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Vorig jaar werd een recordbedrag
van 3800 miljard USD aan fusies
en overnames aangekondigd.

Daarmee werd het recordjaar 2007
van de tabellen geveegd. De grootste
transactie was de deal van Pfizer en
Allergan in de farmasector. De farma-
en de biotechsector spanden de kroon,
samen met de technologiebranche,
telecom en uiteraard de consumptie-
goederen, met als top of the bill het
bod van AB InBev op SABMiller.

Met het bod van ChemChina op
Syngenta zijn we ook dit jaar al in de
prijzen gevallen. Al woog het nega-
tieve sentiment op de koers van Syn-
genta tegenover de biedprijs. Velen
verwachten dit jaar een nieuw record
voor fusies en overnames. Wij zijn
daar veel minder van overtuigd. We
zien er veeleer een bijkomend signaal
in dat de stierenmarkt sinds voorjaar
2009 op haar einde loopt. Zodra er een
trendommekeer op gang komt, is het
gedaan met de massale fusies en over-
names. We zagen onlangs ook meer
en meer deals die veel eigen (of nieuw
uit te geven) aandelen gebruikten en
een steeds kleinere cashcomponent.
Een veeg teken.

Drie topkandidaten
Ook al is het nattevingerwerk en zit-

ten we wellicht in de eindfase van de
fusie- en overnamekoorts, toch zien
we drie aandelen in de voorbeeldpor-
tefeuille, waarvan de kansen groter
dan gemiddeld zijn dat ze de komende
maanden worden overgenomen. Het
zijn niet toevallig waarden uit farma-
en de biotechsector:

Vertex Pharmaceuticals heeft met
Kalydeco en vooral Orkambi twee
geneesmiddelen op de markt die als
enige de zeldzame, maar zware taai-
slijmziekte (mucoviscidose) kunnen

bestrijden. De verkoopcijfers zullen de
komende jaren naar verwachting stij-
gen. Vertex is een aantrekkelijke kan-
didaat voor wie zijn pijplijn wil uit-
breiden. Maar is de hype in de farma-
en biotechwereld al niet voorbij? Ons
geduld is beperkt. Bij een bevestiging
van de trendommekeer op de beurzen
stappen we uit het aandeel.

GlaxoSmithKline (GSK). De over-
namegeruchten kwamen en gingen
de voorbije maanden. Johnson &
Johnson blijft genoemd als kandidaat-
overnemer. De naam van Reckitt
Bencki ser (met producten als Calgon,
Harpic, Woolite, Vanish, Dettol, Durex
en Nurofen) valt als kandidaat-koper
van de consumer- healthcareafdeling
(met producten als Nicorette, Senso-
dyne, Aquafresh, Voltaren en Otrivin).
GSK is een stabiele farmawaarde, die
na een moeilijke periode weer groei-
perspectieven heeft. Dat maakt het
bedrijf aantrekkelijk voor een (gedeel-
telijke) overname.

MDxHealthheeft met ConfirmMDX
en Cologuard (via partner Exact Sci-
ences) al twee diagnosticaproducten
voor prostaat- en darmkanker op de
markt. Daar zien we een gestage groei
van de verkopen. De focus ligt op de
Verenigde Staten. Ook voor andere
kankervormen worden nieuwe tests
ontwikkeld. Deels daardoor loopt
MDxHealth in de kijker en lijkt er bij
de aandeelhouders weinig weerstand
te zijn om te verkopen, als er een mooie
prijs op tafel komt.

Uiteraard kan ook op de andere bio-
techwaarden, Ablynx en Bone The-
rapeutics, een overnamebod worden
uitgebracht. Maar daarvoor lijkt het
ons nog te vroeg. Fagron is een spe-
ciaal geval. Het overnamescenario lijkt
van de baan. Of komt er toch nog ver-
rassend nieuws? �
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Het verhoopte herstel zet door,
en dat is een hele opluchting
voor aandelenbeleggers. Dat

laat ons ook toe het vooropgestelde
scenario te volgen. Zoals we vorige
week op deze pagina hebben geschre-
ven, benutten we deze herstelbewe-
ging om de portefeuille te evalueren
en de zwakste schakels te verwijderen.
De zwakste schakel in de voorbeeld-
portefeuille is Peabody Energy (lees
ook p. 7). De veel forser dan verwachte
daling van de energieprijzen heeft de
financiële positie van die groep zo ver-
zwakt, dat we er niet de trendomme-
keer mee willen maken. Vandaar het
verkooporder.

