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De Europese centrale bank (ECB)
gaat steeds meer de Federal
Reserve, de Bank of England

en de Bank of Japan achterna, en zit nu
heel dicht bij een beleid van kwantita-
tieve versoepeling. Al nieuwe maatre-
gelen aankondigen, terwijl een vorige
– de TLTRO van juni – nog niet eens
in werking is, is erg atypisch. Dat bete-
kent dat er grote bezorgdheid heerst
in de bestuurskamer van de ECB.
We hebben er de jongste jaren al

enkele keren op gewezen dat de euro-
zone flink wat gelijkenissen vertoont
met het Japan van een à twee decennia
geleden. Dat beeld is lange tijd niet ern-
stig genomen, maar nu de eurozone
flirt met de combinatie van deflatie en
recessie wordt wel volop gesproken
en geschreven over de ‘japanisering’
van Europa. Dat de tienjarige rente op
de Bund (de Duitse overheidsobligatie)
en de referentierentevoet voor de euro-
zone onder 1% staan, doet alvast heel
erg Japans aan. 
Er is al heel wat inkt gevloeid over

het waarom van de diepe, structurele
economische en financiële crisis in
Japan, maar een aantal elementen
komen steeds terug. Het in stand hou-
den van zombiebanken na het door-
prikken van de zeepbellen op de aan-
delen- en de vastgoedmarkt, is een eer-
ste element. Een veel te trage en wei-
felende reactie van de centrale bank
in de eerste jaren na het uitbreken van
de crisis is een andere factor. Hetzelfde
kan ook worden gezegd van de opeen-
volgende Japanse regeringen: onvol-
doende structurele hervormingen. De
verregaande vergrijzing is ook een dui-
delijk cruciaal element.

Kwestie van vertrouwen
Parallellen met de eurozone zijn er

zeker en ze zijn zelfs treffend. Het is

dan ook essentieel dat de ECB voor de
Europese banksector de zwakke pun-
ten blootlegt en die kordaat aanpakt.
Verder heeft de ECB het geweer al van
schouder veranderd. Ze treedt nu wel
assertiever op. Vraag is natuurlijk of
het al niet te laat is. Bovendien blijft er
het risico dat het de politieke autori-
teiten te veel uit de wind zet. We blijven
hameren op de noodzaak van struc-
turele hervormingen op de arbeids-
markt en in de pensioenen. Anders zal
de vergrijzing ook daar genadeloos
toeslaan. 

Europeanen hebben weer perspectief
nodig. De hoop moet blijven dat ze het
beter kunnen hebben dan de vorige
generatie. De centrale bank en de rege-
ringen moeten de Europeaan weer ver-
trouwen in de toekomst geven en de
banken moeten die uiting van vertrou-
wen (meer consumptie en meer inves-
teringen) weer voluit kunnen finan-
cieren.
Want om de beursstijging te kunnen

laten voortgaan, is meer nodig dan
enkel maar een zeer lage rente. Ook
dat hebben de voorbije tien à twintig
jaar op de Japanse beurs bewezen. In
een omgeving van chronische deflatie
en recessie komt het ook bij de aande-
lenbeleggers tot een vertrouwensbreuk
en worden ze fervente spaarders en
beleggers in eigen overheidspapier,
ook al brengen die totaal niet op.
Behoud van kapitaal is dan het enige
wat telt. De komende een à twee jaar
zullen in dat proces van cruciaal belang
zijn. �
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Onze aankooplimiet voor Arce-
lorMittal blijft tot nader order
staan. De tendens op korte ter-

mijn lijkt veeleer dalend, deels door
het recente, nieuwe dieptepunt van
de ijzerertsprijs. De grondstoffenaan-
delen zijn de voorbije weken bijna alle-
maal flink teruggevallen, mede door
de sterkere dollar. De omzetting van
Lumina Copper naar First Quantum
Minerals hebben we bewust maar
gedeeltelijk doorgevoerd, omdat we
met de mogelijkheid rekening hielden
dat de koers nog verder kon terugval-
len. Dat is momenteel aan het gebeu-
ren. We kijken dan ook naar tekenen

van uitbodeming om onze positie ver-
der aan te vullen (rating 1B).

