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Op de strategiepagina brengen
we dit najaar een round-up van
de beleggingsthema’s in de

voorbeeldportefeuille. Deze keer zoo-
men we in op het thema vergrijzing.
De wereldbevolking ondergaat een
demografische revolutie, al bekijken
de meesten het als een stille, geleide-
lijke evolutie. Maar wat de voorbije
honderd jaar is gebeurd, is zonder
voorgaande in de wereldgeschiedenis.
Ook voor aandelen- en obligatie -
beleggers is die demografische revo-
lutie absoluut een van de drie belang-
rijkste ontwikkelingen voor de toe-
komstige rendementen op het roerend
vermogen. 

Tussen 1950 en 2050 zal de wereld-
bevolking naar schatting met zowat
6,5 miljard mensen zijn aangegroeid
(van 2,5 naar 9 miljard mensen). Een
bevolkingsexplosie dus. Dat is echter
niet het enige spectaculaire fenomeen.
Er is ook de enorme stijging van de
gemiddelde levensverwachting in de
wereld. In 1950 werd de gemiddelde
aardbewoner 47 jaar. Volgens de
Population Division van de Verenigde
Naties zal dat 77 jaar zijn tegen 2050.
Dat is zelfs een grotere stijging dan in
de vijfduizend jaar daarvoor. De
vruchtbaarheid van vrouwen is tege-
lijkertijd wereldwijd teruggelopen van
gemiddeld vijf kinderen in de jaren
1960 tot 2,7 kinderen nu.

Het aantal zestigplussers is de voor-
bije vijftig jaar verdrievoudigd en zal
de komende halve eeuw nog eens ver-
drievoudigen. De combinatie van
lagere geboortecijfers en fors dalende
mortaliteitscijfers leidt ertoe dat in een
halve eeuw tijd het percentage zestig-
plussers in de wereldbevolking ruim-
schoots zal verdubbelen (van 10 naar
21% in 2050).

Positieve bijdrage
Een belangrijke vaststelling deze

zomer, tijdens de Europese correctie,
was ook dat het thema vergrijzing een
sterkhouder was. Andere vaststelling
is dat het thema dit jaar mooi heeft bij-
gedragen aan de positieve return van
de voorbeeldportefeuille, en dat
ondanks de nieuwe koershalvering
van Thrombogenics. Gelukkig dat
die andere Belgische waarde in dit
thema flink wat tegengas gaf: Tubize,
de monoholding met enkel UCB-aan-
delen in portefeuille, profiteerde voluit
van de aanhoudende groei van de
nieuwe stermiddelen Cimzia, Vimpat

en Neupro en het speculatieve sfeertje
dat rond UCB bij Angelsaksische
investeerders blijft hangen. 
Novo Nordisk, wereldwijd het num-

mer één in diabetes, levert eveneens
een sterke prestatie af sinds de
opname. Al moeten we wel zeggen
dat de voorbije maanden de koersont-
wikkeling veeleer vlak is. Met onze
twee Franse waarden, Essilor en
Sanofi, hebben we wel wat geduld
moeten oefenen. Maar de halfjaarcij-
fers hebben aangetoond dat beide
bedrijven voor een periode van groei
staan. Enkel de positie van Thrombo-
genics staat dan ook ter discussie. Aan
kandidaat-vervangers geen gebrek.
Naast Arseus, Doro en Fresenius voe-
gen we er nu ook nog Glaxo-
SmithKline aan toe (zie Flash p. 7). �

Het grijze goud
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VASTGOED

Immobel

Immobel is de grootste speler onder
de vastgoedontwikkelaars in ons
land. En dat al heel lang: op 19 sep-

tember 2013 werd liefst 150 jaar beurs-
notering gevierd. Typisch voor vast-
goedontwikkelaars is dat de winsten
hoofdzakelijk afkomstig zijn van de
verkoop van projecten. En bijgevolg
schommelen de winsten fors door de
jaren heen. De laatste jaren hebben dat
ten overvloede bewezen. 2013 werd
nog een jaar in mineur, omdat de
belangrijke verkoop van de deelne-
ming in RAC 1 NV aan Hannover Lea-
sing, samen met partner Breevast (60%
Breevast; 40% Immobel), niet definitief
voor het einde van het jaar kon worden
afgesloten.  RAC 1 is de vennootschap
die eigenaar is van de eerste fase van
het Belair-project. Dat project draait
vooral om de herontwikkeling van het
voormalige Rijksadministratief Cen-
trum in het hart van Brussel, tussen de
Koningsstraat en de Pachecolaan. Het
vernieuwde Belair-project slaat op
80.000 vierkante meter, waarvan 65.000
vierkante meter aan kantoorruimte en
15.000 vierkante meter, onder meer
voor parkeerplaatsen. 

Vorig jaar halveerde dan ook de
omzet van 126,8 naar 53,8 miljoen
EUR, de ebit dook van 12,6 naar 1,3
miljoen EUR en er was een netto -
resultaat van 1,5 miljoen EUR in plaats

van 11,7 miljoen EUR. Per aandeel gin-
gen we van 2,84 naar 0,36 EUR per
aandeel. En omdat Immobel het divi-
dend baseert op het jaarresultaat, komt
er dan ook geen dividend over boek-
jaar 2013, terwijl voor boekjaar 2012
nog 1,40 EUR bruto per aandeel aan
de aandeelhouders werd uitgekeerd. 

