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Jarenlang werd het blik met
superlatieven enkel opengetrok-
ken als het over de Chinese eco-

nomische groei ging. India daaren tegen
werd overladen met twijfels. Maar kijk,
sinds de charismatische Narendra
Modi van de hindoe-nationalistische
partij BJP in mei 2014 de verkiezingen
won, is er een metamorfose ontstaan
in de houding ten aanzien van India.

De groeiverwachtingen voor dat
subcontinent met een gemiddeld jonge
bevolking van 1,2 miljard inwoners
liggen een pak hoger dan die van de
andere BRIC-landen. De groeiver-
wachtingen voor Brazilië en Rusland
zijn voorlopig vrij dra-
matisch. Enkele jaren
geleden was de ver-
wachting dat India
pas in 2017 of 2018
sterker zou groeien
dan China, maar eigenlijk is dat al
sinds vorig jaar het geval.

Alle instellingen gaan er nu van uit
dat India dit jaar superieur zal groeien
(7,4% verwacht) ten opzichte van
China (officieel 6,8% verwacht, de rea-
liteit ligt een stuk lager). Dat heeft
natuurlijk ook te maken met de Chi-
nese economie, die steeds meer afkoelt.
Wie kijkt naar indicatoren die de over-
heid niet kan manipuleren, zoals de
output van elektriciteit en cargo per
spoor, ziet eerder nog amper 2 à 3%
groei in China. Vandaar titels als ‘India
is making China look old’ (‘naast India
lijkt China wel oud’). Steeds vaker
spreken marktstrategen dan ook over
‘de paradigmawissel’ in Azië.

Meer hervormingen
Al mogen we natuurlijk niet blind

zijn voor de toestand in India. Het is
daar niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. Modi heeft een aantal hervor-

mingen in gang gezet, hij laat meer
ruimte voor privé-initiatief en heeft
de bureaucratie aangepakt, maar een
aantal cruciale hervormingen blijft
nog achterwege. Dan krijgt de voor-
zitter van de Indiaanse centrale bank
(RBI), de briljante econoom Raghuram
Rajan (voorzitter sinds eind 2013),
onlangs meer lof. Hij verraste al enkele
keren met renteverlagingen.

De Indiase Sensex-index reageerde
aanvankelijk heel enthousiast op de
komst van Modi, met een klim van
zowat 50% in één jaar (voorjaar 2014
tot voorjaar 2015). Maar de stijging is
sindsdien compleet stilgevallen en

heeft de voorbije
maanden zelfs plaats
gemaakt voor een
terugval. Sinds het
jaarbegin verloor de
beursgraadmeter van

India zowat 10% en op jaarbasis zelfs
20%. Op vijf jaar bekeken staan we
nog wel op +30%. Tegen zeventien
keer de verwachte winst is de beurs
ook niet echt goedkoop. De mindere
afhankelijkheid van de wereldecono-
mie en vooral het feit dat India meer
grondstoffenconsument dan grond-
stoffenproducent is, spelen in het voor-
deel van de Indiase beurs.

Met de portefeuillewaarde Velcan
spelen we voor een belangrijk stuk in
op India en de veranderingen sinds de
komst van Modi en de grotere aandacht
voor energie en infrastructuur. Ook
Vedanta Resources, de gediversifi-
eerde Indiaanse mijnbouwgroep met
een notering op de beurs van Londen,
blijven we aandachtig opvolgen. Wie
in het algemeen en voor de lange ter-
mijn wil inspelen op het groeipotentieel
van India, kan ook terecht bij de tracker
Lyxor ETF India (11,8 EUR; Euronext
Parijs; Isin-code FR0010361683). �

Indiase beurs staat ook onder druk
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LUXE

LVMH

Het aandeel van de Franse luxe-
gigant reageerde positief op
de aankondiging van de jaar-

cijfers over 2015. De resultaten waren
dan ook beter dan de analistencon-
sensus. Het aandeel had sterk geleden
onder de groeivertraging in Azië de
voorbije maanden en het terrorisme
in Europa dat het toerisme in onze
regio toch wel heeft aangetast. Maar
de cijfers van het vierde trimester lieten
zien dat het pessimisme overtrokken
was. De organische omzetgroei (zon-
der rekening te houden met over -
names of desinvesteringen) bedroeg
5%, boven de analistenconsensus van
+3,9%. De omzet dikte voor het vol-
ledige boekjaar 16% (6% organisch)
aan tot 35,7 miljard EUR.

De grootste en meest rendabele divi-
sie, mode en lederwaren, zorgde in
hoofdzaak voor de aangename ver-
rassing in het laatste kwartaal. De afde-
ling met topmerken als Louis Vuitton,
Fendi, Donna Karan, Givenchy en
Kenzo is goed voor 35% van de omzet
en liefst 53% van de bedrijfswinst
(ebit). Ze liet vorig jaar een groei van
14% optekenen, waarvan 4% organi-
sche groei. De organische toename in
de laatste drie maanden bedroeg 3%,
beter dan verwacht. De andere divisie
met een hoge winstmarge is de wijnen
en sterkedranken, met de topmerken

Moét & Chandon, Dom Perignon,
Veuve Cliquot, Château d’Yquem en
Hennessy. De omzet in die divisie
klom vorig jaar met 16%, waarvan 6%
organisch, met vooral sterke verkoop-
resultaten in de Verenigde Staten,
maar ook in Europa en Japan. Er viel
ook een verbetering van de consump-
tie in China in de tweede jaarhelft te
noteren.

