
19 SEPTEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN

www.insidebeleggen.be

9 september 2014 - nr. IB 37A
Jaargang 43
Afgiftekantoor Antwerpen
P509535
Verschijnt 2 keer per week

Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9:30-12:30

De voorbije twee jaar mogen
worden omschreven als de
jaren van de doorbraak van

Afrika in de financiële wereld. De
internationale beleggersgemeenschap
weet ondertussen dat flink wat Afri-
kaanse landen al vele jaren groeien in
een ritme van 5% per jaar. Van de tien
landen die het afgelopen decennium
het snelst zijn gegroeid, zijn er zes Afri-
kaanse landen. De Afrikaanse leeuwen

kunnen steeds nadrukkelijker hun
voet zetten naast de Aziatische tijgers.
Helaas is de situatie nog niet overal

even rooskleurig, maar bij de Afri-
kaanse bevolking sijpelt meer en meer
het vooruitgangsoptimisme door. Iets
wat voor kort helemaal niet typisch
Afrikaans was. Dat leert een enquête
van de Britse grootbank en portefeuil-
lewaarde Standard Chartered. Deze
bank focust hoofdzakelijk op Azië en
Afrika en heeft telkens duizend con-
sumenten van Ghana, Kenia en Nigeria
ondervraagd over hun vooruitzichten. 

Geloven in de toekomst
Wat het eerst opvalt, is de jonge leef-

tijd van de gemiddelde consument.
Meer dan één op de drie inwoners in
die drie landen (35 à 36%) is jonger
dan 30 jaar, en slechts één op de vijf
(18 à 21%) is ouder dan 50.
Daarnaast valt een enorm geloof in

de toekomst op, zowel op persoonlijk
vlak als voor het land. Twee op de drie
Nigerianen hebben vertrouwen tot veel
vertrouwen in de groeivooruitzichten
van hun land. In Kenia is dat met 40%

wat minder. Nog positiever zijn de
ondervraagde Afrikanen over hun per-
soonlijke perspectieven, vooral in
Ghana, waar maar liefst 91% verwacht
dat de persoonlijke economische toe-
stand de komende vijf jaar zal verbe-
teren tot veel verbeteren. Nigeria scoort
met 86% nauwelijks slechter. Kenia
loopt ook hier met een cijfer van 54%
wel wat achterop, maar een meerder-
heid is wel positief. Een meerderheid
wil door die verbeterde situatie zowel
meer gaan uitgeven als meer sparen. 
Tenslotte gaat het in Afrika om afge-

rond 1 miljard potentiële consumen-
ten. En volgens een studie van het
bureau McKinsey zal het aantal Afri-
kanen met een jaarlijkse consumptie
van minimaal 5000 USD (opklimmen
naar de lagere middenklasse) tussen
2012 en 2020 toenemen met 45 miljoen,
van 85 naar 130 miljoen of van 7,5 naar
12% van de sterk groeiende Afri-
kaanse populatie. McKinsey spreekt
tegen 2020 over een gecumuleerd
bruto binnenlands product van 2600
miljard USD en consumptie-uitgaven
die in totaal oplopen tot 1400 miljard
USD. De Afrikaanse consumptiemarkt
is sinds 2000 met 275 miljard USD toe-
genomen, wat evenveel is als in Bra-
zilië en meer dan India. 

Beperkte beleggingskansen
In het algemeen is het niet eenvoudig

om breed op het Afrikaanse potentieel
in te spelen. Texaf is een kleine, Bel-
gische holding, hoofdzakelijk gericht
op vastgoedontwikkeling in Kinshasa
(lees artikel p. 4). De portefeuille-
waarde Bolloré is voor ons een van
de weinige, onmiddellijk bereikbare
mogelijkheden (genoteerd op Euro-
next Parijs). We bespreken in dit num-
mer de halfjaarcijfers (zie Portefeuil-
lecommentaar p. 2-3). �
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Onze aankooplimiet voor Arce-
lorMittal blijft tot nader order
staan. De komende dagen en

weken moeten we zien of het een rea-
listische limiet blijft. We hadden nog
recht op een dividenduitkering van
Intel (ex-dividend op 5 augustus;
betaalbaarstelling op 1 september),
ook al is het aandeel inmiddels uit de
voorbeeldportefeuille verdwenen. 

