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Onze favoriete tien aandelen
voor de tweede helft van 2016
zijn gebaseerd op onze basis-

thema’s, zoals edelmetalen, landbouw
en stabiele dividenden. Dat verklaart
waarom we zeven aandelen uit onze
top tien van eind vorig jaar behouden,
hoewel ze de afgelopen maanden al
beter dan het marktgemiddelde heb-
ben gepresteerd.

Top vijf binnenland
1. Sipef.Dankzij het weerfenomeen

El Niño, dat de landbouwproductie
vooral op het zuidelijk halfrond
beperkt, zien we ook voor de palm-
olieprijs een prijsherstel dit jaar, na
enkele jaren van prijsdalingen. Dat
kan zich nog beter vertalen in de koers-
ontwikkeling van de Antwerpse plan-
tagemaatschappij.
2. Umicore is al een van de betere

Bel-20-waarden dit jaar. De recycla-
geactiviteit blijft van wereldklasse en
we geloven nog altijd in de groei van
Umicore, zeker nu we een verder her-
stel van edelmetaalprijzen in 2016 ver-
wachten. Onze favoriete Bel-20-
waarde voor de komende zes maan-
den.
3. Ablynx. We beschouwen Ablynx

als een erg beloftevol Belgisch biotech-
bedrijf. Na de positieve resultaten voor
het potentiële middel tegen longin-
fecties die worden veroorzaakt door
RSV bij jonge kinderen, is het deze
zomer uitkijken naar de cruciale fase
II-resultaten voor het reumamiddel.
Positieve studieresultaten zullen het
Gentse biotechbedrijf voluit op de
internationale kaart zetten. Maar het
blijft biotech, dus met een hoger risico.
4. Barco.Aandelen die minstens een

stabiel dividend uitkeren, blijft een
van onze basisthema’s. Het West-
Vlaamse technologiebedrijf moet daar-

toe meer dan in staat zijn dankzij zijn
riante kaspositie, die een derde van
de beurskapitalisatie dekt. Een van de
stabielste Belgische aandelen.
5. EVS. Het EK Voetbal is volop

bezig en in augustus komen de Olym-
pische Spelen eraan. Het orderboek
van EVS raakt bovendien weer beter
gevuld. Het dieptepunt van de cyclus
ligt achter ons.

Top vijf buitenland
1. Anglo-Eastern Plantations is net

zoals Sipef een palmolieplantage-
groep, met het verschil dat de koers
van het aandeel dit jaar, onder meer
door een onverwacht stevige divi-
dendverlaging, nog verder is gedaald,
ondanks het herstel van de palmolie-
prijs. Daarom is het aandeel een
nieuwkomer in de selectie.

2. Silver Wheaton is een streaming-
bedrijf, hoofdzakelijk in zilver, met
ruim twintig afnameovereenkomsten
en bijna tien ontwikkelingsprojecten.
Er is al flink wat herstel, maar er blijft
nog heel wat potentieel.
3. Franco-Nevada, het grootste roy-

alty- en streamingbedrijf, deelt onze
mening dat de edelmetaalprijzen dicht
bij een bodem staan. Het bedrijf sloot
onlangs heel wat nieuwe streaming-
overeenkomsten met mijnbouwbe-
drijven af.
4. Potash Corp. Ook de grootste

meststoffenproducent ter wereld lijdt
onder de daling van de inkomens van
de landbouwers. Ook hier kunnen
prijsstijgingen van landbouwgrond-
stoffen voor een ommekeer zorgen.
Bovendien keert het bedrijf in afwach-
ting een hoog dividend uit.
5. Royal Dutch Shell. De Europese

oliegigant betaalt een stabiel en hoog
dividend. Bovendien lijkt het erop dat
de olieprijs een bodem heeft bereikt. �
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RETAIL

Inditex

Inditex (voluit Industria de Diseño
Textil) is de maatschappij boven de
succesvolle kledingketen Zara. Het

aandeel maakte enige tijd deel uit van
de voorbeeldportefeuille. Inditex werd
drie jaar geleden vijftig. Het werd
opgericht door Amancio Ortega
Gaona, die intussen zowat de rijkste
Europeaan is, als producent van
dameskleding. De groep kreeg een
wending in 1975 toen in La Coruña
(Galicië) de eerste Zara-winkel open-
ging. De eerste winkel buiten Spanje
kwam er in 1988, in Porto. Het jaar
nadien werd een eerste vestiging in
New York geopend. Vandaag zijn er
wereldwijd ruim 2000 Zara-winkels,
op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in
populaire steden van 88 landen.

Hoewel de groep afgerond 2 op
3EUR omzet haalt uit de Zara-winkels,
bestaat ze uit acht merken, met ook
Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed-
en badlinnen) en Uterqüe. Er zijn 7085
verkooppunten in 91 markten en ruim
150.000 personeelsleden. De beurs-
gang volgde in het voorjaar van 2001.
Inditex groeide uit tot een fraai groei-
verhaal, waarbij elk jaar sinds de IPO
de winst van het jaar voordien werd
overtroffen.

Wat maakt van Inditex zo’n sterk
groeiverhaal? Precies het flexibele,

geïntegreerde businessmodel, waarbij
design, productie, logistiek en verkoop
perfect op elkaar zijn afgestemd. De
laatste modetrends worden meege-
nomen door het ontwerpen van liefst
36.000 nieuwe items per jaar. Twee tot
zes keer per week worden de winkels
met de nieuwste items bevoorraad.
Die winkels bevinden zich op voor-
aanstaande locaties en bieden een
goede prijs-kwaliteitverhouding.
Feedback van klanten zorgt voor even-
tuele bijsturing van de collecties. 
Binnen 24 tot 48 uur worden bestel-
lingen van winkels overal ter wereld
geleverd.

