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Wat enkele maanden van stij-
ging kunnen teweegbren-
gen. Telkens als een rente-

verhoging in de Verenigde Staten
wordt uitgesteld, veert de vraag naar
goudbeleggingen weer op. Het eerste
kwartaal was met een stijging met 16%
het beste voor de goudprijs in bijna
dertig jaar, sinds het derde kwartaal
van 1986. In de eerste vijf maanden
zagen we een kapitaalinstroom van
maar liefst 9,3miljard USD in Van Eck
Vectors Goldminers (ticker GDX), de
bekendste tracker op goudmijnen, het
vroegere Market Vectors Goldminers.
Dat is 60% meer dan
de tweede grootste
inflow, bij iShares
Core US Aggregate
Bond ETF.
Terwijl er eind vorig jaar nauwelijks

nog animo was voor beleggingen in
edelmetalen, is de overgrote meerder-
heid er intussen wel van overtuigd dat
goud de rest van het jaar nog meer gaat
blinken. Nog maar 5% van de respon-
denten denkt dat de goudprijs onder
1000USD per ounce zal zakken tegen
het jaareinde. Eind vorig jaar was dat
ongeveer de helft. 18% ziet het bekend-
ste edelmetaal tussen 1000 en 1200USD
noteren eind dit jaar. Maar 38% ziet de
goudprijs minstens op het huidige
niveau blijven, tot licht stijgend (tussen
1200 en 1400 USD). Zelfs 39% ziet het
goud helemaal schitteren dit jaar, met
een notering boven 1400USD per ounce
eind 2016.

Voorzichtiger
De twee belangrijkste oorzaken voor

die spectaculaire ommekeer in de per-
ceptie tegenover goud zijn het afbrok-
kelend vertrouwen in de doeltreffend-
heid van het beleid van de centrale ban-
ken en de twijfels over de groei van de

wereldeconomie. Daar komt op korte
termijn nog de angst voor een brexit
bovenop. Geen wonder dat de goud-
prijs boven 1300USD per ounce uitbrak.
De uitslag van het referendum zal de
financiële markten beïnvloeden, alleen
weten we nog niet op welke manier.
We hebben de voorbije maanden de

bevestiging gekregen dat de bijna vijf
jaar durende berenmarkt (dalende
trend) voor goud en goudmijnen achter
ons ligt. We hebben al een tweetal
maanden geleden aangegeven dat we
onze investeringen in edelmetalen
(goud en zilver) hadden afgerond. In

zilver zitten we via
het streamingbe-
drijf Silver Whea-
ton (ticker SLW)
en de positie in de

zilvertracker iShares Silver Trust (tic-
ker SLV). Klassiek komt het zilver na
het goud, maar op een gegeven
moment gaat het spectaculairder naar
boven door de engere markt. De goud-
tracker SPDR Gold Shares (ticker
GLD), de goudmijntracker Van Eck
Goldminers (ticker GDX) en het strea -
mingbedrijf Franco-Nevada blijven
ook op post. Zelfs met Umicore, een
wereldtopper in de recyclage van meta-
len en edelmetalen, hebben we nog een
link met de goud- en zilverprijs.
Alleen willen we waarschuwen voor

een te groot enthousiasme op korte ter-
mijn. Het huidige stijgingsritme is niet
vol te houden, al kan een brexit de klim
nog even ondersteunen. Het potentieel
richt zich steeds meer op de lange ter-
mijn. Vandaar dat we even hebben
overwogen een adviesverlaging door
te voeren om dat te onderstrepen. Maar
anderzijds is de stierenmarkt (stijgende
trend) nog pril. Kopen kan nog altijd,
maar dan met een voldoende verre
horizon. �
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Deze week wordt het nagelbijten
op de financiële markten. Aan-
staande donderdag, 23 juni,

spreken de Britten zich in het veel -
besproken referendum uit over een
brexit. Peilingen wijzen op een nek-
aan-nekrace tussen de voor- en tegen-
standers van het vertrek van Groot-
Brittannië uit de Europese Unie, maar
die zijn er al vaker naast geweest. De
opkomst zal wellicht de doorslag
geven. Wordt een brexit vermeden,
dan krijgen we een opluchtingsrally
tot minstens het Amerikaanse banen-
rapport voor juni. Anders zullen de
Europese beurzen de bodem van
februari testen en wordt die mogelijk
nog doorbroken.