Africa Logistics
Bolloré maakte als een van de laatste

aandelen in de voorbeeldportefeuille
zijn cijfers over de eerste helft van
2014 bekend. In de eerste zes maanden

werd een omzetcijfer van 5,1 miljard
EUR gerealiseerd. Dat is een terugval
met 5,2% ten opzichte van de eerste
helft van 2013 (-3,3% bij constante
perimeter en wisselkoersen). Belang-
rijker is dat de bedrijfswinst (ebit) met
11% is geklommen, tot 314 miljoen
EUR (was 283 miljoen EUR), hoofd-
zakelijk door duidelijk betere resul-
taten bij Bolloré Africa Logistics (ebit
van 269 naar 292 miljoen EUR). 
Deze keer is er geen forse resultaats-

verbetering bij Bolloré Communication
(belangen onder meer in Havas en
Vivendi; van 85 naar 88 miljoen EUR).
De daling van de verliezen bij Bolloré

Blue Solutions (opslag van elektriciteit
met elektrische batterijen, elektrische
wagens, Bluecar en plastic films) blijft
aanhouden (van -70 naar -59 miljoen
EUR). Bij Bolloré Energie (de op één
na grootste distributeur van huishoud-
brandstof in Frankrijk) verzwakte het
resultaat door de zachte winter (van
18 naar 11 miljoen EUR). 
Het resultaat van de overige activi-

teiten – waaronder de plantageactivi-
teiten (Socfinasia, Socfinaf) en holding-
activiteiten zitten – bleef nagenoeg
constant (van -19 naar -18 miljoen
EUR). Doordat geen meerwaarden
werden gerealiseerd in de eerste jaar-

PRESTATIEVERGELIJKINGPRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Het Afrikaanse potentieel van Bolloré

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

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+13,2% +60,2% +75,5%
+7,4% +67,3% +48,6%

(*) 1:koopwaardig 2:houden 3:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico 
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helft, daalde het financieel resultaat
van de holdingactiviteiten van 89 naar
-15 miljoen EUR. Hierdoor zakte het
nettoresultaat van 151 naar 139 miljoen
EUR. Net als vorig jaar wordt in de
maand oktober een interim-dividend
van 2 EUR per aandeel bruto uitge-
keerd.

Nieuwe recordkoers
Bolloré zit in de voorbeeldportefeuille

omwille van het Afrikaanse potentieel.
Bolloré Africa Logistics zorgt voor ruim
drie kwart van de bedrijfskasstroom
(ebitda). Bolloré Africa Logistics
beschikt dan ook over het grootste
logistieke netwerk van Afrika en is
onder meer de eigenaar van dertien
havenconcessies. In december 2013

werd ook een akkoord gesloten tussen
de havenautoriteiten van Abidjan
(Ivoorkust) voor een nieuwe terminal
met een capaciteit van 2 miljoen con-
tainers. De terminal moet over vier
jaar klaar zijn. 
De holding Bolloré is een aantrek-

kelijk, maar ook complex verhaal door
de cascadestructuur van de oude stijl.
Ondanks wat herstructureringen en
opslorpingen zitten tussen de flam-
boyante, succesvolle zakenman Vin-
cent Bolloré en de holdingvennoot-
schap Bolloré (voorheen Bolloré Inves-
tissement) nog altijd maar liefst vier

tussenschotten (Omnium Bolloré,
Financière V, Sofibol en het eveneens
beursgenoteerde Financière de l’Odet,
dat ruim 68% van de Bolloré-aandelen
in handen heeft), die bovendien nog
eens participaties in elkaar aanhouden. 
Vincent Bolloré gaat in principe in

2022 met pensioen. Tegen dan moet
de structuur nog verregaand vereen-
voudigd zijn, met onder meer een

fusie tussen Bolloré en Financière de
l’Odet. Ook dat zal de waarde van de
groep opvijzelen. Na de resultaten
steeg het aandeel even naar een
nieuwe recordkoers. Op basis van een
faire waarde van 520 EUR per aandeel
verlagen we het advies naar ‘houden’
(rating 2A). We behouden wel de
positie in de voorbeeldportefeuille
voor de langere termijn. �

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 rond verkoop Defense
& Aerospace

� Bolloré: halfjaarresultaten conform
verwachtingen (zie boven)

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

� Cosan: koers fors gestegen door hoop op
politieke veranderingen in Brazilië

� Henkel: adviesverhoging, weer naar
‘koopwaardig’

