
112 JANUARI 2016 INSIDE BELEGGEN

www.insidebeleggen.be

12 januari 2016 - nr. IB 2A
Jaargang 45
Afgiftekantoor Antwerpen
P509535
Verschijnt 2 keer per week

Een van onze verwachtingen voor
2016 is dat, tegen de algemene
consensus in, een einde komt

aan de nu al bijna vijf jaar durende
berenmarkt van het goud en de goud-
mijnen. De dalende tendens bracht het
bekendste edelmetaal niet naar 2000,
3000 of 5000 USD per ounce, maar rich-
ting 1000 USD. En de consensus keerde
dat het gele metaal alleen maar verder
kan dalen naar 800 of 500 USD per
ounce. ‘Goud is out’ vat de wijdver-
spreide consensus kort en bondig, maar
correct samen. Daarmee is al de belang-
rijkste voorwaarde aanwezig om een
bodem voor zeer vele jaren te maken.
Het sentiment is uitermate negatief.
Sommige sentiments-
indicatoren staan zelfs
op een dertienjarig
dieptepunt. Daarnaast
is het opvallend dat de
jongste weken en
maanden, in tegenstel-
ling tot de voorgaande
jaren, de goudmijnen het relatief beter
doen dan het edelmetaal zelf. Dat wijst
doorgaans op een nakende bodem. Tot
slot zijn de schuldniveaus in de wereld
blijven stijgen na de financiële crisis,
terwijl de groei van de wereldeconomie
niet echt meer wil aanslaan, ondanks
het uiterst soepele monetaire beleid.
Het rotsvaste vertrouwen in de centrale
banken begint dan ook af te brokkelen.
De onzekerheid daarover zal dit jaar
alleen maar toenemen.

Ergste berenmarkt
De goudprijs mag dan al een zware

daling hebben ondergaan sinds het
voorjaar van 2011, de terugval met 45%
van de goudprijs verbleekt bij de 83%
gemiddelde koersdaling van de goud-
mijnaandelen. Dat betekent dat een
goudmijnaandeel dat in april 2011 op

100 stond, onlangs is neergeploft op
17. In de voorbije halve eeuw was er
nooit zo’n erge berenmarkt voor de
goudmijnsector. Gemiddeld bleef de
daling in het verleden beperkt tot 60%.
Terwijl vijf jaar geleden gemiddeld nog
tot 20 keer de kasstroom voor een
Noord-Amerikaanse goudmijn werd
betaald, is dat vandaag gezakt naar 4,8
keer. Kort geleden werd het gemid-
delde goudmijnaandeel gedumpt tegen
amper 0,5 keer de boekwaarde.

Als we naar de gemiddelde duur van
de stierenmarkt in goudmijnen kijken,
komen we uit op 216 weken of zowat
vier jaar. Veel aantrekkelijker is het
gemiddelde stijgingspercentage van

450%. Hier ligt dus
heel wat potentieel en
daarop willen we uiter-
aard inspelen. De posi-
tie in de Market Vec-
tors Goldminers (tic-
ker GDX), de bekend-
ste tracker op goudmij-

nen, hebben we de voorbije maanden
al uitgebouwd. Daarnaast starten we
nu met de opbouw van een positie in
Franco-Nevada (ticker FNV), het roy-
alty- en streamingbedrijf dat mede door
de lage prijzen van edelmetalen onlangs
een aantal lucratieve overeenkomsten
wist af te sluiten (lees p. 7).

De beurstrend is nu nog opwaarts
gericht. Als dat in de loop van het jaar
zou veranderen, zullen we eerder opte-
ren voor een positie in het edelmetaal
zelf. Een particulier opteert het beste
voor een rechtstreekse belegging in
fysiek goud voor de komende jaren.
Een alternatief is de onrechtstreekse
belegging in een goudtracker, zoals de
SPDR Gold Trust (ticker GLD) of de
Gold Bullion Securities, eerder gericht
op de Europese belegger, met noterin-
gen in Londen en Parijs. �
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Een gelukkig nieuwjaar is het niet
meteen voor aandelenbeleggers.
In die zin stelt de nieuwe spe-

culatiebelasting voorlopig nog geen
probleem. De eerste dagen tonen ook
aan dat we, als aandelenbelegger, dit
jaar een duidelijke strategie moeten
hanteren. Voor ons betekent dat mani-
feste keuzes maken. De hoofdlijnen
zijn dit jaar aandelenposities in het
algemeen geleidelijk aan verminderen
en de cashpositie optrekken, specifieke
thema’s overwegen (in de eerste plaats
landbouw en edelmetalen), oog blijven
hebben voor stabiele dividendwaar-
den en tijdelijk ook nog voor overna-
mekandidaten.