Fagron: intekenen op
kapitaalverhoging
Het is eindelijk zover voor de parti-

culiere aandeelhouders van Fagron.
U kan als aandeelhouder sinds vorige
vrijdag, 17 juni, tot en met vrijdag 1

juli deelnemen aan de tweede tranche
van de kapitaalverhoging door uw
voorkeurrecht uit te oefenen. Per zes-
tien voorkeurrechten (één voorkeur-
recht per aandeel) hebt u recht op vijf
nieuwe aandelen tegen 5,16EUR per

aandeel. Dat is een korting van 24,1%
op het moment van de aankondiging
van de operatie op 16 juni. Die
tweede tranche moet 88,26miljoen
EUR opbrengen door de uitgifte 
van 17,1miljoen nieuwe aandelen.

Daarvoor was al 131miljoen EUR
opgehaald tegen 5,7916EUR per aan-
deel door de plaatsing van 22,63mil-
joen nieuwe aandelen bij WPEF bv,
een holdingvennootschap van het
Nederlandse investeringsfonds Water-
land en Baltisse (Filip Balcaen), en bij
vijf investeerders: Alychlo nv (Marc
Coucke), Carmignac, Midlin nv, Bart
Versluys en de nieuwe CEO, Hans
Stols.
Zodra de twee kapitaalrondes suc-

cesvol zijn afgerond, zullen er ruim

In of uit

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 2,6% + 0,5%
 – 7,6% – 4,6%

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

Aankoop: We tekenen in op 50 nieuwe aandelen Fagron tegen 5,16 EUR
Verkoop: -

NA DE 
KAPITAALVERHOGINGEN 

KAN FAGRON WEER 
VOORUITKIJKEN.
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39,7miljoen aandelen bij komen en zal
het totale aantal naar 71,8miljoen aan-
delen toenemen. Zoals aangekondigd
zullen we ons voorkeurrecht benutten
en meedoen aan de kapitaalverhoging.

We tekenen in op 50 nieuwe aandelen.
We zullen de komende weken de
koersontwikkeling van nabij volgen.
Mogelijk bouwen we onze positie de
volgende weken nog verder uit. Want

na de geslaagde kapitaalverhogingen
kan weer worden vooruitgekeken en
ligt een nare periode achter ons. Het
advies blijft dan ook koopwaardig
(rating 1B). �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

Bescherming

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: opbouw
positie werd verder uitgebouwd en is nu
afgerond, ter bescherming van
resterende Europese aandelenposities,
want beurzen staan onder druk door
vrees voor brexit (update)

� Proshares Short qqq: inverse tracker op
Nasdaq speelt in op verwachte daling
van de technologiebeurs

Consumptie middenklasse opkomende
landen

� Barco: kondigt overname aan van de
Canadese onderneming MTT Innovation,
specialist in geavanceerde
projectietechnologie; Jan De Witte (ex-
topmanager bij General Electric) volgt
Eric Van Zele op als CEO vanaf 1 oktober

Energie

� Uranium Participation: ontgoochelende
koersevolutie door sterke daling
intrinsieke waarde tot 4,63 CAD per
aandeel per 31 mei door daling
uraniumprijs

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

Goud en metalen

� Franco-Nevada: resultaten Q1 bleven
onder de verwachtingen, maar op zich
waren het recordcijfers

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan goud; staat aan begin
van een stierenmarkt; positie-opbouw
richting 5% is afgerond

� Silver Wheaton: omzet in eerste
kwartaal lag boven, maar winst per
aandeel lag 2 dollarcent onder de
verwachtingen (0,10 versus 0,12 USD)

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
weer in stierenmarkt; de vraag naar
goud is in het eerste kwartaal, door
massale aankopen door beleggers,
gestegen naar 1290 ton, een toename
met liefst 21%; uitstel renteverhoging
door Fed en vrees voor brexit zorgt voor
nieuwe uitbraak goudprijs (update)

� Umicore: verkoopt Zink Chemicals-
activiteiten aan OpenGate Capital tegen
een bedrijfswaarde van 142,4miljoen
EUR; operatie normaal in tweede
jaarhelft afgerond

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs;
koersverdubbeling in zes maanden tijd
(update)

Landbouw

� Potash Corp.: resultaten Q1 vielen
tegen met verlaging van jaarprognoses
tot gevolg; wel sprake van
koersuitbodeming

� Sipef: op de jaarvergadering bleek dat al
ongeveer de helft van de
palmolieproductie en twee derde van de
rubberproductie van dit jaar vooruit
verkocht is

� Syngenta: vriendschappelijk bod
ChemChina tegen 465USD per
Syngenta-aandeel is verlengd tot 18 juli;
voorlopig afwachten

