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Voorzitter Mario Draghi van de
Europese Centrale Bank (ECB)
heeft zich vorige week overtrof-

fen en de limieten van het huidige
monetaire beleid afgetast. Maar helaas
blijven de ECB-top en andere belang-
rijke centrale banken vanuit hetzelfde
denkkader redeneren. Dat doen ze al
sinds jaar en dag, maar de resultaten
van hun beleid worden meer en meer
betwistbaar. Dat tast hun geloofwaar-
digheid aan.

De kritiek wordt tot nu gepareerd
met het argument dat er inderdaad
negatieve neveneffecten zijn, maar dat
die ondergeschikt zijn aan het hoofd-
doel: een nieuwe
recessie en deflatie
vermijden. En dat
zonder de door-
gevoerde maatre-
gelen de eurozone
allang weer met
negatieve groei en een negatieve evo-
lutie van het prijzenpeil zou zijn gecon-
fronteerd.

We gaan inderdaad niet beweren
dat er helemaal niets diende of dient
te gebeuren om de economische groei
in de westerse wereld aan te wakke-
ren. De vraag is echter of het altijd
maar meer van hetzelfde moet zijn.
Bovendien blijven de nationale over-
heden duidelijk in gebreke, omdat ze
de door de centrale banken gekochte
tijd te weinig of niet gebruiken voor
structurele hervormingen.

Nieuwe inzichten nodig
Steeds luider klinkt de roep om

andere, nieuwe maatregelen. Een van
de grote nadelen van het huidige
beleid is het indirecte karakter van de
steun aan de economie. Indirect via
het bankwezen, dat nog zijn wonden
likt uit de vorige crisis en dat van de

centrale banken de eis krijgt opgelegd
om zijn kapitaalbuffers te verhogen
en dat met een steeds negatievere
depositorente wordt geconfronteerd.

De meest radicale denkpiste, die
steeds meer opduikt in de financiële
pers, is die van het helikoptergeld: het
geld uitdelen aan de bevolking. Dat
is wel een rechtstreekse maatregel.
Psychologen en sociologen verwach-
ten dat de kans groter is dat dit geld
wordt uitgegeven en niet gespaard.
Het helikoptergeld werd in 1969 al
door Milton Friedman, de Ameri-
kaanse Nobelprijswinnaar voor eco-
nomie, als metafoor gebruikt. Hij was

toen er al van over-
tuigd dat het uit-
strooien van geld
boven de mensen
zou leiden tot extra
consumptie, tot
hogere economi-

sche groei en meer inflatie. Niemand
minder dan de vorige voorzitter van
de Federal Reserve, Ben Bernanke,
was de thesis van het helikoptergeld
genegen. In een lezing in november
2002 sprak hij in de strijd tegen deflatie
ook over helikoptergeld en hield er
de bijnaam Helikopter Ben aan over.

Een ander denkspoor richt zich meer
naar de politieke overheden, die zich
kunnen richten op infrastructuurwer-
ken. Daarop is in de meeste westerse
landen zwaar bespaard in het jongste
decennium, en zelfs al langer. Die wer-
ken zijn noodzakelijk en productief
en kunnen dan ook buiten de begro-
tingsnormen worden gehouden.
Vooral Duitsland kan op dat gebied
een leidende rol spelen, gezien zijn
overschot op de begroting. Het is dui-
delijk dat de kritiek op de huidige aan-
pak aanzwelt en dat we alternatieven
moeten onderzoeken. �
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DISTRIBUTIE

Bpost

Bpost zette een heel sterke vierde
kwartaal neer. De omzet daalde
weliswaar met 2%, maar dat

was bewust door de afstoot van enkele
minder rendabele internationale acti-
viteiten. Veel relevanter voor de aan-
deelhouder is dat de vergelijkbare
bedrijfskasstroom (ebitda) met 4,7%
en onderliggende bedrijfswinst (ebit)
met 10% steeg. Er zit dus nog geen
sleet op de succesformule die bpost
hanteert om de structurele daling van
het klassieke postverkeer op te vangen
via verdere efficiëntiewinsten en de
ontwikkeling van andere activiteiten,
zoals het bezorgen van pakjes.

De daling van het klassieke postver-
keer kostte Bpost 9,6miljoen kasstroom
en daarnaast roomden de stopgezette
activiteiten (-5miljoen), een lagere ver-
koop van gebouwen (-4miljoen), en
een lagere vergoeding voor het
beheerscontract (-4,2miljoen) ook nog
cash af. Daartegenover stond een sterk
presterende pakjesdienst die 10,5mil-
joen EUR extra kasstroom genereerde.
En de efficiëntiewinsten waren goed
voor 18,5miljoen EUR extra. Per saldo
zorgt dat voor 6miljoen extra ebitda
of 4,7% meer dan in dezelfde periode
vorig jaar. Over heel 2005 levert deze
kasstromen een soortgelijk beeld op.

De vraag is natuurlijk hoe toekomst-
bestendig het businessmodel van

Bpost is. Dit jaar mikt het management
op een vergelijkbare ebitda als in het
succesjaar 2015. Het binnenlandse
postverkeer zou met 5% tot 6% dalen,
en bpost zal 26,8miljoen EUR minder
ontvangen van de overheid als ver-
goeding voor het beheerscontract.
Daartegenover staat een dubbelcijfe-
rige groei van de pakjesactiviteit en
uiteraard verdere kostenbesparingen.
Bpost zal het tegen het eind van het
jaar met 800 voltijds-equivalenten min-
der doen.

Het management verwacht dat het
klassieke postverkeer over tien jaar
nog 50% van de omzet zal opleveren,
tegenover dik 60% nu. De brievenpost
zal dan nog altijd een business van
1miljard EUR zijn. De andere helft
van de omzet moet dan komen van
verdere groei in de pakjesdienst en
andere nieuwe activiteiten. In dit kader
nam bpost onlangs het netwerk van

Lagardère Travel Retail over. In die
overname zit een retailactiviteit met
220 winkels die drijven op impulsaan-
kopen, papierwaren en food on the
go. Dat is met een omzetgroei van 
4 tot 6% het snelst groeiende retail-
segment. Verder is nog steeds 38%
van het personeel ouder dan 50, zodat
het afslankingsproces grotendeels op
natuurlijke wijze kan verlopen. Het
management maakt zich daarom sterk
dat het bedrijf een daling van de brie-
venpost tot 6% kan opvangen.

