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Vorige week donderdag was een
tegenvaller voor de Chinese eco-
nomie. De maandelijkse peiling

van Markit leverde voor China een
PMI voor de industriële component
van 50,0 op (index van de aankoop -
directeuren of Purchasing Managers).
Precies dat cijfer van 50 is cruciaal.
Daarboven is sprake van groei, een cij-
fer onder 50 wijst op het krimpen van
een economie. Voor China betekent
dat dus dat er sprake is van een stag-
natie in de industrie. En kijk, vrijdag
kreeg we de prompte reactie van de
Chinese centrale bank met een rente-
verlaging, de eerste sinds 2012. 

Nooit is er het afgelopen decennium
zo veel twijfel geuit over de op één na
grootste econo-
mie ter wereld
als het afgelopen
jaar. Met als
hoogtepunt – of
dieptepunt, zo u
wilt – het rapport
van de Conference Board in oktober,
die een zeer negatief toekomstbeeld
schetste voor de Chinese economie.
Volgens het rapport zal de Chinese
economie het komende decennium
scherp terugvallen. Voor de periode
2015-2019 mikt Conference Board nog
op een gemiddelde groei van 5,5%, ten
opzichte van 6,6% bij het Internationaal
Monetair Fonds en 7,0% bij de Wereld-
bank. Voor het lustrum daarna – de
periode 2020-2025 – ziet de Conference
Board de groei verder zakken tot 3,9%,
tegenover 5,9% bij de Wereldbank. 

Uitbodeming
Dat pessimisme staat toch wel in

schril contrast met de evolutie van de
Chinese beurzen zelf. Er komt steeds
meer bevestiging dat de zware beren-
markt (dalende beurstendens) daar
afgelopen is. De Shanghai Composite-

index explodeerde tussen 2005 en 2007
van afgerond 1000 naar 6000 punten.
Om dan eind 2008 de duik naar minder
dan 2000 punten te maken. Even was
er in 2009 een herstel tot net boven 3000
punten, maar sinds 2010 was er
opnieuw een vervelende en dus lang-
durige daling, waarbij we opnieuw
naar 2000 punten zijn gezakt. Na de
renteverlaging staat de index terug
boven 2500 punten en lijkt het proces
van uitbodeming afgerond.

Het sentiment ten aanzien van de
groeilanden in het algemeen en China
in het bijzonder was wellicht te negatief
geworden. Trackers als DB-X Trackers
Harvest CSI300 China (28,6 USD op
NYSE met ticker ASHR; Isin-code

US2330518794)
of een beursge-
noteerd gesloten
beleggingsfonds
als China Fund
(21,8 USD op
NYSE met ticker

CHN; décôte van 9% op intrinsieke
waarde; Isin-code US1693731077) bie-
den dan ook kansen de komende
maanden en jaren.

We hadden ook beloofd om Chinese
waarden met een notering op Wall
Street of andere westerse beurzen te
bekijken. Voor de voorbeeldportefeuille
lonken we naar de grootste Chinese
bank en ook grootste gewicht in de
Shanghai Composite-index (5,2%),
Industrial & Commercial Bank of
China, afgekort ICBC (zie Flash p. 7).
De basisnoteringen zijn in Sjanghai
(code 601398) en Hongkong (code
1398), maar er is ook een notering op
New York (OTC-segment; ticker
IDCBY; Isin-code US4558071076) met
voldoende handelsvolume om het op
te nemen. Het zijn zogenoemde ADR’s,
waarbij elk deelbewijs slaat op 20 ICBC-
aandelen in Sjanghai en Hongkong. �
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BIOTECH

Ablynx

Momenteel wordt een fase IIa-
studie opgestart met ALX-
0171, de eerste geïnhaleerde

nanobody voor het bestrijden van long-
infecties veroorzaakt door RSV bij jonge
kinderen. De kostprijs van de studie
met 35 patiënten bedraagt 10 miljoen
EUR. De resultaten – mogelijk een
vierde proof-of-concept – volgen in het
derde kwartaal van 2015. RSV leidt
jaarlijks naar schatting tot 300.000 zie-
kenhuisopnames bij jonge kinderen in
de Verenigde Staten en Europa. De
werkzaamheid moet nog worden
bewezen, maar dat het product zeer
waardevol kan worden, bewijst de
recente overname voor 1,75 miljard
USD van Alios Biopharma door
Johnson & Johnson (JNJ). Dat bedrijf
heeft een anti-RSV-middel in fase II
(resultaten november 2015) en een pre-
klinisch middel voor hepatitis C. 

Met zijn sterke financiële positie –
eind september 221,5 miljoen EUR –
wil Ablynx de waarde van ALX-0171
zo veel mogelijk opdrijven. Het zal
vanaf eind 2015, uiteraard bij positieve
resultaten, een grotere fase IIb-studie
opstarten. In juni presenteerde Ablynx
sterke fase II-resultaten van de anti-
vWF nanobody caplacizumab, ter
behandeling van de levensbedreigende
bloedziekte TTP. Ablynx overweegt
op basis van de sterke resultaten en het

weesgeneesmiddelstatuut een ver-
snelde goedkeuringsaanvraag. Daar-
door zou het middel twee jaar vroeger
(eind 2017) op de markt kunnen
komen. De beslissing over de versnelde
aanvraag wordt, na consultaties met
de bevoegde instanties in de Verenigde
Staten (FDA) en Europa (EMA), tegen
volgende zomer genomen. Rond die
periode start sowieso een fase III-studie. 

In tegenstelling met de fase II-studie
– met een vloeibare formulatie van
caplacizumab – zal in fase III een
gevriesdroogde formulatie worden
gebruikt. Om dat mogelijk te maken,
toonde Ablynx de bio-equivalentie
(gelijkaardige biologische werking) aan
tussen beide formulaties. Op basis van
nieuwe informatie over prijszetting (tot
100.000 USD per behandeling) en
marktpenetratie werd de verwachte
piekomzet fors opgetrokken: van 180
tot 250 miljoen EUR, naar 300 tot 400

miljoen EUR. Bovendien ziet het bedrijf
op termijn nog additionele toepassin-
gen binnen het ziektebeeld. De recente
benoeming van een ervaren chief com-
mercial officer wijst erop dat de piste
van (al dan niet gedeeltelijke) eigen
commercialisatie grondig wordt bestu-
deerd. Beslissingen hierover volgen
tegen volgende zomer. 