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

� LVMH: gaat participatie van 23% in
Hermès verdelen onder aandeelhouders 

� SABMiller: overname- en fusiegeruchten
zwellen aan

� Standard Chartered: minnelijke schikking
van 300 miljoen USD in VS

� Volkswagen pref.: erg lage waardering 
� Yum! Brands: adviesverhoging, weer naar
‘koopwaardig’

Energie
� CGG: versnelt herstructurering na
magere kwartaalresultaten; positie
vervolledigd

� Fred Olsen Energy: weer 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: tradingupdate schat
schade voor plantages van tyfoon
Rammasun op 36 miljoen RMB;
definitieve jaarcijfers op 26 september

� Deere & Company: omzet- en
winstverwachtingen verlaagd

� Nutreco: cijfers tweede kwartaal boven
analistenconsensus 

� Syngenta: cijfers licht negatief onthaald
� Tessenderlo: resultaten meevaller;
mogelijke kapitaalverhoging

Vergrijzing
� Essilor: sterke halfjaarcijfers zorgen voor
mooi koersherstel 

� Novo Nordisk: solide resultaten;
sterkhouder

� Sanofi: koers eindelijk op dreef
� Thrombogenics: Jetrea nu ook
goedgekeurd in Taiwan; US Orbimed
heeft shortpositie verder afgebouwd 

� Tubize (fin): UCB kreeg goedkeuring voor
monotherapie Vimpat; onderwaardering
Tubize opgelopen boven 40%

DE HOLDING BOLLORÉ
IS EEN AANTREKKELIJK,

MAAR COMPLEX 
VERHAAL.



VASTGOED

Texaf

Na een uitstekend 2013 lijkt er
eerder een overgangsjaar 2014
voor Texaf in de maak te zijn.

Wie Texaf zegt, zegt de Democratische
Republiek Congo (DRC). En die zegt
ook forse opbrengsten op vastgoed-
projecten in dat grote Afrikaanse land.
De administratieve en juridische pro-
blemen worden gecompenseerd door
rendementen van 20 à 25% per jaar,
een veelvoud van in ons land. Het gaat
om gebouwen en gronden op toploca-
ties in Kinshasa, die bovendien goed
beveiligd zijn. De huurinkomsten zijn
in de eerste jaarhelft weer gestegen met
afgerond 0,5 miljoen EUR (+8%), tot
6,6 miljoen EUR. 
Midden vorig jaar werd de eerste fase

van het project Katoenveld (eerste fase
van drie blokken van acht eenkamer-
appartementen) in gebruik genomen
en werden 2400 vierkante meter opslag-
ruimten tot kantoorruimten omge-
vormd. Van de tweede fase van Katoen-
veld (zeven gebouwen met 28 twee- tot
vierkamerappartementen) werden al
twee gebouwen van acht driekamer-
appartementen opgeleverd. De rest zal
volledig afgewerkt zijn in het eerste
halfjaar van 2015, samen met nog eens
5500 vierkante meter opslagruimten
die kantoren worden, ook volledig afge-
werkt volgend jaar. We mogen dan ook
uitgaan van 13 miljoen EUR aan huur-

inkomsten voor het volledige boekjaar
2014 (was nog minder dan 7 miljoen
EUR vijf jaar geleden). Al gaat er wel
een belangrijke huurder grotendeels
wegtrekken. Dat zal tijdelijk de groei
van de vastgoedinkomsten afremmen.
Maar na renovatie zullen ze een stuk
duurder kunnen worden verhuurd. 
Met Carrigrès (zandsteengroeve in

Kinshasa; nog minstens 40 jaar reser-
ves) maken we de overstap naar de
industriële activiteiten. Daar zagen
we een stevige daling in de omzet 
(-17%, tot 2,5 miljoen EUR). Het
bedrijfsresultaat (ebit) maakte een duik
van 32%, tot 0,5 miljoen EUR. Het aflo-
pen van een vast contract en tijdelijk
mindere economische activiteit in en
rondom Kinshasa zorgen voor dui-
delijk minder activiteit. Ondanks de
ups en downs blijft Carrigrès behou-
den binnen de groep omwille van de
vrije kasstromen die deze industriële

activiteit genereert, die voor de vast-
goedontwikkeling worden gebruikt. 
Het recurrente bedrijfsresultaat (rebit;

