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We beleven uitzonderlijke tij-
den op de Europese obliga-
tiemarkten. Maar wie zijn

pensioen wil aanvullen met rente-
inkomsten uit een obligatieporte-
feuille, kijkt tegenwoordig erg sip. Het
feit dat vorig jaar het gemiddelde divi-
dendrendement van de aandelen in
de MSCI Europe op 3,3% lag, moet
toch ook de vrij risicoschuwe Euro-
peaan over de streep trekken om meer
in aandelen te beleggen. De kloof tus-
sen het dividendrendement en het
obligatierendement was in de geschie-
denis zelden zo groot als vandaag.
Laten we maar eerlijk zijn, de meeste

particuliere beleg-
gers zijn tuk op
koerswinst. Ze pro-
beren aandelen zo
goedkoop mogelijk
te kopen, met de
bedoeling die zo
duur mogelijk en
met zo veel moge-
lijk winst van de hand te doen. Dat de
bedrijven per kwartaal, halfjaar of jaar
ook een dividend uitkeren aan de aan-
deelhouders, komt daar dan bij. Het
is eerder bijzaak.
Maar een nieuwe studie van Alli-

anzGI toont andermaal aan dat het
dividend veel belangrijker is voor het
totaalrendement van een aandelen-
portefeuille dan de meeste beleggers
denken. Volgens die studie maakt het
dividendrendement 40% van het
totale rendement op Europese aande-
len sinds 1970 uit. Dat bevestigt andere
internationale studies die vaak over
langere periodes lopen. Regelmatig
komen die zelfs uit op 50 tot 60% van
het rendement.

Stabiliteit
Dat zijn duidelijke cijfers. Meer dan

ooit wordt het dividend het lokmiddel
om de stap naar de beurs te zetten.
Maar dat geldt dus ook voor lange ter-
mijn. We moeten bij de opbouw van
een aandelenportefeuille meer dan
gewone aandacht hebben voor waar-
den met een stabiel of groeiend divi-
dendrendement. Ze zullen onze aan-
delenportefeuille mee beschermen in
periodes van zware correcties.
Aandelen als Ablynx en Nyrstar zijn

in trek bij beleggers. Niet dat ze geen
plaats verdienen in een aandelenpor-
tefeuille, maar het zijn zeker geen
basiswaarden vanwege hun te grote
koersschommelingen en hun gebrek

aan minstens een
stabiele inkom-
stenstroom via
dividenden. Hol-
dings als Sofina
daarentegen heb-
ben de perceptie
tegen als zouden
het saaie beleggin-

gen zijn. Maar vaak hebben ze een
decennialange traditie om elk jaar min-
stens het dividend van vorig jaar uit
te keren en meestal enkele procenten
meer. Zo worden beursschokken
opgevangen.
Laten we dus ook eens het parcours

van het dividend van het afgelopen
decennium bekijken, alvorens we een
aankooporder in de markt leggen. Dat
leert veel over de stabiliteit van het
bedrijf. Een onregelmatige dividend-
uitkering leert dat we een meer dan
gemiddeld risico nemen door dat aan-
deel toch te kopen. Het beste is eerst
uit te kijken naar een aantal waarden
die de voorbije tien jaar hebben bewe-
zen dat ze minstens een stabiel divi-
dend uitkeren, en dan vooral in tijden
dat vastrentende beleggingen nauwe-
lijks nog iets opbrengen. �
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DISTRIBUTIE

bpost

Kampen met een structurele
daling van de kernactiviteit en
toch de bedrijfswinst (ebit) met

6,4% opkrikken, het is weinig bedrij-
ven gegeven, maar bpost deed dat
kunstje in 2014 nog eens helemaal
over. Het binnenlandse postverkeer
daalde vorig jaar met 4,4%, wat bpost
28,3 miljoen EUR aan bedrijfskas-
stroom (ebitda) kostte, maar die ader-
lating werd in de eerste plaats ruim-
schoots goedgemaakt door de groei
in de pakjesdienst. In die divisie stegen
de volumes met 7% en de ebitda met
49,6 miljoen EUR, met dank ook aan
een sterk vierde kwartaal. De groei
van de ebitda vertaalde zich in 2014
ook in een stijging van de ebit-marge,
de nettowinst (+8,5% volgens de Bel-
gische boekhoudregels) en een stijging
van het brutodividend tot 1,26 EUR
per aandeel. 
Het wordt voor bpost moeilijk om

die sterke prestatie dit jaar te herhalen.
De ambitie van het management
beperkt zich tot het handhaven van
de ebitda op het niveau van 2014. Een
aantal elementen maakt verdere winst-
groei moeilijk. Eind vorig jaar ver-
traagde de daling van het binnen-
landse postverkeer nog, maar in de
eerste weken van dit jaar noteerde
bpost opnieuw een versnelde substi-
tutie naar elektronisch mailverkeer.

Het postvolume zou dit jaar meer dan
5% dalen. Daarnaast mag bpost zich
verwachten aan een daling van de ver-
goeding die de overheid betaalt voor
de verdeling van kranten en tijdschrif-
ten. De vergoeding voor dit beheers-
contract zal door de besparingspolitiek
van de regering 16,5 miljoen EUR lager
liggen. Binnenkort moet ook duidelijk
worden wie het nieuwe beheerscon-
tract, dat vanaf 2016 in voege treedt,
binnenhaalt. Bpost is daarbij de top-
favoriet. 
Een ander cruciaal element in de

sterke resultaten van bpost zijn de aan-
houdende productiviteitsverbeterin-
gen. Maar dit jaar ligt de productivi-
teitswinst onderaan de vork van de
gemiddelde jaarlijkse daling van het
personeelsbestand van 800 tot 1200
voltijds equivalenten. Dit jaar kondigt
zich dus moeilijker aan. De pakjes-
dienst blijft echter groeien, zowel in

