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M et wat overdrijving kunnen
we dit nummer een energie-
special noemen, met maar

liefst vier artikels over energiebe -
drijven: Polarcus (p. 4), SBM Off-
shore (p. 5), Technip (p. 6) en Cameco
(p. 7). Technip promoveren we zelfs
naar de Inside Selectie, na het bod
dat het Franse bedrijf heeft uitge-
bracht op de portefeuillewaarde CGG
(lees ook p. 2-3). De opzet is CGG
later in de voorbeeldportefeuille te
vervangen door Technip. 
Nochtans blijft de olieprijs dalen de

afgelopen maanden. Sinds juni is de
Brent-olie bijna aanhoudend gezakt,
van 115 USD per barrel (vat) naar
minder dan 80 USD. Een val van meer
dan 30%. Vandaar de consolidatie-
koorts onder de oliedienstenbedrij-
ven. Na het bod van Halliburton op
Baker Hughes is er
nu het Franse ver-
haal Technip-CGG. 
De rapporten die

uitgaan van een
verdere daling van
de olieprijs zijn tal-
rijk. De argumenten
hebben zowel betrekking op de
vraag als het aanbod. Door een trager
dan verwachte groei in Europa en
Azië werd de vraag voor 2015 met
300.000 vaten per dag verminderd.
In China zien we de traagste toe-
name in de vraag sinds bijna een
kwarteeuw. Anderzijds is er de scha-
lieboom in de Verenigde Staten,
waardoor dat land de grootste olie-
producent ter wereld is. Bovendien
hoeft het volgend jaar nog maar een
vijfde van zijn consumptie in te voe-
ren. Dat is het laagste cijfer in bijna
vijftig jaar.

Blijvende dominantie
Kan de olieprijs dus enkel maar een

verdere duik maken? Niet noodzake-
lijk. De productiekosten van olie zijn
allang niet meer wat ze tien of twintig
jaar geleden waren. Voor schalieolie
bedragen die gemiddeld 75 à 80 USD
per vat, voor teerzanden is dat 90 USD
en voor sommige diepzeeprojecten
zelfs 100 USD. Die projecten worden
dus één voor één onrendabel als de
olieprijs verder naar beneden tuimelt.
Bovendien dreigt de begroting van
landen zoals Iran en Rusland volledig
te ontsporen als de olieprijs blijft zak-
ken. Die landen en die productieme-
thoden hebben dus absoluut geen baat
bij een verder dalende olieprijs, vooral
niet als die jaren onder 80 USD per vat
zouden blijven.
Hoe leuk een olieprijsval op korte

termijn ook is, zo
nefast kunnen de
gevolgen op lange
termijn zijn. Onder
meer de World Oil
Outlook geeft aan dat
fossiele brandstoffen
(olie, gas en steen-

kool) nog decennialang dominant zul-
len zijn om te voldoen aan de energie-
vraag. Een aanhoudend lagere olieprijs
zou tot gevolg hebben dat flink wat
investeringen worden geschrapt, zodat
de productiecapaciteit en de reserves
weer onder druk dreigen te komen.
Het is nu vooral uitkijken naar hoe het
sleutelland Saoedi-Arabië (gemiddelde
productiekostprijs van 27 USD per vat
en met gigantische reserves) zal han-
delen op de OPEC-conferentie, die
donderdag begint. Voorlopig liet het
land – wellicht om politiek-strategische
motieven – begaan. �
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De Franse oliedienstenspeler
Technip (lees ook p. 6) heeft
een bod van 1,47 miljard EUR

of 8,3 EUR per aandeel uitgebracht op
CGG. Voorlopig heeft CGG dat bod
naast zich neergelegd. De raad van
bestuur vindt dat het onvoldoende is.
Niet dat CGG niet wil praten. Het
management van Technip zoekt een
‘constructieve dialoog’ en de Franse
overheid, die via enkele fondsen aan-
deelhouder is van beide vennoot-
schappen, zou ook voorstander zijn
van een deal.
De markt denkt ook dat de kans op

slagen meer dan 50% is, aangezien de
koers van CGG in de buurt van de

biedprijs ligt. Dit verhaal kan duidelijk
nog alle kanten uit: van het intrekken
van het bod door Technip omdat dia-
loog onmogelijk blijkt, tot een hoger
bod of een hoger tegenbod van een
derde partij (Schlumberger wordt her
en der vermeld). We verlagen welis-
waar het advies naar houden/afwach-
ten (rating 2B), maar wachten met
vertrouwen de verdere ontwikkelin-
gen af. CGG blijft dus tot nader order
in de voorbeeldportefeuille.