Intussen blinkt bpost uit in de gene-
ratie van vrije kasstromen. In 2015
bleef er na de investeringen 316miljoen
EUR over, waarmee het dividend van
254miljoen EUR vlot kon betaald wor-
den. Bpost zit op een nettokaspositie
van 550miljoen EUR. Het manage-
ment ziet ruimte voor een kapitaal-
vermindering, maar omdat die fond-
sen niet in de begroting mogen mee-
geteld worden, ziet de regering als
grootste aandeelhouder deze operatie
niet zitten. �

Conclusie
De relatief lagere koersen van de voor-
bije maanden zijn weggewerkt, maar
als dividendaandeel hoort bpost nog
altijd bij de betere van de klas. Het
dividendrendement van 5,5% bruto is
nog voor jaren verzekerd dankzij een
uitstekende balans en een performant
businessmodel. Het positieve advies
blijft overeind.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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VERPAKKING

Resilux

Resilux, de Oost-Vlaamse pro-
ducent van petpreforms en pet-
flessen, met aan het hoofd de

broers De Cuyper, gaf in samenspraak
met de beurswaakhond FMSA bij de
voorstelling van de jaarresultaten geen
cijfers met betrekking tot de joint ven-
ture AirOLux. Dat is een samenwer-
kingsverband, opgestart in 2009, met
de Zwitsers-Nederlandse groep AirO-
Pack Technology Group (ATG) van
de Nederlander Quint Kelders. Meer
dan waarschijnlijk zal AirOLux ook
vorig jaar nog altijd niet break-even
hebben afgesloten. Daarvoor is het
wachten tot de publicatie van de jaar-
cijfers door ATG op 25 maart.

Die verliezen zijn geen probleem
voor de familie De Cuyper, want de
traditionele petpreforms en petfles-
senbusiness is en blijft rendabel, zoals
de jaarcijfers 2015 ten overvloede illus-
treren. Die buffer heeft partner AirO-
Pack Technology duidelijk niet. De
groep heeft kapitaal nodig en de grote
Amerikaanse private-equitygroep
Apollo Global Management is tot een
kapitaalinjectie bereid. Alleen is een
voorwaarde voor vers geld het volle-
dige bezit van de AirOLux-joint ven-
ture. Maar de familie De Cuyper wil
duidelijk haar participatie van 50% in
AirOLux aanhouden en niet verkopen.
AirOPack Technology startte een pro-

cedure om het samenwerkingsver-
band met Resilux stop te zetten. AirO-
Lux is de maatschappij boven de AirO-
Pack-technologie. Dat is een revolu-
tionaire technologie om vloeistoffen,
poeders, gassen en producten met een
gemiddelde tot hoge viscositeit (zoals
crèmes, schuim, gels) af te vullen in
pet met perslucht en zonder drijfgas.
De aandeelhoudersdiscussie zorgt
voor een patstelling.

Het voordeel daarvan is dat de focus
terug volledig op de cijfers van het
traditionele Resilux komt te liggen en
daar blijft de evolutie bijzonder gun-
stig. Met wat hulp van de goede
weersomstandigheden in West-
Europa is vorig jaar de toegevoegde
waarde (een betere maatstaf dan de
omzet vanwege de sterke impact van
de grondstoffenprijzen) met 11,8%
gestegen, tot een nieuwe record-
waarde van 72,5miljoen EUR. Een

beter dan verwachte prestatie die meer
dan bevestigd wordt door een toe-
name van 16,3% van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) tot 38,5miljoen EUR
(recordcijfer) en een 27,3% hogere
bedrijfswinst (ebit), tot 24,2miljoen
EUR (eveneens recordcijfer). Het netto -
resultaat bedroeg 17,9miljoen EUR;
+42,4% of 8,82EUR per aandeel). De
netto financiële schuld is met 9%
gezakt, tot 33,1miljoen EUR of 0,8 keer
ebitda, een intussen zeer laag cijfer.

De waardering van het klassieke
Resilux mogen we stilaan opkrikken.
We komen nu uit op een nieuwe, nog
voorzichtige waarde van 270miljoen
EUR of 135EUR per aandeel. De
waarde die op de 50% in AirOLux
wordt geplakt, is dus zo goed als ver-
dwenen door de perikelen met zaken-
partner Quint Kelders. �

Conclusie
Het is nu overduidelijk dat het klas-
sieke Resilux het prima doet en wel-
licht zal blijven doen. Daarvoor mogen
bijna de huidige beurswaarde betalen.
Eigenlijk krijgen we de optie van AirO-
Lux-joint venture er bijna gratis bij.
Alleen is het compleet onduidelijk hoe
en wanneer er een oplossing voor de
aandeelhoudersdiscussie zal zijn. Van-
daar dat we ons neutraal advies,
ondanks de manifeste onderwaarde-
ring, voorlopig handhaven.

Belgische aandelen

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



LANDBOUW

K+S

De jaarcijfers en vooral de voor-
zichtige vooruitzichten voor
2016 van de Duitse meststof-

fen- en zoutproducent K+S werden
door de markt slecht onthaald. De
groepsomzet daalde in het vierde
kwartaal met 2,7%, tot 992,6miljoen
EUR, tegenover een consensus van
1,06miljard EUR. In tegenstelling tot
de vorige kwartalen hinkte de zout-
afdeling achterop. Door de zachte win-
ter, zowel in Europa als in Noord-
Amerika, zakte het volume strooizout
met 38%, en de omzet met 14,1%, tot
442,4miljoen EUR. Op jaarbasis is er
nog steeds een stevige omzetstijging
met 8,2%, tot 1,93miljard EUR. De
bedrijfswinst (ebit) daalde in het laatste
kwartaal met 32,9%, tot 38,5miljoen
EUR, maar steeg op jaarbasis met 54%,
tot 266,3miljoen EUR.