het binnenland als internationaal.
Daarnaast is het management vrij
voorzichtig in de vooruitzichten en
daalt het binnenlands postverkeer
mogelijk minder snel dan nu wordt
gevreesd. Vanaf 2016 moet het bijko-
mende herstructureringsplan Alpha
de productiviteitswinst weer op het
gewenste niveau brengen. 
Ervan uitgaand dat de operationele

resultaten in 2015 die van 2014 zullen
evenaren, blijft het aandeel nog vrij
aantrekkelijk gewaardeerd, ondanks
de koersstijgingen van de jongste
maanden. Het brutodividendrende-
ment van 5% is te vergelijken met een
risicovrije rente van nog amper 0,48%
op tienjarig Belgisch overheidspapier.
Met een koers-winstverhouding van
17 en een ondernemingswaarde (ev)
van 8 keer de ebitda zijn de beste koop-
kansen verleden tijd. Daar kan bpost
wel een vrij fenomenale vrije kas-
stroom (1,86 EUR per aandeel in 2014)
tegenover zetten, zodat het dividend
met de vingers in de neus kan worden
gefinancierd. Het is aan de federale
regering om eventueel over een kapi-
taalvermindering te beslissen. �

Conclusie
Bpost nog kopen voor verdere winst-
groei en koersstijgingen is voorlopig
verloren moeite. Het aandeel kan u
nog altijd kopen voor het voldoende
stabiel en aantrekkelijk dividendren-
dement. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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VOEDING EN DRANK

Fountain

Er gloort weer een kleine beetje
licht aan het eind van de don-
kere tunnel waarin Fountain

zich al enkele jaren bevindt. De Waals-
Brabantse onderneming commercia-
liseert machines voor de distributie
van warme dranken (vooral koffie,
maar ook thee, chocolade en soepen).
Na een vrij desastreuse eerste jaarhelft
bleken de zaken in het tweede semes-
ter toch al beter onder controle. De
raad van bestuur zag zich in septem-
ber van vorig jaar genoodzaakt dras-
tisch in te grijpen met het ontslag van
topman Paul Baeck, die nog maar in
2012 was aangesteld als CEO. Zijn stra-
tegische plan (Kaffa 2018) om van
Fountain weer een levensvatbaar,
gezond bedrijf te maken, bleek in de
eerste zes maanden van vorig jaar
absoluut de doelstellingen niet te
halen. 
Als onderdeel van dat strategisch

plan had Fountain in het eerste helft
van 2014 een stevige kapitaalver -
hoging doorgevoerd, waarbij voor
twee aandelen op drie nieuwe aande-
len kon worden ingetekend tegen
amper 2 EUR per aandeel. De beurs-
gang in 1999 gebeurde tegen 56 EUR
per aandeel. Een kapitaalverhoging,
die het aantal aandelen van afgerond
1,7 naar 4,2 miljoen deed toenemen,
was onvermijdelijk geworden. Toen

begin augustus bleek uit transparan-
tieverklaringen dat niemand minder
dan Marc Coucke (Omega Pharma)
meer dan 7% van de aandelen in bezit
had, ontstond zowaar even een koop-
golf op het aandeel. Maar de haljaar-
cijfers zetten de aandeelhouders weer
met beide voeten op de grond.
In het eerste semester van 2014 was

sprake van een omzetdaling met 4,9%,
tot 16,1 miljoen EUR. Op dat gebied
geven de jaarcijfers niet meteen veel
beterschap, met eind 2014 een cijfer
van -4,1% (van 32,45 naar 31,14 mil-
joen EUR). Op vergelijkbare basis gaan
we wel van -7,0% in eerste semester
naar -3,1% in de tweede jaarhelft.
Fountain verliest vele, kleine klanten
en probeert die te vervangen door gro-
tere klanten (vanaf 50 werknemers).
Fountain tracht de nieuwe klanten te
lokken door lokaal te werken met toch
een nationale dekking, een zeer uit-

gebreid gamma en een kwalitatief
hoge service te bieden. Maar 2014 is
een overgangsjaar geworden. Voor
2015 wordt wel op een omzetherstel
gerekend. Er wordt zelfs een cijfer van
+3,5% opgeplakt. 
Tegen 2018 wilde Baeck 50% meer

omzet halen met een herstel van de
marges zoals die enkele jaren geleden
waren (rebitda-marges van 20% of
meer). In afwachting dat een nieuwe
CEO wordt gevonden, neemt Eugeen
Beckers de rol van topman waar. Maar
net als voor 2013 werd ook het resul-
taat van vorig jaar met rode inkt
geschreven. Onder meer door een
afschrijving op goodwill van liefst 11,5
miljoen EUR. Daardoor was er een
dieprood geconsolideerd nettoresul-
taat van -15,3 miljoen EUR. Zonder
eenmalige elementen bedroeg het
resultaat -2,7 miljoen EUR. De recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda)
kwam op 1,3 miljoen EUR uit of een
rebitda-marge van 4,2%. �

Conclusie
Het blijft duidelijk dat een belegger
in Fountain geduld zal moeten opbren-
gen voor de terugkeer van een degelijke
rendabiliteit. Als die terugkeert, is het
aandeel vandaag erg goedkoop. Maar
desondanks blijft het risico van dit
aandeel bovengemiddeld. Niet voor
de goede huisvader-belegger dus. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hog
Rating: 1C



