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Het was toch niet meer of minder
dan een blamage voor de Euro-
pese Centrale Bank en haar voor-

zitter, Mario Draghi, dat de Europese
banken ‘slechts’ 82,6 miljard EUR heb-
ben opgenomen van de eerste tranche
van de TLTRO (‘Targeted Long Term
Refinancing Operations’), zeg maar
LTRO 2.0. Daarbij is het de bedoeling
dat het zeer goedkope geld dat de ban-
ken kunnen lenen, wel meer in de reële
economie terechtkomt dan bij de
LTRO-operatie van een aantal jaren
geleden. Vandaar de extra ‘T’ vooraan.
De ECB had immers 400 miljard EUR
ter beschikking gesteld en onder-
vraagde economen hadden toch ook
wel op een bedrag tussen 100 en 300
miljard EUR gerekend.

Draghi wil zich echter niet van de
wijs laten brengen. Sinds 2012 heeft
de ECB het eigen balanstotaal, in schril
contrast met de andere centrale ban-
ken, weer laten zakken van, afgerond,
3000 naar 2000 miljard EUR. Het is die
1000 miljard EUR die Draghi opnieuw
in de strijd wil gooien tegen deflatie
en recessie. 

De aanhoudend hoge werkloosheid
en beperkte kredietvraag zijn serieuze
werkpunten, maar de flauwe start van
de TLTRO geeft anderzijds aan dat de
ECB nog niet het juiste recept gevon-
den heeft om de dreiging van deflatie
en recessie af te wenden. De consensus
binnen de ECB lijkt echter meer en
meer richting kwantitatieve versoe-
peling op te schuiven. De aankondi-

ging, begin september, van het aan-
kopen van gedekte obligaties neigt in
elk geval erg sterk in die richting. Al
blijft de vraag of de centrale banken
alleen de crisis kunnen oplossen. De
Europese politieke leiders tonen recen-
telijk weinig daadkracht om met een
ambitieus en coherent plan de dreiging
van de tweekoppige draak (deflatie
en recessie) te bezweren.

Stabiele dividenden
Het moge in elk geval duidelijk zijn

dat de ECB er alles aan zal doen om
de rente laag te houden, want de belab-
berde toestand van de meeste Euro-
pese economieën laat geen rentestij-
ging toe. Dat betekent een belegger
die toch enig risico aandurft en aankan,
het investeringsverhaal van hoge en
(minstens) stabiele dividendwaarden
kan blijven bespelen. Een lager divi-
dend, maar met een grote mate van
zekerheid van een stijgende lijn de
komende jaren, kan uiteraard ook. Het
grote voordeel is dat, gezien de supe-
rieure dividendrendementen (3 à 4%
gemiddeld) ten opzichte van de obli-
gatierendementen (1 à 2% gemiddeld),
eigenlijk een koersstijging zelfs niet
moet om de spaarcenten toch beter te
laten renderen. 

Wie dividendrendement zegt in Bel-
gië, denkt haast spontaan aan vast-
goedmaatschappijen of -bevaks. Deze
aandelencategorie is populair omwille
van de hoge en doorgaans (minstens)
stabiele dividenden, zodat ze zich dus
lenen als alternatieven voor laagren-
tende obligaties. In de ‘Flash’ kiezen
we echter met Banimmo voor een aty-
pische vastgoedmaatschappij, waar-
van de koers zich op een dieptepunt
bevindt en die geen dividend uitkeert.
Hier spelen we dan ook volop de kaart
van de turn-around. �

De 1000 miljard EUR van Draghi
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TECHNOLOGIE

Barco

Na de tegenvallende halfjaarre-
sultaten kondigde Barco een
aantal maatregelen aan om de

winstgevendheid op groepsniveau te
versterken. Zo werd de afdeling
Defense&Aerospace in de etalage gezet.
Barco liet er geen gras over groeien
en net voor het einde van het derde
kwartaal kwam het tot een overeen-
komst met de Amerikaanse defensie-
groep Esterline Corp. Die betaalt 150
miljoen EUR voor de afdeling die vorig
boekjaar een omzet van 149,7 miljoen
EUR (12,9% van de groepsomzet) en
een marge op de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 13,5% realiseerde. Tijdens
de eerste jaarhelft van 2014 boekte de
defensietak een omzet van 64 miljoen
EUR en een ebitda-marge van 12,7%.
De verkochte afdeling leverde onder
meer schermen voor legervoertuigen,
cockpitsystemen en vluchtsimulato-
ren, maar had onvoldoende kritische
massa om op wereldschaal een toon-
aangevende rol te spelen. Het feit dat
Barco’s technologie nu ineens ‘Ame-
rikaans’ wordt, speelt ook in de kaart
van de overnemer. Barco identifi-
ceerde eerder dit jaar de 3 kernafde-
lingen van de groep. Naast de medi-
sche afdeling gaat het om Entertain-
ment&Corporate (het vroegere Projec-
tion) en Industrial&Government (voor-
heen Advanced Visualisation). Nu de

verkoop van de defensietak rond is,
verwachten we op korte termijn geen
grote verschuivingen meer binnen de
bestaande activiteiten. In de eerste
jaarhelft waren LiveDots (beeldscher-
men voor evenementen) en control
rooms nog aandachtspunten, maar
Barco koos ervoor om ze intern te her-
structureren. Barco had op het einde
van de eerste jaarhelft 41 miljoen EUR
aan liquiditeiten in kas. De verkoop
van de Duitse luchtvaartdochter
Orthogon (systemen voor luchtver-
keersleiding) bracht 13 miljoen EUR
in het laatje. Samen met de opbrengst
van de defensietak beschikt de groep
nu over iets meer dan 200 miljoen EUR
aan financiële vuurkracht. Die zal
voorlopig niet worden aangewend
om de aandeelhouders extra te ver-
goeden. Die kunnen zich op dit
moment al verheugen op een dividend
van 1,5 EUR per aandeel, wat aan de