Vorig jaar was een uitzonderlijk sterk
jaar dankzij het uitgestelde prijseffect
van twee opeenvolgende strenge win-
ters in Noord-Amerika. Voor 2016 zijn
de vooruitzichten gematigder, want
K+S verwacht een lichte daling van
de volumes. De groep zit op schema
met het businessplan Salt 2020, dat
tegen 2020 mikt op een jaarlijkse ebit
– bij een normale winter – van min-
stens 250miljoen EUR. Ondanks de
moeilijke omstandigheden in de land-
bouw presteerde de potashafdeling

nog steeds goed. Want 10% hogere
volumes (1,8miljoen ton) en stabiele
verkoopprijzen (292EUR per ton)
zorgden voor een omzetstijging in het
vierde kwartaal van 10%, tot 511mil-
joen EUR. De ebit steeg zelfs met
49,9%, tot 126,5miljoen EUR.

Op jaarbasis bedroeg de omzet
2,09miljard EUR (+11%) en de ebit
546,1miljoen EUR (+11,7%). Op
groepsniveau steeg de ebit met 21,9%,
tot 781,6miljoen EUR (verwachte vork
780 à 830miljoen EUR), en de netto-
winst met 47,9%, tot 542,3miljoen EUR
of 2,83EUR per aandeel (+104% in het
vierde kwartaal tot 136,1miljoen EUR
of 0,71EUR per aandeel). Het bruto-
dividend stijgt van 0,9EUR naar
1,15EUR per aandeel. De jongste
maanden kwam K+S enkele keren
negatief in het nieuws. Vooreerst
kwam er een officiële aanklacht tegen
een aantal toplui wegens vermoedens

van illegale dumpingpraktijken in de
periode 1999 tot 2007. K+S ontkent de
beschuldigingen en legde geen voor-
zieningen aan. Daarnaast verviel eind
november een belangrijke vergunning
voor het lozen van zout afvalwater.
K+S verwacht tegen de zomer een
nieuwe vergunning, maar tijdelijke
productiebeperkingen zijn niet uitge-
sloten.

Hoe dan ook wordt voor 2016 wordt
een lichte daling van de volumes voor-
opgesteld. De verkoopprijzen zullen
ook dalen. Hierdoor zal de ebit in 2016
significant dalen, met een marktcon-
sensus van 568miljoen EUR, of -28,5%.
Eind dit jaar start de productie op in
legacy, het eerste nieuwbouwpotash-
project in de Canadese provincie Sas-
katchewan in meer dan 40 jaar. Naast
een voortgezet besparingsprogramma
en Salt 2020 vormt de succesvolle
opstart van legacy de derde belang-
rijke hoeksteen die de bedrijfskas-
stroom tegen 2020 moet opkrikken tot
1,6miljard EUR (1,06miljard EUR in
2015). �

Conclusie
Het aandeel van K+S daalde met ruim
50% sinds de mislukte overnamepo-
ging door Potash Corp tegen 41EUR
per aandeel en verdwijnt daardoor uit
de Duitse sterindex (DAX-30). Gezien
de positieve vooruitzichten voor
potash op lange termijn en de sterke
positie in zout vinden we het huidige
koersniveau zeer aantrekkelijk vanuit
een meerjarenperspectief.
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Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Vale

was een annus horribi-
lis   voor de Braziliaanse

grondstoffengroep Vale, waarin zo
goed als alles wat kon tegenzitten ook
echt tegenzat. In de eerste plaats waren
er de forse prijsdalingen bij ijzererts,
koper en nikkel, de grondstoffen
waarop het bedrijf draait. Verder was
ook de daling van de Braziliaanse real
(BRL) tegenover de dollar (USD) erg
slecht nieuws voor Vale, omdat vrijwel
de volledige schuld in de Amerikaanse
munt uitstaat. Alsof dat nog niet
genoeg was, zette de mijnramp bij de
Samarco-joint venture, waarvan Vale
deel uitmaakt, het aandeel nog verder
onder druk.

In het vierde kwartaal daalde de
omzet met 35%, tot 5,9miljard USD.
IJzererts staat daarbij in voor ongeveer
65%, gevolgd door basismetalen
(koper en nikkel) met 24%. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) daalde op jaarbasis
met 36%, tot 1,39miljard USD. Het
nettoverlies kwam over het vierde
kwartaal uit op een indrukwekkende
8,57miljard USD. Dat was volledig
toe te schrijven aan afboekingen op
activa en verliezen op valutaposities
voor een gezamenlijk bedrag van
9,4miljard USD. De cijfers over het
volledige boekjaar kleuren nog roder.
De groepsomzet daalde met een
derde, tot 25,6miljard USD, en de

ebitda bleef steken op 7,1miljard USD.
Ter vergelijking: in het recordjaar 2011,
toen de ijzerertsprijs piekte op bijna
200USD per ton, bedroeg deze ebitda
nog 33,7miljard USD.

Het nettoverlies over 2015 liep op
tot 12,6miljard USD. IJzererts stond
vorig jaar in voor maar liefst 83% van
de ebitda. Vale produceerde 333,4mil-
joen ton ijzererts, 4,4% meer dan een
jaar eerder. De ijzerertsprijs is eind
vorig jaar teruggevallen naar een diep-
tepunt van 38,3USD per ton. Toch zijn
de meeste grote aanbieders – naast
Vale ook nog Rio Tinto, BHP Billiton
en Anglo American – tegen dit prijs-
niveau operationeel nog altijd winst-
gevend.

De jongste weken is de ijzerertsprijs
weer fors aangetrokken, tot meer dan
60USD per ton. De meeste analisten
zijn het erover eens dat het maar om
een tijdelijke opleving gaat, want het

overaanbod blijft groot. De prijsstijging
bij ijzererts valt samen met een hogere
seizoensgebonden vraag in China: niet
minder dan 60% van de Chinese ijzer-
ertsconsumptie is geconcentreerd in
de drie maanden tot einde mei. Ana-
listen verwachten ook hogere infra-
structuuruitgaven in China om de
groeiprognose van 6,5 tot 7% te berei-
ken. De prijsstijging bij ijzererts geeft
de geplaagde ijzerertsproducenten
wat respijt, maar anderzijds lopen de
rationalisaties aan de aanbodzijde wel
vertraging op.

