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We verwelkomen de vele dui-
zenden abonnees van Trends
op een moment dat de Ame-

rikaanse beurs al negentig maanden in
een stijgende trend zit. Dat is meteen
de op twee na langste klim sinds 1900
(zie analyse op p. 2). In die tijd is de
Standard&Poor’s500-index ruim ver-
drievoudigd.
In het najaar van 2008 en

het begin van 2009 ging het
er erg beroerd aan toe op
de financiële markten. Het
westerse banksysteem
daverde op zijn grondves-
ten na de val van Lehman
Brothers. De grote vrees
was dat de ergste banken-
crisis in vele decennia de
economie in een wereld-
wijde depressie zoals die van de jaren
dertig zou duwen. Toen in het voorjaar
van 2009 bleek dat door het snelle optre-
den van de centrale banken de schade
beperkt bleef tot de Grote Recessie, trok-
ken de internationale aandelenmarkten
zich weer op gang. De belangrijkste Ame-
rikaanse indexen hebben sindsdien geen
terugval van meer dan 20 procent meer
gekend. Nu al zevenenhalf jaar lang.

Zelfgenoegzaam Wall Street
Je zou kunnen veronderstellen dat de

beleggers last krijgen
van hoogtevrees na zo’n
uitzonderlijk lange en
forse klim. In oktober
2016 blijkt daar weinig
van te merken. Integen-
deel zelfs. De website
Zerohedge publiceert
maandelijks de zoge-
noemde Complacency-
index – vrij vertaald: de
zelfgenoegzaamheids-

index. Die koppelt de winstgevendheid
van bedrijven (via de ondernemings-
waarde en de bedrijfswinsten) aan het
risico (via de VIX-index, die de volati-
liteit of de zenuwachtigheid van de
markten meet). De Complacency-index
staat nu hoger dan in 2000 en 2008 (zie
grafiek).

We kunnen dan ook niet
anders dan spreken van
een zeer zelfgenoegzaam
Wall Street. Die vaststelling
is absoluut niet geruststel-
lend met het oog op de
komende jaren. Als het
gaat regenen in New York,
zal het meer dan gewoon
druppelen op de andere
aandelenmarkten. Maar
dat wil nog niet zeggen dat

de beurzen morgen al aan een crash toe
zijn.
Het is wel een indicatie dat we met

aandelenbeleggingen de komende tijd
voorzichtig moeten omspringen. Elke
verdere stijging van de index noopt
nog meer tot ongerustheid. Zodra de
markten na zo’n lange, forse stijging
keren, is de schade doorgaans erg groot,
vooral als daarvoor zo’n comfortabel
gevoel heerste. Zelfgenoegzaamheid
kan heel snel omslaan in twijfel en
paniek. z
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Op 9 maart 2009 liet niets vermoe-
den dat Wall Street vertrokken
was voor de op twee na langste

koersklim sinds 1900. Want negentig
maanden – of zevenenhalf jaar – later
houdt de opwaartse trend nog altijd
aan. We spreken volgens de klassieke
definitie van een hausse- of stieren-
markt (‘bull market’) als er vanaf de
bodem een stijging is met meer dan 
20 procent en die tendens blijft aan-
houden. Een stierenmarkt eindigt als
er een terugval met meer dan 20 pro-
cent plaatsvindt. Het was al enkele
keren nipt, zoals begin dit jaar. Toen
was er een correctie van 18 procent
vanaf de top in 2015, maar dieper is ze
niet gegaan. In augustus werd een
nieuwe historische top bereikt, die
bevestigde dat de haussemarkt nog
altijd doorgaat.
De tabel bewijst dat dat vrij uniek is.

Enkel in de jaren 1920 en 1990 waren
er stierenmarkten die nog langer heb-
ben geduurd. Als we tegen de zomer
van volgend jaar geen daling van 

20 procent hebben gekend, breken we
het record. De gemiddelde duur van
een haussemarkt is 54 maanden of vie-
renhalf jaar. Deze duurt dus al drie jaar
langer.
Het voorbije anderhalf jaar was er

veeleer een consolidatie aan de top,
zonder dat er echt een duidelijk stij-
gende tendens is. Dat verklaart deels
waarom deze stierenmarkt in kracht
pas op de vijfde plaats komt. De koers
van de aandelen in de
Standard&Poor’s500-index (de index
van de belangrijkste vijfhonderd Ame-
rikaanse beursgenoteerde bedrijven)
is sinds maart 2009 gemiddeld meer
dan verdrievoudigd tegenover een his-
torisch gemiddelde van 136 procent.
Maar de index moet nog eens verdub-

belen om de omvang van de stijging
van de jaren 1920 te evenaren. Dat is
meer dan waarschijnlijk te hooggegre-
pen.

Europa loopt achterop
Dat fraaie Amerikaans plaatje kreeg

niet hetzelfde vervolg op de Europese
aandelenmarkten, toch niet volgens
de klassieke definitie. De klim van de
Eurostoxx50- en de Stoxx600-index
werd al in 2011 een eerste keer onder-
broken door een terugval met meer
dan 20 procent. Begin dit jaar gebeurde

De ene stierenmarkt is de andere niet

DE HAUSSEMARKT DUURT
AL 90 MAANDEN. 

HET GEMIDDELDE IS 
54 MAANDEN.
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dat nog eens. De Eurostoxx50-index
bestaat uit de grootste vijftig bedrijven
in de eurozone, de Stoxx600 uit de
grootste zeshonderd ondernemingen
in de Europese Unie.
Zelfs als we van die correcties abstrac-

tie maken, is de klim sinds maart 2009
nog altijd een stuk bescheidener voor
de belangrijkste Europese indexen. Zo
staat de Eurostoxx50 amper 65 procent
hoger dan het dieptepunt van maart
2009 en nog 43 procent onder de piek
van maart 2000. De cijfers voor de
Stoxx600 zijn gunstiger, met een stijging
van 115 procent sinds maart 2009 en
slechts 18 procent onder de historische
piek.

Opmerkelijk verschil
De oorzaken van de stierenmarkt

sinds 2009 geeft ook meteen de verkla-
ring voor het opmerkelijke verschil
tussen de prestaties van de Ameri-
kaanse en de Europese aandeleninde-
xen.
• Het ultrasoepele monetaire beleid

van de centrale banken. De belang-
rijkste verklaring voor de spectaculaire
haussemarkt op Wall Street zijn de
nooit eerder geziene ingrepen van de
centrale banken. Niet alleen herleidden

ze de rente tot nul, ze pakten ook uit
met quantitative easing (QE), het opko-
pen van overheidsobligaties voor dui-
zenden miljarden dollars en euro’s. De
Amerikaanse centrale bank trad veel
sneller en krachtiger op dan de Euro-
pese Centrale Bank, die pas begin 2015
met kwantitatieve versoepeling is
begonnen, of zowat vijf jaar na de Fede-

ral Reserve.
• Het herstel van de bedrijfsresul-

taten. De Grote Recessie van 2009 hakte
fors in op de bedrijfsresultaten. Maar
door de snellere en kordatere aanpak
van de Federal Reserve zijn die veel
forser hersteld in de Verenigde Staten
en bereikten de winstmarges er histo-
rische piekniveaus. In Europa herstel-
den de bedrijfswinsten later en minder
uitgesproken.
• Nieuwe crisissen blijven uit. Sinds

2009 hebben de Verenigde Staten geen
economische, financiële of vastgoed-
crisis meer gekend. De Europese Unie
lijkt wel van crisis naar crisis te suk-
kelen. Van Griekenland tot de brexit:
er is elk jaar wel een crisismoment dat
de aandelenbeleggers in de gordijnen
jaagt. z

We mogen ervan uitgaan dat
de haussemarkt matuur is en
naar een eindstadium
evolueert. Maar het einde kan
er volgende maand aanbreken,
of pas over enkele jaren. Met
deze tips kunt u met die rijpe
stierenmarkt rekening houden
bij het dagelijkse beheer van
uw aandelenportefeuille.

1. Verminder het
aandelenpercentage.
Naarmate de beurzen
verder stijgen, is het
raadzaam het
aandelenpercentage in uw
portefeuille geleidelijk aan te
verminderen, zodat u
minder hard wordt
getroffen door een plotse
ommekeer.

