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Nu de eerste schooldag al achter
de rug is, is het najaar echt
begonnen. De zomer was voor

aandeelhouders zoals het weer: niet
bijzonder gunstig. Vooral tussen mid-
den juli en midden augustus gingen
de Europese beurzen stevig achteruit.
Belangrijker is echter dat de opwaartse
trend andermaal niet werd gebroken.
Die opwaartse beurstendens is er nu

al meer dan vijf jaar oud (sinds voorjaar

2009) en heeft enkel in de zomer van
2011 een zware terugval gekend. In die
zin was het misschien beter geweest
dat de Amerikaanse beurs deze zomer
ook met meer dan 3 à 4% was gecor-
rigeerd. Dat zou meer comfort hebben
gegeven. Wall Street blijft tot nader
order de tendens op de westerse aan-
delenmarkten bepalen. 
Een stijgende trend van meer dan vijf

jaar is historisch behoorlijk lang en
werd vooral gedragen door de uiterst
soepele monetaire politiek van de cen-
trale banken, in hun poging het bank-
systeem te herstellen en de economie
uit de crisis te halen.

Nog selectiever
Niemand zal betwisten dat de hui-

dige klim al matuur is. We zitten met
andere woorden dichter tegen het einde
dan het begin. Hoever van het einde,
is voorlopig nog koffiedik kijken. De
reactie van de financiële markten op
de ommekeer in de Amerikaanse
monetaire politiek wordt daarbij bepa-

lend. Ergens in 2015 zal Janet Yellen
op een meeting van de Federal Reserve
aankondigen dat de Amerikaanse cen-
trale bank de basisrente heeft verhoogd.
Normaal moeten de obligatiemarkten
daarvan meer last ondervinden dan
de aandelenmarkten. Maar de huidige
aanpak was toch wel historisch, en dus
is het uitkijken of Wall Street daarvan
ook geen last zal hebben.
Het betekent dat we nog selectiever

moeten worden in welke aandelen we
nog kopen. Bewust en nadrukkelijk
gaan we in de eerste plaats bodemvis-
sen naar achtergebleven waarden:
bedrijven die de beleggers de jongste
tijd of al langer hebben teleurgesteld,
waardoor ze met een veel redelijker
waardering noteren dan het marktge-
middelde. Uiteraard moet er uitzicht
zijn op beterschap en moet de markt
vanwege een of meer ontgoochelingen
dat rooskleurigere perspectief voorals-
nog negeren. 

Inside Selectie
We hopen dat ook de recentste aan-

kopen, zoals Cosan, de komende
maanden of zelfs jaren ons gelijk zullen
bewijzen. Waarden als Nyrstar (een
zware achterblijver in grondstoffen)
en GlaxoSmithKline (een zware ach-
terblijver in de farmasector) zijn andere
typevoorbeelden van aandelen die we
in de gaten houden en de komende
weken voorwerp kunnen uitmaken
van een portret, met als advies ‘koop-
waardig’ en een kandidatuur voor de
Inside Selectie of de voorbeeldporte-
feuille.
Daarnaast moeten we ook waakzaam

zijn dat we in de portefeuille niet blijven
zitten met te dure aandelen. Die zouden
weleens een meer dan gemiddelde
duik kunnen maken als zich een
nieuwe ernstige terugval voordoet. �
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Onze aankooplimieten voor
ArcelorMittal en Cosanblijken
tot nog toe te scherp gelimi-

teerd te zijn. Vooral Cosan presteerde
de voorbije dagen uitmuntend. Aan-
gezien we al over 400 aandelen
beschikken, schrappen we (voorlo-
pig?) die aankooplimiet. Die van Arce-
lorMittal blijft wel staan. Nog meer
spanningen rondom Oekraïne bijvoor-
beeld kunnen de limiet al bereikbaar
maken.