In 2015 starten de fase II-studies met
ALX-0061 tegen reuma (eerste kwar-
taal, resultaten tweede helft van 2016)
en lupus (midden 2015, resultaten in
2018). Bij positieve resultaten zal partner
AbbVie ALX-0061 inlicentiëren, in ruil
voor een significante mijlpaalbetaling.
Dit jaar boekten de programma’s met
partner minder vooruitgang, maar voor
enkele hiervan zal wellicht in 2015
nieuw klinisch onderzoek worden
opgestart. De verwachte cashburn voor
2014 van 30 tot 35 miljoen EUR (exclu-
sief de inkomsten van de kapitaalver-
hoging) werd bevestigd. In 2015 zal
die cashburn door het opstarten van
de nieuwe klinische studies gevoelig
toenemen. �

Conclusie
De komende twee jaar wacht de

belegger heel wat belangrijk en dus
koersgevoelig nieuws. We denken dat
de huidige beurskapitalisatie van 484
miljoen EUR de onderliggende waarde
van de uitgebreide pijplijn onderschat.
Blijf evenwel rekening houden met
het bovengemiddelde risico, eigen aan
biotech.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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HOLDINGS

GIMV

Ja, ze kunnen het nog bij GIMV.
Zes maanden geleden vroegen
we ons af of de investerings-

maatschappij nog bij machte was
degelijke rendementen op het eigen
vermogen te realiseren. In het vorige
boekjaar (van april 2013 tot en met
maart 2014) klokte dat rendement af
op een schamele 1,5%. Maar zie, het
eerste halfjaar van het nieuwe boekjaar
bracht forse beterschap. Het manage-
ment van GIMV deed waarvoor het
door de aandeelhouders betaald
wordt door een aantal participaties
met winst te verkopen. Het resulteerde
in een nettowinst van 48,5 miljoen
EUR, of een rendement van 4,9% op
het eigen vermogen. Op jaarbasis komt
dit neer op een rendement van onge-
veer 10%, wat nog altijd lichtjes onder
het historische gemiddelde is. 

Maar dit winstrendement ligt wel,
eindelijk en gelukkig, opnieuw boven
het dividendrendement van ongeveer
6%. Bevestiging van de herwonnen
schwung is wel nodig om het dividend
van 2,45 EUR per aandeel op termijn
veilig te stellen. Als de tijden, zoals
nu, goed blijven om bedrijven te ver-
kopen, moet dit mogelijk zijn. De winst
van 48 miljoen EUR is netjes verdeeld
tussen de gerealiseerde meerwaarde
op de verkoop van participaties en de
(niet gerealiseerde) nettomeerwaarde

op de participaties in portefeuille. 
GIMV deed enkele goede zaken met

de verkoop van het belang in, onder
meer, Barco, Covagen en Funico. In
totaal ging voor 138 miljoen EUR de
deur uit tegen een gemiddelde prijs
die 22% boven de boekwaarde ligt en
1,7 keer de aanschaffingswaarde
bedraagt. Dat zijn vrij mooie winsten,
maar ook hier presteerde GIMV in het
verleden al beter. Het is tenslotte de
missie van GIMV om in bedrijven te
investeren om ze waardevoller te
maken. Dan mag de lat toch iets hoger
gelegd worden. 

Vorige week nog verkocht GIMV
zijn belang in het Nederlandse bio-
techbedrijf Prosensa na een bod van
BioMarin. Dat belang ging tegen 4,6
keer de aanschaffingswaarde de deur
uit. Het zure aan deze transactie is dat
GIMV een groot deel van deze parti-
cipatie in Prosensa de voorbije weken

al verkocht had aan lagere prijzen.
De andere helft van de winst is dus

te danken aan een herwaardering van
de participaties. Voor een bonus zor-
gen onder meer betere resultaten bij
een aantal participaties (+18 miljoen),
een stijging van de waarde van de
fondsen van derden (+7 miljoen) en
de stijging van de beurskoers van
beursgenoteerde participaties (7,2 mil-
joen). Die winsten werden echter deels
tenietgedaan door een stijging van de
schuld bij de participaties (+5,8 mil-
joen), en vooral, en dit is opvallend,
door een lagere waardering van de
niet-genoteerde participaties (-18,9
miljoen EUR). 37% van de portefeuille
wordt op dit moment gewaardeerd
aan een ondernemingswaarde van 5,6
keer de bedrijfskasstroom (ebitda).
Het opvallende is dat GIMV in maart
van dit jaar nog de maatstaf van 5,9
keer hanteerde. Die 5,6 is vrij laag, en
toont aan dat dit deel van de porte-
feuille van GIMV vrij conservatief
gewaardeerd is. �

Conclusie
De recente deals tonen aan dat Gimv

nog interessante zaken kan doen voor
z’n aandeelhouders. Het management
moet uit de conservatief gewaardeerde
portefeuille nog meer meerwaarden
naar boven kunnen spitten. Op voor-
waarde dat het exit-klimaat gunstig
blijft. Een zwaluw maakt echter de
lente niet. Het advies blijft ongewijzigd. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A



TELECOM

Vodafone

Na een aantal moeilijke jaren lijkt
het weer wat beter te gaan met
de Europese telecomindustrie.