zonder eenmalige elementen) op
groepsniveau klom toch met 9%, tot
3,28 miljoen EUR. Het management
bestudeert nog altijd of met rubber-
plantages een derde activiteit (land-
bouw) kan worden ontwikkeld. De
winst per aandeel bleef stabiel op 0,69
EUR. Er zijn dan ook 11% aandelen
(354.370 nieuwe aandelen) bij gekomen,
ten voordele van de Chinese CHA-
groep uit Hong Kong. In ruil kwam de
vennootschap Immotex (14 hectare in
centrum en 104 hectare buiten Kinshasa
niet-ontwikkelde gronden) volledig
onder de Texaf-groep (voorheen fifty-
fifty met CHA groep). Het geschil rond
Imbakin (erkende schuldvordering op
de Congolese staat ter waarde van 
51 miljoen EUR zonder interesten) heeft
voorlopig nog geen oplossing. De Texaf-
aandeelhouder moet dan ook nog even
wachten tot hij er per Texaf-aandeel
één Imbakin-aandeel – verhandelbaar
op de openbare veilingen, niet op NYSE
Euronext Brussel – bijkrijgt. �

Conclusie
Het winstpotentieel op lange termijn

blijft intact, maar het vertrek van een
belangrijke huurder en de mindere gang
van zaken bij Carrigrès leiden tot een
dip in de winstgroei op korte termijn.
Het aandeel richt zich dan ook nog
meer op de waardezoekende langeter-
mijnbelegger.

INSIDE BELEGGEN 9 SEPTEMBER 20144

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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FARMA

Medivir

Het Zweedse farmabedrijf Medi-
vir presenteerde uitstekende
tweedekwartaalresultaten. Met

een omzet van 564 miljoen SEK deed
Medivir 17,6% beter dan de analisten-
consensus van 480 miljoen Zweedse
kroon (SEK). Johnson & Johnson heeft,
buiten Scandinavië, de verkooprechten
van Simeprevir in handen. Simeprevir
is een middel tegen hepatitis C, een
leveraandoening veroorzaakt door het
hepatitis C-virus (HCV). Johnson &
Johnson realiseerde in het eerste kwar-
taal met Simeprevir een omzet van 354
miljoen USD, waarvan 291 miljoen USD
in de Verenigde Staten. Medivir ver-
diende daarop 161,7 miljoen SEK aan
royalty-inkomsten, 7,4% van de omzet.
In het tweede kwartaal steeg de verkoop
naar 831,8 miljoen USD, waarvan 725,4
miljoen USD in de Verenigde Staten,
met een marktaandeel van 27%. Dat
leverde Medivir 500,7 miljoen SEK roy-
alty op, of 9% van de omzet. Het roy-
altypercentage stijgt bijgevolg naarmate
de omzet verder toeneemt. 
Na de Europese goedkeuring in mei

startte Medivir zelf de commercialisatie
in Scandinavië. De omzet in het tweede
kwartaal bedroeg er 21,7 miljoen SEK,
met een vergelijkbaar marktaandeel
(27%) als in de Verenigde Staten. Onder
impuls van de fors hogere royalty’s
maakte de nettowinst in het tweede

kwartaal een gigantische sprong: van
87 miljoen SEK of 2,78 SEK per aandeel
(recurrent) in het eerste kwartaal (63,7
miljoen SEK of 2,04 SEK per aandeel
nettoverlies in het tweede kwartaal van
2013) naar 327,8 miljoen SEK of 10,5
SEK per aandeel. Na zes maanden
bedraagt het nettowinstcijfer (inclusief
een eenmalige belastingwinst van 196,8
miljoen SEK) 611,7 miljoen SEK of 19,6
SEK per aandeel. Sterke cijfers. Sime-
previr is intussen ook goedgekeurd in
Mexico en Australië. 
In een normale marktsituatie zou men

op basis van deze omzet- en winstcijfers
een inschatting maken en vaststellen
dat het aandeel – ondanks het sterke
parcours van het afgelopen jaar – nog
steeds heel goedkoop noteert. Maar
daarin schuilt net het gevaar. De markt
voor HCV-medicijnen is een enorme
groeimarkt, met schattingen tot 100
miljard USD het komende decennium,

maar ze is nog volop in beweging. De
nieuwe generatie geneesmiddelen, pro-
teaseremmers zoals Simeprevir of poly-
meraseremmers zoals marktleider
Sofosbuvir van Gilead Sciences, hebben
een hogere efficiëntie en kortere behan-
delingsduur dan de klassieke behan-
deling met interferon (inspuiting) en
ribavirine. Het uiteindelijke doel zijn
kortere en volledig interferonvrije, orale
combinatietherapieën. 
Johnson & Johnson en Gilead verkre-

