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Hoe vaak hebben economen de
voorbije jaren al niet gezegd dat
we in uitzonderlijke tijden leven?

Bepaalde combinaties van economische
en financiële fenomenen zijn vandaag
zo anders dan we decennia of zelfs eeu-
wen gewoon zijn geweest. Het is vol-
ledig in tegenstrijd met wat in de eco-
nomische handboeken staat dat er
ondanks de historisch lage rente zo wei-
nig groei, zo weinig inflatie en zo weinig
investeringen zijn.

Economen zoeken zich suf naar ver-
klaringen en soms gaan hun analyses
totaal andere richtingen uit. Maar laten
we het als beleggers even van de roos-
kleurige kant bekijken.
Het wijdverbreide, soe-
pele monetaire beleid
heeft onder meer de
aandelen-, de obligatie-
en de vastgoedbelegger
geen windeieren gelegd.
De spaarder daarente-
gen is de dupe van de
kwantitatieve versoepe-
ling. Hij moet met lede ogen aanzien dat
zijn zuurverdiende spaarcenten niets
meer opbrengen. Ook de arbeider en de
bediende vragen zich al een aantal jaren
af waar hun meerwaarde van het
gevoerde economische en financiële
beleid blijft. Ze zien al jarenlang maand
na maand vrijwel hetzelfde bedrag op
hun bankrekening verschijnen.

Al zijn er genoeg economen die erop
wijzen dat we in 2008-2009 op de rand
van de economische en financiële
afgrond hebben gestaan. Het is dankzij
de ingrepen van de overheden dat we
geen depressie zoals die in de jaren der-
tig hebben gekend. Bovendien werd het
spaargeld gevrijwaard. Daar zitten de
winsten voor de spaarders en de werk-

nemers. Niet vooruitgaan is de winst
tegenover een diepe val naar beneden.

Zero economy
De gemiddelde returns die beleggers

de afgelopen jaren haalden, zijn zeker
niet slecht. Historisch bekeken zijn ze
zelfs veeleer bovengemiddeld. De vraag
is uiteraard of bij een status quo nog
vergelijkbare rendementen in het voor-
uitzicht mogen gesteld worden. Het
antwoord is dat dit weinig waarschijn-
lijk is.

Te veel economen vrezen dat we mid-
den in een seculiere stagnatie zijn
terechtgekomen: een langdurige periode

van lage groei, lage
inflatie en lage produc-
tiviteit. De vergrijzing
leidt er onder meer toe
dat er te veel wordt
gespaard en te weinig
geconsumeerd. Mensen
hamsteren voor hun
oude dag. Een andere
oorzaak is het gebrek

aan innovatie. Er wordt te weinig geïn-
vesteerd, zeker in verhouding tot de
ultralage rente, omdat er geen hoge ver-
wachtingen zijn over de opbrengsten
van de volgende innovaties. Dat ver-
klaart waarom de groei van de produc-
tiviteit zo beperkt is.

Er bestaat grote onenigheid tussen
economische wetenschappers over hoe
we de groei, de inflatie en de producti-
viteit weer kunnen aanwakkeren.
Slechts weinigen verwachten dat de zero
economy (de nuleconomie) snel zal ver-
dwijnen. Zolang die mild blijft en er
geen recessie of deflatie is, kan de beleg-
ger daarmee leven. De spaarder en de
loontrekkende zullen het daar moeilijker
mee hebben. z
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Nog geen jaar geleden zaten de
grondstoffen nog in de hoek waar
de klappen vielen. De Bloomberg

Commodity-index viel begin dit jaar
terug tot het laagste niveau sinds 2003,
onder meer door de fors gedaalde olie-
prijs. Drie kwartalen later noteert die
index bijna een vijfde boven het diepte-
punt van begin januari. Grondstoffen
zijn een boom-bustsector, waar periodes
met tekorten en stijgende prijzen afwis-
selen met overschotten en dalende prij-
zen. Toen China in het vorige decennium
opkwam als economische grootmacht,
volstond de productiecapaciteit in de
grondstoffensector niet om aan de extra
vraag te voldoen. Dat leidde vooral in
de eerste jaren van de stierenmarkt tot
flinke prijsstijgingen. Na een korte onder-
breking in 2008 door de financiële crisis
zette de grondstoffenhausse door en
beleefde in 2011 een hoogtepunt. Pas
vanaf de tweede helft van 2014 ging het
sterk bergafwaarts. Daar waren verschil-
lende oorzaken voor. De factor China,
die de hausse in gang had gezet, werkt
ook in de omgekeerde richting. De hoog-
dagen van de Chinese economische groei
zijn duidelijk voorbij. Zo klom het bruto
binnenlands product (bbp) van het land
in 2015 het minst in een kwarteeuw tijd.
De groei was niet alleen minder groot,
maar ook minder grondstoffenintensief.
Tegelijk bleef China verschillende grond-

stoffen in te hoge hoeveelheden produ-
ceren, waardoor overcapaciteit ontstond
en overtollige voorraden op de wereld-
markt werden gedumpt.

Te zware investeringen
Toch treft China niet als enige schuld.

Alle grote mijnbouwgroepen hebben
boter op het hoofd. In de goede tijden
investeerden ze zwaar in extra produc-
tiecapaciteit. Tegelijk leenden ze om sec-
torgenoten over te nemen en extra markt-

aandeel in te pikken. Wie dat niet deed,
zag de concurrentie een voorsprong
nemen. Toen de markt keerde, waren de
extra productiecapaciteit en de hoge
schulden om die overnames te financie-
ren een blok aan het been.

In de eerste fase maakte dat de crisis
nog erger. De capaciteit kon niet zomaar
worden verlaagd, omdat de kasstromen
voldoende groot moesten blijven om de
schulden te kunnen blijven afbetalen.
Die dynamiek is eigen aan de boom-

Grondstoffen op een keerpunt
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bustcyclus, die in het huidige economi-
sche model gedoemd is zich te herhalen.
De evolutie van de Amerikaanse dollar,
de prijs waarin de meeste grondstoffen-
prijzen worden uitgedrukt, was een
andere factor. De dollarindex, die de
waarde van de Amerikaanse munt afzet
tegenover die van de belangrijkste han-
delspartners, klom sinds 2014 met een
kwart. De duurdere dollar heeft een neer-
waarts prijseffect.

Marktevenwicht
Maar de grondstoffensector begint na

enkele moeilijke jaren overeind te krab-
belen. Dat is het best te zien in de evolutie
van de olieprijs, die sinds het dieptepunt
bijna is verdubbeld. Door het hoge
gewicht van olie in verschillende grond-
stoffenindexen heeft dat meteen een grote
impact. Maar behalve olie en afgeleide
producten werden ook ijzererts, steen-
kool, sommige basismetalen (zoals zink,
nikkel en aluminium) en de edelmetalen
duurder. Verschillende grondstoffen evo-
lueren weer naar een marktevenwicht.
Dat proces verloopt niet bij elke grondstof
even snel, vandaar het vrij grote verschil
in prijsevolutie. Alle mijnbouwbedrijven

en ook energiegroepen hebben hun kapi-
taaluitgaven drastisch verlaagd. Er wordt
dus beduidend minder geïnvesteerd in
uitbreidingen van bestaande activa en
in nieuwe exploratie. Daarmee worden
de kiemen gelegd voor tekorten in de
komende jaren, al is de overcapaciteit
nog lang niet bij elke grondstof afge-
bouwd.

We denken dat er opnieuw een
opwaartse grondstoffencyclus is gestart
en verwachten geen terugkeer naar de
dieptepunten van begin dit jaar. Maar
het is niet realistisch aan te nemen dat
het herstel lineair zal verlopen. Voor
beleggers is het vooral zaak selectief te
zijn. Daarbij zijn het marktevenwicht en
de voorraden belangrijke parameters.

Forse anticipatie
Ook de aandelen van de mijnbouw-

bedrijven hebben dit jaar al flink gean-
ticipeerd op de hogere grondstoffenprij-
zen. Zo noteren de indexen die de aan-
delenkoersen van gouddelvers schadu-
wen 70 tot 100 procent hoger dan bij de
start van 2016. Ook de beursprestaties
van de gediversifieerde grondstoffen-
groepen als BHP Billiton, Rio Tinto,
Anglo American en Glencore gaan van
heel goed tot uitstekend. De soms spec-
taculaire koersstijgingen moeten wel in
perspectief worden gezien, want ver-
schillende grondstoffenaandelen bereik-
ten eind vorig jaar of begin dit jaar nog
historische dieptepunten.

Analisten en fondsbeheerders zijn het
grondig oneens over het opwaartse
koerspotentieel van de mijnbouwers. De
analisten van Citigroup en UBS denken
dat zeker op korte termijn het vet van
de soep is. Volgens beide instellingen
zijn niet alle prijsstijgingen even duur-
zaam. Eerder dit jaar waren de verwach-
tingen voor de Chinese economie niet
erg hooggespannen, maar het land ver-
raste met een grootschalig stimulerings-
programma, waarvan vooral de bouw-
en vastgoedsector kon profiteren. Dat
vertaalde zich in hogere prijzen voor
staal, ijzererts, steenkool en een aantal
basismetalen. Maar de Chinese vast-
goedmarkt vertoont tekenen van over-
verhitting en de financiële industrie
kampt met talrijke slechte leningen.