Vrijwel alle operatoren lieten over het
derde kwartaal beter dan verwachte
resultaten optekenen. Dat heeft ver-
schillende redenen, waarvan de lagere
impact van de Europese regelgeving
wellicht de belangrijkste is. De sterke
groei van het dataverkeer was een
ander element in de heropleving van
de sector. De Britse telecomgroep bleef
niet achter op de sectorgenoten en zag
de inkomsten uit telefonie in de eerste
jaarhelft (6 maanden tot oktober) met
1,5% op jaarbasis afnemen, tot 20,75
miljard pond (GBP). Een goed resul-
taat want de consensusprognose ging
uit van een daling met 2,8%, terwijl
de omzetdaling de voorbije zes kwar-
talen steeds tussen 4 en 5% lag. De
Europese markt, goed voor ongeveer
twee derde van de groepsomzet, sta-
biliseert met een daling van 5%. Dit
werd gecompenseerd door een groei
in de groeilanden met 6,8%. 

De bedrijfskasstroom of ebitda
daalde in de eerste jaarhelft met 10%
op jaarbasis, tot 5,88 miljard GBP. Dit
lag boven de consensusprognose (5,78
miljard GBP), maar de ebitda-marge
ging wel achteruit, van 30,4 naar
28,1%. Ook de vrije kasstroom daalde
naar amper 1 miljoen GBP, tegenover

nog 1,95 miljard GBP in de eerste helft
van 2013. Vodafone zet de stap van
een overwegend mobiele operator
naar een telecomgroep die ook breed-
band- en vastelijnproducten kan aan-
bieden. Dankzij de verkoop van de
participatie in Verizon Wireless is de
kas goed gevuld. Het is dan ook geen
toeval dat het bij de recentste overna-
mes om kabelgroepen ging. Zo werd,
naast Kabel Deutschland, dit jaar ook
al het Spaanse Grupo Ono gekocht. 

In het kader van ‘Project Spring’
maakt Vodafone tot 2016 niet minder
dan 19 miljard USD vrij om te inves-
teren in extra infrastructuur, voorna-
melijk in Europa. De eerste resultaten
zijn al merkbaar. Zo is de 4G-dekking
in Europa toegenomen tot 59%, tegen-
over 32% een jaar geleden. Daardoor
groeide het mobiel dataverkeer met
80% op jaarbasis. Het is de bedoeling
dat Project Spring tegen 2019 voor 

1 miljard GBP aan bijkomende kas-
stromen zorgt. Vodafone verhoogde
ook de jaardoelstellingen voor de
ebitda. Er wordt nu uitgegaan van
11,6 tot 11,9 miljard GBP. Het manage-
ment trok ook het dividend met 2%
op. 

Toch kampt de sector nog met tal
van uitdagingen. Zo zullen de kapi-
taaluitgaven de komende jaren hoog
blijven omwille van de investeringen
in nieuwe technologieën voor snel
dataverkeer. Tegelijk blijft de concur-
rentie groot. Daarnaast is de ijver van
de regelgevers nog niet afgenomen.
De grote tariefdalingen en bezwaren
tegen een consolidatiebeweging liggen
dan misschien achter ons, toch loert
een nieuw gevaar om de hoek. Het
principe van netneutraliteit, dat het
aanrekenen van hogere prijzen voor
een betere service verbiedt, kan op
termijn de investeringsbereidheid bij
de operatoren verminderen. Vodafone
torst een nettoschuld van 21,8 miljard
GBP of ongeveer 2 keer de ebitda. �

Conclusie
De stabilisatie van de Europese acti-

viteiten ging wel gepaard met een
lagere winstgevendheid en een afname
van de kasstromen. Aan 7 keer de ver-
wachte bedrijfskasstroom noteert het
aandeel dan ook met een premie tegen-
over het sectorgemiddelde. Vandaar
de adviesverlaging. 
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Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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GRONDSTOFFEN

Barrick Gold

Het aandeel Barrick Gold viel
terug naar het laagste niveau
in meer dan twee decennia. De

beurswaarde van Canadese goud-
groep bedraagt nu nauwelijks een
vijfde van het recordniveau uit 2011.
Daarmee wordt Barrick, nog altijd de
grootste goudproducent ter wereld,
wel bijzonder zwaar afgestraft. Het
bedrijf moest de voorbije jaren zware
verliezen incasseren. Op operationeel
vlak is de goudproducent nog (ruim-
schoots) winstgevend, maar de rode
cijfers waren met name het gevolg van
herstructureringskosten, verminde-
ringen op de boekwaarde van activa
door de gedaalde goudprijs en een
lagere waardering van de goudreser-
ves. Barrick moest tot nog toe meer
dan 13 miljard USD afschrijven.

Operationeel waren er in het derde
kwartaal weinig verrassingen. Barrick
concentreert zich op vijf kernactiva die
samen voor meer dan 60% van de
groepsproductie instaan en de laagste
kostenstructuur hebben. Het gaat om
Cortez en Goldstrike in de Verenigde
Staten (Nevada), Pueblo Viejo in de
Dominicaanse Republiek, Veladero in
Argentinië en Lagunas Norte in Peru.
Voor die vijf mijnen worden gemid-
delde totale productiekosten van 730
tot 780 USD per troy ounce vooropge-
steld. 

Barrick produceerde in het derde
kwartaal 1,65 miljoen ounce goud aan
een gemiddelde productiekostprijs
van 834 USD per ounce. Voor het vol-
ledige boekjaar wordt gerekend op
een output van 6,1 tot 6,4 miljoen
ounce. De kostenprognose op groeps-
niveau werd verlaagd naar 880 tot 920
USD/ounce. De operationele kas-
stroom kwam uit op 850 miljoen USD
en Barrick realiseerde ook een netto-
winst van 125 miljoen USD. Door de
tijdelijke stopzetting van de activiteiten
bij Pascua-Lama worden de kapitaal-
uitgaven tegenover 2013 gehalveerd
naar 2,2 tot 2,5 miljard USD. 

De achilleshiel van Barrick is zijn
hoge schuldpositie. De groep beschikte
op het einde van het derde kwartaal
over 2,7 miljard USD aan liquiditeiten
en kan nog beroep doen op een onge-
bruikte kredietlijn van 4 miljard USD.
Toch bedraagt de nettogroepsschuld

nog steeds 10,5 miljard USD. Naast de
focus op de 5 kernmijnen van de groep
is het terugdringen van deze schulden
een prioriteit. Het management streeft
naar een reductie tot hoogstens 7 mil-
jard USD. De vrije kasstroom is door
de lagere investeringen weliswaar
positief (200 miljoen USD in het derde
kwartaal), maar onvoldoende hoog
om de schuld snel af te bouwen. 