Maar gelukkig was enkel sprake van
uitstel. De definitieve verkoop van het
Belair-project vond op 10 maart plaats
en dat zien we fraai weergegeven in de
halfjaarresultaten. De omzet stijgt met
36%, van 11,6 naar 15,8 miljoen EUR.
Nog spectaculairder is de klim van de
bedrijfswinst (ebit), van 3,0 naar 26,1
miljoen EUR, of bijna een vernegen-
voudiging. De nettowinst springt van
0,1 naar 22,3 miljoen EUR of per aandeel
van 0,03 naar 5,41 EUR. Het manage-
ment komt dan ook zijn belofte na om
voor het eerst een interim-dividend uit
te keren (1,6 EUR bruto per aandeel),

als compensatie voor het schrappen
van het dividend over boekjaar 2013. 

Het eigen vermogen is toegenomen,
op 30 juni, tot 205,5 miljoen EUR of 50,1
EUR per aandeel. Daar staat wel een
netto financiële schuld ter waarde van
197 miljoen EUR tegenover. Vorig jaar
was ook sprake van een wijziging in
het aandeelhouderschap. Aandeelhou-
der Cresida Investment kocht bijna het
volledige resterende pakket van JER
Audrey over. Cresida Investment, een
dochteronderneming van de Eastbridge
Groep, kocht net geen 200.000 aandelen
of 4,85% bij, zodat deze vennootschap
nu 1,23 miljoen aandelen of 29,85% van
de Immobel-aandelen in bezit heeft.
Eerder dit jaar maakte Immobel bekend
de positie in Polen te hebben uitgebreid
door de aankoop van 25% in het Osiedle
Wilanow-project in Warschau, met een
optie om het belang tot 50% op te trek-
ken. Want naast België en Luxemburg
is Immobel sinds enkele jaren ook in
Polen actief. Immobel gaf geen becij-
ferde prognose voor het volledige boek-
jaar, want afhankelijk van eventuele
extra verkoop van projecten. �

Conclusie
Zoals we al hadden aangekondigd,

wordt 2014 een grand-crujaar voor
Immobel. We rekenen op een slotdi-
vidend van nog eens 1,6 EUR per aan-
deel, wat overeenkomt met een divi-
dendrendement van 7,5% bruto voor
2014. Een verdere koersstijging is dan
ook waarschijnlijk. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig 
Risico: laag
Rating: 1A
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TEXTIEL

Van de Velde

Badpakken, dat ze daaraan bij
lingeriespecialist Van De Velde
niet eerder gedacht hebben. De

lancering van een collectie badpakken
onder het merk PrimaDonna was in
elk geval een schot in de roos. Dat suc-
ces en vlot verkopende lingeriecollec-
ties stuwden de omzet in de eerste jaar-
helft in de groothandelsactiviteit 13,8%
hoger. Ook de nabestellingen liggen
hoger dan in dezelfde periode vorig
jaar. Via deze groothandelsactiviteit
levert Van de Velde aan andere boe-
tieks en ketens, en dit blijft tot nader
order de belangrijkste en meest winst-
gevende activiteit van Van de Velde
(goed voor 80% van de omzet). 

Het ontwerpen van aantrekkelijke
collecties, ondersteund door een ste-
vige reclamecampagne, het blijft een
smaakvol recept voor de aandeelhou-
ders. Maar naast de groothandels -
activiteit bouwt Van de Velde ook
naarstig aan een netwerk van eigen
winkels. Het vlaggenschip in die retail-
activiteit is Rigby & Peller, een keten
die vooral dankzij sterke prestaties in
Duitsland een omzetgroei van 12,6%
boekte. In het Verenigd Koninkrijk
steeg de omzet van Rigby & Peller met
3,9%, wat dankzij de stijging van het
pond (GBP) opliep tot 9,1% in EUR.
Van de Velde schuift daarbij steeds
meer op naar het noorden van Europa:

winkelsluitingen in Frankrijk en
Spanje worden gecombineerd met
openingen in Denemarken en Neder-
land (via een franchiseformule). 

Maar is Rigby & Peller een succes,
dan blijft de Amerikaanse keten Inti-
macy een zorgenkind. De daling van
de omzet versnelt er zelfs nog, tot 22%
uitgedrukt in USD. Door een aantal
winkelsluitingen blijft de daling van
vergelijkbare omzet weliswaar beperkt
tot 14%, maar het is duidelijk dat Van
de Velde nog niet weet hoe het tij te
keren. Van de Velde betaalde 19 mil-
joen USD voor een belang van 85% in
Intimacy, maar dit belang ging voor
42 miljoen USD in de boeken op basis
van de vermeende waarde. Nu de
vooropgestelde doelstellingen niet
gehaald worden, moet die boek-
waarde worden herzien en moet Van
de Velde 22 miljoen USD afschrijven
op Intimacy. 

De groepswinst blijft daardoor steken
op 5 miljoen EUR in de eerste helft van
het jaar, tegenover 19,9 miljoen EUR
in de eerste helft van 2013. We zien dit
als duur betaald leergeld dat het
management doet nadenken over de
strategie. Is de uitbouw van een retail-
netwerk een must, of ligt de toekomst
van het bedrijf in de groothandels -
activiteit? Op dit moment kiest Van
de Velde voor een tweesporenbeleid,
dat na een moeilijk 2013 opnieuw groei
oplevert. Want niet alleen de omzet
dikt opnieuw aan, de vergelijkbare
bedrijfskasstroom (ebitda) steeg in de
eerste jaarhelft zelfs met 20,5%, met
dank aan een strak beheer van de kos-
ten en hogere prijzen. 

