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De voorbije jaren waren de opkomende
markten, met Azië en Latijns-Amerika
voorop, de redding van veel Europese
bedrijven, zeker in het heetst van de
euro- en schuldencrisis. Dezer dagen
dreigen die landen te wegen op de
omzet- en winstverwachtingen van
diezelfde westerse multinationals.Op
30 september zond de consumenten-
goederengigant Unilever nog een
omzetwaarschuwing de wereld in. Ook
de kwartaalcijfers van het Amerikaanse
Yum! Brands (onder meer de eigenaar
van de ketens PizzaHut en KFC) vielen
tegen door minder dan verwachte cij-
fers uit de opkomende landen. Alles bij
elkaar halen de Europese ondernemin-
gen in de Stoxx600-index 33% of een
derde van hun omzet uit de groeilan-
den, het drievoud van het cijfer uit 1997.
Belangrijk voor de analyse van de druk
op de resultaten is dat die terugloop in
de eerste plaats te wijten is aan wissel-
koersevoluties. De euro staat bijzonder
sterk op de wisselmarkten en staat bij-
voorbeeld 18% hoger dan begin dit jaar
tegenover de Zuid-Afrikaanse rand,
15% tegenover de Indische roepie, 10%
tegenover de Braziliaanse real. Die
wisselkoersverliezen wegen uiteraard
op de winstcijfers, maar ze zijn voor
ons niet fundamenteel.
Fundamenteler is bijvoorbeeld een stu-
die van Mirae Asset Global Investments,
waarin een vergelijkingwordt gemaakt
tussen de groei van de consumptie in
de VS – gekoppeld aan de generatie
van de babyboomers, die jarenlang de
grootste bijdrage hebben geleverd aan
de groei van de wereldeconomie – en
de veranderingen in de opkomende
landen, die de opkomst van een con-
sumerende middenklasse mogelijk
hebben gemaakt.Terwijl het eerste ver-
haal op zijn einde loopt en mee de groei-

en de schuldenproblemen in het Westen
verklaart, is de consumptieboom in de
groeilanden nog in volle opkomst.
Volgens de studie wordt die in de vol-
gende decennia de nieuwe drijvende
kracht voor de groei van de wereld-
economie. Tegen 2020 zullen naar schat-
ting 960 miljoen mensen behoren tot
de middenklasse in de opkomende
landen, het twaalfvoud van de 77 mil-
joen babyboomers in de VS. 

Klavertje vier
Volgens de paper zijn er vier funda-
mentele factoren die de consumptie van
de middenklasse ondersteunen, om die
tot een dominante factor in de wereld-
economie te laten uitgroeien:
Demografie: het gaat doorgaans om
een jonge bevolking (51% van de Indiase
bevolking is jonger dan 25), die veel
beter is opgeleid dan de vorige gene-
ratie; de ideale basis voor een opwaartse
cyclus in de consumptiegroei;
Verstedelijking: vandaag woont nog
een meerderheid van de bevolking in
de opkomende landen op het platte-
land; de vlucht naar de stad is volop
bezig en tegen 2050 zal twee derde van
de bevolking in de steden wonen; ste-
delingen consumeren anders, maar ook
significant meer dan plattelandsbewo-
ners;
Inkomensgroei: het gemiddelde inko-
men in de groeilanden stijgt van 3200
USD in 2001 naar 6600 USD in 2011 en
volgens IMF gaan we naar 9000 USD
tegen 2018;
Toename gewicht van consumptie in
bbp: die inkomensgroei wordt steeds
meer en meer gedragen door de con-
sumptie; consumptie maakt vandaag al
71% uit van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp) in de VS, tegenover bijvoor-
beeld 34% in China.
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Voor de spelers in de sector van de
olietankers blijven het bijzonder
moeilijke tijden. Er zijn de afgelopen
jaren te veel tankers bij gekomen die
nog zijn besteld in de goede tijden,
maar waar geen of weinig bijko-
mende vraag tegenover staat. Dat
zou kunnen worden opgelost door
de verschroting van oude tankers,
maar dat gebeurt niet of maar in
beperkte mate. De huurtarieven blij-
ven daardoor gevaarlijk laag. Paddy
Rogers, de CEO van Euronav, had het
eerder dit jaar zelfs over ‘Russische
roulette’. Het risico op een nieuwe,
grote ramp met een olietanker neemt
weer toe, doordat de tankereigenaars
op alles moeten besparen, inclusief
de veiligheid. 
De afgelopen jaren waren er te veel
dagen met huurtarieven van minder
dan 10.000 à 15.000 USD per dag voor
de grote olietankers (de zogenoemde
Very Large Crude Carriers of VLCC-
schepen). Dit jaar waren er zelfs al
flink wat dagen waarop de tarieven
rond 3000 à 4000 USD per dag schom-
melden. Op een gezonde markt, waar
minstens de betere spelers winst kun-
nen maken, zouden de tarieven toch
20.000 à 25.000 USD moeten bedra-
gen. In het eerste kwartaal was nog
sprake van een gemiddeld tarief van
21.000 USD per dag, maar in het
tweede en het derde trimester is dat
weer teruggevallen tot amper 14.200
en 14.000 USD per dag. Vandaar dat
Euronav in de eerste drie maanden
nog een beperkte bedrijfswinst (ebit)
van 2,1 miljoen USD (0,04 USD per
aandeel) kon neerzetten. In het
tweede en het derde kwartaal is de
groep opnieuw in het rood gedoken.
De periode april-juni leverde een ebit
van -17,3 miljoen USD (-0,35 USD per
aandeel) op, voor de periode juli-
september kwam die uit op -11,0 mil-
joen USD (-0,22 USD per aandeel).
De omzet bedroeg 93,5 miljoen USD.
Dat is 5,5% minder dan in het tweede
kwartaal. 
Door een serieus negatief financieel
resultaat leed Euronav een zwaar net-
toverlies van -10,7 miljoen USD (-0,21
USD per aandeel) in het eerste tri-

mester. Dat liep op tot -30,7 miljoen
USD (-0,61 USD per aandeel) in het
tweede kwartaal en bedraagt niet veel
minder over het derde trimester 
(-27,1 miljoen USD of -0,54 USD per
aandeel). En dan mogen we niet ver-
geten dat de twee supertankers FSO
Africa en FSO Asia, die zijn omge-
vormd tot drijvende opslagschepen
voor olie en werden verhuurd aan
Maersk Oil Qatar, bijna 7 miljoen USD
bijdroegen tot het nettoresultaat. De
tankeractiviteiten doken dus 34 mil-
joen USD in het rood. Na negen
maanden geeft dat weinig opbeu-
rende cijfers: 296,1 miljoen USD
omzet (325,6 miljoen USD in dezelfde
periode vorig jaar), -21,0 miljoen USD
ebit (was -7,9 miljoen USD), -66,4 mil-
joen USD nettoresultaat of -1,33 USD
per aandeel (was -54,9 miljoen USD
of -1,10 USD per aandeel). 
Het management blijft vanzelfspre-
kend (erg) voorzichtig voor de rest
van dit jaar. Tot nog toe heeft Euronav
41% van de VLCC-vloot ingedekt
tegen een gemiddeld tarief van 15.000
USD per dag. Opnieuw een onvol-
doende hoog tarief om uit de rode
cijfers te blijven. Het pluspunt is wel
dat China momenteel meer olie
importeert dan de Verenigde Staten,
waardoor de lichte olie van West-
Afrika meer en meer naar China dan
naar de VS wordt getransporteerd,
wat meer mijlen vervoer oplevert.