LVMH: adviesverlaging
LVMH is de jongste weken goed op

dreef. De Franse luxeketen herstelt
zich na de meevallende trading-
update over het derde kwartaal en het
vooruitzicht op de uitstap uit Hermès
International (tegen 20 december).
Door de koersstijging zijn we gena-
derd tot op 5% van onze faire waarde
van 146 EUR voor het aandeel. Tegen
bijna 20 keer de verwachte winst voor
2014 en meer dan 10 keer de verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
loopt de waardering weer op. Vandaar
de adviesverlaging naar houden
(rating 2A). 

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Vertrouwen in bod op CGG

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+9,1% +57,8% +73,5%
+6,1% +63,6% +46,1%

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

VOLKSWAGEN WORDT 
ERG LAAG GEWAARDEERD

DOOR DE MARKT.

Aankoop: we hebben 125 aandelen Cosan bijgekocht tegen 9,03 USD (kost 917,7 EUR); we kopen 75 aandelen Lafarge tegen maximaal 54,25
EUR;  75 aandelen Fred Olsen Energy bij tegen maximaal 73 NOK; 75 aandelen First Quantum Minerals bij tegen maximaal 17,75 CAD;  125
aandelen Umicore tegen maximaal 32,20 EUR en 250 aandelen GlaxoSmithKline tegen maximaal 1425 pence (PNC)
Verkoop: -
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Thrombogenics: geduld nodig
De jongste jaren werd er veel lawaai

gemaakt rond Thrombogenics,maar
tegenwoordig is het stil rond het Leu-
vense biotechbedrijf. Zo succesvol de
klinische prestaties van het middel
tegen oogziekten Jetrea waren, zo
teleurstellend zijn de commerciële
prestaties tot nog toe. De trading-
update over het derde kwartaal leerde
enkel dat het management vasthoudt
aan de doelstelling om tegen 2016
winstgevend te zijn in de Verenigde
Staten, met 30 miljoen EUR aan ver-
kopen. Tegen 2019 mikt het op 100 mil-
joen EUR aan verkopen. Een minder
punt was het verbranden van 12,2 mil-
joen EUR in het derde trimester (8 mil-
joen in het tweede kwartaal), waardoor
de cashpositie op 30 september naar
136,6 miljoen EUR (3,8 EUR per aan-
deel) was gezakt. 
Anderzijds blazen de shorters steeds

verder de aftocht en kon het bedrijf
positieve reacties voor Jetrea ontlok-
ken bij de American Academy of
Ophtalmology in Chicago. Er is dui-
delijk geduld nodig, maar de kans is
groter dat het Thrombogenics-aan-
deel in 2015 aangenaam dan onaan-
genaam zal verrassen. Vandaar het
advies ‘houden/afwachten’ (rating
2C). 

Volkswagen: manifeste achter-
blijver
We kunnen niet ontkennen dat we

van het aandeel van Volkswagen dit
jaar meer hadden verwacht. Gelukkig

hebben we tegen 156,25 EUR aandelen
bij kunnen kopen. Het Duitse concern
heeft de sterke troef van marktleider
in China, de grootste automarkt ter
wereld. VW heeft nu beslist de capa-
citeit geleidelijk op te voeren, zodat
tegen 2018 jaarlijks meer dan de voor-
ziene 4 miljoen wagens kunnen wor-
den gebouwd. 