Ook de kapitaalverhoging van Arce-
lorMittal ligt ons zwaar op de maag.
Het aandeel is daardoor een verkoop-
kandidaat geworden. We gaan gelei-

delijk te werk en leggen graduele ver-
kooplimieten. Een forse koersstijging
op korte termijn lijkt uitgesloten,

gezien de aangekondigde kapitaal-
verhoging. In 2017 of later zijn er wel
weer mogelijkheden met de wereld-
wijde staalgigant. Vandaag is de druk
van de Chinese overcapaciteit in staal
te groot.

Tessenderlo Group
herontdekt

De jaarcijfers van Tessenderlo
Group zorgen voor een hernieuwde
interesse voor het aandeel. Met dank
aan het zeer sterke vierde kwartaal
(omzettoename met 17,7%). Daarmee
bevestigt Tessenderlo Group de sterke
turn-around. De operationele resul-
taten zijn flink verbeterd. De verge-
lijkbare omzet is vorig jaar met 13,5%
gestegen, tot 1,59 miljard EUR. De ver-
gelijkbare recurrente bedrijfskas-
stroom (rebitda, zonder uitzonderlijke

Herstel zet geleidelijk door

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
– 5,7% –8,0%
 – 9,7% – 6,4%

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

Aankoop: -
Verkoop: we verkopen 250 aandelen Peabody Energy tegen openingskoers dinsdag; 500 aandelen ArcelorMittal tegen openingskoers
dinsdag en 500 aandelen tegen minimaal 3,55 EUR;  5 aandelen Syngenta tegen minimaal 412,5 CHF
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elementen) klom met een fraaie 34,2%,
tot 180,4 miljoen EUR, wat een toe-
name van de rebitda-marge van 9,4
naar 11,3% inhoudt. De vergelijkbare
recurrente bedrijfswinst (rebit) nam
met 58,6% toe, tot 104,4 miljoen EUR.
Het nettoresultaat sprong 55% hoger,
naar 81,9 miljoen EUR.

Opvallend blijft wel de dominantie
van de agroafdeling in de groep
(vooral de meststoffendochter Tes-
senderlo Kerley), zeker in het resultaat.
Ze is goed voor 41% van de omzet,
maar vooral voor maar liefst 77% van
de rebitda en 110% van de rebit door
de verliescijfers in de afdeling bio-
valorisatie (gelatine en Akiolis), die
met -29,9 miljoen EUR rebit een groter
verlies leed dan in 2014. Ondanks de
beter dan verwachte cijfers en de roos-
kleurige vooruitzichten voor dit jaar
(rebitda-groei van 15 à 20%) wordt
geen dividend over 2015 uitgekeerd.

Voorlopig is er geen nieuw fusie-
voorstel voor de vorming van één Bel-
gische industriële groep Picanol Tes-
senderlo Group. CEO en referentie-
aandeelhouder Luc Tack werkt aan
een nieuw voorstel dat een aantal onte-
vreden Tessenderlo-aandeelhouders
over de streep moet trekken. We blij-
ven van oordeel dat, tegen gunstigere
voorwaarden, de vorming van één
industriële groep een goede zaak is
voor de aandeelhouders van Tessen-
derlo.

Tessenderlo Group blijft de komende
jaren dan ook een basiswaarde voor
de voorbeeldportefeuille. Het advies
luidt, minstens tot de bekendmaking
van nieuwe fusievoorwaarden, koop-
waardig (rating 1B). �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

Consumptie middenklasse opkomende
landen

� Barco: jaarcijfers 2015 waren beter dan
verwacht, maar vooruitzichten minder

� Itau Unibanco Holding: jaarcijfers waren
meevaller

� Solvay: koers zwaar onder druk door
adviesverlagingen; goedkoopste
Europese chemieaandeel; jaarcijfers 25
februari

Energie

� Peabody Energy: verkooplimiet;
resultaten ver onder de verwachtingen
(lees p. 7)

� PNE Wind: strijdbijl met aandeelhouder
Volker Friedrichsen is begraven (update)

� Uranium Participation:onderwaardering
van 20% tegenover intrinsieke waarde

� Velcan: kreeg milieuvergunning voor het
Meureubo 2-project in Indonesië

Goud en metalen

� ArcelorMittal: wil kapitaal verhogen met
3 miljard USD; adviesverlaging en
graduele verkooplimiet (update)