2. Bouw een bescherming in.
U kunt uw

aandelenportefeuille
beschermen door
bijvoorbeeld een
shorttracker op een
beursindex te kopen. Die
fungeert als soort
verzekeringspremie tegen
moeilijke tijden. Een
voorbeeld voor de S&P500-
index is Proshares Short
S&P500 (notering op
NYSE, ticker SH). De
waarde van die tracker zal
toenemen als de beursindex
zakt. Maar er is een
keerzijde: als de beursindex
eerst nog verder stijgt, zal
de tracker eerst in waarde
dalen. De
aandelenportefeuille zelf
neemt wel in waarde toe.

3. Verkies achtergebleven
sectoren. Aan het einde van
een beursklim moet u vooral

vermijden om nog massaal
in te zetten op
beursfavorieten. Als de
trend keert, incasseren die
nog zwaardere klappen dan
het marktgemiddelde. De
slotklim wordt meestal
gedragen door sectoren die
daarvoor weinig of niet
hebben deelgenomen aan de
algemene stijging. Vandaag
zijn dat onder meer de
energie-, de grondstoffen-
en de landbouwsector.

4. Verkies opkomende
markten boven westerse
beurzen. Niet alleen
Europa, maar vooral de
groeilanden zijn
achtergebleven op de
stijging van de leidende
Amerikaanse beurzen. De
prestatieverschillen liepen
de jongste jaren op tot

tientallen procenten. Dit
jaar zien we een kentering.
We denken dat de
opkomende markten de
komende jaren beter blijven
presteren.

5. Verkies waarde boven
groei. Vele jaren deden de
zogenoemde groeiaandelen
het veel beter dan de
valuewaarden. Tekenend
daarvoor is de
spectaculaire klim van
Amazon tegenover Wal-
Mart Stores. Maar ook
daar zien we de afgelopen
maanden een kentering. Bij
de overgang van een
hausse- naar een
baissemarkt is de averij
kleiner met een portefeuille
die wordt gedomineerd door
valueaandelen.

GEWAPEND TEGEN EEN TRENDOMMEKEER

S&P500-INDEX SINDS 1/1/2009

DE STERKSTE VIJF STIERENMARKTEN OP WALL STREET SINDS 1900

Periode Stijging Daling achteraf

1921-1929 +497% -90%
1990-1998 +295% -22%
1982-1987 +251% -37%
1949-1956 +223% -24%
2009-2016 +216% ???

DE LANGSTE VIJF STIERENMARKTEN
OP WALL STREET SINDS 1900

Periode Lengte

1921-1929 98 maanden
1990-1998 94 maanden
2009-2016 90 maanden
1949-1956 89 maanden
1982-1987 63 maanden



S inds het Amerikaanse ministerie
van Justitie een boete van 14 mil-
jard dollar claimt van Deutsche

Bank voor de verkoop van ‘rommel-
producten’ in de periode 2005-2007, zit
de Duitse grootbank opnieuw in het
oog van de storm. De instelling kampt
al een hele tijd met een gebrek aan kapi-
taal en rendabiliteit. Dat is geen gezonde
combinatie. Elk tegenvallend nieuws
dreigt dan tot een vertrouwensschok te
leiden.
Deutsche Bank heeft zijn problemen

jarenlang onvoldoende aangepakt, al
is de nieuwe CEO John Cryan een
andere richting ingeslagen.
Door het wegvallen van de
forse winsten uit de obliga-
tiehandel waren die pro-
blemen almaar nijpender
geworden. Vooreerst heeft
Deutsche Bank nagelaten
haar kapitaalbasis vol-
doende te versterken in de
periode 2013-2015, toen het
klimaat voor de financiële
sector een stuk gunstiger
was, de banken volop wer-
den gesteund door de
Europese Centrale Bank en
er nog geen negatieve rente
was. Volgens specialisten vertoonde het
kernkapitaal van de grootbank een
tekort van 10 à 20 procent, of omgere-
kend 5 à 10 miljard euro.
Het management stelt dat de timing

niet gunstig is om het kapitaal op te
trekken vanwege de juridische onze-
kerheid over de vele procedures die nog
lopen, waaronder het geschil met de
Amerikaanse autoriteiten. Dat is nog
een andere fout van de afgelopen jaren:
Deutsche Bank heeft verzuimd heel wat
juridische procedures te schikken en
die onzekerheid van de balans te halen.
Het voorziene bedrag van 5,5 miljard
euro is ruim onvoldoende en zal wel-
licht enkel volstaan om een akkoord
met de Amerikaanse autoriteiten te slui-
ten. Wellicht zal de uiteindelijke boete
5 à 6 miljard dollar bedragen. De aan-
deelhouders moeten beseffen dat een
kapitaalverhoging eerder vroeg dan
laat aan de orde zal zijn.

Zorgwekkend is de vaststelling dat
Deutsche Bank geen duidelijk omlijnd
plan heeft voor de toekomst. De focus
ligt op zakenbankieren, maar daarin is
de Duitse grootbank internationaal geen
toonaangevende speler. De concurrentie
uit de Verenigde Staten is moordend.
In verhouding tot het balanstotaal stelt
Deutsche Bank als retailbank te weinig
voor. De inkomsten uit marktactiviteiten
zijn te wispelturig om als solide basis
van toekomstige winsten te dienen. En
dan is er nog de tikkende tijdbom van
de gigantische derivatenportefeuille
van 42.000 miljard euro met allerlei

tegenpartijen.
Gelukkig voor de klanten

– maar niet voor de aan-
deel- en obligatiehouders
– is Deutsche Bank too big
to fail. In de hoogste nood
zal de Duitse overheid de
bank wel moeten redden,
maar vandaag wil ze de
instelling nog geen geld
toestoppen. De waardering
tegen 0,3 keer de boek-
waarde, tegenover het
Europese gemiddelde in
de banksector van 0,7 keer,
weerspiegelt het hoge

risico voor de aandeelhouders. z

Conclusie
De kans is nog altijd reëel dat
 Deutsche Bank een kapitaalverho-
ging moet doorvoeren om haar kern-
kapitaal te versterken en het wan-
trouwen van de markten te milderen.
Dat zal een aanzienlijke verwatering
voor de aandeelhouders inhouden.
Vandaar dat we Deutsche Bank,
ondanks de historisch lage koers,
nog altijd zowat de meest risicovolle
belegging in de Europese banksector
vinden. Te mijden!
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Advies: verkopen/afblijven
Risico: hoog
Rating: 3C

Het lelijke eendje
DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE
BANK IS ZOWAT

DE MEEST
RISICOVOLLE
BELEGGING IN
DE EUROPESE
BANKSECTOR.

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 10 oktober

Munt: euro
Markt: Frankfurt
Beurskapitalisatie: 16,1 miljard euro
K/w 2015: 34
Verwachte k/w 2016: 40
Koersverschil 12 maanden: -51%
Koersverschil sinds jaarbegin: -48%
Dividendrendement: -
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Derde rendabele pijler
D’IETEREN

Aandelen

T erwijl de economie in sneltreinvaart
digitaliseert, investeert D’Ieteren
in schriftjes. Beleggers fronsten de

wenkbrauwen, toen het bedrijf vorige
maand de overname van het Italiaanse
Moleskine aankondigde, de producent
en verdeler van de bekende notitieboek-
jes met het elastiekje. Dat D’Ieteren na
de verkoop van Avis een derde activiteit
zou uitbouwen, naast Belron en D’Ieteren
Auto, werd al lang verwacht, maar de
synergie met de bestaande activiteiten
is zo goed als onbestaande. Beleggers
vrezen daarom dat de koers van D’Iete-
ren zal afgeroomd worden met de kor-
ting die eigen is aan veel holdings, ook
omdat het management liet verstaan dat
er nog overnames volgen.
Bij een tweede lezing van

de details zit er meer logica
en waarde achter de deal
dan eerst gedacht. Moles-
kine is een sterk merk dat
profiteert van de mondiale
groei van de beter opge-
leide middenklasse en het
toenemende reisgedrag. De
voorbije jaren steeg de
omzet van Moleskine met
19 procent per jaar, en voor de volgende
jaren mikt het nog op een stijging met
15 procent per jaar. Het bedrijf verdeelt
de meeste producten via de groothandel,
maar bouwt nu ook een eigen retailnet-
werk uit, naast de onvermijdelijke 
e-commercekanalen. Tegen 2018 moet
de omzet 200 miljoen euro bedragen. De
grote vraag is natuurlijk of het gaat om
een hype of om een duurzame verkoop.
Moleskine is intussen wel heel winst-

