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Het begin van het najaar lijkt voor
de Amerikaanse centrale bank
wel heel erg op de herfst van

2015. Na het minder dan verwachte
banenrapport over augustus staat de
Federal Reserve voor hetzelfde
dilemma: verhoogt ze de rente in sep-
tember (woensdag 21 september) of
kiest ze toch maar voor december (14
december)? Op 1 en 2 november ver-
gadert ook het Federal Open Market
Committee (FOMC), dat over het Ame-
rikaanse rentebeleid beslist, maar die
meeting vindt enkele dagen voor de
Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen
plaats, zodat het
moeilijk denkbaar is
dat er dan aan de
rente wordt gemor-
reld.
Vorig jaar lieten Janet Yellen en de

andere leden van het rentecomité zich
leiden door de onzekerheid over de
groei van de Chinese economie om,
tegen de algemene marktverwachting
in, toch niet de historische eerste ren-
teverhoging sinds 2006 door te voeren.
Ze zetten die stap pas in december,
zodat de Amerikaanse centrale bank
alsnog haar geloofwaardigheid over-
eind wist te houden. Yellen had al min-
stens een jaar eerder zo’n eerste rente-
verhoging in het vooruitzicht gesteld.
Eind vorig jaar werden vier rentever-

hogingen voor dit jaar aangekondigd,
maar midden september hebben we
er nog geen enkele gezien. In het voor-
jaar – na een zwak eerste kwartaal voor
de Amerikaanse economie – was al
duidelijk dat we van vier naar één of
twee zouden terugvallen.

Wellicht december
Niet alleen het banenrapport maar

ook enkele andere indicatoren, zoals

de ISM-index (index van aankoop -
directeuren), lieten bij het recentste
cijfer enige terugval zien. Dat kan de
gouverneurs het argument geven toch
nog maar even te wachten. De inter-
nationale context is een stuk rustiger
dan twaalf maanden geleden, want
de brexitkater wordt internationaal
veel beter verteerd dan eerst was inge-
schat.
De voorstanders van een onmiddel-

lijke renteverhoging wijzen op de
sterke arbeidsmarkt met een lage werk-
loosheidsgraad, die toch opwaartse

druk op de inflatie
zet. Het Ameri-
kaanse inflatiecijfer
nadert de beoogde
doelstelling van 2%
en bedraagt het
dubbele van vorig

jaar. Bovendien verwachten de meeste
economen het komende jaar een ver-
dere toename van het algemene prij-
zenpeil.
Een argument om te wachten is van

politieke aard. Misschien is het toch
het beste af te wachten hoe de Ame-
rikanen gaan stemmen? Wie is de
nieuwe president? Heeft hij ook een
meerderheid in het Huis van Afge-
vaardigden? Vooral de verkiezing van
Donald Trump kan volatiliteit op de
financiële markten veroorzaken.
In die context sluiten we ons aan bij

de consensus dat de renteverhoging
er in december zal komen, net zoals
dat vorig jaar gebeurde. De Fed kan
daarmee bevestigen dat we in een
opwaartse rentecyclus zitten. Ze kan
de markt vanaf de septemberverga-
dering voldoende lang voorbereiden
zodat, net als vorig jaar, de tweede
renteverhoging van deze cyclus vol-
ledig door de markten wordt geanti-
cipeerd en een schokeffect uitblijft. �
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De jongste dagen en weken heb-
ben de beurzen enkele volatiele
sessies beleefd, een uiting van

de nervositeit over de rentebeslissing
van de Amerikaanse centrale bank
aanstaande woensdag. Hoewel we
zelf en de meeste waarnemers ten
vroegste een renteverhoging in decem-
ber verwachten, is het toch niet uitge-
sloten dat de Federal Reserve de basis-
rente nu al met 25 basispunten (0,25%)
optrekt.

Anglo-Eastern Plantations:
koersherstel
We hadden tijdens de zomer het

geluk om vlak bij de bodem de palm-
olieplantagegroep Anglo-Eastern
Plantations (AEP) in de voorbeeld-

portefeuille op te nemen. De combi-
natie van de onverwachte aankondi-
ging eind april van een verlaging van
het historisch al lage jaarlijkse bruto-
dividend, van 3 naar 1,75 pence (PNC)
per aandeel, en de marktturbulentie
in de nasleep van het brexitreferen-
dum zorgden voor een uitstekend
koopmoment. De palmolieprijs pres-
teert de jongste weken beter, en noteert
758USD per ton. In de eerste jaarhelft
lag het gemiddelde op 668USD per
ton. Het prijsherstel is vooral een
gevolg van de lagere productie als een
uitgesteld effect van het weerfeno-
meen El Niño.
Dat blijkt ook uit de halfjaarcijfers