Dat groeiverhaal is ook op de Madri-
leense beurs niet onopgemerkt voor-
bijgegaan. Het aandeel haalde de voor-
bije vijf jaar een return van 165%, ter-
wijl de IBEX-index bleef steken op
+10%. In het eerste kwartaal van het
boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 31

januari) werd een omzet van 4,88mil-
jard EUR, of 12% meer dan in dezelfde
periode vorig jaar gerealiseerd. De
nettowinst is in de eerste drie maanden
met 6% geklommen, tot 554miljoen
EUR, wat boven de gemiddelde ana-
listenverwachting van 541miljoen
EUR lag. De brutowinst steeg met 9%,
negatief beïnvloed door wisselkoers-
schommelingen, waardoor de bruto-
marge zakte van 59,4 naar 58,1%. De
omzetgroei bij constante wisselkoersen
bedroeg liefst 17%. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) steeg met 7%, van 895
naar 955miljoen EUR.

Bij de start van het lopende tweede
kwartaal van het boekjaar bedroeg de
omzetgroei 15% bij constante wissel-
koersen, wat erop wijst dat de stevige
omzetgroei wordt vastgehouden. Indi-
tex heeft 5miljard EUR cash staan op
de balans en verhoogt elk jaar het divi-
dend, maar is slechts eigenaar van
enkele winkels, voor de rest is er tel-
kens een leasingcontract. �

Conclusie
Inditex is zonder discussie topkwa-

liteit, maar tegen 29 keer de verwachte
winst voor 2016-2017 en 26 keer die
voor 2017-2018, en een verwachte ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 17 is het aandeel erg duur.
Vandaar dat we van elk opleving zou-
den gebruikmaken om de positie in
het aandeel af te bouwen.

Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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ENERGIE

Total

Het eerste kwartaal van 2016 was
een uitermate geschikte peri-
ode om de winstgevendheid

van de olieproducenten te testen. De
olieprijs zakte weg tot gemiddeld
33,9dollar (USD) per vat. Dat is 37%
lager dan in dezelfde periode vorig
jaar. De daling van de aangepaste net-
towinst met 37% in het eerste kwartaal
bij Total liegt er niet om, maar in ver-
gelijking met andere westerse olie -
bedrijven bleef de rendabiliteit nog
het best overeind. Die grote spelers
mogen er ook een kaars voor branden
dat de winstmarges in de petrochemie
hoge toppen scheren, waardoor geïn-
tegreerde groepen als Total de klap
van de lagere olieprijzen enigszins
kunnen temperen. Die marges in de
petrochemie koersen intussen 25%
onder hun piekniveau van vorig jaar,
maar zouden toch op peil moeten blij-
ven.

In de ontginningsactiviteit zag Total
zijn bedrijfswinst (ebit) met maar liefst
91% dalen, tot amper 142miljoen EUR
in het eerste kwartaal. Dankzij enkele
fiscale meevallers daalde de nettowinst
slechts met 63%. Total kon erger voor-
komen door de productie op te drijven
met 4%. De strategie van Total van de
voorbije jaren om fors in de exploratie
te investeren, vertaalt zich nu in hogere
productieniveaus. Op die manier zijn

echter veel miljarden dollars gevloeid
naar projecten waarvan de rendabili-
teit door de lager olieprijs ondermaats
is. Het recente herstel van de olieprijs
komt Total dus bijzonder goed uit.
Het investeringsbudget werd echter
fors teruggeschroefd. Jaarlijks zal nog
18 tot 19miljard USD geïnvesteerd
worden, tegenover ruim 25miljard
EUR de voorgaande jaren. Dat moet
de kasstromen beschermen.

Die kasstromen zijn van essentieel
belang om op termijn het dividend op
het huidige peil te handhaven. Een
prioriteit voor de aandeelhouders en
dus ook voor het management. Vorig
jaar volstonden de kasstroom uit de
bedrijfsactiviteit (20miljard USD) niet
om zowel de netto-investeringen
(20,5miljard dollar) als het dividend
(2,8miljard USD) te financieren. Ook
het eerste kwartaal van 2016 vertoonde
een ongezonde kasstroom. Operatio-

neel kwam er slechts 1,9miljard USD
in het laatje, maar ging er 3,9miljard
USD naar nieuwe investeringen. Daar-
tegenover staat dat Total over een pak
cashreserves beschikt en dat de balans
solide is. Het dividend komt dus niet
meteen in het gedrang, maar op ter-
mijn moet de olieprijs zich verder her-
stellen om met een gerust gemoed de
dividendcoupon te knippen.

Om op termijn minder afhankelijk
te worden van de grillen van de olie-
prijs, investeert Total in een nieuwe
divisie rond aardgas, duurzame ener-
gie en elektriciteit. Total wil daarin
binnen twintig jaar een topspeler zijn
en een dichte band opbouwen met de
klant, die ook zelf steeds meer ener-
gieproducent wordt. Daarvoor nam
Total onlangs de Belgische energie-
handelaar Lampiris over en eerder
ook voor 950miljoen EUR Saft Groupe,
een producent van batterijen voor
industrieel gebruik. �

Conclusie
De hogere productie en de nog altijd
mooie marges in de petrochemie helpen
Total om als een van de beste bedrijven
in de sector de lage olieprijzen te over-
bruggen. De waardering is interessant
met een koers-winstverhouding van
16 voor dit jaar en het brutodividen-
drendement van 5,5%. Op termijn is
een verder herstel van de olieprijs wel
een must om de aandeelhouders vol-
doende te kunnen vergoeden.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A



LANDBOUW

Archer Daniels
Midland

S inds ons koopadvies van eind
2015 steeg het aandeel van de
Amerikaanse landbouwreus

Archer Daniels Midland met 15%.
Nochtans rapporteerde ADM voor de
derde opeenvolgende keer tegenval-
lende kwartaalcijfers. De grootste afde-
ling is de logistieke afdeling landbouw-
diensten (kopen, bewaren en trans-
porteren van landbouwgewassen). De
omzet zakte tegenover het eerste kwar-
taal 2015 met 19,4%, tot 6,48miljard
USD, en de bedrijfswinst (ebit) zakte
met 61,3%, tot 75miljoen USD. De ebit-
marge daalde van 2,4% in 2015 naar
1,2%. In de tweede grootste afdeling,
oliezadenverwerking (persen en ver-
der verwerken van onder meer soja,
zonnebloem in plantaardige oliën) zien
we een vergelijkbaar scenario: omzet
-20,6%, tot 5miljard USD, en de ebit 
-44,6%, tot 260miljoen USD (daling
van de ebit-marge van 7,4% naar 5,2%).
De vooruitzichten voor de tweede jaar-
helft ogen beter.