De marktbasis blijft een overaanbod
aan schepen, zodat de tarieven te laag
blijven. Gelukkig worden geen nieuwe
schepen meer bijgebouwd en zal er
eerder vroeg dan laat toch iets moe-
ten gebeuren, zoals een grote fusie
tussen enkele spelers, zodat de vloot
verder kan worden gesaneerd. Anders
dreigt er pas tegen 2016 opnieuw een
marktevenwicht te komen. Ook dit
jaar kondigt zich aan als een jaar
van rode cijfers. Maar de tarieven lij-
ken gestabiliseerd en ook de prijzen
voor de tankers lijken uitgebodemd.
Vandaar dat we het advies durven
optrekken naar ‘eerste positie’ (rating
2C). Enkel voor de risicobewuste
belegger. 

4,82 EUR 

EERSTE POSITIE
2C EURONAV

Minder slecht dan verwacht
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Aandelen België
48,60 EUR

EERSTE POSITIE2C SAPEC
De schaduw van Naturener

De traditionele activiteiten van de
kleine holding Sapec bevinden zich
in de landbouw. De halfjaarresul taten
2013 bevestigden de verbetering van
de situatie sinds 2011. De nettowinst
bedroeg 5,41 miljoen EUR. Dat is 25
% minder dan de 7,22 miljoen EUR
over de eerste zes maanden van 2012.
Per aandeel gaan we van 5,34 EUR
naar 4,02 EUR. Daaraan moeten we
echter onmiddellijk toevoegen dat er
een uitzonderlijke meerwaarde van
4,4 miljoen EUR in de cijfers voor 2012
zat, en wel op de verkoop van een ter-
minal in Cadiz. Maar de recurrente
bedrijfswinst (rebit) ging wel vooruit
met 22 % (van 11,7 naar 14,2 miljoen
EUR). De recurrente nettowinst (zon-
der uitzonderlijke elementen) is dan
ook mooi, met 2,6 miljoen EUR, geste-
gen tot 5,4 miljoen EUR. 
De landbouwactiviteiten zijn hoofd-
zakelijk gericht op Spanje en Portugal,
al is meer en meer sprake van export,
met de afdelingen bescherming en
voeding van planten, chemie en
milieu, distributie van agrovoe-
dingsproducten en logistiek. De
groepsomzet brokkelde wat af, tot
240,3 miljoen EUR of 3,5 % minder
dan in het eerste semester van vorig
jaar. De sterkste toename (+19 %) zien
we in de afdeling voeding van plan-
ten, vooral dankzij een verdere inter-
nationalisering van de activiteiten
(vooral richting Midden- en Latijns-
Amerika). De omzetterugval in de
afdeling distributie van agrovoe-
dingsproducten werd gekeerd naar
een klim van 11 %, na de grondige
herstructurering van vorig jaar.
Belangrijker is dat de bedrijfskas-
stroom (ebitda) weer toeneemt met
18 %. Die klim is nog veel nadrukke-
lijker te zien in de afdeling voeding
van planten (+42 %). De divisie
logistiek blijft het moeilijk hebben,
met een verdere omzetdaling van 
4 % en een verdere afname van de
ebitda met 15 %. Voor die divisie blijft
Sapec zoeken naar een partner. De
nog altijd vrij zwakke conjunctuur in
Portugal drukt bij chemie en milieu
op het zakencijfer (-34 %), maar geluk-

kig was er wel een herstel van de ren-
dabiliteit (ebitda +76 %). De doorge-
voerde herstructurering werpt daar
dus vruchten af. 
Een schaduw boven de groep blijft
dat de volledige of gedeeltelijke ver-
koop van het belang in Naturener
(58,4 %) tot nog toe is mislukt. Die
holding heeft belangen in (alterna-
tieve) energie; ze omvatten, naast zon-
neparken in Spanje, vooral wind-
energieprojecten in Noord-Amerika.
Zo ontwikkelde Naturener afgerond
400 megawatt (MW) windparken in
de Amerikaanse staat Montana en is
men bezig met de ontwikkeling van
de windparken Wild Rose I en II in
Canada. Voor die parken hoopt Sapec
eind dit jaar of begin volgend jaar een
koper te vinden. Het Amerikaanse
windpark in Montana Rim Rock is op
18 september in productie gegaan. De
belangen in Naturener zijn onderge-
bracht in het filiaal Energia Limpia
(49 % Sapec). In het slechtste geval
hangt aan dat filiaal een risico van 36
miljoen EUR vast (garantie van Sapec).
Het uitblijven van een deal omtrent
Naturener heeft de groep vooral met
een hoge schuldenlast opgezadeld:
150,3 miljoen EUR is geen peulschil
voor een kleinere holding als Sapec.
De groep toont zich positief met
betrekking tot de rest van het jaar. 

Al meerdere jaren doet het Sapec-aan-
deel niet mee aan de algemene beurs-
klim door het uitblijven van deals
rond Naturener. Ook de link met de
Spaanse en Portugese economie
schrok een aantal beleggers af. Maar
die economieën tonen nu voor het eerst
herstel en rond Naturener moet door
de hernieuwde interesse voor alter-
natieve energie toch een of andere ver-
koop mogelijk zijn. Vandaar dat we
het advies durven verhogen naar ‘eer-
ste positie’. Vanwege de hoge schuld-
graad en de onzekerheid of er tegen
begin volgend jaar een deal rond
Naturener zal zijn, gaat de rating wel
van ‘B’ naar ‘C’ of dus een meer dan
gemiddeld risico (rating van 3B naar
2C). 
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Aandelen VS
23,36 USD