van AEP, want ondanks de toename
van de mature plantages met 3915 hec-

tare, tot 55.842 hectare (+7,5%), zakte
de eigen vruchtenproductie met 3%,
tot 378.400 ton. Na drie maanden steeg
de productie nog met 9%. De inge-
kochte productie bij derden daalde
zelfs met 22%, tot 264.500 ton, maar
dankzij hogere extractiepercentages
(21,2% tegenover 20,9%) zakte de
palmolieproductie beperkter, met
5,1%, tot 134.100 ton. In combinatie
met een licht toegenomen gemiddelde
palmolieprijs (668USD, tegenover
663USD per ton), maar rekening hou-
dend met de in juli 2015 ingevoerde
Indonesische exportbelasting van
50USD per ton, resulteerde dat in een
omzetdaling met 17%, tot 86miljoen
USD.
De brutowinst daalde met 28,9%,

Gespannen markten

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 5,4% + 2,5%
 – 3,6% + 0,8%

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

Aankoop: -
Verkoop: -
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tot 15,7miljoen USD, maar dankzij een
positief wisselkoerseffect van 3miljoen
USD daalde de nettowinst slechts met
10,7%, tot 14miljoen USD, of per aan-
deel van 31,89 dollarcent naar 27,38

dollarcent. De beplante oppervlakte
nam met 518 hectare toe, tot 65.651
hectare. In totaal beschikt de groep
over 128.600 hectare grond. De netto-
kaspositie daalde van 70miljoen USD

eind 2015 naar 57,4miljoen USD, of
130 pence per aandeel. Het aandeel
blijft ook na het koersherstel zeer goed-
koop en bijgevolg koopwaardig
(rating 1A). �

Basiswaarden/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
tracker op het herstel van de opkomende
markten na jarenlange ondermaatse
beursprestatie

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
tracker om in te spelen op verwacht
herstel van de Japanse beurs

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
om in te spelen op de zwaar
achtergebleven Europese bankaandelen

Consumptie middenklasse
opkomende landen

� Barco: specialist in geavanceerde
projectietechnologie scoorde prima
halfjaarresultaten, waardoor koers naar
hoogste koers sinds voorjaar 2013
steeg; Norges Bank positie tot boven 5%
getild

� Bolloré: holding van Vincent Bolloré laat
toe in te spelen op potentieel Afrika en
herstel bij Vivendi; maakte lagere
halfjaarresultaten bekend met interim-
dividend van 0,02EUR per aandeel

� Daimler: Mercedes-Benz is weer de
grootste verkoper van Duitse luxewagens

Energie
� 7C Solarparken: nam het
zonnepanelenpark Schönebeck in de
Duitse provincie Saksen-Anhalt over (3,5
megawatt); hiermee is de jaardoelstelling
van 94 megawatt voor 2016 al bereikt;
koersklim na aanbeveling op Der Aktionär
tv; investorday op 20 september

� Schlumberger: grootste speler in de
oliedienstensector; verwacht herstel van
de resultaten vanaf derde kwartaal

� Velcan: jaarcijfers 2015 voldeden
ruimschoots aan de verwachtingen; wel
jammer van het tegenvallend nieuws uit
Indonesië met het SukaRame- en
Meureubo 2-project; uitkijken naar
aankondiging over zonne-energie

Goud en metalen
� Franco-Nevada: recordresultaten Q2, al
dan niet snelle Amerikaanse
renteverhoging zorgt voor volatiel
koersverloop (update)

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan het goud; staat aan
begin van een stierenmarkt

� Silver Wheaton: sterke resultaten Q2
zorgden enige tijd voor stevige
koersprestatie

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
terug in stierenmarkt; de vraag naar
goud is in het eerste kwartaal door
massale aankopen door beleggers
gestegen naar 1290 ton, een toename
van liefst 21%; al dan niet snelle
Amerikaanse renteverhoging zorgt voor
behoorlijke schommelingen in de goudprijs
de afgelopen weken (update)

� Umicore: meevallende halfjaarresultaten
met verhoging winstdoelstelling leidde
tot nieuwe recordkoers

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleerden tot augustus;
afgelopen maand een eerste
noemenswaardige correctie door
terugval in goudprijs door vrees voor
snelle Amerikaanse renteverhoging
(update)

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations:
palmolieplantagegroep heeft meevallende
halfjaarresultaten gepubliceerd (zie
boven)