De analisten van Citigroup en UBS wij-
zen erop dat het model van schuldge-
dreven groei niet duurzaam is. Zonder
verdere prijsstijgingen is ook het winst-
potentieel voor de mijnbouwers beperkt.
Fondsbeheerders laten zich over het alge-
meen positiever uit over de aandelen in
de mijnbouwsector. Zij wijzen op de aan-
trekkende inflatie, onder meer door de
hogere olieprijs, die de grondstoffenprij-
zen zal blijven ondersteunen.

Voorkeur aan edelmetalen
Voor de edelmetalen liggen de kaarten

beter geschud. In de goud- en zilversector
heeft de correctie deze zomer al ingezet.
Indexen die de beurskoersen van goud-
en zilvermijnen schaduwen, zijn sinds
de top van augustus al met een kwart tot
30 procent gecorrigeerd. Die terugval
biedt een koopkans aan beleggers die
eerder dit jaar de boot hadden gemist.
We verwachten dat het aantal rentever-
hogingen door de monetaire overheden
beperkt blijft. Daardoor zal de reële rente
(nominale rente min inflatie) negatief blij-
ven, wat traditioneel een omgeving is
waarin goud goed gedijt. Op dat thema
kunt u inspelen via beleggingen in fysiek
goud en zilver, maar onrechtstreeks ook
via trackers op goud (SPDR Gold Shares
of Gold Bullion Securities) en zilver (iSha-
res Silver Trust) en goudmijnen (Van Eck
Vectors Goldminers). 

We staan veeleer terughoudend tegen-
over grondstoffen als ijzererts en steen-
kool (en verwante aandelen), die er dit
jaar al een forse rit op hebben zitten. Het
najaar is traditioneel een minder goede
periode voor de sector en de aandacht
van de markt gaat vooral naar het mone-
taire beleid. We raden aan te wachten tot
de rentekoorts is weggeëbd en de grond-
stoffenaandelen zijn gecorrigeerd, om in
te stappen in gediversifieerde mijngroe-
pen. Maar daar staat tegenover dat het
herstel volledig aan de landbouwgrond-
stoffen is voorbijgaan. Dit is bijvoorbeeld
zo voor tarwe en maïs. Beide granen daal-
den dit najaar naar hun laagste prijsni-
veau sinds 2009. We zetten de komende
maanden en jaren dan ook in op een her-
stel van de landbouwaandelen. z
Lees ook de aandelenanalyse van Nyrstar op pag.5 en Rio Tinto

op pag. 7.

GRONDSTOFFENPRIJZEN HERSTELLEN

Naam Koersprestatie sinds 1 januari

IJzererts +67%

Olie +44%

Zink +41%

Palmolie +35%

Zilver +27%

Goud +19%

Nikkel +18%

Maïs -1%

Koper -2%

Aluminium -4%

GRONDSTOFFENAANDELEN HERSTELLEN

Naam Koersprestatie sinds 1 januari

Anglo American +268%

Glencore +169%

Vale +112%

ArcelorMittal +101%

Randgold Resources +69%

BHP Billiton +61%

Boliden +47%

Rio Tinto +42%

Antofagasta +11%

Nyrstar -46%



Het derde kwartaal is traditioneel
het zwakste voor de Antwerpse
rederij Euronav. In de zomer daalt

de olievraag in het noordelijk halfrond,
waardoor de dagverhuurtarieven voor
de olietankers terugvallen. Dit jaar was
er een bijkomend negatief effect door het
lagere olieaanbod, een gevolg van pro-
ductieonderbrekingen, onder meer in
Nigeria. Bovendien daalden de wacht-
tijden voor het lossen van de tankers aan-
zienlijk, nadat die vorige winter nog fors
waren opgelopen. Daar-
door kon Euronav in het
derde kwartaal een
gemiddeld dagverhuur-
tarief van 27.100 dollar
aanrekenen voor de
VLCC-olietankers (very
large crude carriers, met een
maximale capaciteit van 320.000 ton).
Dat is bijna een halvering tegenover
dezelfde periode vorig jaar (52.368 dollar).
In het tweede kwartaal bedroeg dat cijfer
nog 47.864 dollar en in het eerste kwartaal
zelfs 60.638 dollar. Het gemiddelde tarief
van de kleinere Suezmaxschepen (capa-
citeit tot 200.000 ton) strandde op
19.045 dollar, tegenover 40.048 dollar
vorig jaar. Aangezien het break-evenni-
veau voor de VLCC’s 27.300  dollar
bedraagt en dat voor de Suezmaxschepen
24.000 dollar, boekte Euronav een netto-
verlies van 8,8 miljoen dollar voor de
achtendertig schepen die actief zijn op
de dagverhuurmarkt. De dertien schepen
die varen onder aantrekkelijke langeter-
mijnverhuurcontracten leverden een
netto winst van 8,8 miljoen dollar op. Per
saldo gaf dat een nettowinst van
72.000 dollar, terwijl Euronav vorig jaar
nog 72,2 miljoen dollar nettowinst haalde.
Euronav deed daarmee wel beter dan de
marktverwachting, die uitging van een
nettoverlies van 1,8 miljoen dollar. Na
negen maanden staat de winstteller op
153,8 miljoen dollar, tegenover 245,4 mil-
joen dollar vorig jaar, of per aandeel
0,97 dollar tegenover 1,58 dollar (-39%).

Dankzij de recent opgeveerde tarieven
ogen de vooruitzichten voor het tradi -
tioneel veel sterkere vierde kwartaal wel-
iswaar beter, maar zeker niet schitterend.
Op dit moment is 55,6 procent van de

beschikbare VLCC-capaciteit geboekt
tegen 23.958 dollar per dag en 56,7 procent
van de Suezmax-capaciteit tegen
19.569 dollar per dag. Op basis van de
orderboeken zullen de komende maan-
den heel wat nieuwe schepen in de vaart
komen, maar vanaf de tweede helft van
2017 zal de situatie verbeteren. Het erva-
ren management maakt gebruik van de
forse dip in de waarde van de vracht-
schepen om de vloot uit te breiden en die
tegelijk te verjongen. De voorziene ople-

vering van twee VLCC’s
die in augustus werden
gekocht, is uitgesteld van
het najaar tot het eerste
kwartaal van 2017. Daar-
naast was er de bestelling
van twee Suezmaxschepen
begin oktober, met opleve-

ring begin 2018, waarvoor meteen twee
langetermijnverhuurcontracten van
zeven jaar werden afgesloten. 

In verhouding tot het deel van de
wereldvloot ouder dan vijftien jaar is
het orderboek historisch laag, als gevolg
van de strengere kapitaalvereisten, die
speculatieve bestellingen ontmoedigen.
Dat is een positieve evolutie voor een
industriële topper met een robuuste
balans zoals Euronav. Ondersteunende
factoren zijn ook de stijgende vraag naar
olie en de structureel langere vaarroutes
richting het Verre Oosten. z

Conclusie
De markt reageerde veeleer ontgoo-
cheld op het cijferrapport van Euro-
nav. De vooruitzichten op korte ter-
mijn ogen ongunstig. Op lange termijn
zullen de onverminderd positieve
structurele marktelementen zowel de
verhuurtarieven als de waarde van
de schepen ondersteunen. We beves-
tigen het koopadvies.
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Advies: Koopwaardig
Risico: Gemiddeld
Rating: 1B

Zwakke vooruitzichten
EURONAV

HET DERDE
KWARTAAL IS

TRADITIONEEL HET
ZWAKSTE.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 2 november

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 1,18 miljard euro
K/w 2015: 3,8
Verwachte k/w 2016: 7
Koersverschil 12 maanden: -49%
Koersverschil sinds jaarbegin: -45%
Dividendrendement: 9%
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Ontgoochelend derde kwartaal
NYRSTAR

Aandelen

Het Belgische mijn- en multimeta-
lenbedrijf Nyrstar beleefde een
ontgoochelend derde kwartaal.

Door allerlei operationele problemen zag
de afdeling metaalverwerking de zink-
metaalproductie afnemen met 11 procent
tot 245.000 ton. Na negen maanden is er
een daling met 10 procent tot 752.000 ton,
en de jaarverwachting van 1 à 1,1 miljoen
ton werd verlaagd naar 1 miljoen ton.
De omzet uit de metaalverwerking
daalde met 24 procent tot 648 miljoen
euro en zakte na negen maanden met 12
procent (1,98 miljard euro). De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) liep terug met 48 pro-
cent tot 39 miljoen euro en strandde na
negen maanden op een ontgoochelende
143 miljoen euro (-45%).