huidige koers een rendement van 2%
netto oplevert. Daarnaast loopt er een
programma van aandeleninkoop
waaraan Barco sinds begin mei al 10,17
miljoen EUR spendeerde. Barco broedt
dus op een overname die de kernac-
tiviteiten zal versterken, maar zal daar-
bij niet over één nacht ijs gaan. We
vermelden nog dat de recente daling
van de euro tegenover de dollar heel
gunstig is voor Barco, dat in hoofdzaak
een dollarverdiener is, waarbij onge-
veer 70% van de omzet in de Ameri-
kaanse munt wordt gefactureerd. De
euro noteert nu op het laagste niveau
sinds het voorjaar van 2010. De daling
versnelde vanaf eind augustus, wat
wellicht net iets te laat is om een sig-
nificante impact te hebben op de resul-
taten van het pas afgelopen derde
kwartaal. Sinds het dieptepunt van
begin augustus veerde het aandeel
Barco al met ruim 10% op. Over de
opvolging van topman (ECO) Eric Van
Zele mag wellicht binnenkort meer
nieuws worden verwacht. �

Conclusie
Barco heeft een billijke prijs gekregen

voor de defensie-afdeling. In hoeverre
de aandeelhouders zullen meegenieten,
valt nog af te wachten. Hoe dan ook
beschikt Barco over de nodige liqui-
diteiten om de kernactiviteiten (gevoe-
lig) te versterken en de groei op te krik-
ken. Barco blijft dan ook in de voor-
beeldportefeuille. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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BAGGER

CFE

Het bouw- en baggerbedrijf CFE
onderging in 2013 een heuse
transformatie. Die kwam er

nadat Ackermans & van Haaren (AvH)
in september 2013 aankondigde zijn
50%-belang in het baggerbedrijf
DEME in te brengen in CFE. De andere
50% van deze wereldspeler was al in
handen van CFE. AvH bezit nu 60,4%
van de aandelen van CFE en het
belang van Vinci viel terug van 46,8%
naar 12,1%. CFE is sindsdien nadruk-
kelijk een baggerspeler, een element
dat de waardering van het aandeel
verbeterde. Dit jaar lopen de zaken
vlot, want CFE presenteerde beter dan
verwachte halfjaarresultaten. De cijfers
voor de eerste helft van 2013 werden
pro forma herberekend, op basis van
een 100%-participatie in DEME. Op
die vergelijkbare basis steeg de omzet
met 12,4%, tot 1,77 miljard EUR (+16
in het eerste kwartaal). DEME boekte
een omzetstijging met 9,5%, tot 1,21
miljard USD, terwijl de omzet van con-
tracting met 22,8% aandikte, tot 565
miljoen USD. Na 3 maanden stonden
de groeicijfers nog op 10,5% (DEME)
en 34% (contracting; met dank aan de
zachte winter). Nog meer goed nieuws
zien we bij de evolutie van het bedrijfs-
resultaat (ebit). De ebit steeg met
90,9%, tot 103,1 miljoen EUR. De ebit
bij DEME nam met 46,7% toe, tot 100,5

miljoen EUR, en ook contracting droeg
positief bij met een ebit van 5,8 miljoen
EUR (tegenover nog 12,2 miljoen EUR
bedrijfsverlies vorig jaar). Het netto-
resultaat op groepsniveau steeg van
17,4 miljoen EUR vorig jaar, naar 63,6
miljoen EUR. Dankzij het grotere aan-
tal uitstaande aandelen -25,3 miljoen
aandelen tegenover 12,2 miljoen vorig
jaar- is de stijging per aandeel minder
spectaculair, maar nog steeds sterk:
van 1,42 EUR naar 2,51 EUR. DEME
rondde in 2013 een meerjareninves-
teringsplan af. Door het lagere inves-
teringsniveau dit jaar en de sterke kas-
stroom daalde de nettoschuldpositie
van 541 miljoen EUR eind vorig jaar,
naar 416 miljoen EUR eind juni 2014.
DEME kondigde wel aan momenteel
nieuwe investeringen te bestuderen,
zonder evenwel de schuldpositie al
te veel te laten aanzwellen. Op groeps-
niveau bedroeg de nettoschuldpositie

553 miljoen EUR, een daling met 8,7%
tegenover eind 2013. Het orderboek -
traditioneel een goede graadmeter
voor de toekomstige omzetevolutie-
daalde met 10,7%, van 4,39 miljard
EUR naar 3,92 miljard EUR. Het order-
boek van DEME zakte met 8%, tot 2,81
miljard EUR, maar blijft op een hoog
niveau. Bovendien werden in het
tweede kwartaal voor ruim 600 mil-
joen EUR nieuwe contracten binnen-
gehaald voor baggerwerken in onder
meer Brazilië en Rusland. Bij contrac-
ting bedraagt de daling 16,5%, tot 1,11
miljard EUR. De verklaring is deels
conjunctureel, maar in bepaalde seg-
menten wordt ook selectiever geboden
op projecten om de voldoende renda-
biliteit te vrijwaren. �

Conclusie
Het aandeel van CFE kon door de

goede resultaten herstellen. Voorlopig
is er geen nieuws over een eventuele
afsplitsing van contracting, bijvoor-
beeld door een samenvoegen met de
bouwafdeling van AvH of een verkoop
aan Vinci. De toekomst van DEME
blijft positief. We vinden de huidige
waardering correct, tegen 14,7 keer de
verwachte winst 2014 en een onder-
nemingswaarde van 6,2 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom van 2014. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B