� CF Industries: grootste speler in
stikstofhoudende meststoffen (nitraten)
werd voorbije jaar zwaar afgestraft op
Wall Street

� Potash Corp.: fusie aangekondigd met
Canadese sectorgenoot Agrium (update)

� Sipef: halfjaarcijfers wat beter dan
verwacht; licht verhoging van de
jaarprognose, mede door stijgende
palmolieprijs

� Tessenderlo: Luc Tack controleert
rechtstreeks (via Symphony Mills) en
onrechtstreeks (via Picanol) intussen
zowat 37% van de vennootschap; neemt
nieuwe binnenvaarttanker in gebruik en
bouw nieuwe fabriek voor vloeibare
meststoffen in Rouen zit op schema
(update)

Vergrijzing
� Ablynx: halfjaarcijfers tonen een
kaspositie van 288,7miljoen EUR; de fase
II-resultaten van de combinatieherapie
van vobarilizumab (potentieel middel
tegen reumatoïde artritis) werden
gemengd onthaald door verrassend hoge
score voor placebo; maar volgens het
bedrijf bieden die resultaten wel degelijk
potentieel; markt wacht beslissing van
AbbVie af; investeerder Adrianus van
Herk heeft positie tot boven 5%
uitgebreid

� Argen-x: voorlopige studieresultaten in
kanker en immuniteitsziekten zijn erg
beloftevol; halfjaarcijfers tonen een riante
kaspositie van 108,7miljoen EUR;
belangrijke investor day op 22 september

� Bone Therapeutics: overdreven
koersdaling na einde van de lock-
upperiode; halfjaarcijfers tonen
kaspositie van 26,6miljoen EUR op 30
juni; voldoende kasmiddelen tot begin
2018; positie werd verhoogd; bekwam
ruling voor belastingaftrek van octrooi-
inkomsten (update)

� Fagron: halfjaarcijfers licht onder de
verwachtingen; Adrianus van Herk heeft
belang van 3% opgebouwd; koers goed op
dreef

� MDxHealth: gemengde resultaten in Q2:
sterke toename van de omzet, maar ook
een stijgend nettoverlies en
verzwakkende kaspositie; tekende
driejarig verdeelcontract met Teva voor
SelectMDx in Israël en bijkomende
goedkeuringen voor ConfirmMDx

� Mithra Pharmaceuticals: sloot deal van
26miljoen EUR met 10miljoen EUR
upfrontbetaling met Fuji Pharma voor
commercialisering van Estelle in Japan en
ASEAN-landen; kaspositie geslonken tot
65,9miljoen EUR op 30 juni; kreeg
positief artikel in The Contraception
Journal

(**): de referentie-index voor de prestatievergelijking bestaat uit
de Bel-20-index (1/3), de Eurostoxx50-index (1/3) en de MSCI
World-index in USD (1/3)

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

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA



FARMA

Biocartis

Het aandeel van Biocartis zit
sinds de beursgang (IPO) in
april 2015 in een dalend

patroon, en noteert 30% onder de
introductieprijs van 11,5EUR. Biocartis
wil de wereldleider in moleculaire
diagnostische oplossingen worden,
en ontwikkelde daarvoor Idylla, een
minilabo dat met een zeer grote gevoe-
ligheid en zeer snel diagnostische tests
uitvoert (na 35 tot 150 minuten, afhan-
kelijk van de complexiteit van de dia-
gnostische test). Het bedrijf leverde
in de eerste jaarhelft 106 minilabo’s,
te vergelijken met 82 in 2014 (jaar van
lancering, met een bulkorder van 80
toestellen) en 83 Idylla’s vorig jaar (75
vooropgesteld).
Na dat goede cijfer mikt Biocartis op

jaarbasis op de bovenkant van de voor-
ziene vork van 150 à 175 toestellen.
De goede prestatie is te danken aan
de uitbreiding van het aantal tests.
Eind 2015 verdubbelde het aantal kan-
kertests tot vier, en in juni was er de
belangrijke lancering van een long-
kankertest, wat het testmenu op zeven
tests bracht. Ondanks de forse toe-
name van het aantal geïnstalleerde
Idylla’s daalde de omzet hieruit met
21%, tot 988.000EUR. De meeste toe-
stellen worden geleased, waardoor
de omzet wordt gespreid over de loop-
tijd van het contract (meestal drie tot