Syngenta: ‘intensieve
gesprekken’

Wat dat laatste betreft, kijken we ook
naar de landbouwwaarde Syngenta.
Op 26 augustus van vorig jaar schrapte
de Amerikaanse concurrent Monsanto
het nochtans verleidelijke bod van
47 miljard USD of 470 Zwitserse frank
(CHF) per aandeel op de Zwitserse
zaden- en vooral gewasbeschermings-
middelengigant. De Zwitsers wilden
zelfs niet praten met de Amerikanen.
Een grote teleurstelling, ook voor ons.

Maar sinds CEO Mike Mack naar de
uitgang werd geduwd, is alles weer
mogelijk. Tijdens de kerstperiode liet
Michel Demare, de voorzitter van de

raad van bestuur van Syngenta, aan
de Zwitserse financiële krant Finanz
und Wirtschaft voor het eerst heel
openlijk verstaan dat nu ook het
management neigt richting een fusie
of een overname, en het dus bereid is
zijn stand alone-positie op te geven.
Aan potentiële partners is er overigens
geen gebrek volgens Demare. Iedereen
praat met iedereen, gezien de mon-
sterdeal tussen du Pont de Nemours
en Dow Chemical en de nog altijd
moeilijke marktomstandigheden door
de lagere inkomens bij de landbou-
wers. Volgens Demare voert de Syn-
genta-top zelfs ‘intensieve gesprek-
ken’.

Strategie wordt 
bepalend in 2016

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
– 4,8% –6,7%
 – 6,6% – 2,8%

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

Aankoop: we kopen 60 aandelen Franco-Nevada tegen maximaal 49,80 USD (NYSE; ISIN-code CA3518581051)  
Verkoop: we hebben 60 aandelen LafargeHolcim verkocht tegen 43,025 EUR (2566,55 EUR)
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De grootste kanshebber voor een
fusie of een overname blijft China
National Chemical Corp., hier beter
bekend als ChemChina, dat in maart
vorig jaar de referentieaandeelhouder
van de Italiaanse bandenproducent
Pirelli uitkocht. Voor ChemChina 
–  de nummer zeven in de wereld van
de gewasbeschermingsmiddelen – zijn
er minder problemen te verwachten
bij de mededingingsautoriteiten en
zelfs Demare gaf toe dat er “signifi-
cante synergie-effecten mogelijk zijn”.
ChemChina heeft in gewasbescher-
ming een wereldmarktaandeel van
5%, tegenover 19% voor Syngenta en

8% voor Monsanto. Maar de Chinezen
hebben de buit zeker nog niet binnen,
al is de groei van de landbouwsector
cruciaal voor hen. Er zijn nog kapers
op de kust, inclusief Monsanto, dat
een derde overnamepoging zou over-
wegen. 470 CHF per aandeel blijkt vol-
gens verschillende bronnen ook voor
ChemChina de referentieprijs te zijn.

De koers reageerde uiteraard positief
op de hernieuwde interesse. Van eufo-
rie is anderzijds ook geen sprake, aan-
gezien de aandeelhouders al eerder
valse hoop op een deal hebben gekoes-
terd. We zijn dan ook uitermate tevre-
den dat we onze positie nog in de peri-
ode van de ontgoocheling hebben kun-
nen opvoeren tot een stevige positie.
Nog steeds koopwaardig (rating 1A)
met het oog op een deal in de komende
weken of maanden. �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

Thema consumptie middenklasse
opkomende landen

� Barco: trading update Q3 leverde
teleurstellend omzetcijfer, maar sterk
orderboek op

� Itau Unibanco Holding: nieuwkomer in de
voorbeeldportefeuille (update)

� Solvay: zou polyamidedivisie willen
verkopen, kan tot 1 miljard EUR
opbrengen; positie aangevuld, mede door
kapitaalverhoging (update)

Energie

� Peabody Energy: positie verhoogd om te
profiteren van tax loss selling

� PNE Wind: tegenvaller in het Verenigd
Koninkrijk

� Uranium Participation: jaarcijfers op 13
januari (update)

� Velcan: kreeg nu ook technisch-
economische vergunning voor Tato-
project (186 MW) in India

Goud en metalen

� ArcelorMittal: koers opgepikt dichtbij
twaalfjarig dieptepunt; positie aangevuld