De afdeling selectieve retailing
omvat, naast de Sephora-shops, vooral
de DFS Group (de grootste luxewin-
kelketen voor het reizigerspubliek met
ruim 1100 winkels). Die divisie is al
enige tijd een van de sterkste groeiers
in de groep, met vorig jaar 18% omzet-
groei (5% organisch). Selectieve retai-
ling nadert zo met rasse schreden op
mode en lederwaren in omzettermen
(11,2 versus 12,4 miljard EUR zaken-
cijfer), maar blijft nog steeds ver achter
in rendabiliteit (0,9 versus 3,5 miljard

EUR ebit). De cijfers van de resterende
divisies horloges en juwelen (met top-
merken als TAG Heuer, Zenith en
Hublot) en parfums en cosmetica (met
merken als Parfum Christian Dior,
Guerlain en Parfums Givenchy) vielen
met respectievelijk +19% (waarvan
+8 organisch) en +15% (waarvan 7%
organische groei) omzetgroei best mee.
Maar hun gewicht in de groepswinst
is relatief beperkt: 6,5% voor horloges
en juwelen en 8% voor parfums en
cosmetica.

Uit de verhoging van het dividend
met 11% tot 3,45 EUR bruto per aan-
deel blijkt dat het management onder
leiding van CEO Bernard Arnault met
vertrouwen naar de toekomst kijkt.
Maar concrete prognoses voor dit jaar
kregen we niet van de bedrijfsleiding.
Al blijft ze wel op groei mikken,
ondanks de economische onzekerheid
en de forse wisselkoersschommelin-
gen. �

Conclusie
LVMH blijft een luxeconcern van top-
kwaliteit, maar tegen achttien keer
de verwachte winst voor 2016 en negen
keer de verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) denken we dat de
waardering stilaan een piek heeft
bereikt, gezien de mogelijk negatieve
verrassingen uit China. Het advies
wordt dan ook verlaagd. Oplevingen
van het aandeel bieden de kans om de
winsten te verzilveren.

Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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ENERGIE

Total

Hoeft het gezegd dat ook de
resultaten van Total niet ont-
snappen aan de crash van de

olieprijs? Toch valt de schade mee. In
het vierde kwartaal daalde de aange-
paste nettowinst met 26%, terwijl de
olieprijs met 38% daalde in vergelij-
king met dezelfde periode in 2014.
Over heel 2015 daalde de aangepaste
nettowinst met 18%, terwijl de gemid-
delde olieprijs met 47% daalde. Total
scoort op die manier bijzonder goed
in vergelijking met de sectorgenoten.
De weerbaarheid van de resultaten
van Total is te danken aan verschil-
lende elementen. Zo plukt het bedrijf
eindelijk de vruchten van het inves-
teringsbeleid van de voorbije jaren.

Total baseerde zijn strategie lange
tijd op een olieprijs van minstens
100 dollar (USD) per vat. Het pompte
miljarden in de uitbreiding van de
productiecapaciteit. Vorig jaar steeg
de productie van fossiele brandstoffen
met liefst 9,4% dankzij de opstart van
negen nieuwe projecten. Tot 2019
rekent Total op een productietoename
met gemiddeld 5% per jaar. Het bedrijf
stopt zijn visie op hogere olieprijzen
nog niet in de koelkast. Total merkt
op dat zonder nieuwe investeringen
de wereldwijde olieproductie met 5%
per jaar terugloopt. Tel daarbij onder
meer de gedaalde productie in de Ver-

enigde Staten en de lagere investerin-
gen door de westerse oliebedrijven,
en Total komt tot de conclusie dat
tegen 2020 voor 25 miljoen vaten per
dag nieuwe capaciteit moet worden
gevonden om aan de vraag te voldoen,
maar daarvan is 5 tot 10 miljoen nog
niet ingevuld. Op korte termijn blijft
de markt geplaagd door overcapaci-
teit, al lijkt bij prijzen van minder dan
30 USD per vat de pijngrens ook bin-
nen de OPEC bereikt.

Een tweede element dat de olieschok
op de resultaten dempt, zijn de lucra-
tieve marges in de raffinage-activiteit.
Veel grote spelers als Total die de hele
productieketting beheren, van ont-
ginning tot verkoop aan de pomp,
behouden relatief stabiele resultaten.
Dankzij een verdubbeling van de
winst boekte de raffinagetak vorig jaar
zelfs meer winst dan de exploratiedi-
visie. Daarbij moet wel worden opge-

merkt dat die marges sinds het vierde
kwartaal van vorig jaar onder druk
staan. Mocht die trend zich doorzetten,
dan verliest Total, net als andere grote
oliebedrijven, een belangrijke buffer
tegen de lage olieprijzen.

De vraag die zich dan opdringt is of
Total ook in moeilijkere jaren het aan-
trekkelijke dividend, goed voor een
dividendrendement van ruim 6%, kan
volhouden. Vorig jaar volstond de
operationele kasstroom niet om én de
investeringen én het dividend te finan-
cieren, waardoor ook Total geld moest
lenen om het dividend uit te betalen.
Toch lijkt de betaalbaarheid van het
dividend niet in het gedrang te komen,
omdat Total fors snoeit in het inves-
teringsbudget en in de kosten. Total
bespaart ook cash door de aandeel-
houders nog enige tijd de mogelijkheid
te geven hun dividend in aandelen te
laten uitbetalen, wat voor een beperkte
verwatering zorgt. �

Conclusie
Van de westerse oliebedrijven biedt
Total het best weerstand tegen de
lagere olieprijzen. De dalende raffi-
nagemarges zijn een punt van bezorgd-
heid. Daartegenover staat een relatief
lage waardering, een aantrekkelijk
dividendrendement en de vaststelling
dat Total heel goed geplaatst is om te
profiteren van een eventueel herstel
van de olieprijs.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A



LANDBOUW

Archer Daniels
Midland

He Amerikaanse landbouwreus
Ar cher Daniels Midland boekte
tegenvallende resultaten in het

vierde kwartaal. De activiteiten van
deze wereldspeler in de productie- en
verwerkingsketen in de agribusiness
zijn opgesplitst in vier afdelingen. De
grootste afdeling is de logistieke afde-
ling landbouwdiensten (kopen, bewa-
ren en transporteren van landbouw-
gewassen). De omzet viel met 20,1%
terug, tot 8,03 miljard USD, waardoor
op jaarbasis de omzet met 18,2%
kromp, tot 29,7 miljard USD. De export
van Amerikaanse mais en tarwe zakte
immers met 20%. De bedrijfswinst
(ebit) daalde op jaarbasis met 31,5%,
tot 714 miljoen USD (-46,2% in het
vierde kwartaal, tot 219 miljoen USD),
waardoor de ebit-marge daalde van
2,9% in 2014 naar 2,4% in 2015, en van
3,9% naar 2,7% in het laatste kwartaal.