Toch wordt het aandeel erg laag
gewaardeerd tegen amper 7,5 keer de
verwachte winst voor 2015, tegen 0,8
keer de verwachte boekwaarde en
tegen minder dan 7 keer de verwachte
verhouding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda). Het advies blijft uiteraard
koopwaardig (rating 1B). �

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: koersherstel na beter dan
verwachte kwartaalresultaten 

� Barco: trading-update liet geen
beterschap zien 

� Bolloré: doet bod op Havas met
aandelenruil; ebolapaniek wat weggeëbd

� Coca-Cola: overnamespeculatie doet de
koers opveren

� Cosan: extreme koersdaling; positie
aangevuld

� Henkel: verhoging winstmarge leidt tot
koersopleving

� Inditex: gemengde halfjaarresultaten 
� LVMH: adviesverlaging door koersklim
(zie boven) 

� SABMiller: halfjaarcijfers iets onder de
verwachtingen; geen negatieve
koersreactie; weldra bespreking

� Volkswagen pref.: kwartaalcijfers beter
dan verwacht (zie boven) 

� Yum! Brands: vooruitzichten vierde
kwartaal teleurstellend

Energie
� CGG: spectaculair koersherstel na
meevallende kwartaalcijfers; geen
kapitaalverhoging

� Fred Olsen Energy: koers probeert weg
te raken van bodem; aankooplimiet

� Petrobras: corruptieschandaal weegt op
koers 

� Uranium Participation: mooi koersherstel
door opgeveerde uraniumprijs 

Goud en metalen
� ArcelorMittal: kwartaalcijfers vielen
zeker niet tegen; nog geen echt
koersherstel

� First Quantum Minerals: kwartaalcijfers
ongunstig onthaald; aankooplimiet 

� Vale: koers onder druk door verdere
daling ijzerertsprijs

Landbouw
� Asian Citrus: tegenvallende prognoses
winterproductie zorgen voor nieuwe
koersval 

� Deere & Company: kwartaalresultaten op
26 november

� Nutreco: koers blijft boven verhoogd bod
van SHV (44,50 EUR per aandeel) 

� Syngenta: cijfers in lijn met de
verwachtingen

� Tessenderlo: eindelijk toelating voor
kapitaalverhoging

Vergrijzing
� Sanofi: enkele successen in pijplijn, maar
twijfel rond diabetes blijft 

� Thrombogenics: weinig nieuws bij
kwartaalupdate (zie elders)

� Tubize (fin): koersdruk; verkoop
Amerikaanse dochter Kremers Urban
mogelijk in gevaar door nieuwe
regelgeving FDA



ENERGIE

Polarcus

Polarcus, de Noorse specialist in
seismische diensten in 3D,
rondde de private plaatsing van

162,6 miljoen nieuwe aandelen tegen
1,4 NOK per aandeel af. Het aantal uit-
staande aandelen steeg naar 670 mil-
joen (+32%). Het plan om aan de
bestaande aandeelhouders, tegen
dezelfde voorwaarden, een bijko-
mende schijf van 25 miljoen aandelen
aan te bieden, werd afgevoerd aange-
zien de koers sinds de bekendmaking
van de kapitaalverhoging onder de
intekenprijs noteert. De kapitaalver-
hoging werd onvermijdelijk na een
dubbele verlaging van de verwachte
bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2014:
in augustus van 230 à 250 miljoen USD
naar 200 miljoen USD, en begin oktober
verder naar 140 à 150 miljoen USD. 
Polarcus had eind september een 

nettoschuldpositie van 609 miljoen
USD en de schuldconvenanten verei-
sen bepaalde minimale ebitda-cijfers
in functie van de interestlasten. Positief
is dat de opgehaalde 35 miljoen USD
meetelt als ebitda voor de heronder-
handelde schuldconvenanten. Zowat
de volledige bedrijfstop en raad van
bestuur nam deel aan de kapitaalver-
hoging en JP Morgan – via One Equity
Partners – verhoogde zijn positie van
16,9% naar 21,2%. 
De oorzaak voor de lagere ebitda-

verwachting is uiteraard de snel ver-
slechterende situatie in de oliedien-
stensector, waaraan ook seismisch
onderzoek niet ontsnapt. Polarcus kon-
digde eensklaps een forse herstructu-
rering aan, waardoor de jaarlijkse kos-
tenbasis met 35 miljoen USD zal dalen,
een vermindering met ruim 8%. Het
bedrijf kon de jongste tijd uitpakken
met nieuwe opdrachten en het order-
boek dikte fors aan, van een magere
155 miljoen USD begin augustus naar
325 miljoen USD half november. Het
grootste nieuwe contract – met een
geschatte waarde van 70 tot 80 miljoen
USD – behelst een lucratieve opdracht
van 4 maanden in de buurt van het
Russische eiland Sakhalin. Door de
wederzijdse economische sancties tus-
sen Rusland en de westerse landen
vrezen analisten een annulatie van de
opdracht, maar Polarcus bevestigde
dat zich onder het huidige sanctie -