Jager en prooi
Op de halfjaarresultaten van SAB-

Miller is het nog wachten tot 13
november. Op 14 oktober is er een tra-
ding-update. De jaarcijfers 2013-2014
(afsluitdatum 31 maart) werden in
juni op applaus onthaald. Ondanks
de turbulentie in de opkomende lan-
den had SABMiller aangegeven dat
het zijn omzetgroei voortzet (2% volu-
megroei en 3% omzettoename). Begin
deze week raakte bekend dat SAB-
Miller overnamegesprekken met Hei-

neken heeft aangeknoopt. Maar de
familie Heineken heeft duidelijk
gemaakt dat ze op haar onafhanke-
lijkheid staat en heeft SABMiller wan-
delen gestuurd. 
De van oorsprong Zuid-Afrikaanse

groep met een beursnotering in Lon-
den en Johannesburg – SAB staat voor
South African Breweries – brouwde
in het afgelopen boekjaar 242 miljoen
hectoliter bier, tegenover 355 miljoen
bij AB InBev. Een sleutelelement in
die groei was de fusie met Miller in
2002, waardoor de nieuwe groep vol-
doende omvang kreeg om zich in de
wereldconsolidatie van de biersector

PRESTATIEVERGELIJKINGPRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Heineken wijst SABMiller af

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

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+12,1% +59,7% +74,8%
+5,9% +66,1% +46,9%

(*) 1:koopwaardig 2:houden 3:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico 



316 SEPTEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN

als jager te gedragen, en niet als moge-
lijke prooi. 
Dat de groep bij ons weinig of niet

bekend is, heeft te maken met twee
factoren. Ten eerste is de groep dan
wel op de zes continenten aanwezig,
maar ze heeft in West-Europa geen
dominante positie. De strategie van
de brouwer focust vooral op lokale
merken (in totaal meer dan 200 mer-
ken in portefeuille). Merken als Snow,
Tyskie, Timisoreana, CBL en Aguila
zeggen u waarschijnlijk weinig of niets,
maar toch zijn het de best verkopende
bieren in respectievelijk China, Polen,
Roemenië, Zuid-Afrika en Colombia.
SABMiller heeft in elf landen het best
verkopende bier in portefeuille; in zes
van die landen is het ook nog eens
eigenaar van het nummer twee. 

Groot in groeilanden
De grootste aantrekkingskracht van

de groep is de zeer sterke en nadruk-
kelijke aanwezigheid in de opko-
mende landen. Vooreerst Latijns-Ame-
rika (32% bijdrage tot de groepswinst)
met 17 brouwerijen, 15 bottelfabrieken
en de nummer één- en tweepositie in
Colombia, Peru en Ecuador. Gezien
haar ontstaansgeschiedenis is er ook
een toppositie in Afrika (31% van de
groepswinst; 19% uit Zuid-Afrika
alleen), met 45 brouwerijen en 23 bot-
telfabrieken. SABMiller heeft Zuid-
Afrika de drie best verkopende bieren,

is het nummer één en twee in Tanzania
en het nummer één in Oeganda en
Mozambique. Verder zorgt Azië voor
13% van de groepswinst, met 20 brou-
werijen en twee bottelfabrieken met
de cruciale nummer één-positie op de
Chinese markt. 
Die sterke aanwezigheid in Afrika

en Azië kan voor AB InBev het hoofd-
argument zijn om voor een overname

te gaan. Al is het nu duidelijk dat SAB-
Miller zelf op het overnamepad is, om
het AB InBev te moeilijk te maken. We
hadden erg veel geluk met de timing
van onze aankoop (dicht bij de jaar-
bodem), zodat we nu met een mooie
winst op onze positie prijken. Deson-
danks behouden we SABMiller tot
nader order in de voorbeeldporte-
feuille (rating 2A). �

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 conform
verwachtingen 

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

� Cosan: koers evolueert afhankelijk van
verkiezingspolls voor Braziliaanse
presidentsverkiezingen