De derde afdeling, maïsverwerking,
boekte 10,5% minder omzet (2,21mil-
jard USD), maar de ebit steeg met
15,9%, tot 131miljoen USD (ebit-marge
van 4,6% tot 5,9%). Vooral voor ethanol
verbeteren de vooruitzichten voor de
tweede jaarhelft. De kleinste, maar

meest rendabele afdeling is Wild Fla-
vors en gespecialiseerde voedingsin-
grediënten. De omzet zakte weliswaar
met 2,3%, tot 592miljoen USD, maar
de ebit steeg met 2,9%, tot 70miljoen
USD (ebit-marge van 11,2% naar
11,8%).

Op groepsniveau daalde de netto-
winst van 493miljoen USD naar
230miljoen USD (-46,7%), of per aan-
deel van 0,77USD naar 0,39USD. De
recurrente nettowinst lag op 0,42USD
per aandeel, tegenover een marktcon-
sensus van 0,45USD per aandeel. De
markt trekt zich echter op aan de lang-
zaam verbeterende vooruitzichten
voor ADM op kortere termijn (vanaf
de tweede jaarhelft), gekoppeld aan
de verwachte impact op langere ter-
mijn van de uitvoering van de strategie,
die de nettowinst tegen 2020 structureel
tussen 1 en 1,5USD per aandeel moet
opkrikken, tot 3,5 à 4USD per aandeel.

De kernelementen daarvoor zijn ope-
rationele efficiëntieverbeteringen
(275miljoen USD dit jaar), het optima-
liseren van de portfolio en een kapi-
taalallocatieplan dat 60% à 70% van
de kasstromen naar de aandeelhouders
laat vloeien via dividenden -1,2USD
per aandeel, of 2,9% brutorendement-
en aandeleninkoopprogramma’s
(2miljard USD vorig jaar en 1 tot
1,5miljard USD in 2016).

Cruciaal is echter het vierde element,
het selectieve investeren in nieuwe
markten, geografisch maar vooral in
nieuwe segmenten van de voedings-
keten met hogere toegevoegde waarde.
De belangrijkste stap hierin tot nog toe
was de overname in 2014 van Wild
Flavors, de zesde grootste producent
van natuurlijke smaak- en kleurstoffen.
ADM wil de winstbijdrage uit ingre-
diënten en producten met hoge toe-
gevoegde waarde doen toenemen van
10 à 15% tot 30%. ADM heeft ook een
aantrekkelijk blootstelling aan groei-
markt Azië door een participatie van
22% in sectorgenoot Wilmar. �

Conclusie
De koersstijging van Archer Daniels
Midland sinds begin 2016 anticipeert
al gedeeltelijk op de verwachte ver-
betering van de resultaten vanaf de
tweede jaarhelft. Zeker vanuit een lan-
getermijnperspectief blijft de waar-
dering echter voldoende aantrekkelijk,
tegen 15,5 keer de verwachte winst
voor 2016. Het aandeel blijft in de
Inside Selectie.
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Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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TECHNOLOGIE

Qualcomm

Qualcomm, de Amerikaanse
halfgeleiderproducent en eigen-
aar van verschillende techno-

logische patenten in het segment van
de mobiele communicatie, zag zijn
beurswaarde vorig jaar met een derde
krimpen. Qualcomm is opgebouwd
rond twee afdelingen. De halfgeleider-
afdeling QCT produceert volledige
chipsets (processoren en het commu-
nicatiegedeelte) voor smartphones en
andere mobiele toestellen. QCT zorgt
voor het grootste deel van de omzet,
maar de marges zijn aan de lage kant.
Qualcomm Technology Licensing
(QTL) bezit verschillende patenten op
mobiele protocollen voor draadloze
toestellen als CDMA en aanverwante.
De fabrikanten van mobiele toestellen
die van die technologie gebruikmaken,
moeten Qualcomm daarvoor een ver-
goeding betalen. De marge op die acti-
viteit is met 87% erg hoog.

Sinds vorig jaar is er geen forse groei
meer in de smartphonemarkt. De
gemiddelde verkoopprijzen nemen
nog wel toe, maar de marktpenetratie
is intussen zo hoog dat het segment
van smartphones matuur is geworden.
Daarbij komt dat de hoge winsten van
Qualcomm ook tot een toenemende
concurrentie hebben geleid. Onder
meer Apple en Samsung gebruiken
steeds vaker eigen halfgeleiderontwer-

pen voor de toestellen aan de boven-
kant van hun productengamma. Daar-
naast snoepen ook lokale concurrenten
als MediaTek uit Taiwan in het goed-
kopere segment marktaandeel van
Qualcomm af. Ook Intel doet sinds
enkele jaren mee in dit marktsegment.

Toch is het niet allemaal kommer 
en kwel voor Qualcomm. Zo besliste
Samsung voor het nieuwe S7-topmodel
opnieuw met Qualcomm in zee te gaan
en de nieuwste Snapdragon-halfgelei-
der te gebruiken. Toch zijn de Ameri-
kanen volop bezig met het verminde-
ren van de afhankelijkheid van het
mobiele segment. Daartoe wordt volop
gediversifieerd naar halfgeleiders voor
andere segmenten zoals servers voor
datacenters, het internet der dingen,
zelfrijdende voertuigen en zelfs dro-
nes.