� Tessenderlo: op de jaarvergadering bleek
duidelijk dat een fusie met Picanol niet
meteen meer aan de orde; Luc Tack blijft
via vennootschap Symphony Mills en via

Picanol zijn belang in Tessenderlo verder
optrekken (update)

Vergrijzing

� Ablynx: deed een kapitaalverhoging
(private plaatsing) van 74,2miljoen EUR
tegen 13,40EUR per aandeel (6%
korting); kaspositie nu erg riant met
bijna 300miljoen EUR; bekende
Nederlandse biotechinvesteerder
Adrianus Van Herk heeft intussen meer
dan 3% van Ablynx in handen (update)

� Bone Therapeutics: behandeling met
Preob geeft statisch significant betere
resultaten bij traag helende breuken
zoals daling van risico op heupfractuur
met 50%; kaspositie eind eerste
kwartaal was 30,4miljoen EUR

� Fagron: tweede tranche
kapitaalverhoging (88,2miljoen EUR) van
start tot en met 1 juli tegen 5,16EUR
per aandeel in verhouding zestien
voorkeurrechten voor vijf nieuwe
aandelen (zie boven)

� MDxHealth: flink wat persberichten
afgelopen week, vooreerst over
SelectMDx, een test voor het opsporen
van prostaatkanker. SelectMDx kreeg
een eerste terugbetaling in de Verenigde
Staten en een prestigieuze vermelding in
de publicatie European Urology; gunstig
nieuws dat Cologuard, om darmkanker
te detecteren, in de richtlijnen van de
USPSTF is opgenomen, wat de kans op
terugbetaling door ziekenfondsen en
verzekeraars verhoogt (update)

(**): 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



DISTRIBUTIE

Ahold

Het is de voorbije jaren vaak
anders geweest in distributie-
land, maar Ahold en Delhaize

genieten opnieuw van de lucratieve
combinatie van een stijgende verkoop
en aantrekkende marges. Beide ketens
draaien daarom in goede conditie de
laatste rechte lijn naar de fusie op. De
deal kan deze zomer definitief afge-
rond zijn. Ter herinnering: de aandeel-
houders van Delhaize krijgen voor elk
aandeel van Delhaize 4,75 aandelen
van Ahold. De waarde van het Del-
haize-aandeel is dus gekoppeld aan
de waarde van het Ahold-aandeel.
Ahold en Delhaize verdienen onge-

veer twee derde van hun winst aan
de andere kant van de Atlantische
Oceaan. De prestaties mogen er
opnieuw worden gezien. Ahold zag
zijn omzet met 4% stijgen in het eerste
kwartaal, ook al daalde de vergelijk-
bare omzetgroei met -0,1%. Ahold
wijst naar de timing van Nieuwjaar
en een lager aantal winterstormen
afgelopen winter, maar de belangrijk-
ste oorzaak van de omzetstagnatie
luidt dat er nog altijd geen spoor van
inflatie is in de Amerikaanse winkels.
De Amerikaanse economie sputterde
in het eerste kwartaal, maar de gestage
banencreatie van de voorbije jaren ver-
taalt zich eindelijk in een langzame
stijging van de lonen en aantrekkende

consumptiebestedingen. Als de Ame-
rikaanse consument dus het hoofd
niet laat hangen, zou de economie niet
mogen struikelen. En dan mogen
Ahold en Delhaize extra klanten ver-
wachten de volgende kwartalen.
Nog belangrijker is dat Ahold,

ondanks een stagnatie van de verge-
lijkbare omzet, de onderliggende ope-
rationele marge wist op trekken naar
4%, vergeleken met 3,7% in dezelfde
periode vorig jaar. Deze prestatie joeg
het onderliggende bedrijfsresultaat
(ebit) in de Verenigde Staten 13,2%
hoger. Delhaize vertelt over de Ver-
enigde Staten ongeveer hetzelfde ver-
haal. De Belgen boekten er, ondanks
een prijsdeflatie met 1,1%, toch een
licht hogere vergelijkbare omzetgroei,
bij een stijging van de onderliggende
marge van 3,8 naar 3,9%. De onder-
liggende ebit steeg daardoor met 6,1%.
In Nederland genoot Ahold wel van