� Franco-Nevada: sloot streamingdeal
met Glencore voor 500 miljoen USD; wel
10% verwatering

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs
(update)

� Rio Tinto: bespreking jaarcijfers (lees p.
6)

� Umicore: jaarresultaten positief
onthaald; dividendverhoging

Landbouw

� Potash Corp.: cijfers Q4 onder
verwachtingen; positie verder
uitgebouwd; koers eindelijk in herstel

� Sipef: jaarcijfers 2015 bevatten geen
verrassingen (lees p. 5)

� Suedzucker: resultaten Q3 van boekjaar
2015-2016 lieten onvoldoende
beterschap zien

� Syngenta: vriendschappelijk
overnamebod ChemChina

� Tessenderlo: forse koersherstel na
sterke jaarcijfers 2015, zie hierboven
(update)

Vergrijzing

� Ablynx: New England Journal of Medicine
publiceert Ablynx fase II-resultaten met
Caplacizumab, potentieel geneesmiddel
tegen TTP, zeldzame
bloedstollingsziekte; jaarcijfers 25
februari (update)

� Bone Therapeutics: businessupdate,
weldra bespreking (update)

� Fagron: gaat kapitaalverhoging van
220 miljoen EUR doorvoeren

� GlaxoSmithKline: meevallende jaarcijfers

� MDxHealth: jaarcijfers 2015 in lijn;
verwacht 30 à 50% groei dit jaar,
weldra bespreking (update)

� Vertex Pharmaceuticals: cijfers Q4
boven verwachting; koers mee onderuit
met Amerikaanse biotech; we hebben
nog even geduld (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
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Picanol

P icanol heeft een uitstekend jaar
achter de rug. De weefmachi-
neproducent haalde in 2015 de

op één na hoogste omzet in zijn
geschiedenis, en de hoogste winst ooit.
Wel moeten we nog eens onderstrepen
dat 2014 een moeilijker jaar was
(omzetdaling met 25,3%, tot 418,2 mil-
joen EUR tegenover het recordjaar
2013). Maar vorig jaar steeg de omzet
van Picanol opnieuw met 21%, tot
529,3 miljoen EUR. In volumetermen
is zelfs sprake van 37% groei, maar
voor een aantal contracten heeft Pica-
nol marge ingeleverd.

De afdeling Weaving Machines
(omzet +32%) groeide dubbel zo hard
als de divisie Industries (+16%). De
erg lage landbouwprijzen doen de
boeren beknibbelen op de aankoop
van landbouwwerktuigen en ook uit
de mijnbouwsector is er minder vraag.
De bedrijfswinst (ebit) klom van 54,2
naar 83,6 miljoen EUR of +54,2%. De
nettowinst op groepsniveau haalt het
recordcijfer van 85,7 miljoen EUR (4,84
EUR per aandeel), waarvan 25,1 mil-
joen EUR afkomstig van Tessenderlo
Group. De chemiegroep draagt dus
afgerond 29% bij tot het resultaat van
Picanol.

U weet intussen dat er fusieplannen
zijn tussen Picanol en Tessenderlo
Group, met de bedoeling te komen tot

één industriële groep, Picanol Tessen-
derlo Group. Die plannen zijn voor-
lopig nog niet voorgelegd ter goed-
keuring, omdat een aantal Tessen-
derlo-aandeelhouders hun ongenoe-
gen hebben geuit en dreigden de deal
te blokkeren. Referentie-aandeelhou-
der en CEO Luc Tack werkt aan een
nieuw voorstel dat Tessenderlo Group
hoger waardeert dan de oorspronke-
lijke 31,5 EUR per aandeel (premie
van 17,5% tegenover de koers op
moment van aankondiging) of de acti-
viteiten van Picanol lager waardeert
dan een waarde van 811,6 miljoen
EUR, zoals in het oorspronkelijke
voorstel.