Ook de vooruitzichten blijven goed,
al zal de groei in de tweede jaarhelft
wat afzwakken omdat het najaar en
de winter niet kunnen profiteren van
de seizoensgebonden badpakkencol-
lectie. De voororders tonen opnieuw
een stijging in de groothandelsactivi-
teit, waardoor 2014 een sterke groei
zal kennen. Voor de retailactiviteit
blijft Van de Velde voorzichtiger. �

Conclusie
Van de Velde knoopt opnieuw aan

met groei. De waardering ligt met een
koerswinstverhouding van ongeveer
15 en een ondernemingswaarde van
ongeveer 9 keer de bedrijfskasstroom
in lijn met de voorbije jaren en is fair
te noemen. Het dividendrendement
van 5,5% is aantrekkelijk. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



LANDBOUW

Anglo Eastern
Plantations

De palmolieplantagegroep
Anglo-Eastern Plantations
(AEP) behaalde sterke resulta-

ten in de eerste jaarhelft. De omzet
steeg met 55,7%, van 83,5 miljoen USD
vorig jaar naar 130 miljoen USD. Die
forse stijging dankt AEP aan een 5,7%
hogere palmolieprijs (gemiddeld 895
USD per ton, tegenover 847 USD per
ton vorig jaar) en een stijging met
33,4% van de verkochte hoeveelheid
palmolie (145.000 ton tegenover
108.700 ton vorig jaar). Voor de tweede
jaarhelft zijn de vooruitzichten voor
de palmolieprijs beduidend slechter.
Vorig jaar bedroeg het gemiddelde in
de tweede jaarhelft 867 USD per ton.
De prijs is de jongste weken fors
gedaald (lees ook p. 8) en noteert
momenteel 697 USD per ton, het laag-
ste niveau sinds 2009 en 22% onder
het gemiddelde van de eerste jaarhelft.
Oorzaken zijn de recordoogsten van
palmolie en substitutieproduct sojaolie
enerzijds en een lager dan verwachte
vraag vanuit India, China en de bio-
dieselindustrie anderzijds. 

De palmolieverkoop nam met 33,4%
toe dankzij een toename van de eigen
productie met 17%, tot 393.900 ton,
en een stijging van de bij derden inge-
kochte vruchten met 62%, tot 310.900

ton. Vorig jaar daalde de inkoop bij
derden nog met 8% door stijgende
concurrentie. AEP verhoogde daarop
in het najaar de inkoopprijzen en con-
tracteerde ook nieuwe leveranciers.
De toename van de eigen productie
is veroorzaakt door een uitbreiding
van het aantal mature plantages met
12,7%, tot 48.991 hectare (ha). Het
totale areaal plantages nam in het eer-
ste semester met 941ha toe, tot
62.037ha (13.046ha immatuur). 

Gezien het jonge profiel van de plan-
tages, is de natuurlijke groei van de
productie het komende decennium
verzekerd. AEP stelde zich bovendien
tot doel om de opbrengst per ha te ver-
groten van 19,5 ton per ha in 2013 naar
22 ton per ha (+13%). De groep
beschikt over 65.754ha grond, waarvan
51.400ha kunnen worden beplant. Het
onderhandelingsproces over compen-
saties aan lokale landbouwers blijft

moeizaam verlopen, waardoor het
aanleggen van nieuwe plantages trager
verloopt dan verhoopt. Het manage-
ment verwacht wel dat de beplantin-
gen zullen versnellen in de tweede
jaarhelft. Een toename van de omzet
met 55,7% leidde tot een bijna vervier-
voudiging van de nettowinst (exclusief
de biologische herwaardering): van
6,9 miljoen USD tot 25,9 miljoen USD
of van 17,3 tot 65,29 dollarcent per aan-
deel (90,7 dollarcent op jaarbasis in
2013). Inclusief biologische herwaar-
dering steeg de nettowinst per aandeel
van 21,11 dollarcent naar 1,0354 USD. 

Het management verwacht niet dat
de palmolieprijs nog verder zal door-
zakken, ook al omdat droogtes in het
voorjaar in bepaalde streken van Indo-
nesië en Maleisië, de productie in het
najaar negatief zullen beïnvloeden.
De ingebruikname van een nieuwe
molen in Kalimantan (Indonesië) is
nog steeds voorzien voor het tweede
kwartaal van 2015. Het biogas- en bio-
massaproject in Noord-Sumatra wordt
momenteel opgestart. �

Conclusie
De forse daling van de palmolieprijs

duwde de koers van Anglo-Eastern
Plantations naar de onderkant van
de tradingvork tussen 600 en 800 pence
(PNC). AEP noteert heel goedkoop
tegen 0,95 keer de boekwaarde en tegen
9 keer de verwachte recurrente winst
2014. Voor de geduldige langetermijn-
belegger.
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Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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GRONDSTOFFEN

Rio Tinto

De prijs van een ton ijzererts
daalde deze week naar het
laagste niveau in bijna vijf jaar.

Dat is geen goed nieuws voor de grote
mijngroepen waarvan de winst in
hoofdzaak uit de ijzerertsactiviteit
afkomstig is. We denken hierbij aan
Vale, Rio Tinto en in mindere mate
ook BHP Billiton. De wereldwijde
ijzerertsindustrie is de facto een oligo -
polie, waarbij de voornoemde bedrij-
ven de markt onder elkaar verdelen.
Dat verklaart waarom ze, ondanks de
lagere prijzen, de productie maar blij-
ven uitbreiden. De vijf grootste ijzer-
ertsproducenten zullen tussen nu en
2017 hun output met 40% verhogen,
terwijl er nu al een overaanbod is. Dat
lijkt op het eerste gezicht onlogisch,
maar de drie grootste mijngroepen
hebben de laagste productiekosten.
Die bedragen gemiddeld zo’n 50 USD
per ton en de meest efficiënte activa
halen zelfs 30 USD per ton. 

Tegen de huidige prijs van 85 USD
per ton is er dus nog een comfortabele
winstmarge. Dat is lang niet het geval
bij talrijke kleinere en middelgrote
ijzerertsproducenten. De grote drie
rekenen er dan ook op dat hun capa-
citeitsuitbreidingen worden gecom-
penseerd door reducties bij de klein-
tjes. Rio verwacht dit jaar voor 125
miljoen ton aan capaciteitsverminde-

ringen. Het lot van Rio, Vale en BHP
is ook aan elkaar verbonden, want als
de ene uitbreidt, moet de andere nood-
gedwongen volgen, op straffe van ver-
lies van marktaandeel. 

