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In juni hebben we gewezen op de
sterk toegenomen vraag naar goud-
beleggingen. De eerste jaarhelft was

zowat het beste semester voor het
bekendste edelmetaal in bijna dertig
jaar (27% stijging). In de eerste zes
maanden zagen we een kapitaal -
instroom van liefst 11,1miljard USD in
Van Eck Vectors Goldminers (ticker
GDX), de bekendste tracker op goud-
mijnen, het vroegere Market Vectors
Goldminers.

Dat vertaalde zich in heel wat andere
prognoses, zodat eind vorig jaar zowat
elke instelling ervan overtuigd was dat
ook 2016 een nieuw
ellendig jaar voor het
goud zou worden.
Midden het jaar zag
minstens drie kwart
van hen de goud-
prijs dit jaar boven 1200USD per ounce
afsluiten, wat een klim met ruim 15%
zou inhouden. Vier op de tien instel-
lingen zagen het edelmetaal helemaal
schitteren, met een notering boven
1400USD per ounce eind 2016, of een
sprong van 35%.

Tussentijdse bodem
Door die opwelling van goudopti-

misme waarschuwden we voor een te
groot enthousiasme op korte termijn.
Het stijgingsritme van de eerste jaarhelft
was niet vol te houden. De brexit
zorgde nog voor een nieuwe piek, maar
toen leidde de vrees voor een Ameri-
kaanse renteverhoging in september

toch tot een gezonde correctie. Met het
minder dan verwacht banenrapport
voor de maand augustus is de kans op
een snelle renteverhoging (21 septem-
ber) weer afgenomen, en dat heeft de
teruggang van de goudprijs minstens
tot staan gebracht. Wellicht is daarmee
een tussentijdse bodem bereikt.

Voor de zomer hebben we nog aan-
gegeven dat het potentieel van het goud
zich steeds meer op lange termijn richt.
In juni hebben we even overwogen een
adviesverlaging door te voeren, om
dat te onderstrepen. Dat hadden we
misschien vanuit een kortetermijnper-

spectief ook beter
gedaan. Maar
anderzijds is de stie-
renmarkt (stijgende
trend) nog maar
enkele maanden

oud. Kopen kan nog altijd, maar dan
met een voldoende verre horizon. We
hebben de voorbije maanden de beves-
tiging gekregen dat de bijna vijf jaar
durende berenmarkt (dalende trend)
voor goud en goudmijnen achter ons
ligt.

Wat voor goud geldt, is ook op zilver
van toepassing. De posities in de zil-
vertracker iShares Silver Trust (ticker
SLV) en in de goudtracker SPDR Gold
Shares (ticker GLD; zie ook p. 11),naast
de posities in goud- en zilvermijnen,
blijven basisposities voor de komende
jaren. Alleen de weging van de posities
zullen we na verloop van tijd aanpassen,
want ze wegen nu wel erg zwaar. �

Gezonde correctie voor goud
Inhoud
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Ook deze keer mag Inside Beleggen tien abonnees uitnodigen om gratis deel te
nemen aan de VFB-Dag van de Tips. Die hoogmis voor de Vlaamse particuliere
belegger vindt plaats op zaterdag 8 oktober in Square Brussel. Bekijk het volledige
programma op www.vfb.be. Zelf geven we als analist twee aandelentips. Stuur een
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HET POTENTIEEL VAN
GOUD RICHT ZICH OP DE

LANGE TERMIJN.
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VASTGOED

Aedifica

Aedifica, de gereglementeerde
vastgoedvennootschap (GVV)
die is gespecialiseerd in resi-

dentieel vastgoed voor senioren, blijft
sterk groeien. Sinds het einde van het
boekjaar 2015-2016 (afgesloten op 30
juni) is de portefeuille uitgebreid door
de aankoop van vijf rustoorden in
Duitsland en acht rusthuizen in België,
samen goed voor een aanschaffings-
waarde van 157miljoen EUR (60 +
97miljoen EUR). Eensklaps komen er
weer 1376 bedden (657 + 719) bij. Daar-
mee is de honger van Aedifica nog
lang niet gestild. Er wordt nagedacht
over een nieuwe kapitaalverhoging
(na 2012 en 2015) of over de verkoop
van de activiteiten in (gemeubileerde)
appartementen en hotels.

Op 30 juni 2016 bestond al 74% van
de portefeuille uit huisvesting voor
senioren, 20% residentiële of
gemengde gebouwen en 6% hotels en
andere gebouwen. Met de twee
nieuwe aankopen is de huisvesting
voor senioren al richting 80% geëvol-
ueerd. Nieuw in het afgelopen boekjaar
was de intrede op de Nederlandse
markt. De Nederlandse markt van het
zorgvastgoed is nog erg versnipperd
en Aedifica wil duidelijk een van de
spelers zijn in de verwachte consoli-
datiegolf. Het aantal 65-plussers zal in
Nederland evolueren van 3miljoen nu

naar 4,7miljoen in 2040 (26% van de
geschatte bevolking), en het aantal 
80-plussers van 0,7miljoen nu naar
2miljoen in 2040 (11% van de geschatte
bevolking). Een groeimarkt bij uitstek
dus. Intussen is de reële waarde van
de vastgoedbeleggingen verder geste-
gen, tot 1,13miljard EUR (was nog
983miljoen EUR op 30 juni 2015).