TECHNOLOGIE

Oracle

De beursprestatie van de techno-
logiereus Oracle klopte vorig
jaar met een ruime marge die

van de Nasdaq, maar in 2015 zien we
het omgekeerde beeld. In de drie maan-
den tot eind februari deed Oracle het
dan ook minder goed dan verwacht.
Dat had te maken met een combinatie
van factoren, waarvan de dure dollar
(USD) een van de voornaamste was.
Oracle haalde het vorige boekjaar 56%
van de omzet van buiten de Verenigde
Staten. In het recentste kwartaal bleef
de omzet (9,33 miljard USD) op jaar-
basis zo goed als ongewijzigd (+0,2%).
Dat cijfer lag iets onder de consensus-
verwachting, maar Oracle rekende voor
dat bij constante wisselkoersen de
omzet met 6% was toegenomen. Het
softwarebedrijf deed het dus niet eens
zo slecht. 
Oracle is groot geworden door de

verkoop van databases en specifieke
bedrijfssoftware. Onder invloed van
technologische veranderingen moest
het bedrijf evolueren, en dat verloopt
niet zo snel als bij kleine bedrijven. Het
klassieke softwaremodel waarbij bedrij-
ven pakketten aankopen en nadien
betalen voor updates, onderhoud en
technische ondersteuning heeft gro-
tendeels afgedaan. Via het nieuwe
cloudmodel wordt software via het
internet aangeboden. Dat betekent

onder meer dat bedrijven programma’s
huren en de inkomsten voor software-
makers als Oracle meer in de tijd wor-
den gespreid. 
Oracle was een relatieve laatkomer

in het cloudsegment, maar het heeft
dankzij overnames een groot deel van
de achterstand goedgemaakt. De groep
kan dat doen door de hoge kasstromen
(13,6 miljard USD vrije kasstroom in
het jongste kwartaal) en de omvangrijke
oorlogskas. Eind februari bezat de
groep 43,8 miljard USD aan liquiditei-
ten. De licentie-inkomsten stegen vorig
kwartaal met 2%, tot 4,66 miljard USD
of bijna de helft van de omzet. De ver-
koop van nieuwe softwarelicenties ging
wel met 7% achteruit. De prestatie van
de cloudafdelingen was daarentegen
wel veelbelovend, met een omzetstij-
ging van 29% op jaarbasis, tot 527 mil-
joen USD. Dat is nog altijd minder dan
6% van de groepsomzet, maar wel

ruim 2 miljard USD op jaarbasis, een
verdubbeling tegenover 2014. De ope-
rationele marge daalde met iets meer
dan 2% op jaarbasis, tot 42,6%. 
Oracle is daarnaast ook een hard-

warebedrijf. Na de overname van Sun
Microsystems in 2010 lanceerde de
groep zich met gemengd succes in dit
segment. De omzet uit hardware
daalde met 2%, tot 1,3 miljard USD
of bijna 14% van de groepsomzet.
Toch won de groep naar eigen zeggen
marktaandeel tegenover concurrenten
als Hewlett-Packard en IBM. Oracle
ontwikkelde hardware voor gebruik
in combinatie met de eigen data -
basesystemen. Er werd daarnaast ook
een specifiek systeem voor de opslag-
markt geïntroduceerd. Het kwartaal-
dividend werd met een kwart opge-
trokken, tot 15 dollarcent per aandeel.
Aan de huidige koers is dit goed voor
een (bruto)rendement van ongeveer
1,4%. Oracle stelt voor het lopende
kwartaal een omzetstijging met 1 tot
6% voorop. �

Conclusie
De overgang naar een ander bedrijfs-
model verloopt met horten en stoten.
Omzet- en winstgroei blijven voor-
lopig beperkt, al zijn er wel indicaties
dat het de goede richting uitgaat. De
hoge kasstromen en de sterke balans
spelen wel in het voordeel van Oracle.
We vinden het aandeel aan bijna 16
keer de winst correct gewaardeerd.
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Wereldaandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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GRONDSTOFFEN

Sibanye Gold

Het Zuid-Afrikaanse Sibanye
Gold vierde vorige maand zijn
tweede verjaardag. De activa

van het bedrijf zijn natuurlijk niet
nieuw. De groep werd in februari 2013
afgesplitst van Gold Fields en erfde
toen de mature mijnen van de groep.
De productie groeit niet meer, maar
anderzijds zijn er ook relatief weinig
kapitaalinvesteringen nodig. Dat
moest van Sibanye een bedrijf met
hoge kasstromen maken, die voor een
groot deel terug naar de aandeelhou-
ders zouden vloeien. Sibanye maakte
zich sterk dat het 25 tot 35% van de
bedrijfswinst als dividend kon uitke-
ren. Twee jaar later kunnen we stellen
dat de groep zich grotendeels aan zijn
beloftes heeft gehouden. 
Alleen kwam die winst misschien

onder de verwachtingen uit, wat dan
weer te maken heeft met de evolutie
van de goudprijs in die periode. Zuid-
Afrikaanse deep-levelmijnen (tot 4
kilometer onder de grond) hebben tra-
ditioneel hogere productiekosten dan
open-pitmijnen (aan de oppervlakte).
Gelukkig kan Sibanye voor een stuk
profiteren van de goedkope Zuid-Afri-
kaanse rand (ZAR), die tegenover de
dollar (USD) op het laagste peil sinds
2001 noteert. Door de lokale productie
zijn de meeste kosten in ZAR, terwijl
de inkomsten uit goudverkoop in USD

worden gerealiseerd. 
De kernactiva van Sibanye zijn Kloof,

Driefontein en Beatrix. Het betreft drie
oudere, maar nog altijd rendabele mij-
nen waarvan de levensduur werd ver-
lengd tot 2030. Vorig jaar werd de pro-
ductiebasis uitgebreid door overnames
van Cooke (goud en uranium) en Wits
Gold. Die laatste omvat onder meer
de Burnstone-mijn, het voormalige
paradepaardje van het geliquideerde
Great Basin Gold (GBG). Door de over-
names stegen de groepsreserves vorig
jaar met 44%, tot 28,4 miljoen ounce
goud. 
Sibanye zag vorig jaar zijn genor-

maliseerde winst met 3% afnemen,
tot 2,23 miljard ZAR. Door een stijging
van het aantal uitstaande aandelen
ging de winst per aandeel wel met
15% achteruit. De productie steeg in
het volledige boekjaar met 11%, tot
1,59 miljoen ounce, en de totale pro-

ductiekosten kwamen uit op 1080 USD
per ounce. Tegen de huidige goudprijs
(rond 1150 USD) is de marge dus bij-
zonder klein. Voor het lopende boek-
jaar mikt het management op een out-
put van 1,61 tot 1,67 miljoen ounce
goud en een uraniumproductie van
250 miljoen pond. De kosten zouden
stabiel blijven op 1055 tot 1100 USD.
De kapitaaluitgaven zullen dit jaar
verder toenemen, van 3,3 miljard ZAR
naar 3,6 miljard ZAR. 
Sibanye wil de komende jaren 3 mil-

jard ZAR spenderen aan de bouw van
een elektriciteitscentrale op zonne-
energie met een capaciteit van 150
megawatt of ongeveer 10% van de
energiebehoefte van de groep. Sibanye
verkeert gelukkig in een goede finan-
ciële gezondheid. Vorig jaar werd zelfs
42% van de bedrijfswinst uitgekeerd
als dividend, wat het aandeel aan de
huidige koers een brutorendement
van 4,7% oplevert. �

Conclusie
Na de outperformance tegenover de
andere goudmijnaandelen is de beurs-
waarde van Sibanye in verhouding
tot de boekwaarde (1,6) niet langer
laag te noemen. Als die beurswaarde
wordt afgezet tegenover de reserves,
behoort Sibanye wel nog tot de goed-
kopere goudmijngroepen. Dit jaar
wordt op productie- en kostenvlak
een doorslag van 2014. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 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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FAGRON

Wereldwijde
marktleider

Het heeft wat langer geduurd,
maar met de verkoop van Cori-
lus – de leverancier van medi-

sche software in België, Frankrijk en
Nederland – is het desinvesteringsdeel
van Fagron afgerond. In 2013 en 2014
werden al alle activiteiten van de divisie
Healthcare Solutions en Healthcare
Specialties verkocht. Uiteindelijk
betaalde overnemer AAC Capital 77
miljoen EUR, of 15 keer de bedrijfskas-
stroom (ebitda), exclusief kapitaalsin-
vesteringen, voor Corilus. Hiermee zijn
de overdreven zorgen over de opge-
lopen schuldpositie (449 miljoen EUR
eind december of 3,18 keer de ebitda,
tegenover een schuldconvenant van
3,25) van de baan. 
Fagron, sinds 1 januari de nieuwe

naam voor Arseus, kan nu ook opera-
tioneel alle aandacht geven aan de ver-
dere ontwikkeling van het wereldwijd
marktleiderschap in het leveren van
farmaceutische grondstoffen en magis-
trale bereidingen aan apotheken.
Fagron legde met de beproefde buy-
and-buildstrategie de voorbije jaren
een schitterend groeiparcours af. Tij-
dens de periode 2008 tot en met 2014
steeg de omzet met 320%, van 136,9
miljoen EUR naar 438,5 miljoen EUR.
Vooral de overnames in de Verenigde
Staten en Brazilië zorgden voor een
flinke groeiversnelling. Cruciaal is de
vaststelling dat de groei gepaard ging
met een stijgende rendabiliteit, getuige
de toename van de recurrente ebitda-

marge (rebitda) van 17,8% in 2008 tot
29% in 2014. Op basis van de huidige
plannen verwacht Fagron nog enkele
jaren een organische groei van 10%,
met een rebitdamarge van 26%. 
De activiteiten van Fagron zijn opge-

splitst in drie segmenten. Het grootste,
maar wel minst rendabele segment is
Fagron Compounding Essentials, toe-
leverancier van farmaceutische grond-
stoffen en apparaten voor magistrale
bereidingen in apotheken. Essentials
boekte in 2014 een omzetstijging met
0,8%, tot 245 miljoen EUR (recurrent
zonder wisselkoerseffecten wel +9,7%),
goed voor 55,9% van de divisie Fagron.
Het tweede segment is Fagron Trade-
marks, met producten en concepten
voor magistrale bereidingen. De omzet
van Trademarks steeg in 2014 met
35,7%, tot 45,7 miljoen EUR (10,4% van
de divisie). Het derde segment, Fagron
Compounding Services, omvat de
negentien eigen steriele en niet-steriele
bereidingsfaciliteiten, en kende vorig
jaar een fenomenale omzetstijging van
153,9%, tot 147,8 miljoen EUR (33,7%).
Het is de bedoeling om in de bestaande
markten (Europa, Verenigde Staten en
Brazilië), en vooral in Compounding
Services, verder te groeien. 
Daarnaast is er de kleine divisie HL

Technology, de ontwikkelaar en pro-
ducent van precisiecomponenten voor
orthopedische specialisten. Die afdeling
boekte vorig jaar 8,6 miljoen EUR
omzet en 0,7 miljoen EUR rebitda (1,9
en 0,5% van het groepstotaal). 
Het aandeel van Fagron bewoog het

afgelopen jaar per saldo nauwelijks en
bleef hiermee duidelijk achter op de
markt. Niet alleen de aanslepende ver-
koop van Corilus, maar ook de (stilaan
wegebbende) zorgen over de wijzigin-
gen in de terugbetalingsvoorwaarden

van farmaceutische grondstoffen in de
Verenigde Staten speelden hierin een
belangrijke rol. Als blijk van vertrou-
wen verhoogde Fagron het brutodivi-
dend fors, van 0,72 EUR per aandeel
in 2014, naar 1 EUR per aandeel. De
groep verwacht in 2015 minstens 500
miljoen EUR omzet (+12%) en minstens
26% rebitdamarge. �

Conclusie
Na een wat mindere periode verwach-
ten we dat het aandeel van Fagron de
komende periode opnieuw beter dan het
marktgemiddelde zal presteren. Gezien
het groeiprofiel en de goede vooruit-
zichten vinden we de huidige waardering
aantrekkelijk, tegen respectievelijk 15,5
keer en 14 keer de verwachte winst 2015
en 2016. Vandaar de aankooplimiet voor
de voorbeeldportefeuille. 

Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Steenkool zit al geruime tijd in
de hoek waar de klappen vallen.
Fundamenteel lijkt er op korte

termijn geen beterschap in zicht. In de
zes weken tot eind februari veerde de
steenkoolprijs wel met een derde op,
om nadien weer terug te vallen.
Nieuwe dieptepunten werden er voor-
lopig niet gezet. Dit volatiele prijsge-
drag is eigen aan een bodemvormings-
proces. Het sentiment bij investeerders
heeft dan ook een absoluut dieptepunt
bereikt. De exacte cijfers verschillen
naargelang de specifieke variant, maar
algemeen gesproken schommelt de
steenkoolprijs momenteel rond het
laagste niveau in zes jaar.