De groepsschuld van Vale steeg
vorig jaar naar 25,2miljard USD, tegen-
over 24,7miljard USD een jaar eerder.
Het is de bedoeling om die op termijn
naar 15miljard USD af te bouwen. De
groep deed al voor 6miljard USD aan
kostenbesparingen en zal de kapitaal-
uitgaven bijkomend met 3,6miljard
USD verminderen. Toch is een ver-
koop van activa onvermijdelijk. �

Conclusie
De markt prijsde vorige maand bijna
een bankroetscenario in voor Vale,
maar dat is helemaal niet aan de orde.
De groep gaat nog een moeilijke peri-
ode tegemoet maar de lagere uitgaven
en de dalende productiekosten moeten
de druk van de ketel halen. Ondanks
de nog steeds erg lage waardering van
0,6 keer de boekwaarde ging de klim
van de ijzerertsprijs op korte termijn
te snel om de koers achterna te hollen.

Wereldaandelen

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

2015
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slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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MCEWEN MINING

Goudparel in wording

Zoals we al hebben aangegeven,
zien we de komende maanden
en jaren flink wat kansen voor

het herstel van de goudprijs. Dat heeft
ook een herstel ingeluid voor de goud-
mijnen, die de zwaarste berenmarkt in
minstens een halve eeuw beleefden.
We richten deze keer onze pijlen op
een bijzonder verhaal, McEwen
Mining. Goudmijnen worden vaak ver-
noemd naar de plaats waar ze zich
bevinden, maar zelden of nooit naar
de stichter of de hoofdaandeelhouder.
Het verhaal van dit bedrijf begint wel
bij de stichter, CEO en referentieaan-
deelhouder Robert McEwen (27,6%
van de aandelen). De 65-jarige McEwen
is een levende legende in de goudsec-
tor, omdat hij in 1993 Goldcorp stichtte
en er in anderhalf decennium de beurs-
kapitalisatie deed oplopen van 50mil-
joen naar 8miljard USD door een
gemiddelde jaarlijkse opbrengst van
31%. Ook vandaag is Goldcorp in
beurswaarde een van de grootste goud-
mijnen ter wereld.

Wat hem aan Luc Tack doet denken,
is dat hij zich geen loon uitkeert bij
McEwen Mining, geen bonussen wil,
geen opties heeft, geen schulden op
vennootschapsniveau, geen streaming-
deals en geen hedging. Bovendien is
hij razend ambitieus met de doelstelling
om in de S&P500-index te worden
opgenomen. Dat is nu nog maar voor
1,5 goudmijn het geval: Newmont
Mining en Freeport McMoran (in de
eerste plaats koper). McEwen Mining
heeft in de eerste plaats een belang van

49% in de San José-mijn in Argentinië
(goud en zilver). Vorig jaar was die
goed voor een jaarproductie van 47.350
ounce goud en 3,3miljoen ounce zilver,
respectievelijk +3 en +4% tegenover
2014. Belangrijk in Argentinië is de
machtswissel met de nieuwe president
Mauricio Macri, die kiest voor een
ondernemings- en mijnbouwvriende-
lijk beleid. 

Daarnaast is er de El Gallo-mijn in
Mexico, vorig jaar goed voor een 64%
goudproductie van 63.350 ounce goud.
Gezamenlijk staan die mijnen voor
154.500 ounce goudequivalenten
(+22%, tegenover nog 88.000 in 2012),
waardoor McEwen Mining elk kwar-
taal vorig jaar positieve kasstromen
draaide. De groep beschikt over een
nettokaspositie van 32miljoen USD en
keert al twee keer per jaar een symbo-
lisch dividend van 0,005USD per aan-
deel uit. Gezien de ambities, zijn er
natuurlijk expansieplannen. Vooreerst
is er de goedkeuring voor El Gallo 2,
om naast een goud- ook een zilvermijn
te bouwen. Maar om echt rendabel te
zijn, moet de zilverprijs omhoog en
moeten de kosten verder naar beneden.
Nieuws daarover wordt verwacht in
het tweede kwartaal. In januari 2017
wordt de goedkeuring verwacht voor
het Gold Bar-project in het Ameri-
kaanse Nevada. Als dat gebeurt, vol-
staat een investering van 60miljoen
USD om binnen het jaar een goudmijn
te bouwen, die jaarlijks 65.000 ounce
goud kan produceren. In de buurt in
Nevada zit ook nog het Tonkin-project,
maar die is nog niet concreet genoeg.

Wel concreet en belangrijk is het Los
Azules-project, een koperexploratie-
project in Argentinië. Het is vergelijk-
baar met het Taca Taca-project van
Lumina Copper, verkocht aan First
Quantum Minerals in 2014 voor

433miljoen USD, maar niet van het-
zelfde niveau. Dat project staat te koop
en is ongeveer 70% van het Taca Taca-
project. Maar daarop nu een waarde
van 300miljoen USD kleven (60% van
de totale beurswaarde) is niet correct,
want er zijn geen kopers voor zulke
projecten en al zeker niet tegen de prijs
die voor Taca Taca werd betaald. �

Conclusie
We starten met de opvolging van McE-
wen Mining. Er is het roemrijke verleden
van McEwen, een aanpak die aan Luc
Tack doet denken, de nettokaspositie,
de huidige goud- en zilverproductie die
volstaat om winstgevend te zijn en de
expansieplannen, die voor rooskleurige
perspectieven zorgen en vertrouwen
wekken. Maar vooral de S&P500-ambi-
tie doet vermoeden dat McEwen nog
op grote manoeuvres broedt. Goed voor
opname in de Inside Selectie.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Na de hefboomproducten bekij-
ken we deze week de moge-
lijkheden om via trackers in

zilver en gerelateerde aandelen te
beleggen.