De portefeuille van Aedifica bestond
eind juni uit 165 panden voor een totale
bebouwde oppervlakte van 547.000
vierkante meter. De portefeuille van
Aedifica omvatte 865 appartementen
(gemeubileerde en vooral niet-gemeu-
bileerde), 80 rustoorden (tegenover 68
eind juni 2015) met 7397 rusthuisbed-
den en zes hotels met 521 kamers. Geo-
grafisch is 27% van het onroerend
actief in Brussel gelegen, 48% in Vlaan-
deren, 11% in Wallonië, 12% in Duits-
land en 2% in Nederland. Goed
nieuws is de aanhoudend zeer hoge

gemiddelde bezettingsgraad (zonder
de gemeubileerde appartementen) van
98,1% op 31 maart 2016 (dicht bij het
recordniveau van 98,3% op 31 decem-
ber 2015). De daling is een gevolg van
de lagere gemiddelde bezettingsgraad
van de gemeubileerde appartementen
tot 78,6% (was 81,0% op 31 december
2015). Over het boekjaar 2015-2016
wordt een dividend van 2,10EUR
bruto per aandeel uitgekeerd (was
2,00EUR per aandeel voor het boekjaar
2014-2015). Dat is 5 eurocent per aan-
deel meer dan de eerder aangekon-
digde stijging tot 2,05EUR bruto per
aandeel.

Eind juni 2016 bedroeg de schuldratio
42,5% en de nettoactiefwaarde voor
de reële waarde van de indekkings -
instrumenten 47,08EUR per aandeel
(43,74EUR per aandeel inclusief de
niet-gerealiseerde minwaarden op de
indekkingen). De huidige koers houdt
dus ook een premie van 55% in ten
opzichte van de intrinsieke waarde,
meer dan het gemiddelde van de
andere GVV’s. �

Conclusie
Het investeringsverhaal bij Aedifica
steunt op groeiende inkomsten op
lange termijn dankzij langlopende en
aan inflatie gekoppelde huurcontrac-
ten (gemiddelde resterende looptijd
twintig jaar). Een alternatief dus voor
een obligatie met een brutodividen-
drendement van 2,9%. Houd wel reke-
ning met de forse premie ten opzichte
van de intrinsieke waarde.

Belgische aandelen 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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AUTO

D’Ieteren

De motor van D’Ieteren draait
opnieuw op twee cilinders, en
dat is voor de aandeelhouders

een grote verademing. De voorbije
jaren liep er regelmatig een wiel van
de wagen, zowel bij beglazingsdochter
Belron als bij D’Ieteren Auto. Belron
kreeg vooral in Europa af te rekenen
met pittige concurrentie en een
dalende omzet, terwijl bij D’Ieteren
Auto de winstgevendheid te wensen
overliet, nog voor het dieselschandaal
bij Volkswagen losbrak. Het tij lijkt
nu gekeerd. In plaats van winstwaar-
schuwingen over zich heen te krijgen,
mogen de aandeelhouders opnieuw
lezen over een opwaartse bijstelling
van de verwachtingen.

Het management verwacht dat de
resultaten over heel 2016 even goed
zijn als vorig jaar, terwijl eerder nog
een lichte daling verwacht was. Precies
omdat zowel Belron als D’Ieteren Auto
het opnieuw beter doen. Intussen
maakt het management ook werk van
de lang verwachte uitbouw van een
derde cilinder met de aanwerving van
Francis Deprez, die nieuwe activiteiten
moet ontwikkelen.

De halfjaarresultaten werden in elk
geval op gejuich onthaald. Zowel de
omzet als de courante brutowinst steeg
met ruim 6%, met een bijdrage dus
van zowel Belron als D’Ieteren Auto.

Belron zag de omzet met 6% stijgen,
met dank aan een organische groei
van 4,6%. Vooral in de Verenigde Sta-
ten doet Belron goede zaken. De Ame-
rikanen rijden opnieuw meer kilome-
ters, wat zich onvermijdelijk vertaalt
in meer glasbreuken. Voeg daaraan
een stijgend marktaandeel toe en de
Amerikaanse verkoop stuwt de omzet
buiten Europa 8% hoger. Ook de Euro-
pese verkoop dikte met 4% aan, al is
die stijging vooral te danken aan over-
names en enkele extra verkoopdagen.
In Groot-Brittannië daalt het verlies
na de herstructureringen, en geluk bij
een ongeluk, dankzij de daling van
het pond (GBP) daalt het Britse verlies
uitgedrukt in euro (EUR) nog meer.

Het courante bedrijfsresultaat van
Belron kon de stijgende verkoop niet
volgen en trappelde ter plaatse, als
gevolg van de marktdalingen in heel
wat landen, en omdat de stijgende

verkoop in de Verenigde Staten
gepaard ging met investeringen om
het marktaandeel op te krikken. Voor
de tweede jaarhelft verwacht het
management een verdere groei van
de verkoop, wat vooral in de Ver-
enigde Staten ook moet resulteren in
een hogere winst. De gedane investe-
ringen beginnen er dus te renderen.

Het herstel bij D’Ieteren Auto, in het
spoor van een sterke Belgische auto-
markt, is nog krachtiger. De omzet
steeg met 8,8%, dankzij een hogere
verkoop, hogere catalogusprijzen en
de aantrekkende verkoop van duur-
dere modellen zoals de Audi A4 en
Q7, of de Porsche 911. Het courante
bedrijfsresultaat steeg zelfs met 13,5%,
dus nog sneller dan de omzet dankzij
een betere rendabiliteit van het dea-
lernetwerk. Over heel 2016 mikt het
bedrijf op een stabiel marktaandeel,
dankzij een stevig orderboek en de
lancering van nieuwe modellen. Het
dieselschandaal lijkt dus helemaal ver-
teerd. �

Conclusie
Sinds februari van dit jaar is de koers
al met 75% gestegen. We hebben de
snelheid van dat herstel onderschat,
en de markt rekent erop dat D’Ieteren
op dat elan kan doorgaan. Op kruis-
snelheid mag een courante winst van
3,5EUR per aandeel worden verwacht.
Tegen de huidige koers betalen beleg-
gers 12 keer die winst, wat een faire
waardering is.