AFBOUWEN 
4C INTEL

Groei ten vroegste in 2014

Het kwartaalrapport van Intel, ’s
werelds grootste halfgeleiderprodu-
cent, was niet eenduidig positief. De
resultaten voor het derde kwartaal
lagen iets boven de consensusprogno-
ses, maar de voorspellingen voor het
traditioneel belangrijke vierde kwar-
taal voldeden niet aan de verwachtin-
gen. Eerder deze maand bleek uit cij-
fers van de marktonderzoekers IDC en
Gartner dat de globale pc-verkoop in
het derde kwartaal opnieuw daalde.
IDC gaat uit van een achteruitgang met
8 %, tot 81,6 miljoen eenheden. Gartner
is iets pessimistischer en rekende voor
dat slechts 80,3 miljoen pc’s werden
verkocht. Hoe dan ook is de voor-
naamste boodschap dat de pc-markt
voor het zesde kwartaal op rij is
gekrompen. Tablet-pc’s, smartphones
en de opkomende tussenvorm phablets
– een kruising tussen phone en tablet
– blijven aan het marktaandeel van de
pc knagen. De verkoop van mobiele
telefoons zal dit jaar volgens IDC met
7,3 % toenemen. De verwachte voor-
uitgang is voor tablets met 59 % nog
een stuk spectaculairder. 
Intel zag zijn omzet in het derde kwar-
taal op jaarbasis met een fractie  toe -
nemen, tot 13,48 miljard USD,  tegen -
over 13,46 miljard USD een jaar eerder.
Op kwartaalbasis was er wel een voor-
uitgang met 5 %. Intel snoeide in de
kosten en kon voordeel trekken van
een lagere belastingvoet, wat de brut-
omarge en de nettowinst ten goede
kwam. De brutomarge kwam aan de
bovenkant van de eigen verwachtin-
gen uit, op 62,4 %, en lag 1,5 % boven
de consensusprognose. De nettowinst
bleef nagenoeg gelijk, op 2,95 miljard
USD of 0,58 USD per aandeel,  tegen -
over een verwachte 0,53 USD. 
De PC Client Group, de grootste afde-
ling, moest een omzetdaling met 3,4 %
opbiechten. Dat is uiteraard niet posi-
tief, maar het is wel hoopgevend dat
de daling lager ligt dan die van de hele
pc-markt. De Data Center Group
(cloudcomputing en opslag) kon
ondanks een omzetstijging met 12,2 %
de meubelen niet redden, want deze
afdeling draagt nog altijd maar voor
iets meer dan een vijfde bij aan de

groepsomzet. De omzetprognose voor
het vierde kwartaal (gemiddeld 13,7
miljard USD) was vrij ontgoochelend
en lag ongeveer 300 miljoen USD onder
de consensusprognose. Intussen wordt
de introductie van de nieuwe 
generatie 14-nanometer halfgeleiders
(Broadwell-productfamilie) verscho-
ven naar 2014. Broadwell moest als
opvolger van de Haswell-productfa-
milie de technologische voorsprong op
de concurrentie verder uitbouwen. De
nieuwe generatie 14 nanometer-chips
laat pc-fabrikanten toe hun toestellen
nog smaller, lichter en sneller te maken.
Dat zou ook gepaard gaan met een lager
stroomverbruik, wat voor laptops een
langere batterijduur zou opleveren. 
De cashpositie nam het voorbije kwar-
taal toe tot 19,1 miljard USD. Meer dan
de helft van dat bedrag staat buiten de
Verenigde Staten geparkeerd en komt
dus fiscaal niet in aanmerking om als
dividend te worden uitgekeerd. Een
verhoging van dit dividend (nu 0,9 USD
per aandeel op jaarbasis) lijkt dus nog
niet meteen in de kaarten te zitten. Ook
de inkoop van eigen aandelen stond
het voorbije kwartaal op een laag pitje
(500 miljoen USD).

Het Intel-aandeel bewoog in het derde
kwartaal per saldo nauwelijks.
Daarmee blijft de halfgeleiderprodu-
cent sinds begin dit jaar (+14 %) zowel
achter op de S&P500 (+20 %) als op
de Nasdaq (+25 %). De pc-markt lijkt
intussen aan het uitbodemen, maar
daar valt voor Intel hoe dan ook maar
weinig groei meer te rapen (92 %
marktaandeel). De impact van de
inspanningen in het mobiele segment
(3,2 % marktaandeel) zullen pas in
2014 duidelijk worden. Dat geldt ook
voor de gevolgen op de marges. We
vinden het aandeel tegen 12 keer de
verwachte winst van volgend boek-
jaar correct gewaardeerd. Een hoger
dividend of een iets actievere aan de-
leninkoop zouden eventueel meer
beleggers tot het aandeel kunnen ver-
leiden, maar geen van beide stimuli
zit eraan te komen. De lichtpuntjes
wegen te licht om een ratingverho-
ging te verantwoorden (rating 4C). 
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Aandelen VS
31,90 USD 

HOUDEN3B POTASH CORP.
Absolute wereldtopper

In de zomer van 2010 stond Potash
Corporation of Saskatchewan (NYSE
en beurs van Toronto met ticker POT;
ISIN-code CA73755L1076) in het
middelpunt van de belangstelling door
een vijandig overnamebod door BHP
Billiton. BHP wou zich via de over-
name van Potash Corp. een toegang-
sticket verschaffen tot de lucratieve
kaliummeststoffenmarkt en had daar-
voor 40 miljard USD over (43,33 USD
per aandeel). De Canadese provincie
Saskatchewan beschikt over de helft
van de wereldwijde potashreserves en
het bod op de kroonjuwelen van Potash
Corp. werd afgeblokt door de
Canadese autoriteiten. BHP is intus-
sen zelf via het Jansen-project in
Saskatchewan een gigantische, nieuwe
potashmijn aan het bouwen. Het totale
budget wordt geraamd op 16 miljard
USD en de mijn zou kunnen opstar-
ten tegen 2020. BHP verklaarde recen-
telijk dat het gesprekken heeft aange-
knoopt met potentiële partners voor
het enorme project. BHP bevestigde
ook na het opblazen van het export-
kartel Belarusian-Potash Co (BPC) over-
tuigd te zijn van de noodzaak van een
grote, nieuwe potashmijn. 
Aangezien de wereldbevolking tegen
2050 zal stijgen met 2 miljard mensen
moet de voedselproductie tegen dan
toenemen met 60%. De evolutie van
de vraag naar potash evolueerde de
afgelopen twintig jaar in cycli van tel-
kens ongeveer vijf jaar. Een cyclus met
robuuste jaarlijkse groei (5 à 6%) werd
telkens afgewisseld met een cyclus van
nulgroei. Sinds 2008 is de wereldwijde
vraag naar potash ongeveer stabiel
gebleven rond 55 miljoen ton per jaar.
Als het verleden een leidraad is, staan
we dus aan de vooravond van een
nieuwe groeifase in de vraag. 
Tijdens de periode 2008-2013 kwam er
wereldwijd 10 miljoen ton productie-
capaciteit bij, waardoor die nu min-
stens 66 miljoen ton bedraagt. Tegen
2017 komt er nogmaals 10 miljoen ton
capaciteit bij. Potash Corp. neemt de
komende jaren de helft van de extra
productiecapaciteit voor zijn rekening.
Daardoor zullen de Canadezen als de
onbetwiste nummer één tegen 2015