Rio Tinto produceert naast ijzererts
ook koper (Escondida, Chili), alumi-
nium, steenkool (de thermal-coal -
variant voor elektriciteitscentrales),
uranium en diamant. IJzererts stond
tussen januari en juli in voor 91% van
de bedrijfswinst. Rio produceerde in
de eerste jaarhelft aan een gemiddelde
kostprijs van 45 USD per ton ijzererts.
De gerealiseerde verkoopprijs bedroeg
over dezelfde periode 99 USD per ton.
De groep is, net als BHP Billiton, vooral
actief in de Pilbara-regio in het westen
van Australië, waar de groep naast de
mijnen zelf ook een heel infrastruc-
tuurnetwerk in handen heeft, met
spoorlijnen en havenfaciliteiten. De
Pilbara-activa zullen dit jaar 290 mil-

joen ton ijzererts opleveren. Tegen
halfweg 2015 zal de productiecapaci-
teit worden uitgebreid naar 360 mil-
joen ton op jaarbasis. 

De onderliggende winst (exclusief
eenmalige elementen) van Rio Tinto
steeg in de eerste jaarhelft met 21%,
tot 5,12 miljard USD, een stuk boven
de consensusverwachting van 4,78
miljard USD. IJzererts leverde 4,68
miljard USD winst op, 10% meer dan
een jaar eerder, waarbij de lagere prij-
zen gecompenseerd werden door
hogere volumes. Bij koper was er om
dezelfde reden (volumegroei van 23%)
een winsttoename met 71%, tot 594
miljoen USD. Ook aluminium liet een
winst van 373 miljoen USD optekenen.
Ondanks een recordproductie van
thermal coal was de energietak ver-
lieslatend. De nettoschuld werd gere-
duceerd tot 16,1 miljard USD. Rio
Tinto beschikt over 9,6 miljard USD
aan liquiditeiten en een kredietlijn van
7,5 miljard USD. De groep keert 40%
van de winst als dividend uit. �

Conclusie
Rio Tinto werd amper beloond voor

de goede halfjaarresultaten. We menen
dat het sentiment tegenover ijzererts-
aandelen momenteel te negatief is. 
Rio noteert aan 11 keer de verwachte
winst en combineert een rendement
van ruim 3,5% met een dalende schul-
denlast. 

Europese aandelen

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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GLAXOSMITHKLINE

Meer en meer
specialisatie

Het Britse GlaxoSmithKline (GSK)
is een grote speler in de farma-
wereld (circa 90 miljard EUR

beurskapitalisatie), maar het aandeel is
momenteel niet populair. Eind april
maakte GSK een grote deal met Novartis
bekend. Het belang daarvan voor de
groep – en bij uitbreiding voor de hele
Europese geneesmiddelenindustrie –
is moeilijk te overschatten. GSK vormde
met de Zwitsers een samenwerkings-
verband in consumer healthcare (met
producten als Nicorette, Sensodyne,
Aquafresh, Voltaren, Otrivin). 

GSK, dat 63,5% van de joint venture
verwierf, verstevigt zo zijn tweede
plaats op de wereldranglijst. Die blijft
aangevoerd door Johnson & Johnson,
met een jaaromzet 2013 van 8,9 miljard
USD. GSK-Novartis wordt een stevige
nummer twee, met 6,5 miljard USD
omzet vorig jaar, terwijl de nummers
drie, vier en vijf – Bayer, Reckitt Benc-
kiser en Sanofi – met een jaaromzet van
3,2 tot 2,5 miljard USD op grote ach-
terstand blijven. Daarnaast kocht GSK,
op de griepvaccins na, de volledige
vaccinafdeling van Novartis voor ini-
tieel 5,25 miljard USD (met daar -
bovenop 1,1 miljard USD mogelijke
mijlpaalbetalingen). Tot slot verkocht
GSK de kankerdivisie aan Novartis
voor 16 miljard USD (1,5 miljard USD
afhankelijk van onderzoeksresultaten). 

GSK zal 4 miljard pond (GBP) uit-
keren aan de aandeelhouders of circa
80 pence (PNC) per aandeel. Boven-

dien is het mogelijk om met deze deal
1 miljard GBP aan kosten te besparen
in drie jaar tijd. Een belangrijk gevolg
op lange termijn van de historische
deal voor GSK is dat de inkomsten-
stroom stabieler en voorspelbaarder
wordt.

Maar het is niet allemaal rozengeur
en maneschijn bij GSK. Anders zou de
koers tot nog toe niet 24% zwakker
hebben gepresteerd dan het Europese
sectorgemiddelde. Patentverval speelt
ook deze farmareus parten. Met name
is het patent van Advair verlopen.
Advair is een astmamiddel en met een
omzet van 5,3 miljard GBP veruit het
best verkopende geneesmiddel van
GSK. Bovendien heeft GSK problemen
in China. De omzet daalde daar in het
tweede trimester met 22%, omdat er
een onderzoek loopt naar vermeende
omkooppraktijken. 

Gelukkig heeft GSK een klinische
pijplijn en haalden maar liefst zes kan-
didaat-medicijnen vorig jaar de markt:
Albiglitude (diabetes), Anoro en Breo
(chronische longziekte), Mekinist
(huidkanker), Tafinlar (huidkanker)
en Trivicay (HIV). De markt was
onlangs wel ontgoocheld omdat de
verkopen voorlopig onder de ver-
wachtingen blijven. Maar voor de pro-
ducten worden toch gezamenlijke
piekverkopen van 7 tot 8 miljard GBP
verwacht. 