Belgische aandelen 

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



GRONDSTOFFEN

BHP Billiton

Het jaarrapport van BHP Billiton
werd overschaduwd door tal-
rijke afschrijvingen en waar-

deverminderingen, waardoor het
netto resultaat van de groep voor het
eerst sinds haar ontstaan in 2001 met
rode inkt werd geschreven. BHP spen-
deerde meer dan 20miljard USD aan
de uitbouw van de schalieactiviteiten
(olie en gas) in Noord-Amerika. Door
de gekelderde energieprijzen moest
die investering fors worden afgewaar-
deerd. Het voorbije boekjaar (twaalf
maanden, tot 30 juni) ging het om
4,9miljard USD.

Daarnaast was er de ramp bij de
Samarco-ijzerertsmijn in het zuidoos-
ten van Brazilië. In november vorig
jaar brak daar een dam, waardoor gif-
tig afvalwater vele dorpen over-
spoelde en uiteindelijk ook de Atlan-
tische Oceaan bereikte. Er vielen
doden en Samarco was ook een ramp
voor het milieu. BHP is, samen met
de Braziliaanse ijzerertsproducent
Vale, de eigenaar van de joint venture
Samarco. BHP en Vale schikten met
de Braziliaanse regering voor een
maximaal bedrag van 9,2miljard Bra-
ziliaanse real (BRL), of ongeveer
2,8miljard USD. De deelstaten eisen
een veel grotere schadevergoeding en
lieten de overeenkomst voor de recht-
bank ongedaan maken. De factuur

kan voor BHP dus nog hoger oplopen.
Vorig boekjaar werd alvast al 2,2mil-
jard USD afgeschreven.

BHP boekte in totaal voor 7,7miljard
USD aan uitzonderlijke lasten, wat
een verlies van 6,4miljard USD ople-
verde. Exclusief deze eenmalige pos-
ten bedroeg de onderliggende winst
1,2miljard USD, 81% minder dan een
jaar eerder. Dankzij een daling van de
productiekosten met gemiddeld 16%
bleef er nog een bedrijfskasstroom of
ebitda van 12,3miljard USD over, goed
voor een marge van 41%. Dat is in de
huidige marktomstandigheden een
sterke prestatie. IJzererts leverde met
5,5miljard USD de grootste bijdrage
aan de ebitda. Het management meent
dat de prijsstijging bij ijzererts niet
duurzaam is en plant geen nieuwe
investeringen meer. Olie en koper
droegen respectievelijk 3,7 en 2,6mil-
jard USD bij aan de ebitda. De marge

was het kleinst bij steenkool (17%),
waar de ebitda bleef steken op 600mil-
joen USD.

BHP ziet het herstel van het even-
wicht van de vraag en het aanbod op
de energiemarkten optreden. Ook bij
koper is het ergste voorbij, maar ijzer-
erts en steenkool zullen nog een hele
tijd blijven kreunen onder de overca-
paciteit. Net zoals bij de sectorgenoten
ging ook het dividend op de schop.
Het totale dividend ligt met 0,3USD
per aandeel 76% lager dan een jaar
eerder. BHP keek op het einde van het
boekjaar aan tegen een nettoschuld
van 26,1miljard USD, tegenover
24,4miljard USD een jaar eerder. De
daling van de operationele kosten, de
lagere kapitaaluitgaven en de vermin-
dering van het dividend moeten de
komende jaren wel wat extra midde-
len vrijmaken, zodat die schuld kan
worden afgebouwd. De vrije kas-
stroom kwam voor het afgelopen
boekjaar uit op 3,4miljard USD. Voor
het lopende boekjaar wordt een vrije
kasstroom van 7miljard USD voorop-
gesteld. �

Conclusie
Het forse nettoverlies was een tegen-
valler, al was het in hoofdzaak te wij-
ten aan uitzonderlijke elementen.
Onderliggend presteerde BHP wel vrij
goed, waarbij de vrije kasstromen een
positieve zaak zijn. Tegen 1,5 keer de
boekwaarde is BHP niet duur. Aan-
deelhouders moeten het tijdelijk wel
met een flink lager dividend doen.
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Europese aandelen 

Advies : koopwaardig
Risico : gemiddeld
Rating : 1B
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CONSUMPTIE

CFAO

CFAO is actief in 34 Afrikaanse
landen, in de Franse overzeese
gebieden (zeven landen), Viet-

nam en Cambodja. Eind 2012 betaalde
het Japanse conglomeraat Toyota
Tsusho Corporation (TTC) 37,5EUR
per aandeel voor het verwerven van
97,59% van de uitstaande aandelen
van CFAO, dat evenwel apart beurs-
genoteerd bleef. De instap van TTC
ging niet onopgemerkt voorbij, want
concurrenten van Toyota zoals Nissan
en Renault wilden niet langer samen-
werken met CFAO. Daardoor zakte
de voorbije jaren de omzet van de tra-
ditioneel grootste divisie – uitrustingen
en diensten (s’équiper) – stelselmatig:
van 2,39miljard EUR in 2012 naar
1,83miljard EUR vorig jaar (-23%
tegenover 2012). Gelukkig was er wel
constante groei in de andere twee divi-
sies – gezondheidszorg (se soigner),
met Eurapharma als verdeler van
geneesmiddelen in Afrika, en consu-
mentengoederen (consommer) – waar-
door de groepsomzet over dezelfde
periode slechts met 4,2% terugviel:
van 3,59miljard EUR in 2012 tot
3,44miljard EUR vorig jaar.

In het eerste semester van 2016
daalde de groepsomzet met 0,1%, tot
1,67miljard EUR, na een beter tweede
kwartaal waarin de omzet met 2,5%
toenam, tot 852miljoen EUR. De divi-

sie uitrustingen en diensten boekte in
het tweede kwartaal eindelijk waer
groei, met een omzetstijging met 3,7%,
tot 459miljoen EUR. Na zes maanden
is er nog een beperkte daling met 0,3%,
tot 876,3miljoen EUR (52,3% van de
groepsomzet). De recurrente bedrijfs-
winst (rebit, zonder eenmalige ele-
menten) daalde met 7,9%, tot 55,6mil-
joen EUR, waardoor de rebit-marge
terugviel van 6,9 naar 6,3%. De divisie
gezondheidszorg presteerde opnieuw
goed, en boekte in de eerste jaarhelft
1,5% extra omzet (637,7miljoen EUR
of 38,1% van de groepsomzet), met
een toename van de rebit met 1,7%,
tot 49,5miljoen EUR en een stijging
van de rebit-marge van 7,7% naar
7,8%.