� Henkel: adviesverhoging, weer naar
koopwaardig

� Inditex: aandelensplit in vijven; cijfers op
17 september

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

� 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, weer naar
koopwaardig

Energie
� CGG: koers mooi in herstel, mede door
aankondiging van enkele orders

� Fred Olsen Energy: nog geen sprake van
enig koersherstel

� 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 in 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;
nakende kapitaalverhoging

Vergrijzing
� Essilor: sterke halfjaarcijfers zorgen voor
mooi koersherstel

� Novo Nordisk: recordkoers na
goedkeuring voor Saxenda (middel tegen
obesitas) op Amerikaanse markt 

� Sanofi: koers eindelijk op dreef
� Thrombogenics: Jetrea nu ook
goedgekeurd in Zuid-Korea 

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

SABMILLER IS EEN
IDEALE BRUID 

VOOR AB INBEV.
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Kinepolis

De halfjaarcijfers van Kinepolis,
de grootste Belgische bioscoop-
uitbater, vertoonden niet het

vertrouwde beeld. De groep bezit hier
11 complexen met liefst 138 schermen;
in Frankrijk 7 complexen met 87 scher-
men; in Spanje 5 complexen met 91
schermen; in Polen één complex met
20 schermen (exploitatie door ITIT) en
in Zwitserland één complex met 8
schermen. Traditioneel zouden we iets
in de aard hebben geschreven dat het
aantal bezoekers was gezakt, maar dat
de omzet stabiel was gebleven en de
winst andermaal was gestegen. Voor-
eerst was er deze keer een stijging van
het aantal bezoekers: 8,83 miljoen
bezoekers in 2013, of bijna 0,5 miljoen
meer (+5,5%) dan in de eerste zes
maanden van 2013. Een absolute kas-
kraker zat er desondanks niet in het
internationale aanbod, zodat Qu’est-ce
qu’on fait au Bon Dieu met 354.000 de
meest bezochte film in de Kinepolis-
zalen van het eerste semester 2014 is
geworden. 
Een Franse film, en dat was kenmer-

kend voor het eerste halfjaar. Veel
lokale content, geen ‘popcornfilms’,
geen 3D-film in de top vier, minder
evenementen en reclame door het WK-
Voetbal. Het zijn allemaal verklarings-
factoren voor het feit dat de omzet met
+4,9%, tot 115,1 miljoen EUR, minder

sterk is gestegen dan het bezoekers-
aantal. Een gevolg van een afname van
de gemiddelde ticketprijs tot 7,11 EUR
per bezoeker (was 7,19 EUR in de eerste
jaarhelft 2013), iets lagere gemiddelde
uitgaven in de bioscoop (popcorn, fris-
drank, ijsjes, dvd’s; van 2,82 naar 2,77
EUR per bezoeker), en een scherpe ach-
teruitgang in de schermreclame (-9,8%,
vooral een gevolg van het ontbreken
van uitzendrechten op WK Voetbal). 
Zo evolueerde de rebitda-marge

(bedrijfskasstroom zonder uitzonder-
lijke elementen tegenover de omzet)
van 27,9 naar 27,3%, doordat de rebitda
per bezoeker afnam van 3,66 EUR naar
3,56 EUR. Toch was een nieuw record
mogelijk geweest, had Kinepolis zich
niet op het overnamepad gewaagd.
Zonder de 600.000 EUR kosten voor
de overnamedossiers zou de rebitda-
marge met 28,0% wel nipt een nieuw
record voor de eerste jaarhelft hebben

betekend. De recurrente (zonder een-
malige elementen) bedrijfswinst ging
met 1,5% vooruit, tot 21,3 miljoen EUR,
wat overeenkomt met een rebit-marge
van 18,5% (was 19,1% in het eerste half-
jaar 2013). De winst per aandeel zakte,
mede door het nauwelijks inkopen van
eigen aandelen, met 2,7%, tot 2,52 EUR
(was 2,59 EUR in eerste semester van
2013). De netto financiële schuld steeg
tot 97,9 miljoen EUR (was 88,1 miljoen
EUR eind vorig jaar) of 1,3 keer rebitda. 
CEO Eddy Duquenne heeft woord