Dat is vooral toekomstmuziek. Voor-
lopig moet de koers het hebben van
een mogelijke verkoop van een porte-
feuille mature producten. Ook Sanofi
speelt met die idee. Bij GSK gaat het
om bijna 2 miljard GBP. Dat kan helpen
om de status van dividendwaarde nog
verder aan te scherpen. Al drie decen-
nia lang heeft GSK het dividend niet
meer verlaagd en met een verwacht

dividendrendement van 6% bruto
behoort het tot de hoogste in de sector.
De waardering is niet goedkoop tegen
15 keer de verwachte winst voor dit
jaar en een verwachte verhouding tus-
sen de ondernemingswaarde (ev) en
de bedrijfskasstroom (ebitda) van 11.
Maar de situatie is vergelijkbaar met
die van UCB: heel duur op basis van
de huidige winstverwachting, maar
veel minder op basis van de verwachte
winstgroei binnen enkele jaren. �

Conclusie
We verhogen het advies voor Glaxo-

SmithKline omdat het, op basis van
stabielere inkomsten, een redelijke
waardering, gezien de groeiperspec-
tieven op wat langere termijn, een
hoog dividendrendement, een onte-
recht achtergebleven aandeel is binnen
de farmasector. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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Beleggen in
landbouw met

ETF’s
Door de sterk gedaalde prijzen van

granen en sommige landbouwgrond-
stoffen heeft de landbouwsector het
niet onder de markt. De aanhoudende
groei van de wereldbevolking en de
stijgende levensstandaard zijn struc-
turele tendensen die op lange termijn
in de kaart van de landbouwsector
spelen. Voor beleggers komt het erop
aan om een goed instapmoment te
kiezen om op dit thema in te spelen.
De trackers die we hierna bespreken,
komen daarvoor in aanmerking.

Market Vectors Agribusiness ETF
Tickersymbool : MOO
Beurs : NYSE Arca
Prestatie sinds 1 januari: -0,4%
Gemiddeld dagvolume: 475000
Jaarlijkse beheerskosten: 0,55%

Top 5 (op 10 september)
Syngenta
Monsanto
Deere
Potash Corp.
Archer Daniels Midland

Deze tracker van uitgever Van Eck
Global steekt in verhandelde volumes
(475.000 stuks per dag) en in activa
onder beheer (1,7 miljard USD) boven
de meeste concurrenten uit. MOO is
ruim zeven jaar op de markt en de
onderliggende waarde is de Market
Vectors Global Agribusiness-index.
Die telt op dit moment 52 bedrijven
en de samenstelling wordt elk kwar-
taal aangepast. De jaarlijkse beheers-
vergoeding bedraagt 0,55%, waarmee
MOO zich in de betere middenmoot
bevindt. De tracker noteert tegenover
het jaarbegin zo goed als ongewijzigd.

iShares MSCI Global Agriculture
Producers ETF
Tickersymbool : VEGI
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1 januari: -1,5%
Gemiddeld dagvolume: 8200
Jaarlijkse beheerskosten: 0,39%

Top 5 (op 10 september)
Monsanto
Archer Daniels Midland
Syngenta
Potash Corp.
Deere

Deze ETF uit de iShares-product-
familie van Barclays is pas sinds begin
2012 op de markt en is dus een rela-
tieve nieuwkomer. VEGI definieert
het thema landbouw relatief breed
en de onderliggende index (MSCI
ACWI Agriculture Producers) telt
maar liefst 122 bedrijven. De ETF is
bijgevolg sterk gediversifieerd.
Bovendien wordt de samenstelling
elke drie maanden aangepast aan de
hand van een aantal specifieke crite-
ria. De tracker onderscheidt zich in
positieve zin, met een erg lage
beheersvergoeding van slechts 0,39%

op jaarbasis. Dat is helaas niet het
geval wat het rendement betreft, want
sinds begin 2014 is er een negatief
rendement van -1,5%. 

PowerShares Global 
Agriculture ETF
Tickersymbool : PAGG
Beurs: Nasdaq
Prestatie sinds 1 januari: +1%
Gemiddeld dagvolume: 7500
Jaarlijkse beheerskosten: 0,76%

Top 5 (op 10 september)
Potash Corp.
Monsanto
Mosaic
Archer Daniels Midland
Syngenta

Deze tracker behoort tot de Invesco
PowerShares-familie. Hoewel PAGG
al sinds 2008 op de markt is, heeft de
tracker zich nog niet weten te onder-
scheiden van het aanbod waarmee
de concurrentie uitpakt. De hogere

beheersvergoeding zit daar wellicht
voor iets tussen. Als onderliggende
index wordt de Nasdaq OMX Global
Agriculture-index gebruikt. Die telt
42 bedrijven en wordt één keer per
jaar aangepast. PAGG noteert sinds
begin dit jaar 1% hoger.

PowerShares DB 
Agriculture ETF
Tickersymbool : DBA
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1 januari: +8%
Gemiddeld dagvolume: 561000
Jaarlijkse beheerskosten: 1,01%

Top 5 (op 10 september)
Koffie (December ’14 future)
Vee (December ’14 future)
Cacao (December ’14 future)
Soja (November ’14 future)
Suiker (Juli ’15 future)

Deze tracker van Deutsche Asset
&Wealth Management, een onder-
deel van Deutsche Bank, is om meer
dan één reden een buitenbeentje. De
ETF noteert sinds januari 2007 en
investeert niet in aandelen, maar wel
in termijncontracten. De onderlig-
gende index is de DBIQ Diversified
Agriculture Excess Return-index. De
samenstelling van de index wijzigt
voortdurend doordat termijncontrac-
ten die aflopen, moeten worden door-
gerold. De prijsstructuur van de ter-
mijncontracten (contango of back-
wardation) speelt dus een belangrijke
rol in het rendement. De index bestaat
wel uit futures met een verschillende
afloopdatum om dat effect te tempe-
ren. Het logische gevolg van de vele
transacties is dat de jaarlijkse beheers-
vergoeding hoger ligt dan bij de 
aandelentrackers. In 2014 is de 
return superieur, want met een ren-
dement van 8% sinds begin dit jaar
steekt DBA boven de aandelentrac-
kers uit. �

Derivaten

HET KOMT EROP AAN EEN GOED INSTAPMOMENT 
TE KIEZEN OM IN LANDBOUW TE BELEGGEN.
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

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

Advies: houden
Risico: -
Rating: -

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

De zinksmelter Nyrstar voert een zware kapitaalope-
ratie uit. Enerzijds geeft Nyrstar 170 miljoen nieuwe
aandelen uit (één voor één aanbod) tegen 1,48 euro per
aandeel, met een voorkeurrecht voor de bestaande aan-
deelhouders. Anderzijds plaatst de groep een obliga-
tielening voor 350 miljoen EUR, met een looptijd van
vijf jaar, voorbehouden voor institutionele beleggers.
Die heeft een rente van 8,50% en wordt uitgegeven tegen
98,018%, zodat Nyrstar in de categorie junk valt. De
opbrengst wordt gebruikt voor de herfinanciering van
obligaties die vervallen in 2015 en 2016. De koers trok
eerst sterk aan, om daarna fors terrein in te leveren onder
de eerste horizontale steunzone van 3 EUR. De eerste
weerstand doemt op rond 3,50 EUR. 

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Meevallende winstcijfers over het eerste halfjaar van
2014 deden de aandelenkoers van Ter Beke opveren.
Wel daalde de omzet met 1,6%, tot 202,6 miljoen EUR,
waarbij de divisie bereide gerechten met 6,3% groeide.
De omzetdaling van de afdeling vleeswaren met 4,7%
werd veroorzaakt door de optimalisering van het pro-
ductengamma en het stopzetten van minder rendabele
producten. De nettowinst klom wel met 22,8%, tot 3,7
miljoen EUR. Ondanks de opstartkosten van een nieuwe
fabriek in Polen verwacht Ter Beke dit jaar een hogere
winst dan in 2013. Het aandeel laat een sterk stijgende
trend zien. Een doorbraak boven het all-time high van
63,40 EUR geeft een technisch aankoopsignaal.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Het Zweedse concern Electrolux neemt GE Appliances
over, een dochter van General Electric. Het overname-
bedrag bedraagt 3,3 miljard USD. GE was al geruime
tijd op zoek naar een overnemer voor deze divisie, die
elektrische apparaten maakt. Meer dan waarschijnlijk
zal de transactie volgend jaar worden afgehandeld. De
koers van het Electrolux-aandeel reageerde alvast positief
op die aankondiging, want ze bereikte een nieuwe 
top van de afgelopen twee jaar. Sinds het dieptepunt
van februari 2014 op 140 SEK trok de koers van Electrolux
al met meer dan 40% aan en de trend van het aandeel
blijft à la hausse gericht. Op 180 SEK ligt de eerste steun.

De recente renteverlaging van de Europese Centrale
Bank had een positief effect op de Europese beursin -
dexen, en ook op de Brusselse Bel-20. Door de bijzonder
lage obligatierente bestaat bijna geen alternatief voor
beleggingen in aandelen. Technisch bevindt de Bel-20
zich in de beste der werelden. Na het dieptepunt van
begin 2012 rond 2050 (niet te zien op de grafiek) veerde
de index op met meer dan 50 %. De laatste zes maanden
werd een pauze ingelast, waarbij de horizontale steun
op 3000 even werd getest, maar standhield. Enkele dagen
geleden baande de index zich een weg boven de eerdere
top even onder 3200, waardoor een nieuw technisch
aankoopsignaal werd gegeven. 
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De steenkoolproducent Peabody
Energy (14,92 USD) is zowel actief in
de Verenigde Staten (40% van de
omzet) als in Australië (40% van de
omzet). In de Verenigde Staten pro-
duceert de groep vooral thermal coal
die wordt gebruikt in elektriciteits-
centrales. De groep beschikt daar over
een geweldig competitief voordeel,
want Peabody Energy heeft de laagste
productiekosten en behaalt dus de
hoogste marges. Wel wordt Peabody
Energy geconfronteerd met milieu-
zorgen. Zo moeten de Amerikaanse
elektriciteitscentrales hun schadelijke
uitstoot met 30% verminderen, maar
het is nog niet zeker dat dit ook echt
zal gebeuren, gezien de tegenkanting
van de Republikeinen. 

Zowel het eerste als het tweede
kwartaal van 2014 was verlieslatend
voor Peabody Energy. Het lopende,
derde kwartaal zal waarschijnlijk het-
zelfde lot zijn beschoren. Dat pessi-

misme wordt weerspiegeld door een
koers die zich op het laagste niveau
van de afgelopen tien jaar bevindt.
Tegen 0,6 maal de omzet en 1 maal de
boekwaarde lijkt het neerwaartse
potentieel van Peabody Energy
beperkt. Met opties kunt u inspelen
op een koersstijging. Omdat het altijd
moeilijk is een koersherstel te timen,
hebben de series die in januari 2016
expireren onze voorkeur.