Slabakkende staalindustrie
Zowel steenkool voor het opwekken

van elektriciteit (thermal coal) als steen-
kool als basisgrondstof voor staal
(metallurgical coal) werden door een
samenloop van omstandigheden de
voorbije jaren fors goedkoper. Thermal
coal moest vooral in de Verenigde Sta-
ten opboksen tegen goedkoop aardgas,
een situatie die nog werd bespoedigd
door de schalierevolutie. Daarnaast
doen ook de steeds strengere milieu-
regels steenkool de das om. Het pro-
bleem bij thermal coal bevindt zich
vooral aan de aanbodzijde. Ondanks
de aangekondigde capaciteitsreducties
is er nog altijd een groot overaanbod.
Er is slechts één manier om vraag en
aanbod weer in evenwicht te brengen,
en dat is door minder te produceren.
Het ziet ernaar uit dat de markt haar
werk zal moeten doen en de prijzen tot
onder het niveau van de marginale
productiekosten zullen moeten dalen.
De enige uitzondering is India, waar
de lokale productie niet volstaat om in
de energiebehoefte te voorzien. India
zal dus meer steenkool moeten invoe-
ren, maar dit zal niet volstaan om het
mondiale overaanbod weg te werken.
Metallurgical coal zit in hetzelfde

schuitje als ijzererts. De oorzaak is de
slabakkende staalindustrie in China.
De Chinese staalindustrie is in zijn een-
tje goed voor iets meer dan de helft van
de wereldwijde productie, maar de
markt groeide er vorig jaar slechts met

1%. De steenkoolconsumptie daalde
met 2,9%, maar de invoer daalde zelfs
met een vijfde, omdat meer steenkool
uit de eigen mijnen werd gebruikt. Ook
bij metallurgical coal zit de sleutel van
een nieuw marktevenwicht bij een lager
aanbod. We bespreken twee trackers
die zich specifiek op de steenkoolin-
dustrie richten.

Market Vectors Coal ETF
Tickersymbool: KOL
Beurs: NYSE Arca
ISIN: US57060U8374
Uitgifte: januari 2008
Prestatie sinds 1/1/2015: -7,4 %
Rendement op 12 maanden: -22,7 %
Rendement op 3 jaar: -55 %
Gemiddeld dagvolume: 125000
Activa onder beheer: 107 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,59 %

Top vijf van de participaties (op 24 maart)
Aurizon Holdings (8,16 %)
China Shenhua Energy (7,41 %)
United Tractors (7,09 %)
Consol Energy (6,69 %)
Banpu (6,28 %)

Na de liquidatie van de PowerShares
Global Coal ETF in 2013 door uitgever
Invesco is de Market Vectors Global
Coal ETF van emittent Van Eck Global
met voorsprong de grootste steenkool-
tracker. De ETF noteert sinds januari
2008 op de NYSE Arca, met als ticker-
symbool KOL en schaduwt de evolutie
van de Market Vectors Global Coal
index. Die was op 24 maart samenge-
steld uit aandelen van 32 bedrijven.
Daarbij staan de tien grootste partici-
paties in voor 60,2% van de index. Net
zoals de steenkoolprijs zelf staan ook
de gerelateerde aandelen onder druk.
De rendementscijfers maken dat pijnlijk
duidelijk. Alleen de producenten met
een lage kostenbasis slagen er nog in
het hoofd boven water te houden. De
jaarlijkse beheersvergoeding van KOL
bedraagt 0,59% en ligt daarmee in lijn
met de andere trackers van dezelfde
uitgever.
Aurizon Holdings stond tot voor twee

jaar bekend onder de naam QR Natio-
nal. Het Australische bedrijf baat het
grootste spoorwegnetwerk van het
land uit en is gespecialiseerd in het ver-
voer van bulkgoederen (ertsen, mine-
ralen en uiteraard ook steenkool). China

Shenhua Energy is niet alleen het groot-
ste steenkoolbedrijf ter wereld, maar
het heeft ook eigen elektriciteitscentra-
les. United Tractors uit Indonesië is de
grootste verdeler van zware machines
voor de Indonesische mijnbouwindus-
trie. Consol Energy is een Amerikaans
energiebedrijf dat, naast steenkool, ook
actief is in aardgas. Banpu uit Thailand
bezit verschillende steenkoolmijnen
en stroomcentrales in Thailand, China
en Indonesië. 

GreenHaven Coal Fund
Tickersymbool: TONS
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: februari 2015
Prestatie sinds 1/1/2015: n.v.t.
Jaarlijkse beheerskosten: 0,95 %

Het kleine Greenhaven nam vorige
maand de moedige beslissing om met
een steenkool-ETF op de markt te
komen. De beheerders van TONS, het
tickersymbool van de nieuwe tracker,
gooien het over een andere boeg. Het
vermogen onder beheer wordt niet in
aandelen geïnvesteerd, maar wel direct
in termijncontracten op steenkool. Het
gaat daarbij om de API2-variant die in
Europa wordt geïmporteerd (Cost Insu-
rance Freight Rotterdam). Dat termijn-
contract noteert op de Amerikaanse
CME futuresbeurs en telt twaalf con-
tractmaanden. Steenkool is momenteel
in contango, de situatie waarbij ter-
mijncontracten met een latere afloop-
datum duurder zijn. Het is niet de
bedoeling dat alle middelen in hetzelfde
termijncontract worden geïnvesteerd.
TONS zal ze verdelen onder verschil-
lende futures met ook een verschillende
afloopdatum. 
Gezien de nog erg korte noterings-

duur van TONS, zijn cijfers over de
liquiditeit, de activa onder beheer en
het rendement nog niet relevant. Het
nieuwe product kan pas ten vroegste
binnen enkele maanden op zijn ver-
diensten worden beoordeeld. Hoewel
met de futures geen hefboomeffect
wordt gecreëerd, ligt het in de lijn van
de verwachtingen dat TONS veel snel-
ler zal bewegen op wijzigingen in de
steenkoolprijs dan KOL. De jaarlijkse
beheersvergoeding ligt met 0,95% wel
aan de hoge kant. �

Derivaten

Zwarte tijden voor steenkool
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Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Een consortium bestaande uit het Spaanse Enagas en
het Belgische Fluxys neemt Swedegas over van EQT,
een investeringsfonds van de Zweedse familie Wallen-
berg. We weten dat Enagas en Fluxys elk 100 miljoen
EUR kapitaal inbrengen, terwijl de rest wordt betaald
via schuldfinanciering. Swedegas is eigenaar van 600
kilometer pijpleidingen in Zweden. Daarnaast bezit het
een opslagplaats in de omgeving van Halmstad. De
koers van Fluxys bewoog weinig na het nieuws. Tech-
nisch is de trend duidelijk à la baisse gericht. Op 26 EUR
bevindt zich de laatste steun. Een daling hieronder kan
nieuw baissepotentieel vrijmaken. Naar boven toe ligt
weerstand op 28 EUR en daarna op 30 EUR. 

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

De baggeraar Boskalis Westminster maakte bekend
hij zijn belang in Fugro, de dienstverlener aan de gas-
en oliesector, heeft verhoogd tot 25,1%. Boskalis stelde
dat dit niet betekent dat de groep van plan is een over-
namebod uit te brengen, maar bij Fugro is men daar
niet zo zeker van. Ook de analisten menen dat het nieuws
de overnamegeruchten aanwakkert. De beleggers gelo-
ven in het overnamescenario, want ze stuurden de koers
van Fugro maandag fors hoger. Als Boskalis meer dan
30% van Fugro verwerft, moet het een overnamebod
doen. Technisch is de trend van Fugro duidelijk opwaarts
gericht. Op 20 EUR bevindt zich een sterke steun, terwijl
op 30 EUR weerstand ligt. 

Advies: ingaan op het bod
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Het lijkt er sterk op dat de Italiaanse bandenfabrikant,
ook bekend van de kalenders, wordt verkocht aan het
Chinese staatsbedrijf China National Chemical Corp,
of afgekort ChemChina, dat naast chemicaliën, olie en
kunstmest ook banden produceert. De holding Camfin
verkoopt zijn belang van 26% in Pirelli aan de Chinezen,
die daarna een bod op de resterende aandelen zullen
uitbrengen dat Pirelli waardeert op 7,1 miljard EUR.
Pirelli is de vijfde bandenproducent ter wereld. Na de
overname wordt het Italiaanse aandeel van de beurs
gehaald. De koers van Pirelli is al enkele weken aan het
stijgen en in maart dit jaar baande het aandeel zich een
weg boven de weerstand – nu steun – op 13 EUR. 

Dat beleggers kuddedieren zijn, bewijst de onwaar-
schijnlijke koersopstoot van Dexia. In twee dagen tijd
steeg de koers van het aandeel van 0,04 tot 0,185 EUR.
Sinds Nieuwjaar betekende dat een hausse met een
onwaarschijnlijke 432%. Nadien maakte de koers weer
een duik. Wellicht zagen speculanten heil in het stimu-
leringsbeleid van de Europese Centrale Bank. De klim
begon in elk geval op dat moment. Toch is de restbank
die overeind wordt gehouden door de overheidsgaran-
ties van België en Frankrijk eigenlijk niets waard. De
groep moet vooral proberen een enorme portefeuille
langetermijnkredieten af te bouwen met zo weinig moge-
lijk verliezen. 
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De naam van de Amerikaanse
chipproducent Intel (31,14
USD), het nummer één ter

wereld, klinkt als een klok. De koers-
ontwikkeling van het aandeel verloopt
teleurstellend, want drie weken voor
het einde van het eerste kwartaal kwam
de groep met een omzetwaarschuwing.
De vork van 13,2 tot 14,2 miljard USD
werd aangepast tot 12,5 tot 13,1 miljard
USD. Zoals veel andere Amerikaanse
multinationals ondervindt Intel last
van de sterke dollar. Dat gegeven,
gekoppeld aan de povere Europese
economie, is de hoofdreden waarom
de chipreus met tegenvallende kwar-
taalcijfers komt. Een andere oorzaak is
de zwakke vraag naar pc’s vanuit de
bedrijven, en dat lijkt een blijvende fac-
tor, want die markt krimpt.
Vorig jaar werd het Intel-aandeel 40%

duurder. Daarmee presteerde het
beduidend beter dan de brede markt,
terwijl de groep voor dit jaar een stabiele
omzet verwacht vergeleken met 2014.
Bovendien blijft Intel voor 60% afhan-
kelijk van de PC Client Group ondanks
alle inspanningen tot diversificatie,
waarbij de mobiele divisie, bijvoor-
beeld, een operationeel verlies van 4,2
miljard USD leed. 
Het lijkt daarom noodzakelijk om het

aandeel te herwaarderen omdat het
tegen een verwachte koers-winstver-

houding van 15 te duur is geprijsd. Met
baissecombinaties met opties kunt u
inspelen op een dalende koers voor
Intel.

Defensieve putspread
Koop put jan’1735 @ 7,05 USD
Schrijf put jan ’1725 @ 2,05 USD
Met die putspread kunt u uw inzet

verdubbelen als het Intel-aandeel een
beperkte daling laat zien. De aankoop
van de put januari 2017 met uitoefen-
prijs 35 vergt een investering van 705
USD voor een standaardcontract van
100 stukken. U recupereert 205 USD
als u gelijktijdig de put 25 met dezelfde
afloopdatum schrijft. Uw inzet – tevens
uw maximale verlies – daalt daardoor
tot 500 USD (705 - 205). Uw break-even,
het peil waarop u op de vervaldag
winst noch verlies boekt, ligt op 30 USD,
even onder de huidige koers. Bij koer-
sen boven 35 USD gaat uw hele inves-
tering in rook op, maar wanneer de
koers van Intel op de vervaldag daalt
tot minimaal 25 USD, boekt u de maxi-
male winst van 500 USD of een ver-
dubbeling van uw inzet. Om dat te
bereiken, volstaat een baisse van het
aandeel met 20%.