gevend. Door de investeringen in eigen
winkels stagneerde de bedrijfskasstroom
(ebitda) weliswaar in de periode
2012-2014, maar vanaf dit jaar dikt die
opnieuw aan in het spoor van de stij-
gende omzet. De ebitda-marge schom-
melt rond 30 procent. In 2015 boekte het
bedrijf een nettowinst van 27 miljoen
euro. Het is schuldenvrij en dankzij een
lage investeringsbehoefte genereert het
heel wat vrije kasstromen.
D’Ieteren tast flink in de buidel om dat

winstgevende bedrijf te verwerven, maar
het betaalt zich niet blauw. In een eerste

fase betaalt het 185 miljoen euro voor
het belang van 41 procent dat het over-
neemt van de referentieaandeelhouders.
In een tweede fase brengt D’Ieteren een
bod uit op de resterende aandelen tegen
dezelfde prijs van 2,4 euro per aandeel.
Op de beurs van Milaan noteert het aan-
deel nu net boven die biedprijs. De deal
waardeert Moleskine op 506 miljoen
euro, wat maakt dat D’Ieteren 17 keer
de verwachte winst voor 2016 betaalt,
en een rendement van 5 procent haalt
op de vrije kasstroom die de overname
oplevert. D’Ieteren zet dus zijn cashpo-
sitie van 270 miljoen euro aan het werk.
De recurrente bedrijfswinst (rebit) kan
door de overname met 10 à 15 procent

stijgen. Om de volledige
overname van Moleskine
te financieren moet D’Iete-
ren extra schulden maken,
waardoor de nettoschul-
denlast oploopt tot 2,1 keer
de bedrijfskasstroom van
2016. Dat is nog niet over-
dreven, vooral omdat D’Ie-
teren een hoop vrije
cashflow genereert, waar-
door die schuldratio snel

zal dalen. Moleskine heeft dus de belofte
van een derde groeimotor, naast Belron
en D’Ieteren Auto. In de eerste helft van
dit jaar steeg de courante brutowinst van
de groep met 6 procent. z

Conclusie
D’Ieteren lijkt met Moleskine een
sterk merk gekocht te hebben tegen
een aanvaardbare prijs. De langver-
wachte derde pijler van de groep krijgt
op een rendabele manier vorm. De
koers reageerde niet op die deal uit
vrees voor een korting eigen aan hol-
dings. Vandaar dat we voorlopig bij
ons neutrale advies blijven.

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

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,3 miljard euro
K/w 2015: 10
Verwachte k/w 2016: 14
Koersverschil 12 maanden: +18%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 19%
Dividendrendement: 2,2%

TERWIJL DE
ECONOMIE IN

SNELTREINVAART
DIGITALISEERT,
INVESTEERT
D’IETEREN IN
SCHRIFTJES.

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 10 oktober
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De koers van Facebook schommelt
de jongste weken in de buurt
van zijn historische hoogtepunt.

Het internetaandeel blijft beduidend
beter presteren dan de Nasdaq-index.
Sinds de beursintroductie, intussen
vier enhalf jaar geleden, is de koers ruim
verdrievoudigd, nadat het aandeel een
moeilijke start had genomen.
In het tweede kwartaal gebruikten

wereldwijd 1,71 miljard mensen het
sociale netwerk minstens één keer per
maand. Dat is 15 procent meer dan een
jaar geleden. Er zijn 1,13 miljard gebrui-
kers die geen dag zonder
Facebook kunnen – een
vooruitgang met 17 pro-
cent op jaarbasis. Maar
Facebook is meer dan de
statusupdates van het soci-
ale netwerk en de berich-
tendienst Messenger. Ook
WhatsApp en Instagram
hebben intussen respectie-
velijk 1 miljard en 500 mil-
joen actieve gebruikers.
Het is voor Facebook zaak
geld te verdienen met die uitgebreide
gebruikersbasis. Dat lukt wonderwel.
In het tweede kwartaal boekte de groep
een aangepaste winst van 2,8 miljard
dollar op een omzet van 6,44 miljard
dollar (+59 procent op jaarbasis). Over
de eerste jaarhelft haalde het een ope-
rationele kasstroom van 6,18 miljard
dollar, tegenover 3,58 miljard dollar in
dezelfde periode een jaar eerder.
Toch blijven beleggers en analisten

nog wat terughoudend. De omzet van
het internetbedrijf groeide vorig boek-
jaar met 53 procent. Voor 2016 gaan de
analisten opnieuw gemiddeld uit van
een cijfer in de buurt van 50 procent.
Het spreekt voor zich dat Facebook die
groei niet kan volhouden. Het grootste
deel van de omzet komt uit adverten-
tie-inkomsten. Die hangen onder meer
af van het aantal gebruikers, het aantal
advertenties en de prijs van die adver-
tenties. CEO Mark Zuckerberg waar-
schuwde dat er een limiet zit op het
aantal advertenties dat Facebook de
gebruikers in hun maag kan splitsen.
Dat hoeft geen onoverkomelijk pro-

bleem te zijn, want naarmate de adver-
tenties doelgerichter worden, kan Face-
book hogere tarieven aanrekenen.
De concurrentie op de onlineadver-

tentiemarkt is erg groot. Naast onder
meer Alphabet (Google) profileert ook
Snapchat zich de jongste kwartalen als
een te duchten tegenstander, die vooral
bij de jongeren erg snel groeit. Facebook
wil de komende jaren meer inzetten op
video’s en het lanceerde eerder deze
maand met Marketplace een nieuwe
dienst waarmee gebruikers goederen
kunnen kopen en verkopen. Market-

place is in een eerste fase
enkel toegankelijk voor
particuliere gebruikers.
Het is de bedoeling dat
later ook bedrijven worden
toegelaten en dat Facebook
advertenties verkoopt op
Marketplace. 
Facebook is schuldenvrij

en had aan het einde van
het tweede kwartaal
13,3 miljard dollar aan
liquiditeiten op de balans

staan. Dat komt overeen met meer dan
8 dollar per aandeel. z

Conclusie
De spectaculaire groei van Facebook
blijft een verademing tegenover die
van veel andere technologiebedrij-
ven. Het is intussen ook duidelijk
dat Facebook een blijver is, die zich
opwerpt als een belangrijke speler
op de onlineadvertentiemarkt. Tegen
respectievelijk 32 en 25 keer de ver-
wachte winst van dit en volgend
jaar is Facebook niet goedkoop, al
valt de waardering nog mee, gezien
de groei van het bedrijf.

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Het blijft leuk
FACEBOOK

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 11 oktober

Munt: dollar
Markt: Nasdaq
Beurskapitalisatie: 368,9 miljard dollar
K/w 2015: 62
Verwachte k/w 2016: 32
Koersverschil 12 maanden: + 38%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 23%
Dividendrendement: -

HET IS
INMIDDELS
DUIDELIJK

GEWORDEN 
DAT FACEBOOK
EEN BLIJVER IS.
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Aandeel met winsthefboom
HARMONY GOLD

Aandelen

De koers van Harmony Gold is tus-
sen januari en augustus vervijf-
voudigd, maar sinds de top is het

aandeel opnieuw met zowat een derde
gecorrigeerd. Niettemin presteert Har-
mony nog een stuk beter dan het gemid-
delde goudmijnaandeel. Dat heeft te
maken met de winsthefboom. Harmony
heeft een relatief hoge kostenstructuur
en 94 procent van de goudproductie van
het bedrijf komt uit Zuid-Afrika. Dat
maakt dat de groep erg gevoelig is voor
schommelingen van de Zuid-Afrikaanse
rand tegenover de dollar, de munt waarin
de goudprijs wordt uitgedrukt. Een wij-
ziging van de goudprijs in rand met 10
procent heeft een impact van 30 procent
op de winst. De hefboom is dus erg hoog.
De rand bereikte eerder dit jaar een

historisch dieptepunt tegenover de dollar.
Sinds het jaarbegin is de
lokale munt wel met een
achtste gestegen. Harmony
heeft 432.000 ounce of onge-
veer een vijfde van zijn pro-
ductie van dit en volgend
boekjaar vooruit verkocht,
gespreid over de boekjaren
2017 en 2018. Harmony ontvangt daar-
voor 682.000 rand per kilogram, wat 18
procent hoger ligt dan de huidige prijs.
Harmony beschikt over verscheidene

