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Sneller dan verwacht komen we
terug op de landbouwsector.
Want we zien de jongste weken

positieve veranderingen, waar we nog
bijkomend op willen inspelen. Dat de
landbouwsector een glorieuze toe-
komst heeft, zagen we de voorbije
jaren niet terug in de prijzen van de
landbouwgrondstoffen. Door enkele
jaren met recordoogsten zijn de prijzen
van zowat alle landbouwgewassen
serieus teruggevallen. Maar voor de
meeste is er sprake van bodemvor-
ming of zelfs van het prille begin van
een opwaartse trend. En het zijn en
blijven in hoofdzaak de prijzen van
de landbouwgrondstoffen die de
beurskoersen van de landbouwaan-
delen bepalen.
Maar zoals vorige keer al aangege-

ven, kan het in de landbouw snel
keren. Het keerpunt zal wellicht
komen van El Nino. De kans dat de
‘Kleine Jongen’ terugkeert, wordt
steeds groter (die benaming werd
gegeven door Peruviaanse vissers,
refererend aan het Kerstkind, aange-
zien het fenomeen doorgaans rond
Kerstmis voorkomt). Steeds meer
autoriteiten waarschuwen ervoor en
steeds meer wordt een matige tot
krachtige versie verwacht. El Nino
deed zich de laatste keer voor in de
periode juni 2009 tot mei 2010. 
Het fenomeen ontstaat als de passaat-

wind niet, zoals normaal, het warme
oppervlaktewater van de Stille Oceaan
van Latijns-Amerika naar Azië blaast
(waar het verdampt en als neerslag terug-
komt), maar botst op een krachtige wes-
tenwind, waardoor het warme opper-

vlaktewater nabij Latijns-Amerika blijft.
Dat veroorzaakt droogte in Azië en over-
vloedige regens in Latijns-Amerika. Op
zijn beurt drijft dat de prijzen van onder
meer palmolie, cacao, koffie en suiker op.

Het signaal van Monsanto
Gezien de steeds grotere kans op dat

weerfenomeen, willen we daar verder
op anticiperen. Dat deden we al met
de aankoop van het Duitse Suedzuc-
ker. Nu bevestigen we de intentie om
het gewicht van de landbouw in de
voorbeeldportefeuille verder te ver-
hogen richting 20%. We hebben het
signaal van Monsanto met het bod op
Syngenta begrepen. De prijzen en de
waarderingen in de landbouwsector
zitten op een bodemniveau. Dus
mogen er in dit segment aankopen
worden verricht. Mogelijk ziet Mon-
santo ook nog ruimte om zijn bod op
de Zwitsers op te trekken.
Enkele weken geleden gaven we aan

dat we Sipef (of een andere palmolie-
groep) en Deere & Company in de
gaten houden. Dat blijven we doen,
maar de meststoffengigant Potash
Corporation hadden we toen ook
moeten vermelden. Want meststoffen
volgen de prijzen van de landbouw-
gewassen. Hoe meer inkomsten de
boeren hebben, hoe meer ze uitgeven
in de volgende periode, aan zaden,
gewasbescherming, landbouwwerk-
tuigen en meststoffen. Vandaar de
Flash over Potash Corp, de grootste
producent van kaliumhoudende mest-
stoffen ter wereld (zie p. 7). We plaat-
sen ook een aankooporder voor de
voorbeeldportefeuille. �

El Nino is terug
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PINKSTERWEEKEND

Het pinksterweekend staat voor de deur. Dat betekent dat er op dinsdag 26 mei
geen nummer verschijnt. Het volgende nummer (IB 22AB) verschijnt op vrijdag 29
mei. We wensen u een fijn verlengd weekend toe. 
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INDUSTRIE

Bekaert

Het persbericht over het eerste
kwartaal titelde ‘Bekaert rap-
porteert een sterke groei van

de verkoop’. De geconsolideerde
omzet steeg weliswaar met 16%, maar
enige nuancering is op zijn plaats. Die
stijging van de verkoop is enerzijds
vooral te danken aan de zwakkere euro
(EUR), wat de omzet een boost gaf van
10% in vergelijking met dezelfde peri-
ode vorig jaar. Anderzijds was er de
integratie van de overname van de
staalkoordactiviteiten van Pirelli, wat
ook 10% aan de omzet toevoegde. De
vergelijkbare omzet daalde dus met
4%, te wijten aan de brand in een
fabriek in het Amerikaanse Rome, en
aan een zwakkere verkoop in China. 
Bekaert had bij de presentatie van de

jaarcijfers al aangekondigd dat de
marktomstandigheden moeilijk zou-
den blijven in China, vooral als gevolg
van overcapaciteit op de vrachtwa-
genbandenmarkt. Bekaert maakt daar-
bij de traditionele keuze om niet te veel
toe te geven op de prijzen, wat natuur-
lijk inteert op de verkochte volumes.
De vergelijkbare verkoop kromp in
Azië met 11%. Bekaert verwachtte ech-
ter ook beterschap in het tweede kwar-
taal, en die voorspelling lijkt nu wer-
kelijkheid te worden. De prijsdruk blijft
aanwezig in de competitieve Chinese
markt, maar het bedrijf zag de ver-

kochte volumes stijgen in maart. Het
management is daarom van oordeel
dat het ergste achter de rug is en dat
de markt opnieuw aantrekt. Een herstel
van de vraag in China en Azië zou op
iets langere termijn moeten uitmonden
in een stabilisatie van de prijzen en een
herstel van de marges. 
Vorig jaar bleef de bedrijfswinst-

marge (ebit) nog hangen op 6,5%,
onder het doel om over heel de lijn een
ebit-marge van minstens 7% te boeken.
De verbetering in Azië inspireert het
management tot relatief optimistische
vooruitzichten. De omzet zou in het
tweede kwartaal verder aantrekken,
dankzij het effect van de overnames,
een aanhoudend zwakke euro en het
seizoenseffect van een beter tweede
kwartaal. In Europa kan Bekaert de
sterke prestaties van de voorbije kwar-
talen vasthouden, wat heel belangrijk
is, omdat deze regio op dit ogenblik