ENERGIE

Total

De grote, Westerse oliebedrijven
koesteren vandaag 3 grote
objectieven: kasstroom, kas-

stroom en nog eens kasstroom. En liefst
vrije kasstroom, of de geldstroom die
overblijft na de noodzakelijke investe-
ringen. Deze vrije kasstroom kan aan-
gewend worden om de aandeelhouders
te vergoeden, via hogere dividenden
of de inkoop van eigen aandelen. Bij
Total is dat niet anders. De voorbije
jaren vloeide de operationele kasstroom
zo goed als integraal naar nieuwe inves-
teringen, maar nu eisen ook de aan-
deelhouders boter bij de vis. Het
management van Total reageert met
kapitaaldiscipline, een lager investe-
ringsbudget, de verkoop van niet-stra-
tegische activa en het verlagen van de
kosten. Dit moet tegen 2017 een vrije
kasstroom van 15 miljard USD (of onge-
veer 5 EUR per aandeel) opleveren: 40
miljard operationele kasstroom minus
25 miljard USD aan investeringen. Total
verkiest daarbij een hoger dividend
boven de inkoop van eigen aandelen
om deze kasstroom tot bij de aandeel-
houders te krijgen. Het management
merkt ook op dat het dividend sinds
2003 verdubbeld is (van 1,18 naar 2,38
EUR per aandeel), bij een pay-outratio
van 50%. Zo veel redenen tot klagen
hebben de aandeelhouders dus ook
niet. Om deze beloftes waar te maken,

zal Total toch hard moeten werken om
meer operationele cashflow op te pom-
pen de volgende jaren. Het bedrijf zet
al enkele jaren fors in op exploratie en
productie omdat daar de hoogste ren-
dementen te verdienen vallen.  Toch
moet Total de beleggers al een tijdje
ontgoochelen met achterblijvende pro-
ductiecijfers, en eind vorige maand
werd dan ook, niet onlogisch, de doel-
stelling voor de volgende jaren neer-
waarts herzien. Volgend jaar zou de
productie op 2,3 miljoen vaten olie-
equivalent per dag moeten uitkomen
(eerder 2,6 miljoen) en op 2,6 miljoen
in 2017 (in plaats van 3 miljoen). Het
management zegt vertrouwen te heb-
ben in deze nieuwe doelstellingen,
omdat het bedrijf zelf de projecten runt
die voor de productiestijging moeten
zorgen. Een andere, belangrijke varia-
bele is natuurlijk de olieprijs zelf. De
olieprijs staat onder druk omdat op dit

moment het aanbod de vraag gemak-
kelijk kan bijbenen. Op langere termijn
blijft Total echter overtuigd van krap-
pere oliemarkten en stevige fundamen-
ten voor een prijs van 100 USD per vat.
Total verwacht dat tot 2030 de vraag
met gemiddeld 0,6% per jaar zal stijgen.
Rekening houdend met de vrij sterke,
natuurlijke productiedalingen bij de
bestaande olievelden moet zwaar geïn-
vesteerd worden in nieuw aanbod via
hoogtechnologische en behoorlijk dure,
nieuwe projecten. Dat is onbegonnen
werk bij te lage olieprijzen. De resultaten
van de eerste helft van het jaar tonen
aan dat Total nog niet klaar is met z’n
huiswerk. Ondanks de nog relatief hoge
olieprijzen in die periode daalde de aan-
gepaste nettowinst met 11%, onder
meer omdat de olieproductie met 10%
daalde. Bovenop de natuurlijke pro-
ductiedaling zag Total een productie-
licentie in de Verenigde Arabische Emi-
raten verlopen, wat 6% van de produc-
tie kostte. �

Conclusie
De markt twijfelt of Total de volgende

jaren de belofte van een rijke vrije kas-
stroom kan waarmaken. Dat vertaalt
zich in een relatief lage waardering,
zoals een koerswinstverhouding van
ongeveer 10 en een ondernemings-
waarde die beperkt blijft tot 4 keer de
bedrijfskasstroom. Ook het dividen-
drendement van 5% is aantrekkelijk
en het dividend kan de volgende jaren
gevoelig stijgen.
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Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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AUTOMOBIEL

Tesla Motors 

Het aandeel van de producent
van elektrische voertuigen
koerste begin deze maand naar

een nieuw, historisch hoogtepunt.
Tesla corrigeerde sinds de top met
10%, maar noteert wel nog 70% hoger
dan begin dit jaar. Opmerkelijk is dat
de terugval er kwam nadat oprichter
en topman Elon Musk zich, overigens
niet voor het eerst, in de pers had laten
ontvallen dat het aandeel ‘toch wel
erg duur begon te worden’. Tesla is
tot nog toe een commercieel succes-
verhaal. Grote constructeurs verhoog-
den de voorbije jaren ook hun inspan-
ningen voor elektrische voertuigen,
maar in het segment van kleinere en
middelgrote wagens krijgt deze vorm
van aandrijving moeilijk voet aan de
grond. In het hogere marktsegment
liggen de kaarten anders. Tesla kan
de vraag naar zijn luxe-limousine
Model S niet volgen. Sinds de Ameri-
kaanse constructeur ook de Chinese
markt bedient, is het hek helemaal van
de dam. De prijs is in het hogere seg-
ment geen belemmering. Dankzij meer
en performantere batterijen ligt het
rijbereik veel hoger en daarvoor wordt
maar al te graag betaald. Tesla is voor
bemiddelde klanten tot een status-
symbool uitgegroeid. Tesla produ-
ceerde in het tweede kwartaal 8763
wagens, 16% meer dan een kwartaal

eerder en goed voor 858 miljoen USD
omzet. In 2013 werden 22.450 wagens
verkocht en de groep mikt voor dit
jaar op minstens 35.000. Volgend jaar
moet de kaap van 100.000 worden
gerond en het interne groeiplan gaat
voor 2020 zelfs uit van 500.000. Ambi-
tieuze doelstellingen dus, die de Ame-
rikanen alleen kunnen waarmaken
met een hogere productiecapaciteit
en nieuwe modellen. Een eerste stap
is om de huidige Model S over meer
markten te verspreiden. De rechtsge-
stuurde afzetmarkten Hong Kong en
het Verenigd Koninkrijk kwamen eer-
der dit jaar al aan de beurt en later dit
jaar volgen nog Japan en Australië.
Ook de uitrol van de zogenaamde
Superchargers, een netwerk van snel-
laders, gaat op alle continenten onver-
minderd door. Het huidige produc-
tieritme ligt op 800 wagens per week.
De nieuwe assemblagelijn moet een

