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De hoogdagen van de Commo-
dities Supercycle liggen al enige
tijd achter de rug. De toonaan-

gevende CRB-index, die zowat alle
grondstoffen overkoepelt, kende zijn
piek van 475 punten in 2008 vanaf de
bodem van 145 punten in 2002. Na de
economische en financiële crisis van
2008-2009 kwam er in 2011 nog een
tweede piek van 375 punten, na de tus-
sentijdse bodem van 200 punten in het
voorjaar van 2009. Sindsdien vertoont
de index een overwegend dalende ten-
dens en staan we in de buurt van 
280 punten. Na de terugval de voorbije
twee maanden is dat niet meer zover
boven het startniveau van 275 punten
begin dit jaar.

Aderlating bij 
mijnbouwaandelen

De stevige daling van de grondstof-
fenprijzen heeft natuurlijk ook geleid
tot een flinke aderlating bij de mijn-
bouwaandelen. Bij de metaalreuzen
incasseerde het Braziliaanse Vale een
van de zwaarste klappen. Het werd in
drieën werd gedeeld (duik van 36 naar
11,5 USD), of een dreun van 66%. De
ijzererts- en nikkelspecialist lijdt er
vooral onder dat de ijzerertsprijs op een
meerjarendieptepunt staat. De grote
bedrijven – naast Vale ook Rio Tinto en
BHP Billiton – proberen de kleinere,
mindere rendabele spelers uit de markt
te krijgen door hun eigen productie te
verhogen en zo voor overaanbod te zor-
gen. Rond 13 USD hebben we het aan-
deel van Vale in twee schijven opge-
nomen in de voorbeeldportefeuille. Het
kan enig geduld vergen, maar op ter-
mijn rekenen we toch op een stevig
koersherstel. Al is het ook duidelijk dat
een sterke dollar zelden of nooit in het
voordeel van de grondstoffen speelt.

De overname van Lumina Copper

en dus van hetTaca Taca-project (koper-
project in het noorden van Argentinië)
bracht ons bewust bij First Quantum
Minerals. We zien in First Quantum
Minerals nu al een nieuwe basiswaarde
voor de voorbeeldportefeuille (zie ook
Flash in IB27B). First Quantum is een
relatieve nieuwkomer in de kopermijn-
bouw, maar met een spectaculaire groei-
curve. Uiteraard zal veel afhangen van
de koper- en andere grondstoffenprij-
zen, maar binnen de sector beschouwen
we First Quantum als een topper. Nu
in een van de mijnen een staking aan
de gang is, staat de koers extra onder
druk. We liggen dan ook op vinkenslag
om onze positie verder aan te vullen.

Tussentijds momentum
Bij de algemene bespreking van de

portefeuillestrategie (zie IB 34B) hebben
we aangekondigd dat we weer willen
evolueren richting de minimale positie
van 10%. Vandaar dat we een eerste
positie hebben genomen in Arcelor-
Mittal. Het is zoeken naar een tijdelijk
of tussentijds momentum. Geen sine-
cure en voor relatief korte termijn. 

Daarnaast richten we nu onze pijlen
op Nyrstar (zie Flash p. 7). De kapitaal-
operatie gebeurt tegen zulke extreme
voorwaarden dat er misschien voor
niet-aandeelhouders ook een zaak te
doen valt. Maar ook hier zullen we
behoedzaam te werk gaan, want succes
is niet meteen gegarandeerd. Dat heeft
de beursgeschiedenis van Nyrstar sinds
2007 voldoende bewezen. Dit zijn
bovendien geen aandelen voor rustige
langetermijnbeleggers. �
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VASTGOED

Cofinimmo

Stabiele kasstromen die zorgen
voor een stabiel dividend, dat
is wat aandeelhouders verwach-

ten van een vastgoedbevak als Cofi-
nimmo. In de eerste helft van dit jaar
bleven ze niet op hun honger zitten.
De vergelijkbare huurinkomsten stegen
met 1%, en de kasstromen krijgen ook
steun van de herstructurering van de
indekking tegen een rentestijging. Die
operatie woog boekhoudkundig zwaar
op het nettowinstcijfer (met een verlies
van 61 miljoen EUR als gevolg in de
eerste helft van dit jaar), maar zorgt
voor een stevige daling van de inte-
restlasten en dus ook voor een verbe-
tering van de operationele kasstromen
in de toekomst. Dat laat volgens het
management toe de winstvooruitzich-
ten te handhaven. 

De netto courante winst verraste in
de eerste jaarhelft lichtjes in aangename
zin en steeg van 3,35 naar 3,39 EUR
per aandeel. De winstverwachting
voor dit jaar werd bevestigd, net als
het brutodividend van 5,5 EUR per
aandeel, betaalbaar in juni 2015. De
verkoop van het North Galaxy-
gebouw zorgde vooral voor een daling
van de schuldgraad tot 48,8%. De vast-
goedportefeuille zou ook na de ver-
koop van North Galaxy voldoende
stevig en divers moeten zijn om de
nodige kasstromen te genereren. Die

verkoop laat wel sporen na: de gemid-
delde looptijd van de huurcontracten
daalt naar 10,9 jaar, en het nettohuur-
rendement brokkelt lichtjes af, tot 6,5%. 

Maar Cofinimmo maakte een kwan-
tumsprong voorwaarts in de strategie
om minder afhankelijk te worden van
de kantoormarkt. Mogelijk volgen er
nog meer deals, want de timing is goed.
Door de lagere rente zijn verzekeraars
op zoek naar investeringskansen als
North Galaxy. Het aandeel van kan-
toren in de portefeuille is intussen
gedaald tot in de buurt van de beoogde
40%, maar dit segment blijft wel kwets-
baar. De helft van de kantoren is niet
op toplocaties gelegen en de gemid-
delde looptijd van de huurcontracten
is gedaald tot 4,7 jaar. Dat verhoogt de
kans op leegstand, en de bezettings-
graad is al teruggevallen tot 89%. De
verouderde kantoorportefeuille slorpt
de volgende twee jaar ook ongeveer

de helft van het investeringsbudget
van ongeveer 130 miljoen EUR op.
Ongeveer 50 miljoen EUR van dat bud-
get is bestemd voor zorgvastgoed. 