van de beste marges geniet en voor
het gros van de winst zorgt. Vooral de
autosector bakt zoete broodjes, terwijl
ook de bouwactiviteit aantrekt. Enkel
de vraag naar staaldraad en stalen bui-
zen in de olie- en gassector kalft af als
gevolg van de gedaalde investeringen
in de oliesector. Maar de lage olieprij-
zen en het soepele beleid van de ECB
zouden de Europese economie en dus
ook de verkoop van Bekaert verdere
ruggensteun moeten geven. 
In Noord-Amerika blijft de markt

kampen met de instroom van goed-
kope overcapaciteit uit Azië, waardoor
het effect van de sterke dollar op de
omzet helemaal verloren gaat. Bekaert
hoopt wel om de fabriek in Rome in
de zomer terug in gebruik te nemen,
zodat opnieuw kan geleverd worden
aan de sterk presterende automobiel-
sector. In Latijns-Amerika kan Bekaert
wel wat organische omzetgroei voor-
leggen, al blijf het management hier
voorzichtig. �

Conclusie
Door de voorzichtige verbetering in

Azië zou een verder aantrekkende
omzet zich moeten vertalen in een ver-
der herstel van de winstgevendheid.
Bij een koerswinstverhouding van 16
en een ondernemingswaarde (ev) van
7,5 keer de bedrijfskasstroom (ebitda)
voor dit jaar zit dit herstel nog niet
volledig in de koers. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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ALTERNATIEVE ENERGIE

PNE Wind Group

De opname van het Duitse
windenergiebedrijf PNE Wind
Group in de voorbeeldporte-

feuille is voorlopig geen succes. De
onverwachte aankondiging, eind
maart, om over het boekjaar 2014 geen
dividend uit te keren, werd door de
markt slecht onthaald. De beslissing
is nochtans verdedigbaar binnen de
context van het uitbouwen van de
nieuwe activiteit als Independent
Power Producer (IPP). Een IPP koopt
afgewerkte energieprojecten op van
projectontwikkelaars zoals PNE, en
keert met de opbrengst van de pro-
ductie een stabiel dividend uit. 
PNE haalde in 2014 voor het opstar-

ten van de IPP slechts de helft van de
beoogde 80 miljoen EUR op. Het een-
malige schrappen van het dividend –
0,15 EUR per aandeel in 2014, of een
uitgave van 8,2 miljoen EUR – is dan
ook bedoeld om de financiering van
de IPP mee veilig te stellen. Een bij-
komende stap in de financiering van
de IPP volgde onlangs, met de volledig
onderschreven uitgifte van 4.578.500
aandelen tegen 2,065 EUR per aandeel
(bruto opbrengst van 9,45 miljoen
EUR). 
Een eerste IPP-project, meteen het

grootste tot nog toe voor PNE, is
Chransdorf: een project van 24 wind-
molens met een totaal vermogen van

57,6 MW, dat nog dit jaar wordt opge-
leverd. Een tweede project, Wald-
feucht/Selfkant; 9 MW, is ook al in
uitvoering en zal in 2015 de IPP ver-
voegen. Het plan is om tegen eind
2016 ongeveer 150 MW in portefeuille
te hebben. Daarna zal een deel van of
de volledige IPP worden verkocht.
PNE mikt daarbij per MW op een
waarde tussen 2,3 en 2,5 miljoen EUR.
Daartegenover staat dat de IPP zorgt
voor een interessant nieuw verkoop-
kanaal voor de projecten van PNE. 
Eind maart had PNE in Duitsland

vijf windparken in aanbouw, met een
totaal vermogen van 95 MW. Maar
ook in het buitenland maakt het bedrijf
goede vooruitgang. Vooral in Schot-
land, waar PNE in onderhandeling is
om een sterke partner aan boord te
halen en zo de projecten sneller te kun-
nen ontwikkelen. De totale pijplijn
bedraagt er 1,1 gigawatt (GW), op een

onshoregedeelte op groepsniveau van
5 GW. In maart bereikte de groep een
mijlpaal met de eerste productie van
het Borkum Riffgrund I-offshorewind-
park. Dit project, met een totale capa-
citeit van 312 MW, werd door PNE
opgestart in 2001 en later verkocht aan
Dong Energy. 
PNE ontwikkelt momenteel zes off-

shoreprojecten met een totale capaci-
teit van 2,64 GW en kan ook nog 25
miljoen EUR mijlpaalbetaling ontvan-
gen uit de verkoop in 2013 van Gode
Wind I tot III. Het conflict met Volker
Friedrichsen, de voormalige eigenaar
van WKN, over een mogelijke over-
waardering van activa bij de verkoop
aan PNE, sleept nog altijd aan. Frie-
drichsen kocht de voorbije maanden
regelmatig aandelen bij en bezit nu
14,43% van PNE. Tijdens de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering op 16 juni
wordt gestemd over een motie om
Friedrichsen en twee handlangers van-
wege belangenvermenging uit de raad
van bestuur te verwijderen. �

Conclusie
PNE Wind bevestigde de prognose

van 110 tot 130 miljoen EUR cumu-
latieve bedrijfswinst (ebit) voor de
periode 2014 tot 2016, met mogelijk
opwaarts potentieel. We vertrouwen
erop dat de plannen worden gereali-
seerd. Het achtergebleven PNE-aan-
deel blijft dan ook een forse herstel-
kandidaat, die we stevig vasthouden
in de voorbeeldportefeuille. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