ondergrondse mijnen in Zuid-Afrika en
een openputmijn. De andere activa
bevinden zich in Papoea-Nieuw-Guinea,
een eiland dat bekendstaat om zijn vele
natuurlijke rijkdommen, waaronder
hoge goud- en koperreserves. Harmony
baat er de Hidden Valley-mijn uit, samen
met joint-venturepartner Newcrest
Mining uit Australië. Vorige maand nam
Harmony het belang van Newcrest in
de joint venture over. De Zuid-Afrikanen
willen de levensduur van Hidden Valley
met zeven jaar verlengen. Newcrest zag
die investering niet meer zitten.
Hidden Valley speelt een belangrijke

rol in de plannen van Harmony om zijn
jaarlijkse output tegen 2019 op te krikken
naar 1,5 miljoen ounce goud, tegenover
1,08 miljoen ounce in het pas afgelopen
boekjaar. Hidden Valley produceerde
dit jaar 72.500 ounce goud tegen een kost-
prijs van 1282 dollar per ounce. De uit-

breiding moet de output doen oplopen
naar 180.000 ounce, terwijl de kosten
moeten dalen naar minder dan 950 dollar
per troy ounce.
Harmony en Newcrest blijven wel

samenwerken voor het Wafi-Golpu-pro-
ject in Papoea-Nieuw-Guinea. Dat zit
nog in een vroege fase van een haalbaar-
heidsstudie, maar het is wel veelbelo-
vend, met een reservepotentieel van
28,6 miljoen ounce goud en 9 miljoen
ton koper. De mijnen van Harmony pro-
duceerden in het boekjaar 2016 (twaalf
maanden tot 30 juni) gezamenlijk
1,08 miljoen troy ounce goud. Dat was
ongeveer evenveel als een jaar eerder,
maar de totale productiekosten lagen
met 978 dollar wel 19 procent lager dan
een jaar eerder. In rand was er door kos-
teninflatie een toename met 3 procent.

Harmony mikt voor 2017
op 1,05 miljoen ounce tegen
een kostprijs van 1100 dol-
lar, afhankelijk van de evo-
lutie van de dollar-rand-
wisselkoers.
De bedrijfskastroom

(ebitda) klom naar 3,78 mil-
jard rand, tegenover 1,24 miljard een jaar
eerder. Netto was er een winst van
949 miljoen rand, tegenover nog een ver-
lies van 4,54 miljard in 2015. De netto-
schuld daalde naar 74 miljoen dollar,
tegenover 121 miljoen dollar een jaar eer-
der. In dit tempo is Harmony tegen  eind
dit jaar schuldenvrij. z

Conclusie
Harmony is ondanks de spectaculaire
koersklim tegen 0,9 keer de boek-
waarde niet duur. De groep zal eind
dit jaar ook volledig schuldenvrij
zijn. We zijn normaal gesproken geen
fan van voorwaartse goudverkopen
(hedging), maar in dit specifieke geval
valt er wel iets voor te zeggen.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Munt: dollar
Markt: NYSE (ADR)
Beurskapitalisatie: 1,5 miljard dollar
K/w 2015: -
Verwachte k/w 2016: 6
Koersverschil 12 maanden: +435%
Koersverschil sinds jaarbegin: +248%
Dividendrendement: 1,1%

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 11 oktober

TEGEN EIND 
DIT JAAR IS

HARMONY GOLD
SCHULDENVRIJ.
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Het aandeel van PureCircle, de
marktleider in natuurlijke, calo-
riearme zoetstoffen uit stevia -

bladeren, is sinds zijn koerspiek in 2014
ruim gehalveerd. De markt reageerde
opnieuw negatief op het jongste cijfer-
rapport. Nochtans is de steviamarkt wel
degelijk ontbolsterd, en dat biedt kansen.
De langetermijnvooruitzichten zijn uit-
stekend.
De jaaromzet van PureCircle over de

periode van 1 juli tot en met 30 juni liet
slechts een beperkte omzetgroei van 9
procent zien, van 127,4 miljoen naar
138,7 miljoen dollar. Dat betekent echter
dat de omzet in de traditioneel betere
tweede helft van het boekjaar stabili-
seerde op 84,2 miljoen dol-
lar. Het bedrijf had al voor
mindere cijfers gewaar-
schuwd, omdat enkele
nieuwe marktlanceringen
ter waarde van 40 miljoen
dollar maanden vertraging
opliepen. Daarnaast zijn de
problemen met de Ameri-
kaanse douaneautoriteiten
nog niet van de baan. Die
houden ladingen stevia uit China sys-
tematisch tegen, omdat de productie zou
gebeuren met gedwongen arbeid. Het
is onduidelijk hoelang dat probleem nog
zal aanhouden, maar uiteraard weegt
dat op korte termijn op de groei.
Zeer positief is wel dat de brutowinst

met 44,7 procent is toegenomen, tot
57 miljoen dollar, waardoor de bruto-
marge steeg van 30,9 naar 41,1 procent
(40,9 % in de tweede helft van het boek-
jaar). Dat is enerzijds een gevolg van
lagere kostprijzen voor steviabladeren
en anderzijds van een hogere gemid-
delde verkoopprijs door innovatie en de
afbouw van de verkoop van bijproducten
met lagere marges. Ook de andere kosten
bleven goed onder controle, en de gezui-
verde bedrijfskasstroom (rebitda, zonder
eenmalige elementen) steeg met 70,1
procent, tot 37,7 miljoen dollar. Ondanks
de vlakke omzetevolutie was er in de
tweede jaarhelft toch nog een stijging
van de rebitda met 44,7 procent, tot
27 miljoen dollar.
De uitbreiding van de productiecapa-

citeit zal begin 2017 afgerond zijn. Die
zorgt voor voldoende capaciteit om een
omzet tussen 450 en 500 miljoen dollar
te halen. De uitbreiding vergt een inves-
tering van 34 miljoen dollar, maar des-
ondanks stagneerde de nettoschuldpo-
sitie het voorbije boekjaar op 53 miljoen
dollar. Dankzij herfinancieringen daalden
de intrestlasten zelfs met 2 miljoen tot
5,3 miljoen dollar. De nettowinst sprong
van 4,1 naar 14,6 miljoen dollar, of per
aandeel van 2,48 naar 8,49 dollarcent.
Het aandeel promoveerde in oktober

2015 naar de hoofdbeurs van London
(LSE), en de groep versterkte haar raad
van bestuur met twee ervaren bestuur-
ders die hun sporen hebben verdiend

bij PepsiCo en Coca Cola.
PureCircle blijft als markt-
leider volop inzetten op de
bestendiging van zijn tech-
nologische leiderschap.
Hoewel het jaarrapport de
doelstelling niet herhaalt
om de omzet in de
komende vijf jaar jaarlijks
te doen groeien met 30 pro-
cent en de brutowinstmarge

te doen stijgen met 50 procent, is het dui-
delijk dat de steviabranche een stevige
groeimarkt blijft. z

Conclusie
We denken dat de douaneperikelen
tijdelijk zijn en beschouwen de forse
terugval als een uitstekende koop-
kans. Het aandeel was lange tijd duur,
maar met een verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de ver-
wachte bedrijfskasstroom (ebitda)
van 16,8 keer voor 2017 en een koers-
winstverhouding van 31, is het aan-
deel weer aantrekkelijk gewaardeerd,
zeker als we rekening houden met de
forse winsthefboom op de stijgende
omzetcijfers.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Zoet smaakt bitter
PURECIRCLE

Aandelen

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 11 oktober

Munt: pond
Markt: Londen
Beurskapitalisatie: 463,6 miljoen pond
K/w 2016: 40,4
Verwachte k/w 2017: 31
Koersverschil 12 maanden: -37%
Koersverschil sinds jaarbegin: -34%
Dividendrendement: -

DE FORSE
TERUGVAL VAN
HET AANDEEL 

IS EEN
UITSTEKENDE
KOOPKANS.
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Alternatief voor een obligatie
TINC