regime geen probleem stelt. 
De moeilijkere marktomgeving ver-

taalde zich in het derde kwartaal in
een lagere omzet van 114,3 miljoen
USD: -14,5% tegenover het derde
kwartaal vorig jaar en -16,9% tegen-
over het vorige kwartaal. Na negen
maanden bedraagt de omzet 373,4 mil-
joen USD, 8,7% minder dan in 2013.
Operationeel blijft de moderne vloot
sterk presteren, waardoor de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) behoorlijk stand-
hield: -23,7%, tot 43,4 miljoen USD
(ebitda-marge gestegen van 44% naar
44,2%) en na negen maanden -17,5%,
tot 133 miljoen USD (ebitda-marge
gedaald van 39,4 naar 38,3%). Dit vol-
stond echter niet om het eerste netto -
verlies sinds het vierde kwartaal van
2012 (-8,9 miljoen USD of -0,12 NOK
per aandeel) te vermijden. Na negen
maanden is er nog een lichte winst van
1,1 miljoen USD (0,014 NOK per aan-
deel), tegenover nog 36,1 miljoen USD
winst vorig jaar (0,48 NOK per aan-
deel). �

Conclusie
Het algemene pessimisme rond olie-

dienstenaandelen, gekoppeld aan zor-
gen over de schuldconvenanten en de
blootstelling aan Rusland, duwden
het aandeel heel fors terug. Op langere
termijn zien we flinke herstelkansen
voor een bedrijf waarvan de onder -
nemingswaarde is teruggevallen tot
nauwelijks 60% van de vervangings-
waarde van de ultramoderne vloot. 

4

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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SBM Offshore

De oliedienstenspeler SBM Off-
shore kwam een aantal weken
geleden op ons radarscherm.

Het bedrijf heeft moeilijke jaren achter
de rug, maar het staat mogelijk op een
keerpunt. Een van de narigheden die
de koers van SBM de jongste jaren
heeft gedrukt, was een smeergeld -
affaire, die tussen 2007 en 2011 plaats-
vond. Voor die onverkwikkelijke
affaire onder het vorige management
liepen juridische procedures bij het
Nederlandse Openbaar Ministerie en
het US Department of Justice. SBM
had 240 miljoen USD of zowat 0,9 EUR
per aandeel opzijgezet. Er is nu ein-
delijk duidelijkheid over de omvang
van de boete, want er is een schikking
getroffen. En die valt mee: de schik-
king bestaat uit een betaling van 240
miljoen USD of het voorziene bedrag.
Het kan dan ook uit eigen middelen
worden betaald en bovendien kan de
betaling in termijnen gebeuren (laatste
tranche van 70 miljoen USD op 
1 december 2016). Een belangrijke
onzekerheid is daarmee uit de weg
geruimd en bovendien valt het bedrag
mee. 
Maar daarmee zijn nog niet alle pro-

blemen van de baan. De smeergeldaf-
faire sloot SBM tot nog toe uit van pro-
jecten op de uiterst lucratieve, Brazi-
liaanse markt (topklant Petrobras). De

schikking betekent dat opnieuw
gesprekken kunnen worden aange-
knoopt met de Braziliaanse autoritei-
ten, maar de Brazilianen houden de
deur (voorlopig?) dicht. Een ander aan-
dachtspunt is de nettoschuldpositie
van 2,1 miljard EUR of 3,5 à 4 keer de
recurrente (zonder eenmalige elemen-
ten) bedrijfskasstroom (rebitda). Dat
is zelfs wat boven de huidige beurs-
kapitalisatie. Een kapitaalverhoging
de komende jaren uitsluiten mogen
we dus niet. Tot slot is er natuurlijk de
forse daling van de olieprijs de afge-
lopen maanden. Het is afwachten in
welke mate dit de appetijt van klanten
voor nieuwe projecten zal beïnvloeden
en dus het vrij rooskleurige beeld nog
zal vertroebelen. 
SBM zelf gaf enkele maanden gele-

den aan tachtig nieuwe projecten te
verwachten de komende vijf jaar,
waarvan marktleider SBM er een vijf-