Boven op de lagere volu-
mes liggen de verwer-
kingslonen voor de smel-
terijen dit jaar 17 procent
lager (203 dollar per ton,
9 % extra voor het deel van
de zinkprijs tussen 2000 en
2500 dollar per ton). Bovendien moet
Nyrstar door de krapte in het aanbod
van zinkconcentraat een hoge korting
van 40 à 50 dollar per ton toestaan (his-
torisch 10 à 30 dollar) op ongeveer de
helft van de volumes. Door het beperkte
aanbod zakten de spotprijzen voor de
verwerkingslonen naar een dieptepunt
van 90 dollar per ton. De blootstelling
van Nyrstar daaraan is beperkt (5 à 10%),
maar ze helpen de onlangs opgestarte
onderhandelingen over de verwerkings-
lonen van 2017 uiteraard niet. Wel positief
is het herstel van de zinkprijs, van een
dieptepunt op 1455 dollar per ton in
januari naar 2413 dollar. Het gemiddelde
in het derde kwartaal bedroeg 2253 dollar
per ton (1844 dollar vorig jaar), en na
negen maanden is er nog een beperkte
terugval met 4 procent tot 1955 dollar.
De stijging van de zinkprijs trekt nieuwe
productie aan.

De verkoop van de mijnen verloopt
nog altijd moeizaam. Tot nu werd alleen
de verkoop van El Toqui in Chili afgerond
(25 miljoen dollar, plus prijsdeelname en
productieafnameovereenkomst), en die
van El Mochito in Honduras aangekon-
digd (0,5 miljoen dollar). Nyrstar mikt

dit jaar nog op de verkoop van vier mij-
nen, en de laatste drie mijnen (Langlois,
East en Middle Tennessee) moeten in
2017 de deur uit. De ebitda van de mijn-
afdeling verbeterde in het derde kwartaal
van -13 miljoen naar +3 miljoen euro, en
na negen maanden van -18 miljoen naar
+5 miljoen euro. De succesvolle verkoop
blijft echter cruciaal, want ondanks de
forse kapitaalverhoging met 273,6 miljoen
euro in februari, is de nettoschuldpositie
eind september slechts met 75 miljoen
euro gezakt tegenover twaalf maanden
geleden, tot 766 miljoen euro. De verhou-
ding tussen de nettoschuld en de ebitda
van de voorbije twaalf maanden steeg
van 2,5 naar 4,5. Inclusief de ontvangen

vooruitbetalingen voor toe-
komstige zinkleveringen
steeg de nettoschuldpositie
zelfs met 77 miljoen euro
tot 918 miljoen euro, of 5,4
keer de ebitda. De heront-
wikkeling van het Austra-
lische Port Pirie zit op

schema om volgend jaar een beperkte
extra ebitda van 20 miljoen euro aan te
leveren, en vanaf 2018 jaarlijks 80 miljoen
euro. z

Conclusie
Het geteisterde aandeel van Nyrstar
reageerde eerst negatief op het kwar-
taalrapport. Na een koopadvies door
Goldman Sachs was de reactie posi-
tief. Na de enorme terugval tot een
historisch dieptepunt mikken we op
een koersherstel bij positief nieuws
over de verkoop van mijnen. We ver-
hogen daarom tijdelijk het advies naar
koopwaardig. Het risico blijft boven-
gemiddeld vanwege de hoge schul-
denpositie.

Advies: Koopwaardig
Risico: Meer dan gemiddeld
Rating: 1C

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 498 miljoen euro
K/w 2015: -
Verwachte k/w 2016: -
Koersverschil 12 maanden: -40%
Koersverschil sinds jaarbegin: -42%
Dividendrendement: -

DE VERKOOP VAN
DE MIJNEN
VERLOOPT
MOEIZAAM. 

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 3 november
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Het Amerikaanse Qualcomm is
marktleider in halfgeleiders voor
mobiele toestellen zoals smartpho-

nes en tablets. Het bedrijf verdient op
twee manieren geld aan zijn dominantie:
door de verkoop van halfgeleiders en
door de intellectuele rechten op de pro-
tocollen voor mobiele communicatie die
het heeft ontwikkeld. De fabrikanten van
mobiele toestellen die van de technologie
gebruikmaken, moeten daarvoor een
vergoeding per verkocht
toestel betalen.

Qualcomm groeide het
voorbije decennium explo-
sief, maar dat elan begon
twee jaar geleden flink af te
zwakken. De smartphone-
en tabletmarkt worden stil-
aan matuur. Bijzonder ver-
velend is dat het duurdere
segment het laat afweten. Door die evo-
lutie heeft Qualcomm minder inkomsten
uit de halfgeleiderverkoop en patenten.
Het verloor ook marktaandeel aan con-
currenten als Samsung, Huawei en
MediaTek, vooral in het lagere markt-
segment. Door een groter aandeel van
goedkopere halfgeleiders en minder
patentinkomsten stonden de omzet en
de marges onder druk. In 2015 daalde
de groepsomzet met 3 procent. De markt-
onderzoeker Gartner ziet het smartpho-
nesegment dit jaar zelfs krimpen.

Het is dus duidelijk dat de groei elders
vandaan moet komen. Qualcomm bleef
niet lijdzaam toezien en reageerde met
een grote herstructurering, waardoor 
15 procent van de banen sneuvelde. Maar
besparingen op zich volstaan niet.
Daarom zette het bedrijf in op diversifi-
catie, om de afhankelijkheid van het
mobiele segment te verminderen. Daarbij
wordt gemikt op segmenten als servers,
zelfrijdende auto’s, drones en het internet
der dingen. Maar die natuurlijke diver-
sificatie ging niet snel genoeg.

Qualcomm koos er daarom voor de
groei een handje te helpen met een
vriendschappelijk overnamebod op NXP
Semiconductor. NXP is de voormalige
halfgeleiderdivisie van Philips, die in
2006 van het Nederlandse elektronica-
concern werd afgesplitst en sinds 2010

een eigen beursnotering heeft op de Ame-
rikaanse technologiebeurs Nasdaq. NXP
nam vorig jaar zelf nog Freescale Semi-
conductor over voor 16 miljard dollar,
waardoor het bedrijf is uitgegroeid tot
de zevende halfgeleidergroep ter wereld.
NXP produceert halfgeleiders voor indus-
triële toepassingen en voor auto’s, een
segment waarin het marktleider is. In
tegenstelling tot Qualcomm, dat de pro-
ductie uitbesteedt, heeft NXP wel eigen

fabrieken. Met een omzet-
cijfer van ongeveer 9,5 mil-
jard dollar (prognose voor
2016) is NXP een maatje
kleiner dan Qualcomm, dat
een verkoopcijfer van
23,2 miljard dollar heeft.
Het gecombineerde bedrijf
wordt de op drie na groot-
ste halfgeleidergroep ter

wereld. Qualcomm betaalt 110 dollar per
aandeel van NXP. Inclusief de schulden
van NXP heeft de transactie een totale
waarde van 47 miljard dollar, waardoor
dit de grootste overname in de chipin-
dustrie is. Niet minder dan negen mede-
dingingsautoriteiten moeten de over-
name goedkeuren, maar door het kleine
aantal overlappingen in de activiteiten
van beide bedrijven verwachten we geen
problemen. De overname van NXP zal
zowel worden gefinancierd met eigen
cashreserves als met de uitgifte van
nieuwe schulden. z

Conclusie
De activiteiten van NXP zijn een uit-
stekende aanvulling voor Qualcomm.
De integratie belooft wel een zware
klus te worden, want beide bedrijven
verschillen nogal van elkaar. Na de
forse klim sinds het dieptepunt in
januari is het aandeel niet langer goed-
koop. Daarom adviseren we voorlopig
af te wachten.
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Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De groei krijgt een duwtje
QUALCOMM

DE NATUURLIJKE
DIVERSIFICATIE
GING NIET SNEL
GENOEG VOOR
QUALCOMM.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 31 oktober

Munt: dollar
Markt: New York Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 103,5 miljard
K/w 2015: 20,2
Verwachte k/w 2016: 16,4
Koersverschil 12 maanden: +40,4%
Koersverschil sinds jaarbegin: +22,9%
Dividendrendement: 3 procent
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Fors gestegen
RIO TINTO

Aandelen

Rio Tinto is de op een na grootste
mijngroep ter wereld. IJzererts staat
in voor ruim de helft van de

bedrijfswinst. Ook aluminium en bauxiet
(samen 30 %) en koper (10 %) nemen een
belangrijke plaats in. Rio is verder nog
actief in diamant, uranium, steenkool en
andere metalen en mineralen.