vijf jaar). Het verkochte volume aan
cartridges bedroeg meer dan het dub-
bele van het jaarvolume in 2015, en
de omzet verviervoudigde tot 1,72mil-
joen EUR. Daardoor steeg de omzet
uit productenverkoop met 63%, tot
2,71miljoen EUR.
Bij gebrek aan mijlpaalbetaling (vorig

jaar 2miljoen EUR) daalde de groeps-
omzet met 7%, tot 6,75miljoen EUR.
De uitgaven stegen met 28%, tot
30,8miljoen EUR, en het nettoverlies
met 41%, tot 23,8miljoen EUR. De
netto cashburn bedroeg 28,3miljoen
EUR, en de kaspositie 75,8miljoen
EUR (104,1miljoen EUR eind 2015).
Tegen eind 2016 zal de kaspositie slin-
ken naar 45 à 55miljoen EUR. De
cashburn blijft voorlopig dus toe -
nemen.
Biocartis verraste in juli echter met

een financieringsoperatie van 55mil-
joen EUR, via een bank- en leasing -

financiering voor in totaal 40miljoen
EUR en een achtergestelde lening van
15miljoen EUR. Zo’n financiering,
zonder aandelenuitgifte, is een sterke
prestatie in deze fase van de ontwik-
keling. In de tweede jaarhelft zal het
testmenu uitbreiden met twee kan-
kertests op basis van een vloeibare
biopsie, en zullen twee kankertests
die tot nog toe enkel voor wetenschap-
pelijk onderzoek mogen worden
gebruikt, een commerciële goedkeu-
ring verkrijgen (CE-markering).
Het potentieel van Idylla zit niet

alleen in de snelheid en de precisie
van uitvoering, maar ook in de kwa-
liteit ervan. De focus ligt op de com-
binatie van meer geïnstalleerde Idylla’s
en een uitgebreider testmenu, die vol-
gens het scheermachine-scheermes-
jesverkoopmodel op termijn fors
hogere volumes aan cartridges moge-
lijk moet maken. Biocartis bouwt
daarom een tweede productielijn, die
de capaciteit voor cartridges zal ver-
zesvoudigen. �

Conclusie
Het aandeel van Biocartis is de jongste
weken aan de beterhand na de goede
halfjaarresultaten en vooral de niet
verwaterende financiering, net als een
recente overname in de sector. Het
bedrijf maakt goede vorderingen, maar
de weg naar winstgevendheid is nog
lang. Het aandeel blijft koopwaardig
voor de geduldige en risicobewuste
langetermijnbelegger.

INSIDE BELEGGEN 20 SEPTEMBER 20164

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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VASTGOED

Texaf

Het was een gemengd halfjaar-
rapport dat Texaf, de holding
gericht op vastgoed in de

Democratische Republiek Congo, de
wereld instuurde. De groep exploiteert
gebouwen en gronden op toplocaties
in Kinshasa, die bovendien goed
beveiligd zijn. Het grote Afrikaanse
land gaat zowel politiek als econo-
misch door een moeilijke periode. De
economie is stilgevallen door de lage
grondstoffenprijzen, waardoor het
land met een gebrek aan deviezen
kampt. Bovendien is de staatskas zo
goed als leeg, zodat er onder meer
geen investeringen in wegenbouw
plaatsvinden. Politiek is de situatie
gespannen omdat president Kabila
geen aanstalten maakt om presidents-
verkiezingen te organiseren. Grond-
wettelijk kan hij geen kandidaat meer
zijn voor een derde termijn en dus
probeert hij zonder verkiezingen zijn
tweede termijn te verlengen. Het
goede nieuws komt van het vastgoed.
De huurinkomsten zijn in de eerste

jaarhelft met 5% gestegen, tot 7,5mil-
joen EUR, en het recurrente bedrijfs-
resultaat (rebit, ebit zonder eenmalige
elementen) klom zelfs met 21%, tot
3,24miljoen EUR. De rebit-marge is
de hoogste sinds jaren. De omzetgroei
kwam er dankzij de ingebruikname
van de tweede en de derde fase van

het project Katoenveld (twintig appar-
tementen met twee tot vier kamers)
en 1200 vierkante meter kantoorruimte
voor de Japanse ambassade. Met Car-
rigrès (zandsteengroeve in Kinshasa;
nog minstens 40 jaar reserves) maken
we de overstap naar de industriële
activiteiten. Daarover is er minder
goed nieuws. De omzet is met liefst
33% teruggevallen, tot 1,8miljoen
EUR. De rebit maakte een duik van
77%, tot 0,2miljoen EUR. Ondanks de
ups en downs blijft Carrigrès behou-
den binnen de groep vanwege de vrije
kasstromen die deze industriële acti-
viteit genereert, die voor de vastgoed-
ontwikkeling worden gebruikt.
De rebit op groepsniveau daalde met