capaciteit van 1000 wagens per week
mogelijk maken en is modulair opge-
bouwd. Naast de Model S zal ook de
Model X erop worden gebouwd. Door
de ingebruikname van de nieuwe
assemblagelijn zal de productie wel 2
weken stilliggen, wat de productie in
het derde kwartaal zal beperken tot
9000 wagens. De ontwikkeling van
deze Model X ligt nog steeds op
schema. De start van de productie en
commercialisering zijn voorzien voor
de lente van 2015. Verder werd ook
de bouw van Tesla’s zogenaamde
Gigafactory bevestigd. In samenwer-
king met de Japanse batterijenprodu-
cent Panasonic wordt 5 miljard USD
geïnvesteerd in de productie van bat-
terijen voor elektrische wagens. Tesla
beschikt op dit moment over 2,7 mil-
jard USD aan liquiditeiten. De ver-
wachte omzetgroei voor 2015 bedraagt
57% en de winst zal volgens de con-
sensusverwachting verdrievoudigen
naar meer dan 3 USD per aandeel. �

Conclusie
Ondanks de recente correctie blijft

Tesla op basis van de klassieke waar-
deringsmaatstaven een peperduur aan-
deel. De beurswaarde van 31 miljard
USD stemt overeen met 13 keer de ver-
wachte omzet en meer dan 80 keer de
verwachte winst van volgend jaar.
Tesla is dus geprijsd voor perfectie en
dat is weinig realistisch.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

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

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld



73 OKTOBER 2014 INSIDE BELEGGEN

BANIMMO

Lelijk
vastgoedeendje

Vastgoedmaatschappijen zijn een
populaire belegging in een omge-
ving van extreem lage rentevoe-

ten, omwille van hun hoge jaarlijkse
coupons. Maar op zowat elke regel kan
je wel een uitzondering vinden. Bij de
Belgische vastgoedspelers is die uit-
zondering Banimmo. In meerdere
opzichten overigens. Vooreerst op het
vlak van activiteiten. Banimmo positi-
oneert zich als een speler die in staat is
om vastgoedactiva te bouwen of om te
vormen die aan de strengste eisen en
normen van de institutionele eindin-
vesteerders voldoen. Het gaat om zoge-
naamde ‘Built-to-suit’-projecten die op
maat van de huurder worden gebouwd
zodat huurcontracten voor langere ter-
mijn kunnen worden afgesloten. Dat
vermindert de kans op leegstand. Het
kan zowel gaan om kantoorgebouwen,
winkelpanden of zelfs hotels, rusthui-
zen,... Daarnaast heeft Banimmo zich
al geruime tijd gericht op de herpositi-
onering van vastgoed: ondergewaar-
deerd of verouderd vastgoed technisch
en of commercieel herstellen en na reno-
vatie verhuren en op termijn de waar-
devermeerdering realiseren door een
verkoop. Het actieterrein is
België/Luxemburg (driekwart) en
Frankrijk (een kwart van de porte-
feuille). Daarnaast op het vlak van
koersontwikkeling. Een koerspiek de
voorbije 5 jaar van 17,4 EUR in het voor-
jaar 2010 versus een huidige koers dicht
bij de bodem is een ander opvallend

verschil met andere vastgoedmaat-
schappijen. Terwijl in de periode
2003-2009 nog minstens 1 EUR per aan-
deel dividend werd uitgekeerd, ging
dat de jongste jaren naar beneden, om
voor boekjaar 2013 zelfs te worden
geschrapt. Vorig jaar werd immers een
nettoverlies van net geen 14 miljoen
EUR geleden. Het recurrent bedrijfsre-
sultaat (rebit; 2,56 miljoen EUR) werd
wel nog met zwarte inkt geschreven.
Het nettoverlies is dan ook te wijten
aan een waardevermindering van 14,5
miljoen EUR op CityMall, destijds ver-
worven voor 19,6 miljoen EUR. Die par-
ticipatie werd midden 2014 volledig
afgeschreven, al rust er nog een schul-
denlast op van 35 miljoen EUR. City-
Mall omvat een stuk te ontwikkelen
land in Charleroi, naast een winkelcen-
trum in Namen (22.500 m²) en eentje in
Verviers (29.700 m²). Met de verkoop
van die 2 winkelcentra moeten die
schulden kunnen worden gerecupe-
reerd. Het ‘op nul’ zetten van CityMall
heeft natuurlijk de intrinsieke waarde
van de vastgoedgroep de jongste jaren
behoorlijk aangetast: van een netto
intrinsieke waarde van 15,08 EUR per
aandeel eind 2012 tot 10,52 EUR per
aandeel midden 2014. Voor het overige
ontwikkelen de commerciële- en huur-
activiteiten zich wel gunstig bij
Banimmo. Het is, met andere woorden,
niet allemaal kommer en kwel. Een van
de meest in het oog springende projec-
ten is de bouw van het nieuwe kantoor
voor BNP Paribas Fortis in Charleroi
(8000 m²), af te werken voor het tweede
semester van volgend jaar. Een voor-
beeld van een nieuw ‘built-to-suit’-pro-
ject waarop de groep zo sterk wil inzet-
ten de komende jaren. Daarvoor inves-
teert Banimmo ook in de aankoop van
eersterangs gronden om zo een reserve

te hebben om ‘built-to-suit’ projecten
te kunnen ontwikkelen. Voor 2014 heeft
Banimmo zichzelf een verkoopobjectief
van 80 miljoen EUR opgelegd. Daarvan
was halfweg het jaar 30% gerealiseerd.
De bedrijfstop geeft zelf aan dat ook
voor 2014 het nettoresultaat met rode
inkt zal worden geschreven en dus geen
dividend door de laatste afschrijving
op CityMall. �

Conclusie
Daar waar de meeste vastgoedmaat-

schappijen met een premie noteren ten
opzichte van de intrinsieke waarde,
noteert Banimmo met een korting van
24% ten opzichte van de meest recent
gepubliceerde intrinsieke waarde. Als
de CityMall-kater is doorgespoeld, mag
die evolutie richting intrinsieke waarde
het koersdoel zijn. Vandaar de advies-
verhoging.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Het derde kwartaal ligt achter ons
en dat is een uitgelezen moment
om terug te komen op een aan-

tal derivatenscenario’s die de voorbije
3 maanden de revue hebben gepas-
seerd.