Bij de publicatie van de productiecijfers
van het derde kwartaal werden de jaar-
prognoses voor ijzererts en koper naar
beneden bijgesteld. Met uitzondering
van steenkool voor energiecentrales (ther-
mal coal) lag de productie van elke grond-
stof hoger dan in het-
zelfde kwartaal vorig
jaar. De totale ijzererts-
productie uit de Austra-
lische regio Pilbara
bedraagt na drie kwar-
talen 243,9 miljoen ton.
Dat is 7 procent meer
dan in dezelfde periode
een jaar eerder. Aanvan-
kelijk bedroeg de jaarprognose 330 mil-
joen ton. Rio lag op schema om dat cijfer
te halen, want het vierde kwartaal is tra-
ditioneel het sterkste. Maar door vertra-
gingen bij het onderhoud van de spoor-
weg- en haveninfrastructuur kan de pro-
ductie tot 5 miljoen ton lager uitkomen.
De nieuwe prognose bedraagt 325 tot
330 miljoen ton. De productieverwachting
voor 2017 bleef ongewijzigd op 330 tot
340 miljoen ton. IJzererts werd dit jaar
tegen de verwachtingen in flink duurder.
De prijs klom van een dieptepunt van
minder dan 40 dollar per ton in december
tot meer dan 70 dollar per ton. Nadien
volgde een terugval, maar ijzererts bleef
ook tijdens de zomerperiode tussen 50
en 60 dollar per ton schommelen. Door
de aanhoudende overcapaciteit en de
grote voorraden kwam die klim onver-
wacht. De oorzaak ligt bij China, dat dit
jaar door de aantrekkende bouwsector
veel staal produceerde en verbruikte.
IJzererts is de belangrijkste grondstof van
staal. Over de duurzaamheid van de
opleving van de ijzerertsprijs bestaat geen
consensus. Wij bevinden ons in het voor-
zichtige kamp. De huizenprijzen in
 Sjanghai en Peking zijn in augustus en
september met meer dan een kwart geste-

gen. Die schuldgedreven vastgoedhausse
is niet duurzaam. Aan de aanbodzijde is
er tegen de huidige prijzen ook geen
enkele stimulans om de productie te
beperken. Vale, Rio Tinto en BHP Billiton,
de grootste drie ijzerertsproducenten,
zullen in de eerste helft van volgend jaar
gezamenlijk 50 miljoen ton meer produ-
ceren dan een jaar eerder. Tegen het einde
van dit decennium zal het extra aanbod
oplopen naar meer dan 200 miljoen ton.
De productieprognose voor koper werd
verlaagd. De productie bij Escondida
(Chili) zal lager liggen door de ontginning

van minder rijke ertsla-
gen, terwijl Rio bij de
Grasberg-mijn in Indo-
nesië kampt met opera-
tionele en sociale pro-
blemen. De onderlig-
gende winst van Rio
Tinto daalde in de eerste
jaarhelft met bijna de
helft naar 1,56 miljard

dollar, het laagste cijfer sinds 2004. De
groep wil dit en volgende jaar de opera-
tionele kosten met 2 miljard dollar ver-
lagen. Om de vrije kasstromen te verho-
gen wordt er ook gesnoeid in de kapi-
taaluitgaven. Ook het dividend zal wor-
den aangepakt. De aandeelhoudersuit-
kering wordt vanaf volgend jaar gekop-
peld aan de bedrijfswinst. Na de eerste
jaarhelft bedroeg de nettoschuldpositie
nog 12,9 miljard dollar. z

Conclusie
Rio werd in het zog van de oplopende
ijzerertsprijs sinds het dieptepunt in
januari al bijna 80 procent duurder.
Vanaf het huidige prijsniveau is het
opwaartse potentieel voor ijzererts
beperkt. Dat geldt ook voor Rio. Divi-
dendbeleggers moeten er rekening mee
houden dat het rendement vanaf 2017
fors zal dalen. Adviesverlaging.

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

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 49,8 miljard pond
K/w 2015: -
Verwachte k/w 2016: 12
Koersverschil 12 maanden: +12%
Koersverschil sinds jaarbegin: +40%
Dividendrendement: 4,1%

OVER DE
DUURZAAMHEID VAN
DE OPLEVING VAN DE
IJZERERTSPRIJS
BESTAAT GEEN
CONSENSUS.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 4 november
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D e grote geïntegreerde oliereuzen,
zoals het Franse Total, houden
drie indicatoren nauwgezet in de

gaten. De belangrijkste is natuurlijk de
olieprijs, die langzaam herstelt van het
dieptepunt aan het begin van het jaar.
De tweede belangrijke variabele is de
aardgasprijs, maar daar is nog geen her-
stel merkbaar, en Total verwacht door
het overaanbod geen duurzame prijsstij-
gingen op de aardgasmarkt de volgende
jaren. Tot slot spelen ook de raffinage-
marges een hoofdrol voor de winstge-
vendheid, zeker de
voorbije kwartalen.
Dankzij relatief hoge
raffinagemarges wis-
ten de oliebedrijven de
klap van de lage olie-
prijzen enigszins te
temperen. Die marges
kregen weliswaar een
flinke tik in de zomer,
maar zouden de vol-
gende kwartalen toch
nog een bron van compenserende win-
sten moeten blijven.

Het samenspel van die drie prijzen
klonk met nog altijd lage olieprijzen, aan-
houdend lage gasprijzen en gedaalde
raffinagemarges behoorlijk dissonant in
het derde kwartaal, wat voor Total een
aangepaste nettowinst van 2,1 miljard
dollar opleverde dit kwartaal. Dat is 25
procent minder in vergelijking met
dezelfde periode van vorig jaar. De
schade valt mee gegeven de tegenval-
lende prijzen, onder meer dankzij een
strikte kostendiscipline. Over de eerste
negen maanden van het jaar daalde de
nettowinst met 30 procent. Dat levert
voorlopig een winst op van 2,42 dollar
per aandeel, zodat de winst per aandeel
dit jaar in de buurt van 3 euro zal landen.
Dat levert een koers-winstverhouding
van 15 op. Dat is vrij hoog en impliceert
dat de markt anticipeert op een winst-
herstel volgend jaar. Dat winstherstel
hangt uiteraard in hoge mate af van een
verder herstel van de olieprijzen. Op lan-
gere termijn kan de markt wel kantelen.
De vraag blijft licht stijgen, terwijl het
aanbod zeker richting 2020 moeite zou
kunnen hebben om de vraag te volgen.

De grote oliebedrijven investeren gevoelig
minder, en dat laat zich stilaan voelen in
een tragere stijging van de productieca-
paciteit. Total geniet nog van productie-
stijgingen dankzij het grote investerings-
programma van de voorbije jaren, dat
gebaseerd was op de veronderstelling
van een olieprijs van minstens 100 dollar
per vat. Vorig jaar steeg de productie met
9 procent en dit jaar met ruim 4 procent.
Tot 2020 rekent Total nog op een produc-
tieverhoging van ruim 5 procent per jaar.
Vanaf 2021 zou de productiestijging dalen

tot 1 à 2 procent per jaar.
Op dit moment kan
Total de lagere olieprij-
zen dus compenseren
met stijgende volumes.
Een herstel van de winst
is ook meer dan wel-
kom om het dividend
op peil te houden. Olie-
bedrijven worden vaak
gekocht voor het divi-
dendrendement, wat bij

Total rond 5,5 procent bruto schommelt.
Om dat dividend te behouden moeten
de kasstromen in evenwicht zijn, wat
betekent dat er na de investeringen nog
voldoende cashflow moet overblijven
om het dividend te financieren. Dat lukt
niet tegen de huidige, relatief lage olie-
prijzen. In 2017 zou de cashflow vol-
doende zijn om het dividend te financie-
ren bij olieprijzen van 55 dollar per vat.
z

Conclusie
Van de westerse oliebedrijven toonde
Total zich het beste bestand tegen de
lage olieprijzen. Het bedrijf is ook
goed geplaatst om te profiteren van
een hogere olieprijs. Een herstel van
de olieprijzen tot 50 à 60 dollar zit al
gedeeltelijk in de koers, maar tegen
die olieprijzen kan het dividendren-
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Klaar voor hogere olieprijzen
TOTAL

EEN SCENARIO MET
STIJGENDE

OLIEPRIJZEN ZOU EEN
STEVIGE WINSTBOOST
BETEKENEN VOOR

TOTAL.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 4 november

Munt: euro
Markt: Euronext Parijs
Beurskapitalisatie: 
K/w 2015: 11
Verwachte k/w 2016: 15
Koersverschil 12 maanden: -2%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10%
Dividendrendement: 5,5%
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Met de banksector mee onderuit
VASCO DATA

Aandelen

Het voorspelt meestal weinig goeds
als een bedrijf een week eerder
dan gepland met voorlopige

kwartaalcijfers komt. Dat was ook het
geval met de Belgisch-Amerikaanse
beveiligingsgroep Vasco Data Security.
Na een eerder tegenvallende eerste jaar-
helft in vergelijking met vorig jaar wer-
den nu de omzet- en winstprognoses
voor het volledige boek-
jaar 2016 verlaagd.