De balans laat een volgende grote
stap in zorgvastgoed nog niet toe, zoals
een forse uitbreiding in Nederland, of
eerste posities op de Duitse markt. Wel
zal het management ook in het zorg-
vastgoed sneller gebruikmaken van
arbitragemogelijkheden op de markt,
om op die manier de kwaliteit en ren-
dabiliteit van de portefeuille te verbe-
teren. Zo verkocht Cofinimmo deze
week voor 44 miljoen EUR zorgvast-
goed in Frankrijk, om dit bedrag te
herinvesteren in betere projecten. Via
die arbitrage kan het management
doen waarvoor het betaald wordt. 

Op een buitengewone algemene ver-
gadering van 30 september zal Cofin -
immo haar juridisch statuut omvor-
men van bevak naar Gereglemen-
teerde Vastgoedvennootschap. Die
aanpassing, aangereikt door de Belgi-
sche wetgever, is nodig om het statuut
van alternatieve beleggingsinstelling
en de bijhorende waslijst aan regels te
vermijden. Dit nieuwe statuut heeft
geen verdere gevolgen. �

Conclusie
De winstgevendheid en de kasstro-

men blijven op schema om een stabiel
dividend te garanderen. Vergeleken
met de zeer lage rentevoeten levert dit
een aantrekkelijk dividendrendement
van ongeveer 6% bruto op. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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BOUW

Moury Construct

Smallcap Moury Construct is een
Waalse bouwgroep met heel
wat werkmaatschappijen.

Bouwgroepen worden traditioneel als
zeer cyclisch omschreven. Voor Moury
Construct is dat een stuk minder uit-
gesproken. Een van de factoren die dat
verklaart, is dat gemiddeld meer dan
de helft van de omzet uit niet-cyclische
overheidsopdrachten komt en verder
ook rusthuizen en privaat-publieke
projecten (PPP’s). Maar immuun voor
de economische realiteit is de groep
natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009
hield de omzetontwikkeling weliswaar
nog stand, maar zowel in 2010 als in
2011 ging de omzet achteruit. Gelukkig
bleef dan de winstgevendheid nog rela-
tief stevig overeind.

In 2012 is de operationele marge dan
wel sterk teruggevallen. Want ondanks
een omzettoename van 6,5% (van 74,8
naar 79,7 miljoen EUR) zakte de ebit
met 55%, tot 2,32 miljoen EUR. De ver-
klaring lag in stevige vertraging bij de
uitvoering van twee grote werven —
de nachtmerrie van elke bouwgroep.
Dat hield een daling van de ebit-marge
in tot 2,9% (was 6,9% voor 2011). Door
gelukkig een gunstiger financieel resul-
taat zakte het netto resultaat met 43%
(van 1,1 naar 0,63 miljoen EUR) minder
fors. Per aandeel was er een terugval
van 2,8 naar 1,6 EUR. 

Vorig jaar leverde dan weer een sta-
biele omzet op (79,6 versus 79,7 mil-
joen EUR in 2012). Wat verre van slecht
is, want halfweg 2013 was nog sprake
van afgerond 10% minder omzet (37,8
miljoen EUR omzet eerste semester).
Het pluspunt uit de resultaten 2013 is
het herstel van de winstmarges. De
ebit klom met 39% vanaf het diepte-
punt 2012, tot 3,2 miljoen EUR. De
ebit-marge herstelde hierdoor van 2,9
tot 4,0%. Door een flink beter financieel
resultaat herstelde het nettoresultaat
spectaculair, tot 1,8 miljoen EUR of
haast het drievoud van 2012 (627.000
EUR). Per aandeel evolueren we van
1,6 naar 4,5 EUR. Die verbetering heeft
zich nog versterkt doorgezet in de eer-
ste helft van dit jaar. 

Door een veel zachtere winter klom
de omzet met 37,2% (van 37,8 naar
51,9 miljoen EUR). Dat liet toe de ebit
met 79,4% te laten stijgen (van 1,3 naar

2,3 miljoen EUR) en het nettoresultaat
met 72,7% (van 0,8 naar 1,45 miljoen
EUR). Dat is 3,67 EUR per aandeel.
Cruciaal voor de toekomstige evolutie
is te kijken naar het orderboek. Dat
blijft er nog steeds heel gezond uitzien
met een orderboek eind augustus van
113 miljoen EUR of ruim één jaar
omzet. Dat is een verdere toename
tegenover het reeds recordniveau van
109 miljoen EUR eind februari 2014.
De gevoelige verbetering van het
resultaat laten de Waalse bouwgroep
ook toe om het fors geknipte dividend
te laten herleven. 

Voor het boekjaar 2012 werd slechts
een dividend betaald van 1,60 EUR
bruto per aandeel (1,20 EUR netto;
was 5,60 EUR bruto of 4,20 EUR netto
voor boekjaar 2011). Voor het boekjaar
2013 spreken we terug over 4 EUR
bruto per aandeel (3 EUR netto). We
mikken op een verdere verhoging
voor het lopende boekjaar. Bovendien
blijft er een zeer stevige kaspositie van
38,2 miljoen EUR of 96,4 EUR per aan-
deel op 30 juni. �

Conclusie
De koers van Moury Construct rea-

geerde veeleer matig op de halfjaar-
cijfers. Het gaat om een gezonde winst-
gevende bouwmaatschappij, waarvan
de koers voor 85% door de hoge
cashpositie wordt gedekt. Een verder
winst- en koersherstel valt te ver-
wachten. Wel enge markt. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 