Voor het lopende boekjaar (12 maan-
den tot eind september) wordt op een

omzetdaling met ongeveer 10% tegen-
over 2015 gerekend. Die dalende
omzettrend zet zich nu al enkele kwar-
talen door. Ook de winst stond vorig
jaar onder druk door de boete van bijna
1miljard USD die door de Chinese
mededingingsautoriteiten werd opge-
legd. De kasstromen nemen gelukkig
wel toe, met een vrije kasstroom van
7,4miljard USD tijdens de voorbije vier
kwartalen. Qualcomm zet in op kos-
tenbesparingen om de marges bij QCT
op te trekken. Die schommelen nu rond
10%, maar moeten tegen het einde van
het boekjaar toenemen naar 16% en op
middellange termijn zelfs 20%. Dit jaar
zal voor 700miljoen USD aan kosten
worden bespaard, 100miljoen USD
meer dan aanvankelijk voorzien. Qual-
comm trok het kwartaaldividend met
10% op naar 0,53USD per aandeel.
Qualcomm had op het einde van het
eerste kwartaal nog een nettokaspositie
van circa 18miljard USD. �

Conclusie
De tragere groei belet niet dat Qual-
comm een dominante speler blijft in
het segment van de halfgeleiders voor
mobiele apparatuur. Door inspannin-
gen aan de kostenzijde blijven de kas-
stromen wel op peil en bovendien
beschikt het bedrijf ook over een bij-
zonder stevige balans. Qualcomm ver-
leidt op dit moment vooral met de lage
waardering (verwachte koers-winst-
verhouding van minder dan 13), zowel
historisch als tegenover het beursge-
middelde.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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ETEX GROUP

Verborgen schat

E tex Group is gespecialiseerd in
de productie en de verkoop van
bouwmaterialen. De Belgische

groep werd in 1905 opgericht door
Alphonse Emsens en dus is al meer
dan een eeuw oud. Aanvankelijk ope-
reerde ze onder de naam Eternit, waar-
bij de internationalisering door de
naam Etex midden jaren negentig
begon. Vandaag is ze een wereldspeler
met een aanwezigheid in 42 landen,
en met 99 bedrijven, 120 productie-
vestigingen en meer dan 17.000 werk-
nemers die voor een jaaromzet van
meer dan 3miljard EUR zorgen. Dat
zakencijfer wordt gehaald in vier seg-
menten: gevelbekleding en bouwpla-
ten in vezelcement en gips, dakbedek-
king, passieve brandbeveiliging en
hoogperformante isolatie en kerami-
sche vloer- en wandtegels.

Etex Group wist in het uitdagende
jaar 2015 de schade te beperken door
haar groei in de opkomende landen
te bestendigen (met uitzondering van
onder meer Brazilië en Nigeria), terwijl
de mature Europese markten solide
kasstromen blijven genereren (vooral
de Franse bouwmarkt was zwak).
Europa staat voor 78% van de groeps-
omzet. De omzet steeg met 2,3% (van
2,987 naar 3,054miljard EUR). Maar
eigenlijk stagneert het zakencijfer al
sinds 2012 rond 3miljard EUR. De
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda,
ebitda zonder eenmalige elementen)
ging met 0,9% naar beneden (van 413
naar 409miljoen EUR), wat een daling
van de rebitda-marge van 13,8 naar
13,4% inhoudt.

De recurrente bedrijfswinst (rebit)
zakte met 3,2% (van 249 naar 241mil-
joen EUR), of een terugval in de rebit-
marge van 8,3 naar 7,9%. De netto-
winst kreeg een stevige tik van 92 naar
36miljoen EUR (-60%). Maar dat heeft
te maken met een aantal eenmalige
waardeverminderingen en voorzie-
ningen voor herstructureringen in
onder meer Frankrijk en Duitsland.
Per aandeel komen we uit op 0,46EUR.
Het dividend wordt van 0,40 naar
0,44EUR bruto per aandeel opgetrok-
ken, goed voor een brutodividendren-
dement van 4%. Het management
toont zich gematigd positief voor dit
jaar en rekent op een bescheiden groei
van omzet, rebitda en winst.

Hoewel het om een groep van bijna
900miljoen EUR beurskapitalisatie
gaat, zal u het aandeel niet meteen in
de klassieke noteringslijst van Euro-
next Brussel terugvinden. Maar het is
wel mogelijk om aandelen van Etex
Group te verhandelen als particuliere
belegger. Dat is echter niet zo eenvou-
dig, omdat u op de openbare veiling
terecht moet, onlangs omgedoopt in
Euronext Expert Market. Enkel op
dinsdag (om 12 uur ’s middags) vindt
er in principe een verhandeling plaats.
Toch loont het toch de moeite om het
eens te bekijken. Zeker als we de waar-
dering van Etex Group gaan vergelij-
ken met, bijvoorbeeld, LafargeHol-
cim.

Dan merken we meteen een aanzien-
lijk waarderingsverschil. Zo wordt
Etex tegen minder dan 2,5 keer rebitda
2015 verhandeld, tegenover 4,5 keer
bij LafargeHolcim, al ligt de marge
van de Fransen hoger. Lafarge wordt
tegen 1 keer de omzet verhandeld,
Etex tegen slechts 0,3 keer. Beide aan-
delen worden ook tegen zowat de
boekwaarde verhandeld. Vergeet niet
dat Etex Group in 2011 de gipsactivi-

teiten van Lafarge heeft gekocht voor
1,4miljard USD, of omgerekend 1mil-
jard EUR, meer dan de huidige beurs-
kapitalisatie. Bovendien weegt de
schuldpositie bij de fusiegroep een
pak zwaarder dan bij Etex Group: 4,5
keer de rebitda bij de Frans-Zwitserse
groep, ten opzichte van minder dan
2,5 keer bij de Belgische groep. �

Conclusie
Etex Group is een keuze voor de rustige
langetermijnbelegger. Bouw de positie
geleidelijk uit en werk absoluut met
limieten, want de handel is weinig
liquide! Echt haast er niet bij, gezien
de moeilijke economische perspectie-
ven voor de wereldeconomie. Een aan-
deel om weg te leggen als verborgen
schat, die vroeg of laat wordt heront-
dekt.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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In navolging van de ruwe olie is
aardgas de jongste weken flink
duurder geworden. Eerder deze

week klom de prijs voor het augus-
tustermijncontract op de Amerikaanse
NYMEX-energiebeurs voor het eerst
sinds september vorig jaar boven
2,75USD. Dat is meer dan 70% boven
het dieptepunt van begin maart. Toen
was de aardgasprijs naar het laagste
peil sinds 1999 gedaald, als gevolg van
de overproductie, de hoge voorraden
en de bijzonder milde winter die ook
de vraag onder druk zette. De beschik-
bare opslagcapaciteit voor aardgas
dreigde zelfs even tegen een limiet
aan te lopen. Naar het einde van de
winter toe stonden de voorraden op
een recordniveau en was het markt-
sentiment ten aanzien van aardgas
erg negatief.

De forse prijsstijging kan door een
combinatie van factoren worden ver-
klaard. Enerzijds kon aardgas mee-
profiteren van de van de hogere olie-
prijs, die het met een klim van 80%
zelfs nog beter deed. Daarnaast won
aardgas ook marktaandeel als brand-
stof voor elektriciteitscentrales, ten
nadele van ruwe olie. Onlangs steeg
de vraag naar aardgas opnieuw door
de hogere temperaturen in een groot
deel van Noord-Amerika en het toe-
nemende elektriciteitsverbruik die
daar het gevolg van was.

Een andere oorzaak van de recente
prijsstijging is de start van het orkaan-
seizoen in de Golf van Mexico. Daar
is een groot deel van de Noord-Ame-
rikaanse aardgasproductie geconcen-
treerd en bij orkaangeweld moeten de
offshore boorplatforms worden stil-
gelegd. Het aantal operationele boor-
platforms naar aardgas is eerder deze
maand teruggevallen tot het laagste
niveau sinds 1987. Dat moet op termijn
vraag en aanbod beter in balans bren-
gen. Door de hoge vraag en het stag-
nerende aanbod lag de nettovoorraad-
toename de jongste weken meestal
onder het langjarig gemiddelde. Dat
betekent echter niet dat er op korte
termijn schaarste dreigt, wel integen-
deel. Uit het jongste Natural Gas Sto-
rage Report van de Amerikaanse
Energy Information Adminstration

(EIA) bleek dat de aardgasvoorraden
met 3041miljard cubic feet nu 26,3%
hoger liggen dan een jaar eerder.
Tegenover het vijfjarige gemiddelde
is er nog een overschot van 30,1%.

Twijfels over toekomst
Er zijn nog wel meer redenen om

aan te nemen dat investeerders in
aardgas de jongste weken wat te hard
van stapel zijn gelopen. Die werden
aangereikt door het Medium Term
Gas Market Report, gepubliceerd door
het Internationaal Energie Agentschap
(IEA). De instelling is niet zo optimis-
tisch over de toekomstige rol van aard-
gas in de wereldwijde energiemix. De
tijdelijk lagere output van schaliegas
zal ruimschoots worden gecompen-
seerd door een hoger aanbod van
vloeibaar aardgas of LNG.

De IEA ziet het marktaandeel van
aardgas in de mondiale elektriciteits-
productie krimpen vanaf 2020. Aard-
gas moet niet langer in hoofdzaak
optornen tegen goedkoop steenkool,
maar ook tegen de sterk in opmars
zijnde alternatieve energiebronnen als
zon en wind. Die worden, onder meer
door de gulle overheidssubsidies,
steeds competitiever tegenover de fos-
siele brandstoffen olie en gas. Ver-
wacht wordt dat ook nucleaire energie
vroeg of laat terug zijn plaats zal opei-
sen in de energiemix. Het IEA ziet de
vraag naar aardgas tussen 2015 en
2021 gemiddeld met maar 1,5% op
jaarbasis groeien. Vorig jaar was dit
nog meer dan 2%.

Kleiner aanbod
Het aanbod aan hefboomproducten

op aardgas is beduidend kleiner dan
die op ruwe olie. Toch hebben ver-
schillende aanbieders van die produc-
ten turbo’s of aanverwante met aard-
gas als onderliggende waarde in hun
gamma. Een opvallende afwezige is
GS Markets. ING heeft voor aardgas
het meest uitgebreide gamma met vijf

sprinters short. Daarna volgen BNP
Paribas Fortis en Commerzbank met
respectievelijk twee turbo’s en één
turbo. De spread is bij die twee laatsten
ook het kleinst, met amper 1 eurocent
tegenover 3 eurocent bij ING. Hef-
boomproducten met aardgas als
onderliggende waarde zijn niet onder-
hevig aan de speculatietaks.

Natural Gas Future turbo short
(gemiddeld risico)
Isin-code: NL0011533542
Munt: EUR
Financieringsniveau: 4,034
Referentieprijs: 2,75
Stoploss: 3,55
Hefboom: 2,14
Koers: 2,27/2,28

Deze turbo short van uitgever BNP
Paribas Fortis noteert op Euronext en
de stoploss bevindt zich bijna 30%
boven de aardgasprijs. De onderlig-
gende waarde is het termijncontract
voor levering in augustus.

Natural Gas Future Turbo short (laag
risico)
Isin-code: NL0011532403
Munt: EUR
Financieringsniveau: 3,47
Referentieprijs: 2,75
Stoploss: 3,05
Hefboom: 3,82
Koers: 1,27/1,28

Bij deze turbo short van dezelfde uit-
gever en met dezelfde onderliggende
waarde is het verschil tussen de aard-
gasprijs en de stoploss teruggevallen
naar slechts 11%. Het hogere risico
wordt gecompenseerd door een
hogere hefboom.