Drie maanden geleden
ging Vasco nog uit van
een omzet tussen 205 en
215 miljoen dollar. Die
omzetvork werd nu ver-
laagd naar 185 tot
195 miljoen dollar. Vorig boekjaar reali-
seerde de groep nog een recordomzet
van 241,2 miljoen dollar. De omzetdaling
is op zich geen nieuws, want die was al
langer aan de markt getelefoneerd. Na
de eerste jaarhelft klokte de omzet af op
101,1 miljoen dollar, 21 procent minder
dan vorig jaar. 2015 was wel een uitzon-
derlijk goed jaar dank zij een groot con-
tract van Rabobank. Het ging over een
grote hardwarebestelling die dit jaar geen
vervolg kreeg. Analisten en investeerders
hadden gehoopt op een betere tweede
jaarhelft, maar de omzetwaarschuwing
heeft die hoop de kop ingedrukt. Vasco
kwam voor het lopende kwartaal op een
omzet van 43,6 miljoen dollar, tegenover
een consensusverwachting van 51 mil-
joen dollar.

Het management verklaart de minder
goede gang van zaken door de langere
verkoopcycli in Europa. Dat de bank-
sector in zwaar weer zit, was al langer
bekend. Maar dat heeft blijkbaar ook een
impact op de uitgaven voor beveiliging.
Dat is een tegenvaller voor Vasco, waar
de financiële sector instaat voor 80 pro-
cent van de groepsomzet. De beveili-
gingsgroep heeft naar eigen zeggen meer
dan de helft van de grootste 100 banken
als klant. Vasco houdt het erop dat de
orders alleen maar werden uitgesteld,
niet afgesteld. Dat zal de komende kwar-
talen moeten blijken. Een andere tegen-
valler komt van de winstgevendheid.
De operationele uitgaven stegen in de
eerste jaarhelft met 49 procent op jaar-

basis, naar 66 miljoen euro. Gekoppeld
aan een lagere omzet zorgde dat voor
een forse daling van de marges.

Vasco investeerde meer in verkoop,
marketing en onderzoek en heeft ook
extra personeel aangeworven. Daarnaast
werden nieuwe datacenters opgericht
in Europa en Australië. De operationele
winst daalde in de eerste jaarhelft met

80 procent naar 6,5 mil-
joen euro. Dat komt over-
een met een marge van 6
procent, tegenover nog 24
procent een jaar eerder.
Het management wou
dan ook de eerdere prog-
nose van 10 tot 12 procent

voor het volledige boekjaar niet langer
herhalen. Zonder rekening te houden
met de afschrijving van goodwill en de
toekenning van aandelenopties oogden
de cijfers iets minder dramatisch. Op die
basis daalde de operationele winst met
63 procent naar 11,7 miljoen dollar. Een
nieuwe margedoelstelling voor 2016
werd niet gegeven.

Toch moet de situatie bij Vasco niet
worden gedramatiseerd. Het bedrijf is
al 54 opeenvolgende kwartalen winst-
gevend. Daar komt er nog minstens een
bij, want voor de drie maanden tot eind
september wordt opnieuw een beschei-
den nettowinst vooropgesteld. z

Conclusie
Vasco is al langer een veelbelovend
bedrijf maar het potentieel is er om
uiteenlopende redenen nog niet echt
uitgekomen. De afhankelijkheid van
de financiële sector is nog erg groot
en de beveiliging van applicaties, die
hogere marges genereert, is nog
onvoldoende uitgebouwd. Met een
netto cashpositie van 135,9 miljoen
dollar (3,4 dollar per aandeel) is
Vasco financieel wel kerngezond.

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

Munt: dollar
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 574 miljoen dollar
K/w 2015: 30
Verwachte k/w 2016: 26
Koersverschil 12 maanden: -27 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -15%
Dividendrendement: -

VASCO IS AL 54
OPEENVOLGENDE
KWARTALEN

WINSTGEVEND.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 28 oktober
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

De koers van het Mortselse bedrijf Agfa-Gevaert was al
een aantal weken aan het stijgen, toen eensklaps het bericht
kwam dat het Duitse bedrijf Compugroup Medical, dat is
gespecialiseerd in medische software, belangstelling heeft
om Agfa-Gevaert volledig over te nemen. De raad van bestuur
van Agfa-Gevaert bevestigde het nieuws, maar voegde eraan
toe dat ze de belangstelling zal evalueren rekening houdend
met het belang van de aandeelhouders. Het is nog niet zeker
of de besprekingen leiden tot een openbaar bod. Na het
bericht steeg de koers van het aandeel fors. De trend was al
geruime tijd gekeerd naar stijgend. Op 4 euro bevindt zich
de eerste horizontale weerstand van enig belang.

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

Beter dan verwachte derdekwartaalcijfers deden vorige
week de koers van het Nederlandse bankaandeel ING stijgen.
De totale opbrengsten van de bank kwamen 9 procent hoger
uit op 4,36 miljard euro, dankzij 8 procent hogere rentebaten
en 15 procent hogere provisie-inkomsten. Al die cijfers over-
troffen de verwachtingen van de analisten. De voorzieningen
voor slechte leningen bleven nagenoeg ongewijzigd op
265 miljoen euro. In vergelijking met dezelfde periode van
vorig jaar maakte de nettowinst van ING een sprong met 
22 procent tot 1,34 miljard euro. De kernkapitaalratio CET1
steeg naar 13,5 procent. De trend van het aandeel keerde
weer naar stijgend. Een doorbraak boven 12 euro geeft een
technisch aankoopsignaal.

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

Teleurstellende cijfers over het derde kwartaal van Novo
Nordisk, het farmabedrijf dat is gespecialiseerd in producten
tegen diabetes, leidden tot een forse koersdaling met meer dan
15 procent in één dag. De operationele winst daalde in het
derde kwartaal met 1 procent. Voor het volledige boekjaar hal-
veerde de groep haar prognose voor de groei van de operati-
onele winst van 10 tot 5 procent. Dat heeft vooral te maken
met de lagere prijzen voor de insulineproducten van het bedrijf
in de Verenigde Staten, waar Novo Nordisk steeds grotere kor-
tingen moet toestaan. Sinds de top van augustus 2015 is de
koers van Novo Nordisk bijna gehalveerd. De trend ontwikkelt
zich overduidelijk à la baisse en het aandeel moet een nieuwe
bodem vinden. Op 250 Deense kronen ligt een weerstand.

Markt in beeld

De derdekwartaalcijfers van AB InBev vielen tegen. Dat
leidde tot een koersdaling van het aandeel met zowat 5 procent.
De netto-opbrengsten kwamen 2,8 procent hoger uit, maar
de ebitda verzwakte met 2 procent. Per aandeel werd 0,83 dollar
verdiend, zonder rekening te houden met eenmalige kosten.
Brazilië presteerde zwak met een volumedaling met 4,1 procent,
een gevolg van de economische crisis in het land. Door die
teleurstellende cijfers stelde AB InBev zijn prognose voor een
omzet die sneller groeit dan de inflatie bij tot een groei in de
lijn van de inflatie. Het aandeel ontwikkelt zich al lange tijd
neutraal tussen 100 en 120 euro. Een uitbraak uit die zone
bepaalt de nieuwe richting. Op 100 euro ligt steun.
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De omzet van Telenet is in het derde
kwartaal stevig gegroeid tegen-
over vorig jaar (+35%), vooral

door de overname van Base. Laten we
Base uit de cijfers, dan steeg de omzet
slechts met 1 procent. Dat is minder dan
verwacht. Maar er is ook goed nieuws.
De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda)
bedraagt 295,3 miljoen euro, of 22 procent
meer dan een jaar eerder. Door fors lagere
financiële kosten is de nettowinst vijf
keer hoger dan in het derde kwartaal
van vorig jaar. De WIGO-formule met
vast en mobiel bellen, internet, digitale
televisie en een gezamenlijke datalimiet
voor het hele gezin doet het uitzonderlijk
goed.

Na een dip tot 38 euro eind juni noteert
het aandeel rond 48,5 euro. Dat is net
onder de historische piek van 53 euro.
Het aandeel is erg duur, tegen bijna 
40 keer de jaarwinst. Het is best mogelijk
dat het goede nieuws al voor een groot
deel in de koers verrekend zit. Maar de
aandelen daarom nu verkopen, hoeft

niet. Met opties kunnen aandeelhouders
het rendement op hun Telenet-aandelen
verhogen. Hebt u geen aandelen, niet
getreurd. Met opties kunt u ze goedkoper
aankopen.

Extra rendement halen
Schrijf call dec 50 aan 0,90 EUR

Schrijf bijvoorbeeld de call december
50. U incasseert daarvoor 0,90 euro. Als
de koers tegen eind december 50 euro
of minder bedraagt, mag u de aandelen
en de premie houden. Door het schrijven
van de optie hebt u in minder dan twee
maanden ongeveer 2 procent rendement
gehaald. Als u dezelfde call schrijft, maar
met vervaldatum januari 2017, krijgt u
daar anderhalve euro voor. Uw rende-
ment bedraagt dan 3 procent op drie
maanden. Elke medaille heeft echter een
keerzijde. Als de koers van het aandeel
boven 50 euro stijgt, moet u wellicht ver-
kopen. U ontvangt dan 50 euro per aan-
deel, plus de premie van 0,90 euro die
u al op zak had.