tigtal actief zal opvolgen. Voor dit jaar
wordt nog op twee nieuwe FPSO-pro-
jecten gemikt. In essentie heeft SBM
een dubbele activiteit als toeleverancier
aan de olie- en gasindustrie. Vooreerst
het onderwerp, de bouw en de leve-
ring van offshore im- en exportter-
minals en zogenaamde FPSO’s. Dat
zijn omgevormde olietankers, waarin
olie of gas wordt opgeslagen, afkom-
stig van een vast of drijvend produc-
tieplatform dat zelf geen opslagcapa-
citeit heeft. Daarnaast is er de leasing-
activiteit van productie- en opslagsys-
temen, waarvan SBM eigenaar is. 
Dit jaar wordt nog een overgangs-

jaar, maar tegen 11 keer de verwachte
winst 2015, een koers-boekwaarde-
verhouding van 1,1 en een verwachte
verhouding ondernemingswaarde
(ev) ten opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 9 oogt het aandeel
goedkoop en draagt de waardering
nog de sporen van de voorbije, moei-
lijke jaren. Referentie-aandeelhouder
HAL Trust trok de voorbije maanden
de positie in SBM in elk geval op van
13,4 naar 15,0%. �

Conclusie
Langzaam maar zeker klaart de

hemel weer op voor SBM Offshore.
Met de meevallende hoogte van de
boete hebben we een extra reden tot
voorzichtig optimisme. Gezien de vele
onzekere factoren is dit tot nader order
nog geen aandeel voor de goede huis-
vader-belegger.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Technip

Technip haalde vorige week het
financiële nieuws met een bod
van 1,47 miljard EUR op CGG.

Een bod dat werd afgewezen en de
koers van Technip verder deed terug-
vallen. Nochtans broedt de Franse
oliedienstenspeler al een aantal maan-
den op het CGG-dossier. Zeker na de
meevallende kwartaalcijfers van CGG
voor het derde trimester nam men bij
Technip contact op met Jean-Georges
Malcor, de CEO van CGG. Die gaf niet
thuis, maar toen Halliburton op Baker
Hughes bood, besliste CEO Thierry
Pilenko een concreet bod uit te bren-
gen en op te roepen tot een construc-
tieve dialoog, die blijkbaar door de
Franse overheid wordt gesteund.
Technip wil duidelijk uitgroeien tot
de Europese consolidator in de sector.
Pilenko is trouwens de voormalige
CEO van Veritas, waarmee CGG
fuseerde in 2007. Hij kent dus wel
degelijk de business en zelfs het bedrijf.
Technip is een toonaangevende spe-

ler met belangrijke troefkaarten. Een
eerste is het brede activiteitenterrein.
Technip heeft vooreerst een Off-
shore/Onshore-afdeling. Offshore
heeft betrekking op de installatie van
boorplatforms op zee, Onshore hoofd-
zakelijk op LNG en schaliegas. Daar-
naast is er de afdeling Subsea, die slaat
op flexibele pijpleidingen. Bijna alle

nationale en internationale olie- en
gasreuzen behoren tot het klantenbe-
stand van het Franse oliedienstenbe-
drijf, waaronder Exxon Mobil, Total,
BP en Petrobras. Een tweede troefkaart
is de wereldwijde aanwezigheid. Tech-
nip is actief op alle continenten, en dat
al decennialang. 
De resultaten voor het derde kwar-

taal waren solide, al kunnen we
natuurlijk niet voorbij aan de krim-
pende winstmarges. De groepsomzet
na negen maanden bedraagt 7,9 mil-
jard EUR (4,3 miljard Offshore/On -
shore en 3,6 miljard Subsea), een toe-
name met 16,2% tegenover dezelfde
periode januari-september van vorig
jaar. Ondanks die fraaie omzetstijging
zakte het bedrijfsresultaat (ebit) zelfs
met 4,7%, tot 601,4 miljoen EUR of
een daling van de operationele (ebit)
marge van 9,3 naar 7,6% op groeps-
niveau met 5,3% (binnen de aange-

paste vork van 5 à 6%) voor Off-
shore/Onshore en 12,2% voor Subsea.
Geruststellend is dat het orderboek
met 19,3 miljard EUR dicht bij het
recordcijfer van 19,9 miljard EUR eind
juni blijft en 31% hoger ligt dan een
jaar geleden. 
De bedrijfstop blijft voor het volle-