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen presteren relatief sterk,
positie verder aangevuld (update)

� Rio Tinto: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; sterkste speler bij
grondstoffenreuzen (update)

� Umicore: degelijk Q3, voorzichtigere
jaarprognose

Landbouw

� Deere & Co: beter dan verwachte
resultaten

� Potash Corp.: positie verder verhoogd
om in te spelen op tax loss selling

� Sipef: begon met inkoop eigen aandelen
(update)

� Suedzucker: koers achteruit in aanloop
naar resultaten op 13 januari (update)

� Syngenta: blijft overnamekandidaat voor
2016 (zie boven)

� Tessenderlo: wordt normaal Picanol
Tessenderlo Group na goedkeuring door
buitengewone algemene vergadering op
29 februari (update)

Vergrijzing

� Ablynx: staat voor cruciaal jaar 2016
(lees p. 4)

� Bone Therapeutics: kreeg opnieuw
2 miljoen EUR steun van Waalse
overheid (update)

� Fagron: kreeg van financiers tijd tot eind
maart om financiële positie uit te klaren
(update)

� GlaxoSmithKline: cijfers Q3 boven
analistenconsensus

� MDxHealth: kondigde een partnerschap
aan voor Centraal- en Zuid-Amerika

� Vertex Pharmaceuticals: Europa keurde
uitgebreid gebruik (ook kinderen twee
tot vijf jaar) van Kalydeco en Orkambi,
beide medicijnen tegen taaislijmziekte
(mucoviscidose) goed

(**): de referentie-index voor de prestatievergelijking bestaat uit

de Bel-20-index (1/3), de Eurostoxx50-index (1/3) en de MSCI

World-index in USD (1/3)

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

SYNGENTA NEIGT NU 
ZELF NAAR EEN FUSIE 
OF EEN OVERNAME.



FARMA

Ablynx

Ablynx kon 2015 in stijl afsluiten
met de voltooiing van de rekru-
tering van 35 patiënten voor de

fase IIa-studie met ALX-0171, de eerste
geïnhaleerde nanobody voor de
bestrijding van longinfecties veroor-
zaakt door RSV bij jonge kinderen. De
resultaten van die veiligheidsstudie
volgen binnen enkele maanden.
Ablynx besliste bovendien de studie
uit te breiden met de rekrutering van
baby’s tussen een en vijf maanden
gedurende het resterende RSV-seizoen
in het noordelijk halfrond (resultaten
in de tweede jaarhelft), nadat een onaf-
hankelijk Data Monitoring Committee
toelating had gegeven de minimum-
leeftijdsgrens te verlagen van drie
maanden naar één maand, na de ana-
lyse van de veiligheidsdata van de
eerste vijftien patiënten. Dat is uitste-
kend nieuws, aangezien RSV bij de
jongste baby’s het vaakst voorkomt.

Ablynx bereidt parallel een uitge-
breidere fase IIb-studie voor die eind
2016 zal worden opgestart. Mits posi-
tieve resultaten kan die molecule heel
wat extra waarde creëren, want gezien
de grootte van de RSV-markt –jaarlijks
tot 300.000 ziekenhuisopnames bij
jonge kinderen in de Verenigde Staten
en Europa– wordt aan ALX-0171 een
marktpotentieel tot 1 miljard USD toe-
gedicht. Van een sterk 2015 onthouden

we vooral de beslissing om caplaci-
zumab, het middel ter behandeling
van de levensbedreigende bloedziekte
TTP, zowel in Europa als in de Ver-
enigde Staten zelfstandig te commer-
cialiseren. Daaraan gekoppeld zal in
2017 in Europa een voorlopige goed-
keuringsaanvraag worden ingediend,
en startte in het najaar een fase III-stu-
die met het oog op latere goedkeurin-
gen in Europa (definitief) en de Ver-
enigde Staten.

Verder was er de schitterende tweede
overeenkomst met het Amerikaanse
Merck & Co in het domein van kan-
kerimmunotherapie, waarvan de eer-
ste overeenkomst al sneller dan ver-
wacht een eerste mijlpaalbetaling van
3,5 miljoen EUR opleverde. Ablynx
verwacht dat Merck met die nanobody
de eerste klinische studie zal opstarten
in 2017. Daarnaast waren er nog deals
met kleppers als Genzyme en Novo

Nordisk. Om de steeds matuurdere
pijplijn en de overgang naar een geïn-
tegreerd pharmabedrijf in goede banen
te leiden, haalde Ablynx eind novem-
ber met Robert K. Zeldin een ervaren
nieuwe chief medical officer in huis.