gehouden en zette dus in de eerste jaar-
helft de eerste stappen in de expansie
van de cinemagroep zonder het hui-
dige, lage risicoprofiel aan te tasten.
Kinepolis verwierf eerst de controle
over de Spaanse bioscopen Abaco Cine-
box in Alicante en Abaco Alcobendas
in Madrid, voor amper 1,1 miljoen EUR
(samen goed voor 926.000 bezoekers
in 2013). Daarna volgde de overname
van de Nederlandse groep Wolff Bios-
copen (9 bioscopen met vorig jaar 1,6
miljoen bezoekers en 2 nieuwbouw-
projecten). Een nieuw inkooppro-
gramma van maximaal 30 miljoen EUR
werd intussen opgestart. �

Conclusie
Kinepolis is de jongste jaren weer

uitgegroeid tot een ware kasmachine
door een fors gestegen rendabiliteit.
De waardering is natuurlijk wel opge-
lopen (20 keer de verwachte winst en
10 keer rebitda), maar de aandelen
mogen worden bijgehouden. 

4

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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TECHNOLOGIE

RealDolmen

RealDolmen, de Belgische leve-
rancier van IT-diensten en gere-
lateerde producten, wisselt

goede en minder goede kwartalen af.
Het boekjaar 2013-2014 werd sterk
afgesloten, maar het eerste kwartaal
van het nieuwe boekjaar (drie maan-
den tot 30 juni) was relatief gezien
veeleer een tegenvaller. De financiële
communicatie bleef beperkt tot een
kwartaalupdate, waarbij geen details
over de winstgevendheid werden vrij-
gegeven. De Franse activiteiten, die
intussen volledig werden afgestoten,
worden niet langer in de cijfers opge-
nomen, zodat ze op jaarbasis niet hele-
maal vergelijkbaar zijn. 
Op groepsniveau steeg de omzet met

6,1%, tot 53,5 miljoen EUR. De afdeling
Infrastructure Products liet met een
klim van 16,5%, tot 18,2 miljoen EUR,
de grootste vooruitgang optekenen.
Toch zou RealDolmen de groei liever
in afdelingen met een hogere marge
zien. Het bedrijf mikt op meer cloud-
gerelateerde inkomsten, waarbij het
aandeel van zuivere productverkoop
zou afnemen. Dat de omzet van die
afdeling blijft groeien, wijst er dus op
dat de klanten de stap naar de cloud
onvoldoende hebben gezet. Het
management verwacht wel dat die
overgang in de tweede jaarhelft zal
versnellen, met een tragere groei bij

Infrastructure Products tot gevolg.
Een deel van de omzetstijging van het
eerste kwartaal valt ook toe te schrijven
aan uitgestelde verkopen van het
kwartaal ervoor. 
RealDolmen rekent voor groei vooral

op de afdeling Professional Services,
waarbij gespecialiseerde werknemers
van de groep worden gedetacheerd bij
klanten voor IT-projecten. Dat viel het
voorbije kwartaal wat tegen, want de
omzet daalde met 3,2%, tot 24,9 miljoen
EUR, waarmee de afdeling nog steeds
voor bijna de helft van de groepsomzet
tekent. RealDolmen wijt de achteruit-
gang aan een lagere marktactiviteit. Of
er echt minder projecten zijn of dat de
concurrentie scherper is geworden,
blijft een open vraag. De groei van het
aantal nieuwe contracten vertraagde,
maar RealDolmen verwacht dat ook
in die afdeling de activiteit in de rest
van het boekjaar zal aantrekken. 