De tweede grootste afdeling, olie -
zadenverwerking (persen en verder
verwerken van onder meer soja, zon-
nebloem in plantaardige oliën), boekte
in het vierde kwartaal een omzetdaling
met 22,4%, tot 5,4 miljard USD, en met
18,5% op jaarbasis, tot 25,2 miljard
USD. Fors lagere verwerkingsmarges
op soja drukten de ebit met 22%, tot
426 miljoen USD, maar op jaarbasis is

er nog een stijging met 9,3%, tot
1,57 miljard USD, of een toename van
de ebit-marge van 4,7% naar 6,2%. De
derde afdeling, maisverwerking,
boekte vorig jaar 10 miljard USD
omzet, een daling met 18,6% (-20,2%
in het vierde kwartaal tot 2,4 miljard
USD), en 648 miljoen USD ebit (-43,5%;
ebit-marge van 9,3% naar 6,5% en van
9,1% naar 8,2% in het vierde kwartaal),
dankzij fors lagere marges op de pro-
ductie van ethanol.

De kleinste, maar de rendabelste en
de snelst groeiende afdeling is Wild
Flavors en gespecialiseerde voedings-
ingrediënten. Het in 2014 overgeno-
men Wild Flavors is de producent van
het vruchtensappenmerk Capri Sun,
maar vooral de op vijf na grootste pro-
ducent van natuurlijke smaak- en
kleurstoffen. De omzet steeg op jaar-
basis met 76%, tot 2,4 miljard USD 
(-3,6% in het vierde kwartaal), terwijl

de ebit-marge zakte van 15% naar
11,6%, maar steeg in het laatste kwar-
taal van 1,3% naar 7,2%. De steile
ambitie is om de omzet van de nieuwe
afdeling via organische en externe
groei te doen groeien van 2,5 miljard
USD naar 10 miljard USD.

Op groepsniveau was er in het vierde
kwartaal dankzij eenmalig lagere
belastingen een toename van de netto -
winst tot 718 miljoen USD of 1,19 USD
per aandeel, tegenover 701 miljoen
USD of 1,08 USD per aandeel in 2014,
maar recurrent zakte de nettowinst
per aandeel van 1 USD naar 0,61 USD.
Op jaarbasis is er een daling van 3,2
USD naar 2,6 USD per aandeel. Het
brutodividend stijgt met 7%, tot 1,2
USD per aandeel (3,6% brutorende-
ment). ADM plant een nieuw pro-
gramma van 1 à 1,5 miljard USD. Des-
ondanks verlaagde het management
de recurrente winstverwachting per
aandeel op middellange termijn van
4 à 4,5 USD naar 3,3 à 3,9 USD. �

Conclusie
De markt reageerde ontgoocheld op
de mindere resultaten en de flauwe
vooruitzichten van Archer Daniels
Midland. Maar het bedrijf bereidt zich
via gerichte overnames en extra bespa-
ringen volop voor op betere tijden. Het
aandeel is na de forse terugval sinds
vorige zomer aantrekkelijk gewaar-
deerd, tegen 1,1 keer de boekwaarde
en 12,6 keer de verwachte winst voor
2016.
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Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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TECHNOLOGIE

Microsoft

Het nieuwe bedrijfsmodel van
Microsoft krijgt stilaan vorm.
Daarbij wordt in plaats van

een klassieke verkoop van software
omgeschakeld naar een abonnements-
formule waarbij producten en diensten
via de cloud (internet) worden aan-
geboden. Klassieke verkopen worden
onmiddellijk in de omzet opgenomen,
maar dat is bijvoorbeeld niet het geval
bij abonnementsformules. Na het
afsluiten van de contracten wordt de
omzet maar erkend wanneer die
gerealiseerd wordt.

Nu bestaan beide formules (klassieke
verkoop en abonnementen) nog naast
elkaar, en dat zal nog een tijdje zo blij-
ven. Dat maakt dat Microsoft zowel
officiële als aangepaste omzetcijfers
publiceert, met én zonder de produc-
ten of diensten die nog niet werden
geleverd, maar al wel verkocht. In het
vorige kwartaal kwam het omzetcijfer
volgens de klassieke boekhoudnor-
men uit op 23,8 miljard USD. Dat was
iets meer dan 10% lager in vergelijking
met dezelfde periode een jaar eerder.
De aangepaste omzet bedroeg
25,7 miljard USD, wat slechts een ach-
teruitgang met 2% op jaarbasis bete-
kende. De operationele winst klom
3% hoger, tot 7,9 miljard USD.

De dollar is ook in het vierde kwar-
taal van vorig jaar tegenover de meeste

valuta flink duurder geworden. Voor
wereldwijd actieve multinationals met
miljarden dollars aan omzet kan dat
al snel een groot verschil maken. Bij
constante wisselkoersen zijn de omzet
en de operationele winst van Microsoft
met respectievelijk 3 en 13% toegeno-
men. Die grote verschillen maken het
niet eenvoudiger om de resultaten te
interpreteren. Naarmate een groter
deel van de inkomsten volgens het
nieuwe bedrijfsmodel (abonnements-
formule) zal binnenkomen, zal dit ver-
schil kleiner worden.

