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B ij het begin van de zomer ston-
den de schijnwerpers gericht
op Brazilië, dat de Wereldbeker

Voetbal organiseerde. Gastland Bra-
zilië hield er een stevige sportieve kater
aan over, met slechts een vierde plaats
en vooral een vernedering in de halve
finale tegen Duitsland (1-7 nederlaag).
Een nationale ramp voor een land dat
wordt vereenzelvigd met voetbal. 
Komend weekend zal Brazilië weer

even de aandacht van de wereldpers
hebben. Aanstaande zondag vinden
er presidentsverkiezingen plaats. De
hamvraag is of de linkse president van
de Arbeiderspartij, Dilma Roussef, nog
een tweede ambtstermijn krijgt in het
land van voetbal, samba en carnaval.
In 2010 nam zij de fakkel over van haar
mentor, de charismatische en erg popu-
laire vorige president Lula da Silva.

Over de populariteit van Lula
beschikt Roussef absoluut niet. Zelfs
met betrekking tot de organisatie van
het WK Voetbal kreeg ze flink wat kri-
tiek. Er ging te veel geld naar de orga-
nisatie, zodat er te weinig werd geïn-
vesteerd in sociale projecten en de
strijd tegen de criminaliteit. De kritiek
is terecht, in die zin dat de Braziliaanse
economie een pak minder performant
presteert dan bij de vorige Wereld -
beker in Zuid-Afrika vier jaar geleden.
Met een gemiddelde groei van circa
2% over de periode 2011-2014 (in 2010
nog 7,5%) en een hoge inflatie van 6%
verkeertde Braziliaanse economie niet
bepaald in topvorm.

Vandaar dat een herverkiezing van
Roussef lang geen zekerheid is. Trou-
wens, voor de zakenwereld en de
financiële markten is het een uitge-
maakte zaak: Roussef moet weg. Lange
tijd had de oppositie geen valabele
tegenkandidaat. De rechtse kandidaat
Aecio Neves lijkt kansloos tegen Rous-
sef. Het gevaar komt van een andere
vrouw, Marina Silva. Die trad pas in
het strijdperk midden augustus, toen
de derde kandidaat, Eduardo Campos,
om het leven kwam bij een vliegtuig-
crash. Silva is een groene voorvechtster
en diende nog als minister onder Lula.
Zij heeft wel aantrekkingskracht bij de
kiezers. Volgens de recentste peilingen
wint Roussef de eerste ronde, zonder
een meerderheid te halen. In de tweede
ronde zou het dan een nek-aan-nekrace
worden tussen Roussef en Silva.

105 miljoen middenklassers
Brazilië is een van de meest belofte-

volle consumptiemarkten ter wereld
voor de komende decennia, met een
snel groeiende bevolking van afgerond
200 miljoen inwoners (de bevolkingen
van Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk samen). Vandaag
behoren al 105 miljoen Brazilianen tot
de middenklasse, en naar schatting
zullen er daar tegen 2020 nog 15,3 mil-
joen bij komen.
De koers van de portefeuillewaarde

Cosan schommelde de jongste maan-
den erg fors. Logisch, want Cosan
wordt ook wel eens als de ‘nv Brazilië’
omschreven. De aanvankelijke stijging
door het optimisme rond Silva is weer
helemaal verdwenen. We hebben nog
de ruimte om het aantal aandelen in
de voorbeeldportefeuille te verhogen
van 400 naar 500. Vandaar de aan-
kooplimiet. �
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Net voordat dit nummer werd
afgesloten, kwam het verlos-
sende persbericht dat Barco erin

is geslaagd zijn afdeling defensie en
ruimtevaart te verkopen aan de Ame-
rikaanse onderneming Esterline Cor-
poration.Met de verkoop is een bedrag
van 150 miljoen EUR gemoeid, en dat
is een meevaller. We komen uitgebreid
terug op de transactie in het volgende
nummer (40B) en bekijken dan of we
het advies al dan niet aanpassen.