Als het te verwachten aangepaste
voorstel ooit door beide algemene ver-
gaderingen wordt goedgekeurd, krijgt
Picanol de nieuwe naam Picanobel en
wordt het een monoholding, zoals
Tubize dat is voor UCB en Solvac voor

Solvay. Een familiale controleholding
(Picanobel zal bij goedkeuring wellicht
meer dan 50% van Picanol Tessen-
derlo Group bezitten en de facto dus
controleren), waarop traditioneel ook
een stevige korting ten opzichte van
de intrinsieke waarde wordt geplakt.
Met een goed gevuld orderboek kan
het management een nog beter 2016
vooropstellen. Dat betekent een jaar-
omzet in de buurt van het absolute
recordjaar 2013 (afgerond 560 miljoen
EUR omzet) en een nieuw record -
resultaat dankzij de extra bestellingen
door een succesvolle ITMA-beurs in
Milaan (vergelijkbaar met Olympische
Spelen in sportwereld) vorig najaar.

Ook op lange termijn blijft er reden
tot optimisme. Een gezin in de Brazi-
liaanse favella’s bezit slechts zeven
verschillende kledingstukken, een
westers middenklassegezin gemid-
deld 220. Of omgerekend van 0,5 kilo-
gram textiel richting 22 kilogram
gemiddeld voor een Europeaan en 
26 kilogram voor een gemiddelde
Amerikaan. �

Conclusie
Het resultaat over 2015 overtrof onze
verwachting van 4,5 EUR per aandeel.
Voor 2016 mogen we nu al voorzichtig
mikken op 5 à 5,5 EUR per aandeel.
De waardering is dus verre van over-
dreven. Voor de koersontwikkeling op
korte termijn is het uitkijken naar de
aangepaste fusievoorwaarden en de
marktreactie daarop.
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Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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LANDBOUW

Sipef

De Antwerpse plantagegroep
Sipef presteerde jaarresultaten
die in de lijn van de laag

gespannen verwachtingen lagen. Dat
heeft alles te maken met de forse terug-
val van de palmolieprijs het afgelopen
jaar. Uiteindelijk strandde de gemid-
delde prijs in 2015 op 622 USD per ton,
een daling met 24,2% tegenover 2014
(821 USD per ton).

Gelukkig steeg de palmolieproductie
op jaarbasis met 8,35%, tot 268.488 ton.
In het vierde kwartaal bedroeg de toe-
name zelfs 11,28%, tot 69.472 ton. De
eigen productie steeg op jaarbasis met
8,62%, tot 219.623 ton. De mature plan-
tages in Indonesië –Tolan Tiga in
Noord-Sumatra en Agro Muko in
Zuid-Sumatra– zetten een sterk vierde
kwartaal neer: Tolan Tiga +13,55%,
tot 15.145 ton, en op jaarbasis +5,16%,
tot 65.895 ton, Agro Muko +10,47%,
tot 18.499 ton, en op jaarbasis -0.08%,
naar 77.704 ton. De jonge plantages
van UMW en TUM in Noord-Sumatra
-5807 ton of +35,51% en 19.530 ton of
+42,29% op jaarbasis- en van Hargy
Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea
(PNG) -16.524 ton of +8,21% en 56.494
ton of +12,97% op jaarbasis-, realiseer-
den een sterke productiegroei.

Om de verwerkingscapaciteit van de
molens optimaal te benutten, kocht
Sipef extra palmolievruchten aan bij

derden. Daar zien we een toename op
jaarbasis van +7,15%, tot 48.865 ton.
De omzet daalde met 21%, tot
225,9 miljoen USD. De productiekosten
bleven goed onder controle door kos-
tenbeheersing en de daling van de
lokale munten tegenover de Ameri-
kaanse dollar. De brutowinst zakte
met 44%, tot 44,2 miljoen USD, waarbij
het aandeel van palmolie terugviel van
91,1% naar 85,8%. De aanhoudend
zwakke prestatie van de rubberacti-
viteiten zorgde in 2015 voor een nega-
tieve brutowinst van 1,4 miljoen USD.
Positief is dat Sipef er onlangs in
slaagde de verouderde rubberplanta-
ges in PNG (Galley Reach) ongeveer
tegen de boekwaarde (7 miljoen USD)
te verkopen. De nettowinst daalde met
59,8%, tot 21,1 miljoen USD. Het bruto -
dividend daalt op basis van een onver-
anderde pay-outratio omtrent 30%
naar 0,6 EUR per aandeel, tegenover