Voor het lopende kwartaal werd een
omzetcijfer tussen 21,6 en 22,3 miljard
USD vooropgesteld, wat onder de ver-
wachtingen was. Cloudcomputing is
met een omzetgroei van 127% op jaar-
basis het grootste lichtpunt bij Micro-
soft. De omzet van de afdeling
bedraagt nu 9,4 miljard USD op jaar-
basis, momenteel ongeveer 10% van

de groepsomzet. Dat cijfer moet tegen
2018 oplopen naar 20 miljard USD.
Amazon blijft voorlopig de grootste
cloudspeler, gevolgd door Microsoft,
IBM en Alphabet (Google). Office 365
(+70%) en de Surface-tablet (+29%)
presteerden eveneens sterk. Dat was
niet het geval voor Windows, al was
de achteruitgang (-5%) minder groot
dan die van de pc-industrie zelf 
(-10%).

Microsoft sloot de eerste jaarhelft van
het fiscale boekjaar 2016 af met een
netto kaspositie van 58,2 miljard USD
of 7,36 USD per aandeel. Microsoft
spendeerde in het recentste kwartaal
3,7 miljard USD aan de inkoop van
eigen aandelen en bijna 2,9 miljard USD
aan dividenduitkeringen. Het rende-
ment van het aandeel bedraagt op dit
moment een kleine 3% (bruto). �

Conclusie
Er gaat al een aantal maanden weinig
eigen dynamiek uit van het Micro-
soft-aandeel, dat simpelweg de markt
volgt. De recente kwartaalcijfers heb-
ben daarin geen verandering gebracht.
Als we de nettocashpositie verrekenen,
noteert Microsoft tegen vijftien keer
de verwachte winst van het lopende
boekjaar. Gezien de beperkte groei,
kan het bedrijf momenteel geen aan-
spraak maken op een hogere waarde-
ring. Bij hogere koersen kan worden
uitgestapt.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2: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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EXXON MOBIL

Sterkhouder

Het Amerikaanse Exxon Mobil
Corp. ontstond eind 1999 uit
de fusie tussen Exxon en Mobil.

De situatie op de mondiale oliemarkt
was toen min of meer vergelijkbaar
met die van nu. De prijsdaling van een
vat ruwe olie tot 10 USD leidde tot een
grote consolidatiebeweging in de sec-
tor, waardoor reuzen als BP (samen
met Amoco) Chevron (samen met
Texaco) en Total (TotalFina en Elf) ont-
stonden. Exxon Mobil is de grootste
publieke energiegroep ter wereld. Net
zoals alle grote geïntegreerde energie-
groepen heeft Exxon Mobil zowel een
upstream- (exploratie en productie)
als een downstreamactiviteit (raffinage
en marketing). Daardoor is het bedrijf
actief in ruwe olie, aardgas en afgeleide
producten. Daarnaast is er ook nog
een chemieafdeling.

De upstreamactiviteit presteerde in
het vierde kwartaal, zoals verwacht,
niet zo goed, gezien de aanhoudende
daling van de olieprijs. Bij de Ameri-
kaanse upstreamactiva was er zelfs
een verlies van 538 miljoen USD. Dat
werd gecompenseerd door een winst
van bijna 1,4 miljard USD bij de niet-
Amerikaanse productieactiviteiten.
Gecombineerd droeg de upstream -
divisie in het vierde kwartaal nog
857 miljoen USD bij aan de groeps-
winst. Dat is 4,6 miljard USD minder
dan een jaar eerder. Daartegenover
staat dat de afdeling wel nog altijd
winstgevend was, wat bij de meeste
sectorgenoten niet het geval was.

Exxon Mobil produceerde gemid-

deld 4,25 miljoen vaten olie-equivalent
(olie en aardgas gecombineerd) per
dag, 4,8% meer dan een jaar eerder.
De inkomsten bij downstream worden
bepaald door het verschil tussen de
aankoopprijs van ruwe olie en de ver-
koopprijs van geraffineerde producten
(zoals benzine, diesel en stookolie).
Dankzij de hogere raffinagemarges in
het vierde kwartaal zag downstream
de winst toenemen tot 1,35 miljard
USD, tegenover 854 miljoen USD een
jaar eerder. Samen met de winst van
de chemieafdeling kwam de groeps-
winst in de laatste trimester van 2015
uit op 2,78 miljard USD, 58% minder
dan een jaar eerder.

Over het volledige boekjaar 2015 was
er een winst van 16,1 miljard USD. Op
zich een indrukwekkend cijfer, maar
wel de laagste winst sinds 2002. Omge-
rekend per aandeel daalde de groeps-
winst naar 3,85 USD, tegenover nog
7,6 USD in 2014. De kapitaaluitgaven
namen met een vijfde af, tot 31,1 mil-
jard USD. De operationele kasstroom
lag daar met 32,7 miljard USD boven.
Toch volstaat dat overschot van
1,6 miljard USD niet, als we ook de
uitbetaling van het dividend (12 mil-
jard USD op jaarbasis) en de inkoop
van eigen aandelen (2 miljard USD)
in rekening brengen. Daarom wordt
voor het eerst in vijftien jaar de aan-
deleninkoop opgeschort. Aan het divi-
dend wordt voorlopig niet geraakt.

Exxon Mobil zal dit jaar de kapitaal-
uitgaven verder terugschroeven naar
23,2 miljard USD. Het wereldwijde
overaanbod wordt geschat op onge-
veer 1,5 miljoen vaten per dag. In de
Verenigde Staten bevinden de voor-
raden zich bovendien 35% boven het
vijfjarige gemiddelde en in de buurt
van een historisch record. Gelukkig
lijkt de olieprijs een hogere bodem te

hebben gevormd en kan hij minstens
voor enige tijd een herstelbeweging
maken, want de raffinagemarges staan
onder druk. Een test van de bodemprijs
later dit jaar lijkt wel nog mogelijk. �

Conclusie
De olieprijs lijkt minstens tijdelijk
uit te bodemen. Voor de lange termijn
mogen beleggers wel stilaan weer
beginnen uit te kijken naar de grote,
geïntegreerde oliemaatschappijen.
ExxonMobil keert naar Amerikaanse
normen een royaal dividend uit (ren-
dement van 3,6% bruto), maar de
Europese concurrenten doen het nog
een stuk beter. Ze zijn ook lager
gewaardeerd. Vandaar dat Total (lees
p. 3), Royal Dutch Shell en Statoil een
licht voordeel krijgen. Maar ook van
Exxon Mobil verwachten we de
komende jaren een koersprestatie die
beter is dan het marktgemiddelde.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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Het ging de jongste weken bij-
zonder hard op de goudmarkt.
In december noteerde de goud-

prijs tegen 1050 USD nog op het laagste
niveau sinds de zomer van 2009, maar
vorige week werd voor het eerst in
bijna een jaar de kaap van 1200 USD
gerond. We bespraken in de recentste
nummers de belangrijkste trackers op
fysiek goud en op goudmijnaandelen.
Beide categorieën hebben het, dankzij
de stijging van de goudprijs, uitstekend
gedaan. Maar de grootste winsten wor-
den behaald met hefboomproducten,
zodat we ook deze categorie niet mogen
vergeten. We bespreken enkele strate-
gieën met goud en mijnaandelen als
onderliggende waarde.

Bij hefboomproducten met goud als
onderliggende waarde wordt geen ter-
mijncontract als referentie gebruikt,
maar wel de spotprice. Het edelmetaal
wordt de klok rond verhandeld, terwijl
de hefboomproducten niet de hele dag
verhandelbaar zijn. Theoretisch kan
de stoploss bij goud dus ook buiten de
handelsuren worden bereikt. Maar dat
kan eenvoudig worden vermeden door
een verstandige keuze van het stop-
lossniveau. De meeste grote uitgevers
bieden verschillende hefboomproduc-
ten aan met goud als onderliggende
waarde en met verschillende stoplos-
sniveaus. De keuze van de belegger
wordt dus in de eerste plaats bepaald
door de spread of het verschil tussen
aan- en de verkoopkoers. Daarin scoort
Goldman Sachs Markets (GS Markets),
dat eerder dit jaar de turboproductlijn
van ABN Amro overnam, het best met
een spread van amper 2 eurocent. GS
Markets biedt op dit moment 37 turbo
long aan met hefbomen tussen 1,8 en
21,7. Uitgever ING heeft veertien sprin-
ters long in het gamma met hefbomen
tussen 2,3 en 13,5. ING hanteert daarbij
een spread van 3 eurocent. Dat is ook
het geval bij de 32 turbo long van BNP
Paribas Markets.

Goud Turbo Long (laag risico)
Isin-code: NL0011601265
Munt: EUR
Financieringsniveau: 745,69
Referentieprijs: 1202
Stoploss: 760,3
Hefboom: 2,63
Koers: 41,01/41,03

Met een stoplossniveau van 760 USD
is dit een defensieve turbo. Gezien het
lage risico, is het hefboomeffect van de
turbo toch aantrekkelijk. Uitgever GS
Markets heeft nog drie turbo’s met een
nog lagere stoploss in het gamma voor
wie het risico nog verder wil beperken.

Goud Turbo Long (gemiddeld risico)
Isin-code: NL0011423546
Munt: EUR
Financieringsniveau: 896,73
Referentieprijs: 1202
Stoploss: 913,8
Hefboom: 3,93
Koers: 27,46/27,48

Met een verschil van iets meer dan
30% tussen de actuele goudprijs en
de stoploss is het risico nog altijd te
overzien. De kans dat de goudprijs op
korte termijn onder 1000 USD terug-
valt, is eerder gering. Deze turbo heeft
niettemin een bijzonder interessante
hefboom.
Goud Turbo Long (hoog ri sico)
Isin-code: NL0011594080
Munt: EUR
Financieringsniveau: 1011,03
Referentieprijs: 1202
Stoploss: 1030,3
Hefboom: 6,3
Koers: 17,13/17,15

Bij deze turbo long van uitgever GS
Markets ligt de stoploss nog net onder
het dieptepunt van december vorig
jaar, maar wel boven de psychologisch
belangrijke grens van 1000 USD.

Ook voor wie met een hefboom in
goudmijnaandelen wil beleggen, zijn
er mogelijkheden. BNP Paribas Markets
biedt drie turbo’s long aan met de
NYSE Arca Gold Bugs-index als
onderliggende waarde. Dat is op zich
een goede manier om gespreid en met
een hefboom in goudmijnaandelen te
investeren, maar de hoge spread is wel
een pretbederver. Hij bedraagt 25 euro-
cent tijdens de NYSE-handelsuren en
30 eurocent daarbuiten. Niets weer-
houdt u er uiteraard van een order tus-
sen de bied- en de laatkoers te positi-
oneren en niet met de marktmaker (uit-
gever) zelf maar met een particuliere
tegenpartij te handelen.

NYSE Gold Bugs Turbo Long (gemiddeld
risico)
Isin-code: NL0011520192

Munt: EUR
Financieringsniveau: 56,05
Referentieprijs: 155,8
Stoploss: 61,7
Hefboom: 1,56
Koers: 8,83/9,08

Van de vier turbo’s long met de NYSE
Arca Gold Bugs als onderliggende
waarde is dit de meest defensieve. De
index noteert ruim 150% boven de
stoploss. Aangezien de goudmijnaan-
delen al dicht bij historische diepte-
punten noteren, is de kans zo goed als
onbestaande dat die stoploss wordt
aangetikt. De hefboom is laag, maar u
neemt wel zo goed als risicoloos 1,6
keer de stijging van de index mee tegen-
over een directe belegging in de onder-
liggende waarde. Wie meer risico wil
nemen, kan terecht bij een van de
andere turbo’s long met een hogere
hefboom, maar houd er rekening mee
dat bij lagere nominale koersen de
impact van de spread zwaarder door-
weegt.