gen toestemming van het Amerikaanse
geneesmiddelenagentschap (FDA) tot
het indienen van een versnelde goed-
keuringsaanvraag voor het gezamenlijk
toedienen van Simeprevir en Sofosbu-
vir als orale combinatietherapie gedu-
rende 8 of 12 weken. Maar de concur-
rentie zit niet stil. Bristol-Myers-Squibb
verkreeg onlangs al toestemming in
Europa voor het gebruik van een com-
binatietherapie met Daklinza en Sofos-
buvir en verwacht hiervoor ook goed-
keuring in de Verenigde Staten eind
november. Gilead zelf krijgt allicht
begin oktober groen licht van de FDA
voor een eigen combinatietherapie en
daarnaast werken ook AbbVie en
Merck aan eigen therapieën. �

Conclusie
We denken dat de derdekwartaal-

cijfers beter zullen zijn dan de inschat-
tingen van de markt (8 SEK per aan-
deel nettowinst). Gezien de onzeker-
heden, vooral voor volgend jaar, gaan
we evenwel niet verder dan een neu-
traal advies. 

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: hoog
Rating: 2C



INSIDE BELEGGEN 9 SEPTEMBER 20146

ENERGIE

Peabody Energy

De Amerikaanse steenkoolpro-
ducent Peabody Energy is
actief in de Verenigde Staten

(60% van de omzet), waar het thermal
coal produceert (brandstof voor elek-
triciteitscentrales), en in Australië (40%
van de omzet), waar de output vooral
bestaat uit metallurgical coal (steen-
kool voor staalproductie). In de Ver-
enigde Staten beschikt de groep over
een concurrentieel voordeel, want in
het Powder River Basin, waar Peabody
actief is, zijn de productiekosten het
laagst en dus de marges het hoogst.
De vraag naar thermal coal trekt
wereldwijd opnieuw aan. In de Ver-
enigde Staten moet steenkool concur-
reren met goedkoop aardgas. Toch is
het aandeel van steenkool in de Ame-
rikaanse elektriciteitsproductie weer
toegenomen naar 41%, tegenover 34%
twee jaar geleden en 39% vorig jaar.
Aardgas en nucleaire energie staan in
voor respectievelijk 24% en 20%. 
Volgens het Internationaal Energie

Agentschap zal steenkool mondiaal
de komende jaren ruwe olie inhalen
als belangrijkste energiebron. Door de
hoge steenkoolreserves en de lage prijs
is steenkool erg populair in China en
India. China is wereldwijd zelfs de
grootste steenkoolverbruiker, met een
aandeel van 80% in de energievoor-
ziening. In de Verenigde Staten kwam

de Environmental Protection Agency
(EPA) eerder dit jaar met nieuwe doel-
stellingen voor de uitstoot van elek-
triciteitscentrales. Die moeten hun
schadelijke uitstoot met 30% vermin-
deren. Nutsbedrijven zouden dat
onder meer moeten klaarspelen door
een lager gebruik van steenkool. De
EPA krijgt echter forse tegenkanting,
vooral uit Republikeinse hoek. Het is
dus niet uitgesloten dat de definitieve
regels minder streng worden. Voor
metallurgical coal is er momenteel een
overaanbod door de lagere vraag naar
staal, hoewel de World Steel Associa-
tion voor dit jaar een groei van de vraag
met 3,1% vooropstelt. De steenkool-
sector kondigde al voor 20 tot 25 mil-
joen ton capaciteitsverminderingen
aan, maar tot nog toe werd daarvan
maar een fractie gerealiseerd. 
Ook Peabody heeft de productie van

de Australische Burton Mine met 

1 miljoen ton teruggeschroefd. De fun-
damenten verbeteren dus stilaan, zij
het langzaam. Peabody verkocht vorig
jaar 252 miljoen ton steenkool. Dit jaar
zal het verkoopcijfer tussen 245 en 260
miljoen ton uitkomen. De groep
beschikt over 8,3 miljard ton aan steen-
koolreserves en heeft ook 200.000 hec-
tare land in eigendom. In het tweede
kwartaal stegen de verkoopvolumes
met 1,5%, tot 61,7 miljoen ton. De
groepsomzet steeg met 1,9%, tot 1,76
miljard USD, waarbij de Amerikaanse
mijnen een vooruitgang met 6,2% lie-
ten optekenen. In Australië was er een
omzetdaling met 5%. De groep was,
net als in het eerste kwartaal, verlie-
slatend (73 miljoen USD) en ook in het
lopende derde kwartaal zal het finan-
ciële resultaat met rode inkt worden
geschreven. De langetermijnschuld
bleef ongewijzigd op bijna 6 miljard
USD. Met 2,1 miljard USD aan
beschikbare liquiditeiten zitten er voor
Peabody niet onmiddellijk financiële
zorgen aan te komen. �

Conclusie
Het pessimisme ten aanzien van

steenkool is zo groot dat negatieve
verrassingen zo goed als uitgesloten
zijn. Peabody is intussen teruggevallen
tot het koersniveau van 10 jaar gele-
den. Aan 0,6 keer de omzet en 1 keer
de boekwaarde is het neerwaartse
risico beperkt. Een turnaroundkandi-
daat op middellange termijn.

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Sibanye Gold

Het Zuid-Afrikaanse Sibanye
Gold ontstond vorig jaar uit
de splitsing van Gold Fields.

Na een moeilijk beursbegin mag de
prestatie van het aandeel worden
gezien. Sibanye noteert 90% hoger
dan begin dit jaar, maar ook ruim 15%
onder de top die deze zomer werd
neergezet. Sibanye heeft met Kloof,
Driefontein en Beatrix drie mijnen met
een indrukwekkende staat van dienst
in portefeuille. Hoewel de hoogdagen
voor de grades (maatstaf voor het
goudgehalte van de ertslagen) al een
tijdje achter de rug liggen, zijn de mij-
nen nog lang niet uitgeput. Recentelijk
werd de levensduur zelfs verlengd tot
2030. 
Sibanye zet in op hogere kasstromen

en een stabiel tot groeiend dividend
voor de aandeelhouders, waarbij het
de bedoeling is ongeveer een kwart
tot 35% van de winsten uit te keren.
De rest wordt gebruikt om de
bestaande productie op peil te houden.
Het voordeel van oudere mijnen is
dan weer dat de kapitaaluitgaven in
hoofdzaak beperkt blijven tot vervan-
gingsinvesteringen. De groepsreserves
bedroegen eind vorig jaar 19,7 miljoen
troy ounce goud. Inclusief de overge-
nomen Cooke en Wits Gold-activa ste-
gen die naar 32,7 miljoen ounce. De
groepsproductie steeg in de eerste jaar-

helft met 8%, tot 711.900 troy ounce. 
De totale productiekosten daalden

met 2%, tot 1071 USD per ounce. Dat
is nog steeds boven het niveau van de
meeste Noord- en Zuid-Amerikaanse
mijnen, maar de Zuid-Afrikanen heb-
ben wel al een hele weg afgelegd. De
operationele winst steeg met 4%, tot
3,5 miljard Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR). De daling van de goudprijs
bleef in ZAR op jaarbasis trouwens
beperkt tot 2%, terwijl de achteruit-
gang in dollar (USD) 15% bedroeg.
Sibanye mikt voor het volledige boek-
jaar op een productie van 1,6 miljoen
ounce aan een kostprijs tussen 1070
en 1085 USD per ounce. 
Het blijft voorlopig nog wachten op

de intrede van de groep in platina.
Anglo American Platinum (Amplats),
de grootste Zuid-Afrikaanse platina-
producent en ook het wereldwijde
nummer één, overweegt de verkoop

van een aantal mijnen ter compensatie
van de schade die de vijf maanden
durende staking toebracht eerder dit
jaar. Sibanye maakt er geen geheim
van dat het sterk geïnteresseerd is in
die activa, die passen in de strategie
om tot een brede Zuid-Afrikaanse
mijngroep te evolueren. De heersende
ANC-partij ziet liever geen buiten-
landse koper en Sibanye is bijgevolg
de gedoodverfde kandidaat. Of
Amplats de mijnen direct zal verkopen
of ze eerst zal onderbrengen in een
aparte entiteit, moet nog blijken. Het
hele proces is ten vroegste voor vol-
gend jaar gepland. 
Het tussentijdse dividend werd met

35% verhoogd, naar 0,5 ZAR per aan-
deel. Dat brengt het rendement op
ongeveer 3,5%. De nettoschuld werd
het voorbije halfjaar verlaagd van 1,9
miljard ZAR naar 617 miljoen ZAR of
58 miljoen USD. Met een verhouding
tussen nettoschuld en bedrijfskas-
stroom (ebitda) van amper 8% ver-
keert Sibanye in een opperbeste finan-
ciële gezondheid. �

Conclusie
Sibanye Gold maakt voorlopig de

beloftes waar: hogere kasstromen, een
stijgend dividend en lagere schulden.
Sibanye noteert tegen 1,5 keer de boek-
waarde, maar is samen met landge-
noot Harmony het goedkoopste goud-
mijnaandeel als de beurswaarde
wordt afgezet tegenover de reserves. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C



INSIDE BELEGGEN 9 SEPTEMBER 20148

De ECB trekt 
ten strijde

De Europese Centrale bank (ECB)
zal vanaf oktober nog eens hon-
derden miljarden euro’s (EUR)

spenderen aan de aankoop van gedekte
obligaties, boven op wat ze deze maand
uitdeelt via haar TLTRO (Targeted
Long Term Refinancing Operations).
Hoe dat precies zal gebeuren, moet de
bank nog aankondigen. Daarmee wil
ze de economische activiteit in de euro-
zone oppeppen door het krediet uiterst
goedkoop te maken. De banken wor-
den aangespoord om actief deel te
nemen, te meer omdat ze anders wor-
den gepenaliseerd door een dubbel zo
grote, negatieve rente als ze hun tegoe-
den bij de ECB parkeren.

Euro duikt verder
Hoewel Mario Draghi, het hoofd van

de ECB, het blijft ontkennen, lijken de
genomen maatregelen erg op een
kwantitatieve versoepeling, een mas-
sale monetaire expansie. Iets wat noch
de Europese instanties, noch de Duitse
regering graag hoort. De EUR dook
onmiddellijk omlaag na de aankondi-
ging, tegenover alle andere munten.
Hij herwon lichtjes terrein afgelopen
vrijdag, nadat bekend werd dat de
werkgelegenheid in de Verenigde Sta-
ten toch niet zo opmerkelijk stijgt. Per
saldo gaf hij 1,85% prijs tegenover de
dollar (USD).

De beurzen reageerden ook optimis-
tisch, net als de obligatiemarkt. Voor
de kapitaalmarkten is de boodschap
bijzonder gunstig: de rentetarieven zul-
len nog heel lang laag blijven. Maar zal
dat de Europese conjunctuur helpen
verstevigen? Dat blijft de grote vraag.

Vertrouwen in de toekomst
Ondanks de fenomenale geldcreatie

die al heeft plaatsgevonden, blijven de
westerse landen sinds de crisis kampen
met recessie. Bedrijven, maar ook par-
ticulieren, die heel wat liquiditeiten
bezitten, vertikken het al jaren om lang
te investeren of te spenderen. Dat heeft
alles te maken met vertrouwen in de
toekomst. Al dalen de rentetarieven
onder nul, dan nog zal niemand
geneigd zijn van houding te verande-
ren. Niemand zal een krediet opnemen
als zijn toekomstperspectieven onzeker
blijven. Wil men de conjunctuur wer-
kelijk oppeppen, dan moet men de
koopkracht van iedereen verbeteren,
zeker in een economie die op consump-
tie stoelt. En dat kan onmogelijk gebeu-
ren met krediet.
Ook technisch zullen de maatregelen

geen noemenswaardige omwentelin-
gen veroorzaken. De ECB spreekt van
een uitdeling van zowat 1000 miljard
EUR. Het is niet duidelijk of dat bedrag
uitsluitend afkomstig is van de nieuwe
maatregelen, dan wel samenhangt met
de TLTRO. Zoals vorige week aange-
stipt, is de markt in de betrokken
gedekte obligaties veel te klein en te
heterogeen om efficiënt op die manier
benut te worden. Beide segmenten
worden vandaag samen op een kleine
200 miljard EUR geraamd, en dat

gespreid over de hele Unie, en ze
bestaan uit stukken die kwalitatief
onvergelijkbaar zijn. Theoretisch zou
de distributie dat bedrag niet kunnen
overschrijden, wat heel zeker ontoe-
reikend is om de conjunctuur van de
eurozone op te krikken.
Door gedekte obligaties te verlangen,

werkt de ECB onvrijwillig speculatie
in de hand. Om deel te kunnen nemen
aan de uitdeling moeten de banken
eerst gedekte obligaties uitgeven. Ze
zullen dus eerst kredieten moeten ver-
schaffen om ze nadien te herverpak-
ken onder die obligatievorm. Maar als
niemand kredieten wil opnemen, kun-
nen er ook geen nieuwe gedekte obli-
gaties uitkomen. Tenzij de banken er
splinternieuwe uitdokteren die geen
betrekking hebben op Europese kre-
dieten. 