Minder goed verging het de divisie
consumentengoederen, die de omzet
in de eerste jaarhelft met 4,8% zag
terugvallen, tot 160,2miljoen EUR. Na

jaren van sterke groei was er een terug-
val van de drankactiviteiten in Congo,
en daarnaast werkte de lastige econo-
mische situatie in Nigeria tegen. Na
de opening op 18 december 2015 van
het eerste moderne commercieel cen-
trum (PlaYce) op het Afrikaanse con-
tinent in Abidjan (Ivoorkust), leverde
de retailactiviteit een bijdrage van
17,2miljoen EUR. De rebit van consu-
mentengoederen dook 69% lager, tot
8,2miljoen EUR, en de rebit-marge
kromp van 15,7 naar 5,1%.

Op groepsniveau daalde de ebit met
16,6%, tot 100miljoen EUR (rebit-
marge van 7,2% naar 6%) en de netto -
winst met 14,3%, tot 36,9miljoen EUR,
of 0,59EUR per aandeel. CFAO koes-
tert de steile ambitie om het komende
decennium een twintigtal vergelijk-
bare commerciële centra als PlaYce te
bouwen, met een omzetdoel van 1mil-
jard EUR. De totale investering
bedraagt 500miljoen EUR, en ter finan-
ciering haalde CFAO in mei met Wen-
del en FFC twee mooie investeerders
binnen voor SGI Africa, de vennoot-
schap die de retailactiviteit overkoe-
pelt. �

Conclusie
Na enkele moeilijke jaren heeft CFAO
weer uitzicht op groei. Het aandeel
blijft stabiel presteren en is nog altijd
een aanrader voor de geduldige lan-
getermijnbelegger, vanwege de unieke
blootstelling aan het enorme groei-
potentieel in Afrika.

Europese aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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RESILUX

Nieuw
groeipotentieel

Door de afwikkeling van wat de
media de ‘spuitbussenoorlog’
was gaan noemen, is er wat

meer uitleg nodig bij de interpretatie
van de halfjaarcijfers van Resilux. De
spuitbussenoorlog woedde tussen de
Oost-Vlaamse producent van petpre-
forms en petflessen, met aan het hoofd
de broers De Cuyper, en de Zwitsers-
Nederlandse groep AirOPack Tech-
nology Group (ATG) van de Neder-
lander Quint Kelders. De inzet was
de controle over de joint venture AirO-
Lux, opgestart in 2009, de maatschap-
pij boven de AirOPack-technologie.
Dat is een revolutionaire technologie
om vloeistoffen, poeders, gassen en
producten met een gemiddelde tot
hoge viscositeit (zoals crèmes, schuim,
gels) af te vullen in pet met perslucht,
en zonder drijfgas. ATG heeft Resilux
uitgekocht bij AirOLux door op 13
mei 25miljoen EUR te betalen en eind
juli de aandeelhoudersleningen ter
waarde van bijna 37miljoen EUR terug
te storten. In totaal ontving Resilux
dus 62miljoen EUR.

Tegelijk is de traditionele petbusiness
blijven groeien, zoals de halfjaarcijfers
2016 ten overvloede illustreren. De
toegevoegde waarde – een betere
maatstaf dan de omzet vanwege de
sterke impact van de grondstoffen-
prijzen – is met 7,8% gestegen (omzet
+2%) tot een nieuwe recordwaarde
van 40,1miljoen EUR in de eerste zes
maanden. Een beter dan verwachte
prestatie die vooral geholpen werd

door een sterke toename van de
exportmarkten, zoals Australië en een
aantal Afrikaanse landen, waaronder
Ghana. De omzetklim leidde tot een
toename van 11,7% van de bedrijfs-
kasstroom (ebitda), tot 22,5miljoen
EUR (recordcijfer) en een 17,4% hogere
bedrijfswinst (ebit), tot 15,3miljoen
EUR (eveneens een recordcijfer). Het
nettoresultaat bedroeg 11,3miljoen
EUR (+15,6% of 5,70EUR per aandeel).

Dat is als we enkel de klassieke Resi-
lux-activiteiten in ogenschouw nemen.
Inclusief de meerwaarde op de ver-
koop van het belang in AirOLux
komen we uit op 32,9miljoen EUR
netto winst, en als we ook al rekening
houden met de impact van de terug-
betaling van de aandeelhouderslenin-
gen, komen we op een nettowinst van
51,8miljoen EUR uit, of zowaar
26,18EUR per aandeel. Maar uiteraard
is dat een eenmalig resultaat.

De netto financiële schuld is op 30
juni met 47% gezakt, tot 27,8miljoen
EUR, ook met dank aan de uitkoop
van AirOLux, want anders zou de
financiële schuld ongeveer stabiel zijn
gebleven. Als we de schuldpositie
bekijken op 31 augustus en rekening
houden met de ontvangen 36,9miljoen
EUR door de terugbetaling van de
aandeelhoudersleningen, dan is Resi-
lux een bedrijf met een nettokaspositie
van meer dan 10miljoen EUR. Een
positie die tegen het jaareinde verder
zal zijn opgelopen.