Voor de volledigheid vermelden we
dat er ook nog twee inverse hefboom-
trackers op aardgas bestaan. Net als
alle trackers van dat type streven deze
op dagbasis naar het omgekeerde ren-
dement van de onderliggende waarde.
Dat kan in combinatie met een hef-
boom, wat hier het geval is, tot sterk
afwijkende rendementen leiden. Het
gaat om de VelocityShares 3x Inverse
Natural Gas ETN (tickersymbool
DGAZ) van uitgever Crédit Suisse
met een hefboom van 3 en de Ultra -
Short Bloomberg Natural Gas ETF
(tickersymbool KOLD) van uitgever
ProShares met een hefboom van 2. �

Derivaten

ER DREIGT ABSOLUUT NOG
GEEN SCHAARSTE OP DE

AARDGASMARKT.

Is aardgas te snel vooruitgelopen?
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Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Greenyard Foods – het fusiebedrijf dat is ontstaan uit
de samensmelting van Greenyard Foods, Univeg en
Peatinvest, en waarin de familie Deprez een meerder-
heidsbelang bezit – investeerde in de Verenigde Staten
in een nieuwe verpakkingsfaciliteit en koelcel. Dat opent
interessante perspectieven. De Verenigde Staten is een
van de kernregio’s waar Greenyard Foods wil groeien.
De technische trend van het voedingsaandeel keerde
naar dalend. De koers viel terug richting 12EUR, even
boven de bodem van oktober 2015, maar herstelde
daarna snel. Op 14EUR ligt een sterke weerstand. Een
uitbraak uit de zone 12-14 EUR zal de nieuwe richting
bepalen.

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

De Nederlandse groep ASML, die lithografische sys-
temen voor de halfgeleidermarkt maakt, nam het Tai-
wanese Hermes Microvision over voor 2,75miljard EUR,
wat een premie van 31% inhoudt. Analisten juichen de
acquisitie toe. Het overgenomen bedrijf zal direct bij-
dragen aan de winst per aandeel van ASML. Beide groe-
pen stellen dat ze hun producten sneller kunnen aan-
bieden. De transactie wordt naar alle waarschijnlijkheid
in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. De koers
van ASML blijft het goed doen. Een doorbraak boven
de dubbele top van 90EUR genereert een technisch aan-
koopsignaal. Op 80EUR is steun aanwezig.

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

Vestas Wind Systems, de Deense producent van wind-
molens, ontving een reusachtig order voor 1000 wind-
molens van het Amerikaanse bedrijf MidAmerican
Energy, de grootste bestelling uit zijn geschiedenis
(3,6miljard USD). MidAmerican Energy is een dochter-
bedrijf van Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel
van Warren Buffett. De windmolens worden geleverd
tussen 2016 en 2019 en Vestas zal zorgen voor het onder-
houd voor een verlengbare periode van vijf jaar. De
windmolens worden geplaatst in de Amerikaanse staat
Iowa. De koers van het aandeel van Vestas Wind Systems
spon uiteraard garen na het nieuws. De koers consoli-
deert na een lange hausse. Op 400 DKK ligt steun.

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

De Amerikaanse technologiereus Apple ondervindt
tegenwind vanuit China. Het Chinese patentbureau
oordeelde dat het ontwerp van de iPhone6 en 6 Plus te
veel lijkt op dat van de Baili 100C, een Chinese start-up.
Volgens de Chinese wet moet de invoerder Zhongfu
Telecom daarom stoppen met de verkoop van de smart-
phones van Apple in China, maar het Amerikaanse
bedrijf stapte naar de rechter. De trend van het Apple-
aandeel is al geruime tijd geleden gekeerd naar dalend.
In de periode februari-juli 2015 werd een viervoudige
top neergezet rond 130USD. Onlangs daalde de koers
tot 90USD, waar een bodem werd gevormd. Een daling
onder die zone kan de baisse in een stroomversnelling
brengen.
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Begin februari (zie IB05B) raadden
we u aan haussecombinaties op
te zetten op de Nederlandse

retailer Ahold. Het aandeel noteerde
toen 20,85EUR. Sindsdien is het met
enkele procenten gedaald door de ver-
algemeende baisse van de meeste
wereldbeurzen. Toch boeren Ahold
(19,52 EUR) en het Belgische Delhaize,
waarvan de overname deze zomer defi-
nitief kan worden afgerond, zeer goed.
Beide groepen halen het grootste deel
van hun omzet uit de Verenigde Staten.
De positieve trend blijkt uit de cijfers
over het eerste kwartaal van dit jaar.
Zo steeg de omzet van Ahold met 4%.

De gestage banencreatie in de Ver-
enigde Staten moet vroeg of laat leiden
tot loonstijgingen en aantrekkende con-
sumptiebestedingen. De cijfers van Del-
haize vertellen een gelijkaardig verhaal.
Ondanks de prijsdeflatie boekte Del-
haize in de Verenigde Staten een licht
hogere vergelijkbare omzetgroei, terwijl
de marge fractioneel steeg, tot 3,9%.
Ook in Nederland boert Ahold goed,
onder meer dankzij bol.com.

De koers-winstverhouding van
Ahold is opgelopen tot 17, maar de
ondernemingswaarde (ev) ligt nog
altijd lager dan zeven maal de bedrijfs-
kasstroom (ebitda), wat niet duur is.
We menen dus dat de haussekansen
van het aandeel zeker nog niet verdwe-

nen zijn, ook al omdat Ahold hoge vrije
kasstromen genereert. We werpen eerst
een blik op de optiecombinaties die we
in februari 2016 aanraadden en werken
een strategie uit voor nieuwkomers.

Defensieve callspread
U kocht call dec ’1718 @ 3,70EUR
U schreef call dec ’1722 @ 1,75EUR

De waarde van de call december 2017
met uitoefenprijs 18, waarvoor u
370EUR neertelde, is gedaald tot
260EUR. Anderzijds is de premie van
de geschreven call december 2017 met
strike 22 verminderd tot 0,85EUR. Dat
heeft in eerste instantie te maken met
de gedaalde koers en in tweede instan-
tie met de vermindering van de reste-
rende looptijd. Wanneer u die combi-
natie nu afsluit, hebt u een verlies van
20EUR (260 – 85 – 370 + 175). We raden
aan de combinatie te laten voortlopen,
omdat we blijven geloven in het haus-
sepotentieel van Ahold.