Gunstige invloed
De reactie op de kapitaalmarkt sprak

boekdelen. Wekenlang hebben finan-
ciële instellingen staatspapier blijven
opstapelen, allemaal in het vooruitzicht
van de TLTRO en de mogelijke mone-
taire expansie van de ECB. Nu er wat
duidelijkheid is over de wijze waarop
de bank zal optreden, blijkt dat staats-
papier minder relevant. Het werd dan
ook donderdag en vrijdag massaal
gedumpt, met heuse koersverliezen
als gevolg. Vooraanstaande landen,
zoals Duitsland, verloren tot 3% in een
week tijd. Het langetermijnpapier werd
het meest getroffen. Wat de langdurige
vervlakking van de rentecurven tot
stilstand bracht.
De beloftevolle ontwikkeling van de

Oekraïense crisis beïnvloedde de Euro-
pese markten bijzonder gunstig. Alle
emittenten die iets met Rusland te
maken hebben, herstelden fors. Alle
Russische debiteurs waren natuurlijk
van de partij, met winsten die gemak-
kelijk 2% overschreden. Ook de Oekraï-
ense debiteurs wisten daarvan te pro-
fiteren. Toch is voorzichtigheid wat
hen betreft geboden. Oekraïne zelf moet
eerstdaags een aflossing van een van
zijn uitstaande internationale leningen
verzekeren. Slaagt het land daarin niet,
dan wordt het onmiddellijk gedegra-
deerd, te vergelijken met de Argentijnse
toestand.
Op de wisselmarkt veerden alle hoog-

rentende munten op. Op kop vindt
men de Australische dollar (AUD) met
een winst van 2,15% op een week tijd.

Obligaties
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De obligaties in die munt presteerden
daarentegen slechter. Er waren tot vijf-
tienmaal meer dalend gerichte stukken
dan omgekeerd. De Russische roebel
(RUB) klom evenveel als de USD en
net zoveel als de Chinese yuan (CNY).
De Turkse lira (TRY) verstevigde met
1,55%, de Braziliaanse real (BRL) met
1,8% en de Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR) met 0,8%.

Overspoeld met bankuitgiften
De primaire markt werd letterlijk

overspoeld met bankuitgiften. Alleen
al in EUR en USD overschreden ze 
44 miljard EUR. Voegt men daarbij
de financiële armen van grote bedrij-
ven en de uitgiften in andere munten,
dan werd voor meer dan 50 miljard
uitgebracht de afgelopen week. De

omvang van de leningen neemt
gestaag toe. Banken durven vandaag
leningen uitgeven die 3 miljard of
meer behalen. Nieuwkomers wagen
hun kans. Zoals de Zwitserse bedrij-
ven Rieter (zonder rating), dat tex-
tielmachines vervaardigt, en Bucher
(zonder rating), dat landbouwvoer-
tuigen produceert. Beide bedrijven
brengen leningen in Zwitserse frank
(CHF) uit.
In EUR biedt de Duitse luchtvaart-

maatschappij Lufthansa (Ba1) 1,22%
op vijf jaar, wat vrij krap is. De Finse
producent van vezelproducten Ahl-
strom (zonder rating) is vrijgeviger en
biedt 4,16%, hetzij 3,7% meer dan het
marktgemiddelde. De lening noteert
in Helsinki. De Zweedse producent
van pompen Alfa Laval (BBB+) geeft

1,5% op acht jaar, wat voorlopig in lijn
ligt met de marktvoorwaarden. KBC
Ifima (A) brengt alweer kleinschalige
leningen uit in verschillende munten.
Ze zijn af te raden wegens een te
geringe verhandelbaarheid, hun gebrek
aan keurig rendement en hun specu-
latieve karakter, dat vergroot wordt
door hun bail-inclausule, die de bank
toelaat om de lening waardeloos af te
lossen in geval van financiële moeilijk-
heden. 
De nieuwe schijf van de EIB (AAA,

supranationaal) in ZAR is te duur. De
bestaande is 1,05% goedkoper op de
secundaire markt. Wij verkiezen die
andere (alt. 5), die nog goedkoper is
en meer opbrengt, als de kosten en het
prijsverschil lager uitkomen dan
1,17%. �

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