Tessenderlo Group
De uitspraak van co-CEO Luc Tack

bij Tessenderlo Group dat het nooit

goed is voor een wagen om altijd in
de reserve van de benzinetank te rij-
den, heeft de markt duidelijk begrepen
als een hint naar een kapitaalverho-
ging. Ook al hield de grootste aan-
deelhouder (27,5% via Picanol) nog
alle opties open. De combinatie van
een zware transformatiekuur, waarbij
heel wat dochters met serieuze ver-
liezen werden verkocht en het divi-
dend van 1,33 EUR bruto per aandeel
toch jarenlang werd aangehouden,
heeft de financiële structuur van Tes-
senderlo Group inderdaad danig ver-
zwakt. 
Door die uitspraak verdwenen de

halfjaarresultaten wat op de achter-
grond. De omzet kwam met 775,7 mil-
joen EUR iets onder de verwachtingen
uit, maar de recurrente bedrijfswinst
(rebit) kwam met 54,7 miljoen EUR
dan weer wel boven de analistencon-
sensus uit. Bovendien lag het resultaat
hoger dan in de eerste zes maanden
van vorig jaar (+37% op vergelijkbare
basis). Een gevolg van een sterke pres-
tatie in de agro-industrie en uiteraard
een veel betere kostenbeheersing. 
We blijven bij ons standpunt dat u,

als u Tessenderlo Group goedkoper
kunt kopen dan Picanol (22 EUR per
aandeel), dat vooral mag doen. Van-

PRESTATIEVERGELIJKINGPRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Kapitaalverhoging wenkt bij Tessenderlo 

Aankoop: we kopen 250 aandelen ArcelorMittal tegen maximaal 10,75 EUR      Verkoop: -                                                                                            

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+11,6% +59,4% +73,2%
+7,2% +67,0% +48,1%

(*) 1:koopwaardig 2:houden 3:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico 
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daar het advies ‘koopwaardig’ (rating
1B). We zien in Tessenderlo Group
een basiswaarde voor de voorbeeld-
portefeuille tijdens de komende jaren.
Een eventuele kapitaalverhoging zul-
len we dan ook zonder aarzelen vol-
gen.
Thrombogenics
Zoals kon worden gevreesd, blijft

Thrombogenics veel moeite onder-
vinden om de Amerikaanse markt te
overtuigen van de werking van Jetrea,
het middel tegen oogziekten dat sinds
begin vorig jaar in de Verenigde Staten
wordt verkocht. In de eerste zes maan-
den bleef de verkoop in de Verenigde
Staten beperkt tot 5 miljoen EUR of
circa 7 miljoen USD (zo’n 1750 injec-
ties). Dat is minder dan de helft van

het eerste semester vorig jaar en dus
een stevige teleurstelling. Al lagen de
verwachtingen niet al te hoog. 
Voor de rest van de wereld is er het

partnerschap met Alcon/Novartis.
De Zwitsers hebben blijkbaar toch wat
meer succes, want op basis van de ver-
kregen royalty’s (2,1 miljoen EUR)
betekent dit dat Alcon/Novartis voor
meer dan 6 miljoen EUR buiten de
Verenigde Staten heeft verkocht. Door
de zwakke verkopen was er een nett-
overlies van 23,9 miljoen EUR of -0,66
EUR per aandeel. Van een partnerdeal
voor de Amerikaanse markt is ook
nog geen sprake.

Toch was niet alles ontgoochelend.
Zo is de cashpositie op 30 juni van
148,8 miljoen EUR (4,1 EUR per aan-
deel) een aangename verrassing. Die
houdt in dat in het tweede kwartaal
slechts 8 miljoen EUR werd verbrand,
tegenover nog 15 miljoen EUR in het
eerste trimester. Dat is te danken aan
drastische kostenbesparingen met,
onder meer, het inkrimpen van het
aantal personeelsleden met meer dan
20%. Ook waagde de bedrijfstop zich

aan de prognose om tegen 2016 winst-
gevend te zijn in de Verenigde Staten,
met 30 miljoen EUR verkopen en door
op lange termijn (2019) op 100 miljoen
EUR aan verkopen te mikken.
Een zeer gemengd rapport: van zeer

ontgoochelend tot aangenaam verras-
send. De koersval is begrijpelijk, want
terecht. Voorlopig handhaven we het
advies ‘houden/afwachten’ (rating
2C). We willen ons er nog eens rustig
over kunnen beraden. �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

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

Consumptie middenklasse opkomende
landen
� Adidas: verlaagt ebit-marge 2014 van

8,5 à 9% naar 6,5 à 7%; aanvulling
positie bij uitbodeming 

� Barco: nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
wachten op nieuws over verkoop Defense
& Aerospace