dige boekjaar bij een ebit-marge van
minstens 12% bij een omzet tussen 4,6
en 4,9 miljard EUR voor Subsea. Voor
Offshore/Onshore ligt de omzetprog-
nose voor dit jaar in de vork 5,55 tot
5,8 miljard EUR en een ebit-marge tus-
sen 5 à 6%. Voor 2015 blijft Technip
optimistischer voor Subsea met een
stijging van de marges richting 15 
à 17% en een omzet boven 5  mil jard
EUR. Voor Offshore/Onshore
bedraagt de omzetverwachting circa
6 miljard EUR, maar met stabiele mar-
ges. Tegen 14 keer de verwachte winst
voor 2014 en amper 6 keer de verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
is het aandeel goedkoop, vooral gezien
de verwachte winstgroei voor 2015. �

Conclusie
Het is uiteraard afwachten of de

overname van CGG zal doorgaan. We
schatten de kansen toch boven 50%.
We nemen het aandeel weer op in de
Inside Selectie, waarmee we aangeven
dat we er een ernstige kandidaat voor
de voorbeeldportefeuille in zien. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 25 NOVEMBER 2014
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Cameco

De Canadese uraniumproducent
Cameco is actief in de Ver-
enigde Staten, Canada en

Kazachstan en staat in voor ongeveer
15% van de wereldwijde mijnproduc-
tie. De groep onderscheidt zich van de
meeste sectorgenoten met relatief lage
productiekosten, zodat het in moeilijke
marktomstandigheden toch nog ope-
rationeel winstgevend kon blijven. Het
derde kwartaal was daarop een uit-
zondering, maar dat had te maken met
afboekingen. De partners in het Global
Laser Enrichment-project van GE-Hita-
chi, waarin Cameco 24% bezit, beslisten
daar voorlopig niet mee door te gaan.
Daarom moest Cameco 184 miljoen
Canadese dollar (CAD) afschrijven op
de waarde van het project. Samen met
de afschrijving op een andere partici-
patie leidde dat tot een nettoverlies van
146 miljoen CAD. 
Exclusief waardeverminderingen,

valuta-effecten en andere niet-opera-
tionele lasten was er een aangepaste
winst van 93 miljoen CAD, 55% minder
dan een jaar eerder. Ondanks de daling
op jaarbasis lag het cijfer wel boven de
consensusverwachting. Na drie kwar-
talen in 2014 staat de aangepaste winst
op 207 miljoen CAD, wat 30% minder
is dan een jaar eerder. In juli daalde de
prijs van een pond uraniumoxide
(brandstof voor kerncentrales) naar 28

USD, het laagste niveau sinds 2005. Ter
referentie: in 2007 was dit nog bijna 140
USD en net voor de kernramp in
Fukushima (maart 2011) schommelde
de uraniumprijs rond 75 USD. 
De contractprijs ligt wel hoger dan

de prijs op de spot market (directe leve-
ring), maar maakte wel dezelfde evo-
lutie door. In het derde kwartaal lagen
de gemiddelde spotprice en contract-
prijs op respectievelijk 31,8 en 44,3 USD.
Omdat Cameco vooral met langeter-
mijncontracten werkt, realiseerde het
een gemiddelde verkoopprijs van 45,87
USD. Daar stond een totale productie-
kostprijs van 26,64 USD tegenover. 
Tussen juli en september veerde de

spotprice met een kwart op en die
beweging zette zich de jongste weken
verder door. De directe aanleiding was
de goedkeuring om twee Japanse
nucleaire reactoren weer op te starten.
Na de ramp werden de 48 reactoren

op non-actief gezet en verwacht wordt
dat er de komende maanden nog meer
worden heropgestart. Japan kan niet
zonder kernenergie want de invoer
van steenkool en vloeibaar aardgas
(LNG) pleegt een aanslag op de begro-
ting. 
Operationeel is de sociale onrust bij