De verkoop van niet-kernactiva is
een andere mogelijkheid. De kans is
dan ook niet onbestaande dat Barrick
vroeg of laat beslist om de koperacti-
viteit te verkopen of om die in een apart
bedrijf onder te brengen. Hoe dan ook
beschikt Barrick nog over voldoende
tijd om de schuldreductie door te voe-
ren. Dit en volgend jaar moet maar 200
miljoen USD worden terugbetaald en
in 2016 en 2017 is dit 700 miljoen USD.
Pas vanaf 2018 volgen grotere terug-
betalingsschijven. Er wordt op dit
moment geen nieuwe toenadering
gezocht tot Newmont Mining. Eerder
dit jaar leek er een fusie in de maak
maar deze gesprekken sprongen af. �

Conclusie
Zolang de goudprijs niet opnieuw

aantrekt, zal de focus blijven liggen
op kostenbesparingen en niet op groei.
De lage productiekosten in vergelij-
king met de sectorgenoten zijn hoe
dan ook een pluspunt. De hoge schul-
den zijn dan weer wel een serieus aan-
dachtspunt. Vandaar de ratingverla-
ging voor risico. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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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
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ICBC

Einde van 
de berenmarkt

Industrial & Commercial Bank of
China (ICBC) werd opgericht op 
1 januari 1984 als staatsbank. Ze

kreeg een minimale privatisering in
2005 en een beursnotering in 2006.
Eind september van dit jaar was nog
steeds meer dan 70% van de aandelen
in overheidshanden (35% bij het
ministerie van Financiën en 35% bij
de overheidsholding Central Huijin
Investment). ICBC groeide uit tot de
grootste bank van China en volgens
de meeste criteria de grootste bank ter
wereld. Ook The Banker plaatste ICBC
voor boekjaar 2013 als ’s werelds num-
mer één. Met zelfs, ondanks de erg
lage waardering, een beurskapitali-
satie van omgerekend 220 miljard
USD. Bovendien is ICBC op alle zes
continenten aanwezig met een net-
werk in intussen meer dan 40 landen. 

Het is een vrij traditionele bank, actief
in zakenbankieren (4,73 miljoen
bedrijfsklanten eind 2013) en persoon-
lijk bankieren (liefst 432 miljoen klan-
ten). Op de ontwikkeling van de resul-
taten de afgelopen vijf jaar valt hele-
maal niks af te dingen. Er is sprake
van een gestage toename van de totale
activa en de winst, waarbij wel moet
worden aangegeven dat de toename
in procenten is afgenomen. Als we als
voorbeeld de winst per aandeel
nemen, dan zijn we tussen 2009 en
2013 geëvolueerd van 0,38 CNY (yuan)
per aandeel naar 0,75 CNY per aandeel
of quasi een verdubbeling. 

Op basis van de cijfers voor de eerste
negen maanden van dit jaar mag ook
voor boekjaar 2014 een verdere winst-
stijging worden verwacht. Wellicht in
de buurt van 0,80 CNY, want na negen
maanden is er een stijging van 0,59
naar 0,63 CNY per aandeel (+7%) en
de analisten die het aandeel opvolgen,
mikken ook voor de eerstvolgende
jaren op een verdere winststijging, zij
het in een matig tempo zoals de jongste
twee jaren. Het dividend heeft het-
zelfde parcours als de winst afgelegd
het voorbije lustrum. Voor het boekjaar
2008 werd in juni 20090,165 CNY per
aandeel uitgekeerd. Voor boekjaar
2013 evolueerde dat naar 0,262 CNY
per aandeel en voor boekjaar 2014
wordt 0,28 CNY verwacht. 

Ook de typische bankratio’s zijn flink
wat beter dan we gewend zijn te zien
bij de westerse grootbanken. Bijvoor-
beeld een rendement op gewogen
eigen vermogen van 21,9% en een kos-
ten-inkomstenratio van 28,8% zijn uit-
zonderlijk gunstig. Ook de ratio van
slechte kredieten is een toonbeeld van
stabiliteit. Dat ondanks de aanhou-
dende groei van inkomsten, winsten
en dividenden de koers circa 35% lager
staat dan in 2009 heeft dus alles te
maken met de slechte prestatie van
de lokale Chinese beurzen (ICBC is
het grootste gewicht met 5,2% in de
Shanghai Composite-index), de vele
verhalen over een krediet- en vast-
goedbubbel, toenemende slechte kre-
dieten, dalende interestmarges. 

In de boekhouding van ICBC is van
al die heisa weinig terug te vinden.
De onwaarschijnlijke combinatie van
een winstverdubbeling met een 35%
lagere beurskoers maakt dat ICBC kan
worden gekocht tegen minder dan 5
keer de verwachte winst, 0,9 keer de

boekwaarde en een verwacht bruto-
dividendrendement van 7,5%. Lagere
interestinkomsten door de rentever-
laging kunnen op termijn gecompen-
seerd worden door een betere econo-
mische activiteit en minder slechte
kredieten. �

Conclusie
Het is en blijft China, maar we ken-

nen geen andere bekende bank ter
wereld met zulke winstmarges, die
werkt in een omgeving van 7% eco-
nomische groei en zo spotgoedkoop
gewaardeerd wordt. Dat zou dan toch
een einde-berenmarktwaardering moe-
ten zijn. Vandaar de aankooplimiet
voor een eerste positie met verdere
aanvulling later. Wat onderstreept
dat we hier de lange termijn viseren.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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We schreven eerder deze week
in de bespreking van het
aandeel Cameco (IB-48A)

dat de spotprice van uranium (kern-
brandstof) sinds de zomer flink is
gestegen. In juli kostte een pond ura-
nium nog 28 USD op de spotmarkt
(onmiddellijke levering). Begin deze
week was dat al 44 USDn of bijna 60%
boven het bodemniveau. Reden
genoeg om de sector nog eens van
naderbij te bekijken.