een stevige stijging van de vergelijk-
bare omzet (+2,9%), onder meer dank-
zij een sterke groei van de onlinever-
koop via bol.com. Anders dan Delhaize
investeerde Ahold investeerde vroeg
in die digitale platforms, en dat inzicht
verdient zich steeds beter terug. De
groei van de verkoop via internet steeg
in het eerste kwartaal met 30% in ver-
gelijking met dezelfde periode vorig
jaar. Naast de omzetgroei kan Ahold
ook pronken met een hogere onder-
liggende bedrijfsmarge, waardoor het
onderliggende ebit met 13,9% steeg.
Delhaize heeft de zaken opnieuw

onder controle op de Belgische thuis-
markt. De vergelijkbare omzet steeg
met 2,9% en de onderliggende marge
zet zijn herstel door, al is er met een
marge van 2,7% nog ruimte voor ver-
betering. Ahold en Delhaize blijven
elkaar ook spiegelen op hun derde
speelterrein. Ahold doet het goed in
Tsjechië en Delhaize in Zuidoost-
Europa. �

Conclusie
Ahold en Delhaize zetten een sterk
eerste kwartaal neer, waarbij vooral
de aantrekkende marges als muziek
in de oren van de aandeelhouders klin-
ken. De koers-winstverhouding is
opgelopen tot 17, maar de onderne-
mingswaarde (ev) bedraagt nog altijd
minder dan 7 keer de bedrijfskas-
stroom (ebitda), wat niet duur is.
Ahold genereert bovendien ook een
pak vrije kasstromen.

INSIDE BELEGGEN 21 JUNI 20164

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A



521 JUNI 2016 INSIDE BELEGGEN

GRONDSTOFFEN

Glencore

De gediversifieerde grondstof-
fengroep Glencore kwam vijf
jaar geleden naar de beurs

tegen een prijs van 530 pence (GBp).
In die periode is de beurswaarde met
meer dan 70% gedaald. In 2011 bevon-
den de grondstoffen zich nog in een
stierenmarkt, maar kort daarna keerde
de markt. Alle grondstoffenbedrijven
werden in meer of mindere mate
getroffen, maar Glencore kreeg het
bijzonder zwaar te verduren na een
monsterovername van bijna 30miljard
USD (Xstrata) in 2013. Begin vorig jaar
piekte de schuld boven 30miljard
USD, maar die kon tegen eind 2015 al
worden afgebouwd naar 25,9miljard
USD door een combinatie van kosten-
besparingen, de verkoop van activa
en het ophalen van extra kapitaal. Het
dividend ging voor de bijl en Glencore
gaf voor 2,5miljard USD extra aande-
len uit, onder meer via een obligatie-
uitgifte in Zwitserse frank (CHF). Het
is de bedoeling dat de schuld tegen
eind dit jaar verder wordt afgebouwd
naar 17miljard USD. Dat zal vooral
gebeuren via de verkoop van activa.
Tot nu werd in 2016 voor 3,2miljard
USD aan activa afgestoten. De doel-
stelling voor heel 2016 ligt op 4 tot
5miljard USD.
Dit jaar gingen al twee kopermijnen

de deur uit en Glencore verkocht ook

in twee keer de helft van het belang
in Glencore Agri. Dit is de landbouw-
tak van de groep die als schakel tussen
aanbieders (boeren, verwerkers) en
gebruikers (importeurs) fungeert. In
april verkocht Glencore al 40% aan
de Canada Pension Plan Investment
Board voor 2,5miljard USD. Eerder
deze maand kocht een ander Cana-
dees pensioenfonds, BCIMC, 9,99%
voor 625miljoen USD. Glencore over-
weegt ook de opties voor de Vasil-
kovskoye-goudmijn in Kazachstan.
Die leverde vorig jaar 380.000 ounce
goud op en draagt de interesse weg
van twee Chinese mijngroepen. Glen-
core hoopt op een opbrengst in de
buurt van 2miljard USD voor de goud-
mijn. Daarnaast staat nog een kleiner
goudproject in de Canadese provincie
Québec in de etalage. De mijnactivi-
teiten van Glencore doken vorig jaar
300miljoen USD in het rood.