McArthur River/Key Lake opgelost.
Cameco schroefde de productieprog-
nose voor het volledige boekjaar wel
terug naar 22,6 tot 22,8 miljoen pond
(was 22,8 tot 23,3). Daardoor zal de
omzet tot 5% lager uitkomen dan in
2013. Nog het vermelden waard is dat
Cameco ook een belastingclaim van
de Canadese fiscus boven het hoofd
hangt. Die beweert dat de groep belas-
tingen ontdook door een deel van de
inkomsten af te leiden naar Zwitser-
land. Cameco heeft daarvoor al een
provisie genomen. Het sloot het derde
kwartaal af met een cashpositie van
508 miljoen CAD en een langetermijn-
schuld van 1,49 miljard CAD. �

Conclusie
Binnen het beperkte universum van

de grote uraniumproducenten is
Cameco de meest defensieve keuze
vanwege de lage productiekosten. Het
aandeel blijft tegen 1,6 keer de boek-
waarde nog altijd goedkoop. We ver-
wachten een herstel met vallen en
opstaan. Samen met de hangende
belastingclaim maakt dit dat we de
hoogste risicorating handhaven. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig 
Risico: hoog
Rating: 1C
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ECB wil nieuwe
aankopen

Wat moet er gebeuren als de
traditionele monetaire ingre-
pen ontoereikend blijken?

Dat is de vraag die menig centraal ban-
kier zich vandaag stelt. Mario Draghi,
het hoofd van de Europese Centrale
Bank (ECB), kondigde de voorbije week
in Duitsland nieuwe aankopen aan.
Tot op heden heeft de ECB meer ver-
bale tussenkomsten gedaan dan echte.
De kans is groot dat zo’n aanpak niet
langer zal volstaan. De euro (EUR) ver-
loor natuurlijk terrein op de wissel-
markt, maar niet zoveel als verwacht.
Hij gaf slechts 0,1% prijs tegenover de
dollar (USD).
Intussen heeft Japan eveneens zijn

monetaire aanpak versoepeld, in
afwachting van vervroegde verkiezin-
gen. Het land verkeert alweer in reces-
sie, ondanks de gulheid waarmee de
Bank of Japan vers geld uitdeelde. De
yen (JPY) stortte 1% in, wat natuurlijk
de voornemens van de ECB in de war
bracht. Beide centrale banken wakkeren
met hun ingrepen de wisseloorlog aan.
Het is dan niet verwonderlijk dat
andere instellingen op hun beurt maat-
regelen treffen.

Chinese verrassing
Dat gebeurde in China. De monetaire

autoriteit verraste de wereld met een
rentedaling van 0,25%. Officieel moest
ze de vertragende groei aanzwengelen.

Maar die daling is te gering om een
trendommekeer te bewerkstelligen. De
Chinese regering handelt altijd prag-
matisch. Ze beseft dat ze de groei alleen
kan stimuleren door het interne ver-
bruik te vergemakkelijken. Ze heeft
dan ook een gepaste maatregel getrof-
fen: kleine bankinstellingen die kre-
dieten aan kleine en middelmatige
ondernemingen verschaffen, mogen
hun rentetarieven binnen bepaalde per-
ken vrij bepalen. Tot voor kort was hun
marge tot 0,1% gelimiteerd. Vandaag
is die marge verdubbeld. Op die manier
kunnen die kleinere banken gemakke-
lijker spaargelden aantrekken, om ze
nadien aan kleine ondernemingen door
te spelen. Daarvoor was dus geen ren-
tedaling nodig.

De rentedaling viseert een totaal
andere doel. Ze moet de opwaardering
van de yuan (CNY) intomen en het
competitief voordeel verminderen dat
Japan met zijn monetair beleid probeert
te verkrijgen. Natuurlijk heeft de Chi-
nese beslissing de markten niet onbe-
roerd gelaten. De reactie was het
hevigst voelbaar op de grondstoffen-
markten, waar de prijzen in de hoogte
vlogen. Zo steeg de olieprijs opnieuw
tot boven 80 USD het vat.

