf niet hebben om de gezinnen meer
geld toe te vertrouwen, zullen die eco-
nomieën nooit herstellen. In Groot-
Brittannië waren sommigen teleurge-
steld met de maatregelen; zij hadden
immers gehoopt op wat als helikop-
tergeld (vrij uitdelen van geld) bekend
staat. Fiscale tegemoetkomingen zijn
een ander middel om de koopkracht
van gezinnen te verbeteren. Maar deze
piste wordt nergens gevolgd, noch
aangesneden. En zeker niet in het Ver-
enigd Koninkrijk, waar de financiële
middens er alles doen om de kleine
man in de straat te straffen voor zijn
durf om hen het hoofd te bieden.

Pond verder onderuit
De reactie op de rentedaling bleef

Obligaties

Bank of England in actie



99 AUGUSTUS 2016 INSIDE BELEGGEN

onduidelijk. Tegen alle verwachtingen
in, moest het langetermijnpapier in
GBP terrein prijsgeven. Alleen het
staatspapier boekte een kleine voor-
uitgang. Op korte termijn stegen de
tarieven resoluut, overal. Het GBP zelf
verloor verder terrein en eindigde de
week met een verlies van 0,5% tegen-
over de euro (EUR). Die bewegingen
werden weliswaar getemperd door
de beter dan verwachte werkgelegen-
heidscijfers uit de Verenigde Staten.
De wisselmarkt werd niet alleen ver-

stoord door de monetaire ingrepen
van sommige centrale banken (de
Britse en de Australische voorop), ze
moest ook economische en politieke
inmenging verwerken. Het banenrap-
port uit Amerika kon de dollar (USD)
niet verstevigen. Hij verloor 0,4%
tegenover de EUR. De financiële maat-
regelen aangekondigd door de Japanse
regering, daarentegen, werkten positief
voor de yen (JPY) die niet minder dan
1,9% vooruit boerde. De Australische
centrale bank heeft haar belangrijkste
rentetarief met 0,25% verlaagd, tot
1,5%, het laagste peil in dat land. De
bank wil hiermee de groei versnellen
en de nasleep van de dalende grond-
stoffenprijzen beteugelen. De maatre-
gel werd beter onthaald dan de Britse,
de dollar (AUD) verdapperde met
1,5%.
De politieke spanningen in Zuid-

Afrika wogen op de rand (ZAR). Naar-
gelang de vooruitzichten van de heer-
sende ANC-partij schommelt de ZAR
heen en weer. Vorige week wist hij
3,1% te herwinnen. De Braziliaanse
real (BRL) zit in een gelijkaardige situ-
atie. De aanvang van de Olympische
Spelen heeft de vraag naar BRL tijdelijk
doen toenemen. De munt steeg met
2,75%. Met het tijdelijke herstel van
de olieprijs veerden de Noorse kroon
(NOK)) en de Russische roebel (RUB)
omhoog, respectievelijk met 1,1% en
2,3%.

Blikvanger Microsoft
De bedrijfsobligaties wonnen overal

terrein, nu nog meer centrale banken
de aankoop ervan verruimd hebben.
In EUR deden de langetermijnlenin-
gen van Europese soevereine emit-
tenten een pas achteruit. In USD was
het het bedrijfspapier op lange termijn
dat wat pluimen verloor. In GBP, tegen
alle verwachtingen in, had de rente-
daling een averechts effect. Men telde
immers driemaal meer neerwaarts
gerichte stukken dan omgekeerd. De
koersverliezen bleven weliswaar
beperkt.
De primaire markt wordt nog steeds

overdonderd door reuzenbedrijfsuit-
giften. Vorige week was het de beurt
aan Microsoft, dat voor 19,75miljard
USD uitbracht, de derde grootste

lening ooit. Het onthaal was gemengd.
Er komt de jongste weken veel te veel
papier uit. Het zijn hoofdzakelijk insti-
tutionele instellingen, voornamelijk
pensioenfondsen en aanverwante, die
dergelijk papier kopen om van hun
couponopbrengsten te genieten. Het
maakt al dat papier niet betrouwbaar-
der. Er moet dringend een algemeen
en wereldwijd economisch herstel
plaatsvinden opdat die bedrijven in
staat zouden blijven om hun schulden
terug te betalen.
Voor de particuliere belegger is er

eigenlijk niets interessants uitgekomen.
Mercedes-Benz (A-) in AUD is te klein-
schalig om aanbevolen te worden. De
uitgifte in JPY richt zich tot institutio-
nelen. De EBRD (AAA, supranatio-
naal) lanceert een nieuwe munt, de
Armeense dram (AMD). 1 AMD is
0,0019EUR waard en niet vrij omwis-
selbaar. Het betekent dat elke operatie
afgewikkeld wordt in USD. Geen aan-
rader dus. ING Bank (A+) brengt een
nulcoupon van het Duitse type: a pari
(100%) uitgegeven en tegen 280,679%
terugbetaalbaar na dertig jaar. De
lening verschaft een rendement van
3,5% en kan jaarlijkse vervroegd terug-
betaald worden tegen een prijs die dat
rendement waarborgt. Afblijven. BNP
Paribas (A) in EUR is niet weggelegd
voor de kleine spaarder en zou hoe
dan ook afgeraden zijn. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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Checklist Europa



INSIDE BELEGGEN 9 AUGUSTUS 201612

��

Wereldaandelen in het B-nummer

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

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