� Bolloré: halfjaarresultaten worden
binnenkort besproken

� Coca-Cola: neemt belang van 16,7% in
Monster Beverage

� Cosan: koers fors omhoog; aankooplimiet
teruggetrokken (zie boven)

� Henkel: adviesverhoging naar
koopwaardig

� Inditex: aandelensplit in vijven; voor
cijfers is het wachten tot 18 september

� LVMH: adviesverhoging naar koopwaardig
� SABMiller: overname- en fusiegeruchten

zwellen aan
� Standard Chartered: minnelijke schikking

van 300 miljoen USD in Verenigde Staten
� Volkswagen pref.: erg goedkope

waardering 
� Yum! Brands: adviesverhoging naar

koopwaardig

Energie
� CGG: versnelt herstructurering na

magere kwartaalresultaten; positie
vervolledigd

� Fred Olsen Energy: opnieuw zwakke
kwartaalcijfers; positie aangevuld

� Royal Dutch Shell: meevallende

kwartaalcijfers
� Uranium Participation: koers in herstel 

Goud en metalen
� First Quantum Minerals: vervanger van

Lumina Copper; sterke groeier in koper
� Vale: koers onder druk door verdere

daling ijzerertsprijs

Landbouw
� Asian Citrus: trading-update schat

schade voor plantages van tyfoon
Rammasun op 36 miljoen RMB;
definitieve jaarcijfers in september 

� Deere & Company: omzet- en
winstverwachtingen verlaagd

� Nutreco: cijfers tweede kwartaal boven
analistenconsensus 

� Syngenta: cijfers licht negatief onthaald
� Tessenderlo: resultaten zijn meevaller;

mogelijke kapitaalverhoging (zie boven)

Vergrijzing
� Essilor: sterke halfjaarcijfers; weldra

bespreking 
� Novo Nordisk: solide resultaten;

sterkhouder
� Sanofi: koers eindelijk op dreef
� Thrombogenics: Amerikaanse

verkoopcijfers van Jetrea blijven zwak (zie
boven) 

� Tubize (fin): UCB blijft onder stoom;
onderwaardering Tubize opgelopen tot
boven 40% 

EEN LICHTPUNT BIJ
THROMBOGENICS

WAS DE HOGE
CASHPOSITIE.



INDUSTRIE

Picanol

De sterke afkoeling van de
wereldwijde weefmachine-
markt in 2014, waarover Pica-

nol het had naar aanleiding van de
publicatie van recordjaarresultaten
voor 2013, heeft zich geconcretiseerd
in een 27,7% lagere omzet dan in de
eerste zes maanden van vorig jaar.
Waarmee het cyclische karakter van
de business nog maar eens is aange-
toond. De West-Vlaamse producent
van weefmachines boekte in het eerste
semester slechts een omzet van 219,9
miljoen EUR, tegenover een record-
omzet van 304 miljoen EUR in de eer-
ste jaarhelft van vorig jaar. Een bijko-
mende handicap dit jaar was de sterke
euro. 
De afdeling Industries (met als

belangrijkste maatschappijen Proferro
en PsiControl, maar ook Melotte, een
kleine speler in 3D-printing) kon ver-
dere vooruitgang boeken in het aan-
trekken van nieuwe externe klanten
en kon de omzetdaling beperken tot
-15%, tegenover -31% bij de grotere
afdeling Weaving Machines (zelfs
volumedaling van 40%). Ook voor het
management liggen de cijfers in lijn
met de eigen verwachtingen, want de
prognose van bij de jaarcijfers dat de
omzet in het eerste semester 2014 te
vergelijken zou zijn met die van het
eerste halfjaar 2012 (omzet van 219,1

miljoen EUR) klopte dus op minder
dan 1 miljoen EUR na. 
Er werden ook beter dan verwachte

resultaten van Tessenderlo Group (lees
ook p. 2-3). Picanol kwam vorig jaar
verrassend uit de hoek kwam door
zijn overschot aan liquiditeiten te
investeren in een 27,5% belang in Tes-
senderlo. Daarmee is Picanol veruit
de grootste aandeelhouder van de che-
miegroep. De overnameprijs bedroeg
22 EUR per aandeel. De bedoeling van
de aankoop was om de grote schom-
melingen in de textielsector te dempen.
Dat is in het eerste semester al goed
gelukt, met een winstbijdrage van 5,5
miljoen EUR voor Tessenderlo Group,
waardoor de nettowinst niet 24,6, maar
30,1 miljoen EUR bedraagt (1,70 EUR
per aandeel) voor de periode januari-
juni. De koers van Tessenderlo Group
werd wel gedrukt door de hint op een
kapitaalverhoging. Het belang in de