De bedrijfsleiding heeft dus niet
alleen meer tijd, maar ook geld om de
traditionele activiteiten verder te ont-
wikkelen. Al bleef de familie De Cuy-
per bij de voorstelling van de halfjaar-
resultaten voorlopig vaag over wat er
met de kaspositie zal gebeuren. Maar
een fors eenmalig dividend of een
kapitaalvermindering lijken het niet
te zullen worden. Een hoger dividend

kan wel, of een inkoopprogramma
van eigen aandelen. We verwachten
echter vooral nieuwe, industriële ini-
tiatieven, waarbij we ook een gerichte
overname niet uitsluiten. �

Conclusie
Het hoofdstuk van de joint venture
AirOLux is afgesloten. De focus ligt
nu integraal op het klassieke Resilux,
dat het prima doet en nu met een net-
tokaspositie extra mogelijkheden om
te groeien krijgt. Tegen minder dan 7
keer de verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) is het aandeel
ondergewaardeerd. Een faire waarde
is veeleer 170EUR per aandeel. Van-
daar dat we het aandeel naar de Inside
Selectie brengen, waardoor het een
kandidaat is voor een plek in de voor-
beeldportefeuille.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w16 K/w17 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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We trappen een open deur in
als we schrijven dat de winst-
gevendheid van de banken

onder druk staat. Het gaat om de
opbrengsten uit de klassieke bankac-
tiviteiten, waarbij geld wordt verdiend
op het renteverschil tussen uitgeleende
middelen en deposito’s. Het overschot
aan deposito’s moet tegenwoordig in
veel gevallen tegen een ‘boetetarief’
(negatieve depositorente) bij de centrale
bank worden belegd. Dat is onder meer
het geval in Europa en Japan. Tegelijk
ligt ook de rente die de bank op nieuwe
kredieten kan aanrekenen erg laag,
vanwege de erg lage langetermijnrente.
Natuurlijk hebben banken, afhankelijk
van hun bedrijfsmodel, meestal ook
nog andere inkomsten uit verzeke-
ringsactiviteiten of investeringsban-
kieren. Maar alvast wat het klassieke
bankmodel betreft, is hun lot gekoppeld
aan dat van de centrale banken. 

Na de jongste bijeenkomst in Jackson
Hole, de jaarlijkse hoogmis voor cen-
trale bankiers, nam de hoop op een ren-
teverhoging opnieuw toe. De kans op
een nieuwe rentestap tijdens de eerst-
komende monetaire vergadering van
de Federal Reserve op 20 en 21 sep-
tember is dan misschien erg klein, maar
niet onbestaande. Na het eerder tegen-
vallende Amerikaanse arbeidsmarkt-
rapport van afgelopen vrijdag lijkt een
scenario met een renteverhoging tegen
het einde van het jaar (Fed-bijeenkomst
van 13 en14 december) meer kans te
maken. De markt gaat er wel vanuit
dat het zogenoemde normaliserings-
proces van het monetaire beleid stilaan
wordt hervat. Een geleidelijke rente-
verhoging zou daarbij de financiële
sector in de kaart spelen. Of het nu sep-
tember of december wordt, speelt op
zich niet zo’n grote rol. De instroom
van investeringsgeld in trackers die de
indexen van bedrijven uit de financiële
sector schaduwen, steeg tijdens de laat-
ste week van augustus naar het hoogste
peil sinds november vorig jaar.

We bekijken de drie grootste Ameri-
kaanse trackers in dat segment. In een
volgende bijdrage komen hun Euro-
pese tegenhangers aan bod.

Financial Select Sector SPDR ETF
Tickersymbool: XLF
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: december 1998
Activa onder beheer: 16,3 miljard USD
Gemiddeld volume: 40,9 miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016: +3,7%
Prestatie op twaalf maanden: +8,1%
Prestatie op drie jaar: +32,9%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,15%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Berkshire Hathaway B
2. JP Morgan Chase
3. Wells Fargo
4. Bank of America
5. Citigroup

Deze tracker wordt uitgegeven door
State Street SPDR en noteert al sinds
1998 met als tickersymbool XLF. De
ETF schaduwt de prestatie van de
Financial Select Sector-index, die 93
aandelen telt. De grootste tien partici-
paties hebben een gezamenlijk gewicht
van bijna 45%. De jaarlijkse beheers-
kosten zitten met 0,15% op jaarbasis
onder het marktgemiddelde. De tracker
is zo goed als volledig Amerikaans
getint, al zijn vrijwel alle bedrijven uit
de index ook internationaal actief. Het
gaat om banken, verzekeraars, vast-
goedmaatschappijen en aanbieders van
financiële diensten.

Vanguard Financials ETF
Tickersymbool: VFH
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: januari 2004
Activa onder beheer: 3,7 miljard USD
Gemiddeld volume: 435000
Prestatie sinds 1/1/2016: +5,9%
Prestatie op twaalf maanden: +10,6%
Prestatie op drie jaar: +35,6%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,12%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. Wells Fargo
2. JP Morgan Chase
3. Berkshire Hathaway B
4. Bank of America
5. Citigroup

Deze ETF van uitgever Vanguard
noteert ook al meer dan een decen-
nium en heeft als tickersymbool VFH.
De onderliggende index is de MSCI

US Investable Market Financials
25/50-index. De 25/50-methodologie
van MSCI houdt in dat geen enkel
individueel aandeel een hoger gewicht
dan 25% in de index mag hebben.
Bovendien mag het gezamenlijk
gewicht van alle participaties met een
gewicht boven 5% de 50% niet over-
schrijden. Die maatregelen moeten de
spreiding garanderen. Dat zit wel snor
met een onderliggende index die uit
572 aandelen bestaat, waarvan de top
tien een gezamenlijk gewicht van 32%
heeft. VFH duikt met een jaarlijkse
beheersvergoeding van slechts 0,12%
nog iets lager dan XLF. Ook de histo-
rische rendementen liggen iets hoger.
Bij de topvijf van grootste individuele
participaties vinden we exact dezelfde
namen terug als bij XLF, alleen in een
andere volgorde.