Defensieve callpread
Koop call jan ‘1613 @ 3,25 USD
Schrijf call jan ‘1618 @ 1,15 USD
In deze defensieve callspread stopt

u geen groot kapitaal, terwijl u toch
over fraaie winstkansen beschikt als
de koers van Peabody Energy op ter-
mijn wat aantrekt. Voor de aankoop
van de call januari 2016 met strike 13
moet u 325 USD neertellen, terwijl u
een derde van dat bedrag (115 USD)
recupereert als u gelijktijdig de call
januari 16 met uitoefenprijs 18 schrijft.
Uw inzet bedraagt dus 210 USD (325
– 115), en dat is ook uw maximale ver-
lies. Als de koers van Peabody Energy
miniem aantrekt, verdient u uw inzet
terug, want uw break-even ligt op
15,20 USD. Bij nog hogere koersen
loopt uw winst aardig op en bij een
koers op de vervaldag van minstens
18 USD behaalt u de maximale winst
van 280 USD, of 127% meer dan uw
inzet. Om dat te bereiken, moet de
koers van Peabody aantrekken met
21%.

Agressievere callspread
Koop call jan ‘1615 @ 2,20 USD
Schrijf call jan ‘1620 @ 0,75 USD
Een agressievere callspread kan meer

opbrengen, maar dan moet de koers
van het onderliggende aandeel wel
sterker aantrekken. Allereerst koopt
u de call januari 2016 met 15 als uit-
oefenprijs, een contract dat at-the-
money is. De koers van Peabody
Energy moet dus slechts miniem aan-
trekken om geld te verdienen met deze
optie. U schrijft bovendien de call 20
met dezelfde afloopdatum. Uw inzet
bedraagt 145 USD (220 – 75), en meer
dan die som kunt u niet verliezen. Uw
break-even ligt op 16,45 USD. Bij nog
hogere koersen boekt u winst en de
maximale winst valt u ten deel als het
PE-aandeel op de vervaldag minstens
20 USD noteert. Dan behaalt u een
winst van 355 USD of 245% meer dan
uw omzet. Om dat te bereiken, moet
het aandeel met 34% klimmen. 

Put schrijven
Schrijf put jan ‘1615 @ 2,35 USD
Zeker als de koers dicht bij een laag-

tepunt staat, oogt het schrijven van
een ongedekte put zeer aantrekkelijk.
U krijgt 235 USD voor het schrijven
van de put januari 2016 met strike 15.
Daardoor wordt uw baisserisico ver-
laagd tot 12,65 USD. Ook in aanmer-
king komt het schrijven van de put 13
(premie: 1,40 USD) met dezelfde
afloopdatum. Hier lijdt u per saldo
slechts verlies onder 11,60 USD. �

Ik bezit al jaren aandelen van TiGe-
nix. Kunnen jullie nog eens een update
geven?

Bijna vijf jaar na de Europese goed-
keuring van ChondroCelect, een inno-
vatief stamcelgebaseerd geneesmiddel
voor het herstel van kraakbeenletsels,
besliste TiGenix in april om de ver-
kooprechten voor tien jaar uit te licen-
tiëren aan Sobi, een Zweeds farma -
bedrijf gespecialiseerd in zeldzame
ziekten. TiGenix ontvangt 22% royalty
op de nettoverkoop tijdens het eerste
jaar, en daarna 20%. Het product
wordt enkel in België, Nederland en

Spanje terugbetaald en de omzet (2,6
miljoen EUR in het eerste semester
2014) dekt nog steeds niet alle kosten. 

TiGenix verkocht in juni ook de
Nederlandse productiefaciliteit voor

celtherapie aan PharmaCell voor 4,25
miljoen EUR (plus een langetermijn-
leveringscontract met in totaal 1,5 mil-
joen EUR besparingen de komende
drie jaar). Beide transacties samen zor-

gen voor een jaarlijkse besparing van
minstens 5 miljoen EUR. 

Door de krappe kaspositie eind juni
2013 van 3,7 miljoen EUR volgden
twee nieuwe aandelenuitgiftes: 26 mil-
joen aandelen tegen 0,25 EUR per aan-
deel in juli en 34,2 miljoen aandelen
tegen 0,351 EUR per aandeel in
november 2013. Het aantal uitstaande
aandelen explodeerde sinds 2009 van
24 miljoen naar 160 miljoen. Positief
is wel dat de laatste kapitaalverhoging
volledig werd onderschreven door
Grifols, een groot, Spaans gezond-
heidsbedrijf met een langetermijnvisie,
dat meteen de grootste aandeelhouder
is geworden. 

Met 19,2 miljoen EUR eind juni
beschikt TiGenix over voldoende cash

Opties

Lezersvragen

TIGENIX ZETTE HET
VOORBIJE JAAR EEN
AANTAL POSITIEVE 

STAPPEN.

Hausse -
combinaties 
op Peabody

Energy
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tot september 2015. Tegen dan zullen
de resultaten bekend zijn van een Euro-
pese fase III-studie met Cx601, een mid-
del tegen perianale fistels bij patiënten
met de ziekte van Crohn. TiGenix mikt
op Europese goedkeuring tegen 2017
voor een indicatie met jaarlijks naar
schatting 51.000 patiënten. Het bedrijf
zoekt een partner voor de verdere kli-
nische ontwikkeling van Cx601 in de
VS. Cx611 is een tweede klinische kan-
didaat, afkomstig uit de pijplijn van
het in 2011 overgenomen Spaanse Cel-
lerix. Na de bekendmaking van suc-
cesvolle fase IIa-resultaten in april 2013
wordt Cx611 verder ontwikkeld voor
reuma (aanvang van een fase II-studie
in het derde kwartaal van 2015) en ern-
stige sepsis (levensbedreigende com-
plicatie van een infectie; fase I-resultaten
in het derde kwartaal van 2015). 

TiGenix zette het voorbije jaar een
aantal positieve stappen en we ver-
hogen daarom het advies naar ‘hou-
den’ (rating 2C).Het is dus geen koop-
advies, maar enkel voor bestaande
aandeelhouders. Na het derde kwar-
taal 2015, ook bij negatieve resultaten
van Cx601, zal het bedrijf nieuw kapi-
taal nodig hebben. 