beschikken over 17,1 miljoen ton jaar-
lijkse capaciteit. Het totale budget voor
de capaciteitsuitbreidingen bedroeg 8
miljard USD, waarvan de laatste 600
miljoen USD zal worden uitgegeven
in 2014. CEO Bill Doyle is ervan over-
tuigd dat het opbreken van het BPC-
kartel een tijdelijk fenomeen is, dat op
langere termijn weinig impact zal heb-
ben op de potashmarkt. Toch moet ook
Potash Corp erkennen dat de markt
sinds de aankondiging door Uralkali
verlamd is en vorige week volgde een
winstwaarschuwing voor het derde
kwartaal (rapportering op 24 oktober). 
De verwachte nettowinst per aandeel
wordt nu geraamd op 0,41 USD per
aandeel, tegenover de eerder aange-
geven vork van 0,45 à 0,60 USD per
aandeel. Na het absolute recordjaar
2008, waarin een winst per aandeel
van 3,64 USD werd geboekt, realiseerde
Potash Corp. een nettowinst per aan-
deel van 1,08 USD in 2009, 1,95 USD
in 2010, 3,51 USD in 2011 en 2,37 USD
in 2012. Na het eerste semester van
2013 staat de teller op 1,37 USD per
aandeel winst. Opvallend is dat sinds
2010 werk is gemaakt van een veel gul-
ler dividendbeleid. In 2013 zal Potash
Corp. een brutodividend van 1,33 USD
per aandeel (was 0,12 USD per aan-
deel in 2010). In juli kondigde men een
inkoopprogramma van eigen aande-
len aan ter waarde van 2 miljard USD.

Potash Corp. is als de nummer één in
potash en de nummer drie in fosfaat
als stikstof de absolute wereldtopper
in de meststoffensector. Het genereert
gemiddeld 65% van de brutowinst uit
potash, heeft een lage kostenstructuur
en zit aan het einde van de investe-
ringscyclus. We denken dan ook dat
Potash Corp op termijn het beste gepo-
sitioneerd is in het post-BPC-tijdperk.
Toch verwachten we druk op de winst-
marges die nog niet volledig weer-
spiegeld is in de analistenverwach-
tingen (2,28 USD per aandeel in 2014).
Bestaande posities mogen worden
aangehouden, maar voor nieuwe aan-
kopen vinden we het te vroeg.
Vandaar het advies ‘houden/afwach-
ten’ (rating 3B). 



INSIDE BELEGGEN - 18 oktober 20136 1 KOOPWAARDIG          2 OPBOUWEN           3 HOUDEN          4 AFBOUWEN          5 VERKOPEN

www.insidebeleggen.be

Agenda Inside Opties
Baissecombinaties 
op Tesla Motors

Maandag 21 oktober
VS: verkoop bestaande huizen
Akzo Nobel: resultaten Q3
Mc Donald’s: resultaten Q3
Mobistar: resultaten Q3
Philips: resultaten Q3
SAP: resultaten Q3

Dinsdag 22 oktober
Amgen: resultaten Q3
Du Pont: resultaten Q3
KPN: resultaten Q3
Novartis: resultaten Q3

Woensdag 23 oktober
België: overheidsschuld
België: ondernemersvertrouwen
VS: wekelijkse hypotheekaanvragen
Barco: tussentijdse verklaring Q3
Boeing: resultaten Q3
Caterpillar: resultaten Q3
Eli Lilly: resultaten Q3

Donderdag 24 oktober
VS: verkoop nieuwe huizen
VS: initiële werkloosheidsaanvra-
gen
VS: geldhoeveelheid
Deceuninck: resultaten Q3
Exmar: resultaten Q3
Microsoft: resultaten Q1 ’13-‘14
Nyrstar: tussentijdse verklaring
Q3
Option: tussentijdse verklaring
Q3
Quest for Growth: resultaten Q3
Sipef: resultaten Q3
Telenet: resultaten Q3
Umicore: tussentijdse verklaring
Q3
Unilever: resultaten Q3
Vinci: resultaten Q3
Zenitel: resultaten Q3

Vrijdag 25 oktober
VS: consumentenvertrouwen
Belgacom: resultaten Q3
Brederode: tussentijdse verkla-
ring Q3
BASF: resultaten Q3
Procter&Gamble: resultaten Q3
Solvay: resultaten Q3
UCB: tussentijdse verklaring Q3 

Sommige aandelenbeleggers zijn af en
toe geneigd in sprookjes te geloven.
Ze sturen de koersen van bepaalde
aandelen naar zulke astronomisch
hoge niveaus dat ze de realiteit niet
meer weerspiegelen. Iets dergelijks
lijkt aan de hand met Tesla Motors
(187,55 USD), een Amerikaanse pro-
ducent van elektrische auto’s die dit
jaar 21.000 wagens zal produceren.
Drie jaar geleden werd het bedrijf naar
de beurs gebracht tegen 17 USD. De
koers liep al op tot 200 USD, voordat
hij wat daalde. Enkele cijfers zullen u
ervan overtuigen dat de waardering
van Tesla Motors fundamenteel beke-
ken buiten alle proporties is. Zo heeft
de groep een beurskapitalisatie van 23
miljard USD, of de helft van General
Motors, dat 100 keer meer omzet gene-
reert. Bij de Duitse producenten van
luxewagens BMW en Mercedes – ook
geen kleine jongens – ligt de beurs-
waarde per geproduceerde auto 40 maal
lager. 
Toen de koers van Tesla Motors 100
USD bereikte, vonden we het aandeel
al peperduur. Nu uiteraard nog meer.
Alleen is de timing van de daling moei-
lijk te voorspellen. Het schrijven van
ongedekte calls is daarom niet zonder
gevaar, maar met opties loopt u min-
der risico. Met succesvolle baissecom-
binaties kunt u een mooi bedrag ver-
dienen als het aandeel vroeg of laat
begint te dalen. Voor opties kunt u
terecht op de Amerikaanse optiebeurs,
waarbij we opteren voor de langstlo-
pende series die expireren op de derde
vrijdag van januari 2015.

Defensieve putspread
Koop put jan ‘15200 @ 59,35 USD
Schrijf put jan ‘15140 @ 26,30 USD
Opties op Tesla Motors zijn niet goed-
koop. Dat heeft te maken met de grote
volatiliteit van het aandeel. Het voor-
deel is dat beleggers ook stevige pre-
mies betalen voor opties die sterk out-
of-the-money zijn. Bij deze defensieve
putspread koopt u in eerste instantie
de put januari 2015 met strike 200, een
contract dat 5935 USD kost. U recu-
pereert bijna de helft van dat bedrag
door ook de put 140 met dezelfde loop-

tijd te schrijven. Daardoor vermindert
uw inzet – tegelijk uw maximale ver-
lies – tot een aanvaardbare 3305 USD
(5935 – 2630). Staat de koers van Tesla
Motors op de vervaldag hoger dan 200
USD, dan speelt u uw volledige inzet
kwijt. Uw break-even (winst noch ver-
lies) bevindt zich op 166,95 USD, 11%
onder de huidige koers. U boekt de
maximale winst van 2695 USD wan-
neer de koers van het onderliggende
aandeel daalt tot minstens 140 USD,
82% meer dan uw inzet. Dat vereist
een daling van het onderliggende aan-
deel met 25%.