In elk geval is er werk aan de winkel
voor de verkoopafdeling. Professional
Services was in 2013-2014 de meest
winstgevende afdeling van de groep,
met een rebit-marge van 9,7%. Veel
vooruitgang zit er in dat domein wel-
licht niet in, want RealDolmen hield
de prognose voor de winstgevendheid
op groepsniveau zo goed als ongewij-
zigd tegenover vorig boekjaar. De
rebit-marge zal dus opnieuw rond 5%
schommelen. 
Business Solutions, de kleinste afde-

ling van de groep, met een aandeel
van ongeveer een vijfde in de groeps-
omzet, liet een vooruitgang met 14,6%
optekenen. Business Solutions was
vorig boekjaar nog verlieslatend. Op
het einde van vorig boekjaar (eind
maart) bedroeg de nettocashpositie
van de groep 3,8 miljoen EUR. Na de
aankoop van Traviata (nu een onder-
deel van Business Solutions), bleef het
stil op het overnamefront. �

Conclusie
Een herhaling van het vorige boek-

jaar, toen de winstgevendheid sterk
toenam, zit er dit jaar niet in. We vre-
zen zelfs voor een daling van de omzet.
Aangezien er geen dividenduitkering
is en ook geen aandeleninkoop om
aandeelhouders over de streep te trek-
ken, vinden we RealDolmen tegen
ongeveer 10 keer de verwachte winst
correct gewaardeerd. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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ENERGIE

PNE Wind

Het Duitse windenergiebedrijf
PNE Wind Group maakte in
2013 door de overname van

WKN de overstap van een kleine naar
een middelgrote speler. Vanaf 1 augus-
tus ging de door de nieuwe Duitse
regering aangepaste wet voor her-
nieuwbare energie in Duitsland in
voege. De goedgekeurde versie laat
de windenergiesector toe de komende
jaren een vooraanstaande rol te blijven
spelen in het uitbreiden van het aan-
deel van hernieuwbare energie in de
elektriciteitsproductie van Duitsland.
Momenteel bedraagt dit aandeel onge-
veer 25%, maar Duitsland wil het per-
centage opkrikken tot 40 à 45% in 2025
en zelfs tot 55 à 60% in 2035. 
Nu de nieuwe wet is aangenomen,

acht het management de tijd rijp voor
een volgende stap. PNE wil actief wor-
den als independent power producer
(IPP). Een IPP koopt afgewerkte ener-
gieprojecten op van projectontwikke-
laars zoals PNE, en keert met de
opbrengst van de productie een stabiel
dividend uit aan de aandeelhouders.
In vergelijking met projectontwikke-
laars kunnen IPP’s zich normaal goed-
koper financieren, gezien het vrij voor-
spelbare karakter van de toekomstige
inkomsten. PNE wil in een eerste fase
een portfolio van 150 megawatt (MW)
uitbouwen uit projecten van de eigen

groep. In een latere fase, tegen eind
2016, sluit het management een vol-
ledige of gedeeltelijke verkoop van de
IPP niet uit. 
Het opstarten kost uiteraard geld en

PNE begint meteen een vrij stevige
kapitaalronde, met de uitgifte van 22,8
miljoen nieuwe aandelen. Per acht
bestaande aandelen kunt u intekenen
op drie nieuwe aandelen tegen 2,4
EUR per aandeel, een korting van 18%
tegenover de koers op het moment
van de aankondiging. De inteken -
periode loopt van 15 tot 29 september.
Daarnaast schrijft PNE tijdens dezelfde
periode een converteerbare obligatie
uit voor 25,6 miljoen EUR. De lening
loopt tot 2019 en betaalt 3,75% interest.
Per 23 aandelen kunt u intekenen op
drie eenheden van de obligatie, tegen
een kostprijs van 3,3 EUR per eenheid.
Die 3,3 EUR is ook de uitoefenprijs
voor de uitgifte van de nieuwe aan-

delen op de vervaldatum van de obli-
gatie in 2019. 
Na enkele rustigere jaren in project-

installaties op het land (onshore) 
– jaarlijks gemiddeld 40 MW geïnstal-
leerd vermogen de voorbije drie jaar
– zet PNE momenteel projecten op
met een totaal vermogen van 128 MW.
In de eerste jaarhelft werden zes wind-
parken afgewerkt (57,3 MW), waar-
mee de groep de magische grens van
2000 MW cumulatief geïnstalleerd ver-
mogen overschreed. PNE verkocht dit
jaar al projecten voor 82 MW. De groep
is onshore actief in veertien landen,
en ook buiten Duitsland boekt PNE
gestaag vooruitgang. Daarnaast ont-
wikkelt PNE een offshoreprojecten-
portefeuille van in totaal 2720 MW.
Vorig jaar breidde PNE de portefeuille
opportunistisch uit met de overname
van Atlantis I tot III van BARD Engi-
neering. PNE boekte in de eerste jaar-
helft 2,8 miljoen EUR bedrijfswinst
(ebit) en bevestigde de prognose van
110 tot 130 miljoen EUR cumulatieve
ebit voor de periode 2014 tot 2016. �

Conclusie
De markt schrok van de kapitaal-

verhoging en stuurde de koers 12%
lager. Het management bewees in het
verleden waarde te kunnen creëren
met de opbrengst van kapitaaluitgif-
tes. We vertrouwen erop dat dit
opnieuw zal gebeuren en adviseren
daarom om in te tekenen op beide uit-
giftes. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 16 SEPTEMBER 2014



7

GRONDSTOFFEN

Anglogold Ashanti

De koers van AngloGold
Ashanti, de grootste Zuid-Afri-
kaanse goudproducent en het

wereldwijde nummer drie, was dit jaar
al met ruim de helft opgeveerd. Na de
correctie van vorige week is het aan-
deel het grootste deel van die bonus
alweer kwijt. De aangekondigde plan-
nen om de Zuid-Afrikaanse activiteiten
van de rest te scheiden, zijn niet nieuw.
Anglogold zelf legde die al in 2011 op
tafel en ook bepaalde referentieaan-
deelhouders oefenden in het verleden
al druk uit in die richting. Land- en
sectorgenoot Gold Fields ging Anglo-
gold eerder al voor met de afsplitsing
van Sibanye Gold. 
De groep produceerde vorig jaar 4,1

miljoen troy ounce goud en de prog-
nose voor 2014 bedraagt 4,2 tot 4,5
miljoen troy ounce. De Zuid-Afri-
kaanse activa zijn geconcentreerd rond
West Wits en Vaal River. Het gaat in
hoofdzaak om vijf ondergrondse mij-
nen, waarbij ook kleinere hoeveelhe-
den uranium als bijproduct worden
geproduceerd. Samen zorgen ze voor
ongeveer 1,3 miljoen ounce goud. Bui-
ten het thuisland telt Anglogold op
het Afrikaanse continent nog negen
andere operationele mijnen, verspreid
over zes landen. De groep beschikt
ook over twee mijnen in Australië en
op het Amerikaanse continent is

Anglogold aanwezig in Argentinië,
Brazilië, Colombia en de Verenigde
Staten. Die internationale activa leve-
ren samen ongeveer 2,8 miljoen ounce
op. De groepsreserves werden eind
vorig jaar geschat op 67,9 miljoen
ounce.
De goudproducent heeft twee inves-

teringsbanken aangesteld – Goldman
Sachs en UBS – die voor 2,1 miljard
USD nieuwe aandelen moeten plaat-
sen. Die opbrengst zal dan worden
gebruikt om het grootste deel van de
groepsschulden (momenteel net iets
minder dan 3 miljard USD) af te beta-
len. Het afbouwen van de schuld is al
een aantal kwartalen prioritair bij
Anglogold. Voorlopig is er dus ook
geen ruimte voor een dividend. In
tegenstelling tot de situatie bij Gold
Fields zou het bedrijf, dat de naam
Anglogold blijft behouden, de Zuid-
Afrikaanse activa omvatten. Die zou-

den volledig schuldenvrij worden
gemaakt. Net zoals bij Gold Fields is
het de bedoeling dat de kasstromen
uit de Zuid-Afrikaanse activa niet lan-
ger de andere activiteiten financieren. 
Het nieuwe bedrijf zou de interna-