In 2016 kijken we verder in de
tweede jaarhelft uiteraard uit naar de
resultaten van de twee lopende fase
IIb-studies met ALX-0061, het IL-6R-
reumamiddel dat in samenwerking
met AbbVie wordt ontwikkeld. In
tegenstelling tot het JAK-1-reumamid-
del van Galapagos, heeft AbbVie geen
eigen IL-6R-reumamiddel in ontwik-
keling, en bijgevolg zal de licentië-
ringsbeslissing –met een significante
mijlpaalbetaling– volledig afhangen
van de resultaten van de twee fase II-
b studies. Van partner Boehringer
Ingelheim verwachten we de opstart
van een eerste klinische fase I-studie
met een bi-specifieke nanobody in
kankermodellen, wat zal gepaard gaan
met een mijlpaalbetaling. �

Conclusie
Ablynx viel na een sterk slot van 2015
vorige week terug door het slechte
beursklimaat. Maar de echte prijzen
worden later dit jaar uitgereikt. Een
of meer positieve fase II-studieresul-
taten kunnen het bedrijf definitief op
de internationale biotechkaart zetten.
Er is dus ruimte voor verdere koers-
stijgingen, maar blijf rekening houden
met het bovengemiddelde risico dat
eigen is aan biotech.
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Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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INDUSTRIE

Picanol

In de zomer van 2013 werd de zaken-
en de beleggingswereld verrast toen
de West-Vlaamse producent van

weefmachines Picanol –voor 89% in
handen van de industrieel Luc Tack–
aankondigde ongeveer 200 miljoen
eigen overtollige liquiditeiten te willen
gebruiken om de referentieaandeel-
houder van Tessenderlo Group te wor-
den. Dat gebeurde eind dat jaar door
de participatie van 27,6% van de Franse
staatsholding SNPE over te kopen
tegen 22 EUR per aandeel of een totale
aankoopprijs van 192,6 miljoen EUR.

Wat ging een wereldvermaarde weef-
getouwenfabrikant met vooral activi-
teiten in de opkomende landen zoeken
bij een chemiebedrijf dat vooral op
Europa is gericht, met als belangrijkste
activiteiten de productie van gespeci-
aliseerde meststoffen en gelatine? De
uitleg van architect en Trends Manager
van het Jaar Luc Tack was even helder
als verrassend: het zeer cyclische Pica-
nol diende aangevuld met minder con-
junctuurgevoelige activiteiten in een
andere geografische zone. Eenvoudige
risicospreiding dus.

In de twee voorbije jaren nam Tack
via Picanol, maar ook persoonlijk (via
de vennootschap Symphony Mills) elke
gelegenheid te baat –vooral bij de kapi-
taalverhoging– om zijn belang in Tes-
senderlo verder op te drijven. Tegen-

woordig controleert Tack 34,3% van
het chemiebedrijf (31,3% via Picanol,
3% rechtstreeks). Het was dan ook een
minder grote schok, toen werd aange-
kondigd dat Picanol de controle over
Tessenderlo Group neemt en dat het
wordt omgedoopt tot Picanol Tessen-
derlo Group. De fusie tot één Belgische
industriële groep gebeurt door de
inbreng van de industriële activiteiten
van Picanol bij Tessenderlo in ruil voor
de uitgifte, normaal in de eerstvolgende
weken nog, van afgerond 26 miljoen
nieuwe aandelen van Tessenderlo
Group tegen een prijs van 31,5 EUR
per aandeel (premie van 17,5% tegen-
over de koers op moment van aankon-
diging).

Picanol behoudt de eigen cash van
circa 50 miljoen EUR en de opge-
bouwde participatie van 31,3% in het
chemiebedrijf. Dat betekent dat met
een waarde van 811,6 miljoen EUR de

industriële activiteiten in die transactie
50% hoger worden gewaardeerd dan
de waarde op de beurs voor de mede-
deling. Als de deal ook door de alge-
mene vergadering van Tessenderlo
Group wordt goedgekeurd –daar heeft
Luc Tack geen meerderheid– dan krijgt
Picanol de nieuwe naam Picanobel en
wordt het een monoholding, zoals
Tubize dat is voor UCB en Solvac voor
Solvay. Een familiale controleholding
–Picanobel zal bij goedkeuring 57%
van Picanol Tessenderlo Group bezitten
en de facto dus controleren– waarop
traditioneel ook een stevige korting
tegenover de intrinsieke waarde wordt
geplakt.

De koers van Picanol is dan ook
zowat 15% gedaald sinds de aankon-
diging, ondanks de erg hoge waarde-
ring van de industriële belangen. Gere-
kend tegen de huidige Tessenderlo-
koers en met de bijna 3 EUR per aan-
deel cash erbij is nu al sprake van een
kleine 25% discount ten opzichte van
de intrinsieke waarde. �

Conclusie
Picanol evolueert naar Picanobel,
van een wereldvermaarde producent
van weefmachines naar een monohol-
ding boven Picanol Tessenderlo Group,
een industriële groep met vier polen
(agro, biovalorisatie, industriële oplos-
singen en weefmachines). We staan
positief tegenover de transactie en kij-
ken vooral uit naar wat er met de
cashpositie van Picanol zal gebeuren.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Barrick Gold

Het Canadese Barrick Gold is op
basis van de output de grootste
goudproducent ter wereld. Op

basis van de beurswaarde moet de
groep de sectorgenoten Newmont
Mining en Goldcorp laten voorgaan.
In september zakte de koers zelfs naar
het laagste peil in meer dan twee
decennia. Barrick moest de jongste
jaren miljarden dollars afschrijven op
de waarde van activa als Cerro Casale
en Lumwana en het in 2011 overge-
nomen Equinox Minerals. Dat veroor-
zaakte zware nettoverliescijfers en
zette ook de boekwaarde onder druk.

Sinds een aantal kwartalen is Barrick,
ondanks de aanhoudend lage goud-
prijs, weer op het goede spoor. Van
schuldafbouw werd een prioriteit
gemaakt, net als een verlaging van de
kosten. Barrick verkocht onder meer
goudmijnen in Australië en de Ver-
enigde Staten. Daarnaast werd ook
het belang in de Zaldivar-kopermijn
in Chili verkocht aan Antofagasta voor
1 miljard USD. Het was de bedoeling
dat de schuld over volledig 2015 met
3 miljard USD werd gereduceerd, tot
circa 10 miljard USD, en dat cijfer werd
ook gehaald. Bovendien beschikt de
groep nog over 2,8 miljard USD aan
liquiditeiten. De voorbije maanden
werd een deel van de liquiditeiten
aangewend om oude schulden terug

te kopen.
Belangrijk is dat 5 miljard USD van

de uitstaande schulden pas na 2032
aflopen. Barrick heeft met andere
woorden alle tijd om ze terug te beta-
len. De jongste twee kwartalen was
de vrije kasstroom zelfs opnieuw posi-
tief. Tot 2018 moet amper 250 miljoen
USD worden terugbetaald. Door de
lagere schulden zullen ook de inte-
restuitgaven in 2015 met 140 miljoen
USD afnemen. Barrick beschikt daar-
naast nog over een ongebruikte kre-
dietfaciliteit van 4 miljard USD die
vorig jaar nog werd verlengd tot 2021.
Als dat nodig is, kunnen bovendien
nog verschillende activa worden ver-
kocht, zoals de participatie in Acacia
Mining (het vroegere African Barrick).

Ongeveer twee derde van de omzet
komt uit Noord- en Zuid-Amerika.
Afrika staat in voor 22% en het
gewicht van Australië is teruggevallen

naar 10%. Barrick telt 16 operationele
activa en 12% van de omzet is afkom-
stig uit de verkoop van koper. De
grootste troef van de groep is de lage
kostenstructuur. In het derde kwartaal
daalden de kosten om de output op
het huidige niveau te handhaven
(AISC) met 8% op jaarbasis, tot 771
USD per ounce. Het gemiddelde voor
2015 zal tussen 830 en 870 USD uitko-
men. Daardoor is de operationele kas-
stroom aan de huidige goudprijs nog
steeds positief.

Barrick beschikt over vijf kernactiva
die samen voor bijna 65% van de
groepsproductie instaan en waarvan
de gemiddelde AISC amper 700 tot
725 USD per troy ounce bedraagt. Die
paradepaardjes zijn Goldstrike, Cortez,
Pueblo Viejo (60%), Lagunas Norte
en Veladero. Barrick mikte voor 2015
op een output tussen 6 en 6,15 miljoen
ounce goud en 480 tot 520 miljoen
pond koper. De groep beschikt over
93 miljoen ounce aan goudreserves. �

Conclusie
Door de versnelde schuldafbouw en de
kostenreducties is de financiële situatie
van Barrick Gold sterk verbeterd. Ope-
rationeel verwachten we de komende
jaren een stabiele tot licht dalende pro-
ductie. Het tempo van nieuwe inves-
teringen zal in de eerste plaats worden
bepaald door de evolutie van de goud-
prijs. Aan minder dan 0,9 keer de boek-
waarde is Barrick koopwaardig en het
risico mag van C naar B.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Franco Nevada

Met een koersstijging van 9%
in de eerste handelsdagen
heeft Franco Nevada (FNV),

het Canadese royalty- en streaming-
bedrijf in edelmetalen, de start van
2016 niet gemist. Dat heeft alles te
maken met het slechte beursklimaat
en de vlucht naar goud als veilige
haven. Na een perfect getimede kapi-
taalverhoging in de zomer van 2014
reeg het ervaren management van
FNV in totaal voor ruim 1,5 miljard
USD deals aan elkaar. Bovendien
volgde in oktober 2015 niet toevallig
voor het eerst een substantiële zilver-
streamingdeal. FNV speelt hiermee
in op de uitzonderlijk hoge goudzil-
verratio van 74. Intussen is de ratio
zelfs opgelopen naar 78, terwijl de
voorbije 15 jaar een ratio boven 75
slechts gedurende vier maanden
standhield, met een gemiddelde sinds
1972 van 57.

FNV betaalde 610 miljoen USD, in
ruil voor de afname van de zilverpro-
ductie (22,5% aandeel van Teck
Resources) van de Antamina-koper-
mijn in Peru, de achtste grootste koper-
mijn in de wereld, met een van de laag-
ste kostenprofielen. FNV ontvangt
vanaf het vierde kwartaal 2015 jaarlijks
gemiddeld 3 miljoen ounce zilver
(40.900 ounce goudequivalent), in ruil
voor slechts 5% van de spotprijs.

Tegenover een initiële verwachte
groepsproductie voor 2015 tussen
335.000 en 355.000 ounce goudequi-
valent, zal de deal onmiddellijk sub-
stantieel bijdragen.

Een van de sterktes van het busi-
nessmodel is dat de overeenkomsten
steeds uitzicht geeft –vaak zonder
extra investeringen– op een levens-
duurverlenging van de mijn en/of
een uitbreiding van de reserves. Dat
is absoluut het geval met Antamina
dat nog heel wat bijkomend explora-
tiepotentieel herbergt, en een waar-
schijnlijke levensduur heeft van nog
30 tot 40 jaar. Een ander mooi voor-
beeld is de deal voor 648 miljoen USD,
die FNV in 2014 afsloot met Lundin
Mining voor de goud- en zilverpro-
ductie van de Candelaria-mijn in Chili.
Een intussen aangepast mijnbouwplan
zal tussen 2016 en 2019 26% extra pro-
ductie aanleveren (circa 60.000 ounce

goudequivalent), waarvoor FNV
slechts 7,5 miljoen USD extra moest
ophoesten. FNV maakte voor de deal
met Teck Resources en de eerste voor-
uitbetaling van 338 miljoen USD (op
een totaal van 1 miljard USD) voor de
goud- en zilverstreamingdeal op de
Cobre Panama-kopermijn van First
Quantum, voor het eerst gebruik van
een kredietfaciliteit, maar heeft nog
ruim 800 miljoen USD beschikbaar
voor nieuwe deals.

De 46 producerende activa leverden
in de eerste negen maanden 26,5%
extra productie (253.758 ounce gou-
dequivalent). Dankzij een gemiddeld
8,5% lagere goudprijs van 1179 USD
per ounce, en veel lagere inkomsten
uit de olie- en gasroyalty’s, steeg de
omzet met 0,9%, tot 322,3 miljoen
USD. De recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda) daalde met 6,4%, tot
243,4 miljoen USD, en de recurrente
nettowinst met 37,8%, tot 65,2 miljoen
USD of 0,42 USD per aandeel. �

Conclusie
Er zijn argumenten genoeg om Franco-
Nevada in de voorbeeldportefeuille
op te nemen. Er is in de eerste plaats
het fantastische trackrecord met een
systematische outperformance van
het aandeel tegenover zowel de goud-
prijs als de goudmijnaandelen, en dat
zowel in goede als slechte tijden. Met
dank aan het unieke businessmodel
van de groep. Vandaar dat we een
order plaatsen.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Wat moest gebeuren, gebeurde.
De geglobaliseerde wereld,
voornamelijk vanuit wes-

terse hoek, vertikt het nog altijd de Chi-
nese economische omwenteling voor
ogen te houden. Sinds de aanstelling
van Xi Jinping aan het hoofd van het
land in maart 2013 heeft de Chinese
regering nochtans meermaals signalen
uitgezonden die de richtingsverande-
ring beklemtoonden. De economische
groei moet voortaan de inheemse mid-
denklasse bevoordelen. Speculatie en
manipulatie (corruptie) moeten worden
uitgeroeid.

Goktent
Verschillende maatregelen werden

getroffen om de overgang zo snel en
pijnloos mogelijk door te voeren. Een
ervan, door het Westen grotendeels
genegeerd, betrof de speculatie. De
Chinese beurs fungeerde hoofdzakelijk
als een goktent, in plaats van kapitaal
te vergaren om de industriële expansie
te financieren. De Chinese economie
heeft al jarenlang fantastisch gepres-
teerd, maar niet in die mate dat ze
torenhoge koersen wettigde. De rege-
ring heeft in augustus van vorig jaar
een reeks beperkingen opgelegd, wat
een eerste paniekgolf teweegbracht.
Spoedig volgden wetten die speculatie
strafbaar stelden. De laatste van die
reeks wetten trad vorige week maan-
dag in werking. Ze voorzag een stop-
zetting van de beurszitting, zodra de

hoofdindex 7% verliest. Dat gebeurde
tweemaal sindsdien.

De bedoeling van al die teksten was
de speculant, van welke herkomst ook,
het leven zuur te maken. Jammer
genoeg leidde die beperking tot mas-
sale kapitaalvlucht. De Chinese centrale
bank had zo’n reactie wel voorzien,
maar de omvang ervan onderschat. De
bank heeft de koppeling van de Chi-
nese yuan (CNY) met de dollar (USD)
impliciet verbroken in augustus 2015.
Sindsdien verzwakt de yuan gestaag.
De bank bepaalt echter nog dagelijks
de schommelingsmarge van de munt
tegenover de USD en moest geregeld

op de markt tussenbeide komen om
de munt binnen die limieten te hand-
haven. Ze spendeerde 513 miljard USD
in 2015, waarvan 108 alleen al in decem-
ber, om de daling te temperen. De bank
beschikt nog altijd over 3.330 miljard
USD.

Muntkorf
Midden december 2015 verving de

Chinese centrale bank de referentiekorf
van de CNY. Voortaan zullen dertien
munten daarvan deel uitmaken. Vroe-

ger gold alleen de USD als referentie.
Zijn aandeel in de nieuwe korf bedraagt
slechts 27%, tegenover 100% voordien.
De beslissing kwam na de opneming
van de CNY in de muntkorf van het
Speciaal Trekkingsrecht gebezigd door
het Internationaal Monetair Fonds. Op
die manier wil China de invloed van
de CNY in de regionale handelsbetrek-
kingen vergroten. De beslissing luidde
onvermijdelijk een verdere aftakeling
van de CNY tegenover de USD in.

Voor de USD komen al deze beslis-
singen bijzonder ongelegen. Ze zorgen
er immers voor dat de USD in waarde
stijgt. De Amerikaanse centrale bank
(Fed), die in september 2015 nog aar-
zelde om haar beleid aan te passen,
precies omwille van de verslechterende
Chinese conjunctuur, zal moeilijk haar
voornemens kunnen waarmaken om
in de loop van dit jaar haar rentetarie-
ven verder op te trekken. Zeker nu stij-
gende rentetarieven, gekoppeld aan
een stijgende USD, de terugbetalings-
mogelijkheden van de groeilanden in
het nauw brengen en dus ook de bank-
sector in zijn geheel. Die landen hebben
immers massaal in USD geleend, liefst
via parastatale instellingen. Die manier
van werken liet de groeilanden toe om
een overgroot deel van hun schulden,
momenteel geraamd op 7800 miljard
USD, budgettair te verdoezelen. Inves-
teerders vragen zich vandaag af of de
staatswaarborgen enige garantie bieden
op de dag van terugbetaling.