1,25 EUR per aandeel vorig jaar.
Sipef plantte in 2015 2185 extra hec-

tare (ha) palmplantages (groepstotaal
eind 2015 omtrent 57.900 ha), met de
onverminderde ambitie om het areaal
het komende decennium zonder struc-
turele schuldopbouw uit te breiden
tot minstens 75.000 hectare. Het groei-
tempo zal door de lagere inkomsten
wel vertragen, met klemtoon op Indo-
nesië (Musi Rawas). De nettoschuld-
positie verdubbelde het voorbije jaar
immers tot 50,5 miljoen USD. De eigen
palmolieproductie –vrijwel stabiel in
januari, verwachte lichte toename in
2016– had niet te lijden onder het weer-
fenomeen El Nino, maar Sipef ziet wel
een duidelijk effect in de markt, met
een stijging van de prijs (momenteel
667 USD per ton) tot gevolg. Veel meer
opwaarts potentieel ziet het bedrijf op
korte termijn evenwel niet. Tot nog toe
werd 27% van de verwachte productie
verkocht tegen 649 USD per ton. �

Conclusie
Sipef verwacht dit jaar op basis van
de huidige prijzen een licht lager resul-
taat dan in 2015. We zien in het hui-
dige, lage koersniveau slechts een
beperkt neerwaarts risico. Voor hogere
koersen is het evenwel wachten op
positieve prijsprikkels, die het onver-
minderde opwaartse potentieel op
langere termijn naar boven kunnen
halen. We behouden onze positie in
de voorbeeldportefeuille.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Rio Tinto

In navolging van andere grondstof-
fengroepen kondigde ook Rio Tinto
een dividendverlaging aan. Rio

Tinto is de tweede mijngroep ter
wereld. Ze heeft een zogenoemd pro-
gressief dividendbeleid. Dat betekent
dat het bedrijf ernaar streeft de aan-
deelhoudersuitkering elk halfjaar op
te trekken. Ondanks de moeilijke
marktomstandigheden slaagde het tot
nu in dat opzet. Over 2015 keerde het
2,15 USD per aandeel of 4,1 miljard
USD aan dividenden uit. Een jaar eer-
der was dat nog 3,7 miljard USD. Daar-
naast kocht de groep vorig jaar ook
voor 2 miljard USD aan eigen aandelen
in. Ze financierde een deel van die
aandeelhoudersuitkering door extra
schulden aan te gaan, omdat de kas-
stromen als gevolg van de lage grond-
stoffenprijzen niet langer volstaan om
zowel de investeringen als de divi-
denden te dekken.

Lenen voor dividenden mag dan
bedrijfseconomisch niet erg logisch
klinken, het is de jongste jaren wel
schering en inslag bij de grote grond-
stoffengroepen en ook in de oliesector.
Rio Tinto kon zich dat ook permitte-
ren. De schuldgraad kwam niet boven
de eigen vooropgestelde limiet van
30% en de nettoschuld bleef ook onder
de grens van twee keer de bedrijfs-
kasstroom (ebitda). De groep kon zijn

gulle dividendbeleid in principe dus
nog wel een tijdje volhouden. Toch is
Rio Tinto nu ook overstag gegaan voor
de druk van de kredietbeoordelaars
en de aandeelhouders die erop aan-
sturen om zo veel mogelijk liquiditei-
ten in het bedrijf te houden. Rio laat
het dividend niet helemaal los, maar
streeft naar een uitkeringspercentage
van 40 tot 60% van de aangepaste
winst.

Investeerders moeten dus nog
afwachten hoeveel dividend er nog
zal overblijven maar het zal in elk
geval niet minder dan 1,1 USD per
aandeel zijn of dus maximaal een hal-
vering tegenover 2015. Analisten spe-
culeren dat Rio met een deel van de
vrijgekomen middelen activa van sec-
torgenoten zal aankopen. Rio reali-
seerde in 2015 een onderliggende
winst van 4,5 miljard USD, tegenover
nog 9,3 miljard USD een jaar eerder.