iShares Silver Trust
Tickersymbool: SLV
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: april 2006
Prestatie sinds 1/1/2016: +10,5%
Prestatie op 12 maanden: -2,2%
Prestatie op 3 jaar: -47,8%
Gemiddeld dagvolume: 6,9miljoen
Activa onder beheer: 5,08miljard USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,5%

Deze tracker met tickersymbool SLV
behoort tot de iShares-productfamilie
van uitgever Blackrock. SLV is zowel
wat beheerd vermogen als volume
betreft veruit de grootste zilvertracker.
De iShares Silver Trust is geen klas-
sieke ETF, maar heeft de juridische
structuur van een trust. Daarin is
fysiek zilver ondergebracht, waarbij
elk deelbewijs de waarde van een troy
ounce (31,1 gram) fysiek zilvermetaal
vertegenwoordigt. Particuliere beleg-
gers kunnen in principe hun deelbe-
wijzen niet omruilen tegen fysiek zil-
ver. Dat is enkel bij grote hoeveelheden
mogelijk. De jaarlijks beheerskosten
van de trust (0,5%) maken dat er wel
een kleine afwijking tegenover de zil-
verprijs is. Op 14 maart bezat de trust
325,9miljoen troy oune of 10135 ton
fysiek zilver.

ETFS Physical Silver Shares
Tickersymbool: SIVR
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: juli 2009
Prestatie sinds 1/1/2016: +10,5%
Prestatie op 12 maanden: -2,3%
Prestatie op 3 jaar: - 47,6%
Gemiddeld dagvolume: 87000
Activa onder beheer: 275miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,3%

Deze tracker met tickersymbool
SIVR wordt uitgegeven door het Britse
ETF Securities. Ook bij SIVR staat één
deelbewijs in voor 10 troy ounce fysiek
zilver, met dezelfde beperkingen als
bij SLV wat fysieke inruil betreft. De
deelbewijzen worden aangehouden
door de ETFS Physical Silver Trust die
het fysieke zilver opslaat in Londense
kluizen. SIVR kwam ruim drie jaar

later op de markt en daardoor zijn de
activa onder beheer veel kleiner dan
bij SLV. Toch is de liquiditeit voor pri-
vate beleggers ruimschoots vol-
doende. Het grootste voordeel van
SIVR tegenover SLV is gelegen in de
lagere beheerskosten, die amper 0,3%
op jaarbasis bedragen. Dat maakt van
SIVR een volwaardig alternatief voor
kostenbewuste beleggers die niet per
se voor de grootste tracker willen kie-
zen. Op 14 maart had SIVR 46,7mil-
joen troy ounce zilver onder beheer.

PowerShares DB Silver ETF
Tickersymbool: DBS
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: januari 2007
Prestatie sinds 1/1/2016: 11,1%
Prestatie op 12 maanden: -3%
Prestatie op 3 jaar: -50,9%
Gemiddeld dagvolume: 3000
Activa onder beheer: 20miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,79%

Deze ETF van uitgever Invesco
Powershares, onderdeel van Deutsche
Bank, is een zogenaamde synthetische
tracker. De prijs van de tracker met
tickersymbool DBS schaduwt even-
eens de evolutie van de zilverprijs
maar dat gebeurt, in tegenstelling tot
bij SLV en SIVR, niet via een investe-
ring in fysiek zilver maar door middel
van termijncontracten. De onderlig-
gende waarde van DBS is de DBIQ
Optimum Yield Silver Index. De term
Optimum Yield verwijst daarbij naar
de strategie om niet alle beschikbare
middelen in hetzelfde termijncontract
te investeren, maar te spreiden over
futures met een verschillende afloop-
datum. In theorie kan de evolutie van
de zilverprijs even goed geschaduwd
worden via een constructie termijn-
contracten als via fysieke replicatie.
In de praktijk is de beheersvergoeding
van deze synthetische tracker een stuk
hoger dan bij de fysieke tegenhangers.
Gekoppeld aan de beperkte liquiditeit
maakt dit van DBS geen interessant
alternatief voor SLV en SIVR.

Het is ook mogelijk om via trackers
in zilvergerelateerde aandelen te inves-
teren.

Global X Silver Miners ETF
Tickersymbool: SIL
Beurs: NYSE Arca

Eerste notering: april 2010
Prestatie sinds 1/1/2016: +36,9%
Prestatie op 12 maanden: +3,3%
Prestatie op 3 jaar: -53,1%
Gemiddeld dagvolume: 94000
Activa onder beheer: 179,2miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,65%

Top vijf van de portefeuille
Fresnillo: 14%
Silver Wheaton : 13%
Tahoe Resources: 12%
Industrial Peñoles : 9%
First Majestic : 5,3%

Zilveraandelen presteerden sinds
begin dit jaar beter dan het metaal zelf.
Dat is ook het geval bij deze Silver
Miners ETF van uitgever Global X
Funds. De onderliggende waarde van
deze tracker met tickersymbool SIL is
de Solactive Global Silver Miners Index,
die op dit moment uit 22 bedrijven is
samengesteld. De jaarlijkse beheers-
vergoeding werd vastgelegd op 0,65%.

iShares MSCIGlobal Silver Miners ETF
Tickersymbool: SLVP
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: januari 2012
Prestatie sinds 1/1/2016: +40,8%
Prestatie op 12 maanden: -1%
Prestatie op 3 jaar: -54,2%
Gemiddeld dagvolume: 55000
Activa onder beheer: 20miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,39%

Top vijf van de portefeuille
Silver Wheaton: 22,3%
Fresnillo: 11,1%
Industrial Peñoles: 5,2%
Pan American Silver: 5,1%
Hecla Mining: 4,9%