Het aandeel van Transocean staat
opnieuw onder druk. Vinden jullie het
aandeel nog steeds koopwaardig?
Transocean ontsnapt als grootste

leverancier van olieboorinstallaties
niet aan de fameuze cyclische dip in
de oliedienstensector. Toch presteerde
Transocean in de eerste jaarhelft beter

dan verwacht. Een combinatie van
2,3% meer omzet, een daling van de
operationele kosten met 8,6% en 21%
lagere interestkosten (dankzij schuld-
afbouw) leidde tot een stijging van de
nettowinst per aandeel met 65%, tot
2,86 USD (1,73 USD vorig jaar). Het
gemiddelde dagtarief steeg van
372.100 USD vorig jaar naar 411.500
USD, maar de bezettingsgraad daalde
van 80 naar 78%. 

Het duurt wellicht nog twee jaar voor
de markt weer zal aantrekken, maar
intussen verjongt Transocean de vloot.
Twee nieuwe ultradiepwaterplatforms

zijn onlangs in gebruik genomen, de
overige zeven (waarvan vijf met een
langdurig contract) worden de
komende jaren opgeleverd. Daarnaast
werden vijf platforms voor ondiepe
wateren (oplevering vanaf 2016, allen
zonder contract) besteld. De financie-
ring gebeurt onder meer met de beurs-
notering van Transocean Partners
(notering sinds juli op NYSE, ticker
RIGP), een Master Limited Partnership
(MLP). Dat is een fiscaalvriendelijke
manier om een aantal platforms met
langdurige contracten af te splitsen en
zelfstandig op de beurs te laten noteren. 

In dezelfde verjongingsdynamiek
kondigde Transocean in mei de
oprichting aan, later dit jaar, van Cale-
donia Offshore Drilling Company. In
die vennootschap zullen acht plat-
forms voor ondiepe wateren, actief in
de Noordzee, worden ondergebracht,
met de bedoeling om die later af te
splitsen of te verkopen. 

Het geteisterde aandeel reageerde
onlangs neutraal op een nochtans posi-
tieve gerechtelijke uitspraak in de
nasleep van de Macondo-ramp in 2010.
De rechter oordeelde dat Transocean,
in tegenstelling tot BP, geen grove nala-
tigheden heeft begaan. Hoewel het
nog niet om een definitief oordeel gaat,
versterkt die uitspraak het vertrouwen
van het management dat geen bijko-
mende schadebetalingen betaald zul-
len moeten worden. We blijven vast-
houden aan ons koopadvies (rating
1B) vanwege de lage waardering (0,8
keer de boekwaarde, 8,2 keer de ver-
wachte winst voor 2014) en positieve
langetermijnvooruitzichten. �

Agenda

TRANSOCEAN PLEEGDE
GEEN GROVE 

NALATIGHEDEN IN 2010.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 15 september
België: handelsbalans
EU: internationale handel
Japan: beurs Tokio gesloten
VS: industriële productie
Sabca: resultaten 1H

Dinsdag 16 september
Duitsland: ZEW-indicator
EU: loonkosten
Nederland: loonkosten
VS: PPI

Woensdag 17 september
EU: inflatie (CPI)
EU: bouwproductie
VS: rentebesluit Fed
VS: inflatie
VS: betalingsbalans
FedEx: resultaten Q12014-2015
Inditex: resultaten 1H 2014-2015

Donderdag 18 september
VS: bouwvergunningen
VS: geldhoeveelheid
VS: initiële werkloosheidsaanvragen

Vrijdag 19 september
België: consumentenvertrouwen
Duitsland: PPI
EU: betalingsbalans
VS: vooruitlopende indicatoren
Club Med: laatste dag openbaar bod
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Het aandeel van de Franse luxe-
gigant LVMH reageerde posi-
tief op de aankondiging dat

een einde komt aan de strubbelingen
met Hermès International. Sterke man
Bernard Arnault is dan toch ingegaan
op het verzoek – of noem het de eis –
van Axel Dumas om het belang van
23% op te geven dat LVMH had in
Hermès International (beurswaarde
van de participatie op moment van
de aankondiging: 5,7 miljard EUR).
Dumas stond op de onafhankelijkheid
van de keten. 

Na vier jaar wordt de strijdbijl in de
Europese luxesector begraven. Hermès
heeft zich altijd verzet tegen de

opbouw van de participatie door
LVMH en vindt nu dus gehoor. LVMH
gaat zijn Hermès-aandelen onder zijn
aandeelhouders verdelen en heeft
beloofd de eerstvolgende vijf jaar ook
niet opnieuw Hermès-aandelen te zul-
len kopen. De transactie moet voor 20
december zijn afgerond en levert een
meerwaarde van 2,8 miljard EUR op. 

Mede door de positieve koersreactie
zijn de mindere halfjaarcijfers alweer
bijna vergeten. De koers van het luxe-
imperium van Bernard Arnault ver-
loor bijna 7% na de bekendmaking
van de halfjaarresultaten op 25 juli. In
tegenstelling tot de twee voorgaande
trimesters vielen de cijfers deze keer

tegen. De keten van een zestigtal sterke
merken leverde een organische omzet-
groei van 3% af voor de eerste zes
maanden van 2014, of 14,0 miljard
EUR versus 13,6 miljard. Analisten
hadden echter gemiddeld op 14,2 mil-
jard EUR gerekend. 

LVMH blijft echter een luxeconcern
van topkwaliteit. Tegen 18 keer de
verwachte winst voor 2014 en 10 keer
de verhouding tussen de onder -
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) is de waardering
nog aanvaardbaar. Het advies blijft
dan ook ‘koopwaardig’ (rating 1A)
op basis van een faire waarde van 146
EUR per aandeel. �

LVMH begraaft strijdbijl

+12,2%