SPDR S&P Banks ETF
Tickersymbool: KBE
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: november 2005
Activa onder beheer: 2,47 miljard USD
Gemiddeld volume: 3,3 miljoen
Prestatie sinds 1/1/2016: +2,1%
Prestatie op twaalf maanden: +4,9%
Prestatie op drie jaar: +20,2%
Jaarlijkse beheerskosten: 0,35%

Top vijf van de belangrijkste posities
1. First Republic Bank
2. M&T Bank Corp.
3. Wells Fargo
4. New York Community Bancorp
5. BB&T Corp.

Deze ETF, eveneens van uitgever
State Street SPDR, is de op twee na
grootste tracker in het financiële seg-
ment. De onderliggende waarde van
de tracker met tickersymbool KBE is
de S&P Banks Select Industry-index.
Die bevat financiële instellingen die
zich in hoofdzaak concentreren op de
lokale Amerikaanse markt. De index
telt 64 aandelen, waarvan er geen
enkele een grotere gewicht heeft dan
2,7%. Het gezamenlijke gewicht van
de top tien blijft beperkt tot minder
dan 26%. KBE is met jaarlijkse beheers-
kosten van 0,35% wel duurder dan
XLF en VFH, terwijl de historische
rendementen wel lager liggen. �

Derivaten

ER VLOEIT WEER GELD
NAAR DE FINANCIËLE 

SECTOR.

Beleggen in de Amerikaanse financiële sector
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Tijdens de eerste helft van 2016 boerde de holding
Ackermans & van Haaren (AvH) minder goed door
tegenvallende cijfers van de baggerdochter DEME. De
bijdrage aan de winst bedroeg slechts 34,4miljoen EUR,
tegenover 70,6miljoen EUR in dezelfde periode van
2015. De durfkapitaaldochter Sofinim leed een verlies
van 4,7miljoen EUR. Ook de financiële poot leed onder
de moeilijke omstandigheden. AvH boekte een resultaat
van 88,8miljoen EUR, tegenover 118miljoen EUR in
dezelfde periode vorig jaar. Als reactie daarop daalde
de koers, maar die terugval werd grotendeels tenietge-
daan na een koopadvies van KBC Securities, al verlaagde
de broker het koersdoel van 130 tot 119EUR.

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

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Over de eerste zes maanden van dit jaar zag de voe-
dingsproducent Ter Beke zijn geconsolideerde omzet
met 6,9% aantrekken, tot 204,7miljoen EUR. De rebitda
klom met 21,4%, tot 19,8miljoen EUR, terwijl het resultaat
na belastingen zelfs 64,5% hoger uitkwam, op 7,2miljoen
EUR. Per aandeel werd 4,16EUR verdiend. Ter Beke
rekent erop dat de groep voor het volledige boekjaar,
behoudens onvoorziene marktomstandigheden, het
resultaat van 2015 zal overtreffen. Als reactie stevende
de koers af op een nieuw record. De trend blijft tot nader
order à la hausse gericht. Op 125EUR bevindt zich de
eerste steun. Fundamenteel is het aandeel duur gewor-
den.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Tesla Motors, de producent van elektrische auto’s,
moet dringend op zoek naar nieuw geld omdat hij, net
zoals SolarCity, een ander bedrijf van Elon Musk, tegen
de limieten van zijn financiële reserves aanloopt. In het
lopende kwartaal moet Tesla 422miljoen USD afbetalen
aan de obligatiehouders. De autoproducent wil daarom
tegen eind dit jaar geld ophalen voor de geplande fusie
tussen Tesla Motors en SolarCity. De koers van Tesla
Motors, die lang immuun leek voor slecht nieuws, kreeg
ditmaal een tik te verwerken en belandde onder 200USD.
Houdt die belangrijke steun niet stand, dan is technisch
bekeken een verdere daling richting 140USD, de bodem
van februari 2016, mogelijk.

Het Nederlandse Vopak, een specialist in tankopslag,
knoopte gesprekken aan met de Belgische scheepvaart-
groep Exmar over een mogelijke overname van een
belang in de drijvende lng-opslagactiviteiten van Exmar.
Het gaat om verkennende gesprekken. Vopak focust in
zijn bedrijfsstrategie wel op de opslag en de verwerking
van lng. Na het bericht steeg de koers van Exmar maan-
dag met 11%. Even onder 6EUR werd een bodem
gevormd. De doorbraak boven de weerstand op 7EUR
zorgde voor een trendommekeer naar stijgend. De koers
kan nu verder aantrekken tot 8EUR. Op 6,50EUR bevindt
zich de eerste horizontale steunzone van enig belang.
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Michelin (96,05 EUR), de
grootste bandenproducent
ter wereld, heeft een markt-

aandeel van bijna 15% en is actief in
170 landen. Vorig jaar produceerde
de groep 175miljoen banden. Naast
het merk Michelin behoren ook
BFGoodrich, Kleber, Uniroyal en War-
rior (in China) tot het concern. Miche-
lin legt de klemtoon op de betrouw-
baarheid van zijn merken en wil de
koploper in technologie en innovatie
zijn, waardoor de groep een compe-
titief voordeel verwerft. Michelin is
daarnaast actief op de gespecialiseerde
markten van banden voor vliegtuigen,
mijn- en landbouw.

Michelin beschikt over een ijzersterke
balans met amper 11% schulden en
vorig jaar boekte de groep een record
vrije kasstroom van 833miljoen EUR.
Tegen 2020 wil ze het aantal verkochte
banden met 20% optrekken. In het
eerste semester van dit jaar daalde de
omzet met 2%, tot 10,3miljard EUR,
maar de recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) verbeterde met 8,2%, tot
2,08miljard EUR, terwijl de rebitmarge
steeg van 12,0 tot 13,7%. Goed om te
weten is dat de marges in het segment
gespecialiseerde banden 20,6% bedra-
gen, wat het belang van die sector nog-
maals illustreert. De nettowinst

bedroeg 769miljoen EUR.
Momenteel wordt het Michelin-aan-

deel verhandeld tegen 11 maal de ver-
wachte winst over 2016, 0,8 maal de
omzet en 4,5 maal de verwachte ratio
tussen de ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat
zijn allemaal aantrekkelijke cijfers voor
de grootste groep uit de sector. We
gaan dan ook uit van stijgende koersen,
waarmee u met opties kunt inspelen.