Bodemonderzoek 
voor Fred Olsen
Anders dan de voorgaande jaren is

het voorbije jaar voor Fred Olsen
Energy geen toonbeeld van stabiliteit.
De Noorse speler in de verhuur van
installaties om offshore naar olie te

boren, geeft op 29 oktober een inzicht
in de gang van zaken in de periode
juli-september. De koersevolutie geeft

duidelijk aan dat de verwachtingen
niet hooggespannen zijn, na vier
opeenvolgende tegenvallende kwar-
talen. Hierdoor is de winst per aandeel
in het eerste semester gezakt van 15
naar 2,73 NOK per aandeel. 
Het is dus een goede zaak dat het

tiende platform, de Bolette Dolphin,
sinds mei werkzaam is in Liberia. Het
vierjarige contract met Anadarko,
tegen een dagverhuurtarief van
488.000 USD, loopt tot het tweede
kwartaal van 2018. Een tweede
nieuwe platform, de Bollsta Dolphin,
zou worden opgeleverd in het derde
kwartaal van 2015. Belangrijk is dat

PRESTATIEVERGELIJKINGPRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Barco verkoopt defensiepoot

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+10,4% +58,6% +73,6%
+4,4% +64,2% +45,3%

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

DE KOERSEN 
VAN ESSILOR EN SANOFI

ZIJN VOLLEDIG 
LOSGEKOMEN.

Aankoop: we kopen 100 aandelen Cosan tegen maximaal 11,10 EUR      Verkoop: -               
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de Bollsta Dolphin al een vijfjarig con-
tract met Chevron heeft, tegen een
zeer aantrekkelijk dagverhuurtarief
van 560.000 USD. Dat biedt perspec-
tieven op termijn. Voor het derde
kwartaal bedraagt de gemiddelde
analistenverwachting 6,31 NOK per
aandeel. Dat moet ons voor het vol-
ledige boekjaar leiden naar een winst
van 14,5 NOK per aandeel, nauwelijks
meer dan de helft van vorig jaar (26,2
NOK per aandeel). 
De analistenconsensus voor volgend

jaar bedraagt weer 24,3 NOK per aan-
deel, maar wordt, op basis van de hui-
dige koers, door de markt als onrea-
listisch beschouwd. Fred Olsen Energy
is dit jaar absoluut een zeer zware
teleurstelling, maar we zien op één à
twee jaar beduidend beterschap. Van-
daar dat we bij het advies ‘koopwaar-
dig’ (rating 1B) blijven. 

Adviesverlaging 
Franse sterren
Met onze twee Franse waarden in

het thema vergrijzing hebben we wat
geduld moeten oefenen. Dat is geen
probleem, want bijna op hetzelfde
moment zijn ze volledig losgekomen,
met een klim tussen 10 en 20% in
enkele weken tijd. 
De Franse wereldleider in lenzen,

Essilor, kon aan zo’n mooie klim
beginnen, nadat het een omzetgroei
van 7,9%, tot 2,78 miljard EUR, kon
voorleggen voor het eerste semester.
Te vergelijken met een omzetgroei
van 3,6% in het eerste kwartaal en
1,5% vorig jaar. 
De haussetrein bij Sanofi vertrok

eindelijk, na niet alleen meevallende
resultaten over het tweede kwartaal,

maar ook een verhoging van de jaar-
prognose voor 2014. De Franse far-
mareus mikt nu op een stijging van 6
tot 8% van de winst per aandeel (voor-
heen 4 à 7%). Door de snelle stijging
zijn beide aandelen nu wel opgerukt
richting onze faire waarde, respectie-
velijk 93 EUR (Essilor) en 94 EUR

(Sanofi). Om aan te geven dat u het
beste niet achter de koersen  aanholt
en wacht op een tussentijdse correctie,
verlagen we voor beide groeiaandelen
het advies naar ‘houden/afwachten’
(rating 2A). Beide blijven tot nader
order wel basiswaarden van de voor-
beeldportefeuille. �

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: interesse van Amerikaanse
hedgefondsen; positieverhoging
doorgevoerd

� Barco: verkoopt afdeling Defense &
Aerospace voor 150 miljoen EUR (zie
boven)

� Bolloré: halfjaarresultaten conform
verwachtingen 

� Coca-Cola: cijfers derde kwartaal op 21
oktober

� Cosan: koers recent sterk teruggevallen;
poging tot positieverhoging (zie pag. 1)

� Henkel: adviesverhoging naar
koopwaardig

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

� SABMiller: overnamebod AB InBev, of zelf
belangwekkende overname doen?