4%, tot 3,4miljoen EUR. Dat is dus
vooral een gevolg van de zwakke pres-
tatie van Carrigrès. De nettowinst is
dan weer met 5% teruggevallen, tot
2,7miljoen EUR. Per aandeel is dat

0,765EUR. Mede dankzij de intrede
van de Chinese CHA groep uit Hong-
kong in het kapitaal beschikt de Texaf-
groep over de mogelijkheid om de
komende tien jaar nog sterk te groeien
in de ontwikkeling van vastgoedpro-
jecten, inclusief de promotie van circa
1500 woningen op de 104ha buiten
Kinshasa (Jardins de Kinsuka), naast
kantoren, villa’s en appartementen in
de hoofdstad. In verband met Kinsuka
was er het persbericht dat het
befaamde bureau Org2 Urbanism van
Alexander D’Hooghe gaat meewerken
aan de uitwerking van dit ambitieuze
project, gericht op verkoop en niet ver-
huur. In het centrum zelf werd aan-
gevat met een nieuw, groot residen-
tieel project Bois Nobles van liefst 84
wooneenheden dat in twee fasen zal
worden gerealiseerd. De eerst fase (36
wooneenheden) moet begin 2018 afge-
rond zijn. Het management mikt op
een hogere rebit in het tweede semes-
ter dan het eerste halfjaar. We mikken
op een verdere dividendverhoging. �

Conclusie
Het winstpotentieel op lange termijn
blijft groot en intact voor Texaf. Maar
2016 is een moeilijker jaar door het
gebrek aan deviezen en de politieke
onzekerheid. Mocht dit eventueel op
de koers wegen, dan biedt dit een extra
mooie kans voor de waardezoekende
langetermijnbelegger.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Goldcorp

Het Canadese Goldcorp was
vorig jaar met een output van
3,46miljoen ounce goud de

vierde goudproducent ter wereld. Tot
eind vorig jaar had het bedrijf wel de
hoogste beurswaarde van alle sector-
genoten. Goldcorp kon die premie
verantwoorden op basis van de finan-
ciële gezondheid (erg lage schuld-
graad van 15%) en het feit dat alle
activa zich in politiek vrij stabiele
regio’s bevinden. Goldcorp produ-
ceert, naast goud, ook nog zilver,
koper, zink en lood als bijproduct. Het
grootste deel van de output komt uit
Noord-Amerika. Andere activa bevin-
den zich in Mexico, Argentinië, de
Dominicaanse Republiek en Guate-
mala.
Dit jaar verloopt tot nog toe een stuk

minder goed voor de Canadezen.
Ondanks de klim van de goudprijs
blijft de koersstijging van Goldcorp
beperkt tot 35%, tegenover een ver-
dubbeling gemiddeld. Eerder dit jaar
werd de productieprognose voor 2016
al verlaagd van 3,3 tot 3,7 naar 2,8 tot
3,1miljoen ounce goud door een
samenloop van operationele proble-
men. De grootste boosdoener is de
Mexicaanse Peñasquito-mijn, de groot-
ste van de groep. Omdat tijdelijk min-
der rijke ertslagen (lagere grades) wor-
den ontgonnen, lag ook de productie

fors lager (-88%). Bovendien lag een
verwerkingsinstallatie voor ertsen tien
dagen stil. In de tweede jaarhelft zal
een en ander zich normaliseren. Bij
Cerro Negro in Argentinië daalde de
output door een sneller dan geplande
vermindering van het personeels -
bestand.
Over de volledige eerste jaarhelft

daalde de output naar 1,4miljoen
ounce, tegenover nog 1,63miljoen
ounce in 2015. Goldcorp heeft vertrou-
wen in een operationeel herstel in de
tweede jaarhelft. Omdat de vaste kos-
ten verdeeld moeten worden over een
lagere hoeveelheid geproduceerd
goud, gingen ook de totale produc-
tiekosten fors omhoog. Het gemid-
delde kostencijfer steeg in het tweede
kwartaal met een kwart, tot 1067USD
per ounce. Dat bracht het gemiddelde
over de eerste jaarhelft op 936USD,
bijna 8% meer dan een jaar eerder. Op

jaarbasis mikt Goldcorp op een cijfer
tussen 850 en 925USD (852USD in
2015). We vermoeden dat dit eerder
aan de bovenkant van deze vork zal
uitkomen.
Het nettoresultaat werd in het tweede