Agressievere putspread
Koop put jan ’1728 @ 3,00 USD
Schrijf put jan ’1723 @ 1,35 USD

In die agressievere putspread stopt
u minder geld, terwijl u over een grotere
hefboom beschikt als de koers van Intel
sterker daalt. De aankoop van de put
januari 2017 met strike 28 kost 300 USD,
maar u recupereert bijna de helft (135
USD) als u de put 23 met dezelfde
afloopdatum schrijft. Uw inzet bedraagt
dus 165 USD (300 – 135). Op de ver-
valdag boekt u winst bij koersen lager
dan 26,35 USD. De maximale winst van
335 USD valt u ten deel als Intel tot
minimaal 23 USD daalt. Dat betekent
dat het aandeel met 26% moet afkal-
ven.

Call schrijven
Schrijf call jan ‘1735 @ 2,30 USD
Het schrijven van een ongedekte call

is iets riskanter dan de verkoop van
een ongedekte put omdat daar een
absoluut nulpunt is waaronder de koers
niet kan dalen. Wanneer u uw positie
goed opvolgt en bereid bent om de
positie eventueel terug te draaien, val-
len de risico’s die u loopt met het schrij-
ven van een ongedekte call mee. U
krijgt 230 USD voor het schrijven van
de call januari 2017 met strike 35, wat
betekent dat u per saldo slechts verlies
lijdt bij koersen boven 37,30 USD zodat
u over een marge van 20% beschikt.
Intel is het nummer 1 ter wereld. Dus
lijkt een overname onwaarschijnlijk. �

Hoe kan ik berekenen wat de intrin-
sieke waarde van een KBC Ancora-
aandeel is? Klopt het dat de onder-
waardering van KBC Ancora ten
opzichte van KBC Groep momenteel
groot is? 
Om te weten of het interessanter is

om in KBC te beleggen via de mono-
holding KBC Ancora, berekenen we
de holdingkorting ten opzichte van de
intrinsieke waarde. Die berekening ziet
er voor een aandeel KBC Ancora als
volgt uit: de koers van 1 aandeel KBC
Groep maal 0,99 min de nettoschuld-
positie van KBC Ancora (uitgedrukt

per aandeel), of 57,41 EUR maal 0,99
min 5,28 EUR = 51,56 EUR per aandeel.
Op basis van de huidige koers van KBC
Ancora (32,10 EUR) betekent dit dat
het aandeel met een korting van 37,7%
op de intrinsieke waarde noteert, tegen-

over een gemiddelde korting van 33,8%
tijdens de voorbije vier jaar. 
De schuldpositie van KBC Ancora,

413 miljoen EUR eind 2014, werd in
2013 met 175 miljoen EUR afgebouwd
via de verkoop van 4,7 miljoen KBC-

aandelen. De resterende schuld bestaat
vooral uit langetermijnkredieten van
KBC, waarvan de eerstvolgende schijf
van 175 miljoen EUR in 2017 vervalt.
Het resterende belang in KBC Groep
bedraagt 18,55% (77,5 miljoen aande-
len). Onlangs werden de verankerings-
afspraken met Cera (2,66%), MRBB
(11,46%) en andere vaste aandeelhou-
ders (7,66%) voor tien jaar verlengd.
Gezamenlijk vertegenwoordigt het
aandeelhouderssyndicaat 40,35% van
het kapitaal van KBC Groep. 
De bank- en verzekeringsgroep

betaalt dit jaar een brutodividend van
2 EUR per aandeel, op basis van een
gezuiverde nettowinst van 3 EUR per
aandeel in 2014 en KBC Ancora zal op

Opties

Lezersvragen

KBC ANCORA NOTEERT
MET BIJNA 38% KORTING
TEN OPZICHTE VAN KBC.

Baissecombinaties op Intel



22 mei een interim-dividend bekend-
maken. In 2016 (over de resultaten van
2015) zal KBC Groep echter geen divi-
dend betalen. Op die manier hoeft de
groep geen coupon (212 miljoen EUR
in 2014) te betalen op de kernkapitaal-
effecten in handen van de Vlaamse
regering. 
KBC wil tegen eind 2017 de reste-

rende staatssteun (2 miljard EUR, exclu-
sief premies) terugbetalen. Vanaf 2017
(over de resultaten van 2016) wil de
groep teruggrijpen naar een reguliere
dividenduitkering van minstens 50%
van de gezuiverde nettowinst, vermin-
derd met de coupon op de overheids-
steun en op speciale kapitaalinstru-
menten (bijkomende Tier 1) die vorig
jaar werden uitgegeven om de kapi-
taalbasis te versterken. Wie in KBC wil
beleggen, kan inderdaad, op basis van
de huidige, hoger dan historische hol-
dingkorting, beter voor de belegging
in KBC Ancora opteren.

Ik heb mijn aandelen Essilor bijge-
houden. Kan u nog eens een update
geven? 
We verzilverden enkele maanden

geleden ruim 20% koerswinst op onze
positie in Essilor. We deden dat zeker
niet omdat we minder geloofden in de
toekomst van de positie in de Franse
wereldleider in lenzen, maar wel van-
wege de opgelopen waardering en de
zoektocht naar cash voor een aankoop

van Lafarge. Het Essilor-aandeel bleef
sindsdien goed presteren, en steeg de
jongste weken, als reactie op prima
jaarresultaten, zelfs naar nieuwe
recordhoogtes. 
Essilor realiseerde in 2014 een omzet-

groei met 12%, tot 5,67 miljard EUR,
te vergelijken met een omzetgroei van
1,5% in 2013. Hiermee werd een prach-
tige tweede jaarhelft neergezet, want
na het eerste semester stond de teller
nog op +7,9%. Op jaarbasis was er een
organische groei van 3,7% (+5% in het
vierde kwartaal), twaalf overnames
krikten de omzet met 9,7% op (+9%
in het vierde kwartaal), terwijl nega-
tieve wisselkoerseffecten de groei met