totale beurskapitalisatie van Picanol
bedraagt bijna 40%. De beurswaarde
van de weefgetouwen- en industrie-
activiteiten bedraagt afgerond 300 mil-
joen EUR. 
CEO Luc Tack gaf bij de bekend -

making mee gelukkig te zijn als refe-
rentie-aandeelhouder van Tessenderlo
en hard te zullen werken om er een
sterk verhaal van te maken. Voor de
weefmachines houdt de cyclische
zwakte aan. Een vergelijkbare daling
van de omzet en de winst zoals in het
eerste semester wordt nu ook voor de
tweede jaarhelft verwacht. Ter herin-
nering: vorig jaar werd een omzet van
255,9 miljoen EUR gehaald in het
tweede halfjaar en een nettowinst van
30,7 miljoen EUR. Wel beklemtoonde
Tack dat het niet om een structurele
terugval gaat. De opkomst van de
groeilanden is een zegen voor de tex-
tielindustrie. Een gezin in de Brazili-
aanse favella’s bezit slechts zeven kle-
dingstukken; een westers midden-
klassegezin gemiddeld 220. �

Conclusie
Onze inschatting van een winst 2014
in de buurt van 3 EUR per aandeel
lijkt op basis van de nieuwe prognose
realistisch. Het aandeel noteert nog
steeds goedkoop met een verwachte
koers-winstverhouding van 9 (boven-
dien zwak winstjaar) en vooral een
verhouding ondernemingswaarde(ev)
tegenover bedrijfskasstroom (ebitda)
van minder dan 4. 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 2 september 20144

Belgische aandelen
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TELECOM

Doro AB

De aandeelhouders van het
Zweedse Doro, de markleider
in mobiele telefonie voor seni-

oren, beleven beroerde tijden. Na een
uitermate succesvol 2013, met een
koersstijging van 25 SEK naar 46 SEK
per aandeel (+84%), daalde de koers
dit jaar al met 33%. De omschakeling
van traditionele mobiele telefoons naar
de meer winstgevende smartphones
bij de senioren verloopt trager dan
voorzien. In de eerste jaarhelft zorgden
de smartphones voor 7% van de Euro-
pese omzet (10% in thuismarkt Scan-
dinavië). Het potentieel is er nochtans.
Momenteel heeft minder dan 40% van
de senioren een smartphone, terwijl
meer dan 50% van hen die een nieuwe
telefoon wil kopen een smartphone
verkiest. 
De verwachtingen voor het tweede

kwartaal waren niet hooggespannen
en deze keer kon Doro de markt posi-
tief verrassen. De omzet steeg met
1,4%, tot 276,9 miljoen SEK. Organisch
was er een daling met 12%. De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) stabiliseerde op
25,3 miljoen SEK en de ebitda-marge
daalde van 9,3% naar 9,1%. Na zes
maanden bedraagt de ebitda-marge
8,1%, tegenover 8,2% vorig jaar. De
bedrijfswinst (ebit) daalde van 17,5
naar 14,7 miljoen SEK dankzij hogere
afschrijvingen gerelateerd aan over-

names en vooral de lancering van
smartphones. De ebit-marge daalde
van 6,4% naar 5,3%. Na zes maanden
bedraagt de ebit-marge 3,7%, tegen-
over 5,2% vorig jaar. De nettowinst
daalde van 0,63 SEK naar 0,45 SEK per
aandeel en op semesterbasis van 1 SEK
naar 0,55 SEK per aandeel. 
Thuismarkt Scandinavië, veruit de

meest winstgevende markt voor Doro,
presteerde de voorbije kwartalen
ondermaats. De verkoop daalde in het
tweede kwartaal nog wel met 10,7%,
tot 63 miljoen SEK, maar de ebit-marge
steeg opnieuw tegenover het vorige
kwartaal tot 29,7% (28% in het eerste
semester tegenover 34,2% vorig jaar)
en het orderboek neemt opnieuw toe
(+13%). De overige regio’s in Europa
(vooral het Verenigd Koninkrijk) pres-
teerden goed en realiseerden een stij-
ging van de ebit-marge van 15% naar
19%. De Verenigde Staten kenden een