kwartaal met rode inkt geschreven
(78miljoen USD), tegenover nog een
winst van bijna 400miljoen USD vorig
jaar. Over de eerste jaarhelft bleef het
resultaat nipt positief. Pas vanaf 2019
kan de output weer substantieel
groeien, als de huidige uitbreidings-
projecten operationeel worden. Het
gaat onder meer om een uitbreiding
van Peñasquito, die de output met
100.000 tot 140.000 ounce moet doen
toenemen. Een uitbreiding van Mus-
selwhite moet de productie met 20%
optrekken. De overname van Kaminak
Gold past in de verdere toekomst van
het bedrijf. Het Coffee-project in Yukon
(Canada) zou in 2021 van start gaan.
Het is een openpitmijn (lagere ontwik-
kelingskosten) met erg rijke ertslagen
(hoge grades). Een aantal kleinere mij-
nen staan in de etalage. �

Conclusie
Goldcorp heeft operationeel enkele
tegenslagen gehad, maar de tweede
jaarhelft belooft beter te worden.
Bovendien zitten er een aantal mooie
groeiprojecten in de pijplijn, terwijl
de financiële gezondheid een van de
sterkste troeven van het bedrijf blijft.
Tegen 1 keer de boekwaarde vinden
we Goldcorp ondergewaardeerd.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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LANDBOUW

Monsanto

Het is officieel: het Duitse Bayer
heeft een akkoord met de
bedrijfsleiding van de gevierde

Amerikaanse landbouwreus Monsanto
over een overname, om de grootste
speler in landbouwchemicaliën te kun-
nen vormen. Dat het de Duitsers
menens was, was al duidelijk in mei,
bij de eerste aankondiging. Bayer heeft
tot drie keer toe zijn biedprijs verhoogd,
om uiteindelijk met een bod van 66mil-
jard USD (59miljard EUR; 128USD per
aandeel en overname van schulden) te
slagen.
Dat is een bijna ironische evolutie,

want in korte tijd is Monsanto van een
hartstochtelijke jager plots de prooi
geworden. Onder CEO Hugh Grant
richtte het vooral zijn pijlen op de Zwit-
serse concurrent Syngenta, maar de
Zwitsers wilden zelfs niet praten over
een overname. In augustus vorig jaar
trok Monsanto zich voor de zoveelste
keer gedesillusioneerd terug. Dan werd
de suggestie gedaan dat Monsanto ach-
ter de landbouwdivisies van Bayer of
BASF zou aangaan, alvorens de Ame-
rikanen enkele maanden aankondig-
den het geweer van schouder te ver-
anderen en geen plannen voor een
grote overname meer te hebben. Dat
was blijkbaar het signaal voor de Duit-
sers om dan zelf in actie te schieten.
Op de achtergrond speelde het bod

van ChemChina op Syngenta en het
Amerikaanse fusieproject Dow Che-
mical en du Pont. De sector is dus in
volle consolidatie, waaraan nu een
nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd.
De overnamepoging komt ook op een
moment dat Monsanto in het lopende
boekjaar 2015-2016 (afsluitdatum 30
augustus) voor het eerst sinds lang
werd geconfronteerd met een winst-
daling. Verbazen hoeft dat niet, gezien
de forse daling van de landbouwprijzen
(zoals granen, suiker en palmolie) tij-
dens de afgelopen jaren. Dat vermin-
dert de inkomens van de boeren en die
kunnen maar spenderen wat ze bin-
nenkrijgen. Daardoor zijn de uitgaven
voor zaden en gewasbeschermings-
middelen teruggelopen.
In het vorige boekjaar 2014-2015 had

Monsanto nog een nieuwe recordwinst
per aandeel van 5,73USD gerealiseerd.
Maar na opnieuw tegenvallende cijfers

over het derde kwartaal bedraagt de
gemiddelde analistenverwachting voor
het lopende boekjaar nog maar de
winstvork tot 4,45USD per aandeel,
wat een daling van 22% inhoudt ten
opzichte van het vorige boekjaar. Bayer
mag met het vierde bod dan wel het
akkoord van het Monsanto-manage-
ment op zak hebben, daarmee is de
inlijving nog geen feit, getuige de grote
korting (15 à 20%) van de beurskoers
ten opzichte van de biedprijs.
De mededingingsautoriteiten in maar

liefst dertig landen zullen zich over
deze concentratie in de landbouwche-
micaliën uitspreken. Dat wordt geen
wandeling in het park, want bijvoor-
beeld in de Verenigde Staten zal de
combinatie 58% van de markt van
katoenzaden in handen hebben. Er zal
hier en daar dus wel wat moeten ver-
kocht worden om de goedkeuring te
verkrijgen. Landbouworganisaties heb-
ben alvast hun ongerustheid uitgespro-
ken over de monsterdeal, die volgens
hen tot prijsverhogingen zal leiden. De
Duitsers verwachten dat ze de deal pas
eind volgend jaar kunnen afronden. �

Conclusie
Het bod vinden we riant en we zouden
er dan ook op ingaan. Alleen zit de
koers nog 15 à 20% onder de biedprijs,
want de passage langs mededingings-
autoriteiten wordt geen sinecure. Het
kan twaalf tot achttien maanden
duren alvorens de deal definitief is
afgerond. Vandaar afwachten.

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Advies: 2B
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Er heerst onrust over de ontwik-
keling van de rentetarieven. In
de loop van de week stippelen

de Japanse en de Amerikaanse centrale
banken hun beleid uit. Hoewel een
meerderheid geen verandering ver-
wacht, beseft iedereen dat er iets moet
gebeuren. Economisch is er geen reden
om van beleid te veranderen.
Japan kampt met een verouderde

bevolking. Er bestaat een omgekeerde
correlatie tussen de bevolkingsgroei
en de conjunctuur. Hoe minder
geboortes een land heeft, hoe zekerder
dat het een groeivertraging zal mee-
maken. Japan is daarvan het school-
voorbeeld. Duitsland staat hetzelfde
te wachten. Voorlopig wordt dit
gevaar tijdelijk verdoezeld door het
monetaire beleid van de Europese
Centrale Bank (ECB), dat ervoor zorgt
dat Duitsland overspoeld blijft met
gratis geld.
Binnen het kader van haar monetaire

expansie heeft de ECB al voor meer
dan 1200miljard euro (EUR) aan
diverse obligaties gekocht, hoofdza-
kelijk staatspapier. Van dit totaal
neemt Duitsland 80% voor zijn reke-
ning op. Anders gezegd: 80% van dat
bedrag werd in Duitsland aangebo-
den. Het betekent echter niet dat
Duitse instellingen en beleggers daar-
voor verantwoordelijk zijn. Het
merendeel is afkomstig van buiten-

landse instellingen, niet noodzakelijk
uit de eurozone. Het papier afkomstig
uit Duitsland wordt niet stelselmatig
door Duitse instellingen gekocht. De
ECB kijkt niet naar de herkomst van
wat haar aangeboden wordt. Het
papier moet alleen aan haar vereisten
beantwoorden.
Ter vergelijking: de ECB haalde

slechts 5% van dat totaal uit Spanje.
Dus, nogmaals, die 5% werd in Spanje
aangeboden, aan de Spaanse centrale
banken in opdracht van de ECB. Het
gaat dus niet per se om Spaanse debi-
teurs, noch om Spaanse beleggers.
Bekijkt men de herkomst van hen die
de effecten aanbieden, dan stelt men
vast dat 80% ongeveer afkomstig is
van buiten de eurozone. Dat fenomeen
ontwricht de onderlinge financiële
posities van de Europese lidstaten. De
vorderingen van Duitsland tegenover
de rest van de Europese lidstaten zijn
met 200miljard EUR toegenomen
sinds de inwerkingtreding van de
monetaire expansie van de ECB. De
schulden van Spanje daarentegen zijn
sindsdien met 125miljard gestegen.
Nog een bewijs dat dit beleid niet
deugt.

Druk eindejaar
In de Verenigde Staten ziet de toe-

stand er anders uit. Macro-economisch
bestaat hier evenmin een reden om de

rentetarieven op te trekken. De inflatie
ontwikkelt veilig onder de drempel
van 2% die de Amerikaanse centrale
bank (Fed) hanteert. De groei is niet
van die aard om zich duurzaam te ont-
plooien en dus aanleiding te geven tot
een wijziging van het monetaire beleid.
De consumptie groeit al jaren met een
armzalige 1%. Hoewel de lonen al
maanden achter elkaar stijgen, blijft
hun niveau nog steeds ondermaats
om de consumptie verder aan te wak-
keren. Een rentestijging zou dit per-
spectief verergeren.
Professionals schatten de kans op