Deze tracker uit het iShares-gamma
van uitgever BlackRock met ticker-
symbool SLVP kwam later op de
markt dan SIL. SLVP kan wel uitpak-
ken met een beduidend lagere
beheersvergoeding en ook het rende-
ment ligt sinds de start van 2016 iets
hoger. Daartegenover staat wel dat
SLVP een maatje kleiner is dan SIL,
hoewel de liquiditeit voor private
beleggers nog voldoende is. De onder-
liggende MSCI ACWI Select Silver
Miners Investable Market-index is met
35 aandelen op het eerste zicht gedi-
versifieerder, maar als we naar de indi-
viduele participaties kijken, blijkt dat
toch niet het geval. Eén aandeel (Silver
Wheaton) staat in voor ruim een vijfde
van de index. �

Derivaten

Beleggen in zilver via trackers
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen
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Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De verzekeraar Ageas trof een schikking met de For-
tis-aandeelhouders. In totaal trekt Ageas 1,2miljard EUR
uit. De schikking werd bereikt met Deminor, Stichting
Fortiseffect, Stichting Investor Claims against Fortis en
de Nederlandse VEB. De overeenkomst moet nog door
een rechter in Amsterdam worden bekrachtigd, wat
achttien maanden in beslag kan nemen. De schikking
geldt voor de aandeelhouders die tussen 28 februari
2007 en 14 oktober 2008 aandelen Fortis bezaten. De
koers ging licht naar omhoog na het nieuws. Na de top
van 43EUR eind december 2015 vormde het aandeel
een bodem op 32EUR, waarna een herstel werd inge-
zet.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C

Agfa-Gevaert maakte meevallende cijfers over 2015
bekend. De omzet steeg met 1%, tot 2,65miljard EUR,
dankzij de zwakkere euro en het succes van de groei-
motoren inktjets en healthcare. De nettowinst nam met
20,3% toe, tot 71miljoen EUR en daarmee boekte het
bedrijf uit Mortsel voor het derde opeenvolgende jaar
winst. De brutomarge steeg van 30,8 tot 31,9%. Topman
Reinaudo verwacht in de komende jaren een rendabele
groei te realiseren. Op termijn mikt de groep op een
geconsolideerde omzet van 3miljard EUR. Van eind
december 2015 tot begin februari 2016 viel de koers fors
terug van 5,4 tot 3EUR. Op 3EUR werd een bodem
gevormd.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

De jaarcijfers van Option, de Leuvense specialist in
datacommunicatie, waren andermaal desastreus. Over
2015 boekte Option een omzet van 4,7miljoen EUR,
waarop het een nettoverlies van 14,1miljoen EUR leed
(verlies per aandeel 0,15 EUR). De cashdrain nam dus
dramatische proporties aan. CEO Frank Deschuytere
werd aan de deur gezet, terwijl oprichter en hoofdaan-
deelhouder Jan Callewaert het heft weer in handen nam.
Option geeft aan dat het kijkt naar projectfinanciering
en op financiering op korte termijn. De analisten zien
het ook niet meer zitten. De koers schommelt al ettelijke
maanden tussen 0,20 en 0,25EUR. Een daling onder de
sterke horizontale steun op 0,20EUR geeft een technisch
verkoopsignaal.

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

Bij Boskalis beantwoordden de cijfers over 2015 aan
de verwachtingen, maar de Nederlandse bagger- en
maritiemedienstengroep maakt zich op voor moeilijke
tijden. Ze verwacht een aanzienlijk lagere nettowinst in
2016, zonder een becijferde prognose te geven. De omzet
van 3,24miljard EUR voor 2015 kwam iets boven de
verwachtingen van de analisten uit, maar de nettowinst
van 440miljoen EUR viel tegen door een afboeking op
het belang in Fugro. Het orderboekje kromp fors en
door de verslechterde marktcondities zet Boskalis het
mes in de vloot om kosten te besparen. De beleggers
konden de cijfers niet smaken en stuurden de koers van
het aandeel 14% lager. De trend keerde naar dalend en
op 30EUR ligt de laatste steun.
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In het nummer van 11 december
2015 vestigden we voor het eerst de
aandacht op de Canadese zilvermijn

Pan American Silver, waarvan de
koers aanzienlijk was gedaald, net
zoals die van veel andere zilvermijnen.
De koers, die toen 7,08USD bedroeg,
is inmiddels opgelopen tot 10,45USD.
Hoog tijd om de voorgestelde optie-
strategieën opnieuw onder de loep te
nemen. Bovendien beschikken we
over nieuwe bedrijfsinformatie. Zo
verwacht Pan American Silver 24 tot
25miljoen ounce zilver boven te halen
tegen een productiekostprijs tussen
13,6 en 14,9USD per ounce. Eind 2015
beschikte de groep over een netto-
cashpositie van 166,8miljoen USD.

Ondanks de recente hausse blijft het
Canadese aandeel fundamenteel
bekeken zeer goedkoop. U betaalt
amper 1,1 maal de boekwaarde. Dank-
zij de sterke balans kan Pan American
Silver zonder financiële druk hogere
zilverprijzen afwachten. Op termijn
verwachten we een voortzetting van
de hausse, want de technische trend
is wat ons betreft gekeerd.

Defensieve callspread
U kocht call jan ’175 @ 2,70USD
U schreef call jan ’178 @ 1,30USD

De koers van de gekochte call januari

2017 met uitoefenprijs 5 is opgelopen
tot 5,60USD, terwijl de geschreven call
januari 2017 met uitoefenprijs 8
3,40USD kost. Wanneer u de positie
momenteel liquideert, behaalt u een
winst van 80USD (560 – 270 + 130 –
340). Dat vinden we peanuts, en het
lijkt veel te vroeg om de positie al te
sluiten. Laat gewoon de premie uit de
geschreven call lopen.

Put schrijven
U schreef put jan ’178 @ 2,25USD

Door de fors hogere koers van het
aandeel is de premie voor deze put-
optie teruggelopen tot 0,95USD. Dat
betekent dat u een winst van 130USD
(225 – 95) per contract boekt als u de
geschreven put terugkoopt. Ook hier
pleiten we ervoor de premie verder
uit de put te laten lopen. Uiteraard
kan het geen kwaad om de positie te
sluiten tegen bijvoorbeeld 0,10 of 0,20.
U hebt dan de handen vrij om andere
transacties te doen en de geblokkeerde
margin komt vrij.