Agressievere putspread
Koop put jan ’15130 @ 21,95 USD
Schrijf put jan ‘15100 @ 11,50 USD
130 USD lijkt mijlenver verwijderd van
de huidige koers en 100 USD nog meer,
maar de ervaring leert dat het bijzon-
der snel kan gaan als een zeepbel barst.
Deze agressievere putspread bestaat
in eerste instantie uit de aankoop van
de put januari 2015 met uitoefenkoers
130, die een investering van 2195 USD
vergt. Voorts schrijft (verkoopt) u de
put 100 met dezelfde afloopdatum,
wat een premie van 1150 USD ople-
vert. Uw inzet bedraagt derhalve 1045
USD (2195 – 1150). Dat betekent dat u
winst maakt wanneer de koers van
Tesla Motors op de vervaldag 119,55
USD bedraagt of nog lager staat. U
boekt de maximale winst van 1955
USD, of 187% meer dan uw inzet, als
100 USD wordt aangetikt. Voordat het
zover is, moet er wel 47% van de hui-
dige koers af, maar daarop kunt u 15
maanden wachten. 

Put kopen
Koop put jan ’15100 @ 11,50 USD
In de meeste gevallen zien we weinig
heil in de loutere aankoop van een put.
Maar gezien het grote baissepotenti-
eel bij Tesla, lijkt de aankoop van de
eerder geschreven put januari 2015
met strike 100 wel een interessante
gok. Dit contract kost 1150 USD en u
behaalt op de vervaldag winst bij een
koers van 88,50 USD, of nog lager.
Het grote voordeel is dat uw winst
niet wordt afgetopt.
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In de Inside Checklist vindt u elke week een aantal handige kern-
getallen, de rating en het advies/commentaar voor ruim 300
aandelen • Koers: slotkoers van de vrijdag (A) of woensdag (B)
vóór publicatie • Markt: 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 • H – L 12m: hoogste en laagste
koers van de jongste 12 maanden • K/W: (geschatte) koers-
winstverhouding op basis van de winst per aandeel van 2005 en
2006 • Rend.: dividendrendement op basis van het laatste uitge-
keerde dividend • Aanbevelingen worden vergezeld van een

steun- en weerstands(niveau): koerspeilen die belangrijk zijn voor
het betreffende aandeel. Zakt de koers door de steun, dan is een
verdere koersdaling zeer waarschijnlijk en is het, behoudens
anders geadviseerd, aangewezen om het aandeel te verkopen.
Een koers die de weerstand doorbreekt, genereert een technisch
koopsignaal.

Checklist dagelijkse update op www.insidebeleggen.be



Unilever: 55 % omzet uit de groeilanden
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Zoals we op de strategiepagina schre-
ven, vertoont de koersgrafiek van
Unilever (27,75 EUR; onder meer
beurzen van Amsterdam en Londen,
ticker UNA; 84 miljard EUR 
beurskapitalisatie; ISIN-code
NL0000009355) de jongste maanden
geen opwaartse tendens. De oorzaak
is onder meer de mededeling op de
laatste dag van september dat door
het waardeverlies van flink wat lokale
munten de groei in de opkomende lan-
den minder sterk uitvalt dan verwacht.
De omzet zal in het derde kwartaal
slechts toenemen met 3 à 3,5%, tegen-
over een onderliggende omzetgroei
van nog 5% in de eerste jaarhelft. 
Het Brits-Nederlandse voedings-,
onderhouds- en verzorgingsmidde-
lenconcern realiseerde eind 2012 maar
liefst 55% van zijn groepsomzet in de
opkomende landen. Aan het eind van
het eerste kwartaal was dat zelfs 57%.
Daarmee klopt Unilever met minstens
10% de andere giganten, waaronder
Danone, Nestlé, Procter&Gamble en
L’Oréal. In haarverzorging bijvoorbeeld
is Unilever de marktleider in Brazilië,
India, Indonesië, Thailand, Filippijnen,
Vietnam, Argentinië en nummer twee
in China. De voorbije twintig jaar rea-
liseerde Unilever in de opkomende
landen een gemiddelde jaarlijkse
omzetgroei van 9%. De rendabiliteit
komt stilaan op het niveau van de
mature westerse landen; de ebit-marge

van 2012 bedraagt 13,3% in de opko-
mende landen, tegenover 14,3% in de
ontwikkelde landen en 13,8% op
groepsniveau. 
Onder meer door de spreiding van
activiteiten in 190 landen gebruiken
meer dan 2 miljard consumenten min-
stens één Unilever-product elke dag.
Dat leverde vorig jaar een groepsom-
zet van 51 miljard EUR op. De doel-
stelling is die omzet tegen 2020 naar
80 miljard EUR op te krikken. Steeds
meer verkopen in de opkomende lan-
den is daarin één grote pijler. Een
tweede pijler is het reduceren van het
aantal merken en volop investeren in
de verdere groei van de topmerken.
Het voorbije decennium werd het
enorme gamma afgebouwd tot een
400-tal producten en werd volop geïn-
vesteerd in de wereldwijde bekend-
heid van een aantal topmerken.
Daardoor beschikt de groep vandaag
over veertien merken, met een jaar-
omzet van meer dan 1 miljard USD.
Die blockbusters zijn bij de onder-
houds- en verzorgingsmiddelen Dove,
Rexona, Lux, Axe, Sunsilk, Surf, Omo en
bij de voedingsmiddelen Knorr, Ola,
Magnum, Lipton, Flora (bij ons Becel),
Rama (bij ons Planta) en Hellmann’s.
Andere merken als Sunlight en Signal
zijn goed op weg om die kaap van 1
miljard in de komende jaren te ron-
den. Een derde, recentere pijler voor
de groei is productinnovatie. In dat

domein liep Unilever achter op de con-
currentie, maar die schade heeft het in
vrij korte tijd ingehaald. In 2009 kon
het slechts negen innovaties aantonen
op meer dan tien markten. Vorig jaar
was dat aantal vertienvoudigd tot
ongeveer 90. 
We zijn van oordeel dat de terugval
van de groei en de wisselkoersen in
de opkomende landen geen langdu-
rig en structureel, maar een tijdelijk en
conjunctureel fenomeen is. Aandelen
zoals dat van Unilever waren dit voor-
jaar tot zeer hoge waarderingen
geklommen. We hebben hen toen alle-
maal van een verkoopadvies voorzien.
De jongste maanden zijn die aande-
len teruggevallen en zijn de waarde-
ringen weer een stuk redelijker gewor-
den. De koers van Unilever viel zowat
20% terug, zodat we in plaats van 20
à 21 keer de verwachte winst over 2014
nu 16 à 17 keer die (verlaagde) winst-
verwachting betalen, of 11 keer de ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda). We verhogen verder het
advies naar ‘eerste positie’ (rating 2B),
omdat we op termijn geloven dat het
bedrijf erg goed geplaatst is om te
profiteren van de groei van de con-
sumptie van de middenklasse in de
opkomende landen. Bij een verdere
koersdaling richting 25-26 EUR is
een opname in de voorbeeldporte-
feuille zelfs niet uitgesloten. 