Agressieve callspread
U kocht call dec ’1722 @ 1,75EUR
U schreef call dec ’1725 @ 0,90EUR

In deze agressieve callspread inves-
teerde u 85EUR (175 – 90). De waarde
van de gekochte call december met uit-
oefenprijs 22 is gedaald tot 85EUR, ter-
wijl de premie die u moet neertellen
voor de geschreven call 25 met dezelfde

afloopdatum is gereduceerd tot 35EUR.
Ook bij die combinatie zit u met een
licht verlies van 35EUR (90 – 175 + 85
– 35) wanneer u ze nu terugdraait. We
geven ook deze callspread het voordeel
van de twijfel.

Put schrijven
U schreef put dec ’17 20,05@ 2,55EUR

Voor het schrijven van de put decem-
ber 2017 met uitoefenprijs 20,05 kreeg
u de aantrekkelijke premie van
255EUR. Ondanks de recente koers-
daling is de premie van deze putoptie
zelfs een stuk teruggelopen tot 250EUR.
Dat wijst erop dat het sentiment bij
Ahold duidelijk à la hausse blijft gericht.

Nieuwe combinatie
Schrijf put dec ’1718 @ 1,50EUR

Zoals we al herhaalde malen hebben
gesteld, blijft het schrijven van een onge-
dekte put een van de beste methodes
om met een beperkt risico te profiteren
van een hausse van het onderliggende
aandeel. Voor het schrijven (verkopen)
van de put december 2017 met strike
18 krijgt u de premie van 150EUR voor
een standaardcontract van 100 onder-
liggende stukken. Dat betekent dat u
slechts een risico loopt als de koers van
Ahold op de vervaldag lager noteert
dan 16,50EUR. U beschikt dus over een
baissemarge van 15%. �

Ik was zeer verbaasd dat de topman
van Exmar zich vorige week zo nega-
tief uitliet over de toekomstperspec-
tieven van Exmars huidige activitei-
ten. Wanneer komt er eindelijk een
positieve ommekeer?

De topman van Exmar, Nicolas
Saverys, liet zich op het Vlaams Mari-
tiem Platform 2016 zeer negatief uit
over de wereldeconomie en over de
huidige kernactiviteit van Exmar, het
gasvervoer over de zee. Hij waar-
schuwde voor een mogelijk blijvend
structureel overaanbod van olie en gas,
als gevolg van de schalierevolutie en

het feit dat zonne- en windenergie
steeds competitiever worden. Het is
natuurlijk vreemd om uitlatingen te
horen van de topman die op het eerste
gezicht ingaan tegen het belang van de
eigen aandelenkoers, maar het scherpt

voor Exmar wel de noodzaak aan om
verder in te zetten op activiteiten met
een grotere toegevoegde waarde, zoals
de hoogtechnologische schepen die
aardgas aan boord vloeibaar kunnen
maken of kunnen hervergassen.

Voorlopig wil dat niet goed lukken,
getuige het stopzetten van een Cana-
dees FLNG-project eerder dit jaar, en
het verbreken van een vijftienjarig con-
tract met Pacific Exploration and Pro-
duction (PEP) in maart voor de Carri-
bean FLNG, een hervergassingsschip
dat in het derde kwartaal wordt opge-
leverd. Exmar hoopt dit jaar een nieuw
contract te kunnen afsluiten. Onlangs
was er sprake van een mogelijke deal
in Iran.

Momenteel wordt 50% van de
bedrijfswinst (ebit) aangeleverd door
het klassieke transport van vloeibaar
aardgas (lng), deels door de bescher-
ming van langetermijncontracten.
Daarnaast is het vervoer van lpg, met

Opties

Haussecombinaties op Ahold (update)

Lezersvragen

HET IS TE VROEG VOOR EEN
ADVIESVERHOGING BIJ

EXMAR.



een bijdrage van 40% aan de ebit, de
andere sterkhouder van Exmar. Sinds
begin dit jaar daalden de huurtarieven
voor de grootste lpg-schepen met 50%,
ondanks de sterke vraag. De oorzaak
is de forse uitbreiding van de wereld-
vloot (34 schepen in 2015, 47 gepland
dit jaar), met mogelijk een doorsijpe-
lend effect naar het middelgrote seg-
ment, waar Exmar 80% van de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) in het lpg-segment
realiseert. Voor 2016 en 2017 is de vloot
gelukkig wel nog voor respectievelijk
85 en 46% vastgelegd via langetermijn-
contracten.

Het sombere betoog van Saverys
bevestigt onze stelling dat het te vroeg
is voor een adviesverhoging. De
dalende lpg-tarieven en het gebrek aan
realisatie van nieuwe projecten druk-
ken de koers, ondanks de intussen aan-
trekkelijke waardering tegen 8,3 keer
de verwachte winst voor 2016. Houden
(rating 2B).

Is het aandeel Gamesa te behouden
na de aankondiging van de fusie met
de windenergie-activiteiten van Sie-
mens?

Het heeft veel langer geduurd dan
verwacht, maar vorige week bereikten
het Spaanse windenergiebedrijf
Gamesa en Siemens een akkoord over
de in januari aangekondigde fusie-
plannen. Door het samengaan van
Gamesa met de windenergieactivitei-
ten van Siemens (Siemens Wind
Power) wordt het Deense Vestas Wind
Systems als ’s werelds grootste wind-
energiebedrijf voorbijgestoken, met
een totale geïnstalleerde capaciteit van
69 gigawatt (GW). Beide bedrijven vul-
len elkaar mooi aan, want Gamesa staat
vooral sterk in de opkomende markten
zoals India, China en Latijns-Amerika,
terwijl Siemens marktleider is in off-
shore, met daarnaast een sterke on -
shorepositie in Noord-Amerika en
Europa.