IB25-26: koffie
De koffieprijs verdubbelde tussen

november vorig jaar en april van dit
jaar. Aanleiding voor deze forse klim
was een combinatie van ongunstige
weersomstandigheden in Brazilië, waar
een uitzonderlijke droogte tijdens een
cruciaal moment van de bloeifase
gevolgd werd door neerslag op het ver-
keerde moment. Er was lange tijd grote
onduidelijkheid over de precieze
impact van de droogte op de oogst en
ook andere factoren, zoals een moge-
lijke verkoop van strategische voorra-
den, zorgden voor onzekerheid. Daar-
door maakte koffie in mei en juni een
flinke correctie door. We vonden die
overdreven en stelden eind juni een
aantal mogelijkheden voor om op een
herstel van de koffieprijs in te spelen.

Het dieptepunt werd uiteindelijk half-
weg juli neergezet en het verwachte
herstel kwam er nadien ook. Begin sep-
tember steeg de prijs van een pond kof-
fie voor het eerst in 4 maanden
opnieuw boven de grens van 2 USD.
Op dit moment schommelt koffie
opnieuw rond dit prijsniveau. Per saldo
steeg de koffieprijs in het derde kwar-
taal met 12,5%. 

Hoge rendementen
Het rendement van de trackers die

we voorstelden, schommelt bijgevolg
ook rond dit cijfer. De iPath Dow Jones-
AIG Coffee Total Return Sub-Index
(tickersymbool JO), die de prijsevolutie
van het referentietermijncontract op
koffie schaduwt, werd 12% duurder.
Dat is iets beter dan het rendement van
10% dat de iPath Pure Beta Coffee ETN
(tickersymbool CAFE) van dezelfde
uitgever kan voorleggen. Een verkla-
ring voor het al met al kleine verschil
is dat JO de prijs van 1 enkel termijn-
contract schaduwt (in principe het refe-

rentiecontract met het hoogste volume),
terwijl CAFE de prijsevolutie van ver-
schillende termijncontracten met een
verschillende afloopdatum schaduwt.

Bij de turbo’s (mini-futures), waarvan
de hefboom eind juni schommelde tus-
sen 1,7 en 6,6, ligt het rendement uiter-
aard een stuk hoger. De vooruitzichten
voor koffie ogen nog steeds vrij goed.
De Braziliaanse opbrengst voor het
oogstjaar 2013-2014 wordt door de
International Coffee Organisation (ICO)
geschat op 44,57 miljoen zakken (van
60 kilogram), tegenover nog 52,8 mil-
joen zakken een jaar eerder. Koffie is
bij uitstek een weergedreven markt en
de klimatologische omstandigheden
tijdens de komende maanden zullen
in hoge mate de prijsevolutie bepalen.
Het evenwicht tussen vraag en aanbod
is wel bijzonder krap geworden omdat
grote afnemers als de Verenigde Staten
en Europa veel meer koffie hebben
ingevoerd. Daardoor zijn de beschik-
bare voorraden arabicakoffie sterk afge-
nomen. Een nieuwe, slechte oogst kan

de markt er dus niet meer bijnemen en
zou de prijzen zo goed als zeker verder
de hoogte doen ingaan. Die kans is niet
onbestaande, want ook de aanbieders
in centraal-Amerika kampen met de
gevolgen van de roya-schimmelziekte,
wat al leidde tot beduidend lagere
exportvolumes. Zo daalde de koffie-
uitvoer van Costa Rica in de 11 maan-
den tot september met meer dan 10%
in vergelijking met dezelfde periode
een jaar eerder. In Guatemala bedroeg
de achteruitgang zelfs 16%. Voorzich-
tige beleggers kunnen er natuurlijk ook
voor kiezen om de winsten van de trac-
kers en/of de hefboomproducten veilig
te stellen.

IB27: VIX
In het eerste nummer van juli hadden

we het over de volatiliteitsindex VIX.
De index meet de 30-daagse impliciete
volatiliteit van de opties op aandelen
uit de S&P500-beursindex. Impliciete

volatiliteit is wat overblijft nadat van
de prijs van een optie de fundamentele
waarde (afstand tot de uitoefenprijs)
en de tijdswaarde (resterende looptijd
van de optie) wordt afgetrokken. Een
lage VIX veronderstelt dus een lage
impliciete volatiliteit. Dit wil ook zeg-
gen dat er bij marktparticipanten wei-
nig vraag is naar opties om opge-
bouwde winsten af te dekken, wat
meestal samengaat met een gevoel van
zelfgenoegzaamheid. Een lagere vraag
kan echter ook het gevolg zijn van
beperkte handelsvolumes. Een lage
stand van de VIX kan dus meer dan 1
oorzaak hebben. Eerder hebben we al
hefboomproducten voorgesteld die de
evolutie van de VIX schaduwen.
Omdat die onderhevig zijn aan een
negatief rolrendement (contango) en
de VIX vaak gedurende lange tijd nau-
welijks beweegt, schoven we in IB27B
een alternatief naar voor. 