Callspread
Koop call dec ’1788 @ 13,40EUR
Schrijf call dec ’1796 @ 8,95EUR

Een aankoop van de call december
met de uitoefenprijs 88 kost 1340EUR,
maar u recupereert een aanzienlijk
gedeelte van dat bedrag door gelijk-
tijdig de call 96 met dezelfde afloop-
datum te schrijven. Die operatie brengt
895EUR in het laatje, zodat uw inzet
verkleint tot 445EUR (1340 – 895). Als
de koers van Michelin stabiel blijft of
aantrekt, is het bingo op de vervaldag.
In zo’n scenario kunt u 355EUR op
uw rekening bijschrijven, of 80% meer
dan uw inzet. Uw break-even ligt op
92,45EUR, 4% onder de huidige koers.

Put schrijven
Schrijf put dec ’1796 @ 11,40EUR

De premie voor het schrijven van

de put december 2017 met uitoefen-
prijs 96 oogt zeer aanlokkelijk. Ze
bedraagt maar liefst 11,40EUR. Dat
betekent dat u per saldo slechts ver-
lies lijdt bij een koers lager dan
84,60EUR, zodat u over een baisse-
marge van 12% beschikt. Noteert de
koers van Michelin op de vervaldag
hoger dan 96 EUR, dan kunt u de
gekregen premie definitief op zak
steken.

Turbo
Koop call dec ’1796 @ 8,95EUR
Schrijf put dec ’1796 @ 11,40EUR

Initieel haalt u 245 EUR uit die
turbo, want de call december met de
uitoefenprijs 96 kost 895EUR, terwijl
u 1140EUR krijgt voor het schrijven
van de put 96 met dezelfde afloop-
datum. U bent dus ingedekt voor
een daling tot 93,55 EUR. Als de
koers van Michelin begint te 
lopen, boekt u fraaie winsten en het
grote voordeel is dat die niet worden
afgetopt. Ook goed om te weten is
dat uw risico kleiner is dan bij een
rechtstreekse aankoop van de aan-
delen. Voorzichtige beleggers schrij-
ven de put december 2017 met uit-
oefenprijs 88, die 755EUR opbrengt.
Hun inzet bedraagt dan 140 EUR 
(895 – 755). �

Waarom zakte SBM Offshore vorige
week zo fors, en verandert dit jullie
advies?

Net op het moment dat de groot-
ste zorgen over de smeergeld-
affaires uit het verleden achter

de rug leken, bezorgde een weigering
tot goedkeuring van een minnelijke
schikking, tussen SBM Offshore,
Petrobras en de Braziliaanse autori-
teiten, door de vijfde kamer van het
Braziliaanse openbaar ministerie, het
aandeel van de Nederlandse olie-
dienstverlener een oplawaai van ruim
10%. De Braziliaanse minnelijke schik-
king kwam er op 15 juli, na ruim een

jaar onderhandelen, met een kosten-
plaatje van 273miljoen USD (30miljoen
USD hoger dan tot nog toe voorzien
door SBM). Eind 2014 trof SBM al een
andere schikking voor 240miljoen
USD met het Nederlandse openbaar
ministerie en het US Department of

Justice. Het is voorlopig onduidelijk
wat de gevolgen van de geweigerde
schikking in Brazilië zijn, maar we
gaan er toch van uit dat op termijn een
nieuw, en mogelijk duurder vergelijk
wordt gevonden. Belangrijk is dat

SBM intussen wel kan meedingen naar
nieuwe contracten in Brazilië.

Het Nederlandse bedrijf is wereld-
topper in de Floating Production Sto-
rage and Offloading (FPSO)-markt.
Het gaat om omgevormde olietankers,
waarin olie of gas wordt opgeslagen,
afkomstig van een vast of drijvend
productieplatform dat zelf geen
opslagcapaciteit heeft. Door de enorme
besparingen in de sector zijn er nau-
welijks nieuwe projecten, en zakte de
omzet in dit segment in de eerste jaar-
helft met 67%, tot 338miljoen USD.
Gelukkig is er nog de leasingactiviteit
van eigen productie- en opslagsyste-
men, typisch met lange verhuurter-
mijnen (gemiddeld 13,4 jaar op 30
juni). In de eerste jaarhelft breidde de
vloot uit naar twaalf FPSO’s, na de

Opties

Haussecombinaties op Michelin

Lezersvragen

SBM OFFSHORE MAG
WEER MEEDINGEN NAAR
NIEUWE CONTRACTEN IN

BRAZILIË.



ingebruikname van twee nieuwe
FPSO’s (een derde volgt in het derde
kwartaal), waardoor de omzet in dit
segment met 11% steeg, tot 600miljoen
USD.

Op groepsniveau zakte de onder-
liggende nettowinst van 164miljoen
USD naar 66 miljoen USD (-60%).
Voor het eerst sinds lang was er
opnieuw een positieve vrije kas-
stroom, en daarop werd in mei, na
vier jaar onderbreking, een bruto -
dividend van 0,21USD (0,1874 EUR)
per aandeel uitgekeerd, en startte in
augustus een aandeleninkooppro-
gramma voor 150miljoen EUR (5,7%
van de huidige marktkapitalisatie).
Een belangrijk aandachtspunt blijft
de hoge schuldpositie van 3,08miljard
EUR (3,15miljard EUR eind 2015).
Door het gebrek aan nieuwe opdrach-
ten zakte het orderboek in de eerste
jaarhelft van 18,9miljard naar 18mil-
jard USD.