Door diverse afschrijvingen en waar-
deverminderingen dook het netto -
resultaat 866 miljoen USD in het rood.
IJzererts, waarvan de prijs vorig jaar
naar het laagste peil sinds 2009 terug-
viel, leverde vorig jaar een bijdrage
van 3,8 miljard USD aan de ebitda. De
aluminiumactiviteiten droegen voor
1,1 miljard USD bij. Kleinere bijdragen
waren er van koper, steenkool en dia-
mant. Rio mikt voor 2016 op 1 miljard
USD aan kostenverlagingen, tegen-
over 750 miljoen USD vorig jaar. De
kapitaaluitgaven daalden vorig jaar
naar 4,7 miljard USD, het laagste cijfer
sinds 2010. In 2014 werd nog 8,2 mil-
jard USD aan investeringen gespen-
deerd. Dit en volgend jaar zullen de
uitgaven in de buurt van 4 en 5 miljard
USD uitkomen. De nettoschuldpositie
van Rio bedroeg eind vorig jaar
11,7 miljard USD. �

Conclusie
Hoewel het financieel strikt gezien
niet hoefde, voerde Rio Tinto toch een
dividendverlaging door. Toch zitten
we nog steeds in de buurt van 4% divi-
dendrendement (bruto). Operationeel
blijft Rio Tinto op korte termijn
afhankelijk van de evolutie van de
grondstoffenprijzen. Het aandeel is
sinds het dieptepunt van vorige maand
al met ruim 25% gestegen. Vandaar
de adviesverlaging.

Europese aandelen

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

Peabody Energy

De toekomst begint er steeds
grimmiger uit te zien voor Pea-
body Energy, de grootste Ame-

rikaanse steenkoolproducent. De
omgekeerde aandelensplitsing van
oktober vorig jaar, waarbij vijftien
oude aandelen werden ingeruild voor
één nieuw aandeel, bracht geen soe-
laas. Er zijn steeds meer signalen dat
de steenkoolgroep dezelfde weg
opgaat als sectorgenoten Walter
Energy, Alpha Natural Resources en
Arch Coal, die het faillissement of een
tijdelijke bescherming tegen schuld-
eisers aanvroegen.

Zover is het voorlopig nog niet, maar
er dringen zich op korte termijn dan
wel maatregelen op. De achilleshiel
van Peabody is de hoge schuldpositie
van 6,3 miljard USD. Het grootste deel
daarvan is het gevolg van de over-
name van MacArthur Coal (4,9 miljard
USD) in 2011, toen de steenkoolprijs
nog veel hoger noteerde. Ongeveer
een kwart van deze schuld moet in
november van dit jaar worden afbe-
taald. Het grootste gedeelte volgt pas
na 2020. De kasstromen zijn al sinds
het tweede kwartaal van vorig jaar
negatief en ook met de beschikbare
liquiditeit gaat het de verkeerde kant
op.

De kredietlijn van 1,65 miljard USD
werd al volledig aangesproken en

begin deze maand was er nog maar
iets meer dan 900 miljoen USD in kas.
Een deel daarvan is bovendien al gere-
serveerd voor eerder afgesproken
investeringen. Peabody heeft een aan-
tal financiële partijen in de arm geno-
men om de schulden te herschikken,
maar tot nog toe werd geen overeen-
komst bereikt met de schuldeisers.

De steenkoolgroep moest in het 
laatste kwartaal van vorig jaar het
negende opeenvolgende kwartaalver-
lies opbiechten. Het verlies liep op tot
9,27 USD per aandeel en over het vol-
ledige boekjaar dook Peabody zelfs
29,55 USD per aandeel in het rood.
Naast de hoge schuldenlast is vooral
de dalende verkoop het grootste pro-
bleem van de groep. De omzet nam
in het vierde kwartaal met 22% af, tot
1,31 miljard USD door lagere prijzen
en een afname van de output. Peabody
produceerde in het vierde kwartaal

met 57,9 miljoen ton een tiende minder
steenkool dan een jaar eerder. Over
heel 2015 daalden de omzet (6,79 mil-
jard USD) en de output (228,8 miljoen
ton) met 17,4 en 8,4%. De aangepaste
bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in
het vierde kwartaal naar 53 miljoen
USD, ruim de helft onder de verwach-
tingen, tegenover nog bijna 208 miljoen
USD een jaar eerder. Op jaarbasis was
er een achteruitgang met bijna de helft,
tot 435 miljoen USD.