Afwijkend
De Barclays S&P 500 Dynamic

VEQTOR ETN (tickersymbool VQT)
van uitgever Barclays differentieert
zich van de klassieke volatiliteitstrac-
kers omdat de beheerde middelen op
een dynamische manier worden inge-
zet naargelang de marktomstandighe-
den. De onderliggende index combi-
neert een aandelencomponent (tracker
op de S&P500), een tracker op de VIX
en een cashgedeelte. De samenstelling
van deze 3 componenten wordt aan-
gepast op basis van de trend waarin
de volatiliteit zich bevindt. Bij een stij-
gende volatiliteit zal een hoger gewicht
worden toebedeeld aan VIX futures.
Daalt de volatiliteit, dan zal de aande-
lencomponent hoger worden. Het
cashgedeelte is bedoeld als buffer. Door
een ingebouwd stoplosssysteem wor-
den de verliezen automatisch beperkt. 

De VIX is het voorbije kwartaal geste-
gen van 12 naar 16, waardoor ook VQT
over dezelfde periode licht vooruitging.
De volatiliteit is, vanuit historisch oog-
punt, nog altijd erg laag. Er is dus ook
weinig reden om VQT nu te verkopen.
Door de specifieke samenstelling van
de tracker is het risico beperkt. Voor
beleggers die nog steeds over een
omvangrijke aandelenportefeuille
beschikken, is een investering in VQT
zeker geen overbodige luxe. �

Derivaten

PER SALDO STEEG DE 
KOFFIEPRIJS IN HET DERDE

KWARTAAL MET 12,5 %

Updates (deel I)
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen

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

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

De raad van bestuur van Telenet maakte bekend “in
het licht van de huidige operationele omgeving geen
enkele vorm van aandeelhoudersvergoeding voor te
stellen”. Er komt dus geen dividend of terugbetaling
van kapitaal. Prompt ging de koers van Mobistar
omhoog, want talrijke beleggers interpreteren deze
mededeling als een sein dat Telenet zijn zinnen op Mobis-
tar heeft gezet. Analisten zien een huwelijk tussen beide
telecomgroepen zitten, zeker omdat Telenet gebruik-
maakt van het netwerk van Mobistar. Technisch bekeken,
vormt Telenet een bodem. Een uitbraak boven 15,30
EUR genereert een aankoopsignaal. 

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

Het onverwachte vertrek van de legendarische obli-
gatiebelegger Bill Gross bij Pimco, een dochter van het
Duitse Allianz, zorgde voor een aanzienlijke koersdaling
van het Duitse financiële aandeel. Bill Gross werkte 43
jaar voor Pimco en de man maakt de overstap naar Janus
Capital. Analisten vrezen dat Pimco zowat een derde
van de beheerde kapitalen kan kwijtspelen. Sommige
analisten verlaagden hun koersdoel. De koers van Allianz
daalde met zowat 10% en daardoor keerde de trend
naar neutraal. Op 131 EUR bevindt zich de eerste weer-
stand, terwijl rond 120 EUR een sterke horizontale steun-
zone ligt. 

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Het Nederlandse concern splitst zich op in 2. De licht-
divisie, met een omzet van 7 miljard EUR, wordt ver-
zelfstandigd en de afdelingen Healthcare en Consumer
Lifestyle, met een globale omzet van 15 miljard EUR,
worden samengevoegd. Ze zullen de kern van het
nieuwe Philips vormen. De beleggers reageerden alvast
positief op het nieuws en de koers van het aandeel veerde
op. De doorbraak boven de weerstand –nu steun– op
24 EUR resulteerde in een technisch aankoopsignaal.
De volgende weerstand ligt op 26 EUR en een doorbraak
boven de top van 28 EUR zou een sterk aankoopsignaal
genereren. 

CERA en dochter KBC Ancora blijven ook de komende
10 jaar verankerd in KBC Group. De bankverzekeraar
is daarmee voor een nieuwe periode van 10 jaar verze-
kerd van een stabiel aandeelhouderschap. Ook de andere
partners, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders
(AVAs), verlengden hun overeenkomst, waardoor de
groep meer dan 30% van alle KBC-aandelen groepeert.
De koers van KBC beweegt al bijna een vol jaar zijwaarts,
tussen 38 en 46 EUR. Een uitbraak uit deze range zal de
nieuwe richting bepalen. Op 40 EUR ligt de eerste steun.
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Z ilver blinkt niet meer, want de
prijs van het edele metaal zakte
onlangs tot het laagste peil van

de afgelopen 4 jaar. Die baisse heeft
uiteraard gevolgen voor de zilver-
aandelen. Ook de aandeelhouders
van Pan American Silver (11,11
USD; ticker PAAS) deelden in de
malaise, want ze zagen alle koers-
winst die werd geboekt sinds juli
2014 in rook opgaan. Dat is een beetje
verwonderlijk omdat de resultaten
van de groep over het eerste halfjaar
aan de verwachtingen voldeden, ter-
wijl de kosten zelfs onder de eigen
prognoses uitkwamen. Pan Ameri-
can Silver is niet de eerste de beste,
want de groep is de tweede grootste,
primaire zilverproducent ter wereld,
met 7 mijnen in Noord- en Zuid-
Amerika (Mexico, Peru, Bolivië en
Argentinië). De groep lijkt goed
geplaatst om de prognoses voor heel
2014 te halen, waarbij moet worden
aangestipt dat de productiekost voor
een ons zilver een flink stuk lager lag

dan een jaar eerder. Het is bovendien
een gulle dividendbetaler en dankzij
de hoge kasstromen verkeert PAAS
in een opperbeste financiële gezond-
heid. Met gerichte optiecombinaties
kunt u inspelen op een koersstijging
van het aandeel waarbij we de voor-
keur geven aan de reeksen die expi-
reren in januari 2016. Er bestaan ook
optieseries die ten einde lopen in
januari 2017, maar hierin is minder
handel.