Turbo
U kocht call jan ’1710 @ 0,80USD
U schreef put jan ’175 @ 0,70USD

In deze turbo stopte u 10USD per
contract, want u betaalde 80 USD
voor de aankoop van de call januari

2017 met uitoefenprijs 10, terwijl u
70USD kreeg voor het schrijven van
de put januari 2017 met strike 5. De
koers van de gekochte call januari
2017 met uitoefenprijs 10 liep op tot
2,25USD, terwijl u slechts 0,20USD
moet neertellen voor het sluiten van
de geschreven put januari 2017 met
uitoefenprijs 5. Wanneer u de positie
nu liquideert, behaalt u een winst
van 195USD (225 – 80 + 70 – 20). Het
kan verleidelijk zijn om dat te doen,
maar we zouden gezien de looptijd
van zowat tien maanden nog even
de kat uit de boom kijken. Het kan
overigens geen kwaad om de call
januari 2017 met uitoefenprijs 15 te
schrijven, een contract dat 80USD in
het laatje brengt.

Nieuwe strategie: put
schrijven
Schrijf put januari 201710 @ 1,85USD

Het schrijven van deze ongedekte
put lijkt nog steeds de moeite waard,
omdat u slechts verlies lijdt bij koersen
lager dan 8,15USD, terwijl het aandeel
een positieve flow heeft. U beschikt
bovendien over een baissemarge van
22%. Staat Pan American Silver op de
vervaldag boven 10USD, dan kunt u
de gekregen premie definitief op zak
steken. �

Ik was verrast door de recente kapi-
taalverhoging van TiGenix. Wat was
daarvan de reden?
TiGenix haalde op 10 maart

23,75miljoen EUR op via de uitgifte
van 25miljoen nieuwe aandelen tegen
0,95EUR per aandeel. Dit impliceert
een beperkte korting van 7% op het
dertigdaagse gemiddelde, en een ver-
watering van 14,1%. Dat TiGenix vers
geld ophaalt, is niet verrassend, maar
het plan was dat te doen via een beurs-
notering op Nasdaq in de Verenigde
Staten, nadat het eind vorig jaar daar-
voor een registratiedocument had
ingediend. De verslechterde markt-

omstandigheden doorkruisten voor-
lopig die plannen, en daarop besliste
TiGenix om over te gaan tot een over-
schreven private plaatsing.

De opbrengst dient in de eerste plaats
voor het verder ontwikkelen van

Cx601, een middel op basis van vet-
weefsel afgeleide stamcellen tegen
perianale fistels bij patiënten met de
ziekte van Crohn. Na de positieve fase
III-resultaten in augustus 2015, na 24
weken opvolging, volgden begin

maart ook positieve resultaten na 52
weken opvolging. Het bedrijf verkreeg
in februari een licentie voor de com-
merciële productie van Cx601 in
Europa, en diende daarop de aanvraag
in voor goedkeuring bij het EMA (het
Europese geneesmiddelenagent-
schap). De mogelijke goedkeuring en
de opstart van commercialisatie wor-
den voorzien in de tweede helft van
2017.

Parallel wordt de opstart van een
fase III-studie in de Verenigde Staten
voorbereid, momenteel voorzien voor
het eerste kwartaal van 2017, met
mogelijke commercialisatie vanaf 2020.
Op basis van 70.000 jaarlijkse patiënten
wordt het gezamenlijke marktpoten-
tieel op 800miljoen USD ingeschat
(vork tussen 350miljoen USD en

Opties

Haussecombinaties op Pan American Silver

Lezersvragen

TIGENIX BOUWT VERDER
OP HET POSITIEVE

MOMENTUM VAN HET
AFGELOPEN JAAR.



1,75miljard USD).
Mede ondersteund met 5,4miljoen

EUR Europese subsidies, start deze
maand nog een fase Ib/IIa-studie met
Cx611 tegen sepsis, een levensbedrei-
gende complicatie van een infectie,
met resultaten tegen eind 2017. Daar-
naast verwacht TiGenix in de tweede
jaarhelft tussentijds resultaten van een
fase II-studie met AlloCSC-01, een pro-
duct tegen acuut hartfalen, dat vorig
jaar de pijplijn vervoegde na de over-
name van Coretherapix. TiGenix
bouwt verder op het positieve
momentum van het afgelopen jaar, en
heeft met Cx601 een kandidaat-
geneesmiddel in handen dat op ter-
mijn enkele honderden miljoenen EUR
omzet kan opleveren.

Het bedrijf beschikt na de kapitaal-
verhoging over een comfortabele kas-
positie van circa 40miljoen EUR, al
zullen er vooral voor het Amerikaanse
luik van de verdere ontwikkeling van
Cx601 op termijn nog bijkomende
middelen nodig zijn. Het aandeel is
koopwaardig, maar blijf wel rekening
houden met het bovengemiddelde
risico van een biotechbedrijf (rating
1C).

Waarom stijgt de koers van Arce-
lorMittal op de aankondiging van de
forse kapitaalverhoging? 

Het was inderdaad opvallend dat
de koers van ArcelorMittal steeg met
10% na het bekendmaken van de
details van de eerder aangekondigde
kapitaaluitgifte met voorkeurrecht
voor 3miljard USD. Per tien bestaande
aandelen kan de aandeelhouder inte-
kenen op zeven nieuwe aandelen
tegen 2,2EUR per aandeel. De forse
korting van 35,3% kon heel wat inves-
teerders overhalen om alsnog aande-
len ArcelorMittal te kopen, voor het
aandeel ex-voorkeurrecht noteert
(vanaf 15 maart). De kapitaalverho-
ging loopt tot 30 maart en is volledig
onderschreven. De familie Mittal,
hoofdaandeelhouder met 37,38% van
het kapitaal, zal volledig intekenen.
Het aantal uitstaande aandelen neemt
met 70% toe, van 1,8miljard naar
3,06miljard.