Einde overaanbod?
Na de sluiting van de Japanse kern-

centrales in 2011 werd de markt ruim
drie jaar geplaagd door een overaan-
bod aan kernbrandstof. Daardoor kon-
den uitbaters van kerncentrales rustig
achteroverleunen, terwijl de prijzen
verder daalden. Er zijn indicaties dat
er stilaan een einde komt aan die situ-
atie. De stijging van de spotprice is er
daar een van. De contractprijs voor
langetermijnovereenkomsten is
belangrijker voor de producenten,
omdat die het grootste deel van de
inkomsten bepaalt. Voorlopig blijft de
stijging van de contractprijs wat achter.
Momenteel schommelt hij rond 45
USD, wat nauwelijks hoger is dan de
spotprice. In normale omstandigheden
is het verschil een stuk groter.

Dit jaar zal er nog een overschot zijn
op de wereldwijde uraniummarkt,
maar het is de verwachting dat dit snel
zal omslaan in een tekort. De exploratie
is door de lage prijs zo goed als volledig
stilgevallen, terwijl ook de uitbreidin-
gen werden uitgesteld. Een hogere
mijnproductie zit er de eerstkomende
jaren bijgevolg niet in. Bovendien is
ook het secundaire aanbod sterk ver-
minderd door de afbouw van het Rus-
sische Highly Enriched Uranium
(HEU)-programma, waarbij oude
kernkoppen worden ontmanteld.

Kernenergie blijft groeien
Aan de vraagzijde zien we dat mon-

diaal de populariteit van kernenergie
blijft toenemen. De World Nuclear
Association (WNA) geeft maandelijks
een overzicht van het aantal kernre-
actoren dat operationeel is, hoeveel

er in aanbouw zijn en hoeveel er nog
op de planning staan om goedgekeurd
te worden. Eind oktober waren
wereldwijd 436 reactoren operationeel,
71 in aanbouw en nog eens 174 in de
planningsfase. De cijfers tonen aan
dat de uitbreidingen vooral in Azië
plaatsvinden. Dat is geen verrassing,
want daar groeit de energiebehoefte
ook het sterkst. Van de 71 reactoren
in aanbouw bevinden er zich 27 in
China en 10 in Rusland. Daarna volgen
India (6), Zuid-Korea (5) en – opmer-
kelijk – de Verenigde Staten (5). 

Inspelen op een stijging van de ura-
niumprijs kan op verschillende manie-
ren. Behalve het vernoemde Cameco
staat ook Uranium Participation Corp.,
dat in fysiek uranium investeert, op
onze checklist. Het aandeel noteert wel
met een premie tegenover de intrin-
sieke waarde. Wie zijn eieren liever niet
in één mand legt, kan de investering
spreiden door middel van een tracker.
We selecteerden twee producten van
Global X Funds en Van Eck Global.

Global X Uranium ETF
Tickersymbool : URA
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : november 2010
Prestatie sinds 1/1/2014 : -13 %
Gemiddeld dagvolume : 275000
Activa onder beheer : 249 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten : 0,69 %

Top vijf van de participaties (op 25/11)
Cameco (23,9 %)
Uranium Participation Corp. (13,9 %)
Denison Mines (12,6 %)
Uranium energy Corp (6,1 %)
Energy Fuels (5,1 %)

Sinds november 2010 noteert de Glo-
bal X Uranium ETF, die wordt uitge-
geven door Global X Funds op de
NYSE met als tickersymbool URA. De
onderliggende index is de Solactive
Global Uranium-index, die momenteel
is samengesteld uit 25 bedrijven. Die
index focust duidelijk op de produc-
tiezijde, met in hoofdzaak bedrijven
uit de mijnindustrie. Naast de grote
uraniumproducenten maken ook
exploratiebedrijven en toeleveranciers
aan de uraniumindustrie er deel van
uit. De drie grootste participaties staan
samen in voor net iets meer dan de

helft van de index. Net de mijnbedrij-
ven kregen dit jaar de grootste tik, wat
de waardedaling van de tracker met
13% sinds begin dit jaar verklaart. De
jaarlijkse beheersvergoeding van URA
werd vastgelegd op 0,69%, wat in lijn
is met andere producten van die uit-
gever. URA is vooral interessant voor
beleggers die op een gespreide manier
in uraniummijnen willen investeren.

Market Vectors Uranium + Nuclear
Energy ETF
Tickersymbool : NLR
Beurs : NYSE Arca
Eerste notering : a ugustus 2007
Prestatie sinds 1/1/2014 : +8,7 %
Gemiddeld dagvolume : 4500
Activa onder beheer : 70 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten : 0,6 %

Top vijf van de participaties (op 25/11)
Duke Energy (8,65 %)
NextEra Energy (8,1 %)
Southern Corp. (7,2 %)
Hitachi Ltd. (6,5 %)
Dominion Resources (5,9 %)

Hoewel deze tracker uit de Market
Vectors-productfamilie met tickersym-
bool NLR enkele jaren langer mee-
draait dan URA, is de liquiditeit wel
lager. Dat geldt ook voor de activa
onder beheer. De insteek bij NLR is
wel helemaal anders dan bij URA. NLR
focust eerder op nutsbedrijven die
nucleaire energie gebruiken om elek-
triciteit te produceren en te verkopen
en daarnaast ook op grote conglome-
raten die al dan niet zijdelings met
kernenergie te maken hebben. Beide
trackers zijn dus inhoudelijk eigenlijk
geen concurrenten van elkaar. 