tijdelijke dip: een omzetdaling met 53%,
tot 53,1 miljoen SEK, maar wel stabiele
ebit-marge van 21,1%. De oorzaak is
een wijziging in het voorraadbeheer
bij de verdelers. De verkoop aan de
eindconsument bleef wel op peil. 
Het bedrijf bevestigde een betere

tweede jaarhelft te verwachten. Het
orderboek bedroeg eind juni 82,6 mil-
joen SEK, tegenover 66,3 miljoen SEK
eind maart (60,4 miljoen SEK op 30 juni
2013). Doro verwacht ook veel van de
lancering in september van de derde
smartphone, de Doro Liberto 820. Het
bedrijf is in zijn nichemarkt ruim drie
keer zo groot als de naaste concurrent
en sommige concurrenten trekken zich
zelfs terug. Doro blijft investeren in
nieuwe modellen en verwacht een stij-
ging van het marktaandeel. Het haalde
recentelijk twee belangrijke verdeel-
contracten binnen met Austria Telekom
in Oostenrijk en vooral Deutsche Tele-
kom (700 winkels in Duitsland).�

Conclusie
De fel geteisterde koers van Doro
veerde mooi op na de rapportering van
de resultaten. Dit jaar is een over-
gangsjaar, maar vanaf 2015 verwach-
ten we opnieuw groei en hogere mar-
ges. Tegen een ondernemingswaarde
(ev) van 6 keer de verwachte ebitda
2014 en tegen 10 keer de verwachte
winst 2014 noteert het bedrijf goed-
koop. Het aandeel blijft in de Inside
Selectie. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Glencore 

De gediversifieerde grondstof-
fengroep Glencore verhoogde
haar dividend met 6% en kon-

digde een programma van aandelen -
inkoop aan, ten belope van 1 miljard
USD. De verschillende aandeelhou-
derstructuur zit daar wellicht voor
iets tussen, want sinds de beursintro-
ductie van 2011 heeft het management
van Glencore ongeveer een kwart van
de aandelen in handen. Zij profiteren
dus mee van een hogere aandeelhou-
dersvergoeding. 
Glencore werd dit jaar al 17% duur-

der tegenover een status-quo bij Rio
Tinto en een bescheiden winst van
enkele procenten bij BHP Billiton.
Ondanks de negatieve evolutie van
de meeste grondstoffenprijzen steeg
de onderliggende winst tijdens de eer-
ste jaarhelft met 8%, tot iets meer dan
2 miljard USD. Vorig jaar boekte Glen-
core nog een fors nettoverlies van 
9,4 miljard USD door een waardever-
mindering op het overgenomen
Xstrata. 
Topman Glasenberg maakt zich

sterk dat de vraag naar grondstoffen,
ondanks het negativisme tegenover
de sector, nog steeds toeneemt. Glen-
core beschikt over een industriële (pro-
ductie)divisie en een afdeling die zich
bezighoudt met fysieke grondstoffen-
handel. Door die combinatie beschikt

de groep over een sterke marktpositie
en kan het onder meer inspelen op
arbitragemogelijkheden. De bedrijfs-
winst of ebit van de industriële divisie
steeg op jaarbasis met 5,8%, tot 
2,11 miljard USD. Nikkel liet zich daar-
bij in positieve zin opmerken, onder
meer door de fors gestegen prijzen.
Koper, goed voor twee derde van de
bedrijfswinst in die afdeling, heeft een
eerder matige eerste jaarhelft achter
de rug. De prestatie bij zink was rond-
uit ontgoochelend. Steenkool en olie
presteerden in lijn met de verwach-
tingen. 
Het was echter vooral de marketing-

of handelsdivisie die voor het sterke
groepsresultaat zorgde. De ebit steeg
op jaarbasis met maar liefst 27,5%, tot
1,51 miljard USD. Daarbij deed vooral
de landbouwdivisie van zich spreken
met een ebit van 473 miljoen USD (was
vorig jaar 15 miljoen USD) dankzij