Voor 2016 wordt een verder daling
van de output naar 195 tot 210 miljoen
ton vooropgesteld. Vooral in de Ver-
enigde Staten zal de output lager uit-
komen door strengere milieuregels,
maar ook door de lagere aardgasprij-
zen. Dat is een tegenvaller, want de
Amerikaanse activiteiten brengen de
hoogste kasstromen op voor de groep.
In Australië is evenmin beterschap in
zicht, nu de prijs van steenkool voor
staal is teruggevallen naar het laagste
peil in meer dan tien jaar. �

Conclusie
Het is voor Peabody van het grootste
belang dat er op korte termijn een
schuldherschikking komt. Anders
dreigt het dezelfde weg op te gaan als
de vele sectorgenoten die de afgelopen
twee jaar de handdoek in de ring heb-
ben gegooid. Operationeel is er geen
onmiddellijk zicht op beterschap. Van-
daar de adviesverlaging. Enkel om spe-
culatieve redenen (schuldherschikking)
kunnen posities worden aangehouden.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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De Europese Unie kampt met een
heleboel problemen. De Euro-
pese instanties en de leiders van

de lidstaten zijn zelden in staat die
daadwerkelijk op te lossen. Ook de
voorbije Europese top illustreerde dat.
Heel belangrijke punten, zoals de toe-
komst van het Schengenverdrag, de
problematiek van de vluchtelingen en
de slabakkende economie werden niet
of amper behandeld. Alle aandacht
ging naar het vermijden van een brexit.

City aan boord houden
Officieel ging het om het behoud van

Groot-Brittannië binnen de Unie, maar
in het achterhoofd speelt vooral de
gedachte om de City te vrijwaren van
enige inmenging van de Europese
instanties. Elke vooraanstaande bank
in de wereld heeft een actieve verte-
genwoordiging in de Londense City.
Alle belangrijkste financiële plannen
en producten komen uit de City. Zij
bepaalt ook de kortetermijnrente in zo
goed als alle munten. Straffer nog, het
leidinggevende rentetarief voor de
eurozone, dat van de Duitse Bund,
wordt in de City bepaald, niet in Frank-
furt. Het is dus van groot belang dat
de City binnen het bereik van Europa
blijft en vice versa. Niemand weet wat
er zou gebeuren met al die bankverte-
genwoordigingen als de Britten plots
beslissen de Unie te verlaten. Want
noch Frankfurt, noch Parijs, noch
Luxemburg zijn in staat om die verte-

genwoordigingen te onthalen.
De afgesproken tegemoetkomingen

blijven marginaal en zullen de Britse
kiezers mogelijk niet over de streep
trekken. Het schouwspel afgelopen
weekend heeft de geloofwaardigheid
en de ernst waarmee de Europese lei-
ders met problemen omgaan niet
bevorderd. Al jarenlang sluiten ze wan-
kele compromissen af en durven ze de
ware problemen nooit daadwerkelijk
aan te pakken. Dit was geen uitzonde-
ring. Volgende weekeinde is er in Sjang-
hai de bijeenkomst van de G-20. De
kans is klein dat men zich daar over
het lot van het pond (GBP) of de euro
(EUR) zal bekommeren. Centrale ban-
kiers zullen eerder akkoorden afsluiten
om elkaar te steunen. Zij dienen samen
te werken om de heropflakkering van
de heersende valutaoorlog de kop in
te drukken. En dat kan niet langer met
negatieve rentetarieven.

Negatieve rente
ondoeltreffend

Negatieve rentetarieven maken het
sparen ondoeltreffend. Niemand haalt
er voordeel uit om zijn spaargeld op
een bankrekening achter te laten als hij
daarvoor moet betalen. Zo’n beleid
spoort de spaarders aan om hun geld
uit het bankwezen weg te halen. De
geplande afschaffing van de grootste
bankbiljetten zal daaraan niets veran-
deren. Integendeel: zo’n beslissing kan
alleen maar argwaan wekken. We

mogen nooit vergeten dat het ware
geld uitsluitend uit muntstukken en
bankbiljetten bestaat. Al het overige is
geen geld, maar een belofte om, op aan-
vraag, het in geld om te zetten. Als de
bankinstelling haar belofte niet naleeft,
om welke reden ook, is men zijn geld
kwijt. Wat onlangs in Cyprus en in
Griekenland gebeurde, bewees dat al.

Banken moeten vermijden dat spaar-
ders hun tegoed afhalen. Zolang de
overige spaarformules evenmin aan-
trekken, kunnen ze dat gevaar beteu-
gelen. De laatste verklaringen van de
centrale bankiers laten echter weinig
hoop over. In Europa zal de rente ver-
der dalen, net zoals in Japan. In de Ver-
enigde Staten wordt de stijging voor-
lopig stopgezet en kan ze zelfs van rich-
ting veranderen als het economische
herstel slabakt. In Groot-Brittannië treu-
zelt de Bank of England om haar beleid
te verstrakken zoals ze eind vorig jaar
liet verstaan.