Inside Flash

Dinsdag krijgt u het 1ste deel van de checklist (Belgische en Europese aandelen).
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Het omruilbod dat Bekaert voorstelde voor de obligaties die in april
2014 vervallen, werd geen eclatant succes, want slechts iets meer dan
30% van de uitstaande obligaties werd aangeboden. De meeste 
analisten raadden de ruil af, omdat ze het nettorendement te karig von-
den. Ze adviseerden te wachten op een rentestijging vooraleer obliga-
ties te kopen. Bekaert zal het omruilbod niet heropenen. Technisch
bekeken lijkt de koers van Bekaert op de terugweg, nadat hij een top
even onder 30 EUR had gevormd. Fundamenteel: afbouwen (4B).

De Franse autoproducent Peugeot overweegt een alliantie aan te gaan
met de Chinese autobouwer Dongfeng Motor. Die samenwerking kan
ook de vorm van een joint venture aannemen, wat kwaad bloed kan zet-
ten bij General Motors, dat een belang van 7% in Peugeot heeft. Peugeot
en Dongfeng openden in juli 2013 al een fabriek in China. De Franse
autoproducent zit in slechte papieren na een verlies van 510 miljoen EUR
over het eerste semester van dit jaar en een val van het marktaandeel.
Op 12,70 EUR werd een top neergezet. Fundamenteel: afbouwen (4C).

Het Nederlandse softwarebedrijf Unit4 meldde dat enkele private-equi-
tyfirma’s belangstelling hebben voor een overname. Indicatief spreekt
Unit 4 over een prijs van 35 EUR per aandeel. Omdat het over verken-
nende gesprekken gaat, is het hoegenaamd niet zeker dat er ook een
overname komt. Unit 4 wil niet bekendmaken met welke partners het
praat. De koers van het aandeel steeg met 12% na het bericht. Volgens
analisten is het bedrag van 35 EUR een startpunt, maar geen eindpunt.
Zo verhoogde Rabobank het koersdoel tot 40 EUR.

Montea, de vastgoedbevak die is gespecialiseerd in logistiek en semi-
industrieel vastgoed, wordt nu ook actief in Nederland. Montea neemt
een distributiecentrum in Almere over van Axa Real Estate, voor een
bedrag van 13,7 miljoen EUR, met een aanvangsrendement van 8%. Het
distributiecentrum werd in 2008 gebouwd. Montea stelt overtuigd te zijn
van het ontwikkelingspotentieel van de Nederlandse logistieke markt.
De koers van het Montea-aandeel blijft het redelijk doen, al viel hij licht
terug na de top van 34 EUR eerder dit jaar. Houden (3B).

De vastgoedbevak Cofinimmo slaagde er moeiteloos in obligaties te plaat-
sen bij institutionele beleggers voor een bedrag van 50 miljoen EUR. De
obligaties hebben een looptijd van vier jaar en bieden een vaste coupon
van 2,78%. De opbrengst van deze emissie stelt Cofinimmo in staat zijn
herfinancieringsbehoeften te dekken tot juni 2015. De koers ontwikkelt
zich neutraal tussen 83 en 93 EUR. Een daling onder 83 EUR kan de voor-
bode zijn van een trendommekeer naar dalend. Een uitbraak boven 93
EUR geeft een technisch aankoopsignaal. Houden/afwachten (3B).

Alcatel-Lucent, dat al rode cijfers over het tweede kwartaal van 2013
opbiechtte, maakte een herstructureringsprogramma bekend waarbij
wereldwijd zowat 10.000 banen sneuvelen. Daarmee wil de groep tegen
2015 haar kosten met 1 miljard EUR terugdringen. De aankondiging
viel slecht bij de Franse overheid en de Franse premier Ayrault wil dat
het bedrijf onderhandelingen voert om zo veel mogelijk jobs en sites te
redden. Anders zal de regering het sociaal plan niet goedkeuren. Technisch
is de trend stijgend. Fundamenteel: verkopen (5C). 

INSIDE BELEGGEN - 18 oktober 2013
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Inside Derivatives

Hogere productie en recordvoorraden bij soja 
Uit de voedselindex van de Food and
Agriculture Organisation (FAO), een
onderdeel van de Verenigde Naties,
blijkt dat de wereldwijde voedsel-
prijzen in september voor de vijfde
maand op rij zijn gedaald. De index,
die de prijzen van 55 voedingsmid-
delen volgt, zakte zelfs naar het laag-
ste niveau sinds september 2010 en
bedraagt nu 199,1 punten, tegenover
een hoogtepunt van 237,9 punten in
februari 2011. Vooral de lagere gra-
nenprijzen lagen aan de basis van de
prijsdaling van vorige maand. Zo
bereikte de subindex van de granen
vorige maand het laagste peil sinds
augustus 2010. 
De granen bengelen ook in de S&P
Goldman Sachs Commodity Index
(GSCI) onder aan het lijstje van best
presterende grondstoffen. Zo moest
mais dit jaar al 36% inleveren,
waardoor de prijs van het gewas al in
meer dan drie jaar niet meer zo laag
was. Tarwe deed het tot vorige maand
eveneens erg slecht, maar veerde de
voorbije weken op na ongunstige
weersevoluties in Rusland, Oekraïne
en Latijns-Amerika. Soja presteerde
in de granenfamilie relatief gezien nog
het best. Toch is de fundamentele
vraag- en aanbodsituatie bij soja niet
van die aard om er vrolijk van te wor-
den. 
DeVerenigde Staten zijn een belang-
rijke speler op de sojamarkt, maar ze
werden vorig jaar onttroond door
Brazilië als grootste exporteur van het
gewas. Dat had te maken met de mis-
lukte oogst in de VS, maar ook het
grotere gewicht van Brazilië op de
granenmarkt mag niet worden onder-
schat. In het lopende oogstjaar wordt
Brazilië naar alle waarschijnlijkheid
ook de grootste producent. De soja-
prijs piekte vorig najaar boven 18 USD
per bushel en 2012 was met een
gemiddeld prijsniveau van 14,5 USD
per bushel een recordjaar. Een en
ander leidde ertoe dat overal ter
wereld de landbouwoppervlakte voor
de teelt van soja fors omhoogging om
zo veel mogelijk te kunnen profite-
ren van de hogere prijzen. Dat ging
ten koste van andere gewassen, zoals