Aandelen goedkoper kopen
Schrijf put jan 49 aan 2,50 EUR

Niet iedereen bezit aandelen van Tele-
net. Maar wie nu interesse heeft om dat
aandeel te kopen, moet wel erg diep in
de buidel tasten. Daarom is een geschre-
ven put geen slecht idee. Voor het recht
om aandelen van Telenet aan u te kunnen
verkopen, betaalt de koper van de optie
2,50 euro. Bedraagt de koers van het aan-
deel tegen eind januari 49 euro of meer,
dan zal de optiebezitter niet reageren. Hij
zou u dan de aandelen moeten leveren
tegen 49 euro, terwijl hij er op de beurs
meer voor zou kunnen krijgen. De premie
van 2,50 euro per putoptie is dan wel van
u. Zakt de koers onder 49 euro, dan zal
de optie wellicht worden uitgeoefend. U
koopt dan tegen 49 euro, verminderd
met de ontvangen premie van 2,50 euro.
Voor 46,50 euro zijn de aandelen van u.
Dat is 4 procent onder de huidige koers.
De handel in opties op Belgische aandelen
is doorgaans beperkt. Het is dus raad-
zaam elk order te limiteren. z

Extra rendement op Telenet

Opties

De grondstoffen presteerden dit jaar
al vrij goed, maar dat was vooral
te danken aan de prijsstijgingen

van energie en de meeste metalen. De
granen deden het een stuk minder goed.
De prijzen van tarwe en mais zijn dit
najaar teruggevallen tot dieptepunten
die ze in geen jaren hebben bereikt. De
tarweprijs zakte in september zelfs tot
het laagste niveau in tien jaar.

Tarwe kreunt onder een opeenvolging
van goede oogsten en hoge voorraden.
Rusland, Canada en de Verenigde Staten
zijn de belangrijkste exporteurs van het
graangewas. Rusland had dit jaar een
erg goede oogst, met dank aan de milde
winter. Ook in de Verenigde Staten bevin-
den de tarwevoorraden zich op het hoog-
ste peil sinds het oogstjaar 1987-1988.
Wereldwijd was de beschikbare tarwe-
voorraad zelfs nooit zo groot. De voorbije
weken deed de tarweprijs enkele schuch-
tere pogingen om te herstellen, maar
voorlopig blijft de overmacht van de

sterke oogsten en de hoge voorraden te
groot. De stijging van de Amerikaanse
dollar was de jongste weken evenmin
een hulp. De maisprijs piekte in juni,
maar werd in de zomer 30 procent goed-
koper. De evolutie van de maisprijs liep
grotendeels gelijk met die van tarwe. In
de Verenigde Staten, de grootste expor-
teur van het graangewas, zal de
opbrengst per hectare dit oogstjaar een
nieuwe piek bereiken. De Amerikaanse
maisvoorraden waren in 29 jaar niet meer
zo hoog. Onlangs verhoogde ook de
International Grains Council haar prog-
nose voor de mondiale maisproductie
en de eindvoorraden.

Toch verschuift de aandacht van de
markt stilaan naar de stand van zaken
op het zuidelijke halfrond (voor mais)
en de oogst van volgend jaar (voor tarwe).
Het inzaaien van mais in Brazilië en
Argentinië is gestart, maar het weerfe-
nomeen La Niña kan ertoe leiden dat de
opbrengsten lager zijn dan verwacht.

Ook voor tarwe zijn er wolken aan de
horizon. De prognose voor de Indiase
oogst werd verlaagd, zodat het land meer
tarwe moet invoeren. Ook de opbrengst
in Australië, de vierde exporteur ter
wereld, lijkt tegen te vallen. Europa
kampt dan weer met kwaliteitsproble-
men, waardoor er minder hoogwaardig
tarwe is en meer tarwe voor veevoer. In
de Verenigde Staten is de hoeveelheid
landbouwoppervlakte voor de teelt van
wintertarwe sinds 1913 niet meer zo klein.

We denken dat het neerwaartse prijs-
risico voor tarwe en mais beperkt is.
Gezien het erg kleine prijsverschil met
mais, hebben we momenteel wel een
voorkeur voor tarwe. Ook de specula-
tieve investeerders beginnen hun kar te
keren. Begin oktober bereikte het aantal
uitstaande shortposities (om in te spelen
op verdere koersdalingen) een hoogte-
punt. Die zijn intussen gehalveerd, blijkt
uit cijfers van de Commodity Futures
Trading Commission. z

Perspectieven voor granen verbeteren

Grondstoffen
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Portefeuille

Lange tijd leken de markten ervan
uit te gaan dat Hillary Clinton de
eerste vrouwelijke president van

de Verenigde Staten zou worden. Maar
eind oktober heropende de FBI het
onderzoek naar e-mailgate. Dat deed
de kansen van opponent Donald
Trump zo opveren dat de markten
opnieuw beducht werden voor een
overwinning van de omstreden Repu-
blikeinse kandidaat en de hele week
op de verkoopknop drukten. Dat
gebeurde zowel op Wall Street, maar
ook nadrukkelijk in Europa, dat vreest
voor isolatie en handelsconflicten. Begin
deze week was er een opleving door

het besluit van de FBI dat Hillary Clin-
ton wel onvoorzichtig is geweest met
haar e-mailverkeer, maar dat er geen
strafbare feiten aan het licht zijn geko-
men. Op het moment dat we dit num-
mer afsloten, wisten we nog niet wie
de nieuwe president van de Verenigde
Staten werd.

Argen-x: vier fase II-studies
We geven na de update over het derde

kwartaal nog eens een stand van zaken
bij het Belgisch-Nederlandse biotech-
bedrijf Argen-x. De technologie van
Argen-x is gebaseerd op antistoffen van
lama’s, maar maakt in tegenstelling tot

de kleine nanobody’s van Ablynx
gebruik van de grotere antilichamen.
Zijn zelf ontwikkelde technologische
platform Simple, onlangs nog gelau-
werd door Frost & Sullivan, werd later
aangevuld met ingelicentieerde tech-
nologieën – Nhance, Abdeg en Potel-
ligent – die de werking, de dosering en
de productiekwaliteit van de antilicha-
men verbeteren.

Het onderzoek spitst zich toe op de
ontwikkeling van antibody’s tegen kan-
ker en immuniteitsziekten. Voor het
jaareinde start een eerste fase II-studie
met het beloftevolle auto-immuunan-
tilichaam ARGX-113 voor de indicatie

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2016 Sinds 01/01/2016
+2,6% -9,6%

 -7,0% +1,8%

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

De schaduw van Trump

Aankoop: -
Verkoop: -
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kankers – T-cell Lymphona (TCL,
samen met romidepsin) en acute mye-
loid leukemia (AML, met azacitidine)
– waarin CD70 een belangrijke rol
speelt. Voor zowel ARGX-113 als
ARGX-110 krijgen we in december nog
resultaten van lopende fase I-studies.

De rekrutering in de fase I-studie met
ARGX-111, een middel gericht op uit-
gezaaide kankers, werd afgerond.
Argen-x zal met dat middel geen eigen
fase II-studie opstarten, maar hoopt in
2017 een partner te vinden. Eerder dit
jaar verbaasde het biotechbedrijf door
voor ARGX-115, een preklinisch middel
in kankerimmunologie, een fantasti-
sche deal af te sluiten met AbbVie, met
bijbehorende mijlpaalbetaling van
40 miljoen dollar. Als twee preklinische
stappen worden opgeleverd tegen de
eerste helft van 2018, volgen nog twee
mijlpaalbetalingen van 10 miljoen dol-
lar. Daarna moet AbbVie beslissen over
het nemen van een licentie. Eerder wer-

den al twee moleculen uitgelicentieerd,
aan Bird Rock Bio (reumamiddel in
fase I) en Leopharma (preklinisch pro-
duct tegen huidontstekingen). 

Argen-x werkt ook nauw samen met
topacademische centra via het Innova-
tive Acces Program. We verwachten uit
die samenwerkingen de komende jaren
nieuwe preklinische kandidaat-genees-
middelen. Belangwekkend was de dub-
bele kapitaalverhoging eerder dit jaar,
voor in totaal 46 miljoen euro, die nage-
noeg volledig onderschreven werden
door bekende Amerikaanse investeer-
ders (onder meer Federated, Perceptive
Advisors en MPM). Daardoor beschikte
de groep eind september over een zeer
comfortabele kaspositie van 103,1 mil-
joen euro (5,6 miljoen euro cashburn in
het derde kwartaal). Het aandeel is na
een sterke periode toe aan een adem-
pauze. We bevestigen ons koopadvies,
rekening houdend met het bovenge-
middelde biotechrisico (rating 1C). z

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

myasthenia gravis, een zeldzame spier-
ziekte. Bij positieve fase II-resultaten
wordt een zogenoemde proof of concept
(werkzaamheid bij zieke patiënten)
afgeleverd, een zeer belangrijke stap
in de waardecreatie. De eerste resulta-
ten verwachten we vanaf eind 2017.