Aandelen

T INC (The INfrastructure Com-
pany) noteert als Belgische inves-
teringsmaatschappij in infrastruc-

tuur sinds 12 mei vorig jaar op Euronext
Brussel. Het bedrijf biedt particuliere
beleggers voor het eerst de kans om
gespreid te participeren in infrastruc-
tuurinvesteringen. De langdurige kas-
stromen uit zulke investeringen bieden
uitzicht op een stabiel dividend. TINC
loste die verwachting tot nu perfect in.
Het rapporteerde op 19 september beter
dan verwachte cijfers over het eerste ver-
lengde boekjaar, dat liep van 1 januari
2015 tot 30 juni 2016.
De investeringsportefeuille bestond

eind juni uit dertien activa, opgesplitst
in alternatieve energie (48%), publiek-
private samenwerkingen
(38%) en overige infrastruc-
tuur (14%). De markt-
waarde van de activa steeg
sinds eind 2015 met 2,4 pro-
cent, tot 128 miljoen euro.
86 procent bevindt zich in
België en 14 procent in
Nederland. De investerin-
gen in alternatieve energie
omvatten zonnepanelen- en windener-
gieparken, zowel op het land als in zee.
Bij de publiek-private samenwerkingen
zijn een tramverbinding naar het Wijne-
gem Shoppingcenter in Antwerpen, een
gevangenis in Marche-en-Famenne en
een deel van de ring rond Gent (Via R4-
Gent).
Sinds de beursgang investeerde TINC

31,6 miljoen euro, of 84 procent van de
netto opgehaalde middelen. 18,6 miljoen
euro vloeide voort uit engagementen
binnen bestaande participaties. Daar-
naast investeerde TINC in drie nieuwe
participaties: 10,4 miljoen euro voor de
verwerving van een belang van 43,65
procent in het onshore windmolenpark
Kreekraksluis in Zeeland, 3 miljoen euro
in een achtergestelde lening aan het Bel-
gische offshore windmolenpark Nobel-
wind en 500.000 euro in een publiek-pri-
vate samenwerking voor het Neder-
landse Prinses Beatrixsluisproject, met
een voorziene operationele opstart in
2019. Twee activa – Belwind, een offshore
windmolenpark in België, en Dcinex,

digitale cinemaprojectoren – werden
afgestoten, na de terugbetaling van ach-
tergestelde leningen voor 8,7 miljoen
euro.
Vorig jaar sloot TINC contracten af

voor twee aanzienlijke investeringen in
nieuwe autosnelwegen voor 37 miljoen
euro. Het verwierf een belang van 23,7
procent in de A11, een nieuwe autosnel-
weg tussen Knokke en Brugge, die aan-
sluit op de E40 en de E34. Daarnaast
kocht de maatschappij een belang van
19,2 procent in de realisatie van 37 kilo-
meter nieuwe autosnelweg (A15) in de
buurt van Rotterdam.
Bij de beursgang werd een brutodivi-

dend van 4,25 procent op de introduc-
tieprijs van 11 euro per aandeel voor-

opgesteld, of 0,4675 euro
per aandeel. Een interim-
brutodividend per aandeel
van 0,12 euro werd in sep-
tember 2015 betaald, en op
26 oktober volgt het slot-
dividend van 0,3475 euro.
De bedrijfswinst (ebit)
presteerde met 12,7 miljoen
euro beduidend beter dan

de 8 miljoen euro die was gebudgetteerd. 
De nettowinst bedroeg 11,8 miljoen

euro, of 0,86 euro per aandeel, en de net-
tokaspositie 28,3 miljoen euro. De net-
toactiefwaarde bedraagt 11,57 euro per
aandeel. z

Conclusie
TINC noteert 14 procent boven de
introductieprijs, maar blijft een prima
alternatief voor een obligatie. Boven-
dien is het bedrijf ideaal gepositio-
neerd om een actieve rol te spelen in
de toenemende vraag van de overhe-
den om de economie via infrastruc-
tuurinvesteringen te ondersteunen.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Munt: euro
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 171 miljoen euro
K/w 2015: 22,3
Verwachte k/w 2016: 14,7
Koersverschil 12 maanden: +15%
Koersverschil sinds jaarbegin: + 13%
Dividendrendement: 3,7%

Al verschenen op insidebeleggen.be
op 10 oktober

DE LANGDURIGE
KASSTROMEN

BIEDEN UITZICHT
OP EEN STABIEL
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Advies: -
Risico: -
Rating: -

Nadat de Britse regering-May had aangekondigd dat ze
opteert voor een harde brexit en dat ze de immigratie wil
stoppen, kelderde de koers van het Britse pond opnieuw.
Ten opzichte van de Amerikaanse dollar werd de laagste
koers in meer dan dertig jaar opgetekend. Ook tegenover
de euro leverde het pond veel terrein in. Tijdens een flashcrash
daalde het pond in twee minuten zelfs met 6 procent. De
oorzaak wordt onderzocht. Zo wordt gewezen op uitspraken
van de Franse president François Hollande dat de Europese
Unie zich hard moet opstellen in de onderhandelingen met
de Britten, en op een per ongeluk ingevoerd order. De koers
van het pond blijft verder dalen. Een bodem lijkt nog niet
meteen in zicht.

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

De Nederlandse verzekeraar NN Group bracht vorige
week onverwachts een bod uit op het Nederlandse Delta
Lloyd, dat een plaats heeft in de Belgische Bel-20-index. NN
bood 5,30 euro per aandeel, bijna 30 procent meer dan de
slotkoers voor het bod. Dat waardeert Delta Lloyd op 2,4 mil-
jard euro. De verzekeraar wees het voorstel van NN af, omdat
hij over een solide kapitaalpositie beschikt en het voorstel
de vooruitzichten en de strategische mogelijkheden onder-
waardeert. De koers van Delta Lloyd klom dan ook tot boven
5,30 euro. Dat wijst erop dat de beleggers verwachten dat
NN de prijs van zijn overnamebod zal optrekken. Technisch
zit de trend bij Delta Lloyd opnieuw in stijgende lijn.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

De koersen van de goudmijnen staan de jongste dagen en
weken sterk onder druk door de vrees voor een Amerikaanse
renteverhoging. Daar wees ook Janet Yellen, de voorzitter
van de Federal Reserve (Fed), op. Heel wat experts verwach-
ten dat de Fed de Amerikaanse rente in december zal optrek-
ken. De prijs voor een ounce goud daalde van een top van
meer dan 1360 dollar in juli dit jaar tot minder dan 1250 dollar,
om daarna iets te herstellen. Die terugval bleef uiteraard niet
zonder gevolgen voor de dit jaar fors gestegen goudmijn-
aandelen. De koers van Barrick Gold bijvoorbeeld daalde
van een top van 23 dollar in juli naar minder dan 16 dollar.
Op 15 dollar ligt een steun.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De overnamespeculatie waarvan Twitter al een tijd het
voorwerp is, gaat op en af. Dat heeft een grote impact op de
koers van het aandeel. Sommige experts beginnen zelfs te
twijfelen aan een overname. De eerste gegadigde, Salesforce,
zou hebben afgehaakt. Dat zou ook het geval zijn voor Disney,
dat eveneens belangstelling had. Ook Google, Apple en Face-
book – nochtans bedrijven die bulken van de cash – zouden
niet langer geïnteresseerd zijn. De markt lijkt niet meer in
een overname te geloven. De beurskoers van Twitter daalde
van een top van 25 dollar tot minder dan 20 dollar. Die koers
is evenwel nog hoger dan de bodem van 15 dollar die in mei
en juni werd bereikt.

Markt in beeld
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Door de twijfels en de onzekerhe-
den zijn heel wat bankaandelen
erg goedkoop geworden. Zo

noteert de Stoxx600 Banks-index tegen
11,8 keer de verwachte winst van dit jaar.
Het verwachte dividendrendement van
de bankaandelen in de index bedraagt
gemiddeld 5,2 procent. Gemiddeld note-
ren ze tegen 0,7 keer de boekwaarde,
veel minder dan het doorsneeaandeel
in de Stoxx600-index. Bankaandelen heb-
ben sterke troeven, maar het sentiment
zit duidelijk tegen. We werken twee
optiestrategieën uit op het aandeel van
ING (11,30 euro), dat vorige week aan-
kondigde dat het wereldwijd meer dan
7000 werknemers ontslaat, van wie 3150
in België.

Voor de bezitters
Koop put ING december ’16 met
uitoefenprijs 11,50 euro@ 0,65 euro

Als u aandelen van ING bezit, kunt u
met opties een verzekering afsluiten
tegen een koersdaling als het sentiment
verder verslechtert. U betaalt 0,65 euro
per put met uitoefenprijs 11,50 euro, dus

in totaal 65 euro (100 x 0,65 euro). Die
65 euro is de premie om 100 aandelen
te beschermen tegen een koersdaling.
Stijgt de koers, dan bent u die premie
kwijt, maar het verlies wordt ruim-
schoots gecompenseerd door de hogere
waarde van uw aandelen. Zakt de koers
bijvoorbeeld tot 8 euro, dan kunt u de
aandelen toch verkopen tegen 11,50 euro.
U kunt uiteraard ook putopties met een
langere looptijd aanschaffen. 