GRONDSTOFFEN

Kinross Gold

Het Canadese Kinross Gold is
volledig uit de gratie bij inves-
teerders. Door de overname

van Red Back Mining in 2010 kreeg
Kinross onder meer de veelbelovende
Tasiast-mijn in Mauritanië (West-
Afrika) in handen. Kort nadien begon
de goudprijs echter te dalen en vielen
de verwachte kosten om het project
te ontwikkelen veel hoger uit dan ver-
wacht. Intussen boekte Kinross meer
dan 6 miljard USD aan waardever-
minderingen en daardoor dook de
groep diep in de rode cijfers. Het aan-
deel daalde naar het laagste niveau
sinds 2001. Aanvankelijk was het de
bedoeling om de geplande uitbreiding
van Tasiast in verschillende fases te
door te voeren, maar eerder dit jaar
werd beslist het hele expansieproject
tijdelijk op te bergen. De kosten van
de uitbreiding worden op 1,6 miljard
USD begroot en dat kan Kinross met
de bestaande kasstromen niet aan zon-
der nieuwe schulden aan te gaan. 
De groep heeft operationele activa

in de Verenigde Staten, Rusland, Bra-
zilië, Chili en West-Afrika. De groeps-
productie daalde in het eerste kwartaal
van 2015 met 5,3% naar 629.000 troy
ounce. De gemiddelde ontvangen
goudprijs kwam op jaarbasis 6,2%
lager uit, op 1218 USD per troy ounce.
Onder meer door de lagere olieprijs

daalden de productiekosten, maar dit
kon niet beletten dat de brutomarge
per verkocht troy ounce goud met
meer dan 11% afnam, tot 509 USD. 
Kinross dook netto 6,7 miljoen USD

in het rood, tegenover een winst van
nog 31,8 miljoen USD een jaar eerder.
Als we geen rekening houden met
negatieve wisselkoersverschillen was
er een bescheiden winst van 15,3 mil-
joen USD of omgerekend 1 dollarcent
per aandeel. Vooraf werd een break-
evenniveau vooropgesteld. Kinross
realiseerde wel een positieve opera-
tionele kasstroom van 215 miljoen
USD. De totale productiekosten daal-
den naar 964 USD per troy ounce,
tegenover nog 1001 USD een jaar eer-
der. Door lagere investeringen daalden
de kapitaaluitgaven naar 149,5 miljoen
USD. Kinross stelt voor het volledige
boekjaar een cijfer van 725 miljoen
USD voorop. 

Toch is er nog ruimte voor groei,
want de levensduur van Chirano werd
met een jaar verlengd. De uitbreiding
van Paracatu moet jaarlijks 34.000 troy
ounce goud extra opleveren, terwijl
een haalbaarheidsstudie over de her-
opening van La Coipa werd opgestart.
Maricunga, in het noorden van Chili,
wordt in juni weer operationeel, nadat
de mijn in maart moest worden stil-
gelegd na uitzonderlijk hevige regen-
val. Kinross voorziet voor het volle-
dige boekjaar een output tussen 2,4
en 2,6 miljoen troy ounce en een totale
productiekost tussen 1000 en 1100
USD per ounce. De groep heeft inte-
resse getoond voor de Cripple Creek-
mijn in Colorado, die eerder dit jaar
door AnglogoldAshanti in de etalage
werd gezet (zie IB16B). Het eerste
kwartaal werd afgesloten met een
cashpositie van 1,01 miljard USD. Daar
stond een langetermijnschuld van 1,99
miljard USD tegenover. �

Conclusie
Ondanks de verbeterde operationele

resultaten is het vertrouwen bij inves-
teerders in Kinross nog altijd niet
teruggekeerd. De koersevolutie is dan
ook al vele jaren teleurstellend. Daar-
door ligt, met 0,6 keer de boekwaarde,
de waardering op een historisch diep-
tepunt. Enkel een hogere goudprijs en
dus hogere winstcijfers kunnen het
vertrouwen doen terugkeren.
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Wereldaandelen

Advies: kopen
Risico: hoog
Rating: 1C
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Silver Wheaton

Het zilver doet het dit jaar lang
niet slecht, met een prijsstijging
van 10,5% (in USD) sinds de

start van 2015. De klim moet wel in
het juiste perspectief worden gezien,
want het zilver heeft twee rampzalige
jaren achter de rug. Silver Wheaton is
niet echt een klassieke zilverprodu-
cent, maar wel een zogenoemd stre-
amingbedrijf, waarbij het in ruil voor
de financiering van mijnprojecten
recht heeft op (een deel van) de toe-
komstige output van die mijn. Door
de aard van de afgesloten overeen-
komsten van de jongste jaren ver-
schuift het zwaartepunt stilaan meer
in de richting van goud. Dit jaar zal
het aandeel van de zilververkoop in
de groepsomzet nog 62% bedragen;
in 2019 zou het gewicht van zilver
dalen naar 54%. 
Streamingbedrijven produceren dus

zelf niet, maar om hun bedrijfsmodel
draaiend te houden, moet er wel een
constante aanvoer zijn. Tegelijk moeten
de kasstromen hoog genoeg zijn om
vervanging van bestaande streams en
eventuele uitbreiding te kunnen finan-
cieren. Silver Wheaton mikt voor dit
jaar op een productie van 43,5 miljoen
troy ounce zilverequivalent. Een over-
eenkomst uit 2013 met de Braziliaanse
ijzerertsproducent Vale werd fors uit-
gebreid. Terwijl Silver Wheaton vol-

gens het oorspronkelijke contract recht
had op een kwart van de zilver- en
goudopbrengst van de Salobo-koper-
mijn, wordt het aandeel van goud
opgetrokken naar de helft. De mijn
heeft een geschatte levensduur van
veertig jaar en de nieuwe overeenkomst
moet de tien eerste productiejaren
70.000 troy ounce goud extra opleveren. 
Daarnaast werd ook de bestaande

overeenkomst met Barrick Gold aan-
gepast. Door het uitstellen van het
Pascua-Lamaproject kon Barrick het
oorspronkelijke contract niet naleven.
Tot maart 2018 zal Barrick daarom zil-
ver uit drie andere mijnen van de
groep aanleveren. Als Pascua-Lama
er helemaal niet zou komen, krijgt Sil-
ver Wheaton het saldo van de inves-
tering (625 miljoen USD) terugbetaald,
verrekend met de op dat moment al
gedane leveringen. In de prognoses
voor 2019 (51 miljoen troy ounce zil-