een rentewijziging voor volgende
week op minder dan één op vijf. Als
er een komt, zou die pas tegen decem-
ber plaatsvinden. Dat betwijfelen we
ten zeerste, omdat december een van
de drukste consumptiemaanden is,
door de eindejaarsfeesten. Maar de
Fed moet op de een of andere manier
iets doen, wil ze haar geloofwaardig-
heid handhaven. Dit kan natuurlijk
in iets anders uitmonden dan een zui-
ver monetaire ingreep.
De conjunctuur aanzwengelen via

krediet blijkt hoe langer hoe meer een
doodlopend spoor. Alleen kasrijke
instellingen en gezinnen profiteren
ervan, zelfs met negatieve rentetarie-
ven. De zware jongens spelen op ren-
teverschillen tussen de verschillende
munten. Zo kunnen zij stukken opne-
men die een negatief rendement ver-
schaffen en ze via ruiloperaties (swaps)
in een andere munt omzetten en het
renteverschil opstrijken. Zolang er een
renteverschil bestaat en de munten
niet al te zeer beginnen te schommelen,
lopen ze weinig gevaar.

Perplexiteit van de centrale
bankiers
Die strategie verklaart in grote mate

de ontwikkeling van de yen (JPY) en
de EUR op de wisselmarkt. Hoewel
die munten de laagste rendementen
bieden, blijven hun wisselkoersen puik
standhouden en zelfs verbeteren dank-
zij deze swapoperaties. Rijke particu-
liere beleggers passen een andere
methode toe die renderend is, zolang

Obligaties

Een kwestie van geloofwaardigheid
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de rentetarieven dalend gericht blijven,
dus zolang de centrale banken hun
geweer niet van schouder veranderen.
Zij schrijven kosteloos in op elke
nieuwe uitgifte van degelijke kwaliteit
en betalen die inschrijving door oudere
stukken te verkopen die, omwille van
de rentedaling de afgelopen maanden,
een forse meerwaarde vertonen. Op
die manier verzilveren ze die meer-
waarden die ze omzetten in kapitaal
waarmee ze steeds belangrijkere
bedragen beleggen. Zolang de rente-
tarieven neerwaarts ontwikkelen, blij-
ven ze die methode toepassen.
Het spreekt voor zich dat de econo-

mie geen enkel voordeel haalt uit deze
methodes. Die maken de rijken alleen
maar rijker. Centrale banken moeten
nu voorzichtig omspringen met die
gedragingen. Geen van beide metho-
des de we hierboven hebben beschre-
ven, is bestand tegen een forse rente-
stijging. De aanhangers van beide tac-
tieken zouden in zo’n geval in allerijl

hun posities verkopen om het kapi-
taalverlies tot een minimum te beper-
ken. De markt is echter niet in staat
om zo’n verkoopgolf ongedeerd te
doorstaan. Men begrijpt de perplexiteit
van de centrale bankiers.

Moeizamere handel
De onrust neemt echter toe op de

kapitaalmarkt. De handel verliep er
moeizamer dan gewoonlijk en de
trend was ontegensprekelijk dalend
gericht. Men telde gemiddeld twee-
maal meer dalende stukken dan omge-
keerd. De renteschalen verstrakten
overal en, merkwaardig, het zijn de
langetermijntakken die het snelst ste-
gen. Het is voorbarig om van een tren-
dommekeer te spreken. De bewegin-
gen waren het gevolg van positieher-
schikkingen in afwachting van de ren-
tebeslissing van beide centrale ban-
ken.
Op de wisselmarkt verstevigde de

dollar (USD) lichtjes. Hij won 0,4%

tegenover de EUR. De JPY klom met
1,3%, terwijl het pond (GBP) 0,8%
zakte. De grondstoffenmunten leden
onder de dalende grondstoffenprijzen.
Alleen de rand (ZAR) maakte een uit-
zondering en won 1,7%. De activiteit
op de primaire markt weet van geen
ophouden. Banken blijven druk in de
weer, met meestal weinig aantrekke-
lijke uitgiften. Vooraanstaande bedrij-
ven proberen stukken uit te geven
tegen bijzonder voordelige voorwaar-
den voor hen, zoals Saint Gobain
(BBB), dat amper 0,4% meer biedt dan
het marktgemiddelde. Swedish
Match (BBB) van dezelfde kwaliteit
biedt 0,9%, wat beter in lijn ligt met
de heersende marktvoorwaarden. EIB
(AAA, supranationaal) heropent het
marktsegment van de Poolse zloty
(PLN) met een uitgifte op iets minder
dan tien jaar. Het aangeboden rende-
ment is markttechnisch correct. Het
stuk is alleen verantwoord als diver-
sificatie in grote portefeuilles. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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Checklist Europa
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