Zwevende roebel
De Russische roebel (RUB) zweeft

vrij sinds een tiental dagen. De centrale
bank zal nog wel op de markt tussen-
komen, maar ze verdedigt geen spil-
koers meer, zoals vroeger. Voortaan
moeten speculanten de gevolgen van
koersschommelingen zelf torsen.
Samen met het herstel van de olieprijs
klom de RUB fors hoger de afgelopen
week. Hij herwon niet minder dan 4,1%
in een week tijd, iets meer dan de olie-
prijsstijging.
De overige grondstoffenmunten

deden het erg goed, allemaal gerug-
gensteund door de stijgende grond-
stoffenprijzen. De Zuid-Afrikaanse
rand (ZAR) klom 2,7% hoger, de Cana-
dese dollar (CAD) 1,2%, zijn Australi-
sche naamgenoot (AUD) 0,6%. De
Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) volgde
de trend en steeg met 1%. Ook de Bra-
ziliaanse real (BRL) zette zijn opmars
verder en herwon probleemloos 3%.

Exotische munten in trek
De monetaire gebeurtenissen beïn-

vloedden de kapitaalmarkt, waar heuse
verschuivingen plaatsvonden. De alge-
mene trend bleef echter neerwaarts
gericht. In de hoofdmunten waren er
tot driemaal meer dalende stukken dan
omgekeerd. De meeste soevereine emit-
tenten presteerden goed. Hun papier
is steeds meer gewild, niet alleen door
financiële instellingen die ze in pand
kunnen geven om allerhande andere
transacties te dekken, maar ook door
institutionele beleggers die voor zeker-
heid opteren. Bedrijfspapier bleek meer
succes te hebben dan rommelpapier.
Obligaties in exotische munten waren
in het algemeen erg in trek. Alle stukken
in ZAR wonnen terrein.

Obligaties
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Bruisende primaire markt
De primaire markt blijft van activiteit

bruisen. Naast de banken dagen nu
meer en meer Chinese emittenten op.
Die geven zowel in CNY als in USD
uit. Koploper is Alibaba (A+), dat 5,75
miljard USD ophaalde met een vijftal
uitgiften. Ze werden op een mum van
tijd onderschreven en noteren nu al
boven hun intekenprijs op de grijze
markt. Russische emittenten die niet
langer op de kapitaalmarkt in westerse
munt mogen uitgeven, hebben een
uitweg gevonden. Ze brengen stukken
in RUB uit, rechtstreeks op de westerse
markten. Credit Bank of Moscow (B1)
is de eerste die zich hieraan waagde.
De bank bracht 5 miljard RUB uit en
het stuk zal op de beurs van Dublin
noteren. De lening draagt een bijzon-
der gulle halfjaarlijkse coupon van
16,5%.

Traditioneler zijn de leningen van
LVMH (A+) en Rabobank (AA-) in
AUD. Beide stukken zijn keurig
geprijsd. Gelet op het herstel van deze
marktsegmenten zijn er zo goed als
geen alternatieve stukken voorhanden,
als men geen lagere kwaliteit kiest
natuurlijk. De meeste uitgiften in EUR
richten zich tot kapitaalkrachtige
beleggers. Alleen Crédit Agricole
(AAA) brengt een lening in kleine cou-
pures uit. Het gaat om een gedekte
lening, gewaarborgd door een porte-
feuille hypotheken. Het stuk werd
goed onthaald en noteert lichtjes boven
zijn inschrijvingsprijs.
Mercialys (BBB), de Franse vast-

goedgroep, brengt een achtjarige
lening uit waarvan de opbrengst
bestemd is om oudere leningen op te
kopen. De voorwaarden zijn bijzonder
scherp gesteld. Een beter rendement

is alleen verkrijgbaar bij Russische
debiteurs. Fluxys (zonder rating), de
Belgische beheerder van ’s lands gas-
infrastructuur, geeft twee langlopende
leningen uit waarvan het extra ren-
dement overeenstemt met een BBB-
rating. Ze zijn weggelegd voor wie op
zoek is naar een recurrente coupon.
Alleen Spaanse of Italiaanse emitten-
ten overtreffen dat rendement.
BASF (A+) in GBP is enkel verant-

woord voor wie ponden effectief
benut. Technisch is niet veel aan te
merken op dit stuk. Nestlé (AA), in
USD, is geschikt voor wie USD te her-
beleggen heeft. We raden die munt
echter niet aan. Noteer dat er 29 dagen
verlopen interesten te vergoeden zijn
bij de nieuwe schijf van Berlin-Han-
nover Hypobank (A2) in EUR, 149
dagen bij PSHypo 2023 (Aaa) en 56
bij PSHypo 2026 in CHF. �

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

2

1

1

2

25 NOVEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN



10

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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