verequivalent) wordt met Pascua-
Lama geen rekening gehouden. 
Het eerste kwartaal was qua pro-

ductie een recordkwartaal (10,4 mil-
joen ounce), maar door de lagere zil-
ver- en goudprijzen daalde de groeps-
omzet (130,5 miljoen USD) met 17%.
Eerder dit jaar werd een kredietlijn
uitgebreid naar 2 miljard USD en werd
de looptijd ervan met twee jaar ver-
lengd, tot 27 februari 2020. Daarvan
was op het einde van het eerste kwar-
taal nog 800 miljoen USD over, samen
met 88 miljoen USD aan liquiditeiten.
Silver Wheaton haalde begin maart
nog eens 800 miljoen USD op door de
uitgifte van bijna 39 miljoen nieuwe
aandelen aan 20,55 USD. 
De groep keert 20% van de gemid-

delde operationele kasstroom van de
jongste vier kwartalen uit als dividend.
Tijdens het eerste trimester van 2015
daalde de operationele kasstroom met
22% op jaarbasis, tot 89,1 miljoen USD.
Begin volgende maand wordt een
kwartaaldividend van 5 dollarcent
per aandeel uitgekeerd. �

Conclusie
De kapitaalverhoging lijkt verteerd

en het aandeel noteert opnieuw boven
het niveau van voor de uitgifte. Ope-
rationeel verloopt alles zoals ver-
wacht en de uitbreiding van het con-
tract met Vale draagt al onmiddellijk
bij tot de kasstromen. We verwachten
een verdere inhaalbeweging van de
edelmetalen. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

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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POTASH CORP

Rolls Royce in
meststoffen

Trouwe abonnees weten dat we
het Canadese Potash Corpora-
tion, de grootste meststoffenpro-

ducent ter wereld, hoog in het vaandel
dragen. Het aandeel zal in de voor-
beeldportefeuille, toen BHP Billiton in
de zomer van 2010 een vijandig over-
namebod deed op het bedrijf. BHP
wou zich via een overname een toe-
gangsticket verschaffen tot de lucra-
tieve kaliummeststoffenmarkt en had
daarvoor toen 39 miljard USD over.
Op basis van het huidige aantal uit-
staande aandelen komt dit overeen
met 46,9 USD per aandeel (toen 43,33
USD). De Canadese provincie Saskat-
chewan beschikt over de helft van de
wereldwijde potashreserves en deed
het bod op kroonjuweel Potash Corp
mislukken. 
Sindsdien veranderde er heel wat.

Op sectorniveau was er in de zomer
van 2013 de beslissing door Uralkali
om het exportkartel Belarusian Potash
Co (BPC) op te blazen. Het begin van
een structureel lager prijsniveau voor
potash, maar ook van een nieuwe
opwaartse cyclus in de wereldwijde
vraag. Die vraag evolueerde de afge-
lopen twintig jaar in cycli van telkens
ongeveer vijf jaar. Een cyclus met
robuuste jaarlijkse groei (5 à 6%) werd
telkens afgewisseld met een cyclus
van nulgroei. In de periode 2008 tot
2013 stabiliseerde de wereldwijde
vraag rond 55 miljoen ton per jaar.
Maar vorig jaar steeg de vraag fors,
tot 63 miljoen ton, waarbij de vraag in

China en India – respectievelijk 13 en
4,4 miljoen ton – in het oog sprong. 
Voor 2015 mikte Potash in februari

nog op een totaal marktvolume van 58
tot 60 miljoen ton, maar intussen wordt
uitgegaan van 60 miljoen ton, onder
impuls van hogere verwachtingen voor
China (14 tot 14,5 miljoen ton, was 12,5
tot 13 miljoen ton) en India (4,5 tot 5
miljoen ton, was 4,5 tot 4,8 miljoen ton).
Op bedrijfsniveau investeerde Potash
het afgelopen decennium liefst 8,3 mil-
jard Canadese dollar (CAD) in de uit-
breiding van de jaarlijkse productie-
capaciteit (+7 miljoen ton, tot 17,2 mil-
joen ton). De laatste uitbreidingen –
Rocanville (+1,2 miljoen ton) en Allan
(+3 miljoen ton) – worden dit en vol-
gend jaar afgewerkt. Voor 2015 mikt
Potash op 9,2 tot 9,7 miljoen ton pro-
ductie (beschikbare capaciteit van 10,9
miljoen ton). 
De vrije kasstroom zal – zelfs bij

gelijke prijzen – gradueel toenemen,
van 1,25 naar 2 miljard USD. Alleszins
voldoende om het royale dividendbe-
leid verder te zetten. Het brutodividend
per aandeel steeg van 0,13 USD in 2010
naar 1,49 USD in 2015 (kwartaaldivi-
dend van 0,38 USD vanaf april). Minder
positief waren de resultaten over het
eerste kwartaal. De nettowinst per aan-
deel steeg weliswaar met 9%, tot 0,44
USD per aandeel, maar de gemiddelde
analistenverwachting lag op 0,50 USD.
De brutowinst in de potashafdeling
steeg met 128 miljoen, tot 428 miljoen
USD, dankzij hogere gerealiseerde prij-
zen (+13,6%, tot 284 USD per ton) en
positieve wisselkoerseffecten. De
nitraatafdeling ontgoochelde echter,
met een brutowinstdaling met 24%,
tot 118 miljoen USD, terwijl de bruto-
winst in de fosfaatbusiness met 32 mil-
joen USD toenam, tot 58 miljoen USD. 
Op basis van het mindere eerste

kwartaal en door een verhoging van
provinciale taksen in Saskatchewan
(negatieve impact van 7 dollarcent)
daalde de winstverwachting per aan-
deel voor 2015 van 1,9 tot 2,2 USD naar
1,75 tot 2,05 USD. �

Conclusie
Het mindere eerste kwartaal duwde

de koers van wereldtopper Potash
Corp opnieuw naar de onderkant van
de tradingvork (32 à 38 USD) sinds
het einde van het BPC-kartel. De
waardering is hierdoor weer relatief
aantrekkelijk -tegen 17 keer de ver-
laagde verwachte winst 2015 en een
ondernemingswaarde (ev) van 10,2
keer de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2015- en houdt geen rekening
met mogelijke prijzenschokken als
gevolg van El Niño. Vandaar het aan-
kooporder voor de voorbeeldporte-
feuille. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Bij de edelmetalen kunnen goud
en zilver na bijna vijf maanden
in 2015 een klein positief rende-

ment voorleggen. Dit is niet het geval
voor platina en palladium, die beide
iets onder het prijsniveau van het jaar-
begin noteren. De cijfers ogen in euro
(EUR) weliswaar iets vriendelijker maar
de underperformance is wel duidelijk.
Enkele weken geleden (IB17B) bekeken
we de situatie bij platina. Deze week
is het de beurt aan palladium.

Mijnstaking in Zuid-Afrika
Thomson Reuters GFMS publiceerde

eerder deze maand zijn Platinum and
Palladium Survey. Daaruit bleek dat
er in het geval van palladium een aan-
bodtekort van 1,58 miljoen troy ounce
was. Palladium is al sinds 2007 in defi-
cit, maar het tekort van vorig jaar was
het grootste van het voorbije decen-
nium. Door de vijf maanden durende
mijnstaking in Zuid-Afrika, na Rusland
de grootste producent van het edelme-
taal, daalde de mondiale mijnproductie
met 7%, tot 6,04 miljoen troy ounce,
het laagste cijfer sinds 2002. De lagere
output werd gedeeltelijk gecompen-
seerd door een hoger aanbod gerecy-
cleerd palladium (+8%). Aan de vraag-
zijde nemen katalysatoren de grootste
hap uit het beschikbare metaal. De pal-
ladiumconsumptie steeg in dit segment
met 5%, tot 6,61 miljoen troy ounce.
Palladium wordt vooral gebruikt in de
Verenigde Staten en Azië in katalysa-
toren voor benzinewagens. Andere
industriële toepassingen (voornamelijk
elektronica) verbruikten 3% minder
palladium. 
De GFMS Survey bevatte geen voor-

spellingen voor dit jaar maar die von-
den we wel terug bij het Platinum
Group Metals Report van Johnson
Matthey, de grootste katalysatoren-
producent ter wereld. Het rapport
schatte het tekort op de globale palla-
diummarkt in 2014 met 1,8 miljoen
troy ounce hoger in dan de studie van
GFMS. Johnson Matthey verwacht ech-
ter dat het deficit in 2015 zal krimpen
tot nog slechts 100.000 troy ounce. Het

bedrijf ziet de output van palladium
in Zuid-Afrika dit jaar met 17% toe-
nemen, tot 2,48 miljoen troy ounce, het
hoogste niveau sinds 2011. Dit is uiter-
aard in de veronderstelling dat de soci-
ale onrust niet terug de kop opsteekt,
wat in Zuid-Afrika nooit kan worden
gegarandeerd. De mijnbouwindustrie
in het land kampt overigens nog met
andere problemen zoals een onbe-
trouwbare stroomvoorziening. Naast
een hogere mijnproductie zou ook het
aanbod uit recyclage (juwelen en oude
katalysatoren) dit jaar met 4,5% toe-
nemen. 

Dalende vraag
Tegelijk verwacht Johnson Matthey

dat de vraag naar palladium dit jaar
met 12% zal dalen, tot 9,4 miljoen troy
ounce. Deze afname zou voor het groot-
ste deel toe te schrijven zijn aan inves-
teerders, die volgens de prognoses dit
jaar per saldo 400000 troy ounce pal-
ladium zullen verkopen tegenover een
nettoaankoop van 932000 troy ounce
in 2014. Ook de vraag naar juwelen zou
afnemen terwijl de industriële vraag
(exclusief katalysatoren) 2,4% lager
zou uitkomen.
Uit het rapport van GFMS en de prog-

noses van Johnson Matthey onthouden
we vooral dat er ook in 2015 terug een
tekort aan palladium zal zijn. De prog-
noses voor de mijnproductie in Zuid-
Afrika lijken ons bijzonder optimistisch
en houden geen rekening met opera-
tionele of sociale problemen. Daarnaast
vinden we de voorspelling dat inves-
teerders massaal afscheid gaan nemen
van palladium erg voorbarig. Op dit
moment hebben de trackers die inves-
teren in fysiek palladium 91,9 ton onder
beheer. In augustus vorig jaar was dit
nog bijna 96 ton.

Ruime mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden

om via hefboomproducten in palla-
dium te beleggen. We herhalen dat bij
edelmetalen de onderliggende waarde
steeds de notering op de spot market
is en dus geen termijncontract. Dit bete-
kent dat dus ook buiten de Euronext-
handelsuren het stoplossniveau kan
worden aangetikt. Beleggers moeten
daar bij het bepalen van de stoploss

rekening mee houden. Ook de wissel-
koersevolutie is uiteraard een aan-
dachtspunt want de hefboomproduc-
ten noteren in EUR en de onderlig-
gende waarde in USD.
BNP Paribas Markets biedt elf turbo’s

long aan met hefbomen die uiteen
lopen van 1,2 tot 5,6. ING heeft zeven
sprinters long in het gamma met hef-
bomen tussen 1,7 en 9,2. Het verschil
tussen aan- en verkoopkoers (spread)
bedraagt in alle gevallen 20 eurocent. 