De onderliggende index van NLR is
de Market Vectors Global Uranium +
Nuclear Energy Index. Die telt momen-
teel 53 bedrijven en de samenstelling
wordt elk kwartaal aangepast. Nuts-
bedrijven staan in voor 71% van de
index en industriële bedrijven tekenen
voor bijna een vijfde. Wat de kosten
betreft, doet NLR het iets beter met
een jaarlijkse beheerkost van 0,6%. Het
gebrek aan mijngroepen in de index
speelt dit jaarduidelijk in de kaart van
NLR. Met een rendement van 8,7%
sinds begin dit jaar presteert deze trac-
ker beduidend beter dan URA. �

Derivaten

Er komt weer leven in de uraniummarkt
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Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

De Belgische tankerrederij Exmar stelt de beursgang
van Exmar Energy Partners op de beurs van New York
uit. Exmar was van plan om naar de Amerikaanse beurs
te trekken via een MLP (Master Limited Partnership),
een vennootschapsvorm die het midden houdt tussen
een obligatie en een aandeel en die een vast rendement
biedt. Exmar verwijst naar de moeilijke marktomstan-
digheden, waarbij de waarderingen zijn gedaald. De
groep heeft het geld (125 miljoen USD) niet dringend
nodig en wacht daarom op een gunstiger tijdstip. De
trend van het aandeel keerde naar dalend en een val
onder de bodem op 9,76 EUR kan de voorbode zijn van
een nieuw rondje daling.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Over het eerste semester van het gesplitste boekjaar
2014-2015 boekte de groenteproducent Greenyard Foods
fraaie resultaten. De omzet steeg met 0,7%, tot 297,6
miljoen EUR, maar de geconsolideerde rebitda groeide
van 15 miljoen tot 39 miljoen EUR, terwijl een nettoverlies
van 3,3 miljoen EUR werd omgebogen in een nettowinst
van 14,3 miljoen EUR. Belangrijk hierbij was de toename
van de rebitda-marge van 8,1 tot 13,1%. De koers van
het aandeel reageerde positief op de cijfers, waarbij de
doorbraak boven de topjes op 11,90 EUR een technisch
aankoopsignaal genereerde. Hier ligt nu de eerste steun.
Op 13 EUR bevindt zich de eerste weerstandszone van
enig belang.

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

De Zwitserse groep Syngenta, die actief is in gewas-
bescherming, zaden en zaadbehandeling, maakte bekend
dat ze wereldwijd 1800 van de 26.000 banen wil schrap-
pen. Met die en andere ingrepen wil de groep tegen
2018 zowat 1 miljard USD bespaard hebben. Daarvan
is al 265 miljoen USD gerealiseerd. Daarnaast wijzigt
de groep haar operationele structuur. De koers van het
aandeel verkeerde lange tijd in een dalende trend, waarbij
hij terugviel van 413 CHF in mei 2013 tot 283 CHF mid-
den oktober van dit jaar. Mogelijk zien we de eerste
tekenen van een bodemvorming, maar het is nog te
vroeg om dat te bevestigen. Op 320 CHF ligt weerstand.

Bij een update over het derde kwartaal stelde de vast-
goedgroep Atenor dat het jaarresultaat over 2014 in de
buurt zal liggen van dat van 2013, tenzij zich onverwachte
gebeurtenissen voordoen. De groep zette de ontwik -
keling van haar portefeuille voort en bij het bekendste
project, de UP-site in Brussel, werden vrijwel alle appar-
tementen onder de 25ste verdieping verkocht. De ver-
koop van de duurdere, hogere gelegen flats verloopt
moeizamer. Momenteel werd ruim 25% gereserveerd.
Technisch beweegt de koers in een relatief beperkte
bandbreedte tussen 36 en 41 EUR. Een uitbraak uit die
zone zal de nieuwe richting bepalen.
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Er lijkt een consolidatiegolf bezig
binnen de sector van de olie-
diensten. Zo bracht Halliburton

een bod uit op Baker Hughes. In Frank-
rijk tracht Technip (57,09 EUR) CGG
in te lijven, maar een eerste bod van
1,47 miljard EUR werd afgewezen, al
leidde dat tot een lagere koers bij Tech-
nip. Die groep beschikt over een aantal
sterke troefkaarten. Ze heeft een heel
breed activiteitenterrein. Technip bezit
een divisie Offshore/Onshore die
boorplatforms installeert op zee en
voor lng en schaliegas. Daarnaast heeft
de groep een afdeling Subsea die is
gespecialiseerd in flexibele pijpleidin-
gen. Technip is op alle continenten
actief. Ook de resultaten over de eerste
negen maanden van 2014 mogen wor-
den gezien. Technip realiseerde een
omzet van 7,9 miljard EUR, 16% meer
dan over dezelfde periode van 2013.
Minder fraai was de daling van het
bedrijfsresultaat (ebit) met 5%, tot 601
miljoen EUR, terwijl de marges nog
sterker inkrompen. 

Momenteel betalen beleggers 14 maal
de verwachte winst van Technip over
2014, maar belangrijker is dat de groep
een beter 2015 verwacht, met aanzien-
lijk hogere marges. Het blijft onzeker
of de overname van CGG zal door-
gaan, maar met opties mag u alvast
inspelen op een hogere koers van Tech-

nip. Voor opties kunt u terecht op Euro-
next Parijs. De series met de langste
looptijd, die onze voorkeur wegdragen,
expireren in september 2015.

Defensieve callspread
Koop call sep 52 @ 8,15 EUR
Schrijf call sep 64 @ 2,70 EUR
De aankoop van de call september

met strike 52 draagt een premie van
815 EUR, maar u recupereert een rede-
lijk bedrag via het gelijktijdige schrij-
ven (verkopen) van de call 64 met
dezelfde afloopdatum. Uw inzet –
tevens uw maximale verlies – daalt
daardoor tot 545 EUR (815 – 270).
Noteert het Technip-aandeel op de
vervaldag op 57,45 EUR, een fractie
boven de huidige koers, dan boekt u
winst noch verlies. Bij een daling onder
52 EUR speelt u uw volledige inzet
kwijt. In het ideale scenario stijgt de
koers minimaal tot 64 EUR. Dan
behaalt u de maximale winst van 655
EUR of 120% meer dan uw inzet. Om
dat te bereiken, volstaat een hausse
van het onderliggende aandeel met
12%. Dat vormt andermaal een prima
illustratie van de hefboom die u met
opties kunt realiseren.