hogere marges bij biodiesel en soja.
Energie liet het dan weer wat afweten
vanwege de zwakke steenkoolmarkt
en de lage volatiliteit op de energie-
markten. 
De verkoop van de Las Bambas-

kopermijn zal 6,5 miljard USD ople-
veren. Daarmee daalt de nettoschuld
van Glencore naar 48 miljard USD. In
werkelijkheid ligt dit cijfer nog lager,
want de schuld van de handelsdivisie
wordt vrijwel volledig gedekt door
de beschikbare grondstoffenvoorra-
den. Als we daarmee rekening hou-
den, daalt de nettoschuld naar 32,6
miljard USD. Glencore betaalde vorig
kwartaal 1,3 miljard USD voor Caracal
Energy, een olieproducent die zich in
hoofdzaak richt op het Afrikaanse con-
tinent. Dankzij lagere kapitaalinves-
teringen was er een positieve vrije kas-
stroom van 1,05 miljard USD. In
dezelfde periode vorig jaar was er een
negatieve vrije kasstroom van 853 mil-
joen USD. Glencore wordt ook
genoemd als potentiële overnemer
van een aantal activa die sectorgenoot
BHP wil afsplitsen. �

Conclusie
Met de geplande aandeleninkoop en
het hogere dividend toont het manage-
ment vertrouwen in de toekomst.
Tegen 17 en 13 keer de winst van dit
en volgend boekjaar noteert Glencore
wel met een serieuze premie tegenover
sectorgenoten BHP en Rio Tinto. Van-
daar de adviesverlaging.

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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GRONDSTOFFEN

Gold Fields

De klim van de goudprijs bleef
dit jaar beperkt tot 6%, maar
de goudmijnaandelen preste-

ren een stuk beter. Voor Gold Fields
(GFI) zat er dit jaar zelfs al een stijging
van 40% in. GFI komt dan ook van
heel ergdiep, want begin dit jaar daalde
het aandeel naar het laagste niveau
sinds het jaar 2000. Na de afsplitsing
van de Zuid-Afrikaanse activiteiten
naar Sibanye Gold (met uitzondering
van South Deep) is GFI een internatio-
nale groep geworden. GFI beschikt,
naast South Deep, over nog zeven
andere operationele activa verspreid
over Ghana, Peru en Australië. Dat
laatste land tekent momenteel zelfs
voor 45% van de groepsproductie. 
De mijnen van de groep produceer-

den in het tweede kwartaal gezamenlijk
548.000 ounce goud tegen een totale
kostprijs van 1050 USD per ounce. Dat
was in het eerste kwartaal respectie-
velijk 557.000 ounce en 1066 USD. De
productiekosten liggen nu 26% lager
dan in hetzelfde kwartaal een jaar eer-
der. Die vooruitgang is opmerkelijk,
want South Deep beïnvloedt het
groepsgemiddelde in negatieve zin.
GFI verwacht dat de mijn tegen half-
weg volgend jaar break-even zal
draaien. De doelstelling om de pro-
ductie op de gewenste kruissnelheid
van 700.000 ounce per jaar te krijgen,

werd al herhaaldelijk uitgesteld en is
nu voorzien voor 2018. Tegen dan moe-
ten de totale productiekosten zijn terug-
gevallen naar ongeveer 900 USD. 
South Deep heeft met een diepte tot

drie kilometer zijn naam niet gestolen.
GFI heeft daarom de hulp ingeroepen
van Australische mijnbouwingenieurs
en zal experimenteren met een nieuwe
productiemethode waarvan wordt
gehoopt dat die sneller en goedkoper
is. Met een geschat reservepotentieel
van 40 miljoen ounce is South Deep de
mijn met de op één na hoogste reserves
ter wereld. De groep maakt zich sterk
dat de kostenverlaging duurzaam is.
GFI scoort momenteel nog minder
goed dan Barrick, Kinross en Goldcorp,
maar doet het wel beter dan bijvoor-
beeld Newmont, Sibanye en Anglo-
Gold Ashanti. 
Het management mikt voor het vol-