HOLDING

HAL Trust

De Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaartmaatschappij
(NASM), opgericht door de

familie Van der Vorm in Rotterdam in
1873, klinkt u wellicht niet bekend in
de oren. Maar het is wel de start van de
huidige portefeuillemaatschappij HAL
Trust. Dat het een lange traditie heeft,
is een van de raakvlakken met onze
Ackermans & van Haaren (AvH).
Andere gelijkenissen tussen AvH en
HAL Trust zijn de mengeling van de
genoteerde en niet-beursgenoteerde
belangen (bij HAL zowat fiftyfifty), een
langetermijnvisie met een actieve rol
in de bedrijfsvoering (hands-on), met
als gevolg een focus op een beperkt aan-
tal bedrijven en sectoren. Terwijl AvH
de plak zwaait bij DEME (via CFE) is
HAL Trust de belangrijkste aandeel-
houder van ex-portefeuillewaarde Bos-
kalis (34,3% van de aandelen). Dat
bedrijf is goed voor 15% van de totale
intrinsieke waarde (NAV). Zowel CFE
als Boskalis noteren trouwens op of
dicht bij een recordniveau.

Bij HAL Trust verging het de jongste
jaren de twee andere belangrijke beurs-
genoteerde belangen duidelijk minder
goed. Beide hebben een link met de
energiesector. Over de steekpennin-
genproblematiek bij SBM Offshore
(13,5% participatie; 3,5% NAV) hebben
we het eerder al gehad. Feit is dat deels

daardoor de SBM-koers vandaag 30%
lager staat dan drie jaar geleden. 

De belangrijkste participatie in het
genoteerde gedeelte (een kwart van de
intrinsieke waarde) is het belang van
48% in Vopak (22% NAV). Het bedrijf
met de hoedendoos als symbool is de
wereldspeler in de opslag en de aan-
en afvoer van oliën, chemicaliën en
vloeibaar gemaakte gassen. Eerder dit
jaar moest Vopak een stevige winst-
waarschuwing de wereld insturen, wat
de koers onder druk zette, maar
onlangs was er wel een mooi herstel
(zie ook stuk in IB 38B). Het heeft enkel
zin over holdings te spreken als sprake
is van een substantiële onderwaarde-
ring. Eind juni berekende het bedrijf
zelf een NAV van 7,14 miljard EUR of
96,5 EUR per aandeel – een stuk onder
de huidige beurskoers. 

Maar het management berekent die
intrinsieke waarde op een heel klassieke

manier: de beursgenoteerde belangen
tegen de beurskoers en de niet-geno-
teerde participaties tegen de boek-
waarde. En daar zit het potentieel, want
sinds 1996 al is HAL Trust de eigenaar
van Grandvision, de maatschappij
boven de bekende optiekwinkels
Pearle. Grandvision is een stevig groei-
verhaal met aanwezigheid in zowat
veertig landen via vierduizend optiek-
zaken, goed voor 2,5 miljard EUR
omzet, als we daarbij de belangen van
de kleine ketens Atasun Optik in Tur-
kije en Shanghai Red Star Optical in
China optellen. 

We plakken een waarde van 67 EUR
per aandeel op GrandVision. Dat maakt
het meteen de belangrijkste deelname.
Binnenkort gaan we de werkelijke
waarde kennen, want het management
bevestigde bij de publicatie van de half-
jaarresultaten de plannen om Grand-
Vision naar de beurs te brengen. De
IPO is voorzien voor ten vroegste eind
november en 20 tot 25% van de aan-
delen wordt verkocht. In de eerste jaar-
helft bedroeg de nettowinst 278 miljoen
EUR (+23%). �

Conclusie
Ons positief advies in het voorjaar

was gegeven op basis van de onder-
waardering van GrandVision (Pearle-
keten). De beursgang zal die reële
waarde van de holding in de verf zet-
ten. Sinds de aanbeveling is de koers
al circa met 25% gestegen zodat we
het advies verlagen. 
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Europese aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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TECHNOLOGIE

Oracle

De kwartaalresultaten van Ora-
cle werden in de schaduw
gesteld door het nieuws dat

CEO Larry Ellison zijn functie neerlegt.
Dat is op zich niet merkwaardig, want
de 70-jarige heeft al lang de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt. Met een
geschat vermogen van 51,3 miljard
USD hoeft hij het ook voor het geld
niet meer te doen. De taken van Ellison
worden overgenomen door twee co-
CEO’s, ex-HP topman Mark Hurd en
de huidige financieel directeur Safra
Catz. In de praktijk leidt die tandem
al sinds 2010 de operationele gang van
zaken bij Oracle. Ellison wordt wel
voorzitter van de raad van bestuur en
chief technology officer. De facto zal
er dus niet zo veel veranderen, maar
de nieuwswaarde van het aftreden is
hoog, omdat Ellison die functie al sinds
1977 bekleedde. 

Oracle heeft het de jongste jaren niet
onder de markt. Het worstelt met de
overgang van een bedrijfsmodel dat
gebaseerd is op verkoop naar een
model waarbij gebruikers abonne-
menten nemen op bepaalde produc-
ten, diensten en ook infrastructuur
(hardware). Die worden in toene-
mende mate via de cloud aangeboden.
Als groot bedrijf is het voor Oracle
veel moeilijker om zijn structuur aan
te passen dan voor kleinere start-ups. 

Oracle heeft geprobeerd om in het
cloudsegment dominant te worden
door overnames van onder meer
RightNow Technologies, Taleo, Res-
ponsys, Corente, BlueKai en Live-
LOOK. De groei van de cloudgerela-
teerde inkomsten is één zaak, de winst-
gevendheid is een ander paar mou-
wen. Met de concurrentie van Ama-
zon, IBM, Salesforce en Google – om
het bij de belangrijkste te houden – is
de druk op de marges erg groot. 