mais, waarvan de prijs veel lager ligt
en het aanbod toch nog comfortabel
hoog is.
De spelers op de granenmarkten kij-
ken altijd met grote belangstelling uit
naar het WASDE-rapport (World
Agricultural Supply and Demand
Estimates) van het Amerikaanse
ministerie van Landbouw (USDA).
Begin september had het USDA voor
de tweede maand op rij de produc-
tieprognoses voor soja verlaagd. Na
een erg nat voorjaar was het in de cru-
ciale bloeiperiode van augustus erg
heet. September bracht redding met
een bovengemiddelde neerslag. Soja
wordt normaal iets later geplant en
geoogst dan mais en is dus beter
beschermd tegen extreme  weers -
omstandigheden in de zomer. De late
neerslag kan de ‘yields’ of opbrengst
per hectare dus toch nog gunstig beïn-
vloeden. Er werd dan ook met meer
dan gewone belangstelling uitgeke-
ken naar het rapport van oktober, dat
normaal op vorige vrijdag 11 oktober
gepubliceerd moest worden. Maar de
investeerders en de analisten bleven
deze keer op hun honger zitten. Door
de impasse rond de verhoging van
het Amerikaanse schuldenplafond
werd de publicatie van het WASDE-
rapport geannuleerd. Het meest aan-
nemelijke scenario is dat oktober
wordt overgeslagen en dat er pas op
8 november een nieuwe editie komt.
Vooraf werd zowel voor de sojapro-
ductie als voor de yields een opwaartse
bijstelling verwacht. Ook de schatting
van de sojavoorraden werd verhoogd.
Uit een rondvraag van Bloomberg
News bij 17 landbouwanalisten blijkt
dat de wereldwijde sojavoorraden na
het lopende oogstjaar met 16% zullen
toenemen, tot het hoogste niveau ooit.
De Amerikaanse sojaproductie zal dit
jaar met 4,2% stijgen, tot 86 miljoen
ton. Eerder werd de output van het
gewas op 281,7 miljoen ton geschat,
5,3% meer dan vorig oogstjaar. De
vraag naar soja zal volgens het USDA
op 268,9 miljoen ton uitkomen, wat
4,3% meer is dan in 2012. 
De oogst in de Verenigde Staten is
intussen naar schatting voor 35 tot

40% afgerond. Dat is nog altijd lager
dan het vijfjarige gemiddelde (56%),
maar het verschil is tegenover een
maand eerder fors kleiner geworden.
In Zuid-Amerika begint de oogst pas
in januari. Vorige week verlaagde de
investeringsbank Goldman Sachs zijn
prijsprognose voor soja naar 10,5 USD
per bushel, of bijna 18% onder het hui-
dige prijsniveau. Goldman Sachs ver-
wacht dat die prijs binnen de 12 maan-
den wordt bereikt.
Er noteren op Euronext zes turbo’s
short uitgegeven door RBS Markets
en ABN Amro Markets met het
november 2013 termijncontract op
sojabonen als onderliggende waarde.
Beleggers kunnen ook terecht op de
Duitse beurs, waar eveneens vier mini-
futures short op soja noteren.

RBS Sojabonen Future Turbo Short
Isin-code: NL0010246724
Munt: EUR
Financieringsniveau: 16,41
Referentieprijs: 12,73
Stoploss: 14,76
Hefboom: 3,43
Koers: 27,17

De stoploss van deze turbo bevindt
zich 16% boven de actuele sojaprijs.
Er is fundamenteel geen enkele reden
waarom soja fors duurder zou wor-
den, maar de marge is voldoende
groot om in te grijpen als het met soja
toch de verkeerde richting uitgaat. 

ABN Sojabonen Future Turbo 
Isin-code: NL0010152096
Munt: EUR
Financieringsniveau: 18,19
Referentieprijs: 12,73
Stoploss: 16,5
Hefboom: 2,33
Koers: 4,03

Beleggers die het risico verder wil-
len beperken, kunnen terecht bij deze
turbo short van ABN Amro Markets,
waarbij het verschil tussen de stop-
loss en de referentieprijs oploopt tot
bijna 30%. De hefboom is dan
uiteraard wel lager dan in boven-
staand voorbeeld.



Het Finse Talvivaara, waarmee
Nyrstar een zinkafnameovereen-
komst heeft, zit blijkbaar in slech-
te financiële papieren. Verandert
dit jullie koopadvies voor het
Nyrstar-aandeel?
Nyrstar (3,23 EUR; NYSE Euronext
Brussel) betaalde in januari 2010335
miljoen USD aan Talvivaara Mining
Company, in ruil voor de afname van
1,25 miljoen ton zink in concentraat uit
de Talvivaara-mijn. Allerlei operatio-
nele problemen vertraagden de uit-
bouw van die mijn, die in hoofdzaak
nikkel bevat. Het originele plan was in
201290.000 ton zink te produceren, maar
uiteindelijk bedroeg de productie 30.000
ton. In 2011 leverde Talvivaara 35.000
ton zink aan Nyrstar; in de eerste negen
maanden van 2013 bedroeg de pro-
ductie slechts 13.200 ton. Talvivaara
kampt, onder meer door de lage nik-
kelprijzen, met een hoge schuldenlast,
ondanks een kapitaalverhoging eerder
dit jaar. Het aandeel van de Finse pro-
ductie in Nyrstars totale zink-in-con-
centraatproductie – minder dan 10%
in 2012 – is evenwel beperkt. In het
extreme scenario van een gedwongen
sluiting dreigt een boekhoudkundige
afschrijving voor Nyrstar van ruim 230
miljoen EUR. Financieel geruggen-
steund door het Finse staatsinveste-
ringsfonds Solidium, de hoofdaandeel-
houder van Talvivaara, zien we het ech-
ter zover niet komen. Een financiële
injectie door Nyrstar is wel een moge-
lijk scenario. 
Intussen werd een vierjarig afname-
contract voor commodityzink afgeslo-
ten met Noble Group Limited voor een
jaarlijks volume van 200.000 ton. De
resterende 150.000 ton van het aflo-

pende contract met Glencorezal Nyrstar
in principe zelf verkopen via de nieuwe
marketingafdeling. Nyrstar plaatste
ook een converteerbare obligatie voor
120 miljoen EUR. Nyrstar kan onder
het bewind van CEO Roland Junck de
beleggersharten voorlopig niet meer
charmeren. De problemen bij
Talvivaara, hoewel die niet doorslag-
gevend zijn, helpen uiteraard niet. Het
huidige koersniveau (0,5 keer de boek-
waarde) houdt nadrukkelijk rekening
met de mindere gang van zaken, al is
het op korte termijn uitkijken of de
steun op 3,15 EUR per aandeel stand-
houdt. Het advies blijft ‘koopwaardig’
(rating 1C).