In het eerste kwartaal van 2017 start
met ARGX-113 een tweede fase II-stu-
die, bij patiënten met ITP, een ziekte
waarbij eigen antilichamen bloedplaat-
jes aanvallen, met verwachte resultaten
in 2018. Beide studies kunnen de
waarde van ARGX-113 enorm verho-
gen, aangezien het werkingsmecha-
nisme toepasbaar is bij elke auto-
immuunziekte, en dus ook bij grote
indicaties zoals reuma en lupus.

Een tweede molecule in eigen ont-
wikkeling is ARGX-110, een middel in
kankerimmunologie dat zich richt op
een nieuwe target (CD70). Met ARGX-
110 starten dit jaar nog twee fase II-
combinatiestudies bij zeldzame bloed-

Landbouw
� CF Industries: aandelen en obligaties
staan onder druk, nadat bekend raakte
dat een belangrijke kredietlijn werd
gehalveerd van 1,5 miljard naar
750 miljoen dollar. Het management
gaf wel aan dat de verkopen en de
prijzen aan het eind van het kwartaal
weer begonnen te stijgen. We komen
hier binnenkort op terug.

� Potash Corp: de voorgestelde
fusieoperatie van gelijken met de
Canadese sectorgenoot Agrium
(Potash Corp.-aandeelhouders krijgen
52 procent van de nieuwe groep en die
van Agrium 48 procent) werd met een
overweldigende meerderheid
goedgekeurd. Afhandeling voorzien
tegen midden 2017. We komen hierop
terug in het volgende nummer. De

analyse verschijnt vandaag, 
10 november, op de website.

Vergrijzing
� Mithra Pharmaceuticals: neemt in
onderling overleg afscheid van CFO
Steven Peeters.

� MDxHealth: deed een succesvolle
plaatsing van 4,52 miljoen aandelen
tegen 4,5 euro per aandeel, zodat
20,4 miljoen euro werd opgehaald. 
De operatie werd uitgevoerd na een
forse omzetstijging van 122 procent 
in het derde kwartaal, maar 
MDxHealth blijft voorlopig
verlieslatend. Vandaar de laatste
kapitaaloperatie. We komen hierop
uitgebreid terug in het volgende
nummer. Op onze website verscheen
de analyse al op vrijdag 4 november.
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Inflatie was de voorbije jaren de minste
zorg van de Europese beleggers. Sinds
kort is een kentering ingezet, en in

oktober werd in de eurozone de hoogste
inflatie sinds juni 2014 opgetekend. De
oorzaken zijn de aansterkende economie
en de stijging van de energieprijzen.
Daarnaast blijkt de Chinese groeivertra-
ging al bij al mee te vallen, wat een
bodem heeft gezet onder de dalende
grondstoffenprijzen – een andere belang-
rijke oorzaak van de lage inflatie tijdens
de voorbije jaren. De Nationale Bank van
België verwacht dat de stijgende olieprijs
de inflatie verder zal doen toenemen.
Volgend jaar zou de inflatie in de euro-
zone 1,3 procent bedragen, tegenover
nauwelijks 0,3 procent dit jaar.

Hoofdsom of coupon
Voor obligatiebeleggers is inflatie slecht

nieuws: de vaste coupon en de terugbe-
taling van de initiële hoofdsom op de
eindvervaldag beschermt de belegger
niet tegen de dalende koopkracht. Een
obligatiebelegger kan zich wel indekken
tegen de inflatie via inflatiegelinkt papier.
Bij die obligaties wordt de hoofdsom
geïndexeerd voor inflatie. De belegger
ontvangt op de vervaldag de geïn-
dexeerde hoofdsom. Bij inflatie stijgt de
hoofdsom, bij deflatie zakt die opnieuw,
al geldt bij de meeste inflatiegelinkte

obligaties dat de hoofdsom nooit onder
de oorspronkelijke uitgifteprijs van 
100 procent kan zakken. De coupon
wordt jaarlijks berekend op de geïn-
dexeerde hoofdsom. Stel dat een infla-
tiegelinkte obligatie een coupon van 
3 procent biedt en de inflatie 2 procent

bedraagt. De belegger ontvangt dat jaar
dan een coupon van 3 procent op de
geïndexeerde hoofdsom van 102 procent
(100 + 2 % inflatie), of 3,06 procent.

Van sommige inflatiegelinkte obliga-
ties wordt de coupon geïndexeerd, maar
die komen minder voor. Door het index-

Obligaties

Beschut tegen de inflatie

Ω De sterk groeiende
Duitse mediagroep Pro-
SiebenSat. 1 Media AG
is een opvallende uit-
schieter in het moeilijke
medialandschap. In de
eerste negen maanden
zag ze haar inkomsten
met 17 procent toene-
men tot 2,55 miljard
euro. De bedrijfswinst
klokte 7 procent hoger
af op 470 miljoen euro.

Ω De groep is actief in
meerdere segmenten.
Zo baat ze klassieke
televisiezenders uit in
Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland. Die zijn
zeer winstgevend, met
een recurrente rebitda-
marge van 29,5 pro-
cent op een licht stij-
gende omzet (+2 % tot
472 miljoen euro). De
omzetgroei komt echter

vooral van digitaal
entertainment (+23%),
digital ventures & com-
merce (+44%) en con-
tentcreatie en -verkoop
(+34%), hoewel die met
een recurrente rebitda-
marge van respectieve-
lijk 3,9 procent, 21,9
procent en 10,1 pro-
cent minder winstge-
vend zijn dan de televi-
siezenders.

Ω Dankzij die opvallende
mix van activiteiten –
ProSiebenSat. 1 nam
onlangs nog een meer-
derheidsbelang in Par-
ship Elite Group, bekend
van de onlinedatingweb-
sites – is de groep
sterk gewapend tegen
de internetrevolutie.
Hoewel het eigen ver-
mogen (658 miljoen
euro) op het eerste
gezicht maar mager

afsteekt tegenover de
netto financiële schuld
van de groep (2,4 mil-
jard euro), is die schuld
beheersbaar. De totale
intrestlast bedroeg in
de eerste negen maan-
den 68 miljoen euro,
tegenover een bedrijfs-
winst van 470 miljoen
euro.

Ω De obligatie van ProSie-
benSat. 1 in de selectie
heeft een looptijd van
4,5 jaar (tot 15 april
2021) en biedt een cou-
pon van 2,625 procent.
De obligatie noteert
tegen 107 procent, wat
resulteert in een bruto-
rendement van 1 pro-
cent. De uitgever kan
de obligatie vervroegd
terugbetalen tegen 
100 procent vanaf 
15 januari 2021.

OBLIGATIE VAN DE WEEK

ProSiebenSat. 1 Media AG 2,625 % 15/04/2021 EUR



atiemechanisme is de coupon op infla-
tiegelinkte obligaties doorgaans lager
dan die op gewone obligaties. Belangrijk
om te weten is dat niet enkel roerende
voorheffing wordt ingehouden op de
periodieke coupon, maar ook op de
meerwaarde op de eindvervaldag (het
verschil tussen de geïndexeerde hoofd-
som en de oorspronkelijke hoofdsom).

Obligations assimilables
De voorbije jaren waren inflatiege-

linkte obligaties in euro niet bijster
populair, gezien de dreigende deflatie
in de eurozone. De Bloomberg Barclays
Euro Government Inflation Linked
Bond-index schommelt sinds juli 2014
rond hetzelfde niveau. Inflatiegelinkte
obligaties in euro worden vooral uitge-
geven door overheden en banken. De
obligaties die overheden uitgeven, zijn
de meest voor de hand liggende keuze,
gezien hun grotere liquiditeit en hun
hogere kredietwaardigheid. België heeft

vorig jaar voor het eerst een inflatiege-
linkte obligatie uitgegeven voor grote
beleggers. De grootste uitgever van dat
soort papier in euro is Frankrijk. Het
land geeft regelmatig twee soorten infla-
tiegelinkte obligaties uit: de OATi en
OAT€i (OAT staat voor obligations assi-
milables du Trésor, of obligaties uitgege-
ven door de Franse schatkist). Beide
bieden een vaste coupon, die wordt
berekend op de geïndexeerde hoofd-
som. Bij OATi wordt de hoofdsom geïn-
dexeerd aan de hand van de Franse con-
sumptieprijsindex, bij OAT€i is dat de
geharmoniseerde prijsindex van de
eurozone. De break-eveninflatie – het
inflatiepeil waaraan het rendement
gelijk is aan dat van gewone overheids-
obligaties – bedraagt voor Franse infla-
tiegelinkte overheidsobligaties op tien
jaar 0,9 procent. Beleggers die zich ver-
wachten aan een hogere inflatie dan de
break-eveninflatie, kopen dus het beste
de inflatiegelinkte obligatie.