2014 was een ontgoochelend jaar,
waarin de omzet met amper 3% toe-
nam en de groei van de operationele
winst bleef steken op amper 1%. Het
eerste kwartaal van het nieuwe fiscaal
boekjaar (drie maanden tot eind
augustus) bracht geen beterschap.
Oracle kon nu al in zes van de acht
voorbije kwartalen de omzetprognose
van de consensus niet halen. Het ver-
koopcijfer bleef steken op net geen 

8,6 miljard USD, of 2,7% meer dan een
jaar eerder, maar onder de verwachte
8,78 miljard USD. De nettowinst bleef
op jaarbasis zo goed als ongewijzigd
op 2,18 miljard USD of 0,48 USD per
aandeel. De aangepaste winst bleef
echter wel 2 dollarcent per aandeel
achter op de consensusprognose. 

De verkoop van nieuwe software -
licenties, een indicatie voor toekomstige
omzet uit updates en ondersteuning,
daalde op jaarbasis met 2%, tot 1,37
miljard USD en staat nu in voor onge-
veer een zesde van de groepsomzet.
Dat werd gedeeltelijk gecompenseerd
door een groei met 30% voor de omzet
uit clouddiensten. Met 475 miljoen USD
nemen die echter nog steeds maar iets
meer dan 5% van de groepsomzet voor
hun rekening. Ook hardware liet het
opnieuw afweten met een omzetdaling
van 8%, tot 1,17 miljard USD. Oracle
kocht het voorbije kwartaal voor 2 mil-
jard USD aan eigen aandelen en heeft
nog een budget voor 13 miljard USD
extra. Er werd voor 537 miljoen USD
dividenden uitgekeerd. �

Conclusie
De overgang naar een nieuw bedrijfs-

model blijft Oracle parten spelen. Dat
zal op korte termijn niet veranderen.
De softwaregroep is wel financieel
gezond, en ze blijft aandelen inkopen
en dividenden uitkeren. Zolang de groei
echter niet aantrekt, zit er echter ook
weinig rek op de waardering (verwachte
koers-winstverhouding van 13).

Aandelen VS

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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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: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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NYRSTAR

Het mes op de keel

Het langverwachte herfinancie-
ringsplan van Nyrstar ligt ein-
delijk op tafel. De noodzaak

daarvan tekende zich sinds het najaar
van 2013 steeds nadrukkelijker af – voor
ons toen al het signaal om het advies
te verlagen – maar het duurde tot in
juli voor het management financierings-
plannen vooropstelde. In februari 2011
was er al een forse kapitaalverhoging
van 490 miljoen EUR, met de uitgifte
van 70 miljoen aandelen tegen 7 EUR
per aandeel, waardoor het aantal uit-
staande aandelen toenam van 100 naar
170 miljoen. In mei 2011 volgde de uit-
gifte van een vijfjarige obligatie voor
525 miljoen EUR met een coupon van
5,375%. CEO Roland Junck investeerde
het geld voluit in verticale integratie
door het opkopen van tien mijnen.
Daardoor promoveerde de grootste
zinksmelter in de wereld tot de top vijf
van de zinkmijnbedrijven, met daar-
naast ook productie van onder meer
goud, zilver en koper. De nieuwe stra-
tegie stoelde op het idee dat met de pro-
ductie van 1 ton zink in concentraat
dubbel zoveel geld te verdienen valt
als met het smelten ervan.

Maar de realiteit draaide helemaal
anders uit. De mijnen werden tegen
piekprijzen gekocht en intussen boekte
Nyrstar ruim 200 miljoen EUR inves-
teringen af. De ondernemingswaarde
(ev) bleef sinds eind 2010 per saldo sta-
biel (1,4 miljard EUR), maar dat ging
gepaard met een zware verschuiving
van beurskapitaal (van 1,1 naar 0,5 mil-

jard EUR) naar schulden (ruime ver-
dubbeling tot netto 653 miljoen EUR
eind juni).

Begin september kondigde Nyrstar
een financieringsronde van 600 miljoen
EUR aan: 350 miljoen EUR via de uit-
gifte van een vijfjarige obligatie en 250
miljoen EUR via een kapitaalverhoging.
De verbazingwekkend euforische
marktreactie – de koers steeg met bijna
10%, tot 3,2 EUR – verdween snel toen
in de daaropvolgende dagen de details
van de uitgiftes bekend raakten. Nyrstar
betaalt een verschroeiende 8,9% interest
op de obligatie (8,5%, uitgegeven aan
98,02%) en het aantal uitstaande aan-
delen verdubbelt, door het uitschrijven
van 170 miljoen nieuwe aandelen tegen
1,48 EUR per aandeel. 

Met het geld koopt Nyrstar voor 220
miljoen EUR de obligatie met verval-
datum april 2015 volledig terug en voor
maximaal 100 miljoen EUR (op een uit-
staand totaal van 525 miljoen EUR) van
de obligatie met vervaldatum mei 2016.
Het einddoel – tegen 2017 – is veel meer
waarde te halen uit het toevoermate-
riaal van de zinkmijnen en het residu
van de zinksmelterijen. Ten slotte finan-
ciert Nyrstar de eigen bijdrage van 68
miljoen EUR voor de omvorming van
het Australische Port Pirie tot een hoog-
technologische multimetalenverwer-
kende eenheid (totale kostenplaatje 338
miljoen EUR). 