Defensieve callspread
Koop call jan ‘1610 @ 2,30 USD
Schrijf call jan ‘1615 @ 0,75 USD
De aankoop van de call januari 2016

met strike 10 kost 230 USD voor een
standaardcontract van 100 stukken.
Dit contract gebruikt u als onderpand
voor het schrijven van de call 15 met
dezelfde afloopdatum en die operatie
brengt 75 USD in het laatje, zodat uw
inzet wordt verminderd tot 155 USD
(230 – 75). Het leuke van deze spread
is dat uw break-even –het peil waarop
u per saldo winst noch verlies boekt–
niet veel boven de huidige koers ligt,
meer bepaald op 11,55 USD. Trekt de
koers van het zilveraandeel even aan,
dan behaalt u winst en die wordt
slechts afgetopt boven 15 USD.
Bedraagt de koers van Pan American
Silver op de vervaldag minstens 15
USD, dan behaalt u de maximale winst
van 365 USD of meer dan een verdub-
beling van uw inzet. Om dat te berei-
ken, is een stijging van het aandeel ten

opzichte van het huidige niveau met
31% nodig.

Put schrijven
Schrijf put jan ‘1610 @ 1,50 USD
De premies voor beweeglijke aan-

delen zijn hoog en daarvan kunnen
schrijvers van ongedekte puts profi-
teren. Voor het schrijven (= verkopen)
van de put januari 2016 met strike 10
krijgt u een premie van 150 USD. Dat
betekent dat u per saldo slechts verlies
lijdt bij koersen lager dan 8,50 USD,
zodat u over een baissemarge van 29%
beschikt. Blijft de koers boven 10 USD,
dan kunt u op de vervaldag de premie
volledig op zak steken. 

Turbo
Koop call jan ‘1612 @ 1,50 USD
Schrijf put jan ‘1610 @ 1,50 USD
Durvers kunnen goed geld verdie-

nen met onderstaande turbo, waarmee
u een kleiner risico loopt dan via een
rechtstreekse aankoop van de stukken.
De turbo bestaat in eerste instantie uit
de aankoop van de call januari 2016
met uitoefenkoers 12 die 150 USD kost.
Die premie recupereert u volledig via
het gelijktijdige schrijven van de put
januari 2016 met strike 10 die eveneens
150 USD noteert. U stopt dus (voor
kosten) geen geld in deze combinatie.
Daalt de koers onder 10 USD, dan
neemt uw verlies toe, maar vanaf 12
USD boekt u winst en het grote voor-
deel van deze turbo is dat uw winst
niet wordt afgetopt. �

Wat is de reden voor de recente
koerssprong van Yara International?
Is het een goed moment om het aandeel
te verkopen? 

Het aandeel van Yara International
maakte bij de beursopening op 23 sep-
tember een sprong van ruim 8%, tot
340 NOK per aandeel, nadat de groot-
ste, Europese meststoffenproducent
aangaf fusiegesprekken te hebben
opgestart met de Amerikaanse sector-
genoot CF Industries Holdings. Ook het
aandeel van CF Industries steeg op
het nieuws. Het gaat, voor alle duide-
lijkheid, vooralsnog om gesprekken,

een deal is er nog niet. Op basis van
de huidige beurskapitalisatie van
beide bedrijven (elk ongeveer 13,8 mil-
jard USD) zou de fusiegroep in de
buurt komen van Potash Corp, het

grootste meststoffenbedrijf ter wereld
met een beurskapitalisatie van 29,1
miljard USD. Potash Corp is gespeci-
aliseerd in kaliummeststoffen (element
K; potash). Yara en CF Industries,

daarentegen, zijn nummer 1 en 2 onder
de producenten van stikstofhoudende
(element N) meststoffen. CF Industries
is ook nummer 3 in fosfaten (element
P) en Yara is nummer 1 in de samen-
gestelde meststoffen (NPK). Geogra-
fisch vullen beide bedrijven elkaar
goed aan. Yara zal vanaf 2015 -dankzij
een aantal overnames- 40% van de
omzet in Latijns-Amerika realiseren,
40% in Europa, 14% in Noord-Ame-
rika en 6% elders. CF Industries, daar-
entegen, is voornamelijk actief in
Noord-Amerika. De energieprijs is
een belangrijk kostenelement voor
meststoffenproducenten. De schalie-
gasrevolutie in de VS -met het bijho-
rende, goedkope, Amerikaanse gas-
zadelde Yara met een competitief kos-

Opties

Lezersvragen

OMWILLE VAN HET
RISICO VAN EEN HOGE

FUSIEPREMIE GAAT
YARA NAAR ‘VERKOPEN’

Hausse -
combinaties op
PanAmerican

Silver
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tennadeel op tegenover CF Industries.
De Noren poogden al in 2010 hieraan
tegemoet te komen met een overna-
mebod op het Amerikaanse Terra
Industries, maar die poging mislukte
na een hoger tegenbod van CF Indus-
tries. Yara lijkt ons dan ook het meest
te winnen te hebben bij een fusie en
zal allicht het meeste water in de wijn
moeten doen om CF Industries over
de streep te kunnen halen. Om fiscale
redenen zou de hoofdzetel van de
fusiegroep in Noorwegen gevestigd
zijn. Tegenwoordig gebruiken Ame-
rikaanse bedrijven wel vaker een over-
name van of fusie met een buitenlands
bedrijf om de hoofdzetel buiten de VS
te evacueren, om de belastingfactuur
te drukken. Maar de Amerikaanse
overheid wil hier tegen optreden. De
resultaten van Yara verbeterden in het
tweede kwartaal -na een continue
terugval vanaf 2012-, ironisch genoeg
onder meer dankzij de gedaalde gas-
prijzen in Europa. Omwille van het
risico op het betalen van een hoge
fusiepremie en hoewel nog niet
extreem duur -tegen 12 keer de ver-
wachte winst 2014 en een onderne-
mingswaarde van 6,5 keer de bedrijfs-
kasstroom (ebitda), verlagen we het
advies voor Yara naar verkopen
(rating 3B). Bestaande posities in CF
Industries mogen wel behouden blij-
ven (rating 2B).