Palladium Turbo long (gemiddeld risico)
Isin-code: NL0009570761
Munt: EUR
Financieringsniveau: 523,64
Referentieprijs: 779,3
Stoploss: 576
Hefboom: 3,01
Koers: 22,93/23,13

Bij deze Turbo long van uitgever BNP
Paribas Markets bevindt de huidige
platinaprijs zich meer dan 35% boven
de stoploss. Dat niveau werd voor het
laatst in 2010 bereikt.
Beleggers die verkiezen om zonder

hefboom in platina te investeren, kun-
nen dit ook doen via een tracker. Veruit
de grootste en meest liquide is de Phy-
sical Palladium Shares van uitgever
ETF Securities.

ETFS Physical Palladium Shares (PALL)
Tickersymbool: PALL
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: januari 2010
ISIN-code: US26923A1060
Prestatie sinds 1/1/2015: -2,1 %
Rendement op 12 maanden: -4,5 %
Rendement op 3 jaar: +27,6 %
Gemiddeld dagvolume: 30000
Activa onder beheer: 366,5 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,6 %

Deze tracker noteert op de NYSE Arca
(in USD) met als tickersymbool PALL.
De onderliggende waarde bestaat uit
fysiek palladium dat wordt opgeslagen
in kluizen die zich in Zürich en in Lon-
den bevinden. Elk deelbewijs verte-
genwoordigt een tiende van een troy
ounce palladium maar kan niet worden
ingeruild tegen fysiek metaal. Op 19
mei had PALL bijna 460.000 troy ounce
palladium onder beheer. De prijs van
PALL evolueert dus mee met die van
de spot price van palladium maar kan
licht afwijken omwille van de beheers-
vergoeding (0,6% op jaarbasis) en een
klein gedeelte liquiditeiten. �

Derivaten

Opnieuw deficit
bij palladium
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Het uitlekken dat Delhaize preliminaire fusiegesprek-
ken voert met het Nederlandse Ahold, deed de koers
van het aandeel stijgen. De beleggers lijken dus te geloven
in een overnamescenario. In 2007 werden al fusiege-
sprekken gevoerd, maar die leidden tot niets. Vergeleken
met toen is de invloed van de familiale Delhaize-aan-
deelhouders verminderd. Sommige analisten verhoog-
den hun koersdoel voor Delhaize en ze lijken dus ook
te geloven in de slaagkansen van de fusie. De trend van
het aandeel blijft stijgend, nadat een forse correctie op
71 EUR ten einde kwam. Even onder 90 EUR ligt de
laatste weerstand.

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

De cijfers over het eerste kwartaal van EVS, de groep
gespecialiseerd in vertragingsmachines voor live -
sportevenementen, vielen tegen. Een verrassing is dat
niet, omdat EVS traditioneel minder goed presteert in
de oneven jaren. Dan worden weinig grote sportcom-
petities georganiseerd. De omzet daalde met 18,7%, tot
24,1 miljoen EUR, terwijl de bedrijfswinst met 45,2%
daalde, tot 5,5 miljoen EUR. De nettowinst kwam 32,5%
lager uit, op 4,8 miljoen EUR. EVS keert een brutodivi-
dend van 2 EUR per aandeel uit. Voor heel 2015 verwacht
EVS een omzet in de vork 100 à 115 miljoen EUR. De
trend keerde opnieuw naar dalend. Op 28 EUR ligt
steun, terwijl op 34 en 36 EUR weerstand ligt. 

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

IBA, het bedrijf gespecialiseerd in protontherapie, zag
in het eerste trimester de omzet met 26,7% stijgen, tot
58,6 miljoen EUR, vooral dankzij de verkoop van prot-
ontherapiecentra en de inkomsten uit bijhorende dien-
sten. Het orderboekje staat op een recordniveau met
278,8 miljoen EUR. IBA stipt aan mee te dingen naar
contracten voor een waarde van meer dan 1 miljard
EUR. De groep herhaalde de eerdere verwachting van
een gemiddelde omzetgroei met minstens 10% tot 2018.
De trend blijft zonder meer à la hausse gericht. Op 21
EUR ligt de eerste steunzone. Een doorbraak boven de
top van 25,20 EUR genereert een nieuw technisch aan-
koopsignaal. 

De eerstekwartaalcijfers van de vastgoedgroep Cofi-
nimmo beantwoordden aan de verwachtingen, al daalde
het netto courante resultaat per aandeel met 0,03 EUR,
tot 1,71 EUR. Cofinimmo stelt dat het resultaat in lijn
ligt met het vooruitzicht van 6,85 EUR voor het boekjaar
2015. De nettoactiefwaarde bedroeg eind maart 201596,49
EUR per aandeel. Cofinimmo plaatste onlangs een obli-
gatie voor een bedrag van 190 miljoen EUR en deed een
kapitaalverhoging. De koers van het aandeel beweegt
binnen nauwe marges. De top van 110,80 EUR is niet
meer binnen handbereik, maar op 94 EUR ligt horizontale
steun. 
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In IB50B van eind vorig jaar vestig-den we voor het eerst de aandacht
op de Canadese zilverwaarde Silver

Wheaton. De koers van het aandeel
bedroeg toen 21,46 USD. Inmiddels is
die een beetje teruggezakt na een aan-
vankelijk mooie klim. De reden voor
de koersval is een kapitaalverhoging
in maart, waarbij Silver Wheaton
nieuwe aandelen uitgaf voor een
bedrag van 800 miljoen USD tegen
20,07 USD het stuk. Geleidelijk aan
verschuift de klemtoon bij Silver Whe-
aton van zilver naar goud. De zilver-
prijs doet het dit jaar overigens beter
dan de goudprijs. De prijs van zilver
steeg sinds het begin van dit jaar met
10,5% in USD tegen amper 3% voor
de goudprijs. Silver Wheaton blijft aan
de weg timmeren en bereikte enkele
maanden geleden, in ruil voor een
belangrijke cashinjectie, een overeen-
komst met het Braziliaanse Vale om
50% van de zilver- en goudopbrengst
van de Salobo-kopermijn in de wacht
te slepen, in vergelijking met 25%. 
Operationeel verloopt alles zoals

het hoort bij Silver Wheaton, terwijl
de overeenkomst met Vale al bij-
draagt tot de kasstromen. Hoewel

koerswinst vooral moet komen van
een hogere zilver- en goudprijs,
menen we dat het aandeel zeker nog
haussekansen heeft, waarop u met
een aangepaste optiestrategie kunt
inspelen. We overlopen de eerdere
optiecombinaties.