Op Euronext Amsterdam biedt uit-
gever Commerzbank een aantal turbo’s
aan met enkele individuele goudmijn-
aandelen als onderliggende waarde.
Het gaat daarbij om de drie grootste
goudmijngroepen Barrick Gold,
Newmont Mining en Goldcorp. Verder
zijn er ook nog turbo’s op royalty -
bedrijven Franco-Nevada en Silver
Wheaton.
Goldcorp Turbo Long (gemiddeld risico)
Isin-code: DE000CN6JAN1
Munt: EUR
Financieringsniveau: 11,07
Referentieprijs: 14,92
Stoploss: 11,58
Hefboom: 3,8
Koers: 3,52/3,53

Goldcorp is een van de weinig grote
goudgroepen waarvan de productie
toeneemt. Het Canadese bedrijf kop-
pelt een lage kostenstructuur aan een
sterke balans. De lage goudprijs en de
operationele problemen deden het
aandeel terugvallen naar amper 0,5
keer de boekwaarde. Sinds het diep-
tepunt onder 10 USD herstelde Gold-
corp met bijna 60%, maar het aandeel
noteert nog steeds maar aan het koers-
niveau van vier maanden geleden. Bij
deze turbo long bedraagt het verschil
tussen de stoploss en de referentieprijs
bijna 30%. �

Goud en goudmijnaandelen met een hefboom

Derivaten
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

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

Sinds de ommekeer op de beurzen staat de koers van
het biotechbedrijf Galapagos onder zware druk. Gala-
pagos is niet alleen. Ook de Amerikaanse Nasdaq-index
presteert zwak, en meer bepaald de Nasdaq Biotech-
index. Sinds eind december 2015 bedraagt het verlies
zowat 30%. Galapagos stopte de tests van het middel
GLPG1205 tegen chronische darmontsteking. Wel prima
nieuws was het bericht in december vorig jaar dat Gilead
met Galapagos wil samenwerken om filgotinib, het mid-
del tegen ontstekingsziekten en een potentiële block-
buster, verder te ontwikkelen. De koers van het aandeel
daalde al even onder de laatste steun op 35 EUR.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Deutsche Bank kwam de jongste weken nadrukkelijk
in het vizier van de beleggers. Sinds de top van april
2015 leverde de koers al zowat 60% in. De beleggers
zijn ongerust over de marges van de banken, terwijl ze
ook vrezen dat banken verplicht worden nog meer
afschrijvingen te doen. De uitspraak van mede-CEO
John Cryan dat de bank solide als een rots is, maakte
weinig indruk op de beleggers. Ook het voornemen van
Deutsche Bank om obligaties terug te kopen omdat die
ondergewaardeerd zijn, heeft wellicht slechts een tijdelijk
effect. Technisch is het aandeel nog steeds op zoek naar
een bodem. Op 21 EUR ligt weerstand.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Bij de Franse banken staat vooral Société Générale
onder druk na een winstwaarschuwing. Vorige week
donderdag verloor de koers meer dan 10%. De bank
liet weten dat ze haar winstdoelstelling voor dit jaar
misschien niet haalt door de moeilijke marktomgeving
en de verscherpte regelgeving. SG houdt niet meer vast
aan de doelstelling van een rendement op eigen ver-
mogen van 10%. In het vierde kwartaal van vorig jaar
daalde de omzet met 1%, tot 6,05 miljard EUR. In Rusland
leed de bank verlies. De technische trend werd duidelijk
dalend. Tussentijdse oplevingen zijn dan ook verkoop-
kansen.

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Ook bij een aantal Amerikaanse sociaalnetwerksites
zit het niet snor. Het grootste slachtoffer was LinkedIn,
waarvan de koers op een dag met meer dan 40% daalde,
nadat het bedrijf zwakke prognoses voor het eerste
kwartaal van dit jaar had opgebiecht. In het vierde kwar-
taal van 2015 maakte de groep een omzet van 862 miljoen
USD bekend, waarop een verlies van 8 miljoen USD
werd geleden. Als reactie verlaagden talrijke analisten
hun adviezen. De koers staat nu op het niveau van 2012
en de trend is sterk dalend. Op 100 USD ligt een psy-
chologische steunzone. Op 120 USD ligt weerstand.
Meer dan een beperkte opleving verwachten we niet.
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A lle beleggers weten dat de
metaalprijzen onder druk staan,
maar in elke sector zijn er witte

raven. Een van die bedrijven is Umi-
core (38,1 EUR).Ondanks de zwakke
metaalprijzen die de winst van de recy-
clageactiviteiten onder druk zetten,
behaalde de groep over 2015 een
omzetgroei van 11%, terwijl de recur-
rente winst zelfs een toename met 21%
liet zien. De toon lijkt daarmee gezet
voor de volgende jaren.

Umicore bevindt zich technologisch
in een sterke positie en kan profiteren
van de stijgende vraag naar katalysa-
toren en batterijen. Dat heeft te maken
met de steeds strengere milieunormen
in Europa en China. De recyclagedi-
visie was in 2015 goed voor 42% van
de bedrijfswinst (ebit). Een goed teken
is dat Umicore bijna overal marktaan-
deel wint, wat wijst op een sterke com-
petitieve positie. Ook het succes van
de elektrische auto zal Umicore waar-
schijnlijk geen windeieren leggen. Die
sector heeft grotere batterijen nodig
om het rijbereik te vergroten. De
schuldgraad blijft laag, ondanks de
investeringen. Bovendien wordt het
brutodividend over 2015 met 20%
opgetrokken, tot 1,20 EUR per aan-
deel.

Ondanks de gunstige vooruitzichten
leed ook de koers van Umicore onder
de recente turbulentie op de markten.
De verwachte recurrente koers-winst-
verhouding van 15 voor 2016 oogt zeer
redelijk voor een bedrijf met zulke
vooruitzichten. Op Euronext Brussel
noteren opties op Umicore, waarbij
we de voorkeur geven aan de langst-
lopende series die tot december 2016
lopen.

Defensieve callspread
Koop call dec 32@ 5,60 EUR
Schrijf call dec 40@ 1,85 EUR

Met deze defensieve callspread
loopt u slechts een beperkt risico. De
aankoop van de call december met
strike 32 kost 560 EUR, terwijl u 185
EUR recupereert als u gelijktijdig de
call 40 met dezelfde afloopdatum
schrijft. Uw inzet bedraag dus 375
EUR (560 – 185), en meer dan dat
bedrag kunt u niet verliezen. Uw
break-even, het niveau waarop u per
saldo winst noch verlies boekt, ligt
op 35,75%, zo’n 1% onder de huidige
koers. Als de koers van het Umicore-
aandeel met 11% aantrekt, behaalt u
de maximale winst van 425 EUR of
meer dan een verdubbeling van uw
inzet.