De handelsafdeling deed het wel
goed met een operationele winst (ebit)
van 2,46miljard USD. Die marketing-
divisie haalt inkomsten uit de aan- en
verkoop van grondstoffen (arbitrage).
Sommige van die grondstoffen pro-
duceert Glencore ook zelf. Voor 2016
zou de handelsafdeling een ebit tussen
2,4 en 2,7miljard USD opleveren. De
mijngroep hield zich aan de belofte
om de productie niet langer te verho-
gen. In het eerste kwartaal werd 27%
minder zink geproduceerd en de out-
put van steenkool, lood en koper
daalde met respectievelijk 17%, 6%
en 4%. Enkel de nikkelproductie steeg
met 16%. De metalenprijzen zijn in de
eerste jaarhelft aangetrokken, maar
onder meer Goldman Sachs meent dat
dit maar een tijdelijke beweging is. �

Conclusie
Een nog slechter jaar dan 2015 is voor
Glencore bijna niet mogelijk en we
zien nu al de eerste signalen van struc-
turele tekorten bij bepaalde grond-
stoffen weer opduiken. Dankzij de
handelsafdeling kan Glencore ook
tegen de huidige prijzen positieve kas-
stromen genereren, waardoor de schul-
den onder controle blijven. Ondanks
de koersstijging sinds het dieptepunt
is Glencore tegen 0,7 keer de boek-
waarde nog altijd goedkoop. Vandaar
dat we overgaan tot een adviesver-
hoging.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Gold Fields

Met acht operationele activa
verspreid over vier landen
en drie continenten is Gold

Fields (GFI) in omvang de zevende
gouddelver ter wereld. De roots van
de groep liggen in Zuid-Afrika, maar
na de afsplitsing van Sibanye Gold is
South Deep nog de enige Zuid-Afri-
kaanse mijn in de portefeuille. South
Deep was tot nu verlieslatend, maar
het is de bedoeling dat de mijn break-
even is tegen het einde van dit boek-
jaar. De aanzienlijke reserves (40mil-
joen ounce) zijn de grootste troef van
South Deep. GFI produceerde vorig
boekjaar 2,2miljoen ounce goud tegen
een totale productiekostprijs van iets
meer dan 1000USD. De groep reali-
seerde ook een nettokasstroom van
123miljoen USD. Zonder rekening te
houden met South Deep lagen de
totale productiekosten met 944USD
een stuk lager. De gerealiseerde kas-
stroom kwam dan weer een stuk
hoger uit (334miljoen USD).
Bijna de helft van de groepsproductie

is afkomstig van de Australische mij-
nen. Daarna volgen Ghana met onge-
veer 30% en Peru met 14%. South
Deep bleef vorig jaar steken op minder
dan 10% van de totale output. Dit jaar
zal de productie met 30% stijgen. Dat
is echter niet voldoende om de ver-
wachte achteruitgang bij de andere

mijnen te compenseren, waardoor de
output op jaarbasis iets lager zal uit-
komen. Dat moet de output dit jaar
op 2,05 tot 2,1miljoen USD brengen.
De totale productiekosten zullen tus-
sen 1035 en 1045USD per ounce uit-
komen. In het eerste kwartaal bedroe-
gen de productiekosten 986USD per
ounce, of 15% lager dan in dezelfde
periode een jaar eerder, maar wel
beduidend boven het sectorgemid-
delde van 836USD in het eerste kwar-
taal. De productiecijfers van het eerste
kwartaal lagen wel netjes binnen de
verwachtingen. De output van GFI
steeg op jaarbasis met 3%, tot 515.000
ounce.
Onlangs liet GFI interesse blijken in

de Iduapriem-goudmijn in Ghana. Die
behoort toe aan sectorgenoot Anglo-
Gold Ashanti en grenst aan de eigen
Tarkwa-mijn. GFI maakt zich sterk
dat het de kosten kan drukken door

beide mijnen te combineren. Het is
voorlopig nog onzeker of beide par-
tijen tot een overeenkomst komen. De
groep onderzoekt ook eventuele over-
names in Mali, Burkina Faso en Sene-
gal. GFI beschikt daarvoor nog over
financiële ademruimte (kredietlijn),
al is het toch de bedoeling de schuld
verder af te bouwen. Die is na het eer-
ste kwartaal teruggevallen tot 1,23mil-
jard USD of ongeveer 1,2 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda) van vorig
jaar.
GFI wil de schuld nog dit jaar tot 

1 keer de ebitda reduceren. Eerder dit
jaar werd 148miljoen USD aan schuld
vervroegd terugbetaald. Vorige
maand werd een bestaande lening met
afloopdatum in maart 2017 geher -
financierd en de looptijd verlengd tot
2019. GFI haalde via een private plaat-
sing 2,3miljard Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR) of 150miljoen USD op. Deze
extra aandelen zorgden voor een ver-
watering van ongeveer 5% voor de
bestaande aandeelhouders. �

Conclusie
Ondanks een stijging met bijna 70%
sinds het jaarbegin is GFI een achter-
blijver op zijn sectorgenoten. De licht
tegenvallende verwachtingen en de
relatief hoge productiekosten kunnen
dit verschil verklaren. Toch is het aan-
deel sinds begin deze maand met ruim
een kwart gestegen. Tegen 1,3 keer de
boekwaarde is GFI nog altijd redelijk
gewaardeerd.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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ENERGIE

Transocean

Ondanks het herstel van de olie-
prijs de jongste maanden is een
structureel herstel in de markt

van de verhuur van olieboorinstallaties
nog niet aan de orde. Integendeel zelfs,
want een ommekeer is al opgeschoven
naar 2018. Dat is uiteraard geen goed
nieuws voor de marktleider, Trans-
ocean, die steeds meer platforms zon-
der contract ziet vallen. In oktober 2014
bestond de vloot nog uit 79 platforms,
waarvan er 69 actief waren, twee inac-
tief en acht stacked (met verminderde
operationele kosten, zonder uitzicht
op een nieuw contract). De enorme
besparingen bij de olieproducenten
reduceerden de vloot intussen naar 60
platforms, waarvan er 32 actief zijn,
zes inactief en 22 stacked.
De jongste maanden kon Transocean

wel met enkele kleinere, nieuwe con-
tracten uitpakken, met een bescheiden
contractwaarde van 184miljoen USD,
te vergelijken met het totale orderboek
eind april van 14,6miljard USD. Het
aantal ontmantelde platforms is sinds
het begin van de crisis al opgelopen
tot 25. Daartegenover staat een nieuw-
bouwprogramma van elf platforms,
waarvan er vier een langetermijncon-
tract op zak hebben. De voorbije maan-
den werden de opleveringstermijnen
van de overige platforms opnieuw
verlengd (eerste oplevering vanaf

2020). De kapitaaluitgaven worden
daarmee opgeschoven. Dat is cruciaal,
gezien de nettoschuldpositie eind
maart van 6miljard USD.
Het management verwacht tegen

eind 2017, op basis van het huidige
orderboek en rekening houdend met
slechts voor 400miljoen USD nieuwe
contracten, een liquiditeitspositie tus-
sen 3,8 en 4,8miljard USD (inclusief
een momenteel nog ongebruikte kre-
dietfaciliteit van 3miljard USD). Eind
maart bedroeg de liquiditeitspositie
5,6miljard USD. Een kapitaalverho-
ging wordt uitgesloten, maar de uit-
gifte van een achtergestelde lening
behoort wel tot de mogelijkheden.
Tegen 2020 moet 55% van de vloot
bestaan uit ultradiepwaterplatforms,
tegenover slechts 15% in 2009 en 47%
momenteel, terwijl de gemiddelde
leeftijd zal dalen van 24 jaar in 2009
en negentien jaar vorig jaar, naar zes-

tien jaar in 2020.
Transocean ziet zijn inkomsten

intussen steeds verder terugvallen.
Ondanks 209miljoen USD aan een-
malige betalingen voor vervroegde
contractstopzettingen daalde de
omzet in het eerste kwartaal met
27,5% tegenover het vorige kwartaal,
van 1,85miljard USD naar 1,34miljard
USD. De gemiddelde bezettingsgraad
zakte naar een bedroevende 51%,
tegenover nog 60% in het vierde
kwartaal, 79% in het eerste kwartaal
van 2015 en 71% op jaarbasis in 2015.
Het gemiddelde dagtarief daalde van
422.800USD naar 395.400USD op
kwartaalbasis (400.500USD per dag
in 2015). De nettowinst zakte van
611miljoen USD in het vierde kwar-
taal vorig jaar naar 249miljoen USD,
of per aandeel van 1,66USD naar
0,69USD. In 2015 bedroeg de recur-
rente nettowinst nog 4,74USD per
aandeel, maar vanaf het lopende
kwartaal, en al zeker tot en met 2018,
worden verliescijfers verwacht. �

Conclusie
De weg naar een structureel herstel is
nog lang voor Transocean. Het aandeel
weerspiegelt de uiterst lastige gang
van zaken en de moeilijke vooruit-
zichten, maar het is te vroeg om in te
zetten op een ommekeer. In een later
stadium van de crisis zien we de
marktleider nog steeds een actieve rol
vervullen in een onvermijdelijke sec-
torconsolidatie.