Defensieve callspread
U kocht call jan ‘1615 @ 7,60 USD
U schreef call jan ‘1625 @ 2,75 USD
U investeerde 485 USD (760 – 275)

in deze callspread. De waarde van het
gekochte contract is gedaald tot 5,55
USD, terwijl u het geschreven contract
kunt terugkopen tegen 0,70 USD. Dat
maakt dat u 485 USD (555 – 70) moet
neertellen om die combinatie terug te
draaien. Ondanks de koersdaling van
Silver Wheaton blijft uw verlies dus
beperkt. We geven nog steeds de voor-
keur aan het kopen van de call januari
2016 met strike 15 (premie 555 USD),
maar we zouden dit momenteel com-
bineren met de gelijktijdige verkoop
van de call januari 2016 met uitoefen-
koers 22, een optie waaraan een pre-
mie van 145 USD vasthangt. Uw inzet
bedraagt dan 410 USD (555 – 145). In
het ideale scenario stijgt de koers van

Silver Wheaton tot minstens 22 USD
en dan behaalt u de maximale winst
van 290 USD of 71% meer dan uw
inzet. Om dat te bereiken, volstaat een
stijging van het onderliggende aan-
deel met een luttele 10% en u hebt tot
de derde vrijdag van januari 2016 de
tijd.

Put schrijven
U schreef put jan ‘1620 @ 3,20 USD
U kunt dat contract momenteel

terugkopen tegen 215 USD, zodat u
een winst van 105 USD (320 – 215)
boekt. We stellen voor om de premie
verder uit dat contract te laten terug-
lopen. Nieuwkomers mogen dit con-
tract nog altijd schrijven.

Driepoot
U kocht call jan ‘1620 @ 4,65 USD
U schreef call jan ’1625 @ 2,75 USD
U schreef put jan ‘1615 @ 1,20 USD
Initieel stopte u 70 USD in deze drie-

poot (465 – 275 – 120). Als u dat con-
tract nu opdoekt, bedraagt de waarde
110 USD (225 – 70 – 45). U zit dus op
winst, maar we stellen voor nog even
de kat uit de boom te kijken en te
wachten op een koersstijging. �

Ik ben al enige tijd aandeelhouder
van Doro AB. Ik vraag met af waarom
het aandeel recent onder druk staat.
Is er reden tot ongerustheid? 
De kwartaalresultaten van Doro

AB, die eind april werden gepubli-
ceerd, werden inderdaad niet enthou-
siast onthaald door de markt. De
Zweedse marktleider in mobiele tele-
fonie voor senioren kon nochtans een
zeer sterke omzetgroei van 46% laten
optekenen voor de eerste drie maan-
den van het jaar (van 233 naar 340,1
miljoen Zweedse kroon of SEK). Zelfs
als we de overname van Caretech
buiten beschouwing laten, spreken
we over een toename met 34%. Care-

tech levert diensten en oplossingen
met behulp van mobiele technologie,
die het opvolgen van de gezondheid
van senioren van op afstand mogelijk
maakt. Ook de klim van het order-
boek met afgerond 78%, tot 423,3 mil-

joen SEK, is zonder meer goed
nieuws. 
De aandeelhouders van Doro strui-

kelden echter over het nettoverlies
van 21,7 miljoen SEK (-0,99 SEK per
aandeel), terwijl er in het eerste tri-

mester van vorig jaar nog 2,0 miljoen
SEK (0,1 SEK per aandeel) nettowinst
was. De oorzaak ligt in een onvol-
doende hedging van de Amerikaanse
dollar (USD). Daardoor boekten de
Zweden een wisselkoersverlies van
in totaal 27,1 miljoen SEK in de eerste
drie maanden. Zonder de negatieve
wisselkoersimpact zou er een netto-
winst van 5,4 miljoen SEK zijn geweest
of 170% meer dan vorig jaar. De
bedrijfswinst-marge (ebit-marge) zon-
der de negatieve impact van de te
beperkte USD-hedging bedroeg 1,35%
voor het eerste kwartaal. 
Dat is natuurlijk ook niet denderend,

maar het eerste trimester is sowieso
het zwakste van het jaar. Voor 2015
rekent Doro nog steeds, vooral in de
tweede jaarhelft, op verdere groei. Het

Opties

Lezersvragen

BELEGGERS STOORDEN
ZICH AAN EEN OMVANG-

RIJK WISSELKOERSVERLIES
BIJ DORO AB.

Haussecombinaties op Silver Wheaton



management blijft vasthouden aan de
langetermijndoelstelling van 20% jaar-
lijkse omzetgroei en een ebit-marge
van 10%. De koersdaling van de afge-
lopen maand moet in die zin worden
gerelativeerd dat het aandeel tussen
de zomer van vorig jaar en het voorjaar
van dit jaar zo goed als verdubbeld
was. Doro is nog steeds verre van duur
tegen 12 keer de verwachte winst voor
2015 (zonder wisselkoersverlies) en
een ondernemingswaarde (ev) van 6,5
keer de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2015 (rating 1B). Het zal wel
enige tijd duren voor het aandeel van
de klap van dat omvangrijke wissel-
koersverlies zal zijn hersteld. Vandaar
dat we het aandeel uit de Inside Selec-
tie halen.