Die bescherming is niet gratis. Het
inkoopprogramma van obligaties van
de Europese Centrale Bank heeft de koer-
sen van alle euro-overheidsobligaties –
inclusief de inflatiegelinkte overheids-
obligaties – de hoogte ingejaagd, zozeer
dat nieuwe uitgiftes tegen negatieve ren-
dementen noteren. Dat is ook het geval
met de twee recentste uitgiftes van de
Franse schatkist. De nieuwe OAT€i op
zeven jaar en negen maanden (met ver-
valdag op 25 juli 2024) met een coupon
van 0,25 procent noteert vandaag tegen
111 procent. De nieuwe OAT€i op tien
jaar en negen maanden (met vervaldag

op 25 juli 2027) met een coupon van 
1,85 procent noteert maar liefst boven
130 procent. Hetzelfde geldt voor de zes
Duitse inflatiegelinkte overheidsobliga-
ties die in omloop zijn, met looptijden
van 1,5 tot 29,5 jaar. Blijft de inflatie de
komende jaren uit, dan zit u opgescheept
met een negatief rendement.

Inflatiegelinkte tracker
Een interessant en goedkoop alternatief

voor kleine beleggers – die hun obliga-
tieportefeuille moeilijk voldoende kun-
nen diversifiëren tegen een lage kostprijs
– is Lyxor EuroMTS Inflation Linked
Investment Grade (DR) UCITS ETF
(Euronext Parijs, ticker: MTI, Isin-code:
FR0010174292). Die tracker volgt de MTS
Mid Price Investment Grade Inflation-
Linked Bond-index, die de prestatie van
de grootste en meest verhandelde infla-
tiegelinkte overheidsobligaties van de
eurozone meet. Tegen 0,2 procent jaar-
lijkse beheerkosten kunt u via die tracker
beleggen in een goed gediversifieerde
portefeuille van Franse (45,6%), Italiaanse
(31,2%), Duitse (16,8%) en Spaanse (6,3%)
inflatiegelinkte overheidsobligaties.

Tegenover de topkredietwaardigheid
van Duitsland (AAA bij S&P, Aaa bij
Moody’s) en Frankrijk (AA bij S&P, Aa2
bij Moody’s) moet de lagere kredietra-
tings van Italië (BBB- bij S&P, Baa2 bij
Moody’s) en Spanje (BBB+ bij S&P, Baa2
bij Moody’s) er wel bijnemen. Een
belangrijk detail: deze tracker keert geen
coupons uit. De coupons van de obliga-
ties in de tracker worden automatisch
gekapitaliseerd (geherinvesteerd). z
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Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate 4,75% 08/04/20 103,8 3,6% 1000             NR
EUR UCB 4,125% 04/01/21 112,7 1,0% 1000             NR
EUR ProSiebenSat.1 Media AG 2,625% 15/04/21 107,1 1,0% 1000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 106,5 1,9% 1000             NR
EUR Studio100 3,35% 23/06/22 106,4 2,1% 1000             NR
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 105,1 1,5% 1000             NR
USD PotashCorp 3% 01/04/25 98,5 3,2% 2000             BBB+
USD AbbVie 3,2% 14/05/26 99,0 3,3% 2000             A-
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 113,1 2,0% 100             BBB+
NOK Daimler AG 2% 01/10/20 101,7 1,6% 10.000             A-
SEK EIB 1,75% 12/11/26 106,1 1,1% 10.000             AAA
CAD Total Capital 2,125% 31/01/20 101,0 1,8% 2000             A+
AUD National Australia Bank 4,125% 06/06/19 103,7 2,6% 2000             AA-
NZD ANZ Banking Group 5,625% 22/10/19 106,5 3,3% 2000             AA-
ZAR EIB 7,5% 10/09/20 98,1 8,1% 5000             AAA
TRY EIB 9,125% 07/10/20 99,5 9,3% 1000             AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand . Evol. 1j

EUR/USD 1,1065 +1,2%

EUR/GBP 0,8870 +26,9%

EUR/NOK 9,0517 -2,9%

EUR/SEK 9,8980 +5,4%

EUR/CAD 1,4810 +3,8%

EUR/AUD 1,4430 -5,1%

EUR/NZD 1,5135 -6,1%

EUR/ZAR 14,9020 -0,9%

EUR/TRY 3,4435 +10,5%
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DONDERDAG 10 NOVEMBER
Aegon: resultaten Q3
Cofinimmo: resultaten Q3
Deutsche Telekom: resultaten Q3
Disney: resultaten Q4 2015-2016
Engie: resultaten Q3
EVS: resultaten Q3
Montea: tradingupdate Q3
Qrf: tradingupdate Q3
Siemens: resultaten Q3
Xior: resultaten Q3

VRIJDAG 11 NOVEMBER
Boskalis: tradingupdate Q3
Texaf: tradingupdate Q3

DINSDAG 15 NOVEMBER
Sioen Industries: tradingupdate Q3

WOENSDAG 16 NOVEMBER
ABN-AMRO: resultaten Q3
Ageas: resultaten Q3
Delta Lloyd: resultaten Q3
IBA: tradingupdate Q3

Ik koos voor een uitbetaling in aan-
delen bij het keuzedividend van Bolloré.
Is het normaal dat ik hierop roerende
voorheffing moest betalen, en dat de
nieuwe aandelen een andere Isin-code
hebben? Via welke code raadt u aan om
aandelen bij te kopen?

Het gewone aandeel van Bolloré
noteert met de Isin-code FR0000039299.
De aandeelhouder mocht in september
kiezen tussen een uitbetaling van het
interim-dividend in cash (0,02 euro per
aandeel), of in nieuwe aandelen
(2,97 euro per aandeel). In beide scena-
rio’s is 27 procent roerende voorheffing
verschuldigd. De 4,1 miljoen nieuwe
aandelen kregen een andere Isin-code
(FR0013201365). De reden is dat die aan-
delen pas vanaf 1 januari 2017 dezelfde
dividendrechten hebben als de gewone
aandelen, en bijgevolg niet in aanmer-
king komen voor het slotdividend in
juni 2017 (0,04 euro per aandeel in 2016).
Na het slotdividend worden de aandelen
met Isin-code FR0013201365 samenge-
voegd met de bestaande. Vanaf dan note-
ren ze met de gewone Isin-code
FR0000039299.

We vinden het een uitstekend idee om
aandelen Bolloré bij te kopen, maar dan
enkel via de gewone code. Het aandeel
noteert ruim 40 procent onder de piek
van 5,27 euro in het voorjaar van 2015.
Nadat de flamboyante topman Vincent
Bolloré in het voorjaar van 2015 dicht bij
de piek aandelen had verkocht, heeft hij
er de jongste maanden bij gekocht, en
dat vinden we een sterk signaal.

Wie in Bolloré belegt, zet in de eerste
plaats in op het Afrikaanse groeipoten-
tieel. De holding beschikt over het groot-
ste logistieke netwerk op het continent
en is er onder meer de eigenaar van
zeventien havenconcessies. Die activiteit
levert systematisch ruim 80 procent van
de bedrijfswinst (ebit), maar kende een
mindere eerste jaarhelft (omzet -8 % en
ebit -12%). Daarnaast zijn er Bolloré Ener-
gie, de tweede distributeur van huis-
houdbrandstoffen in Frankrijk; de com-

municatie- en mediapool, met vooral
een belang van 60 procent in Havas; en
de afdeling opslag van elektriciteit, met
forse investeringen in herlaadbare bat-
terijen. Daarnaast heeft Bolloré heel wat
financiële belangen, die eind juni een
totale beurswaarde van 4,23 miljard euro
hadden. Bij die participaties valt vooral
het agressieve bijkopen van aandelen
van de mediagigant Vivendi op. De posi-
tie werd onlangs uitgebreid van 15 tot
meer dan 20 procent, met plannen om
29 procent van de stemrechten te ver-
werven tegen april 2017.

Bolloré ziet duidelijk heel wat waar-
depotentieel. We verwachten op termijn
extra waardecreatie door de vereenvou-
diging van de complexe vennootschaps-
structuur tussen topman Vincent Bolloré
en de holdingvennootschap Bolloré. Een
blijver voor de voorbeeldportefeuille
(rating 1B). z

Lezersvraag

HET IS EEN UITSTEKEND
IDEE AANDELEN VAN

BOLLORE BIJ TE KOPEN.

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

CHAT MEE OVER DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN

Vandaag DONDERDAG 10/11 VAN 12 TOT 13 UUR is er opnieuw een chatsessie.
We kunnen het onder meer hebben over de impact van de Amerikaanse verkiezingen
op de financiële markten. Chat mee op http//insidebeleggen.be/chat! 

Vrijdag 4/11
• Mdx Health 
• Rio Tinto
• Total

Maandag  7/11 
• Apple 
• Opties Telenet
• Derivaten Tarwe

Dinsdag 8/11  
• Coca-Cola
• Orange Belgium
• Lezersvraag Bollore

Woensdag 9/11  
• Bpost
• PDF nummer 45

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

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.
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