Put schrijven
Schrijf put sep 56 @ 6,00 EUR
Het schrijven van een ongedekte put

blijft een aantrekkelijke strategie als
u uitgaat van een koersstijging. Het
grote voordeel is dat u een premie
opstrijkt, die u kunt verdienen als de
hausse een feit is. Die strategie bezit
ook defensieve trekjes, want u
beschikt over een baissemarge, in dit
geval 6 EUR. Dat betekent dat u per
saldo slechts verlies lijdt bij koersen
lager dan 50 EUR. De baissemarge
berekenen we op 12%.

Turbo
Koop call sep 64 @ 2,75 EUR
Schrijf put sep 48 @ 2,70 EUR
Deze turbo oogt interessant, omdat

u goed geld kunt verdienen bij een
grotere hausse, terwijl u slechts geld
verlies lijdt als de koers onder 48 EUR
daalt. U beschikt dus over een baisse-
marge van bijna 16%. De premie die
u betaalt voor de aankoop van de call
september met strike 64 (275 EUR) en
wat u krijgt voor het schrijven van de
put 48 met dezelfde afloopdatum (270
EUR) zijn bijna identiek. Als de koers
van Technip op de vervaldag (derde
september van 2015) hoger staat dan
64 EUR, boekt u winst, en die wordt
niet afgetopt. Afhankelijk van de
koersontwikkeling kunt u uw risico
verminderen door de geschreven put
terug te kopen of te sluiten, zoals dat
in het optiejargon heet. �

Sinds deze zomer viel het aandeel
van Vranken-Pommery met ruim 15%
terug. Is er reden tot ongerustheid?

Wat ons betreft in elk geval niet.
Vranken-Pommery realiseerde vorig
jaar in een krimpende champagne-
markt (-1,5%) een omzetstijging uit
de merkenverkoop van 5,7%, tot 303,7
miljoen EUR. De positieve omzet -
evolutie wordt dit jaar doorgetrokken.
In het eerste semester groeide de mer-
kenverkoop met 7,3%, tot 115,5 mil-
joen EUR. Champagne – met topmer-
ken Vranken, Pommery, Charles

Lafitte en Heidsieck & Co Monopole
– steeg met 6,2%, tot 78,8 miljoen EUR,
de afdeling roséwijnen groeide met
7%, tot 28,9 miljoen EUR, en de omzet
van port (Rozès en Terras do Grifo)
steeg met 21,9%, tot 7,8 miljoen EUR. 

Het recurrente bedrijfsresultaat
(rebit) steeg in het eerste semester met
10%, tot 6,6 miljoen EUR. Mede dank-
zij een eenmalige winst op het afzon-

deren van de activiteiten van Négoce
Listel in Listel SA – een fiftyfiftypart-
nerschap tussen de groep en de grote
Franse wijngroep Castel – was er een
nettowinst van 14,3 miljoen EUR (1,54
EUR per aandeel), tegenover nog een
verlies van 2,3 miljoen EUR (0,26 EUR
per aandeel) in het eerste semester
2013. Listel SA startte op 1 juli op, met
als doel de bekende Listel- en Billette-
roséwijnen van Vranken, via de uit-
stekende distributiekanalen van Castel
– vooral in China, Rusland en Afrika
– versneld te doen groeien. Vranken
beoogt via Listel 40 miljoen extra fles-
sen roséwijnen te kunnen verkopen.
De groep bekijkt of ook voor andere
merken kan worden samengewerkt. 

Opties

Lezersvragen

HET HERSTEL IN DE
CHAMPAGNEMARKT 

IS POSITIEF VOOR 
VRANKEN-POMMERY.

Haussecombinaties op Technip



De cijfers voor het derde kwartaal
bevatten niet langer de omzet van
Listel SA, waardoor de omzetstijging
van de merkenverkoop na negen
maanden daalde naar 2,2%. Inclusief
Listel steeg de omzet naar 180 miljoen
EUR, +6,6%. Zowel champagne
(+5,3%), port (+26%) als de roséwijnen
(+5,7%) dragen bij aan de groei. Vran-
ken is volop bezig met operationele
verbeteringen en het rationaliseren
van de traditioneel hoge voorraden
(vooral bij de champagnes). Finaal
moet dit leiden naar een vermindering
van het sectorgebonden, hoge werk-
kapitaal en naar een lagere netto-
schuldpositie. Een aantal niet-strate-
gische activa wordt verkocht. 

De nettoschuldpositie bedroeg eind
juni 674,5 miljoen EUR, een daling met
29 miljoen EUR tegenover eind juni
2013. Het voorzichtige herstel in de
champagnemarkt is positief voor de
sterke merken van Vranken-Pom-
mery. Bovendien zorgt het oprichten
van Listel voor een extra groeimotor.
We bevestigen ons koopadvies (rating
1B). 

Jullie raden aan om Alcoa te verko-
pen. In mijn geval betekent dit een ver-
lies van 50%. Zien jullie betere alter-
natieven binnen de grondstoffensector,
want de toekomst van Alcoa ziet er
toch niet slecht uit?

We raden inderdaad aan om Alcoa
te verkopen, omdat de verbeterende
prestaties en vooruitzichten volgens
ons verrekend zijn in de koers van het
aandeel. Het aandeel kreeg een tik tij-
dens de stevige beurscorrectie in okto-

ber, maar noteert intussen op een
nieuwe jaarpiek, ruim 70% hoger dan
begin 2014. De koersstijging dankt
Alcoa aan de gestegen aluminium-
prijzen (met ruim 10%). De spotprijs
daalde de jongste weken wel van 2150
USD naar 2040 USD per ton. Boven-
dien geniet Alcoa dit jaar van uitzon-
derlijk hoge premies voor fysieke leve-
ring bovenop de spotprijs, doordat de
uitbaters van geregistreerde opslag-
plaatsen kunstmatige schaarste creë-

ren. Die premies – historisch enkele
tientallen dollars per ton – schomme-
len momenteel tussen 420 USD en 512
USD per ton. Een onhoudbare situatie. 