De financieringsronde voorziet dus
niet in geld voor het zieltogende Tal-
vivaara, de Finse mijn waarmee Nyrstar
een zinkafnameovereenkomst heeft.
Tegen eind september moet een red-
dingsplan op tafel liggen, met in het
slechtste geval – een faillissement –
voor Nyrstar een afboeking van 223
miljoen EUR. Nyrstar verschafte zich-
zelf, mits een dure afkoopprijs, extra

tijd om de waardecreatie uit het geïn-
tegreerde businessmodel – mijnbouw,
verwerking en het overkoepelende
marketing- en sourcingteam – te maxi-
maliseren. De klok tikt echter ongena-
dig verder, want in mei 2016 moet de
obligatie van minstens 425 miljoen EUR
worden geherfinancierd. �

Conclusie
We verwelkomen de financierings-

ronde van Nyrstar. Op korte termijn
is het nog uitkijken naar Talvivaara,
maar daarna kan de focus terug naar
de operationele resultaten, die de vol-
gende kwartalen ondersteund worden
dankzij de gestegen zinkprijs, het suc-
cesvolle besparingsprogramma en de
stijgende dollarkoers. We verhogen het
advies en houden de koers in het oog
voor een eventuele opname in de Inside
Selectie of de voorbeeldportefeuille. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Eerder deze week startten de Ver-
enigde Staten samen met enkele
bondgenoten een nieuwe mili-

taire actie in Syrië. De Amerikanen zijn
in die regio niet aan hun proefstuk toe,
want de jongste weken en maanden
werden al doelen in Irak gebombar-
deerd. Samen met eerdere militaire
acties op verscheidene continenten
kunnen de Verenigde Staten als een
ervaringsdeskundige in oorlogsvoe-
ring worden beschouwd. Defensie is
echter ook big business. Het Ameri-
kaanse defensiebudget is nog altijd het
grootste ter wereld, en het is dan ook
niet verwonderlijk dat de meeste grote
defensiegroepen hun hoofdkwartier
in de Verenigde Staten hebben.

Consolidatieperiode
De roep naar fiscale discipline in de
Verenigde Staten zorgde ervoor dat
de defensiebudgetten politiek onder
druk kwamen. Het lijkt erop dat vooral
in personeelskosten wordt gesnoeid
en in veel mindere mate in materiaal.
Gezien de aard van de activiteit, is er
een sterke mate van overlapping tus-
sen defensie en lucht- en ruimtevaart-
activiteiten. Boeing is daarvan het
beste voorbeeld.
Na een sterke prestatie vorig jaar gaan
de aandelen uit de defensiesector dit
jaar door een consolidatieperiode, met
per saldo weinig koersschommelingen
sinds begin dit jaar. Toch wordt het
vooruitzicht op een eventuele verdere
daling van de budgetten gecompen-
seerd door een aantal andere factoren.
De noodzakelijke vervanging van
ouder materiaal door efficiëntere toe-
stellen, de opmars van onbemande
vliegtuigen en technologische inno-
vaties blijven de sector ondersteunen. 
De recente kwartaalresultaten van de
defensiebedrijven waren bemoedi-
gend en de kasstromen blijven hoog.
Zo kan Boeing prat gaan op een
indrukwekkende backlog, terwijl
Lockheed Martin de winstprognoses
voor 2014 heeft verhoogd. General
Dynamics verraste dan weer met een
sterke orderaanname en United Tech-
nologies verhoogde het budget voor
aandeleninkoop.

Wie er liever geen individueel aandeel
uitkiest maar in een breed gamma
defensiebedrijven wil investeren, kan
daarvoor terecht bij een aantal gespe-
cialiseerde trackers.

iShares Dow Jones US Aeropace &
Defense Index Fund
Tickersymbool : ITA
Beurs : NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014 : +2,2%
Gemiddeld dagvolume : 50000
Jaarlijkse beheerkost : 0,44%

Top vijf (op 23 september)
United Technologies
Boeing
Lockheed Martin
General Dynamics
Precision Castparts

Deze tracker van uitgever BlackRock
is de grootste in verhandelde volumes
en activa onder beheer. ITA is al sinds
mei 2006 op de markt. De ETF scha-
duwt de prestatie van de onderlig-
gende Dow Jones US Select Aerospace
& Defense Index. Die telt 39 bedrijven,
waarbij de tien grootste een gewicht
van 58% in de index vertegenwoor-
digen. Met een jaarlijkse beheerver-
goeding van 0,44% behoort ITA tot
de middenmoot. De jaarlijkse divi-
denduitkering aan aandeelhouders
bedraagt bijna 1,5%. 

PowerShares Aerospace & Defense
Index Fund
Tickersymbool : PPA
Beurs : NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014 : -+4%
Gemiddeld dagvolume : 43000
Jaarlijkse beheerkost : 0,66%

Top vijf (op 23 september)
Lockheed Martin
Honeywell
Boeing
General Dynamics
United Technologies

Deze ETF komt de PowerShares-pro-
ductfamilie van Invesco en is al sinds
oktober 2005 op de markt. De onder-
liggende waarde is de SPADE Defense

Index, die 52 bedrijven telt. PPA is
daarmee de meest gediversifieerde
defensietracker. Het is in elk geval
ook de duurste, met een beheerver-
goeding van 0,66%. Daar tegenover
staat dat PPA wel het best scoort in
rendement sinds begin dit jaar. Hoe-
wel PPA iets langer op de markt is
dan ITA, ligt de liquiditeit iets lager.
Het dividendrendement bedraag net
geen 1%.

SPDR Aerospace & Defense ETF
Tickersymbool: XAR
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: +1,9%
Gemiddeld dagvolume: 7000
Jaarlijkse beheerkosten: 0,35%

Top 5 (op 22 september)
Rockwell Collins
Lockheed Martin
Raytheon
Boeing
Northrop Grumman

Deze tracker wordt uitgegeven door
State Street Global Advisors en kwam
pas drie jaar geleden op de markt. Het
is dus de jongste defensie-ETF uit het
aanbod, en dat uit zich in lagere volu-
mes en minder activa onder beheer.
XAR is wel de goedkoopste ETF, met
een jaarlijkse beheervergoeding van
slechts 0,35%, terwijl het rendement
niet ver afwijkt van dat van ITA. De
onderliggende waarde is de S&P Aero-
space & Defense Select Industry Index,
waarvan momenteel 37 bedrijven deel
uitmaken. De index is meer georiën-
teerd op midcaps, terwijl ITA en in
mindere mate ook PPA de grote beurs-
kapitalisaties overwegen. XAR kan,
naast lage vaste kosten, ook het hoog-
ste dividendrendement voorleggen
van de drie trackers (2,38%). �

Derivaten

DE RECENTE 
KWARTAALRESULTATEN 

VAN DE 
DEFENSIEBEDRIJVEN

WAREN BEMOEDIGEND.