Put schrijven
Schrijf put dec 36@ 1,70 EUR

Het schrijven van de put december
met uitoefenprijs 36 is een prima
methode om een graantje mee te pik-
ken van een hausse van het aandeel,
terwijl u een kleiner risico loopt dan
bij een rechtstreekse aankoop van de
stukken. Dankzij de premie van 4,30
EUR die u opstrijkt, lijdt u per saldo
slechts verlies bij koersen onder 31,70
EUR, zodat u over een baissemarge
van 12% beschikt. Staat de koers van
Umicore op de vervaldag hoger dan
36 EUR, dan kunt u de gekregen pre-
mie volledig op zak steken.

Turbo
Koop call dec 40@ 1,85 EUR
Schrijf put dec 30@ 1,75 EUR

In deze turbo stopt u amper 10 EUR,
want de premie die u moet betalen
voor de call december met strike 40
(185 EUR) haalt u voor het grootste
gedeelte uit het schrijven (verkopen)
van de put december met uitoefenprijs
30 (175 EUR). Uw baissemarge
bedraagt 17%, waarmee u tegen een
stoot kunt. U lijdt pas bijkomend ver-
lies onder 30 EUR, terwijl de kassa
begint te rinkelen bij koersen hoger
dan 40 EUR. �

Naar aanleiding van de kapitaal-
verhoging met voorkeurrecht bij Nyr -
star vraag ik me af op welke manier
de speculatietaks hierbij van toepas-
sing is? 

De zware kapitaalverhoging bij
Nyrstar loopt tot 22 februari, en geeft
aandeelhouders het recht om per
zeven bestaande aandelen dertien
nieuwe aandelen te kopen tegen 0,45
EUR per aandeel. Dat betekent een
korting van maar liefst 66% en een
verdrievoudiging van het aantal uit-
staande aandelen. De eerste kapitaal-
verhoging met voorkeurrecht na de

invoering van de speculatiebelasting
op 1 januari 2016 wierp inderdaad
nieuwe vragen op over de concrete
toepassing.

Hoewel nog niet alles duidelijk is, is
het in elk geval zo dat, als u beslist om

uw voorkeurrechten via de kapitaal-
verhoging om te zetten in nieuwe aan-
delen van Nyrstar, die aandelen
onderworpen worden aan de belas-
ting. Dat betekent dat u bij een even-

tuele verkoop binnen de zes maanden
33% belasting afdraagt op het verschil
tussen de verkoopprijs en 0,45 EUR,
de intekenprijs van de nieuwe aande-
len. Als u uw voorkeurrechten ver-
koopt, of ze na de intekenperiode als
scrips worden verkocht, betaalt u geen
speculatiebelasting op de opbrengst.

Complexer liggen de zaken als u als
niet-aandeelhouder voorkeurrechten
koopt. Het kabinet van Financiën
bevestigde dat in dat geval de aan-
koopprijs van het voorkeurrecht wordt
samengevoegd met de intekenprijs
van 0,45 EUR om het totale aankoop-
niveau te bepalen waarop de belasting
eventueel wordt geheven. Maar juri-
disch stelt zich het probleem dat beide
effecten (voorkeurrecht en aandeel)

Opties

Haussecombinaties op Umicore

Lezersvragen

NYRSTAR ZORGT VOOR DE
EERSTE KAPITAALVERHOGING
MET EEN VOORKEURRECHT
SINDS DE INVOERING VAN
DE SPECULATIEBELASTING.
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een verschillende Isin-code hebben,
terwijl de wet uitdrukkelijk stelt dat
bronheffing slechts mogelijk is als de
effecten dezelfde Isin-code hebben.
Wellicht wordt daaraan nog een
mouw gepast. Dat leidt tot de hoogst
bizarre situatie dat voor een nieuwe
aandeelhouder –of een bestaande aan-
deelhouder die eerst zijn rechten ver-
koopt en daarna terugkoopt– een
voordeligere, want hogere aankoop-
koers van toepassing is.

Intussen bevestigen de eerste indi-
caties dat de opbrengst van de specu-
latiebelasting hoegenaamd niet in de
buurt zal komen van de verhoopte
34 miljoen EUR. Bovendien staat het
aantal transacties onder druk (daling
met minstens 10% in januari), waar-
door de daling van de beurstaks ruim-
schoots de opbrengst van de specula-
tiebelasting dreigt te overtreffen.

Is het een goed idee om een tracker
op fysiek goud te kopen als bescher-
ming, nu steeds meer landen negatieve
rentetarieven hanteren? 

Historisch wordt goud eerder
beschouwd als een bescherming tegen
het risico op inflatie, maar het is onmis-
kenbaar zo dat het bekendste edelme-
taal sinds begin 2016 een van de wei-
nige uitblinkers is op de financiële
markten, met een stijging van 15%. Dat
is vooral een gevolg van het tanende
beleggersvertrouwen in de daadkracht
van de centrale banken en vooral de
politieke leiders om de schuldbakens
structureel te verzetten, acht jaar na het
begin van de financiële crisis.

Het feit dat de neerwaartse spiraal
van de rentetarieven onverminderd
voortgaat, helpt uiteraard niet. Na
Zwitserland, Zweden, Denemarken
en de Europese Centrale Bank (ECB)
voerde de Bank van Japan eind januari
op haar beurt voor het eerst een nega-
tieve depositorente in. Met ook een
negatieve tienjarige rente op over-
heidsobligaties tot gevolg. Ook in de
Verenigde Staten maande Federal
Reserve-voorzitster Janet Yellen de
banken al aan om zich op een scenario
van negatieve rentetarieven voor te
bereiden. Hand in hand met deze
trend zien we in steeds meer landen
een roep tot een strengere reglemen-
tering over het aanhouden van cash.
Wellicht om te vermijden dat iedereen
steeds meer cash zou beginnen weg-
halen bij de banken.