Beperkte inleg
Koop call ING december ’16 met
uitoefenprijs 11,50 euro@ 0,44 euro

Met deze eenvoudige strategie kan een
belegger die geen ING-aandelen bezit
met een beperkte inleg profiteren van
een koersstijging. De optie geeft u het
recht tot de derde vrijdag van december
2016 aandelen van ING te kopen tegen
11,50 euro per aandeel. Stijgt de koers
van ING, dan stijgt de waarde van de
optie procentueel veel sterker. U kunt
de call dan met winst verkopen. De optie
uitoefenen en de aandelen laten leveren,
is ook een mogelijkheid. Ongeacht de

koers op dat moment, betaalt u slechts
11,50 euro per aandeel. Zo kunt u met
een beperkte investering (44 euro per
100 aandelen) geld verdienen bij een
koersstijging.

Alternatief
Koop call ING december ’17 met
uitoefenprijs 11 euro@ 1,31 euro

Wil u wat meer tijd? Dat kan als u bij-
voorbeeld een call koopt die afloopt op
15 december 2017. Die is wat duurder,
maar u koopt één jaar meer tijd. z

Opties op ING

Opties

In de grote grondstoffenfamilie pres-
teert energie dit jaar erg goed. Ruwe
olie, aardgas en zelfs steenkool noteren

fors hoger dan begin 2016. De uitzon-
dering is uranium. De prijs voor de
onmiddellijke levering (spotprice) daalde
begin deze maand naar 22,5 dollar per
pond, het laagste niveau sinds april 2005.
De contractprijs, voor overeenkomsten
op lange termijn, zakte voor het eerst
onder de grens van 40 dollar.

Overcapaciteit
Uranium worstelt nog altijd met de

naweeën van de nucleaire ramp in
Fukushima in 2011. Daarvoor kostte een
pond kernbrandstof nog 70 dollar en op
de piek in 2007 zelfs 140 dollar. De
belangrijkste oorzaak van de prijsdaling
is de overcapaciteit. Nutsbedrijven die
kerncentrales uitbaten, zijn de grootste

afnemers van kernbrandstof. De voor-
raden liggen traditioneel erg hoog. Dat
komt enerzijds doordat de uitbaters de
continuïteit willen waarborgen, en ander-
zijds doordat de brandstof maar een
klein deel van de totale werkingskosten
uitmaakt. Na Fukushima viel niet alleen
bijna de volledige Japanse vraag weg,
ook de voorraden kwamen op de markt.
Japan was met 42 kernreactoren een
grootverbruiker, omdat het land over
erg weinig natuurlijke rijkdommen
beschikt. Tegen 2030 wil de Japanse rege-
ring 20 à 22 procent van de elektriciteit
opwekken door middel van kernenergie.
De bevolking blijft erg verdeeld, zodat
na vijf jaar nog maar drie kerncentrales
weer operationeel zijn.

Korte versus lange termijn
Op lange termijn zit de vraag naar ura-

nium in de lift. Volgens cijfers van de
World Nuclear Association waren er op
1 september 447 nucleaire reactoren ope-
rationeel. Er zijn 59 centrales in aanbouw,
waarvan ongeveer twee derde de
komende vijf jaar in gebruik wordt geno-
men. Maar aangezien er een voorraad
kernbrandstof is voor vijf à zeven jaar
en de prijs historisch laag is, hebben de
uitbaters van kerncentrales geen haast
om te kopen. 
Op korte termijn zal er daarom niet zo

veel veranderen. Pas tegen 2019 zou het
overaanbod zijn weggewerkt. Beleggers
die zich van het negatieve sentiment
niets aantrekken en nu al willen instap-
pen, leggen hun eieren het beste niet in
één mand. U kunt zelf een korf uraniu-
maandelen samenstellen, maar gespreid
investeren kan bijvoorbeeld ook via de
Global X Uranium ETF. Die tracker met
tickersymbool URA schaduwt de pres-
tatie van de Solactive Global Uranium
index. z

Fukushima blijft nazinderen

Grondstoffen
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Portefeuille

Sinds jaar en dag is de voorbeeld-
portefeuille opgebouwd rondom
thema’s die inspelen op structurele

langetermijntrends. Zo moet het mogelijk
zijn met een lange beleggingshorizon
een hoger gemiddeld rendement te
halen. Het thema goud en metalen heeft
in de portefeuille een vrij groot gewicht.
Dat heeft ook te maken met de sterke
prestatie van de grondstoffensector dit
jaar, waardoor het relatieve gewicht in
het totaal is opgelopen. Op termijn moet
dat aandeel natuurlijk dalen, maar na
de recente stevige correctie zien we toch
nog opwaarts potentieel.
Goud en zilver zaten sinds het voorjaar

van 2011 in een neerwaartse spiraal. Dat
duurde tot begin dit jaar. Beleggers waren
vol vertrouwen dat de centrale bankiers
de problemen zouden oplossen. Maar
dat vertrouwen is duidelijk over zijn
hoogtepunt heen, want de groei van de
wereldeconomie blijft bijzonder matig.
Bovendien zijn de centrale banken ver-
plicht hun soepele monetaire beleid veel
langer aan te houden dan eerst werd
gedacht. Daardoor blijft de reële rente
in bijna alle regio’s negatief. 
Dat heeft de trendommekeer voor de

edelmetalen ingeluid, vooral van het
goud. De goudprijs is in de eerste zes
maanden van dit jaar fors gestegen.

Momenteel zitten we in de consolida-
tiefase van die eerste klim. Na die forse
correctie verwachten we een nieuwe
klim in de loop van de komende zes à
twaalf maanden.
Het jaar begon met een scherpe val van

de meeste metaalprijzen. De oorzaak
was de groeivertraging in China. Maar
uit de evolutie sinds dit voorjaar kunnen
we besluiten dat we de basismetalen
begin 2016 een bodem voor meerdere
jaren hadden bereikt. De zinkmarkt is
het beste voorbeeld dat de vraag en het
aanbod steeds dichter bij elkaar aanleu-
nen. Dat betere evenwicht geeft aanlei-
ding tot prijsstijgingen.

PRESTATIEVERGELIJKING

  Sinds 01/01/2016 Sinds 01/01/2016
+ 4,7% – 8,2%

  – 4,7% + 5,5%

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Bel20-index (**)

Eurostoxx50-index
MSCI World-index

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

Thema’s voor de lange termijn

Aankoop: -
Vernkoop: -
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bijna 60 procent. In het eerste kwartaal
heeft zich mogelijk een meerjarenbodem
gevormd. Sindsdien is er een duidelijk
herstel op gang gekomen. De opko-
mende markten presteren dan ook beter
dan de westerse beurzen. We spelen
daar verder op in voor de rest van het
jaar en richting 2017 en later. Daarom
hebben we de tracker iShares MSCI
Emerging Markets opgenomen in de
voorbeeldportefeuille en spelen we in

op de consumptie van de opkomende
middenklasse in de groeilanden.
Japan. Het negativisme over de Japanse

economie blijft groot. Niet ten onrechte.
Maar dat betekent niet dat de Japanse
beurs ook slecht gaat presteren. Integen-
deel: de Bank of Japan koopt ook aan-
delen op, om de Japanse economie en
inflatie op te trekken. Japan is een tegen-
draadse keuze, waarop we inspelen met
de tracker iShares MSCI Japan. z