� Standard Chartered: benoeming enkele
nieuwe topmensen moet management
verstevigen

� Volkswagen pref.: erg goedkope
waardering 

� Yum! Brands: kwartaalcijfers al op 7
oktober

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

� Fred Olsen Energy: kwartaalcijfers op 29
oktober (zie boven)

� Royal Dutch Shell: kwartaalcijfers op 30
oktober

� Uranium Participation: koers even in
herstel samen met uraniumprijs

Goud en metalen
� ArcelorMittal: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille

� First Quantum Minerals: staking in Guelb
Moghrein-mijn weegt op koers

� Vale: koers onder druk door verdere
daling ijzerertsprijs

Landbouw
� Asian Citrus: neutrale marktreactie op
stevig nettoverlies over boekjaar
2013-2014; weldra bespreking 

� Deere & Company: omzet- en
winstverwachtingen verlaagd

� Nutreco: cijfers tweede kwartaal boven
analistenconsensus 

� Syngenta: cijfers licht negatief onthaald
� Tessenderlo: Luc Tack kocht voor 5
miljoen EUR aandelen; bouwt nieuwe
fabriek in Ham

Vergrijzing
� Essilor: sterk koersherstel zorgt voor
adviesverlaging (zie boven)

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

� Sanofi: mooie koersstijging zorgt voor
adviesverlaging (zie boven)

� Thrombogenics: adviesverlaging JP
Morgan duwt de koers verder omlaag 

� Tubize (fin): koers UCB terug in herstel
na koopadvies Citi; onderwaardering
Tubize blijft 40% 



VASTGOED

Aedifica

Aedifica, de residentiële bevak met
een focus op de sector van de
huisvesting voor senioren (63%

van de totale portefeuille), kende de
voorbije jaren een zeer sterke ontwik-
keling. Het hoogtepunt aan het einde
van het afgelopen boekjaar 2013-2014
(afsluitdatum 30 juni) was een princi-
peakkoord met B&R en Oase Woon
&Zorg over de overname van vijf bij -
komende, nieuwe Belgische rustoorden
in Vlaams-Brabant. Dat betekent 520
bedden extra en 146 assistentiewoningen
met een waarde van 90 miljoen EUR. 
Aedifica liet zich de jongste tijd echter

vooral opmerken door de expansie in
Duitsland, met intussen liefst vijf acqui-
sities van rustoorden. Een goede keuze,
want het is een uitgestrekt land met een
nog grotere vergrijzingsproblematiek
dan België (20% 65-plussers en 10% 75-
plussers, tegenover 18 en 9% in ons
land) en een nog grotere behoefte aan
rustoorden (naar schatting 380.000
rustoordbedden extra tegen 2030, tegen-
over ongeveer 800.000 bedden van-
daag). Dat betekent ook dat de huur-
rendementen hoger liggen dan bij ons.
Voor het rustoord Herkenrath in
Nordrhein-Westfalen, met 80 bedden,
ligt het initiële brutohuurrendement
bijvoorbeeld op 7,25% (netto ongeveer
6,75%). Erg hoog voor een gebouw uit
2010 met een resterende huurlooptijd

van 22 jaar. Bovendien biedt Duitsland
uiteraard het beste landenrisico van de
eurozone. 
De reële waarde van de portefeuille

van vastgoedbeleggingen wordt
geraamd op 785 miljoen EUR. De por-
tefeuille van Aedifica bestond eind juni
uit 139 panden voor een totale
bebouwde oppervlakte van 376.000
vierkante meter. De portefeuille van
Aedifica omvatte 864 appartementen
(gemeubileerde en vooral niet-gemeu-
bileerde), 52 rustoorden met 4849 rust-
huisbedden en zes hotels met 521
kamers. Procentueel bedraagt de ver-
deling 63% huisvesting voor senioren,
27% residentiële of gemengde gebou-
wen (20% niet- gemeubileerd en 9%
gemeubileerd) en 10% hotels en andere
gebouwen. Geografisch is liefst 38%
van het onroerend actief in Brussel gele-
gen, 43% in Vlaanderen, 14% in Wal-
lonië en 5% in Duitsland. 