Kan u nog eens een update geven
over het overnamebod van
Borealis op Rosier?
We zijn blijkbaar niet de enigen die
het uitkoopbod van Borealis op de uit-
staande aandelen van Rosier (202,1
EUR; NYSE Euronext Brussel) te
karig vinden. Borealis deelde mee dat
het na het afsluiten van de initiële aan-
vaardingsperiode van het bod 46.368
extra aandelen verwierf. Dat betekent
dat slechts 42,15% van de beschikbare
aandelen op het bod ingingen en dat
Borealis nu 75,05% van het uitstaande
kapitaal van Rosier bezit. Borealis her-
opent het bod van 203,38 EUR per aan-
deel tussen 14 en 28 oktober. Als
Borealis na 28 oktober minstens 95%
van de aandelen bezit, komt er een uit-
rookbod. In dat geval zijn de aan-
deelhouders verplicht de aandelen aan
te bieden, maar in het andere geval is
het mogelijk dat Rosier toch beursge-
noteerd zal blijven. We blijven aan-
raden niet in te gaan op het bod
(rating 3C; ‘houden/afwachten’).

De koers van Yingli Green blijft maar
stijgen. Mogen de aandelen nog steeds
worden aangehouden? 
Sinds de Europese Commissie en China
eind juli een antidumpingakkoord heb-
ben gesloten, is de koers van de Chinese
producent van zonnepanelen Yingli
Green Energy verdubbeld (7,93 USD;
ticker YGE op de beurs van New York).
Yingli boekte in het tweede kwartaal
een stijging van het verscheepte volume
van 23,6% tegenover het eerste kwar-
taal; dat was meer dan verwacht. De

geografische diversificatie van Yingli,
dat vroeger sterk op de Europese markt
was gericht, rendeerde met sterk geste-
gen volumes in de VS en China. Dat is
ook nodig, want Yingli verwacht door
het antidumpingakkoord in 2014 nog
0,6 gigawatt (GW) te mogen versche-
pen naar Europa, tegenover 1,4 GW in
2012. 
De gemiddelde verkoopprijs nam licht
toe, waardoor de omzet met 26,1%
steeg, tot 3,38 miljard Chinese renminbi
(RMB). De brutomarge verbeterde tot
11,8%, tegenover 4,1% in het eerste
kwartaal en 4,6% in hetzelfde kwartaal
van 2012. Het bedrijfsverlies zakte tot
129 miljoen RMB, tegenover 325 mil-
joen RMB vorig kwartaal en 327 mil-
joen RMB in 2012. De hoge interest-
kosten – 225 miljoen RMB op een net-
toschuld van 17,2 miljard RMB – deden
het nettoverlies oplopen tot 321 miljoen
RMB of 2,05 RMB (0,33 USD) per aan-
deel, tegenover nettoverliezen van 3,99
RMB per aandeel in het eerste kwar-
taal en 3,66 RMB per aandeel in het
tweede kwartaal van 2012. Yingli her-
bevestigde de doelstelling van een ver-
scheept volume voor 2013 van 3,2 tot
3,3 GW, een stijging van ongeveer 40%
tegenover 2012. 
De verviervoudiging van de koers van
Yingli sinds begin april is ronduit
indrukwekkend. Die evolutie staat in
contrast met de veeleer vlakke evo-
lutie van de spotprijzen voor zon-
nemodules. Intussen noteert Yingli
ruim 2 keer de boekwaarde, en dat
vinden we voor een nog altijd ver-
lieslatend bedrijf te duur. We ver-
lagen, na de fenomenale stijging,
dan ook het advies naar ‘afbouwen’
(rating 4C). 
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Zoals kon worden verwacht, hebben
de Democraten en de Republikeinen
een lastminuteakkoord bereikt over
de Amerikaanse begroting en de ver-
hoging van het schuldenplafond.
Helaas gaat het opnieuw om een tij-
delijke oplossing tot begin volgend
jaar. Toch neemt het even de onze-
kerheid weg. Vandaar dat we de 
tracker Lyxor Bear Eurostoxx50 ver-
kopen vanwege de voorlopig betere
perspectieven voor de Europese
indexen. De tracker Proshares Short
QQQ blijft minstens behouden tot
het einde van het resultatenseizoen.
De komende weken worden weer
spannend, omdat de (kwartaal)resul-
taten van de aandelen in de voor-
beeldportefeuille worden bekend-
gemaakt. Casino, een van nieuwko-

mers, heeft al voor een sterke start
gezorgd. De Franse retailketen, die
eind september 60% van zijn omzet
uit de groeilanden haalde, boekte in
het derde kwartaal een omzet van
11,78 miljard EUR. Casino realiseert
daarmee een organische groei van
slechts 0,1% tegenover het derde
kwartaal van vorig jaar, maar de
internationale organische groei van
12,5% (GPA in Brazilië, Exito in
Colombia en Big C in Thailand en
Vietnam) werd wel omgebogen in
een krimp van -5,2%, onder meer
door wisselkoersverliezen (waaron-
der de stevige daling van de
Braziliaanse real tegenover de euro)
en kalendereffecten, terwijl juist
Brazilië een sterke organische groei
liet optekenen. In Frankrijk herstel-

den vooral de hypermarkten (Géant
Casino) zich. Ze hebben hun terug-
val in verkoopcijfers op jaarbasis kun-
nen beperken van -7,8% eind juni tot
-4,7% eind september. Analisten
toonden zich tevreden met de omzet-
cijfers, sommigen waren zelfs opge-
togen.
We kunnen ons daar enkel maar bij
aansluiten en de faire waarde voor
het aandeel optrekken tot 88 EUR
of een verhouding van de onderne-
mingswaarde (ev) tegenover de
bedrijfskasstroom (ebitda) van 7,6
voor 2014. De koersklim van de
jongste dagen en weken noopt ons
wel tot een verlaging van het advies
naar ‘kopen op correctie’ (rating 2B).
Het aandeel blijft in de voorbeeld-
portefeuille. 

AANKOOP: we kopen 175 aandelen Alstom tegen maximaal 25,95 EUR; 10 aandelen Bolloré tegen maximaal 380 EUR; 100 aandelen Qualcomm tegen maximaal 65,60
USD en 50 aandelen Pernod Ricard tegen maximaal 85,75 EUR  
VERKOOP: we verkopen 350 deelbewijzen Lyxor Bear Eurostoxx50 tegen openingskoers vrijdag  
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