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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Zoals verwacht heeft de Ameri-
kaanse centrale bank, de Federal
Reserve (Fed), beslist de kat uit

de boom te kijken. Op die manier
bekent de instelling impliciet dat de
Amerikaanse economie nog niet vol-
doende op dreef is om het monetaire
beleid te verstrakken. Deze week wordt
vol spanning naar het resultaat van het
Britse referendum uitgekeken. Maar
nog een ander gebeurtenis kan de
markten verder verstoren: het ver-
wachte vonnis van het Duits grond-
wettelijk hof over de aanvaarding van
de OMT (Outright Monetary Transac-
tions) van de Europese Centrale Bank
(ECB).
Het gaat om een faciliteit die de ECB

in augustus 2012 invoerde en die haar
toeliet kortlopend staatspapier over te
nemen van lidstaten die financiële bij-
stand verkrijgen door de reddings -
mechanismen European Financial Sta-
bility Facility (EFSF) en European Sta-
bility Mechanism (ESM). Hoewel lid-
staten die daarop een beroep doen zich
aan strenge voorwaarden moeten
onderwerpen, is Duitsland altijd gekant
gebleven tegen die faciliteit en
beschouwt ze die als directe financiële
bijstand. Beslist het grondwettelijk hof
dat de faciliteit ongrondwettelijk is,
dan verkeert de euro (EUR) plots in
zware problemen. Zoals wel vaker heb-
ben de Europese instanties geen plan
B klaar.

Doemscenario’s
Natuurlijk zou dat vonnis totaal wor-

den overschaduwd door een brexit,
maar het zou een storende factor zijn
die de uitslag van het referendum kan
verergeren. De aanloop tot het referen-
dum leert dat op politiek vlak beide
partijen uitsluitend schermen met
doemscenario’s. De aanhangers van
een exit beklemtonen de sociale
onrechtvaardigheden die de Europese
Unie voortbrengt, terwijl de voorstan-
ders van het behoud wijzen op de cata-
strofale economische gevolgen, zowel
voor Groot-Brittannië als erbuiten. Het
is weinig waarschijnlijk dat zulke argu-
menten de kiezers zullen kunnen over-
halen. Wat maakt dat niemand de uit-
slag kan voorspellen.

De reactie van de markten de afge-
lopen week toont niettemin een grote
onrust. Hoewel bedrijfsleiders en poli-
tici nog durven te hopen dat het gezond
verstand zal zegevieren – volgens hen
tegen de brexit – tonen de laatste pei-
lingen een aanhoudende vooruitgang
van de voorstanders. Het doet er weinig

toe wat de uitslag wordt. Vaststaat dat
de Unie er anders zal uitzien.

Toenemende volatiliteit
Een te krappe voorsprong van een

van beide partijen zal de verlieslatende
partij politiek versterken om meer tege-
moetkomingen te bedingen, zo niet
wordt er onvermijdelijk gedreigd met
een nieuw referendum, niet noodza-
kelijk in hetzelfde land. Blijkt daaren-
tegen een van de stellingen met een
ruime marge te zegevieren, dan zal de
veroorzaakte schokgolf de markten tij-
delijk ontwrichten.
Een ruime verwerping van de brexit

zal natuurlijk een golf van euforie
teweegbrengen, maar de politieke pro-
blemen die het referendum aan het
licht bracht, zullen versneld opnieuw
opdagen. De bal komt in het kamp van
de Europese instanties terecht. Gelet
op de wijze waarop die instellingen in
het verleden met problemen omgingen,
kunnen we vandaag al stellen dat het
knoeiwerk zal zijn. Markttechnisch zal
de volatiliteit overal fors toenemen.
Precies omdat menig belegger zich
heeft ingedekt of speculeerde voor een
bepaalde uitslag. Volgens ramingen
werd tegen het midden van de maand
al voor meer dan 6miljard pond (GBP)
aan posities genomen tegen de munt
zelf. Haalt de brexit het, dan zullen de
markten even panieken tot de nieuwe
Britse regering haar plan zal uitstippe-
len en bekend wordt hoe de uittocht
zal verlopen. In afwachting zullen de
juridische kantoren reuzenzaken doen
om alle contracten te herzien en aan te
passen aan de nieuwe juridische omge-
ving. We mogen niet vergeten dat het
overgrote deel van alle financiële pro-
ducten opgesteld is volgens Brits recht,
met hier en daar verwijzingen naar het
Europees recht. Die zaken moeten wor-
den geherdefinieerd. De wet van de
sterkste zal hier zegevieren.

Kwaliteit primeert
Op het rentefront zal er weinig ver-

anderen, behalve dat de markt selec-
tiever zal ontwikkelen. Kwaliteit zal
overal primeren. En gelet op de broze

Obligaties

HET DOET ER WEINIG TOE
WAT DE UITSLAG VAN HET

BREXITREFERENDUM
WORDT. VASTSTAAT DAT DE
EUROPESE UNIE ER ANDERS

ZAL UITZIEN.