Goed nieuws is de aanhoudend hoge
gemiddelde bezettingsgraad (zonder
de gemeubileerde appartementen) van
97,6% op 30 juni 2014. De gemiddelde
bezettingsgraad van de gemeubileerde
appartementen was wel afgenomen tot
78,0% op 30 juni (was 82,6% op 30 juni
2013). Het dividend voor het boekjaar
2013-2014 bedraagt 1,90 EUR bruto per
aandeel (was 1,86 EUR per aandeel).
Eind juni bedroeg de nettoactiefwaarde
voor de reële waarde van de indek-
kingsinstrumenten 42,47 EUR per aan-
deel (38,74 EUR per aandeel inclusief
de niet-gerealiseerde minwaarden op
de indekkingen). De huidige koers
houdt dus een premie in van 20% ten
opzichte van de intrinsieke waarde.
Niet weinig, gegeven de aantasting van
de aantrekkingskracht van een beleg-
ging in Aedifica door het einde van de
vrijstelling van roerende voorheffing
(RV) voor residentiële bevaks. Er dient
sinds vorig jaar 15% roerende voorhef-
fing te worden betaald. �

Conclusie
Het investeringsverhaal bij Aedifica

steunt op groeiende inkomsten op lange
termijn dankzij langlopende en aan
inflatie gekoppelde huurcontracten
(gemiddelde resterende looptijd 19 jaar).
Een volwaardig alternatief dus voor
een (overheids)obligatie met een netto-
dividendrendement van 3,2%. Omwille
van de 20% premie ten opzichte van de
intrinsieke waarde geven we momenteel
echter geen koopadvies.

4

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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TELECOM

Telenet

John Porter, de CEO van Telenet,
zei bij de publicatie van de
tweede kwartaalcijfers: ‘Het is

niet de vraag of er een aandeelhou-
dersvergoeding komt, de vraag is
wanneer’. De Australiër liet verstaan
dat het scenario waarbij een extra divi-
dend wordt uitgekeerd een grote kans
zou maken. Het persbericht van vorige
donderdag, waarin wordt gesteld dat
er dit jaar helemaal geen aandeelhou-
dersvergoeding komt, kwam voor
analisten en beleggers dan ook als een
donderslag bij heldere hemel. Er komt
geen regulier dividend, geen kapitaal-
vermindering en ook geen aandele-
ninkoop. Telenet verwijst naar de hui-
dige operationele omgeving om de
beslissing te verantwoorden. 
Strikt genomen pleegt Telenet geen

woordbreuk, want er werd nooit for-
meel beloofd dat de uitkering voor dit
jaar zou zijn. Het spreekt voor zich
dat beleggers wel ontgoocheld zijn,
wat de koerscorrectie verklaart. De
hamvraag is natuurlijk wat de strategie
is achter die beslissing. Liberty Global
bezit bijna 57% van Telenet en de
Amerikaanse kabelgroep is bijgevolg
ook dominant in de raad van bestuur,
die de beslissing nam waarvan ze dus
zelf het slachtoffer is. Telenet moet
dus een goede reden hebben om liqui-
diteiten in het bedrijf te houden. 

De vrije kasstroom wordt dit jaar
geschat op 230 à 240 miljoen EUR. Dat
bedrag vormt geen plafond voor een
mogelijke uitkering, want Telenet heeft
de voorbije jaren herhaaldelijk
gebruikgemaakt van de lage rente om
de dividenduitkeringen te financieren
met extra schulden. De groep heeft
nog steeds extra ruimte om dit te doen,
want de schuldgraad in verhouding
tot de bedrijfskasstroom (ebitda) is in
het tweede kwartaal zelfs gedaald van
3,8 naar 3,6. In het kader van bestaande
overeenkomsten met schuldeisers mag
Telenet die ratio verhogen naar 4,5. 
Dat de kabelgroep de beschikbare

middelen niet uitkeert, kan verschil-
lende redenen hebben. Zo kan Telenet
extra voorzichtig zijn geworden na de
komst van de streamingdienst Netflix
en de verwachte impact ervan op de
inkomsten uit televisie. De groep ging
al in de tegenaanval met de aankoop

van een participatie van 50% in De
Vijver Media, een nieuwe overeen-
komst met productiehuis HBO en de
ontwikkeling van eigen producties.
Telenet heeft de prognoses voor de
groei van de ebitda vorige maand nog
bevestigd. Netflix kan daarom een
gedeeltelijke, maar nooit volledige
verklaring zijn. 
Een meer aannemelijk scenario is

dat Telenet op een overname broedt.
Met name Mobistar wordt daarbij
vaak als prooi genoemd. Niet voor het
eerst trouwens, gezien de complemen-
tariteit van beide groepen. Zo’n trans-
actie houdt zeker steek, omdat Telenet
niet over een mobiel netwerk beschikt
en capaciteit moet huren bij Mobistar.
Het geld dat Telenet in kas houdt en
de bijkomende leningscapaciteit waar-
over de groep beschikt, zouden in
principe moeten volstaan om Mobistar
los te weken van France Telecom. Een
andere piste is dat moederhuis Liberty
de koers bewust naar omlaag haalt
om tegen een lagere koers een nieuw
overnamebod te kunnen lanceren. �

Conclusie
Met het oog op de beloofde aandeel-

houdersvergoeding verhoogden we
enkele weken geleden het advies naar
‘houden’. Nu liggen de kaarten anders.
Zonder extra vergoeding weegt de hoge
waardering namelijk zwaarder door.
Vandaar dat we aanraden om voor-
lopig geen nieuwe posities in te nemen. 

Belgische aandelen

Advies: afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

30 SEPTEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN



6

GRONDSTOFFEN

Pan American Silver

De zilverprijs ging de jongste
weken verder onderuit en
daalde zelfs naar het laagste peil

in meer dan vier jaar. De ondermaatse
prestatie van zilver heeft ook gevolgen
voor de aandelen uit de sector. Zo
zagen de aandeelhouders van Pan
American Silver (PAAS) sinds juli alle
koerswinst van 2014 langzaam maar
zeker verdampen. Na de eerste jaarhelft
verliep operationeel nochtans alles op
schema. De productiecijfers voldeden
aan de verwachtingen, terwijl de kosten
zelfs onder de eigen prognoses uitkwa-
men. 
PAAS, met hoofdzetel in Canada, is

de op één na grootste primaire zilver-
producent. Het telt zeven operationele
mijnen, waarvan drie in Mexico, twee
in Peru, een in Bolivia en een in Argen-
tinië. Op basis van de recentste schat-
tingen beschikt de mijngroep over 323,5
miljoen ounce zilverreserves en 2,5 mil-
joen ounce goudreserves. De drie Mexi-
caanse mijnen staan in voor iets meer
dan de helft van de groepsproductie,
en dat aandeel zal nog toenemen zodra
de geplande uitbreidingen hebben
plaatsgevonden. 
De expansie van La Colorada is aan

de gang en zal in 2017 afgerond zijn.
De werken verlopen volgens het oor-
spronkelijke tijdsschema en wat nog
belangrijker is, ook binnen het voor-

opgestelde budget. De studie over de
uitbreiding van Dolores is afgerond,
maar de beslissing wordt uitgesteld tot
halfweg volgend jaar. Het rendement
van het project werd berekend op 27%,
waarbij een zilver- en goudprijs van
respectievelijk 19 USD en 1200 USD
als referentie werd genomen. Na de
uitbreiding zouden de zilver- en goud-
productie toenemen naar 5,04 miljoen
ounce en 148.000 ounce. 
De mijnen van de groep produceer-

den tijdens de eerste jaarhelft 13,18 mil-
joen ounce zilver en 83.600 ounce goud.
De zilveroutput kwam daarmee 6%
hoger uit dan tijdens dezelfde periode
vorig jaar. In het geval van goud
bedroeg de vooruitgang zelfs 35% op
jaarbasis. Na deze goede eerste jaarhelft
ligt PAAS op schema om de prognoses
voor het volledige boekjaar waar te
maken. Die bedragen 25,75 tot 26,75
miljoen ounce voor zilver en 155.000

tot 165.000 ounce voor goud. Ter ver-
gelijking: vorig jaar kwamen die cijfers
uit op respectievelijk 26 miljoen en
150.000. De geplande uitbreidingen
moeten de productie tegen 2018 met
30% doen toenemen. 
Het management zit intussen niet stil

om de kosten verder te verlagen. De
totale productiekosten per troy ounce
geproduceerd zilver bedroegen in het
tweede kwartaal 18,23 USD, een
afname met 15% op jaarbasis. Over de
eerste jaarhelft lag dit cijfer op gemid-
deld 16,82 USD, wat zelfs 18% beter
was dan een jaar eerder. De gemiddelde
prognose voor het volledige boekjaar
bedraagt 17 tot 18 USD. 
PAAS trok vorig jaar het kwartaal-

dividend fors op, naar 0,125 USD, wat
het rendement op jaarbasis aan de hui-
dige koers op ongeveer 4% brengt. De
groep kocht vorig jaar ook voor 6,7 mil-
joen USD eigen aandelen in. De mijn-
groep spendeerde sinds 2010 al 300
miljoen USD aan dividenduitkeringen.
PAAS is dankzij de hoge kasstromen
in een opperbeste financiële gezond-
heid. �

Conclusie
Na de recente daling is de waardering

teruggevallen naar minder dan 0,9 keer
de boekwaarde. Dit is, rekening hou-
dend met het rendement, de sterke
financiële positie en de verwachte
groei erg laag en weerspiegelt de vrees
van de investeerders dat de zilverprijs
nog verder zal dalen. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig 
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Sandstorm Gold

Beleggers in goud beleven span-
nende tijden. Voor de derde keer in
ruim een jaar tijd daalt de goudprijs
richting 1200 USD per ounce. Het is
afwachten of de goudprijs ook deze
keer de aanval op het steunniveau zal
weerstaan, maar hoopgevend – want
vaak contra-indicatief – is alvast het
feit dat het sentiment opnieuw uiter-
mate negatief is. 
Het Canadese goudroyaltybedrijf

Sandstorm Gold blijft niet bij de pak-
ken zitten. Het kondigde in augustus
de eerste gesyndiceerde (gezamen-
lijke) streamingovereenkomst aan met
Franco Nevada (FNV). FNV (75%) en
Sandstorm (25%) geven 100 miljoen
USD aan True Gold, voor het ontwik-
kelen van het Karma-project in Bur-
kina Faso. De eerste vijf jaar (vanaf
maart 2016) zullen FNV en Sandstorm
100.000 ounces (tegen 20% van de
spotprijs) ontvangen, en daarna 6,25%
van de jaarlijkse productie. Karma zal
8,5 jaar 97.000 ounces goud per jaar
produceren, en heeft daarnaast signi-
ficant exploratiepotentieel. Met die
gesyndiceerde deal bewijst CEO
Nolan Watson – de jongste CFO ooit
van een S&P500-bedrijf (Silver Whe-
aton; SLW) – opnieuw een voorloper
te zijn in het verder verfijnen van het
royaltymodel. 
In het tweede kwartaal verkocht

Sandstorm 10.149 ounces goud, 15%
minder dan vorig kwartaal (11.966
ounces), maar 8% meer dan vorig jaar.
De daling tegenover het eerste kwar-
taal is te wijten aan tijdelijke produc-
tiedalingen bij Santa Alena (Mexico),
Aurizona (Brazilië) en Black Fox
(Canada). Sandstorm onderschreef in
augustus een private plaatsing van
Luna Gold, de eigenaar van Aurizona
(met 28,6% van het geleverde volume
de belangrijkste mijn), om de uitbrei-
ding en exploratie in Aurizona te
financieren. Tijdens de eerste jaarhelft
werd 22.115 ounces goud verkocht,
tegenover 18.826 ounces vorig jaar,
een stijging met 17,4%. Omwille van
de lagere goudprijs stabiliseerde de
omzet: 28,4 miljoen USD tegenover
28,7 miljoen USD vorig jaar. 
Positief is dat de gemiddelde

cashkosten per ounce daalden van 360
USD vorig jaar naar 334 USD door het

stijgende aandeel van de royalty-
inkomsten, waarbij de mijnoperator
een percentage van de mijnopbrengst
betaalt aan het royaltybedrijf. Bij stre-
aming daarentegen betaalt het royalty -
bedrijf een vastgelegd bedrag per
ounce. Het aandeel van de royalty-
inkomsten steeg van 14,3% naar
20,3%, een gevolg van de overname
van Premier Royalty vorig jaar en van
Sandstorm Metals & Energy in mei.
Sandstorm Metals & Energy was een
kleiner zusterbedrijf van Watson dat
zich concentreerde op streamingdeals
van andere metalen. Het bedrijf
slaagde er echter niet om in voldoende
schaalgrootte te creëren en Sandstorm
Gold kocht het bedrijf goedkoop over. 
Het management bevestigde de pro-

ductieverwachting voor 2014 van
40.000 tot 50.000 ounces. Tegen 2017
zal dit op basis van de bestaande con-
tracten minimaal 60.000 ounces bedra-
gen. Het bedrijf beschikte eind juni
over 111 miljoen USD (1 USD per aan-
deel) cash en ook nog over een onge-
bruikte kredietlijn van 100 miljoen
USD om nieuwe deals af te sluiten. �

Conclusie
De daling van de goudprijs duwde

de koers van Sandstorm ruim 30%
lager. Het ambitieuze groeibedrijf heeft
een risicovoller profiel dan Franco
Nevada en Silver Wheaton, maar
noteert met een korting. Een aanrader
als alternatief voor een investering in
fysiek goud. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Woelige tijden
op de markten

Terwijl alle aandacht op het Mid-
den-Oosten gericht is, beleven de
markten woelige tijden. Nieuwe

schandalen komen aan de oppervlakte,
en dat niet alleen in het bankwezen,
maar nu ook bij gespecialiseerde fond-
sen. En zoals gewoonlijk draait alles
rond de waardering van speculatieve
producten. Niemand kan weerstaan
aan de drang om zo’n waardering ooit
eens te manipuleren, zeker als hij de
enige persoon is die het kan doen.

Bill Gross vertrekt
Het vertrek van Bill Gross, het hoofd

van het obligatiefonds Pimco Total
Return Fund, spreekt tot de verbeelding.
Allerhande hoog gesofistikeerde pro-
ducten op basis van obligaties waren
al maanden in het vizier van de auto-
riteiten. Nu het gevaar nadert, kiest de
oprichter van het fonds het zekere voor
het onzekere.
Op zich is de gebeurtenis de zoveelste

anekdote uit de financiële wereld, ware
het niet dat het fonds de obligatiemarkt
zwaar beïnvloedde. Het ontslag bracht
heel wat beroering op de kapitaalmarkt.
De koersen schommelden er uitermate
hevig en de meeste speculanten wik-
kelden heel wat posities af en herbe-
legden hun kapitaal in soevereine debi-
teurs. Die zagen de koers van hun uit-
staande leningen ongewoon stijgen. De

Europese soevereine emittenten scoor-
den het best. Winsten van meer dan 4%
waren niet ongewoon de afgelopen
week voor landen als Duitsland, Frank-
rijk, België, Nederland, Oostenrijk. Ook
het bedrijfspapier deed het voortreffe-
lijk. Het rommelpapier daarentegen
moest overal terrein prijsgeven. Dat op
naam van Tesco, de Britse warenhuis-
keten die vandaag in zware financiële
problemen vertoeft, ging onderuit met
verliezen die vaak 6% overschreden,
en dit in alle munten.

Wisseloorlog 
De gebeurtenissen voedden de wis-

seloorlog. De verslechtende conjunc-
turele vooruitzichten voor de Europese
Unie wogen op de euro (EUR), die ter-
rein verloor tegenover de belangrijkste
munten. De dollar (USD) klom 0,9%
hoger, de yen (JPY) 0,7% en het pond
(GBP) 0,75%. De hoogrentende munten
deden het nog slechter, ondermijnd
door de versnelde afwikkeling van spe-
culatieve posities, zoals carrytrades.
Persmededelingen maken daarvan zel-
den gewag. Zij verklaren dat de inzin-
king te wijten is aan de dalende grond-
stoffenprijzen en de groeivertraging in
China. Deze factoren spelen natuurlijk
een rol in de wisselkoersbewegingen
van munten zoals de Nieuw-Zeelandse
dollar (NZD) of zijn Australische naam-
genoot (AUD), maar ze kunnen onmo-
gelijk aanleiding geven tot zo’n
omvangrijke bewegingen. De verzwak-
king van de EUR en de mogelijke ren-
teverhoging in de Verenigde Staten spe-
len een veel prominentere rol in de
afstraffing van de hoogrentende mun-
ten. Want zelfs deviezen die weinig of

geen banden hebben met de grondstof-
fenprijzen of niet afhangen van de eco-
nomische gezondheid van China gin-
gen eveneens onderuit de afgelopen
week. 
De NZD verloor 2% de voorbije week,

de AUD 1,1%, de Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR) 0,4%, de Braziliaanse real (BRL)
1,6% en de Turkse lira (TRY) 0,4%. Hun
obligaties daarentegen hielden vrij goed
stand. Men telde gemiddeld dubbel
zoveel stijgende waarden als omge-
keerd. Wat aangeeft dat de muntperi-
kelen geen noemenswaardige verschui-
vingen veroorzaakten. Opmerkelijk
was ook dat emittenten die regelmatig
geteisterd worden, zich puik konden
herstellen de afgelopen week. Dat gold
voor Venezuela en Rusland. De obli-
gaties in roebel (RUB) uitgedrukt klom-
men allemaal hoger, zonder enige uit-
zondering.