Eind maart bedroeg het gezamenlijke
orderboek 20,2miljard EUR (aandeel
Gamesa van 27%). De gezamenlijke
pro-formaomzet van de voorbije twaalf
maanden bedraagt 9,3miljard EUR
(3,7miljard EUR of 40% van Gamesa),
en de bedrijfswinst (ebit) 839miljoen
EUR (347miljoen EUR of 41% van
Gamesa) Daarnaast ontstaat een sterke
onderhoudsafdeling, met eind maart
respectievelijk 22,3 GW (Gamesa) en
24,6 GW capaciteit onder contract,

goed voor een orderboek van 8,4mil-
jard EUR.

De nieuwe fusiegroep komt voor
59% in handen van Siemens, terwijl
de bestaande Gamesa-aandeelhouders
41% krijgen. Gamesa’s grootaandeel-
houder Iberdrola zal 8% in de nieuwe
groep aanhouden. Daarbovenop ont-
vangen de Gamesa-aandeelhouders
een buitengewoon dividend van
3,75EUR per aandeel, na afronding
van de fusie die is voorzien in het eerste
kwartaal van 2017. De groep mikt in
de eerste vier jaar op 230miljoen EUR

aan synergie (2,5% van de omzet).
De fusiegroep mag dan de grootste

worden op het gebied van het geïnstal-
leerd vermogen, maar de grootste spe-
lers – naast Vestas vooral General Elec-
tric –voelen steeds meer de hete adem
van Chinese spelers in de rug. Zo stak
het Chinese Goldwind in 2015 Vestas
voorbij met de grootste geïnstalleerde
capaciteit op jaarbasis. We zien in de
fusie tussen Gamesa en Siemens dan
ook een proactieve, maar ook defen-
sieve beweging tegen de dalende mar-
ges door de toenemende Chinese con-
currentie. Het aandeel van Gamesa
presteerde de voorbije jaren schitterend,
en na de nieuwe koersstijging sinds de
aankondiging van de fusieplannen
(+26%) is de waardering opgelopen tot
20 keer de verwachte winst voor 2016.
We verlagen daarom het advies naar
verkopen (rating 3B). �
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MAANDAG 27 JUNI
België: vastgoedprijzen
EU: geldhoeveelheid
VS: PMI diensten (def.)
VS: handelsbalans

DINSDAG 28 JUNI
Frankrijk: bouwproductie
Frankrijk: consumentenvertrouwen
Japan: detailhandel
VS: bbp-groei Q1 (def.)
VS: consumentenvertrouwen
VS: S&P Case Shiller-index vastgoed
Nike: resultaten Q4 2015-2016

WOENSDAG 29 JUNI
België: inflatie
Duitsland: inflatie
EU: consumentenvertrouwen
EU: ondernemersvertrouwen
VS: hypotheekaanvragen
VS: olievoorraden
VS: verkoop bestaande woningen
VS: consumentenuitgaven

DONDERDAG 30 JUNI
Duitsland: werkloosheid
Duitsland: detailhandel
EU: inflatie (snelle schatting)
Frankrijk: inflatie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
Warehouses: halfjaarresultaten
2015-2016

VRIJDAG 1 JULI
Duitsland: PMI industrie (def.)
EU: PMI industrie (def.)
Frankrijk: PMI industrie (def.)
Japan: PMI industrie (def.)
Japan: inflatie
VS: PMI industrie (def.)
VS: bouwuitgaven
VS: ondernemersvertrouwen (ISM-
indicator)
VS: autoverkoop

ER MAG WINST WORDEN
GENOMEN OP HET
GAMESA-AANDEEL.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

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

Begin dit jaar lanceerde Chem-
China een vriendschappelijk
bod in cash van 465USD per

aandeel van Syngenta. Dat werd eind
maart gevolgd door de mogelijkheid
om uw Syngenta-aandelen over te dra-
gen aan ChemChina, in ruil voor tij-
delijke aandelen van Syngenta AG-
TEMP met de aparte ticker SYNNE.
Aanvankelijk was dat mogelijk tot 
20 mei, maar het aanbod werd ver-
lengd tot 18 juli. De 465USD per aan-
deel krijgt u pas nadat een aantal voor-
waarden zijn vervuld, zoals de goed-
keuring door de mededingingsauto-
riteiten. ChemChina moet ook min-
stens 67% van de aandelen in handen
krijgen.

Veel houvast biedt het aanbod van
ChemChina aan de Syngenta-aandeel-
houder dus niet. Erg veel aandelen
werden dan ook nog niet overgedra-
gen, want de dagelijkse handel in de
tijdelijke aandelen bedraagt minder
dan 1% van de handel in de gewone
aandelen (ticker SYNN). We blijven
dan ook bij het advies om de aandelen
voorlopig bij te houden. De koers wijkt
nog te veel af (ongeveer 15%) om de
positie te verkopen, wat toch wijst op
twijfels van de markt dat de Zwitserse
gigant in zaden en gewasbescherming
wel degelijk in Chinese handen zal
overgaan.

Tot nu blijven het management van
ChemChina en Syngenta herhalen dat

alles op schema zit om de overname
tegen eind dit jaar af te ronden. Maar
vorige week raakte bekend dat Chem-
China meer tijd heeft gevraagd voor
zijn dossier bij de CFIUS, het comité
dat de regering adviseert over buiten-
landse investeringen in de Verenigde
Staten. Die instantie wordt vooral door
de tegenstanders bewerkt, met het
argument dat de overname de natio-
nale veiligheid van de Verenigde Sta-
ten in het gedrang brengt. De CFIUS
heeft al overnames, ook door Chinese
bedrijven, laten afblokken. Dit is dui-
delijk een cruciale horde in de Syn-
genta-deal. De procedure kan vertra-
ging veroorzaken voor de afwikkeling
van de deal (rating 2A). �

Cruciale horde voor Syngenta-deal

+1,7
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type smartphone,
scan dan deze code en ontdek onze site.