Veranderen van tactiek
Westerse centrale banken, willen ze

hun huidig beleid voortzetten, zullen
binnenkort minderwaardig, zelfs waar-
deloos bankpapier als onderpand aan-
vaarden. Zij geven vers geld uit in ruil
voor erkende leningen. Door hun beleid
romen ze de markten af en bevorderen
ze een nooit geziene koersvolatiliteit.
Ze bemoeilijken ook onrechtstreeks de
saneringsplannen van de banken. Die
moeten allerhande volwaardige activa
in pand kunnen geven om hun verbin-
tenissen te dekken. De balansen van

Obligaties

Euro onder druk
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de meeste banken verklappen niets
over de moeilijkheden die ze onder-
vinden.

Een van de grootste Europese banken
bezit voor ongeveer 50.000 miljard dol-
lar (USD) aan allerlei afgeleide produc-
ten, tegenover een balanstotaal van
slechts 23 miljard. Om die gigantische
verbintenissen te reduceren, moet de
bank haar posities geruisloos kunnen
doorrollen. Dat vergt geld. Dat gebeurt
met de spaarcenten, zonder dat de reke-
ninghouders daarvan iets merken. Een
bank is de instelling bij uitstek die gede-
poneerd geld gebruikt voor andere
doeleinden. Maar als de deposito’s ver-
dwijnen, verkeert de bank in de onmo-
gelijkheid die activiteit voort te zetten.
Willen de centrale banken zoiets ver-
mijden, dan moeten ze stoppen met de
rentetarieven neerwaarts te duwen. In
plaats van onbetrouwbare schuld -
bekentenissen als pand te aanvaarden,
kunnen ze dat geld het beste recht-
streeks uitdelen aan de bevolking. Dat
zou economisch doeltreffender zijn.

Grondstoffenmunten gewild
Op de wisselmarkt hebben niet alleen

de verklaring van Mario Draghi, het
hoofd van de Europese Centrale Bank,
maar ook de publicatie van de notulen
van vroegere bijeenkomsten iedereen
ervan overtuigd dat een verdere ver-
soepeling van het beleid op til is. De
EUR werd onmiddellijk afgestraft. Hij
verloor 1,6% tegenover de USD. Zijn
Japanse ambtgenoot had minder suc-
ces. Niemand gelooft nog in zijn
bekwaamheid. De yen (JPY) klom 1,3%
hoger. De Chinese yuan (CNY) klom
2,4%, nu de Chinese centrale bank de
kredietvoorwaarden in het land ver-
soepelde. Het kortstondige herstel van
de grondstoffenprijzen werd duchtig
benut door alle munten die ervan
afhangen. Zo won de roebel (RUB) niet
minder dan 5,2%, de rand (ZAR) 4,6%,
de Canadese dollar (CAD) 2,8%, de
Australische (AUD) 1,9%, de Noorse
kroon (NOK) 1,5%. Op de kapitaal-
markt blijft de onrust hoogtij vieren.
Er was geen algemene trend te bespeu-

ren. Ondanks de dalende rentetarieven
– ze staan op hun historische minimum
– boerde het langetermijnpapier slecht.
Obligaties van mijnen, grondstoffen-
makelaars en producenten van scha-
liepetroleum boekten winst, de andere
grondstoffenwaarden deden een pas
achteruit. Het rommelpapier hield beter
stand dan de weken voordien, maar
de trend bleef neerwaarts gericht.

De activiteit hernam op de primaire
markt. Banken blijven druk in de weer.
Apple bracht negen leningen uit voor
een totaalbedrag van 12 miljard USD.
Geen enkel stuk richtte zich tot de kleine
belegger. Voor hen bracht alleen het
Zwitserse farmabedrijf Roche (A1) een
zevenjarige lening uit in EUR. De voor-
waarden zijn technisch correct, maar
weinig aantrekkelijk. De uitgifte kan
op elk ogenblik vervroegd worden
terugbetaald tegen een prijs die een
rendement waarborgt dat 0,1% hoger
ligt dan dat van de Bund op zeven jaar
(Spensclausule). Men vindt vandaag
beter op de secundaire markt. �

(*) 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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