Defensie-ETF’s in de kijker
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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: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

De Duitse groep Bayer plant een uitstap uit de che-
miesector. Als voorbereiding daarop wil ze de chemie-
afdeling Material Sciences als een afzonderlijke entiteit
naar de beurs brengen en zich richten op de divisies
Health Care en Crop Science. Het zal overigens 12 tot
18 maanden duren voor de poot Material Sciences naar
de beurs wordt gebracht. Er wordt nog gezocht naar
een nieuwe naam. Het Bayer-aandeel heeft de wind in
de zeilen en de recente doorbraak boven de top op 106
EUR genereerde een technisch aankoopsignaal. Daar
ligt de eerste steun, gevolgd door een belangrijkere
steunzone rond 100 EUR.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Het Duitse softwareconcern SAP deed zijn grootste
overname uit zijn geschiedenis via de acquisitie van het
Amerikaanse Concur Technologies, waaraan een prijs-
kaartje van 8,3 miljard USD vasthangt. Per aandeel van
Concur, dat declaratiesystemen voor werknemers maakt,
betaalt SAP 129 USD. Tot de klanten van Concur Tech-
nologies behoren Google en Kellogg. De meeste analisten
zien die acquisitie wel zitten, maar ze vinden ze nogal
prijzig. Ook het SAP-aandeel zette een stapje terug na
het nieuws. Technisch ontwikkelt het aandeel zich al
geruime tijd zijwaarts. Op 56 EUR ligt een belangrijke
horizontale steunzone, terwijl vanaf 60 EUR de weer-
stand toeneemt. 

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Met Tesco, de grootste Engelse supermarktgroep, gaat
het van kwaad naar erger. Tesco gaf begin deze week
een nieuwe winstwaarschuwing, de vierde in drie jaar
tijd, nadat volgens de nieuwe CEO Dave Lewis een ern-
stig boekhoudprobleem werd ontdekt. Na het nieuws
daalde de koers van Tesco maandag met bijna 12%. Het
technische plaatje is duidelijk: het Tesco-aandeel bevindt
zich al meer dan een jaar in een dalende trend, en van
bodemvorming lijkt nog geen sprake. De koers leverde
al meer dan 50% in sinds de top van april 2010. Op 250
pence ligt de eerste weerstand, gevolgd door nieuwe
weerstand op 280 pence, maar een verdere daling lijkt
waarschijnlijker. 

De vastgoedontwikkelaar Immobel kreeg een nieuwe
hoofdaandeelhouder. Allfin, de vastgoedgroep van
Marnix Galle, betaalde 55 miljoen EUR voor een belang
van bijna 30% in Immobel. Allfin nam die participatie
over van de familie Bruckner. Per aandeel werd 44,70
EUR betaald, meer dan de laatste slotkoers. Eind juni
2014 bedroeg de intrinsieke waarde van een Immobel-
aandeel 49,90 EUR. De grafiek van het aandeel oogt zeer
fraai, met een patroon van hogere toppen en hogere
bodems. Op 42 EUR bevindt zich de eerste steunzone,
gevolgd door nieuwe steun op 39 EUR. De trend blijft
tot nader order stijgend.
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De voorbije jaren kon u niet veel
verdienen aan een belegging
in de staalproducent Arcelor-

Mittal (11,25 EUR).Ook de cijfers over
het tweede kwartaal van dit jaar oog-
den niet zo hoopvol, want Arcelor-
Mittal verlaagde de verwachting voor
de ebitda voor heel 2014 van 8 miljard
naar 7 miljard USD. Dat leidde tot een
nieuwe koersdaling met 6%. Toch
was niet alles negatief. Voor het eerst
sinds 2012 maakte Arcelor Mittal nog
eens winst, al bleef die met 0,03 USD
per aandeel zeer bescheiden. De
daling van de ijzerertsprijs is slecht
nieuws voor de groep, omdat ze
daarin de afgelopen jaren stevig inves-
teerde, maar de vraag- en aanbod -
situatie zien er beter uit in de toe-
komst. Naast kostenbesparingen
maakt de groep werk van een verla-
ging van de schuldpositie. 

Omdat het herstel op de staalmarkt
zich zowel in de Verenigde Staten als
in Europa doorzet, moeten vroeg of
laat betere tijden aanbreken. Toch is

de juiste timing bijzonder moeilijk in
te schatten. Met gerichte optiecombi-
naties kunt u met een beperkt risico
inspelen op een zo’n scenario. Voor
opties op Arcelor Mittal kunt u terecht
op Euronext Amsterdam. We geven
de voorkeur aan de series die expireren
in december 2016, omdat die de lang-
ste looptijd hebben.

Defensieve callspread
Koop call dec ‘169 @ 2,80 EUR
Schrijf call dec ‘1612 @ 1,30 EUR
Het opzetten van deze defensieve

callspread kost niet veel, terwijl u uw
inzet kunt verdubbelen als de koers
van het onderliggende aandeel wat
aantrekt. Voor de aankoop van de call
december 2016 met strike 9 moet u 280
EUR neertellen, terwijl u 130 EUR
recupereert als u gelijktijdig de call 12
met dezelfde looptijd schrijft (ver-
koopt). Uw inzet bedraagt dus 150
EUR (280 – 130), en dat is ook uw
maximale verlies. U speelt uw volle-
dige inzet pas kwijt als de koers van
Arcelor Mittal op de vervaldag lager
is dan 9 EUR. Uw break-even ligt op
10,50 EUR. In het ideale scenario trekt
de koers van het staalaandeel aan tot
minstens 12 EUR. Dan behaalt u de
maximale winst van 150 EUR of exact
een verdubbeling van uw inzet. Daar-
voor volstaat een hausse met 7%.