Ik lees dat jullie opnieuw positief
zijn over het Nyrstar-aandeel. Ik vind
dat gokken, voor een bedrijf dat 9 %
moest betalen op de obligatielening.
Is het dan niet verstandiger om een
gok te wagen op Yahoo? 

Ons koopadvies voor Nyrstar op dit
moment is wel degelijk gebaseerd op
fundamentele redenen (zie flash in IB
39B). U mag het een ‘beredeneerde’
gok noemen, maar Nyrstar hoort uiter-
aard niet thuis in de categorie ‘goede-
huisvaderaandeel’, vandaar ook het
risicoprofiel ‘C’(rating 1C). 

Interneticoon Yahoo!was de voorbije
jaren regelmatig het strijdtoneel van
beleggersactivisten. Zo was er in 2008

Carl Icahn, die Yahoo! de mantel uit-
veegde voor het geweigerde overna-
mebod door Microsoft van 47,5 miljard
USD (de huidige marktkapitalisatie
is 40,4 miljard USD). Ook de vorige
manager (CEO), Scott Thompson, moest
in 2012 onder druk van een hedge
fund opstappen. Huidig CEO -sinds
juli 2012- is Marissa Mayer, een belof-
tevolle manager die overgekomen is
van Google. Maar ook zij slaagt er voor-
lopig niet in, ondanks een resem over-
names voor in totaal 1,3 miljard USD,
om opnieuw groei te realiseren. Yahoo
verliest marktaandeel en de adverten-
tieprijzen staan onder druk. De groeps-
winst kon de voorbije jaren toch nog
stijgen, met dank aan de participatie
in Alibaba, die Yahoo in 2005 voor 1
miljard USD kocht. Yahoo verkocht
in 2012 al voor 7,1 miljard USD aan-
delen van Alibaba en tijdens de IPO
nog eens 121,7 miljoen aandelen, waar-
door het nu nog ongeveer 16% van
Alibaba in handen heeft. De helft van
de opbrengst zal worden uitgekeerd
aan de aandeelhouders. Yahoo heeft
ook nog een participatie van 36% in
Yahoo Japan. Recentelijk kwam een
nieuwe activist, Starboard Value, op de
proppen met onder meer de aanma-
ning om concurrent AOL over te
nemen. Op het toppunt van de Ali-
baba-hype nog in Yahoo stappen, vin-
den we te laat. Dergelijke introducties
zien we steeds in de eindfase, nooit
aan het begin van een beurshausse.
Yahoo noteert bovendien duur, tegen
32 keer de verwachte winst 2015. We
bevestigen daarom ons verkoopad-
vies (rating 3B). �

Agenda

YAHOO NOTEERT TEGEN
32 KEER DE WINST

2015 DUUR 

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 6 oktober
EU: industriële importprijzen
Beurzen Bombay, Istanbul, Singapore
gesloten

Dinsdag 7 oktober
België: werkloosheid
Japan: rente
Turkije: beurs Istanbul gesloten
Yum! Brands: resultaten Q3

Woensdag 8 oktober
VS: notulen Fed-meeting
Alcoa: resultaten Q3
Arseus: tussentijdse verklaring Q3
Monsanto: resultaten Q4 2013-'14

Donderdag 9 oktober
EU: huizenprijzen
Nederland: inflatie
VS: geldhoeveelheid
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
PepsiCo: resultaten Q3

Vrijdag 10 oktober
VS: overheidsschuld
VS: import- en exportprijzen
Qrf: resultaten Q3
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Aankoop: we hebben 100 aandelen Cosan bijgekocht tegen 10,87 USD (kost 847,25 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

Zoals gevreesd en verwacht, is
het boekjaar 2013-’14 eentje om
heel snel te vergeten voor de

aandeelhouders van Asian Citrus, de
grootste Chinese sinaasappelprodu-
cent. Asian Citrus beschikt over 3 plan-
tages, Hepu, Xinfeng en Hunan, samen
goed voor in totaal bijna 4 miljoen
sinaasappelbomen. Daarnaast is de
groep ook eigenaar van de fruitver-
werkingsbedrijf Behai Perfuming Gar-
den Juice Company (BPG; 42% van de
groepsomzet). Hoewel er de voorbije
jaren flink wat bomen zijn bijgekomen,
daalde de totale sinaasappelproductie
toch met bijna 10%, tot 197.467 ton.

Een gevolg van slechte weersomstan-
digheden, heraanplantingen op de
Hepu-plantage en de schade veroor-
zaakt door de tyfoon Rammasun.
Omdat ook de gemiddelde verkoop-
prijs van sinaasappelen zowat 10%
lager lag, zakte de omzet met 14,4%,
tot 1,27 miljard renminbi (RMB) of
120,4 miljoen pond (GBP). Door de
verdere toename van de kosten met
15% maakten de winstmarges een
spectaculaire duik. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) dook van 53 naar 7,5
miljoen GBP en de winst van 3,5 pence
(PNC) van het boekjaar 2012-’13 werd
een recurrent (zonder eenmalige ele-

menten) nettoverlies van -0,4 PNC
voor boekjaar 2013-’14. 

De koersprestatie van het aandeel
de afgelopen jaren is ronduit drama-
tisch en volgt de neergang in de resul-
taten. Er is sprake van een extreme
onderwaardeerding op basis van een
cashpositie per aandeel van 14,4 PNC
(pence; hoger dan de beurskoers) en
een koers/boekwaardeverhouding
van amper 0,2. Alle ingrediënten voor
herstel zijn aanwezig, maar het zal tijd
vergen. We wijzen dus nog eens op
de langere beleggingshorizon en het
meer dan gemiddelde risico (rating
1C). �

Asian Citrus: meer cash dan koers

+9,3%