tionale activa omvatten en de rest-
schuld van ongeveer 900 miljoen USD
toebedeeld krijgen. De hoofdnotering
zou op de London Stock Exchange
komen, met bijnoteringen in Johan-
nesburg en New York. Het hedge-
fonds van miljardair-investeerder John
Paulson, die 6,6% van de aandelen in
handen heeft, liet al weten te zullen
tegenstemmen. Paulson toonde zich
nochtans eerder voorstander, maar
vindt dat de kapitaaloperatie tot een
te grote verwatering zou leiden. Het
is de bedoeling dat Anglogold in een
eerste fase een belang van 65% in het
afgesplitste bedrijf zal behouden. De
rest wordt verdeeld onder de
bestaande aandeelhouders. Anglogold
produceerde in het tweede kwartaal
bijna 1,1 miljoen ounce goud tegen
een totale productiekostprijs (AISC)
van 1060 USD. �

Conclusie
De geplande aandelensplitsing ver-

oorzaakt nogal wat onzekerheid, die
de koers onder druk zet. Ondanks de
lage waardering en de verbeterde ope-
rationele situatie kan dit nog een tijdje
zo blijven. Momenteel hebben we bin-
nen Zuid-Afrika een voorkeur voor
Sibanye Gold en Harmony.

Wereldaandelen 

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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Australische
dollar in vrije val

De financiële markten hebben hun
ice bucket challenge ondergaan
de afgelopen week. De wissel-

oorlog die onlangs werd aangewakkerd
door de voornemens van de Europese
Centrale Bank (ECB) om gedekte obli-
gaties te kopen, maken heel wat slacht-
offers. De Australische dollar (AUD)
bijvoorbeeld verloor de voorbije week
niet minder dan 3,2%. Door de dalende
grondstoffenprijzen is die beweging
niet te verklaren, en ook niet door de
teleurstellende Chinese groei. De oor-
zaak is vooral speculatief.

Carrytrademunt
De AUD is al jaren de geliefkoosde

munt van carrytraders. Ze lenen geld
in laagrentende munten zoals de yen
(JPY), de dollar (USD) of de euro (EUR),
en beleggen in hoogrentende munten,
liefst met een ruime en vlotte markt,
zoals de AUD, maar ook de Nieuw-
Zeelandse dollar (NZD), de Zuid-Afri-
kaanse rand (ZAR), Braziliaanse real
(BRL) of Turkse lira (TRY). Die specu-
lanten maken zich vandaag zorgen
over de renteontwikkeling in de laag-
rentende munten.
Als de kalender wordt gerespecteerd,

vindt de laatste bijdrage van de Ame-
rikaanse centrale bank (Fed) volgende
maand plaats. Gaan de rentetarieven
dan klimmen? Om elke verrassing te

vermijden, hebben de meeste specu-
lanten het zekere voor het onzekere
genomen en hun posities vroegtijdig
afgesloten. De gevolgen waren ver-
schrikkelijk: naast de AUD verloor de
BRL 2,5%, de ZAR 2,1%, de TRY 1,5%
en de NZD 1,4%.
De rake klappen vonden niet alleen

plaats op de wisselmarkt, ook op de
kapitaalmarkt. We telden gemiddeld
tienmaal meer dalende stukken dan
omgekeerd, en dat in bijna alle munten.
Alleen in Noorse kroon (NOK) bleken
beide bewegingen in evenwicht. De
koersverliezen troffen alle debiteurs.
De Europese soevereine verloren tot
meer dan 4%. De waarden die het best
presteerden, waren meestal van hoog
speculatief allooi, zoals Argentinië, dat
winsten van meer dan 10% optekende.

Roebel op dieptepunt
De nieuwe sancties uitgevaardigd

tegen Rusland voerden de onzekerheid
tot hun toppunt. De roebel (RUB)
stortte 2,4% in. De obligaties uitgedrukt
in RUB boden iets beter weerstand.
Men telde slechts dubbel zoveel
dalende stukken dan omgekeerd en
hun verliezen bleven al bij al matig.
Het verbod om kapitaal uit te lenen
aan vooraanstaande Russische bedrij-
ven wekt meer argwaan dan dat het
soelaas biedt. Vooreerst omdat die
bedrijven zich probleemloos elders
kunnen financieren, en vervolgens
omdat het overgrote deel van de
schuldeisers westerse instellingen zijn.
Die zitten nu opgezadeld met papier
dat ze nergens kunnen verhandelen
zonder verliezen te lijden. 
Inmiddels verlopen de besprekingen

bijzonder vlot tussen Rusland en China
inzake de creatie van een eigen afwik-
kelingsorganisatie voor hun wissel-
transacties, te vergelijken met de Swift.
Naar verluidt zouden beide landen de
instelling tegen 2016 klaar hebben. Wat
betekent dat de plaats van de dollar
in hun handelsactiviteiten volledig
weggeruimd zal worden. 