Put schrijven
Schrijf put dec ‘1610 @ 1,15 EUR
Gezien de lage koers van Arcelor-

Mittal lijkt het risico op een verdere
baisse beperkt, al weet men natuurlijk
nooit, want aandelen blijven risico-
kapitaal. Voor het schrijven van de
put december 2016 met uitoefenkoers
10 krijgt u een premie van 115 EUR.
Dat betekent dat u per saldo slechts
verlies lijdt bij een koers lager dan
8,85 EUR. Uw baissemarge bedraagt
dus 21% en blijft de koers boven 
10 EUR, dan hebt u de gekregen pre-
mie volledig verdiend op de verval-
dag. Het risico van deze defensieve
optiestrategie ligt lager dan bij een
rechtstreekse aankoop van de aande-
len. Als dat nodig is, kunt u uw optie-
strategie uiteraard bijsturen.

Turbo
Koop call dec ‘1612 @ 1,30 EUR
Schrijf put dec ‘1610 @ 1,15 EUR
Ook met deze turbo loopt u een klei-

ner risico dan met de rechtstreekse
aankoop van de stukken, terwijl u
heel wat meer kunt verdienen als de
koers van Arcelor Mittal op termijn
aantrekt. Daarvoor hebt u meer dan
twee jaar tijd. U besteedt 130 EUR
voor de aankoop van de call decem-
ber 2016 met strike 12. Het grootste
deel van die premie (115 EUR) haalt
u uit het gelijktijdige schrijven van
de put 10 met dezelfde afloopdatum.
Uw inzet bedraagt dus 15 EUR (130
– 115). Bij koersen lager dan 10 EUR
neemt uw verlies toe, maar vanaf
12,15 EUR behaalt u winst en die
wordt niet afgetopt. �

Wat is jullie mening over de Belgi-
sche vastgoedbevak Warehouses Esta-
tes Belgium?
Warehouses Estates Belgium (WEB)

is als vastgoedbevak gespecialiseerd
in commercieel en industrieel vast-
goed. WEB kwam in 1998 naar de
beurs tegen 27,15 EUR per aandeel en
legde sindsdien een mooi parcours af.
De familie Wagner is meerderheids-
aandeelhouder, via de Stichting Admi-
nistratie Kantoor Valaur en enkele
individuele posities, met in totaal
48,89% van de uitstaande aandelen. 

In 2010 voerde WEB een substantiële
kapitaalverhoging door, via de uitgifte

van drie nieuwe aandelen per acht
bestaande aandelen. De daaropvol-
gende investeringen verhoogden in
de periode 2010 tot 2014 de waarde
van de vastgoedportefeuille met 48%,
van 136,1 miljoen EUR tot 201 miljoen

EUR (situatie 31 maart 2014). De netto -
actiefwaarde per aandeel steeg over
diezelfde periode met 7,7%, tot 40,83
EUR. De huidige koers houdt dus een
aanzienlijke premie boven de intrin-
sieke waarde in van 42%. 

Eind maart was de portefeuille van
281.690 vierkante meter verhuurbare
oppervlakte opgesplitst in 64,9% com-
mercieel vastgoed, 24% industrieel
vastgoed, 9,5% burelen en 1,6% ter-
reinen. Geografisch is WEB vooral
aanwezig in Gosselies, nabij Charleroi,
met 63,6% van de portefeuille en als
belangrijkste actief het shoppingcenter
City Nord. De overige activa liggen
verspreid over Wallonië (in totaal
30%) en in Vlaanderen (Berchem,
6,4%). De huurcontracten hadden
eind maart een gemiddelde looptijd
van 6,5 jaar, met een gemiddeld huur-
rendement van 8,31%, het laagste
niveau van de voorbije tien jaar
(gemiddeld 8,89%). De bezettings-
graad – eind maart 96,85% – bleef tij-
dens de crisisjaren stabiel op een hoog

Opties

Lezersvragen

HET JAARLIJKSE 
DIVIDEND MAAKT

WAREHOUSES ESTATES
AANTREKKELIJK.

Hausse -
combinaties 

op ArcelorMittal
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niveau en scoort een tienjarig gemid-
delde van 95,8%. 

De grote aantrekkingskracht van een
bevak zoals WEB is gelegen in het jaar-
lijkse dividend. De historiek van bru-
todividenduitkeringen per aandeel
mag gezien worden: 2,65 EUR in 2008,
3,01 EUR in de jaren 2009, 2010 en 2011,
3,1 EUR in 2012 en 3,24 EUR in 2013.
Bij de aankondiging van de halfjaar-
resultaten (periode 1 oktober 2013 tot
31 maart 2014), bevestigde het manage-
ment de intentie om in januari 2015
opnieuw 3,24 EUR per aandeel bruto
uit te keren (of een nettorendement
van 4,75%). De hoge koers van WEB
overleeft bij de gratie van de extreem
lage interestomgeving in Europa. Aan-
gezien we daarin op korte en allicht
zelfs middellange termijn geen veran-
dering verwachten, mogen bestaande
posities in WEB, als vastrentend alter-
natief, behouden blijven (rating 2A). 

De koers van het aandeel van MP
Evans zakte vorige week fors. Wat is
er aan de hand?

In tegenstelling tot de koersen van
de meeste palmoliebedrijven bleef het
aandeel van het Britse bedrijf MP
Evans verbazend stabiel tijdens de
forse daling van de palmolieprijs sinds
begin juli (-20%). De publicatie van de
halfjaarcijfers door MP Evans vorige
week bezorgde de beleggers echter

alsnog een koude douche. De boos-
doener was de negatieve bijstelling
van de productievooruitzichten voor
het lopende en komende boekjaar. 