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

Inzetten op achterblijvers
Ook in andere thema’s zien we moge-

lijkheden voor het komende jaar.
Energie. Het zal niemand zijn ontgaan

dat de olieprijs het voorbije anderhalf
jaar zwaar is teruggevallen. In minder
dan één jaar daalde de prijs van meer
dan 100 dollar per vat naar 30 dollar
begin dit jaar. Intussen schommelen we
rond 50 dollar. We denken dat de olieprijs
begin dit jaar een bodem heeft bereikt
en boven alle politieke krakeel heen weer
naar een evenwicht rond 60 à 65 dollar
kan evolueren. Vandaar dat we ook hier
uitkijken om de volgende weken en
maanden nieuwe, bijkomende posities
in te nemen in dit thema.
Landbouw. We denken dat de land-

bouwsector zich kan herstellen van de
zware klappen van de afgelopen jaren.
Aan de langetermijnperspectieven is
niets veranderd. De wereldbevolking
blijft groeien en in de opkomende landen
veranderen de eetgewoonten richting
meer proteïnerijke voeding. Er is meer
vraag naar vlees, en er zullen meer gra-
nen nodig zijn om aan die vraag te vol-
doen. Door meerdere jaren van goede
oogsten zijn de landbouwprijzen terug-
gevallen tot erg lage niveaus en zijn de
inkomens van de boeren flink gezakt.
Dat heeft de meeste landbouwaandelen
fors doen corrigeren. Dat verklaart de
consolidatiebeweging in de sector, met
fusie van BayerenMonsanto, Dow Che-
mical enduPont, ChemChina enSyn-
genta en Potash Corp enAgrium. Dat
schept mooie kansen.
Opkomende markten.De aandelen-

markten in de groeilanden gingen begin
dit jaar andermaal onderuit, waardoor
de prestatieverschillen met de westerse
beurzen op vijf jaar zijn opgelopen tot

Energie
� 7C Solarparken. De aandeelhouders
kunnen tot en met 18 oktober intekenen
op een converteerbare obligatielening
van 2,5 miljoen euro op twaalf maanden,
met een coupon van 2,5 procent en een
conversiepremie van 2,50 euro tegen
een verhouding van 1 obligatie per 42
aandelen in bezit. Aangezien er
nauwelijks een premie is tegenover de
beurskoers, bevelen we de operatie aan.

� Velcan. De specialist in kleine
waterkrachtcentrales maakt sinds 3
oktober deel uit van de PEA PME 150-
index van Euronext. Het blijft uitkijken
naar de halfjaarcijfers en de
aankondiging over een project in zonne-
energie. 

Goud en metalen
� SPDR Gold Shares & VanEck Vectors
Gold Miners ETF. Het goud en de
goudmijnen presteerden sterk tussen
januari en augustus. Dat was de eerste
fase in een nieuwe stijgende markt.
Momenteel ondergaat de sector een
correctie, in de aanloop van de
gevreesde Amerikaanse
renteverhoging. Dat woog op de
goudtracker SPDR Gold Shares en de
goudmijnentracker VanEck Vectors Gold
Miners ETF. Volgens ons is het een
tussentijdse correctie in een
opwaartse meerjarentrend. We
verwachten een verdere stijging met

nieuwe pieken in de komende zes tot
twaalf maanden.

Vergrijzing
� Argen-x. Het biotechbedrijf dat is
gespecialiseerd in kankerimmunologie en
auto-immuunziekten, heeft de
prestigieuze European Frost & Sullivan
Award for Technology Innovation in de
wacht gesleept.

� Bone Therapeutics. De Waalse
specialist in de ontwikkeling van
botvormende celtherapieproducten
maakte goede testresultaten bekend
met Allob, een allogeen botvormend
celtherapieproduct (gemaakt uit
beenmergcellen van een donor) bij
patiënten die een lumbale vertebrale
fusieoperatie moeten ondergaan. Alle
einddoelstellingen werden bij de acht
patiënten in de fase IIa-studie behaald.
De volledige fase II-resultaten worden
tegen midden 2017 verwacht.

� MDxHealth. Het biotechbedrijf kondigde
een akkoord aan met South Genetics
voor de verdeling van de
prostaatkankertest SelectMDx in
Centraal- en Zuid-Amerika. Cologuard,
een op stoelgang gebaseerde
innovatieve darmkankertest die wordt
gebruikt door het Amerikaanse Exact
Sciences en waarvoor MDxHealth
royalty’s en mijlpaalbetalingen
ontvangt, is opgenomen in de HEDIS-
richtlijnen.
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De recente kopzorgen over Deut -
sche Bank tonen aan dat de
Europese banken nog altijd wor-

stelen met de nasleep van de financiële
crisis, acht jaar nadat die is uitgebroken.
Niet alleen de aandeelhouders, ook
beleggers in bankobligaties lopen nog
altijd het risico op aanzienlijke verlie-
zen. Maar de ene bankobligatie is dan
andere niet, en er is een onderscheid
tussen senior- en achtergestelde obli-
gaties. Na een faillissement hebben de
bezitters van seniorobligaties voorrang
op de houders van achtergestelde obli-
gaties en de aandeelhouders om hun
geld terug te vorderen. Ze hebben daar-
door meer kans dat ze een deel van
hun belegging kunnen recupereren.

Achtergestelde obligaties
De voorbije jaren hebben banken

massaal veel achtergestelde obligaties
uitgegeven. De reden daarvoor is een-
voudig: anders dan seniorobligaties
mogen ze die schuldinstrumenten reke-
nen bij hun eigen vermogen in plaats
van bij hun vreemd vermogen. Zo kon-
den ze hun kapitaalbuffer versterken
zonder dat ze nieuwe aandelen hoef-
den uit te geven, wat zou leiden tot
een verwatering voor de bestaande
aandeelhouders. Die nieuwe

Obligaties

Laat u niet verleiden tot bankobligaties

Adler Real Estate AG is
een van de grootste
vastgoedeigenaren in
Duitsland. De groep
concentreert zich op
residentieel vastgoed voor
het midden- en lage-
inkomensegment. Ze bezit
bijna 50.000 appartemen -
ten, vooral in Saksen,
Noord-Rijnland-Westfalen
en Berlijn. Na jaren van
sterke groei – vooral via de
overname van vastgoed -
portefeuilles – is de focus
van het management
verschoven naar kosten -
beheersing. Het verwacht
dat het tot 11 miljoen
euro per jaar kan besparen
door de overgenomen
portefeuilles te integre -
ren. Minder renderende

vastgoedeigendommen die
niet tot de kernactiviteit
behoren, worden
afgestoten.
Dankzij de vele overnames,
de hogere huurprijzen
(+1,8%) en de betere
bezettingsgraad (90%)
zijn de brutohuurinkom -
sten in de eerste jaarhelft
fors gestegen (+62 % tot
130,8 miljoen euro).
Zonder rekening te houden
met een eenmalige op -
brengst van 42,3 mil joen
euro vorig jaar klokte de
bedrijfswinst (ebit) 53
procent hoger af op
83,8 miljoen euro. De vele
overnames deden ook de
financiële lasten stijgen
(+39 % tot 48,6 miljoen
euro). De netto financiële

schuld steeg licht tot
2,08 miljard euro,
tegenover een eigen
vermogen van 810 miljoen
euro. De groep heeft
onlangs een converteer -
bare obligatie uitgegeven,
waarvan ze de opbrengst
(140 miljoen euro) voor de
helft gebruikt om duurdere
schulden terug te betalen.
Deze obligatie heeft een
relatief korte looptijd (tot
2020) en biedt een
brutorendement van 3,7
procent. De coupon wordt
halfjaarlijks betaald (op 8
april en 8 oktober). De
uitgever kan de obligatie
vervroegd terugbetalen op
8 april 2019 tegen 100
procent (plus coupon).

OBLIGATIE VAN DE WEEK

Adler Real Estate AG 4,75 % 08/04/2020 EUR



Additio5nal Tier 1-schuldinstrumenten
(AT1) hebben zowel kenmerken van
gewone obligaties als van aandelen.
De AT1-schuldinstrumenten zijn spe-
cifiek opgezet om verliezen op te van-
gen. Als de kapitaalbuffer van een bank
onder een bepaalde drempel zakt,
 verliezen sommige AT1-schuldinstru-
menten volledig hun waarde. Andere
– de zogenoemde contingent convertibles
of CoCo’s – worden omgezet in aan-
delen. In ruil voor dat hogere risico
bieden die achtergestelde obligaties
een hoger rendement dan seniorobli-
gaties.
Het onderscheid tussen senior en

achtergesteld is nog belangrijker
geworden door de nieuwe Europese
bail-inregelgeving, die ervoor moet
zorgen dat de belastingbetaler niet lan-
ger opdraait voor de verliezen bij de

banken. De verliezen moeten voortaan
in de eerste plaats worden gedragen
door de aandeelhouders, maar indien
nodig ook door de obligatiehouders
en de niet-gedekte spaartegoeden
(boven 100.000 euro). Vooral de hou-
ders van achtergestelde obligaties zul-
len in de klappen delen. De achterge-
stelde obligatiehouders van de Portu-
gese Banco Espirito Santo en vier klei-
nere Italiaanse spaarbanken verloren
zo al hun volledige inleg.