ledige boekjaar op een productie van

2,2 miljoen ounce aan een totale kost-
prijs van 1125 USD. In 2013 bedroegen
die cijfers respectievelijk 2,02 miljoen
ounce en 1312 USD. Naast kostenver-
lagingen zet GFI ook in op het verhogen
van de kasstromen en de afbouw van
de schulden. Daar hoorde een kritische
evaluatie van de bestaande activa bij,
die leidde tot herstructureringen en
het afstoten van twee participaties. Het
belang van Yanfolila (Mali) werd ver-
kocht aan Hummingbird Resources in
ruil voor 20 miljoen USD aandelen in
de laatstgenoemde. De participatie van
51% in de Chucapaca mijnconcessie
(Peru) werd verkocht aan joint-venture -
partner Buenaventura voor 81 miljoen
USD + 1,5% royalty’s op de toekom-
stige verkopen van goud, zilver en
koper. 
De prioriteit ligt verder nog bij het

herstructureren van Damang (Ghana)
en St. Ives (Australië). De nettoschuld
werd in de eerste jaarhelft met 101 mil-
joen USD afgebouwd naar 1,635 mil-
jard USD of 1,47 keer de ebitda.�

Conclusie
Gold Fields is dankzij de verlaging
van de productiekosten opnieuw
winstgevend. Dat is bemoedigend,
temeer daar het ook met de financiële
gezondheid van de groep de goede kant
uitgaat en ook de productie dit jaar
zal toenemen. Ondanks de koersstij-
ging is Gold Fields aan 0,9 keer de
boekwaarde nog steeds niet duur. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Veilige munten
zijn favoriet

Op het eerste gezicht lijken de
markten zich weinig te bekom-
meren over de toenemende

spanningen in het oosten van
Oekraïne. De beurzen en de obliga-
tiemarkten verpletteren bijna wekelijks
hun records. De munten die door de
meesten als veilig worden beschouwd,
profiteren op de wisselmarkt het
meest. Zoals altijd pronken dan de
Zwitserse frank (CHF) en de Japanse
yen (JPY), maar natuurlijk ook de dol-
lar (USD). Hun prestatie heeft niet
alleen te maken met het repatriëren
van bibbergeld naar die regio’s, ook
allerhande verrichtingen vergen een
afwikkeling in die munten. Wat de
vraag ernaar doet toenemen. De drie
munten verstevigden afgelopen week
met respectievelijk 0,3%, 0,4% en 0,6%
tegenover de euro (EUR).
Ook op de kapitaalmarkt vinden tal-

loze verschuivingen plaats. De kwa-
litatief betere stukken halen het
gemakkelijk op de andere, met vaak
puike koerswinsten als gevolg. Des-

ondanks zijn er merkwaardige bewe-
gingen aan de gang die niet door het
geopolitieke gebeuren kunnen worden
verklaard.

Vervlakkende renteschalen
De beweging van de renteschalen is

zo’n voorbeeld. Ze blijven neerwaarts
glijden voor de belangrijkste munten
en verbreken alweer hun records.
Nochtans worden ze allemaal geteis-
terd door een toenemende vervlak-
king. De kortetermijntarieven dalen
dus trager dan de lange. Dit is weinig
rationeel, zeker in munten als de USD
of het pond (GBP) waar de betrokken
centrale banken hun beleid eerstdaags
zullen verscherpen. Normaal moesten
de lange tarieven minder uitgesproken
ontwikkelen.
Het meest schrijnende beeld geeft de

EUR. De vervlakking was er het felst
de afgelopen weken. En, opvallend,
het zijn de Europese soevereine debi-
teurs die de dans leidden. Ze verste-
vigden allemaal, ongeacht hun intrin-
sieke kwaliteit, met winsten die ruim
4% overschreden op een week tijd. De
ontwikkeling heeft alles te maken met
de nakende invoering van de TLTRO
(Targeted Longer Term Refinancing
Operations) van de ECB.
Zoals bekend is het de bedoeling om

de banken via die faciliteit geld te ver-
schaffen, in ruil voor financiële activa.
De oorspronkelijke bedoeling richtte
zich op obligaties gedekt door hypo-
thecaire en andere schuldvorderingen,
zodat de economie er rechtstreeks van
profiteert. De markt van de gedekte
obligaties is niet alleen klein van

omvang in de Europese Unie, ze is
ook erg versnipperd. Dat maakt dat
gedekte obligaties van deze soort
alleen hun naam gemeenschappelijk
hebben. De kans is dus vrij klein dat
de ECB zulk papier echt kan opnemen
in ruil voor haar geldcreatie. De meeste
investeerders, en vooral de banken,
menen dat de ECB geen andere uitweg
heeft dan staatspapier op te nemen.
Daarom kopen ze al weken lang mas-
saal dergelijke stukken, met forse
koersstijgingen en, natuurlijk, rente-
dalingen als gevolg. 