Spannende week
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toestand van onze economieën, zullen
de rentetarieven trendmatig neerwaarts
gericht blijven. Dat zal echter niet gel-
den voor bedrijfspapier. Hier speelt
niet alleen de kwaliteit van de emittent
een vooraanstaande rol, de geogra -
fische verdeling van zijn activiteit is
eveneens doorslaggevend. Op de wis-
selmarkt zijn de omvangrijkste bewe-
gingen te verwachten.
Door de aanhoudende monetaire

injecties van de centrale banken is er
ontzaglijk veel bibbergeld in omloop.
Dat geld zoekt permanent de veiligste
schuilplaatsen. In beroerde tijden
stroomt het naar Japan en Zwitserland.
Die deviezen zullen fors aantrekken 
– dat is al het geval voor de yen (JPY)
– en onvermijdelijk tegenmaatregelen
uitlokken van hun monetaire autori-
teiten. Die zullen op hun beurt tussen-
komsten van andere landen veroorza-
ken, al is het maar om geen concurren-
tieel nadeel te lijden. Dat zal allemaal
chaotisch verlopen.

Onrustige kapitaalmarkten
Daardoor kunnen wispelturige koers-

bewegingen bepaalde dekkingsposities
in het gedrang brengen. Hun ver-
vroegde afwikkelingen zullen de oor-
spronkelijke bewegingen versterken
en tal van instellingen en bedrijven in

moeilijkheden brengen. Nu al, nog voor
de brexit en wegens de chaotische
koersverloop van de petroleumprijzen,
verdwijnen er veel oliemaatschappijen,
hoofdzakelijk in Noord-Amerika, met
miljarden waardeloze schuldvorde-
ringen als gevolg.
De onrust heeft de kapitaalmarkt flink

verstoord. Heel wat verschuivingen
vonden plaats, zoals gemeld naar kwa-
litatief hoogstaand papier. Met als
gevolg een verdere daling van de ren-
teschalen, zij het in een tragere tred dan
de week voordien. Het langetermijn-
papier boekte de grootste vooruitgang,
en dat in alle munten. Het is ook het
enige papier dat nog een positief ren-
dement biedt. Het bankpapier liet het
meestal afweten, nu de sector alweer
opgezadeld zit met stevige boetes
wegens interestmanipulaties.
Op de wisselmarkt gaf het GBP 1,35%

prijs. Die daling was nog meer uitge-
sproken tegenover de USD, die 0,1%
verstevigde tegenover de EUR. De JPY
klom 0,8%. De schommelingen van de
olieprijs speelden de oliemunten parten.
De Canadese dollar (CAD) verloor
0,2%, de Mexicaanse peso (MXN) 1%
en de roebel (RUB) 1,5%. De overige
grondstoffenmunten boden beter weer-
stand en wonnen allemaal terrein. Op
kop vindt men de kiwi (NZD) met

1,8%, gevolgd door de aussie (AUD)
met 0,6% en de rand (ZAR) met 0,4%.

Minder nieuwe uitgiften
Er kwamen minder nieuwe uitgiften

uit dan normaal. Dat heeft niet alleen
te maken met de onrust op de markten
wegens de brexit, het is ook een gevolg
van lastigere tijden om zich keurig in
te dekken. Emittenten brengen niette-
min leningen uit om uitstaande schul-
den vervroegd af te lossen. Dat is bij-
voorbeeld het geval bij Eutelsat (Ba1).
Het Italiaanse bouwbedrijf Salini (BB+)
verschijnt zelden op obligatiemarkt.
De lening werd echter goed onthaald,
want ze biedt 3,7% meer dan het markt-
gemiddelde.
De Canadese brouwerij Cott (zonder

rating) maakt haar debuut in EUR en
biedt 5,3% meer dan het marktgemid-
delde. De lening kan weliswaar ver-
vroegd terugbetaald worden vanaf
2019 en draagt bovendien een spens-
clausule die een rendement verschaft
dat slechts 0,5% boven een gelijklo-
pende Bund uitstijgt. De enige uitgifte
toegankelijk voor de kleine belegger
heet Sysco Corp (BBB+). Dat Ameri-
kaanse voedings- en restauratiebedrijf
biedt 1,2% meer dan het marktgemid-
delde, conform met de huidige markt-
voorwaarden. �

(*) 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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