Schots referendum
Een andere kopzorg is het nakende

referendum in Schotland, dat het pond
(GBP) heel wat pluimen heeft gekost.
De munt veerde op het einde van de
week wat op, na de publicatie van gun-
stigere peilingen, zodat het verlies per
saldo slechts 0,3% bedroeg. De kans
blijft echter reëel dat de Schotten voor
de splitsing van hun land zullen kiezen.
Het feit dat 97% van de bevolking zich
nu al voor het referendum heeft inge-
schreven, bewijst dat ze niet met zich
laten sollen. Een yeskan nare gevolgen
hebben voor de Europese financiële
markten.
In deze turbulente tijden is het nodig

te focussen op de lange termijn. De wis-
seloorlog dreigt nog heviger te worden.
Duitsland bijvoorbeeld heeft nu al aan-
gekondigd dat het geen obligaties voor
volgend jaar hoeft uit te brengen. Op
die manier creëert de Duitse regering
een kunstmatige schaarste die de koers
van het bestaande papier de hoogte zal
injagen. De rente op Duits papier zal
bijgevolg verder dalen en wegen op
de koers van de euro. Dat fenomeen
hebben we vroeger al meegemaakt met
de USD, tijdens het bewind van Clin-
ton, en met het GBP, vlak voor het uit-
breken van de huidige crisis.

Obligaties

INSIDE BELEGGEN 16 SEPTEMBER 2014
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Nog geen ommekeer
De westerse economieën zijn te broos

om een ommekeer in de renteontwik-
keling toe te laten. De centrale bankiers
die toch van plan zijn om hun geweer
van schouder te veranderen (Fed en
Bank of England), zullen dat niet al te
snel kunnen waarmaken. Het moment
is aangebroken om deviezenposities
te verstevigen, zeker in die munten
die het zwaarst geleden hebben, met
op de eerste plaats, de AUD.
De banken blijven de primaire markt

overspoelen met hun uitgiften. Ze
brachten alweer voor zowat 41,5 mil-
jard EUR uit. Opvallend was het gro-

tere aandeel in EUR, terwijl vroeger
de USD domineerde. Hun uitgiften
richten zich tot institutionele beleggers;
voor de particuliere belegger was wei-
nig voorhanden. De nieuwe schijf van
de Wereldbank (AAA, supranatio-
naal) in BRL is alleen relevant voor
wie zijn positie in die munt wil uit-
breiden. Het stuk, waarbij 201 dagen
verlopen interesten te vergoeden zijn,
wordt in USD afgewikkeld. Het bevat
dus een dubbel wisselrisico. In EUR
komt alleen de nieuwe schijf van de
EIB (AAA, supranationaal) in aanmer-
king voor wie op zoek is naar een stuk
op lange termijn. De bestaande schijf

wisselt tegen 97,51% (1,47%) van
eigenaar, wat een kosten- en prijsver-
schil van nipt 0,8% toelaat.

LVMH (A+) in GBP is correct
geprijsd en alleen geschikt voor wie
het GBP effectief benut. De nieuwe
schijf van EIB in TRY is marktconform.
Er zijn zes dagen verlopen interesten
te vergoeden bij de inschrijving. Nordic
Investment Bank (AAA, supranatio-
naal) in ZAR is te duur. Verkies de EIB
(alt. 6), zolang de kosten en het prijs-
verschil lager dan 1,78% uitkomen.
BNP Paribas (A+) in dezelfde munt
is correct. We zijn echter geen voor-
stander van bankpapier. �

(*) 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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