Tot nog toe stelde de groep voor 2014
een jaarproductie voorop van 425.000
ton palmolievruchten. Onder invloed
van minder goede vooruitzichten voor
de tweede jaarhelft, door uitzonder-
lijke droogte in het voorjaar, is de ver-
wachting verlaagd naar 385.000 ton.
De productie bedroeg vorig jaar
344.200 ton. Voor 2015 verwacht MP
Evans nu 450 à 460.000 ton productie,
tegenover 500.000 ton eerder. 

De cijfers over de eerste jaarhelft zelf
waren goed. De eigen productie van

palmolievruchten steeg tot 183.600
ton (+17%) en de palmolieproductie
steeg tot 41.900 ton (+10%). In com-
binatie met een gemiddeld 6% hogere
palmolieprijs nam de omzet met 23,6%
toe, tot 47,5 miljoen USD. Inclusief 9,5
miljoen USD winst uit minderheids-
belangen in onder meer Agro Muko
(Indonesië, samen uitgebaat met Sipef)
steeg de nettowinst naar 19 miljoen
USD (30,7 dollarcent), tegenover 10,3
miljoen USD vorig jaar (16,2 dollar-
cent). De vleesactiviteiten in Australië
bleven stabiel, maar boekten net als
vorig jaar 1,2 miljoen USD verlies.
Betere resultaten bij de North Austra-
lian Pastoral Company (NAPCo; deel-
name van 34,4%), werden teniet -
gedaan door slechtere resultaten bij
Woodlands (31.000 hectare in Queens-
land). MP Evans zoekt momenteel een
koper voor Woodlands. Vorig jaar
mislukte een vergelijkbare poging tot
verkoop van NAPCo. 

De derde bedrijfstak van de groep
is een 40%-belang in Bertam properties
en een plantagegrond in Bertam Estate
van 70 hectare (ha) in Maleisië. Die
gronden krijgen door de grondschaar-
ste andere bestemmingen. In de eerste
jaarhelft werden 300 eigendommen
verkocht (180 vorig jaar) met een
winstbijdrage van 2,1 miljoen USD
(1,2 miljoen USD vorig jaar). De pro-
ductiewaarschuwing verandert niets
aan het langetermijngroeiverhaal van
MP Evans in palmolie. Rekening hou-
dend met de fors gedaalde palmolie-
prijs vinden we dat die goede voor-
uitzichten verrekend zitten in de koers.
Houden (rating 2A). �

Agenda

DE KOERS VAN MP
EVANS KWAM ONDER

DRUK DOOR DE 
VERLAGING VAN DE 

VERWACHTE PRODUCTIE.

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 29 september
België: inflatie
EU: consumentenvertrouwen
EU: bedrijfsvertrouwen
VS: consumentenuitgaven

Dinsdag 30 september
België: overheidsschuld
België: betalingsbalans
China: PMI (def.)
Duitsland: inflatie
Duitsland: werkloosheid
EU: werkloosheid
VS: vastgoed S&P Case-Shiller-index
Co. Br. Ha: resultaten 1H
Sapec: resultaten 1H

Woensdag 1 oktober
Duitsland: PMI (def.)
EU: PMI (def.)
VS: PMI (def.)
VS: bouwuitgaven
Tesco: resultaten 1H 2014-2015

Donderdag 2 oktober
EU: rentebesluit ECB
VS: geldhoeveelheid
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: industriële bestellingen

Vrijdag 3 oktober
VS: banenrapport september
VS: ISM-ondernemersvertrouwen
VS: handelsbalans
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Aankoop: we hebben 15 aandelen Adidas bijgekocht tegen 61,10 EUR (kost 916,5 EUR) en250 aandelen ArcelorMittal gekocht tegen 
11,30 EUR (kost 2825 EUR) - Verkoop:- 

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

Enkele zwakke beursdagen heb-
ben ervoor gezorgd dat we onze
positie in Adidas konden ver-

hogen en dat we eindelijk een eerste
positie in ArcelorMittal hebben kun-
nen opbouwen. In de cashpositie heb-
ben we ook de kwartaaldividenden
van onder meer Royal Dutch Shell
en Coca-Cola verrekend.

Als de buitengewone aandeelhou-
dersvergadering daar eind oktober
mee instemt, komt er een kapitaalver-
hoging van 150 à 200 miljoen EUR bij
Tessenderlo Group (huidige beurs-
kapitalisatie ongeveer 700 miljoen
EUR). De bestaande aandeelhouders

zullen een voorkeurrecht hebben en
referentieaandeelhouder Picanol (Luc
Tack) heeft al zijn volledige medewer-
king toegezegd. Bedoeling is de ope-
ratie nog dit jaar door te voeren. Als
de inschrijvingsprijs bijvoorbeeld 20
EUR zou bedragen, komen er 7,5 à 10
miljoen aandelen bij (vandaag 31,8
miljoen EUR), of per drie of vier aan-
delen één nieuw aandeel erbij. 

Luc Tack had eind augustus al gezin-
speeld op een kapitaalverhoging door
te stellen dat het voor een wagen nooit
goed is om altijd op de reserve van de
benzinetank te rijden. Hij kocht in elk
geval al voor 5 miljoen EUR Tessen-

derlo-aandelen bij. De balansstructuur
verstevigen en geld hebben om toe-
komstgerichte overnames te doen zijn
de belangrijkste motieven achter de
kapitaalverhoging. 

Intussen raakte ook bekend dat Tes-
senderlo een nieuwe fabriek voor cal-
ciumchloride in het Belgische Ham
gaat bouwen, nadat een langetermijn-
overeenkomst met Tetra Chemicals
werd aangekondigd. Tessenderlo is
een basiswaarde voor de voorbeeld-
portefeuille in de komende jaren. De
kapitaalverhoging zullen we dan ook
zonder aarzelen volgen. Het advies
blijft ‘koopwaardig’ (rating 1B). �

Kapitaalverhoging bij Tessenderlo

+11,9%