Hoger rendement
Een aantal factoren pleit in het voor-

deel van bankobligaties. Het hogere
rendement is nog altijd een van de
grootste aantrekkingspolen van ach-
tergestelde bankobligaties, vooral sinds
de Europese Centrale Bank obligaties
opkoopt en de obligatierendementen
daardoor nog meer naar beneden heeft
gejaagd. Bovendien profiteren de ban-
ken – een notoir cyclische sector – van

de verbeterende economische toestand
in de eurozone. De groei blijft aanhou-
den en de algemene werkloosheid
daalt – wat in het verleden altijd heeft
geleid tot een lager aantal wanbetalin-
gen op bankkredieten. Tegelijk heeft
de strengere regulering de banken ertoe
gedwongen hun kapitaalbuffers op te
trekken.
Toch raden we aan achtergestelde

bankobligaties links te laten liggen en
zich niet te laten verleiden door de

hogere rendementen. De hogere cou-
pon weegt niet op tegen het risico op
verliezen bij een nieuwe financiële
schok. 
Seniorbankobligaties bieden een iets

betere bescherming tegen zulke schok-
ken, al is die bescherming niet absoluut.
We raden aan de blootstelling aan seni-
orbankobligaties te beperken tot enkele
procenten van uw beleggingsporte-
feuille. z
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DE HOGERE COUPON VAN ACHTERGESTELDE
BANKOBLIGATIES WEEGT NIET OP 

TEGEN HET RISICO OP VERLIEZEN BIJ 
EEN NIEUWE FINANCIËLE SCHOK.

INSIDE OBLIGATIESELECTIE

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure             Rating

EUR Adler Real Estate AG 4,75% 08/04/20 103,5% 3,7% 1.000             NR
EUR WDP 3,375% 13/06/21 107,0% 1,8% 1.000             NR
EUR Vandemoortele 3,06% 10/06/22 107,1% 1,7% 1.000             NR
EUR Peugeot SA 2,375% 14/04/23 105,9% 1,4% 1.000             NR
EUR Tessenderlo Chemie 3,375% 15/07/25 108,9% 2,3% 1.000             NR
EUR Goldman Sachs Group 1,625% 27/07/26 101,3% 1,5% 1.000             BBB+
USD Pentair Finance 2,9% 15/09/18 101,5% 2,1% 1.000             BBB-
USD Shell Intl Finance 2,25% 10/11/20 101,8% 1,8% 1.000             A
GBP London Stock Exchange 4,75% 02/11/21 115,0% 1,7% 100             BBB+
NOK VW Financial Services 1,375% 16/04/18 100% 1,4% 10.000             BBB+
SEK EIB 1,75% 12/11/26 107,0% 1,0% 10.000             AAA
CAD Total Capital Canada 2,125% 31/01/20 101,1% 1,8% 2.000             A+
AUD Coca-Cola Amatil Ltd 3,125% 22/07/22 100,4% 3,1% 2.000             BBB+
NZD Daimler AG 4% 08/04/19 103,3% 2,6% 2.000             A-
ZAR EIB 7,5% 10/09/20 98,5% 8,0% 5.000             AAA
TRY EIB 8,5% 25/07/19 99,9% 8,5% 1.000             AAA

INSIDE WISSELKOERSEN

Wisselkoers Stand . Evol. 1j

EUR/USD 1,1135 -0,8%

EUR/GBP 0,8980 +18,8%

EUR/NOK 8,9768 -3,7%

EUR/SEK 9,6232 +3,8%

EUR/CAD 1,4734 +0,6%

EUR/AUD 1,4710 -6,5%

EUR/NZD 1,5597 -9,2%

EUR/ZAR 15,4967 +0,8%

EUR/TRY 3,3930 +2,6%
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DONDERDAG 13 OKTOBER
Duitsland: inflatie
Unilever: resultaten Q3

VRIJDAG 14 OKTOBER
EU: autoverkoop
Italië: inflatie
JP Morgan Chase: resultaten Q3

MAANDAG 17 OKTOBER
EU: inflatie
IBM: resultaten Q3

DINSDAG 18 OKTOBER
Verenigd Koninkrijk: inflatie
Danone: tradingupdate Q3
Goldman Sachs: resultaten Q3
Johnson & Johnson: resultaten Q3

WOENSDAG 19 OKTOBER
EU: bouwproductie
Akzo-Nobel: resultaten Q3
ASML: resultaten Q3
Barco: tradingupdate Q3
Carrefour: tradingupdate Q3
Econocom: resultaten Q3

Ik ben heel ongerust als cliënt van
Deutsche Bank. Is die ongerustheid
terecht, en welke bescherming genieten
mijn bezittingen, mocht de bank failliet
gaan?
De grootste Duitse bank heeft zware

problemen (lees ook p. 4). Het aandeel
staat niet voor niets op of dicht bij een
recorddieptepunt in vele decennia. Het
recente nieuws dat de Amerikaanse toe-
zichthouder een boete van maar liefst
14 miljard dollar wil uitschrijven voor
de betrokkenheid van Deutsche Bank
bij de verkoop van zogenoemde sub-
primekredieten voor het uitbreken van
de financiële crisis in 2008, bracht alles
in een stroomversnelling. Bovendien
verklaarde de Duitse bondskanselier
Angela Merkel dat ze niet bereid is over-
heidssteun aan Deutsche Bank te geven.
Het is dus volkomen logisch dat u

vragen stelt bij die evolutie. Hoewel we
niet denken dat de bank failliet zal gaan,
is het wel cruciaal dat u als cliënt uw
persoonlijke situatie – en meerbepaald
de samenstelling van uw portefeuille –
bespreekt met uw bankadviseur. Sinds
dit jaar geldt voor de Europese banken

het zogenoemde bail-inprincipe, waar-
door in geval van een faillissement in
principe niet langer de overheid finan-
cieel bijspringt (bail-out), maar het fail-
lissement zo veel mogelijk wordt gere-
geld via de activa en de schuldeisers
van de bank. In eerste instantie gaat het
dan om de aandeel- en de obligatiehou-

ders. Dat betekent dat u er verstandig
aan doet geen aandelen of obligaties
van Deutsche Bank te hebben.
Daarna worden de kastegoeden van

de klant aangesproken. Dat zijn alle liqui-
diteiten die op gewone bank-, spaar- of
termijnrekeningen staan. De eerste
100.000 euro per klant is gevrijwaard via
het depositogarantiestelsel. Bovendien
is Deutsche Bank België juridisch geen
dochteronderneming van de groep

Deutsche Bank, maar een filiaal, waar-
door Deutsche Bank België niet onder
het Belgische, maar onderhet Duitse
beschermingsmechanisme valt. Daar-
door hebben Belgische cliënten nog een
extra garantie, boven op het Europese
minimum van 100.000 euro per klant,
waarvan het bedrag afhangt van het
eigen vermogen van de failliete bank.
Spaarproducten van de cliënt die niet

op de balans van de bank staan, worden
niet meegesleurd in een faillissement.
Voorbeelden daarvan zijn beleggings-
fondsen – zowel aandelenfondsen, obli-
gatiefondsen als gemengde fondsen –
al zijn ze uitgegeven en worden ze
beheerd door Deutsche Bank zelf. Uiter-
aard blijven individuele beleggingen in
aandelen en obligaties van andere bedrij-
ven ook eigendom van de klant. z

Lezersvraag

BELGISCHE CLIËNTEN
VAN DEUTSCHE BANK
HEBBEN EEN EXTRA

GARANTIE.

Agenda Aandelenindex

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

CHATSESSIE

Ter vervanging van de advieslijn kunt u vanaf volgende week DONDERDAG 20/10
VAN 12 TOT 13 UUR chatten met de redactie van Inside Beleggen over de
actuele toestand op de financiële markten. Raadpleeg de website en 
registreer u. De chatsessie is enkel voor abonnees! 

Maandag 10/10
• D’Ieteren 
• Deutsche Bank
• TINC

Dinsdag  11/10 
• Facebook
• Harmony Gold
• Pure Circle

Woensdag 12/10  
• Analyse Amerikaanse Beurs
• Alcoa 
• Fagron

Donderdag 13/10  
• Aandelenlijsten 
• Update Voorbeeldportefeuille  
• Proximus
• LVMH

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

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