Rente stabiel
De gebeurtenissen zorgden weliswaar

voor hevigere koersbewegingen dan
normaal. Ondanks die bokkensprongen
bleven de renteschalen vrij stationair.
Ze worden afgeleid van de ontwikke-
ling van de kwalitatief beste stukken
die als referentie fungeren. Als hun
bewegingen elkaar opheffen, tasten ze
de renteschalen minimaal aan. Wat pre-
cies de voorbije week gebeurde.
De obligatiebelegger moet voortaan

rekening houden met die nieuwe wen-
dingen. De koersen worden niet langer
bepaald door renteperspectieven, of
door de financiële gezondheid van de
emittenten, maar meer en meer door
allerhande gebeurtenissen die de mark-
ten schokken. De ongebreidelde mone-
taire expansie van de afgelopen jaren
heeft ervoor gezorgd dat het kapitaal
meer geconcentreerd zit dan aanvan-
kelijk gewenst was. Wanneer het in
beweging komt, verstoort het de koers-
bepaling in alle markten. De afgeleide
producten die voor bijkomende hef-
boomeffecten zorgen, vergroten de
invloed van dat overtollige kapitaal op
de markten. Om nog te zwijgen over
de computergestuurde orders die de
hevigheid van de bewegingen nog ver-
der verhogen.

Limietorders
Het is dan ook aangeraden om steeds

met limietorders te werken om onaan-
gename verrassingen te vermijden. Wie
alert is, kan van de felle koersbewegin-

Obligaties
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gen, zowel bij de munten als bij de obli-
gaties, profiteren. Dalende deviezen
kunnen benut worden om mogelijke
wisselverliezen goed te maken, door er
gewoon wat bij te kopen en zo de gemid-
delde aankoopwaarde te reduceren.
Hetzelfde geldt voor dalende obligatie-
koersen die dan niet alleen de gemid-
delde waarde van de positie verlaagt –
en dus het rendement ervan verhoogt
– maar ook de wisselbuffer vergroot.
Vandaag mag u papier in AUD of NZD
bijkopen. De ZAR is eveneens aantrek-
kelijk, zij het dat die munt nog labieler
is dan alle andere. Wie in ZAR belegt,
weet dat hij voor de zeer lange termijn
investeert, dus met de noodzaak om de
posities regelmatig door te rollen
.

Wereldbank in NZD
Er komen nog steeds een heleboel

nieuwe uitgiften op de primaire markt

uit. Van de drie nieuwe uitgiften in
NZD gaat onze voorkeur naar de
Wereldbank (AAA, supranationaal).
Total (AA-) is te duur. U koopt dit stuk
beter op de grijze markt tegen 99,64%
(4,83%), als de kosten en het prijsverschil
lager uitkomen dan 1,47%. U vindt nog
hogere rendementen met bankemissies.
Maar wij zijn geen kopers van bankpa-
pier. De nieuwe schijf van de EIB (AAA,
supranationaal) in TRY is te duur. De
bestaande is tegen 97,14% (9,26%)
beschikbaar op de secundaire markt en
blijft er voordeliger, zolang de kosten
en het prijsverschil onder 1,84% blijven.
De splinternieuwe van de EIB in
dezelfde munt is daarentegen keurig
geprijsd.

Iberdrola (BBB) en Wendel (BBB-) in
EUR zijn zeker niet te versmaden,
ondanks hun vrij lange looptijd. De
omvang van hun coupure geeft echter

aan dat de stukken voorbestemd zijn
voor institutionele beleggers. U vindt
weliswaar interessante en voorlopig
misprezen Russische stukken op de
secundaire markt die kwalitatief beter
zijn en een heel pak meer opbrengen.
IFC (AAA, supranationaal), de privé-
bank die deel uitmaakt van de Wereld-
bank, in USD, komt alleen in aanmer-
king voor hen die de munt effectief
gebruiken en op zoek zijn naar een
degelijke, kortlopende obligatie. L-Bank
(AAA, met Duitse staatswaarborg, alt.
4) kan eveneens hiervoor benut worden. 
De twee andere emissies in USD rich-

ten zich tot kapitaalkrachtige beleggers.
Tegenover de nieuwe schijf van BNG
(AA+, met Nederlandse staatsgarantie),
waarbij vijftien dagen verlopen inte-
resten te vergoeden zijn, verkiezen we
Zweden (AAA, alt. 5) die redelijkere
coupures draagt. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief
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1
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1
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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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