Ik ben een trouwe volger van de
voorbeeldportefeuille. Lange tijd ging
het om 20 à 25 aandelen, maar de laat-
ste tijd zijn het er duidelijk meer dan
25. Is dat niet een beetje veel aan het
worden? 
We verontschuldigen ons daar met-

een voor. Het was aanvankelijk zeker
en vast de intentie om het aantal posi-
ties rond 25 te houden. Maar we heb-
ben toch een aantal argumenten
waarom we tijdelijk het aantal posten
tot circa 30 hebben opgevoerd, en dat
zal zo wellicht nog een aantal maan-
den blijven. Dat heeft op de eerste
plaats te maken met de beurscyclus.
Naarmate de beurstop dichterbij komt,
lijkt het ons aangewezen om de risico’s
over meer individuele aandelen te
spreiden. Dicht bij de piek stijgt het
risico dat bedrijven, waarvan de resul-
taten niet meer beantwoorden aan de
marktverwachtingen, een forse koers-
correctie ondergaan. Een te groot
gewicht hebben in enkele individuele
waarden kan dan het rendement ste-
vige schade toebrengen. 
We beperken ons momenteel dan

ook tot posities van maximaal 4 à 4,5%.
Een tweede argument is dat we ook
binnen de verschillende thema’s vol-
doende willen spreiden. Dat hebben
we in het verleden wel eens minder
gedaan zodat het risico bestaat dat de
prestaties van het beperkte aantal
gekozen waarden de prestatie van het
thema onvoldoende weerspiegelen.
Vandaar minstens vier waarden per
thema, liefst uit verschillende deel-
thema’s (bijvoorbeeld binnen energie

zowel klassieke olie en gas, ook alter-
natieve energie met wind- en kern-
energie). 
Dat laatste geldt nu heel specifiek

ook voor het thema ‘vergrijzing’. Daar
hebben we gekozen om, naast klas-
sieke farmawaarden, ook ruimte te
maken voor biotechnologie. Die sector
ligt goed in de markt met de nodige

interesse bij de Belgische particuliere
belegger. Alleen moet je daar, gezien
het hoger dan gemiddeld risico, sprei-
den en het percentage binnen de por-
tefeuille per waarde beperkt houden.
Vandaar dat er nu drie biotechaan-
delen (Bone Therapeutics, MDxHe-
alth en Vertex Pharmaceuticals) –
wellicht tijdelijk – in zitten. Hun
gemiddelde gewicht is amper meer
dan 2% en dat verhoogt alvast het
aantal waarden. 
Over afzienbare tijd – als we vrezen

dat we de top gaan zien of die al heb-
ben gezien– zal het aantal individuele
lijnen automatisch zakken en mogelijk
zelfs terugvallen tot 20 of zelfs minder.
Het gemiddelde van 25 waarden in
de voorbeeldportefeuille is over de
totale beurscyclus heen bekeken. �
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HET HOGE AANTAL 
INDIVIDUELE LIJNEN IN DE
VOORBEELDPORTEFEUILLE

IS EEN TIJDELIJK 
FENOMEEN.

Agenda

Maandag 25 mei
Italië: handelsbalans
Beurzen van New York, Londen, Frankfurt
e.a. gesloten

Dinsdag 26 mei
VS: S&P Case-Shiller index
(vastgoedprijzen)
VS: verkoop nieuwe huizen
VS: consumentenvertrouwen Conference
Board

Woensdag 27 mei
Duitsland: consumentenvertrouwen
Frankrijk: consumentenvertrouwen
Ahold: resultaten Q1

Donderdag 28 mei
België: inflatie
EU: consumentenvertrouwen
EU: bedrijfsleidersvertrouwen
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
D’Ieteren: tussentijdse verklaring Q1
Viohalco: tussentijdse verklaring Q1

Vrijdag 29 mei
EU: geldhoeveelheid
VS: consumentenvertrouwen Michigan
RealDolmen: jaarresultaten 2014-2015
Retail Estates: jaarresultaten
2014-2015

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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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

De resultaten van Wilmar Inter-
national in het eerste kwartaal
waren beter dan verwacht. De

Aziatische landbouwgroep, die het
best te vergelijken is met Archer
Daniels Midland (ADM), behaalde
een nettoresultaat van 241,2 miljoen
USD, terwijl de gemiddelde analis-
tenverwachting 226 miljoen USD
bedroeg. Bij Wilmar ligt de klemtoon
logisch op Azië (naast Afrika) en op
palmolie. Maar er is de jongste jaren
ook de diversificatie richting suiker
en consumentenproducten. De winst-
stijging bedroeg 49% ten opzichte van
hetzelfde trimester vorig jaar, maar
dat was toen het zwakste eerste kwar-

taal sinds 2008. De toename had vooral
te maken met de verbeterde marges
in de ‘crushing’ (fijnmalen) van olie-
zaden door de Chinese beperkingen
op de import van sojabonen.
Wilmar is ook een van de grootste

eigenaars van palmolieplantages ter
wereld, met eind vorig jaar een totaal
beplante oppervlakte van 241.000
hectare (ha), waarvan 71% in Indo-
nesië, 24% in Maleisië en 5% in
Afrika. Maar daar ondervindt het
toch serieuze last van de aanhou-
dende daling van de palmolieprijs.
Die afdeling rapporteerde dan ook
een 44% lager resultaat. Een ander
opvallend aspect aan Wilmar is dat

de groep over een eigen vloot aan
schepen beschikt voor het vervoer
van droge en vloeibare bulk. Hier
zagen we een 3% beter resultaat. 
De winst per aandeel bedroeg 0,038

USD per aandeel. Wilmar haalt vooral
in de tweede jaarhelft hoge omzetten
en winsten. Vandaar de beperkte
koersreactie. Toch blijven we bij de
overtuiging dat Wilmar International
een plaats verdient in de voorbeeld-
portefeuille en herstelpotentieel heeft
als achterblijver in het thema ‘land-
bouw’, aangezien het aandeel tegen
11 keer de verwachte winst voor 2015
en net onder de boekwaarde sterk
ondergewaardeerd is (rating 1B). �

Wilmar doet beter dan verwacht

+18,5%

Aankoop: we hebben 100 aandelen Velcan (bij) gekocht tegen 13,25 EUR (1339,95 EUR); we kopen 150 aandelen Potash Corp. tegen
maximaal 33,40 USD 
Verkoop: -
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