Alcoa heeft een succesvolle herstruc-
turering achter de rug en het aandeel
in de omzet van producten met een
hogere toegevoegde waarde neemt
gestaag toe. Binnen die strategie past
ook de recent goedgekeurde over-
name voor 2,85 miljard USD van het
Britse Firth Rixson, een toeleverancier
aan de luchtvaartsector. Alcoa ver-
wacht door de overname tegen
20161,6 miljard USD extra omzet en
350 miljoen extra bedrijfskasstroom
(ebitda). De verwachte groepsomzet
voor 2014 bedraagt 23,5 miljard USD
en 3,43 miljard USD ebitda. 

Tijdens de eerste negen maanden
boekte de aluminiumreus 0,58 USD
per aandeel nettowinst, tegenover 0,29
USD per aandeel nettowinst in
dezelfde periode van 2013. De markt
rekent voor 2015 op 1,06 USD per aan-
deel nettowinst. De verbeterende kas-
stromen zal Alcoa gebruiken voor de
structurele onderfinanciering van het
pensioenplan (500 miljoen USD per
jaar), en het verminderen van de netto -
schuldpositie. Het doel op wat langere
termijn is opnieuw een investment
grade rating te bekomen. Toekomstige
groei ziet Alcoa vooral in de lucht-
vaartsector en de automobielindustrie. 

We denken dat we met onze drie
portefeuillewaarden binnen het thema
goud en metalen –ArcelorMittal, First
Quantum Minerals en Vale – drie kan-
didaten hebben om vroeg of laat een
vergelijkbaar inhaalparcours neer te

zetten als Alcoa dit jaar. We zouden
dan ook uit deze aandelen een keuze
maken voor een eventuele herbeleg-
ging na de verkoop van Alcoa (rating
3B). �

1128 NOVEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN

DE BETERE 
PERSPECTIEVEN ZITTEN
AL IN DE KOERS VAN
ALCOA VERREKEND.

Agenda

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 1 december
Duitsland: PMI (definitief)
EU: PMI (definitief)
EU: bouwvergunningen
Frankrijk: PMI (definitief)
VK: PMI (definitief)
VS: PMI (definitief)

Dinsdag 2 december
EU: PPI
VS: autoverkoop
VS: bouwuitgaven

Woensdag 3 december
EU: detailhandel 
VS: ondernemersvertrouwen (ISM-
indicator)
VS: ADP-banenrapport privésector

Donderdag 4 december
EU: ECB-rentebesluit
EU: importprijzen
Frankrijk: werkloosheid
Nederland: inflatie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid

Vrijdag 5 december
België: werkloosheid
Duitsland: fabrieksorders
EU: nationale rekeningen
VS: banenrapport november
VS: industriële bestellingen



INSIDE BELEGGEN 28 NOVEMBER 201412

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33,
8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be), Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313 (opvolging), 078/353.305 (werving) of
mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage: 299 EUR, bijkomende opbergmap:12 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 -
BIC KREDBEBB met vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten voorbehouden. Nadruk verboden. Infor matie afkomstig van bronnen
die wij als betrouwbaar beschouwen, maar zonder onze verantwoordelijkheid. 

Aankoop: we hebben 75 aandelen Fred Olsen Energy bijgekocht tegen 73 NOK (kost: 679,4 EUR); we schrijven in op 65 nieuwe aandelen
Tessenderlo Group tegen 16,5 EUR; we kopen 300 aandelen ICBC (OTC-segment NYSE; ISIN-code US4558071076) tegen maximaal
13,60 USD; 75 aandelen Lafarge tegen maximaal 54,25 EUR; 125 aandelen Umicore tegen maximaal 32,20 EUR en 250 aandelen
GlaxoSmithKline tegen maximaal 1425 pence (PNC)
Verkoop: -

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

Het heeft wat voeten in de aarde
gehad, maar vanaf vandaag
kunnen de aandeelhouders

van Tessenderlo Group intekenen op
de kapitaalverhoging. De inschrij-
vingsperiode loopt tot 12 december.
De betaling en de levering zijn voor-
zien voor 19 december. Het bedrag
ligt met 174,8 miljoen EUR midden in
de voorziene vork van 150 à 200 mil-
joen EUR. De aandeelhouders genie-
ten een voorkeurrecht en kunnen per
drie aandelen intekenen op één nieuw
aandeel tegen 16,50 EUR per aandeel,
of een korting van 18,2% ten opzichte
van de koers op moment dat de voor-

waarden werden aangekondigd.
De referentieaandeelhouder Picanol

(via Verbrugge nv) en Symphony
Mills nv – twee vennootschappen
gecontroleerd door Luc Tack – hebben
al aangegeven dat ze hun deel volledig
opnemen. De balansstructuur verste-
vigen en geld hebben om toekomst-
gerichte investeringen doen, zijn de
belangrijkste motieven achter de kapi-
taalverhoging. We beschouwen Tes-
senderlo Group als een basiswaarde
voor de voorbeeldportefeuille de
komende jaren. Vandaar dat we ook
inschrijven op 65 nieuwe aandelen
(rating 1B). 

Uranium Participation: 
grillig koersverloop

Uranium Participation zien we als
een belegging op lange termijn. De
positie in die uraniumtracker (lees
ook p. 8) hebben we zowat op het
laagste peil van de voorbije vijf jaar
kunnen uitbouwen. Dat betekent
uiteraard niet dat er geen koers-
schommelingen op korte termijn kun-
nen zijn. Het nieuws dat Japan
opnieuw twee kerncentrales gaat
opstarten, zorgde voor zo’n tussen-
tijdse opstoot. We blijven alvast rustig
zitten voor de langere termijn (rating
1B). �

Kapitaalverhoging bij Tessenderlo begint

+8,8%