1,4% (+3,9%) afremden. De omzet
groeide in alle regio’s, ook in Europa
(+0,9%), maar werd toch vooral gedre-
ven door een groei met 21,1% in de
opkomende markten: +41% in Rus-
land, +50% in China, +20% in India,
+17% in Latijns-Amerika, +11% in
Zuid-Oost Azië en +17% in Afrika en
het Midden-Oosten. 
De totale omzet in de opkomende

landen bedroeg 1,26 miljard EUR en
Essilor heeft de steile ambitie om de
omzet er tegen 2018 op te voeren tot
2,8 miljard EUR, en op groepsniveau
tot 8,2 miljard EUR. Het bedrijf mikt
hierbij op een versnelde groei in zon-
nebrillen (jaarlijkse organische groei
met 7% en overnames moeten resul-
teren in 1,1 miljard EUR omzet tegen
2018), en in de onlineverkoop (31%
groei in 2014, omzetdoelstelling van
400 tot 500 miljoen EUR tegen 2018). 
Het recurrente bedrijfsresultaat (zon-

der eenmalige elementen; rebit) steeg
met 15%, tot 1,06 miljard EUR, waar-
door de rebit-marge toenam van 18,2%
tot 18,6%. De recurrente winst per aan-
deel steeg met 6,3%, tot 3,05 EUR (was
2,87 EUR in 2013). Het brutodividend
werd voor het 22ste jaar op rij ver-
hoogd (+8,5%, tot 1,02 EUR per aan-
deel of 0,95% brutorendement). 
Essilor is optimistisch voor 2015, want

het mikt op minstens 4,5% organische
groei, met een rebit-marge van min-
stens 18,8%. Zelfs voor dit schitterend
bedrijf, met gunstige perspectieven,
vinden we 29,7 keer de verwachte winst
2015 en 16,2 keer de verwachte ver-
houding ondernemingswaarde (ev)
tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda)

betalen te duur. We bevestigen dan
ook ons advies ‘houden voor de lange
termijn’ (rating 2A). �
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ESSILOR IS EEN 
SCHITTEREND BEDRIJF,
MAAR HET AANDEEL 

IS ERG DUUR.

Agenda

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 30 maart
EU: consumentenvertrouwen
EU: ondernemersvertrouwen
VS: consumptie-uitgaven
Co. Br. Ha: jaarresultaten 2014
Tetrys: laatste handelsdag Euronext
Brussel

Dinsdag 31 maart
Duitsland: werkloosheid 
EU: werkloosheid 
EU: inflatie
VS: consumentenvertrouwen Conference
Board
VS: vastgoedprijzen S&P Case-Shiller
index
Floridienne: jaarresultaten 2014 
HAL Trust: jaarresultaten 2014
Moury Construct: jaarresultaten 2014
Sapec: jaarresultaten 2014

Woensdag 1 april
Duitsland: PMI (def.) 
EU: PMI (def.)
VS: PMI (def.)
VS: ISM-index (ondernemersvertrouwen)
VS: bouwuitgaven

Donderdag 2 april
Duitsland: detailhandel
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
Sofina: jaarresultaten 2014

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag: onder meer beurzen van
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs),
Londen, Frankfurt, New York, Madrid en
Milaan gesloten
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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

Bolloré is traditioneel een van
de laatste bedrijven die hun
jaarcijfers bekendmaken. De

portefeuillemaatschappij van Vincent
Bolloré zag haar omzet vorig jaar met
2,3% teruglopen, tot 10,6 miljard
EUR. Desondanks is de bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 7% geklommen,
tot 1,02 miljard EUR (was 957 miljoen
EUR), net als het bedrijfsresultaat
(ebit; van 606 naar 650 miljoen EUR).
Als we kijken naar de deelactivitei-
ten, dan blijft de dominantie van de
afdeling Transport & logistiek in de
winstgevendheid heel sterk. Bolloré
Logistics – en vooral dan Bolloré
Africa Logistics, het grootste logis-

tieke netwerk van Afrika – dekt 87%
van de ebit (567 miljoen EUR). Bolloré
Energie, de op één na grootste dis-
tributeur van huishoudbrandstof in
Frankrijk, had door de scherpe daling
van de olieprijs een zwak jaar (ebit 
-33%). 
De communicatie- en mediapool –

vooral de belangen in Havas en
Vivendi – is steeds nadrukkelijker de
tweede belangrijkste poot in de ren-
dabiliteit (210 miljoen EUR ebit in
2014). Logisch ook, want zowel in
Havas (belang van 82,5%; vijfde
advertentiegroep ter wereld) als in
Vivendi (belang van 8,1%) werd de
participatie de voorbije maanden

opgevoerd. De afdeling Opslag van
elektriciteit blijft verlies maken (-120
miljoen EUR ebit in 2014, idem als
2013). 
Het dividend voor het boekjaar 2014

wordt verdubbeld van 0,031 naar 0,06
EUR per aandeel (na een interim-divi-
dend van 0,02 EUR). We kunnen wel
de faire waarde van 4,9 naar 5,3 EUR
per aandeel optrekken, maar na de
koersklim van 35% sinds begin dit
jaar bevindt die koers zich al te dicht
bij die faire waarde. We verlagen dan
ook het advies naar houden (rating
2B). We behouden de positie wel in
de voorbeeldportefeuille, normaal
voor de lange termijn. �

Bolloré blijft groeien

+8,5%

Aankoop: we kopen 50 aandelen Fagron tegen maximaal 36,65 EUR en 50 aandelen tegen maximaal 35,65 EUR (aangepast!!)
Verkoop: we hebben 15 aandelen Volkswagen verkocht tegen 244 EUR (3640,05 EUR) en 175 aandelen SQM tegen 19,25 USD
(3087,20 EUR)
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Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type scan dan
deze code en ontdek onze site.