De jongste weken herstelde de koers
van het historische dieptepunt (2,59
EUR) in februari, dankzij signalen dat
China de chronische overcapaciteit in
de staalsector wil aanpakken en een
fors herstel van de ijzerertsprijs (+53%

sinds het dieptepunt in december tot
momenteel 58USD per ton). Het valt
evenwel af te wachten in welke mate
de Chinese overheid effectief werk zal
maken van de nochtans noodzakelijke
sanering. De herstelrally in de fel
geteisterde ijzerertsprijs is niet funda-
menteel onderbouwd – er is absoluut
nog geen uitzicht op een herstel van
de vraag- en aanbodsituatie – en
daarom hoogstwaarschijnlijk slechts
tijdelijk.

ArcelorMittal ontgoochelde met
uiterst voorzichtige prognoses voor
2016, met een verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda) van minstens 4,5mil-
jard USD (consensus ligt intussen op

4,7miljard USD; 5,23miljard USD in
2015), en een groei van de wereldvraag
tussen 0 en 0,5%. De alsmaar afkal-
vende staalprijs hakte de jongste jaren
fors in op de gerealiseerde ebitda, en
belemmerde keer op keer een daling
van de nettoschuldpositie tot de voor-
opgestelde 15miljard USD. Dat ele-
ment, gekoppeld aan de nog verslech-
terende vooruitzichten, noopte de
groep tot de fors verwaterende kapi-
taaluitgifte, tegen historische bodem-
koersen. ArcelorMittal profiteerde wel
nog enigszins van de plotse koersop-
leving om snel de kapitaalverhoging
door te drukken. Het aandeel is te

behouden, op voorwaarde dat u mee
intekent op de kapitaalverhoging
(rating 2C). �
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MAANDAG 21 MAART
EU: betalingsbalans
EU: consumentenvertrouwen
Japan: beurs van Tokio gesloten
VS: verkoop bestaande woningen

DINSDAG 22 MAART
Duitsland: PMI (flash)
EU: PMI (flash)
Japan: PMI (flash)
VK: inflatie
VS: PMI (flash)
Nike resultaten Q3 2015-2016

WOENSDAG 23 MAART
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
VS: verkoop nieuwe woningen
Nationale Bank van België: jaarresultaten
2015
TINC: jaarresultaten 2015

DONDERDAG 24 MAART
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: bestelling duurzame goederen
Bois Sauvage: jaarresultaten 2015
Celyad: jaarresultaten 2015
Exmar: jaarresultaten 2015 (def.)
IBA: jaarresultaten 2015
Immobel: jaarresultaten 2015
Pharming: jaarresultaten 2015

VRIJDAG 25 MAART
Beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs,
Londen, Frankfurt, New York, Milaan en
Madrid gesloten (Goede Vrijdag)
Sofina: jaarresultaten 2015
Spadel: jaarresultaten 2015
Van de Velde: jaarresultaten 201

Agenda

DE HERSTELRALLY 
VAN ARCELORMITTAL IS
NIET FUNDAMENTEEL

ONDERBOUWD.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Nadat de nieuwsstroom bij Vel-
canzowat een jaar positief was,
kregen we begin deze week een

teleurstellend bericht van de Franse
specialist in kleinere waterkrachtcen-
trales. In september vorig jaar gingen
de voorbereidingen van de bouw van
het SukaRame-project (7 megawatt;
MW) in Indonesië van start. Dat kon
gebeuren nadat de tarieven voor klei-
nere projecten (minder dan 10 MW)
waren verhoogd. Maar PLN, de Indo-
nesische staatselektriciteitsmaatschap-
pij, heeft geweigerd om het zoge-
naamde Power Purchase Agreement
(PPA; verkoopovereenkomst over de
afname van de opgewekte elektriciteit)
binnen de voorziene termijn te valide-

ren, met als argument dat de aange-
paste tarieven te hoog zijn.

Het SukaRame-project staat
zodoende weer on hold. Dat project
had vanaf de commerciële opstart
begin 2018 een bedrijfskasstroom
(ebitda) van 4 miljoen USD kunnen
opbrengen in de eerste acht jaar en
daarna 2,5 miljoen USD gedurende
twaalf jaar. Er wordt nog een opening
gelaten via de oprichting van een PLN-
dochtermaatschappij die zich specifiek
op die kleinere projecten zou toeleggen
en zou gefinancierd worden door een
Energy Security Fund. Velcan heeft
ook nog een ander, belangrijker project
in Indonesië lopen: Meurebo 2, een
project van 59 MW.

De nieuwsstroom zal nu vooral weer
focussen op de drie projecten in India:
Heo (240 megawatt; MW), Tato 1 (186
MW) en Pauk (145 MW). Velcan
meldde onlangs ook projecten in
zonne-energie te bestuderen. Het is
nog enkele weken wachten op de jaar-
cijfers over 2015. Velcan beschikte half-
weg vorig jaar over een sterke kaspo-
sitie van 99,9 miljoen EUR (12,8 EUR
per aandeel en zelfs 16,7 EUR per aan-
deel inclusief 1,8 miljoen eigen aan-
delen). De waardering is uiterst laag
tegen 0,7 keer de kaspositie en tegen
0,5 keer de boekwaarde (inclusief de
eigen aandelen). Ondanks het minder
positieve nieuws blijft Velcan in de
voorbeeldportefeuille (rating 1B). �

Velcan zet SukaRame on hold

-0,6

Aankoop: we hebben 100 deelbewijzen Lyxor ETF Eurostoxx50 Daily Short gekocht tegen 24,04 EUR (2418,95 EUR) en 20 deelbewijzen
SPDR Gold Shares bijgekocht tegen maximaal 117,78 USD (2120,4 EUR) - Verkoop:we hebben 400 aandelen Itau Unibanco Holding verkocht
tegen 8,35 USD (3006,6 EUR) en 100 aandelen GlaxoSmithKline tegen 1412,50 pence (PNC) (1824,5 EUR); we verkopen 5 aandelen
Syngenta tegen minimaal 412,5 CHF en 35 aandelen Vertex Pharmaceuticals tegen openingskoers vrijdag (aangepast!)
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