Geen eensgezindheid
De Oekraïense spanningen werken

de cohesie van de Europese Unie niet
in de hand. Sommige landen weigeren
de sancties van de Commissie uit te
voeren. De meeste willen ze flink mil-
deren om hun economische en finan-
ciële relaties met Rusland te vrijwaren.
Nieuwe sancties zouden niet alleen
rampzalige economische gevolgen
hebben, ze kunnen de ontbinding van
de Unie bespoedigen.
Sommige regeringen zullen hoe dan

ook de nieuwe spanningen aanwen-
den, in een poging in eigen land orde
op zaken te zetten, buiten het Europese
kader. Duitsland zou daarvan gretig
kunnen gebruikmaken, nu het land
stilaan begint te lijden onder zijn eigen
opgelegde budgettaire keurslijf. Hoe
dan ook, die ontwikkelingen voor-
spellen weinig goeds voor de EUR.
Hij verloor niet alleen terrein tegen-
over de overige belangrijke munten,
hij moest het ook prijsgeven tegenover
de hoogrentende. De Braziliaanse real

Obligaties

DE KORTETERMIJN-
TARIEVEN DALEN TRAGER

DAN DE LANGE.
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(BRL) klom met gemak 2% hoger, de
Turkse lira (TRY) met 1,6% en zelfs
de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) steeg
1,4%, ondanks de fors dalende rente-
schaal ginder. 
De grootste verliezer was vanzelf-

sprekend de Russische roebel (RUB)
die 1,4% onderuitging. De Oost-Euro-
pese munten hadden het ook zwaar
te verduren. Obligaties in die munten
boerden eveneens achteruit. Russische
emittenten verloren terrein in alle
munten. Ze werden het zwaarst
getroffen in CHF en USD, met verlie-
zen tot meer dan 4%.

IJverige banken
Op de primaire markt blijven de ban-

ken druk uitgeven. Ze zijn nog niet
verlost van hun gerechtelijke verwik-
kelingen. Men vreest dat nog voor
zowat 100 miljard USD aan boetes
uitgedeeld worden, en dat nog voor
het einde van het jaar. De kans bestaat
bovendien dat gedupeerde beleggers
eveneens rechtszaken zullen aanspan-
nen om een deel van hun verliezen
te recupereren. Een straatje zonder
einde. 
Profiterend van de uiterst lage ren-

testand blijven de financiële armen
van grote bedrijven nieuwe uitgiften
uitbrengen ter vervanging van
bestaande. Andere verkiezen hun uit-
staande stukken aan te vullen met
nieuwe schijven. De specialist ter zake
is de EIB (AAA, supranationaal) die
drie schijven in TRY aanbiedt. Ze zijn

alleen interessant voor wie een wis-
selverlies goed te maken heeft en uit-
sluitend als de stukken onder pari
(100%) aangeboden worden. En tel-
kens een nieuwe schijf uitkomt, dient
men na te gaan of de bestaande niet
goedkoper te bemachtigen is op de
secundaire markt. Die van KfW
(AAA, met Duitse overheidsgarantie)
in Nieuw-Zeelandse dollar (NZD),
bijvoorbeeld, is 1,5% goedkoper op
de secundaire markt. Wie USD effec-
tief benut, mag zich de driejarige FMS
Wertmanagement (AAA, met Duitse
staatsgarantie) aanschaffen. Als haar
instapcoupure te omvangrijk is, dan
vervangt u ze met Zweden (AAA,
alt. 4) beschikbaar op de secundaire
markt. De sterkte van USD lijkt ons
kunstmatig, zeker nu Rusland beslist
heeft dat het voortaan zijn olie en gas
in roebel of in yuan zal factureren. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief

1

1
3

4

3

4

2

2

DE BANKEN GAAN
ERVAN UIT DAT DE ECB
OVERHEIDSPAPIER ZAL

OPNEMEN.
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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:houden
3:verkopen

A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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