SBM noteert aanvaardbaar, tegen
1,1 keer de boekwaarde, 14 keer de
verwachte winst 2016 en een onder-
nemingswaarde (ev) van 12 keer de
verwachte bedrijfskasstroom (ebitda)
2016. Het aandeel blijft koopwaardig,
met vooral kansen op middellange
termijn, maar wel met een bovenge-
middeld risico (rating 1C).

Vindt u het een goed idee om op dit
moment te investeren in SPDR Gold
Shares? Is de speculatietaks van toe-
passing op dit product? 
SPDR Gold Shares is een ETF of

tracker, die noteert op de New York
Stock Exchange (NYSE; ticker GLD).
Het product werd gelanceerd op 18
november 2004 en schaduwt de goud-
prijs, uitgedrukt in Amerikaanse dol-
lar. GLD is sindsdien uitgegroeid tot
de grootste goudtracker ter wereld,
met een belegd vermogen van 40mil-
jard USD. De speculatiebelasting is
niet van toepassing op ETF’s en bij-
gevolg is er geen mogelijke toepassing
van de heffing bij een (gedeeltelijke)
verkoop minder dan zes maanden na
aankoop. Onze voorkeur gaat nog
steeds naar het kopen van fysiek goud,
aangezien daar het tegenpartijrisico
verdwijnt, maar aangezien dat in het
bestek van de voorbeeldportefeuille
onmogelijk is, kozen we voor een
belegging in GLD als eenvoudigste
alternatief voor een rechtstreekse
blootstelling aan de evolutie van de

goudprijs. Een alternatief (4miljard
EUR belegd vermogen) in EUR is Gold
Bullion Securities, een ETF genoteerd
op Euronext Parijs met ticker GBS.

De goudprijs steeg dit jaar al met
25% in USD en met 22,4% in EUR. Na
een forse klim eind juni als gevolg van
de onzekerheid die volgde op de uit-
slag van het brexitreferendum in het
Verenigd Koninkrijk, gleed de goud-
prijs de jongste twee maanden lang-
zaam terug als gevolg van de toege-
nomen kans op een renteverhoging
in september in de Verenigde Staten.

De kansen hierop zijn na het matige
banenrapport van vorige vrijdag
opnieuw geslonken, waarop alle
goudgerelateerde activa onmiddellijk
opveerden. Dat patroon heeft zich al
enkele keren voorgedaan en bleek de
aanzet voor een nieuwe stijgingsfase.

We blijven positief over de evolutie
van de goudprijs. Het tanende beleg-
gersvertrouwen in de daadkracht van
de centrale banken en vooral de poli-
tieke leiders om de schuldbakens
structureel te verzetten, en de alsmaar
toenemende trend naar negatieve ren-
tevoeten, zonder uitzicht op een tren-
dommekeer, liggen hieraan ten grond-
slag. Tussentijdse correcties zoals tij-
dens de afgelopen zomermaanden
mogen aangegrepen worden om een
positie in te nemen of uit te breiden
(rating 1B). �
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MAANDAG 12 SEPTEMBER
Italië: arbeidsmarkt

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Duitsland: inflatie
Duitsland: ZEW-indicator
EU: werkgelegenheid
VK: inflatie
VS: overheidsschuld

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
EU: industriële productie
Frankrijk: inflatie
Italië: inflatie
VK: werkgelegenheid
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
VS: import- en exportprijzen
Xior: resultaten 1H

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
EU: inflatie
EU: autoverkoop
EU: handelsbalans
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: PPI
VS: detailhandel
VS: industriële productie

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
EU: loonkosten
EU: vacatures
VS: inflatie
VS: consumentenvertrouwen
Retail Estates: resultaten Q1
2016-2017

WE BLIJVEN POSITIEF
OVER DE EVOLUTIE VAN

DE GOUDPRIJS.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Agenda
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico
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De portefeuillemaatschappij
van de flamboyante Franse
zakenman Vincent Bolloré zag

haar omzet in de eerste zes maanden
van het boekjaar 2016 met 7% afne-
men, tot 4,95miljard EUR (-5% orga-
nisch, zonder overnames of des -
investeringen en bij constante wis-
selkoersen). Als we kijken naar de
deelactiviteiten, dan zien we dat de
achteruitgang vooral te wijten is aan
de dominante afdeling Transport &
logistiek, waarvan het zakencijfer met
8 % kromp (5 % organisch), tot
2,72miljard EUR.

Bolloré Logistics en Bolloré Africa
Logistics, het grootste logistieke net-

werk van Afrika, bleven zo onder de
verwachtingen. Voor het eerst in een
decennium dreigt de bedrijfswinst
(ebit) van die divisie te dalen (-12%
in de eerste zes maanden). Bolloré
Energie, de tweede distributeur van
huishoudbrandstoffen in Frankrijk,
toonde een verdere omzetverzwak-
king met 18%, tot 959miljoen EUR
door de lage brandstofprijzen. Geluk-
kig herstelde de rendabiliteit verder
met een ebit-toename van 41% (van
18 naar 25miljoen EUR). De commu-
nicatie- en mediapool (in de eerste
plaats de belangen in Havas en
Vivendi) noteerde een omzetgroei van
4% en een 13% hogere ebit, tot 119mil-

joen EUR. De afdeling Opslag van
elektriciteit zag haar omzet weliswaar
met 21% groeien, maar blijft nog altijd
fors verlieslatend (ebit van -77miljoen
EUR). Op groepsniveau zakte de ebit
van 338 naar 305miljoen EUR, of een
terugval met 10%. De aandeelhouders
krijgen, net zoals vorig boekjaar, een
interim-dividend van 0,02EUR per
aandeel.

Wie in Bolloré belegt, gaat in de eer-
ste plaats voor het Afrikaanse groei-
potentieel. De holding is onder meer
de eigenaar van zeventien havencon-
cessies op het continent. We handha-
ven het advies koopwaardig (rating
1B). �


