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De zomervakantie heeft zich op
gang getrokken. Ook wij zitten
in het zomerritme. We hebben

de tijd genomen om na te denken over
de beursthema’s die de rest van het jaar
kunnen kleuren, of zelfs domineren.

1. De comeback 
van de volatiliteit

De volatiliteit op de westerse beurzen
is in de eerste zes maanden gezakt naar
het laagste peil in meerdere decennia.
De economische toestand is verbeterd,
en toch blijven de centrale banken de
markten ondersteunen. Beleggers voe-
len zich comfortabel en
schatten het risico op een
zware terugval beperkt
in. Maar we zien toch
heel wat aanwijzingen
dat de volatiliteit de
komende weken en
maanden weer zal toene-
men. We verwachten
geen extreme zenuwachtigheid, maar
toch enkele serieuze pieken.

2. Eerst beurscorrectie, 
dan herstel

We zagen al aan het einde van het eer-
ste semester dat de aandelenmarkten
het moeilijker krijgen om hun fraaie
opgaande trend aan te houden. De ver-
beterde economische vooruitzichten
met sterkere bedrijfsresultaten werden
in Europa aangevuld met verkiezings-
uitslagen die voor de markten gunstig
waren. Noch in Nederland, noch in
Frankrijk heeft het populisme de over-
hand gehaald. Aandelen zijn daardoor
op een indexniveau niet meer echt aan-
trekkelijk geprijsd, en vooral de groei-
waarden zijn duur geworden. Een
gezonde, tussentijdse correctie dringt

zich op. Zoals we de jongste weken al
een aantal keren hebben geschreven,
verwachten we die in de loop van de
zomer of het najaar. Oktober en novem-
ber kunnen weleens koopkansen ople-
veren.

3. Herstelkansen voor 
olie- en goudaandelen

De evolutie van de olieprijs was voor
ons de grootste onaangename verras-
sing van het eerste semester (p. 12-13).
Maar alles is nog niet verloren. We ver-
wachten in de tweede helft van het jaar
dat de olieprijs herstelt richting 50 à

55 dollar per vat. Goud-
heeft een redelijke eerste
jaarhelft achter de rug,
maar we denken dat het
meer zal uitblinken in een
omgeving van grotere
onzekerheid en zenuw-
achtigheid dan in de eer-
ste zes maanden.

4. De centrale banken 
bekennen kleur

Eind vorige maand reageerden de
markten al op opmerkingen van Mario
Draghi, de voorzitter van de Europese
Centrale Bank (ECB). Ze raken er meer
en meer van overtuigd dat de ECB in
de loop van het najaar aankondigt dat
ze haar kwantitatieve versoepeling
afbouwt. Nu koopt de instelling nog
voor 60 miljard euro obligaties per
maand. Daarnaast is het een belangrijke
vraag of de Federal Reserve nog een
derde renteverhoging doorvoert. Het
is uitkijken wat de impact op de euro-
dollarverhouding zal zijn. Die ratio
schommelt al ruim twee jaar tussen 1,05
en 1,15 dollar voor 1 euro. Krijgen we
in het najaar een uitbraak? z
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De voorbije twee weken lieten we
ze al aan bod komen op onze
website. Tien Belgische aandelen

die we extra in de gaten moeten houden
deze zomer, onder meer wanneer ze
hun halfjaarresultaten bekendmaken.
Hier volgen samengevat de argumenten
waarom u beter een oogje in het zeil
houdt.

1. Exmar: deals gezocht 
die wel lukken

In het eerste semester van 2017 hal-
veerde de koers van Exmar naar 4 euro.
De toestand is iets minder acuut dan
enkele weken geleden omdat de obli-
gatiehouders een in juli aflopende lening
met twee jaar hebben verlengd, welis-
waar tegen een ‘wurgrente’. Cruciaal
om enig koersherstel op gang te brengen
deze zomer en in het najaar, wordt het
vinden van een afnemer voor het pronk-
stuk, maar intussen ook het zorgenkind
Caribbean FLNG (afgewerkt tegen een
kostprijs van 300 miljoen dollar; kan
aan boord aardgas vloeibaar maken)
en ook voor het bijna afgewerkte FSRU-
platform (kostprijs 167 miljoen dollar;
kan lng omzetten in aardgas). We heb-
ben sinds een aantal maanden een ver-
koopadvies (rating 3C) voor Exmar

omdat er te veel risico’s waren en we
handhaven dat minstens totdat er
enkele deals worden gesloten die wel
afgerond geraken.

2. Van de Velde: uitdagende
halfjaarresultaten

De Van de Velde-aandeelhouders heb-
ben een moeilijke eerste jaarhelft achter
de rug, waarin ze hun aandelen met
een kwart zagen terugvallen. De gebrui-
kelijke omzetgroei bleek er vorig jaar
niet meer te zijn. De tradingupdate in
april liet verstaan dat de omzet ook dit
jaar niet zal stijgen en de bedrijfskas-
stroom (ebitda) zal dalen. Van de Velde
heeft de opmars van de e-commerce,
ook in lingerie, duidelijk onderschat.
De aandeelhouders zien dan ook nagel-
bijtend de publicatie van de omzetcijfers
over het eerste semester op 7 juli tege-
moet. Een daling zal niet in goede aarde
vallen. Maar meer nog wordt 31 augus-
tus belangrijk. Dan worden de halfjaar-
resultaten gepubliceerd.
We hebben al enige tijd een verkoop-

advies (rating 3A) voor Van de Velde
omdat de waardering (21,5 keer de ver-
wachte winst 2017 en bijna 12 keer de
verwachte verhouding tussen de onder-
nemingswaarde en de bedrijfskas-

stroom) nog iets te veel aansluit bij het
groeiverhaal van voorheen en nog
onvoldoende bij de moeilijke periode
waar de lingerieproducent doorheen
moet.

3. Fagron: handen vrij 
voor buy & build 2.0

We kijken deze zomer uit naar de half-
jaarcijfers op 4 augustus die de positieve
operationele trend moeten bevestigen.
Maar ook financieel wordt deze zomer
de donkere pagina omgedraaid. Op 2
juli is een obligatie van 225 miljoen euro
terugbetaald. Fagron heeft nu van de
schuldeisers opnieuw de handen vrij
– uiteraard binnen de heronderhandelde
schuldconvenanten – om de in het ver-
leden succesvolle buy-and-buildstra-
tegie weer op te nemen. We schatten
dat Fagron 30 miljoen euro beschikbaar
heeft voor overnames. We hanteren een
koopadvies (rating 1B) voor Fagron
omdat het bedrijf aan de vooravond
van een nieuwe groeifase staat. De waar-
dering is aanvaardbaar tegen 18,7 keer
de verwachte winst 2017. We mikken
op bijkomende koersondersteuning
dankzij analisten, die na een periode
van vertwijfeling opnieuw positiever
worden.

Tien om te zien deze zomer

Analyse van de week
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4. Melexis: hoge 
verwachtingen

Melexis rijgt de recordkwartalen aan-
een en dat straalt ook af op de evolutie
van de beurskoers. Het aandeel bereikte
dit voorjaar een hoogtepunt maar cor-
rigeerde sinds de top wel. De producent
van halfgeleiders en sensoren voor de
automobielindustrie publiceert op
woensdag 2 augustus de cijfers over
het tweede kwartaal. Melexis stelt voor
het tweede kwartaal een omzet van
127 miljoen euro voorop. Het grootste
probleem voor beleggers blijft de hoge
waardering van het aandeel. Melexis
noteert ook na de correctie van de jong-
ste weken nog steeds tegen 27 keer de
verwachte winst en 6 keer de verwachte
omzet van dit boekjaar. Dat is een seri-
euze premie tegenover de sectorgeno-
ten. Een verdere correctie de komende
maanden zou een koopkans voor
Melexis kunnen opleveren. Voorlopig
is het aandeel te behouden (rating 2B).

5. Galapagos: vertraging 
biedt koopkans

De eerste jaarhelft had voor de Gala-
pagos-aandeelhouders twee gezichten.
De eerste maanden steeg het aandeel
vlot, gedreven door de opstart van
meerdere nieuwe fase II-studies met fil-
gotinib, vorderingen in het onderzoeks-
programma voor taaislijmziekte (muco-
viscidose) en positieve analistenrap-
porten. Topman Onno van de Stolpe
verstaat echter als geen ander de kunst
om op goede momenten vers kapitaal
op te halen. De uitgifte dicht bij de koers-
piek zorgde voor een keerpunt. Gala-
pagos versterkte de al stevige kaspositie
tot 1,3 miljard euro. De terugval werd
versterkt nadat Galapagos tijdens de
jaarlijkse O&O-dag op 20 juni enkele
maanden vertraging had opgebiecht in
het onderzoeksprogramma naar taai-
slijmziekte. Rekening houdend met de
kaspositie van 1,3 miljard euro viel de
ondernemingswaarde in twee maanden
terug van 3 naar 2 miljard euro. Dat is
nog steeds stevig, maar biedt wel ruimte
voor een adviesverhoging naar koop-
waardig (rating 1C). Al kan u gerust
nog enkele weken afwachten.

6. Telenet: uitkijken naar 
evolutie abonnees

De beurskoers van Telenet klom
vorige maand naar een hoogtepunt

maar moest onlangs een aantal advies-
verlagingen van beurshuizen incasse-
ren. Het telecombedrijf is dan ook erg
pittig gewaardeerd tegen ruim 9 keer
de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda)
en 29 keer de verwachte winst van dit
jaar. Bovendien werd de hoop op een
snelle herneming van het dividend de
kop ingedrukt. De cijfers van het tweede
kwartaal worden op 2 augustus gepu-
bliceerd. Daarbij is het uitkijken naar
de evolutie van het aantal abonnees.
Wegens de hoge waardering, gecom-
bineerd met een beperkte groei en de
afwezigheid van een dividend, hanteren
we een verkoopadvies (rating 3B) voor
Telenet.

7. Picanol: boven 100 euro 
en nu?

In acht jaar klom de koers van 1,4 naar
105 euro. Een verhonderdvoudiging in
tien jaar tijd lijkt plots geen utopische
gedachte meer. De hamvraag bij de half-
jaarcijfers op 23 augustus is of de cycli-
citeit uit de weefmachinebusiness is
verdwenen. Wellicht niet. Maar als we
de cycli van dit decennium nader bekij-
ken, dan zouden we ongeveer weer op
een tussentijdse piek moeten belanden.
We hebben in maart na de bekendma-
king van de jaarcijfers 2016 voor het
eerst sinds 2009 het koopadvies gewij-
zigd in houden/afwachten (rating 2B).
In historisch perspectief en met een
mogelijk te voorzichtige jaarwinstprog-
nose van 6,5 euro per aandeel is het aan-
deel tegen 17 keer de verwachte winst
niet meer aantrekkelijk gewaardeerd.
De resultaten van Picanol zullen ons
weer met verstomming moeten slaan
om de waardering aanvaardbaar te
maken. Maar dat is in het verleden al
herhaaldelijk gebeurd.

8. Euronav: sterke balans 
biedt opportuniteiten

De aandeelhouders van Euronav
ondergingen dit jaar al een koersdaling
van 9 procent. Daarmee werd de neer-
waartse trend van 2016 (-40%) voort-
gezet. De verwachtingen voor de half-
jaarrapportering op 10 augustus zijn
niet hooggespannen. Belangrijker is dat
Euronav zich de voorbije periode via
een rist herfinancieringen en transacties
heeft klaargestoomd om van de neer-
waartse cyclus te profiteren om over-
names te doen. Het bedrijf heeft op dat

gebied een sterke reputatie, beschikte
eind maart over 620 miljoen dollar liqui-
diteiten en heeft de sterkste balans van
de sector. We bevestigen het koopadvies
(rating 1B) en zien voor de geduldige
langetermijninvesteerder een aanzienlijk
potentieel richting 2020. Het aandeel is
een kandidaat om later dit jaar opge-
nomen te worden in de voorbeeldpor-
tefeuille.

9. Barco: uitkijken voor 
dollarimpact

Het aandeel noteert ruim de helft
hoger dan twaalf maanden geleden.
Barco verwacht voor 2017 een lichte
toename van de marge op de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) terwijl de jaaromzet
met 4 tot 6 procent zal toenemen. Maar
de recente zwakte van de Amerikaanse
dollar is geen goede zaak voor Barco.
Bij omzetting van de omzet die in de
Verenigde Staten en Azië wordt gege-
nereerd, blijft er in euro minder over.
De uitkering van een extra dividend is
niet aan de orde. Het management liet
al weten dat het investeren in groei
(zowel organisch als via overnames)
prioriteit heeft boven aandeelhouders-
vergoedingen. Behoudens positieve
verrassingen in de omzet of de marge
lijkt het opwaarts koerspotentieel op
korte termijn beperkt (rating 2B).

10. Nyrstar: Port Pirie als 
reddende engel

De eerste jaarhelft verliep eens te meer
zeer ontgoochelend voor de Nyrstar-
aandeelhouders. We kijken bij de half-
jaarrapportering op 2 augustus uit naar
de evolutie van het schuldenniveau en
de bevestiging van de opstart vanaf sep-
tember van Port Pirie als hoogtechno-
logische multimetalenverwerkende een-
heid. We behielden het fel geteisterde
Nyrstar-aandeel bij onze tien favorieten
voor de tweede jaarhelft. We verhogen
dan ook opnieuw het advies naar koop-
waardig (rating 1C), omdat we min-
stens een betere periode verwachten in
het spoor van een succesvolle opstart
van Port Pirie. De hoge zinkprijs zorgt
voor welgekomen ruggensteun. De risi-
co’s blijven bovengemiddeld. z

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 7 juli
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S inds 2015 beweegt er heel wat in
de landbouwsector. De produc-
tie- en verwerkingsketen wordt

al decennia gedomineerd door het
ABCD-kwartet, met naast Archer
Daniels Midland (ADM) Bunge, Cargill
en Dreyfus. Tot nu was er in dat segment
geen substantieel overname- of fusie-
geweld, maar de grondstoffengigant
Glencore doorbrak begin juni de stilte
door bekend te maken dat het Bunge
heeft benaderd voor een overname. De
slaagkansen zijn onduidelijk, maar de
openingszet is gemaakt.
ADM kampt met wispelturige resul-

taten. Dat bleek opnieuw in het eerste
kwartaal, waarin de gezuiverde netto-
winst per aandeel weliswaar met 43
procent klom tegenover 2016, van 0,42
naar 0,60 dollar per
aandeel, maar onder
de verwachtingen
van 0,62 dollar per
aandeel bleef. Vooral
de grootste afdeling,
landbouwdiensten
(het kopen, bewaren
en transporteren van
landbouwgewassen), presteert matig.
De omzet steeg in het eerste kwartaal
met 5 procent tot 6,8 miljard dollar. De
recurrente bedrijfswinst (rebit) klom
met 15,8 procent tot 88 miljoen dollar,
fors onder het vijfjarige gemiddelde van
160 miljoen dollar. De overvloed aan
gewassen beperkt de tradingmarges,
waardoor die activiteit  verlieslatend is
geworden. Archer Daniels Midland
nam al heel wat maatregelen en ver-
wacht een geleidelijk herstel dit jaar.
Voor een terugkeer naar de historische
resultaten zal meer geduld nodig zijn.
Bij de afdeling oliezadenverwerking

(het persen en verwerken van onder
meer soja en zonnebloempitten tot
plantaardige oliën) steeg de omzet van
5 miljard naar 5,29 miljard dollar (+5,7%)
en de rebit van 261 miljoen naar 314 mil-
joen dollar (+20,3%). De marges van de
sojaverwerling stonden onder druk,
maar werden meer dan gecompenseerd
door de bijdrage van het belang in de
Aziatische landbouwgigant Wilmar.
Die participatie, die is opgelopen tot

24,3 procent, is voor Archer Daniels
Midland de manier om in te spelen op
het enorme groeipotentieel in Azië.
Bij de afdeling maisverwerking steeg

de omzet van 2,21 miljard naar 2,24 mil-
jard dollar (+1,7%), terwijl de rebit klom
van 129 miljoen naar 171 miljoen dollar
(32,5%) als gevolg van de sterke vraag
naar zoetstoffen en Amerikaanse bio-
ethanol. De kleinste afdeling, Wild Fla-
vors en gespecialiseerde voedingsin-
grediënten, zag haar omzet terugvallen
van 592 miljoen naar 562 miljoen dollar
(-5,1%), maar de rebit steeg van 70 mil-
joen naar 75 miljoen dollar (+7,1%).
ADM blijft zijn plan uitvoeren dat de

nettowinst per aandeel tegen 2020 struc-
tureel met 1 à 1,5 dollar moet opkrikken,
tot 3,5 à 4 dollar. Geografisch zoekt het

extra blootstelling
aan Azië en Oost-
Europa, met overna-
mes en via eigen uit-
breidingen. Daar-
naast investeert het
in nieuwe segmen-
ten. Het kocht in het
eerste kwartaal voor

248 miljoen dollar eigen aandelen in
(programma van 1 à 1,5 miljard dollar
voor 2017). De uitstaande aandelen zijn
sinds 2014 gedaald met 10 procent en
met 3,1 procent sinds april 2016. z

Conclusie
Het aandeel viel terug na het eerste-
kwartaalrapport, maar de vooruit-
zichten voor de tweede jaarhelft ogen
beter. We blijven dat aandeel aan-
raden op basis van de positieve lan-
getermijnperspectieven en de aan-
trekkelijke waardering, tegen 15,4
keer de verwachte winst 2017 en een
ondernemingswaarde van 9,5 keer
de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) voor 2017.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Eerst zaaien, dan oogsten
ARCHER DANIELS MIDLAND

ARCHER DANIELS
MIDLAND KAMPT NOG

ALTIJD MET
WISPELTURIGE
RESULTATEN.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 12 juli

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 23,5 miljard dollar
K/w 2016: 20
Verwachte k/w 2017: 15,4
Koersverschil 12 maanden: +1%
Koersverschil sinds jaarbegin: -9%
Dividendrendement: 3,1%
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De koers van BHP Billiton klom
vorig jaar met 76 procent, maar
dit jaar neemt het aandeel van

de grootste mijngroep ter wereld wat
gas terug. De directe aanleiding is de
forse correctie van de ijzerertsprijs. Die
bereikte in februari nog een hoogtepunt
van 95 dollar per ton, maar is intussen
teruggevallen tot onder 60 dollar. Door
de overcapaciteit zijn de voorraden in
China, de grootste afnemer; opgelopen
naar het hoogste niveau sinds 2004.
Sinds de afsplitsing van South32 in

2015 concentreert BHP Billiton zich op
staal (ijzererts en steenkool), koper en
energie (olie en gas). Tijdens de eerste
helft (juli-december 2016) van het boek-
jaar 2016-2017 (afsluit-
datum 30/6), stond
ijzererts in voor 42 pro-
cent van de onderlig-
gende bedrijfswinst,
gevolgd door energie
(20%) en steenkool en
koper (beide 18%).
BHP krijgt de wind

van voren van twee activistische aan-
deelhouders, Elliott Management Corp.
van de miljardair Paul Singer en het
hefboomfonds Tribeca Global Natural
Resources. Beide dringen aan op een
onafhankelijke doorlichting van de ener-
gietak en vragen een al dan niet gedeel-
telijke afsplitsing ervan. De activisten
hopen andere aandeelhouders te kun-
nen overtuigen en mikken op een
andere samenstelling van de raad van
bestuur om hun wil door te drijven. Het
management kwam daar ten dele aan
tegemoet door Ken MacKenzie aan te
stellen als voorzitter. Hij gaat met de
aandeelhouders het gesprek aan.
Concreet liggen vooral de schalie -

activiteiten (olie en gas) onder vuur.
BHP kocht in 2011 Chesapeake Energy
en Petrohawk Energy voor bijna 20 mil-
jard dollar. Maar de timing was slecht,
waardoor achteraf gezien te veel werd
betaald voor de activa. Elliott en Tribeca
argumenteren dat olie en gas niet passen
in de portefeuille van een mijngroep.
In feite zijn enkel de onshore schalie-
activa problematisch, al is de situatie
sterk verbeterd door de daling van de

productiekosten in de voorbije kwar-
talen. De offshore olie- en gasactiva in
de Golf van Mexico leveren wel hoge
positieve kasstromen op.
Een (gedeeltelijke) verkoop van de

schalieactiviteiten valt zeker niet uit te
sluiten. BHP voert al gesprekken met
enkele geïnteresseerde partijen over de
verkoop van activa in Arkansas en
Texas. Alle schalie-activa samen zouden
volgens schattingen 9 tot 10 miljard dol-
lar kunnen opbrengen. Elliott en Tribeca
willen dat een deel ervan terugvloeit
naar de aandeelhouders. BHP is niet
van plan het kind met het badwater
weg te gooien. Zonder olie en gas zou
enkel nog staal (ijzererts en steenkool)

en koper overblijven. De
bedrijfsleiding vindt die
diversificatie te beperkt.
Aandeelhouders kijken
naar onmiddellijk ren-
dement, terwijl het de
taak van de raad van
bestuur is een strategie
op de lange termijn te

ontwikkelen. Het management liet ver-
der nog weten dat Billiton uit de
bedrijfsnaam zal worden weggehaald,
waardoor enkel nog BHP zal overblij-
ven. Dat verwijst naar Broken Hill Pro-
perties, de oorspronkelijke naam van
de groep uit de 19de eeuw. z

Conclusie
De lagere ijzerertsprijs is geen goed
nieuws voor de winstevolutie van
BHP, maar dat wordt gedeeltelijk
gecompenseerd door andere activa.
Bovendien had het aandeel al op
lagere grondstoffenprijzen geantici-
peerd. Het fundamentele plaatje
wordt verstoord door de activisti-
sche aandeelhouders. Een volledige
verkoop van de energiedivisie nu zou
volgens ons een slechte zaak zijn.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Aandeelhoudersdruk
BHP BILLITON

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 juli

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 68,25 miljard pond
K/w 2016: 32
Verwachte k/w 2017: 10,5
Koersverschil 12 maanden: +38 %
Koersverschil sinds jaarbegin: -10 %
Dividendrendement: 3,7 %

BILLITON ZAL
VERDWIJNEN UIT DE

BEDRIJFSNAAM
ZODAT ENKEL BHP

OVERBLIJFT.
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W ie al eens winkelt bij Colruyt
heeft al opgemerkt dat de pro-
moties en kortingen soms bela-

chelijk hoog oplopen, tot groot plezier
van de klant. Die politiek van laagste
prijzen heeft de warenhuisketen groot
en rijk gemaakt, maar ze maakt de groep
ook kwetsbaar voor golven van bikkel-
harde concurrentie op de markt. In de
eerste helft van het boekjaar van Colruyt
lieten de ketens elkaar wat ademruimte,
maar in de tweede helft namen de vij-
andelijkheden opnieuw toe. De hard-
discounters Lidl en Aldi wonnen markt-
aandeel en de combinatie Ahold Del-
haize wint aan slagkracht. De consu-
ment heeft sinds de cri-
sis ook geleerd op de
rekening te letten en
lijkt die gewoonte niet
snel op te geven.
Dat bleef niet zonder

gevolgen voor de ren-
dabiliteit en de jaarcij-
fers van Colruyt. De
vergelijkbare bedrijfs-
marge daalde naar van 5,5 naar 5,1 pro-
cent, waardoor ook het vergelijkbare
bedrijfsresultaat en de vergelijkbare net-
towinst nipt onder het niveau van vorig
jaar doken. Als de concurrentie- en prijs-
druk aanhoudt – en dat is het meest
waarschijnlijke scenario – dan is beter-
schap niet meteen te verwachten. Tege-
lijk investeert het bedrijf in de lange ter-
mijn, dit jaar bijvoorbeeld in een nieuw
distributiecentrum en een nieuw infor-
maticasysteem. Dat vertaalt zich op dit
moment in hogere operationele kosten
en hogere afschrijvingskosten. De gepu-
bliceerde nettowinst en de winst per
aandeel stegen wel met 4,6 procent,
maar die stijging is te danken aan een-
malige meevallers van de meerwaarde
op de verkoop van Pro à Pro en een
daarmee samenhangend belastingvoor-
deel.
Bijt de strategie van de laagste prijzen

in de marges, dan blijft ze commercieel
wel vruchten afwerpen. Het marktaan-
deel steeg lichtjes tot 31,7 procent, waar-
door de vergelijkbare omzet met 2,8
procent kon aandikken. De sterkste
omzetgroei (+11%) viel op te tekenen

bij de ketens Okay en Bio Planet, dankzij
een combinatie van extra winkels, extra
klanten en hogere prijzen. In Frankrijk
boekte de groep een omzetstijging van
5 procent in het spoor van een moder-
nisering van het winkelnetwerk en
lagere prijzen.
Sinds 2012 zit er druk op de marges,

waardoor de groep de verder gestegen
omzet niet kon vertalen in een evenre-
dige stijging van de winst. Over de voor-
bije vijf jaar bleef de toename van de
winst per aandeel beperkt tot 10 procent,
en nu lijkt die winstgroei helemaal stil-
gevallen te zijn. Heel wat beleggers vra-
gen zich daarom af of Colruyt nog

terecht tegen een
hogere waardering
noteert dan zijn sector-
genoten. Toch is die
waardering niet over-
dreven te noemen, met
een koers-winstverhou-
ding van 18 en een
ondernemingswaarde
van ruim 8 keer de

bedrijfscashflow. Vergeet ook niet dat
de groep over een ijzersterke balans
beschikt, die de mogelijkheid biedt eigen
aandelen in te kopen en het dividend
te verhogen tot 1,18 euro bruto per aan-
deel. z

Conclusie
De aanhoudende concurrentiestrijd
weegt ook op de marges van Colruyt,
waardoor de groei van de winstge-
vendheid is stilgevallen. Die vast-
stelling plaatst vraagtekens achter
de waardering van het aandeel, maar
de keuze voor het behoud van markt-
aandeel zal zich uitbetalen zodra de
concurrentiedruk wat afneemt. Het
bedrijf verwent nu meer de klant dan
de aandeelhouder, maar dat is op
lange termijn de beste keuze. 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Ook Colruyt voelt de margedruk
COLRUYT

VERGEET OOK NIET
DAT DE GROEP OVER

EEN IJZERSTERKE
BALANS BESCHIKT.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 juli

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 6,7 miljard euro
K/w 2017: 19
K/w 2018: 18
Koersverschil 12 maanden: -8%
Koersverschil sinds jaarbegin: -3%
Dividendrendement: 2,4%

BI
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Defensieve keuze
EXXONMOBIL

Aandelen

Ondanks de onderling afgespro-
ken productiebeperking van de
meeste leden van het oliekartel

OPEC en Rusland zit de prijs van een
vat ruwe olie de jongste weken in een
neerwaartse trend. Het herstel van het
marktevenwicht en de afbouw van de
voorraden neemt meer tijd in beslag
dan de markt verwachtte. Dat drukt op
de koersen van de aandelen uit de ener-
giesector. Exxon Mobil, de grootste
beursgenoteerde energiegroep ter
wereld, blijft niet buiten schot.
Toch is de impact van de olieprijs min-

der groot dan men op het eerste gezicht
zou verwachten. Exxon beschikt over
een omvangrijke up -
streamdivisie (explora-
tie en productie), die
zowel actief is in con-
ventionele olie- en gas-
winning, schaliegas en
vloeibaar aardgas of lng.
Downstream beschikt de groep met
meer dan twintig raffinaderijen over de
capaciteit om dagelijks bijna 5 miljoen
vaten ruwe olie te verwerken tot afge-
leide producten. Daarnaast is dochter
ExxonMobil Chemical een van de groot-
ste chemiebedrijven ter wereld.
Ondanks de lage olieprijs in 2016

boekte Exxon op groepsniveau nog een
nettowinst van 7,8 miljard dollar. Gezien
de traditie in het bedrijf de aandeelhou-
dersvergoedingen jaarlijks te verhogen
(er is geen dividendverlaging meer
geweest sinds de Tweede Wereldoor-
log), werd aan het dividend niet geraakt.
Bijgevolg moest Exxon extra lenen,
waardoor de schuld de voorbije drie
jaar ruim verdubbeld is, tot 43,6 miljard
dollar. De schuldgraad blijft met 19,2
procent vrij laag in verhouding tot de
sectorgenoten. Ten opzichte van de piek
na het derde kwartaal van vorig jaar
(46,2 miljard dollar) is de schuld overi-
gens al licht gedaald, onder meer door
de verkoop van activa. De liquiditeits-
positie steeg het voorbije kwartaal van
3,7 naar 4,9 miljard dollar.
Door lagere kosten en een hogere olie-

en gasprijs zijn de kasstromen dit jaar
flink gestegen. De vrije kasstroom lag
in het eerste kwartaal met 4 miljard dol-

lar comfortabel boven het niveau van
de dividenduitkering (3,2 miljard dol-
lar). De operationele kasstroom verdub-
belde naar 8,2 miljard dollar. Upstream
realiseerde een winst van 2,25 miljard
dollar, tegenover een klein verlies vorig
jaar. De winst van downstream lag met
1,12 miljard dollar ruim 5 keer zo hoog
als een jaar geleden. Ten opzichte van
het vierde kwartaal was er wel een lichte
achteruitgang door een lagere bezetting
van de raffinaderijen (onderhoud). Dat
zou in het tweede en het derde kwartaal
opnieuw moeten verbeteren. De che-
mieafdeling boekte een winst van
1,17 miljard dollar door een hogere

vraag naar smeermid-
delen en polymeren.
Op groepsniveau
kwam de nettowinst uit
op net iets meer dan
4 miljard dollar of
0,95 dollar per aandeel.

In de productie zit de komende jaren
relatief weinig groei in de pijplijn. De
productie lag de voorbije vijf jaar tussen
4,1 en 4,2 miljoen vaten olie-equivalent
per dag. Voor de rest van het decennium
wordt een cijfer tussen 4 en 4,4 miljoen
vooropgesteld. Er is wel beterschap op
komst, want de kapitaaluitgaven wor-
den dit jaar opgetrokken naar 22 miljard
dollar, tegenover 19 miljard dollar vorig
jaar. Exxon heeft meer dan 100 projecten
in de ontwikkelingsfase. z

Conclusie
Exxon is in de oliesector een defen-
sieve keuze, gezien de omvang en de
enorme diversificatie en de sterke
balans. Toch wegen die kwaliteiten
niet op tegen de lagere waardering
en het hogere rendement van Euro-
pese sectorgenoten als Royal Dutch
Shell en Total, waaraan we bij de
‘majors’ de voorkeur geven.

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

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 10 juli

DE SCHULDGRAAD
BLIJFT MET 19,2

PROCENT VRIJ LAAG.RE
U

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 344 miljard dollar
K/w 2016: 28
Verwachte k/w 2017: 21
Koersverschil 12 maanden: -7,5%
Koersverschil sinds jaarbegin: -10 %
Dividendrendement: 3,8%
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De zilverprijs steeg in 2016 voor
het eerst in drie jaar. Dit jaar blijft
zilver niet alleen achter op goud,

ook het rendement van 5 procent (in
dollar) is niet om over naar huis te schrij-
ven. Dat heeft gevolgen voor de aan-
delen van de zilvermijnen. Die veerden
vorig jaar flink op, maar in de eerste
helft van 2017 bleven de koersen nage-
noeg stabiel. Dat is ook het geval voor
Pan American Silver (PAAS). De groep
telt zeven operationele mijnen en even
veel ontwikkelingsprojecten. Geogra-
fisch ligt het zwaartepunt in Mexico,
maar de groep met hoofdzetel in
Canada is ook actief in Peru, Bolivia en
Argentinië. Dit jaar zal 51 procent van
de omzet afkomstig zijn uit de verkoop
van zilver. Goud zal instaan voor 24
procent. De mijnacti-
viteiten van PAAS
leveren ook nog basis-
metalen als bijproduct
op. Zink is goed voor
15 procent van de
omzet, lood en koper
voor elk 5 procent.
La Colorada en

Dolores staan in voor
bijna twee derde van
de intrinsieke waarde van PAAS. De
Mexicaanse mijnen hebben een grote
uitbreiding achter de rug, waardoor
hun relatieve gewicht in de groep nog
stijgt. De mijnen van de groep produ-
ceerden vorig jaar 25,4 miljoen troy
ounce zilver en 183.900 troy ounce goud.
Dit jaar zal de zilverproductie stabili-
seren (24,5 tot 26 miljoen troy ounce)
maar de productie van goud zal met
155.000 tot 165.000 troy ounce iets lager
uitkomen. Vanaf volgend jaar komt de
productie bij de uitgebreide mijnen op
kruissnelheid en zal ze opnieuw toene-
men. Tegen het einde van dit decennium
zal de zilver- en goudproductie in de
buurt van respectievelijk 29,5 miljoen
en 200.000 troy ounce uitkomen.
De cijfers van het eerste kwartaal zaten

op schema met een productie van
6,2 miljoen troy ounce zilver en 37.700
troy ounce goud. De omzet lag met
198,7 miljoen dollar een kwart hoger
dan een jaar eerder. Ook de operationele

kasstroom dikte aan naar 40,8 miljoen
dollar, tegenover 28,4 dollar een jaar
eerder. De productiekosten bedroegen
12,63 dollar per troy ounce, tegenover
nog 13,12 dollar vorig jaar. De kosten-
prognose voor het boekjaar bedraagt
11,5 tot 12,9 dollar. Ook tegen de huidige
prijzen is PAAS dus comfortabel ope-
rationeel winstgevend. La Colorada zal
volgend jaar 7,7 miljoen troy ounce zil-
ver opleveren, bijna 70 procent meer
dan voor de uitbreiding. De hogere
goudproductie moet vooral van Dolores
komen met een klim van bijna de helft
naar 150.000 troy ounce.
PAAS had na het eerste kwartaal

205,4 miljoen dollar in kas en slechts
43,8 miljoen dollar schulden. Vorig jaar
was de vrije kasstroom positief ondanks

de investeringen in de
grootste twee mijnen.
De kapitaaluitgaven
komen dit jaar tussen
140 en 150 miljoen dol-
lar uit, maar nemen
daarna af naar 75 tot
90 miljoen dollar.
PAAS verdubbelde dit
jaar het kwartaaldivi-
dend naar 0,025 Cana-

dese dollar per aandeel of 0,1 Canadese
dollar op jaarbasis. Sinds 2010 is zo’n
400 miljoen dollar uitgekeerd aan divi-
denden en aandeleninkopen. z

Conclusie
Operationeel is 2017 een overgangs-
jaar voor Pan American Silver. Vanaf
volgend jaar trekt de productie weer
aan en door lagere kapitaaluitgaven
kunnen ook de kasstromen stijgen.
De groep is nu al financieel gezond,
maar blijft wel sterk afhankelijk van
de prijsevolutie bij de edelmetalen.
Tegen 1,6 keer de boekwaarde blijft
PAAS redelijk gewaardeerd.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Overgangsjaar
PAN AMERICAN SILVER

HET KWARTAAL -
DIVIDEND WERD
EERDER DIT JAAR

VERDUBBELD NAAR
0,025 CANADESE

DOLLAR PER AANDEEL.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 11 juli

G
F

Munt: Amerikaanse dollar
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 2,6 miljard dollar
K/w 2016: 27
Verwachte k/w 2017: 33
Koersverschil 12 maanden: + 13%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 13 %
Dividendrendement: 0,6 %
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Mooie vooruitzichten intact
PURECIRCLE

Aandelen

PureCircle is de marktleider in de
productie en de commercialise-
ring van natuurlijke caloriearme

zoetstoffen uit steviabladeren. Het
bedrijf zette van 2012 tot 2015 een sterke
groei neer. De omzet verdrievoudigde
bijna, van 45,4 miljoen tot 127,4 miljoen
dollar. In het boekjaar 2016 – van juli
2015 tot en met juni 2016 – vertraagde
de omzetgroei tot 9
procent (138,7 miljoen
dollar). Voor het
boekjaar 2017 dreigt
zelfs een omzetdaling
(consensus 119,8 mil-
joen dollar). In juni
2016 blokkeerden de
Amerikaanse dou-
aneautoriteiten alle ladingen stevia uit
China, op verdenking van het gebruik
van gedwongen arbeid in het produc-
tieproces. Het duurde tot eind januari
2017 vooraleer PureCircle van de lijst
van verdachte ondernemingen werd
geschrapt. De Amerikaanse markt ver-
tegenwoordigt een derde van de afzet.
De douaneproblemen kostten Pure-

Circle naar schatting 15 miljoen dollar
omzet in de eerste helft van het boekjaar
(juli tot december), waardoor de groeps-
omzet met 13,4 procent terugviel tot
47,2 miljoen dollar. Intussen waar-
schuwde de groep ook al voor een min-
dere tweede jaarhelft (cijfers op 19 sep-
tember), omdat het herstel in de Ver-
enigde Staten trager verloopt dan ver-
wacht. Onderliggend was er in de eerste
jaarhelft wel dubbelcijferige groei in
Europa (van 9,7 naar 17,9 miljoen dollar)
en in Latijns-Amerika (van 12,5 naar
14,2 miljoen dollar). De brutowinst zakte
met 15,5 procent tot 19,1 procent, waar-
door de brutowinstmarge slechts met
120 basispunten terugviel tot 40,4 pro-
cent. De nettowinst van 5 miljoen dollar
van vorig jaar werd omgebogen in een
beperkt nettoverlies van 0,7 miljoen dol-
lar. De nettoschuld klom van 46,1 mil-
joen naar 80,1 miljoen dollar.
In maart werd de nieuwe verwer-

kingsfabriek van 42 miljoen dollar in
Maleisië opgestart. Daarmee verdubbelt
de groepscapaciteit tot een omzet van
450 à 500 miljoen dollar. Daarnaast werd

vorig jaar een investeringsprogramma
van 100 miljoen dollar aangekondigd
voor de verdere optimalisering van de
verwerkingsketen en de ontwikkeling
van nieuwe steviavarianten. Dat leverde
onlangs al twee nieuwe ontwikkelingen
op: Starleaf, een nieuwe steviavariant
die tot 20 keer meer calorievrije zoetstof
bevat dan de klassieke stevia, en de eer-

ste stevia-antioxidant,
die werd ontwikkeld
met een uniek extrac-
tie- en zuiveringspro-
ces, waarmee op ter-
mijn een nieuwe pro-
ductgroep wordt uit-
gebouwd.
Per productgroep

zien we dat het aandeel van de basis-
ingrediënten (vooral de eerste generatie
stevia RebA) in de eerste jaarhelft terug-
viel van 57 naar 38 procent van de
omzet. Het belang van de smaakstoffen
(‘flavors’) steeg van 28 naar 31 procent,
terwijl de speciaal ontwikkelde zoets-
toffen voor specifieke productgroepen,
met vooral de Sigma-stoffen voor dran-
ken, klom van 13 naar 22 procent. z

Conclusie
Het aandeel herstelde dit jaar met
50 procent. Als we alleen naar de
resultaten kijken, wordt 2017 een
jaar om snel te vergeten, maar op
alle andere fronten boekt het bedrijf
een stevige vooruitgang. Het koers-
herstel toont dat de markt al reke-
ning houdt met een veel beter 2018,
getuige de dure waardering tegen 67
keer de verwachte winst voor 2017,
en met een verhouding tussen de
ondernemingswaarde en de ver-
wachte bedrijfskasstroom van 27
keer voor 2018. Het koopadvies blijft
evenwel overeind door het onver-
minderd sterke groeipotentieel.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

DE DOUANEPERIKELEN
KOSTTEN PURECIRCLE
15 MILJOEN DOLLAR

OMZET.

Al verschenen op insidebeleggen.be 
op 12 juli

G
ET

Munt: Brits pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 647,8 miljoen pond
Verwachte k/w 2017: 170
Verwachte k/w 2018: 67
Koersverschil 12 maanden: +7%
Koersverschil sinds jaarbegin: +49%
Dividendrendement: -
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Markt in beeld

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

De holding Ackermans & van Haaren en dochter CFE
onderzoeken de fusie van hun bouwactiviteiten. Door die
samensmelting zouden CFE Contracting en Van Laere Group
worden samengevoegd onder CFE. Van Laere Group is voor
100 procent in handen van Ackermans & van Haaren. De
Antwerpse holding heeft ook een belang van meer dan 60
procent in CFE. De transactie kan plaatsvinden in het vierde
kwartaal van dit jaar, maar uiteraard moet eerst een boeken-
onderzoek plaatsvinden. De koers van CFE consolideert,
nadat in mei 2017 een top van 140 euro werd neergezet.

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

Een stevige winstwaarschuwing leidde ertoe dat de koers
van IBA, de maker van protontherapiesystemen, tientallen
procenten inleverde. IBA verlaagde drastisch de vooruit-
zichten voor zijn omzetgroei en zijn operationele marge. De
groep verwacht voor 2017 een omzetgroei tussen 5 en 10
procent en een operationele marge tussen 0 en 5 procent –
het gevolg van aanhoudende vertragingen bij de installatie
van protontherapiesystemen, tegenvallende kostenbespa-
ringen en bijkomende eenmalige kosten. Op 24 augustus
2017 geeft IBA een update van de halfjaarcijfers. Als reactie
verlaagden de analisten hun koersdoel. Technisch bekeken
keerde de trend naar dalend.

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

De Zwitserse voedingsgigant Nestlé start met een nieuw
programma voor de inkoop van eigen aandelen tot 2020 ter
waarde van 20 miljard Zwitserse frank. Nestlé meldde die
strategische ommezwaai na het nieuws dat de activistische
aandeelhouder Third Point een belang van 1,3 procent had
opgebouwd. Naast een programma voor de aankoop van
eigen aandelen wil die aandeelhouder dat Nestlé een mar-
gedoelstelling naar voren schuift en dat het belang van 23
procent in L’Oréal wordt verkocht. Nestlé maakte onlangs
bekend dat het zijn Amerikaanse bakkerijactiviteiten van de
hand wil doen. De trend van het aandeel blijft à la hausse
gericht. Op 80 Zwitserse frank ligt steun.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Over het vierde kwartaal van het boekjaar 2016-2017 maakte
de producent van sportkledij Nike prima resultaten bekend.
Zo steeg de omzet met 5 procent tot 8,7 miljard dollar, terwijl
de winst per aandeel 22 procent hoger werd afgevlagd op
0,60 dollar. Nike wees op de directe verkopen via Nike.com,
die in een jaar tijd verdubbelden. Ze zijn nu goed voor 28
procent van de omzet. Als reactie steeg het Nike-aandeel
met 11 procent. Nike kondigde ook een overeenkomst met
Amazon.com aan, om als proef een klein deel van zijn assor-
timent te verkopen. De trend van het aandeel keerde naar
stijgend.

INSIDE BELEGGEN 13 JULI 2017
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De harddiscounters Lidl en Aldi
winnen marktaandeel ten koste
van Colruyt. Ahold Delhaize

kreeg een tik, doordat Amazon in de
Verenigde Staten de strijd wil aangaan
met de klassieke retailers.
Colruyt heeft het de jongste weken

wat moeilijker op de beurs. Het 
aandeel werd afgestraft vanwege teleur-
stellende resultaten. De hevige concur-
rentiestrijd en de toenemende investe-
ringen in  technologie en e-commerce
wegen op de resultaten. Het bedrijf
maakt van de appelflauwte op de beurs
ook gebruik om voor het eerst in zes
maanden eigen aandelen in te kopen.
Het trok daar 17,5 miljoen euro voor
uit en bezit nu 3,13 procent van de aan-
delen. We gaven al de raad de aandelen
bij te houden. Met geschreven callopties
proberen we het rendement wat op te
krikken.

Geschreven call
Schrijf call Colruyt dec. ‘17 met uit-

oefenprijs 46,00 euro @ 1,40 euro
Deze call is at the money. De uitoe-

fenprijs ligt dicht tegen de huidige koers.
We strijken onmiddellijk 1,4 euro op.
Dat is ongeveer 3 procent. We hebben
in oktober ook recht op het dividend
van wellicht 2,4 procent. Als de koers
van het aandeel weinig of niet beweegt,
halen we een rendement van 5,4 procent
in zes maanden.
Beweegt de koers weinig, dan laten

we de call rustig waardeloos aflopen
of we sluiten de positie af tegen een
gunstprijs. Stijgt de aandelenkoers
onverwacht snel, dan moeten we
 verkopen tegen 46 euro. De premie mag
u houden. U neemt die positie het beste
niet in als u geen aandelen van 
Colruyt bezit. We vinden de Amazon-
schok op Ahold Delhaize wat overdre-

ven. Met een geschreven put kunt u op
een  herstel van de aandelenkoers inspe-
len.

Geschreven put
Schrijf put Ahold Delhaize dec. ‘17

met uitoefenprijs 17,00 euro @ 1,10
euro
Dit contract levert een rendement van

6,5 procent over zes maanden, zonder
investering. U moet wel bereid zijn 
100 aandelen per geschreven put te
kopen tegen 17 euro. Dat wil zeggen
dat u 1700 - 110 = 1590 euro beschikbaar
moet houden voor het geval dat u uit-
geoefend wordt. Dat zal maar gebeuren
als de aandelenkoers zakt onder 17 euro.
U zou dan een beloftevol aandeel kopen
tegen 15,9 euro, terwijl het nu bijna
17 euro kost. U kunt misschien de posi-
tie vroegtijdig sluiten, dus voor 
15 december.  z

Colruyt à la baisse, 
stierenstrategie voor Ahold Delhaize

Opties

Grondstoffen

N ikkel was in de eerste jaarhelft
het slechtst presterende basis-
metaal, met een verlies van bijna

10 procent. Het jaar begon nochtans vrij
goed en de prijs van het metaal klom
even tot boven 11.000 dollar per ton.
De gedeeltelijke opheffing van een uit-
voerverbod in Indonesië en de politieke
ommezwaai in de Filipijnen duwden
de nikkelprijs weer naar omlaag.

Indonesië en de Filipijnen
Indonesië stelde in 2014 een verbod

in op de uitvoer van onbewerkte ertsen.
Die maatregel kwam er om de verwer-
king in eigen land te stimuleren. De
leemte die Indonesië liet, werd groten-
deels gevuld door de Filipijnen, die de
rol van de belangrijkste uitvoerder van
nikkelerts naar China overnamen. Maar
ook die aanvoerroute dreigde in het
gedrang te komen. Milieuminister
Regina Lopez beschuldigde verschil-

lende mijnen van vervuiling en illegale
ontbossing, en dreigde met sluitingen.
Ongeveer de helft van de Filipijnse out-
put kwam in het gedrang. De Filipijnse
nikkelproductie daalde in het eerste
kwartaal met 36 procent en de uitvoer
naar China met een vijfde. Maar Lopez
werd begin mei teruggefloten en zowel
de output als de uitvoer nam opnieuw
toe. Tegelijk werd het uitvoerverbod in
Indonesië na drie jaar versoepeld. De
prijs van een ton nikkel viel prompt
terug van meer dan 12.000 dollar eind
vorig jaar naar 8700 dollar begin juni.

Onvoldoende
aanbodvermindering
In theorie duwen lagere nikkelprijzen

het aanbod met de hoogste productie-
kosten uit de markt. Dat gebeurde tij-
dens de vorige correctie van de nikkel-
prijs in 2015 en begin 2016. De Interna-
tional Nickel Study Group (INSG)

rekende voor dat de mijnproductie tus-
sen 2014 en 2016 is gedaald met 23 pro-
cent door de lagere output in Brazilië
en Australië. Dat werd gedeeltelijk
gecompenseerd door het stijgende aan-
bod van nikkelijzer, een goedkoper
alternatief voor geraffineerd nikkel. In
Nieuw-Caledonië startte Vale de Goro-
mijn en Glencore de Kiniambo-mijn op.
Goldman Sachs verwacht voor dit jaar

een aanbodoverschot van 37.000 ton
geraffineerd nikkel. Dat zou in 2018
oplopen naar 100.000 ton. De instelling
verlaagde haar prijsprognose voor de
komende twaalf maanden van 11.000
naar 9000 dollar per ton. Na de recente
correctie is het neerwaartse prijsrisico
op korte termijn beperkt. Inspelen op
een hogere nikkelprijs kan via de Daily
Hedged Nickel ETC van uitgever ETF
Securities (ticker ENIK en ISIN-code
JE00B6XL6W59). Die tracker noteert in
euro en dekt het wisselkoersrisico af. z

Nikkel slechtste leerling van de klas
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Portefeuille

Ook in de zomer blijven we de
voorbeeldportefeuille evalueren
en bekijken we of we posities

moeten afbouwen of herschikken. De
voorbije weken hebben we al enkele
verkooporders tot een goed eind
gebracht en een behoorlijke kaspositie
opgebouwd. Zo hebben we via een dub-
bele verkooporder de bankentracker
iShares Stoxx600 Banks uit de porte-
feuille gehaald. Eind juni profiteerden
de Europese bankaandelen nog van een
oplossing voor de noodlijdende Itali-
aanse banken Banca Popolare di Vicenza
en Banca Veneto, waarbij de grootbank

Intesa SaoPaolo een sleutelrol kreeg en
haar koers behoorlijk zag oplopen.
Ook daar kunnen we vraagtekens

plaatsen bij de manier waarop het pro-
bleem werd aangepakt. Dat verliep niet
strikt volgens de regels. Maar een stuk
onzekerheid is daardoor minstens voor
enige tijd weg en daar vallen de markten
wel voor. Maar als er zich op de Euro-
pese aandelenmarkten een algemene
terugval voordoet, dan zal de financiële
sector daar niet aan ontsnappen.
We zijn ook uit Daimler gestapt van-

wege het gebrek aan beleggersappetijt
voor waarden uit de autosector. Daar-

naast profiteerden we van de sterke
prestatie van de Deense wereldspeler
Novo Nordisk om de zowat 30 procent
winst vast te klikken.
Het was de bedoeling de zeer ruime

en succesvolle positie in Sipefvoor bijna
de helft te verkopen. Maar de verkoop-
limiet hebben we te hoog gelegd. We
hebben die nu wat aangepast. De rest
van de positie blijft in principe nog een
hele tijd in de voorbeeldportefeuille.

Hogere olievoorraden 
Van zulke winstcijfers kunnen we in

het thema energie alleen maar dromen.

Energie stelt teleur

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2017 Sinds 01/01/2017
-1,6% +5,3%

 +6,3% +5,4%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Aankoop: we kopen 200 aandelen AkerBP tegen maximaal  125,20 Noorse kroon; 150 aandelen Cameco tegen maximaal 9,25 dollar;
175 aandelen Transocean tegen maximaal 8,1 dollar
Verkoop: we hebben 50 aandelen Daimler verkocht tegen  65,04 euro (3242,05 euro); 125 deelbewijzen iShares Stoxx600 Banks
tegen  18,705 euro (2328,15 euro); we verkopen 50 aandelen Schlumberger tegen openingskoers donderdag; 250 deelbewijzen
United States Brent Oil Fund tegen openingskoers donderdag; 150 aandelen Velcan tegen minimaal 11,45 euro; 50 aandelen Sipef
tegen minimaal 64 euro
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gezorgd dat er extra schalieolie werd
opgepompt. Daarnaast bleek dat het
Driving Season, de vakantietrek van
mei tot september, zwak is begonnen
dit jaar, waardoor de vraag naar olie in
de Verenigde Staten onder de verwach-
tingen bleef. Dat vertaalde zich in hoger
dan verwachte olievoorraden en deed
mee de prijs terugvallen.

Aanpassingen
Het energiethema vertegenwoordigt

afgerond 15 procent van de voorbeeld-
portefeuille. Dat gewicht is verdeeld
over puur oliegerelateerde waarden
(ruim 6%) en alternatieve energie (bijna
9%). Bij dat laatste thema is een groot
gewicht aan Velcan toebedeeld. Het
aandeel van de Franse speler in kleine
waterkrachtcentrales noteert sinds jaar
en dag ver onder de boekwaarde. Maar
het gaat ook niet geweldig vooruit. Na
de jaarcijfers is het aandeel wat opge-

veerd. Zonder bijkomend nieuws kan
die 10 à 15 procent winst zo weer ver-
dwenen zijn. Vandaar dat we de positie,
vooral vanwege het meer dan gemid-
delde gewicht, wat afbouwen.
Dromen van prijzen boven 60 dollar

zouden we niet meteen doen. De terug-
keer van de olieprijs dit jaar richting 
50 à 55 dollar lijkt ons wel nog mogelijk.
Het sentiment is naar onze mening te
negatief en de prijs kan beginnen te
wegen op de Amerikaanse schalieolie-
productie.
Gemiddeld zijn de posities in de olie-

sector te zeer verschrompeld en te sterk
gelinkt aan de Amerikaanse dollar.
Bovendien hebben ze nog niet echt het
prille herstel van de olieprijs van de
jongste weken opgepikt. We herschik-
ken de energiebelangen naar Cameco
en Transocean, en verder verkiezen we
een oliespeler (AkerBP) boven de olie-
tracker (United States Oil Fund). z

Niet voor het eerst de jongste jaren moe-
ten we vaststellen dat de energiewaar-
den niet aan onze verwachtingen heb-
ben voldaan. En dat is nog zacht uitge-
drukt, want dat thema heeft in de eerste
zes maanden het meest op het rende-
ment gewogen.
De productiebeperking door de orga-

nisatie van de olie-exporterende landen
OPEC van eind vorig jaar, gesteund
door elf niet-OPEC leden, waaronder
Rusland, werd op 25 mei dit jaar met
negen maanden verlengd, tot minstens
maart 2018. En toch is de olieprijs sinds
maart teruggevallen van 55 naar 45 dol-
lar per barrel, het niveau van vorig
najaar of voor de afspraken over de
lagere olieproductie.
Een aantal landen is natuurlijk niet

gebonden aan de OPEC-deal, waaron-
der Libië en Nigeria, maar vooral de
Verenigde Staten. Het prijsherstel rich-
ting 55 dollar begin dit jaar heeft ervoor

NIEUWS UIT DE BEDRIJVEN

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

Energie
� 7C Solarparken: wist de lening voor de
grootste zonnepaneleninstallatie
(Moorenweis, 5,9 megawatt) te
herfinancieren, zodat de rentevoet
zakt van 5,4 naar 1,8 procent. Dat
brengt elk jaar een vermindering van
0,4 miljoen euro aan rentelasten mee
en doet de gemiddelde rente op de
portefeuille zakken van 3,3 naar 3,0
procent.

Goud en metalen
�Nyrstar: heeft de verkoop van de
Coricancha-mijn in Peru voltooid.

Vergrijzing
�Ablynx: uit een transparantieverklaring
bleek dat het belang van Bank of
America Corporation is gezakt tot
onder 5 procent (4,97%).

�Bone Therapeutics: versterkte de raad
van bestuur met de aanstelling van

Steve Swinson tot voorzitter en Dirk
Dembski als niet-uitvoerend
bestuurder. De vorige voorzitter,
Michel Helbig, blijft lid van de raad van
bestuur als niet-uitvoerend
bestuurder.

- Fagron: lostte de obligatielening van
225 miljoen euro zoals voorzien begin
juli af (lees ook p. 2-3).

- MDxHealth: heeft de vloeibare
biopsietest AssureMDx voor
blaaskanker commercieel gelanceerd.
In de Verenigde Staten gaat het om
een markt van 1 miljoen patiënten per
jaar. Drie studies met betrekking tot
SelectMDx werden voorgesteld op het
vijfde Global Congress on Prostate
Cancer in Lissabon. MDxHealth vond
met IPS Genomix een distributie -
partner voor SelectMDx in het
Midden-Oosten.



INSIDE BELEGGEN 13 JULI 201714

De Noorse kroon heeft sinds begin
dit jaar meer dan 4 procent van
zijn waarde tegenover de euro

verloren. Daarmee komt een einde aan
het bescheiden herstel in 2016. Een
belangrijke verklaring voor die omme-
keer is de olieprijs, die weer in een
dalende lijn zit. Een vat Brent Noord-
zeeolie bracht begin dit jaar nog bijna
60 dollar op, nu is dat zo’n 50 dollar (na
zelfs even tot 45 dollar te zijn gezakt).
Olie en gas zijn nog altijd goed voor het
leeuwendeel van de Noorse export.

Hoewel de Noorse economie er vorig
jaar in slaagde nog met 1 procent te
groeien, laat de lage olieprijs zich ook
op het vasteland steeds meer voelen.
Zowel in 2015 als in 2016 zijn de inves-
teringen in de oliesector met 15 procent
gezakt. Maar terwijl de orderboeken
van de toeleveranciers van de oliesector
in 2015 nog goed gevuld waren, was
dat in 2016 niet langer het geval. De
Noorse economie hield zich sterk door
de forse stimuleringsmaatregelen van
de overheid – goed voor 1 procent van
het bruto binnenlands product (bbp).
De bouwsector had zijn handen vol aan
de oververhitte vastgoedmarkt. Ook de
Noorse gezinnen bleven geld uitgeven,
met dank aan de lage werkloosheid, de
recente belastingverlaging en de goed-
kope rente op leningen.

De kredietbeoordelaar Standard &

Poor’s (S&P) stelde in een recent rapport
dat de Noorse economie wellicht het
ergste achter de rug heeft. S&P wijst bij-

voorbeeld op de aanhoudende stimu-
leringsmaatregelen van de Noorse over-
heid, die investeert in infrastructuur.

Obligaties

Noorse kroon op de sukkel

• Dan Loeb lijkt het ma-
nagement van Nestlé
wakker te hebben ge-
schud. Enkele dagen na-
dat werd bekendge-
maakt dat de
aandeelhoudersactivist
een belang in de Zwit-
serse voedingsgigant
had genomen, kwam het
management van Nestlé
met een ambitieus plan
op de proppen. Naast
nieuwe investeringen in
koffie, babyvoeding, fles-
senwater en producten
voor huisdieren mikt de
groep op overnames om
haar omzet sneller te
doen groeien. Maar het
meest opvallende on-
derdeel van het plan is
de heropstart van het
inkoopprogramma van
eigen aandelen. De ko-
mende drie jaar wil
Nestlé voor meer dan
18 miljard euro eigen
aandelen inkopen.

• Investeren in omzet-
groei kan een goede
zaak zijn voor de obliga-
tiehouders, maar een

inkoopprogramma van
eigen aandelen is dat
niet. Net zoals bij een
dividend gaat het voor-
deel volledig naar de
aandeelhouders. Het
kan de financiële struc-
tuur van een bedrijf bo-
vendien verzwakken als
de inkopen worden gefi-
nancierd met schulden
(wat doorgaans het ge-
val is en dan eufemis-
tisch een optimalisatie
van de balans wordt ge-
noemd).

• Het plan bleef niet lang
zonder gevolgen. Na de
bekendmaking verlaagde
de kredietbeoordelaar
S&P de kredietwaardig-
heid van Nestlé van AA
naar AA-. Hoewel dat
nog altijd een zeer hoge
kredietrating is, geeft
S&P een duidelijk sig-
naal. S&P verwacht dat
de schuld-ebitda-ratio
zal stijgen naar 2 en op
dat niveau zal blijven –
een permanent hogere
schuldgraad dus. Ook
Moody’s verwacht een

verslechtering van de
schuldratio, al hield het
zijn kredietrating voor
Nestlé op Aa2. Beide
kredietbeoordelaars wij-
zen er wel op dat de
groep een wereldleider
in de voedingsindustrie
is en dat de nieuwe in-
vesteringen zullen leiden
tot een betere kas-
stroomgeneratie. De
vooruitzichten voor
beide ratings zijn dan
ook stabiel.

• Ondanks de ratingverla-
ging hoeven de obliga-
tiehouders van Nestlé
zich weinig zorgen te
maken. Hoewel het in-
koopprogramma hun vei-
ligheidsmarge aantast,
blijft Nestlé een zeer
kredietwaardige uitge-
ver. Het is evenwel dui-
delijk dat zulke maneu-
vers niet in het belang
van de obligatiehouders
zijn. Het is ook afwach-
ten hoe de nieuwe in-
vesteringen de omzet
en winstmarge zullen
beïnvloeden.

OBLIGATIE VAN DE WEEK
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De zwakkere Noorse kroon – die in de
jaren 2013-2016 ongeveer 20 procent
van zijn waarde heeft verloren – stimu-
leert bovendien de exportgerichte sec-
toren, zoals het toerisme. De groei zal
evenwel vrij laag blijven (1,5 % in 2017).

Oververhitte vastgoedmarkt
De oververhitte vastgoedmarkt blijft

een grote zorg voor de Noorse econo-
mie. In de lijn met de voorgaande tien
jaar zijn de Noorse vastgoedprijzen in
2016 met 10 procent gestegen. De klim
is niet overal even groot: in Oslo gingen
de prijzen meer dan 20 procent hoger,
terwijl ze stagneerden in Stavanger, de
oliehoofdstad van Noorwegen. Door
de hoge vastgoedprijzen zijn de schul-
den van de gezinnen de voorbije jaren
sterk toegenomen, van 160 procent van
hun beschikbare inkomen in 2004 naar
220 procent. Bovendien hebben de
meeste hypotheken een variabele rente,
wat de Noorse gezinnen kwetsbaar
maakt voor de stijging van de rente.

De vastgoedmarkt vertoont tekenen
van afkoeling, met dank aan de over-
heid, die maatregelen heeft genomen
om de kredietverstrekking aan banden
te leggen. Maar als die afkoeling doorzet
in een correctie, dreigt dat de resterende
groei van Noorwegen te hypothekeren.
Niet alleen breken dan de laatste twee
pijlers van de groei – de gezinsconsump-

tie en de woningbouw – maar ook de
Noorse banken zouden schade oplopen
door het hogere aantal wanbetalingen
op hypotheken.

Een bijkomend risico voor de Noorse
economie zijn de verkiezingen in het
najaar. De minderheidsregering en de
twee partijen die haar in het parlement
steunen, zouden geen meerderheid
meer halen. De socialistische oppositie,
die aan de leiding staat in de peilingen,
wil de belastingen optrekken en zo een
einde maken aan de stimuleringsmaat-
regelen van de regering. Net die hielden
de Noorse economie het voorbije jaar
in een groeimodus.

Herbeleggen mag
Het mag duidelijk zijn dat een beleg-

ging in Noorse kronen, ondanks de uit-
stekende kredietwaardigheid van Noor-
wegen (AAA-rating bij S&P en Aaa-
rating bij Moody’s), geen defensieve
belegging is. De economie blijft erg
afhankelijk van de export van olie en
gas. De Noorse kroon blijft daarom een

play op het herstel van de olieprijs. Maar
zoals gezegd hoeft de munt uit die hoek
niet veel steun te verwachten.

Hetzelfde geldt voor de Noorse cen-
trale bank: die houdt sinds maart 2016
haar rente onveranderd op 0,5 procent.
De bank ziet de kortetermijnrente tegen
eind 2018 zelfs uitkomen op 0,4 procent.
Pas in 2019 zou mogelijk een eerste ren-

teverhoging volgen. Bovendien is
onlangs de inflatie opnieuw gezakt en
koelt de huizenmarkt af. Beide factoren
geven de bank meer ruimte om de rente
nog te verlagen.

Bovendien is de toestand aan de
andere kant van de wisselkoers – de
euro – sinds begin dit jaar sterk verbe-
terd. Het politieke risico is sinds de
Franse presidentsverkiezingen sterk
gedaald. Hoewel de Europese Centrale
Bank voorlopig nog altijd in stimule-
ringsmodus zit, komt het einde van dat
beleid – en dus op termijn een hogere
rente op euro-obligaties – steeds nadruk-
kelijker in zicht.

Beleggers die Noorse kronen in hun
portefeuille hebben, mogen die herbe-
leggen in kronen. Het rendement is vrij
aantrekkelijk in vergelijking met dat
van euro-obligaties. Verwacht evenwel
geen snel herstel van de munt, tenzij de
olieprijs zou herstellen. Beperk uw
blootstelling aan de munt evenwel tot
5 procent van uw beleggingsporte-
feuille. z

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Studio 100 3,35% 23/06/22 106,3 2,0% 1000            NR
EUR Deceuninck 3,75% 08/12/22 107,0 2,4% 1000            NR
EUR Peugeot 2,375% 14/04/23 105,2 1,4% 1000            NR
EUR VGP 3,9% 21/09/23 106,4 2,8% 1000            NR
USD General Electric Co 2,3% 14/01/19 101,0 1,6% 1000            AA-
USD PepsiCo 1,85% 30/04/20 99,9 1,9% 2000            A+
USD Nestlé Holdings 2,25% 10/05/22 99,7 2,3% 2000            AA
USD AT&T 3% 30/06/22 100,7 2,9% 2000            BBB+
GBP VW Fin Serv 2,25% 12/04/25 100,1 2,2% 1000            BBB+
NOK Nordic Investment Bank 1,5% 13/03/25 100,2 1,6% 10.000            AAA
SEK EIB 1,75% 12/11/26 104,9 1,2% 10.000            AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 101,0 1,7% 2000            A+
AUD Coca-Cola Amatil 3,5% 26/04/24 99,2 3,6% 2000            BBB+
NZD IBRD 3,375% 25/01/22 101,3 3,1% 1000            AAA
ZAR KfW 7% 21/01/19 99,2 7,6% 5000            AAA
TRY EIB 8,5% 27/03/19 96,0 11,1% 1000            AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand Evol. 1j

EUR/USD 1,1346 +2,5%

EUR/GBP 0,8774 +3,3%

EUR/NOK 9,5284 +1,7%

EUR/SEK 9,6380 +2,4%

EUR/CAD 1,4702 +2,1%

EUR/AUD 1,4932 +0,6%

EUR/NZD 1,5584 +0,6%

EUR/ZAR 15,203 -8,3%

EUR/TRY 4,0936 +27,9%
HET HERSTEL VAN DE NOORSE KROON IN 2016 WAS

SLECHTS VAN TIJDELIJKE DUUR.
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DONDERDAG 13 JULI
Duitsland: inflatie
VRIJDAG 14 JULI
VS:  inflatie
MAANDAG 17 JULI
Japan: beurs Tokio gesloten
DINSDAG 18  JULI
IBM: resultaten Q2
WOENSDAG 19 JULI
ASML: resultaten Q2
Barco: resultaten 1H
Befimmo: resultaten 1H
Wereldhave Belgium: resultaten 1H
DONDERDAG 20 JULI
GIMV: resultaten Q1 ’17-’18
Microsoft: resultaten Q4 ’16-’17
Unilever: resultaten Q2
VRIJDAG 21 JULI
General Electric: resultaten Q2
Schlumberger: resultaten Q2
MAANDAG 24 JULI
Philips: resultaten Q2
DINSDAG 25 JULI
Akzo Nobel: resultaten Q2

Het aandeel van Polarcus onderging
in mei voor de tweede keer in twee jaar
een omgekeerde aandelensplitsing. De
koers blijft gewoon voort dalen. Wat
is daarvan dan het nut?

Bij een omgekeerde aandelensplitsing
wordt de nominale waarde van de uit-
staande aandelen met een bepaalde fac-
tor verhoogd (bijvoorbeeld maal tien),
en het aantal uitstaande aandelen met
dezelfde factor verlaagd. De beurska-
pitalisatie van het bedrijf blijft dus gelijk,
maar de koers vermenigvuldigt met de
toegepaste factor. De reden voor zo’n
maatregel is vaak dat de beurskoers zo
ver is teruggevallen dat het aandeel niet
aantrekkelijk meer is voor investeerders.
Er zijn bovendien fondsen die geen aan-
delen kunnen kopen onder een bepaald
nominaal niveau. Daarnaast hanteren
sommige beurzen een minimaal koers-
niveau (bij de New York Stock Exchange
is dat bijvoorbeeld 1 dollar per aandeel),
waardoor een omgekeerde splitsing het
ultieme redmiddel kan zijn om de note-
ring te behouden.

Uit eerdere studies is gebleken dat
aandelen na een omgekeerde splitsing
gemiddeld slechter presteren dan het
beursgemiddelde, maar een rechtstreeks
verband is er niet. En er zijn ook tegen-
voorbeelden. Zo voerde Ageas in 2012
een omgekeerde splitsing door, waarbij
het tien oude aandelen verving door
een nieuw aandeel. De koers is sinds-
dien verdrievoudigd. Minder positieve
voorbeelden zijn Nyrstar in 2016 en
Arcelor Mittal in mei 2017.

Uiteraard is de koers om specifieke
redenen zo diep teruggevallen, en de
koersevolutie na de omgekeerde split-
sing hangt dan ook vooral samen met
de evolutie van het bedrijf. Dat is voor
Polarcus, de Noorse specialist in seis-
mische diensten in 3D, niet anders. De
dubbele omgekeerde aandelensplitsing
met factor tien in november 2015 en mei
2017 (100 aandelen werden in twee stap-
pen gereduceerd naar 1 aandeel) heeft
geen koersherstel ingeluid. Maar dat
heeft alles te maken met de slechte gang
van zaken in de oliesector, waarmee het
met schulden beladen bedrijf al enkele

jaren worstelt. Dankzij de forse schuld-
herschikkingen begin 2016 en 2017
explodeerde het aantal uitstaande aan-
delen van 6,7 miljoen naar 153 miljoen
(maal 22,8).

Polarcus kocht zich daarmee brood-
nodige extra ademruimte voor dit en
volgend jaar. Maar de nieuwe daling
van de olieprijs de jongste maanden
weegt op het bedrijf, net als het beperkte
aantal nieuwe opdrachten. De situatie
blijft kritiek, maar het management
krijgt positieve signalen van de olie- en
de gasbedrijven voor 2018 en 2019. Van-
wege de technisch hoogstaande en jonge
zeskoppige vloot, en ondanks het zeer
hoge risico, mag het aandeel worden
behouden (rating 2C). z

Lezersvraag

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Donderdag 6/7
•Zomerreeks 9: Barco

Vrijdag 7/7
•Zomerreeks 10: Nyrstar
•Analyse 10 Belgische

zomeraandelen

Maandag  10/7
•Exxon

Dinsdag 11/7
•BHP
•Colruyt
•Pan American Silver 

Woensdag 12/7
•Archer Daniels Midland
•PureCircle
•Pdf

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

AL VERSCHENEN  OP
WWW.INSIDEBELEGGEN.BE

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

CHAT MEE !
Chat op DONDERDAG 13/7 VAN 12 TOT 13 UUR. 

Ga voor de chatsessie naar http://insidebeleggen.be/chat! 
GEEN CHATSESSIES OP 20/7 EN 27/7! 
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