Obligaties

Nieuwe fase in valutaoorlog

WIJ BLIJVEN BIJ ONS
STANDPUNT: VERKIES EEN
OBLIGATIE VAN UITMUN-
TENDE KWALITEIT BOVEN
EEN SPAARREKENING.
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Kordaat optreden
De Chinese beslissingen hebben een

nieuwe fase in de valutaoorlog inge-
luid. Niemand weet echter hoe de
zaken verder zullen verlopen. Eén ding
staat vast: China zal steeds kordaat
optreden als het land zijn belangen wil
verdedigen. Wat niet werkt of, tenmin-
ste, niet volgens de verwachtingen,
wordt ogenblikkelijk afgeschaft of ver-
vangen. De automatische stopzetting
van de beurszitting bijvoorbeeld werkte
uiteindelijk averechts en werd na vier
dagen tijdelijk opgeheven. Bij wissel-
transacties gold de beperking van
50.000 USD per jaar voor particulieren.
Die beperking blijft gehandhaafd maar
particulieren kunnen vandaag slechts
op afspraak en bij sommige banken
voor een deel van dat bedrag orders
doorgeven. Vooraanstaande westerse
banken –Standard Chartered, Deutsche
Bank en DBS Bank– werden intussen
verbannen van de markt. Andere ver-
rassingen kunnen op de markten de
komende dagen nog voor opschudding
zorgen.

Hoogrentende munten onder
druk

De paniek was niet alleen op de beur-
zen voelbaar. Op de wisselmarkt wer-
den heel wat speculatieve posities
vroegtijdig afgewikkeld. Hierdoor leden
de hoogrentende munten het meest.
De Australische dollar (AUD), de
gedoodverfde avatar van de CNY, ver-

loor dubbel zoveel vorig week: 3,9%,
tegen 1,4% voor de CNY. Zijn Nieuw-
Zeelandse naamgenoot (NZD) raakte
3,2% kwijt. Maar ook munten geteisterd
door wankelende politieke omstandig-
heden gingen onderuit. Zo verloor de
Turkse lira (TRY) 2,2%, de Braziliaanse
real (BRL) 1,3% en de Zuid-Afrikaanse
rand (ZAR) 2,5%. Ondanks de aanhou-
dende daling van de olieprijzen ver-
dapperde de Russische roebel (RUB)
met 0,3%. Voor de eerste keer over-
schreden de uitvoerinkomsten uit
industriële productie die uit petroleum-
en gasuitvoer, een teken dat de Russi-
sche economie zich veel sneller aanpast
dan men ooit had verhoopt.

De obligatiemarkt werd eveneens
door elkaar geschud, zij het wel selec-
tiever. Staatspapier en door een staat
gewaarborgde stukken, naast die van
internationale instellingen, presteerden
voortreffelijk. Zij wonnen allemaal ter-
rein en dat in alle munten. Wat maakt
dat de renteschalen overal neerwaarts
ontwikkelden, met een lichte vervlak-
king van de curven als gevolg. Het
bedrijfspapier had het zwaarder te ver-
duren. Alles wat betrekking had op
energie dook in euro (EUR) omlaag. In
USD stortten de petroleumwaarden
in, net als de leningen uitgegeven door
Saoedische bedrijven. Het langeter-
mijnpapier in pond (GBP) en Zwitserse
frank (CHF) deed het uitstekend. Al
bij al telden we meer opwaarts gerichte
stukken dan omgekeerd.

Laat u echter niet vangen door de
puike prestaties van sommige emit-
tenten. De markt is erg labiel en inves-
teerders zoeken nieuwe referenties.
Wij blijven bij ons standpunt: verkies
een obligatie van uitmuntende kwaliteit
boven een spaarrekening, uw geld is
dan niet langer afhankelijk van het lot
van uw bank. Gelet op de grote insta-
biliteit, zowel op het rentefront als op
de wisselmarkt, zijn er kansen te grijpen
om bepaalde posities te versterken. We
denken vooreerst aan de AUD, de
NZD, de ZAR en de RUB.

Levendige handel
De activiteit op de primaire markt

was levendig. Alweer brachten banken
massaal leningen uit. Ook vooraan-
staande bedrijven benutten de relatief
lage rentestand om reuzenleningen uit
te brengen. Hun inschrijvingsperioden
zijn uiterst kort zodat de leningen niet
in de tabel opgenomen kunnen wor-
den. Er bleken verder weinig stukken
bestemd voor de particuliere belegger.
Ze noteren bovendien allemaal boven
hun intekenprijs op de grijze markt.
Toch even aanstippen hoe de markt
stilaan ontwricht wordt: vergelijk het
aangeboden rendement van Caisse
Française de Financement Local (AA+,
met staatswaarborg) met de opgegeven
alternatieve obligaties, Royal Dutch
Shell (AA+), met zelfde rating. Zulke
discrepanties zullen in de loop van het
jaar toenemen. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief

1

1
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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