De toenemende onrust, aangevuurd 
door de twijfels over de Chinese eco-

nomie en de lage olieprijs, doen de
belegger vluchten naar staatspapier
van veilige landen zoals de Verenigde
Staten (de tienjaarsrente is sinds 
1 januari met 50 basispunten gezakt,
tot 1,75%) en Duitsland (-37 basispun-
ten, tot 0,25%), maar dus ook –voor
het eerst sinds 2011– naar goud. Een
typisch tegenargument voor een beleg-
ging in goud, dat het edelmetaal niets
opbrengt, is steeds minder relevant.
Zelf spelen we op de hernieuwde
beleggersinteresse in via een belegging
in Market Vectors Gold Miners (tic-
ker GDX), de grootste tracker op grote
mijnbouwbedrijven, en het grootste
goudroyaltybedrijf, Franco-Nevada.

Zoals altijd raden we in de eerste
plaats het kopen van fysiek goud aan,
met als alternatief een tracker die in
fysiek goud investeert. In eerste instan-
tie denken we dan aan de SPDR Gold
Shares, genoteerd in dollar (USD) op
de beurs van New York, met als ticker
GLD. Een andere mogelijkheid is
beleggen in Gold Bullion Securities,
genoteerd in euro (EUR) op Euronext
Parijs, met als ticker GBS. We verwach-
ten na de forse stijging de komende
weken een tussentijdse terugval van
de goudprijs, die we zullen aangrijpen
om een positie in een van beide trac-
kers op te bouwen. �

MAANDAG 22 FEBRUARI
Nyrstar : laatste dag inschrijving
kapitaalverhoging

DINSDAG 23 FEBRUARI
VS: S&P Case Shiller-index (vastgoed)
Aedifica : halfjaarresultaten 2015-2016
Danone: jaarresultaten 2015

WOENSDAG 24 FEBRUARI
VS: verkoop nieuwe huizen
Airbus Group: jaarresultaten 2015
Delta Lloyd: jaarresultaten 2015
Fresenius SE: jaarresultaten 2015
Van de Velde: jaarresultaten 2015

DONDERDAG 25 FEBRUARI
EU: inflatie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
AB InBev: jaarresultaten 2015
Ablynx: jaarresultaten 2015
Bayer: jaarresultaten 2015
Deceuninck: jaarresultaten 2015
Deutsche Telekom: jaarresultaten 2015
D’Ieteren: jaarresultaten 2015
Engie: jaarresultaten 2015
Home Invest: jaarresultaten 2015
Montea: jaarresultaten 2015
NN Group: jaarresultaten 2015
Solvac: jaarresultaten 2015
Solvay: jaarresultaten 2015
Ter Beke: jaarresultaten 2015

VRIJDAG 26 FEBRUARI
VS: consumentenvertrouwen Michigan
Ackermans&van Haaren: jaarresultaten
2015
Bekaert: jaarresultaten 2015
Banimmo: jaarresultaten 2015
BASF: jaarresultaten 2015
Bekaert: jaarresultaten 2015
CFE: jaarresultaten 2015
Elia: jaarresultaten 2015
Fugro: jaarresultaten 2015
Proximus: jaarresultaten 2015
RealDolmen: tussentijdse verklaring Q3
2015-2016
Recticel: jaarresultaten 2015
UCB: jaarresultaten 2015

Agenda

GOUD IS DIT JAAR EEN VAN
DE WEINIGE UITBLINKERS OP
DE FINANCIËLE MARKTEN.

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

Over de resultaten over 2015 van
Barco kunnen we niet mop-
peren. Zo kwam de jaaromzet

met 1,03 miljard EUR iets boven de
gemiddelde analistenverwachting uit
(0,99 miljard EUR). Dat was boven-
dien 13,3% meer dan in 2014. Ook de
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda,
zonder eenmalige elementen) lag met
74,1 miljoen EUR niet alleen ruim 24%
hoger dan in 2014, maar ook boven
de analistenconsensus van 68,7 mil-
joen EUR. De rebitda-marge is daar-
mee geklommen tot 7,2%, tegenover
een analistenconsensus van 6,9% en
van 6,5% voor 2014.

De vrije kasstroom liet een fraaie
stijging met 14,9 miljoen naar

110,3 miljoen EUR zien. Ook positief
is dat de omzet- en de winststijging
door alle divisies wordt gedragen.
Het orderboek stond op 31 december
2014 op 302,2 miljoen EUR en op 31
december 2015 op 333,2 miljoen EUR.
Het cijfer houdt wel een stabilisatie
in tegenover het cijfer halfweg. Het
dividend wordt opgetrokken van 1,60
naar 1,75 EUR bruto per aandeel.

Toch zagen we geen positieve koers-
reactie op de beter dan verwachte
jaarresultaten. Dat had alles te maken
met de tegenvallende vooruitzichten
voor dit jaar. Het Belgische techno-
logiebedrijf mikt op een beperkte
omzetgroei (circa 5%) voor 2016 en
een min of meer stabiele ebitda, ter-

wijl de analisten op een verdere toe-
name hadden gerekend. Toch blijven
we erbij dat het Barco-aandeel dit jaar
beter moet presteren dan het markt-
gemiddelde.

Het aandeel is nog altijd erg goed-
koop gewaardeerd tegen 1,15 keer
de boekwaarde en 6,5 keer de ver-
wachte verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda). Bovendien is de
nettokaspositie verder geklommen
van 187,7 miljoen EUR eind juni tot
265 miljoen EUR eind december, of
20,4 EUR per aandeel (37% van de
totale beurskapitalisatie). Ongewij-
zigd advies op koopwaardig (rating
1B). �

Barco is voorzichtig voor 2016
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type scan dan
deze code en ontdek onze site.


