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Vorige week schreven we dat China
een probleem had met de maande-
lijkse publicatie door het bureau Mar-
kit van de PMI (index van de aankoop-
directeuren of Purchasing Managers).
Maar de eurozone had dat evenzeer.
De Europese financiële markten gin-
gen die 20 november zelfs duidelijk
in het rood. Onder economen wordt
de PMI toch gezien als een van de
belangrijkste indicatoren voor de toe-
stand van een economie. Het cijfer van
50 is cruciaal: daarboven is sprake van
groei; een cijfer onder 50 wijst op het
krimpen van een economie. Welnu,
het cijfer voor de eurozone zakte voor
de maand november tot 51,4, tegen-
over nog 52,1 in oktober, terwijl eco-
nomen gemiddeld op een lichte toe-
name tot 52,3 hadden gerekend. Een
nieuw bewijs van de moeilijke gang
van zaken in de eurozone. 

En kijk, sinds vrijdag 21 november
is het weer feesten geblazen op die-
zelfde Europese mark-
ten. Mario Draghi, de
voorzitter van de Euro-
pese Centrale Bank
(ECB), voelde de bui al
enige tijd hangen. Hij
zag zijn moment weer
gekomen voor een belangwekkende
toespraak. In juli 2012 had hij in Lon-
den aangekondigd dat de ECB er alles
aan zou doen om de euro (EUR) te
redden, en dat het voldoende zou zijn.
Dat verbale geweld miste zijn uitwer-
king niet. Dat de Belgische tienjaars-
rente op overheidsobligaties bijvoor-
beeld tot onder de historische drempel
van 1% is gezakt, is nog mede een
gevolg van zijn toenmalige uitspra-
ken.

Deze keer verkondigde hij in Frank-
furt dat de ECB er alles aan zal doen
om opnieuw inflatie te creëren in de

eurozone, en dat zo snel mogelijk. Dat
kan enkel maar betekenen dat de ECB
bereid is verder op te schuiven richting
kwantitatieve versoepeling. Goed voor
gemiddelde bonussen van 4 à 5 pro-
cent voor de Europese beurzen in één
week tijd.

Geloofwaardigheid
Misschien had Draghi het opiniestuk

van Andrew Balls van Pimco Europe
gelezen, onder meer verschenen op
de website van de Financial Times,
waarin de ECB zwaar op de korrel
werd genomen. De titel ‘ECB Inflation
Target Fails Credibility’ (‘De inflatie-
doelstelling van de ECB mist geloof-
waardigheid’) loog er dan ook niet
om. Op de Federal Reserve kan men
vertrouwen, op de Bank of England
kan men staat maken. Niet zo op de
ECB, die in 2012 al vooropstelde om
tegen 2015 weer de inflatiedoelstelling
van 2% voorop te stellen. Maar zoals

iedereen kan Balls vast-
stellen dat eind 2014 de
inflatie op 0,4% ligt
voor de eurozone
(0,7% onderliggende
inflatie). Mijlenver weg
van de doelstelling. 

De kans dat de centrale bankiers in
de financiële pers snel van het voor-
plan verdwijnen, lijkt zo goed als nihil.
Integendeel, voorspellen dat Janet Yel-
len en Mario Draghi prominent blijven
in 2015 is een van de meer zekere prog-
noses voor volgend jaar. Voorlopig
tot meerdere eer en glorie van de finan-
ciële markten. Als Draghi er volgend
jaar in slaagt deflatie in de eurozone
te vermijden en de economische motor
weer aan de praat krijgt – zelfs maar
een beetje – dan kroont hij zich, net
als in 2012, tot de financiële Man van
het Jaar. �

Mario Draghi, de man van 2015?
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G lobaal mikken we op een
beperkte, tussentijdse correctie
na de spectaculaire Draghi-

hausse van de afgelopen week (zie
ook p. 1). Dan kunnen we de voor-
beeldportefeuille verder aanvullen en
de cashpositie opnieuw milderen.
Nutreco noteert nu al enige tijd

boven het (verhoogde) bod van SHV
van 44,50 EUR per aandeel. De markt
hoopt en verwacht dus dat Cargill een
nog hoger bod doet, maar dat blijft
voorlopig afwachten. Gezien het feit
dat we flink wat aankooporders heb-
ben uitstaan, willen we toch al gedeel-
telijk de ruim 25% winst op die positie
verzilveren door een verkooplimiet

voor 50 van de 125 aandelen te plaat-
sen. Met de resterende 75 aandelen
wachten we het vervolg in de bied-
strijd rond Nutreco af (rating 2A).

Deere: sombere perspectieven
De koersdaling van Deere & Com-

pany, de gigant in landbouwwerktui-
gen, na de bekendmaking van de cij-
fers voor het vierde kwartaal van het
boekjaar 2013-2014 (afsluitdatum 31

oktober) viel uiteindelijk nog best mee
(-1%). Het was dan ook een gemengd
rapport. Het vierde trimester viel mee,
waardoor de jaarwinst met 3,16 mil-
jard USD (8,63 USD per aandeel) uit-
kwam boven de bedrijfsverwachting
van 3,1 miljard USD (8,5 USD per aan-
deel). Die houdt een daling in van
10,7% ten opzichte van de 3,54 miljard
USD recordwinst voor het boekjaar
2012-2013 (9,09 USD per aandeel). De
koers ging echter lager door de omzet-
en winstperspectieven voor het net
gestarte boekjaar 2014-2015. 

Deere stelt een forse daling van de
omzet en vooral van de winst in het
vooruitzicht. Een daling in de buurt

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Switchen in landbouw 

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+7,7% +56,1% +71,2%
+6,4% +63,9% +46,7%

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

WE RUILEN DEERE & 
COMPANY VOOR WILMAR

INTERNATIONAL.

Aankoop: we hebben 300 aandelen ICBC gekocht tegen 13,42 USD (kost 3249,9 EUR); we kopen 75 aandelen Lafarge tegen maximaal
54,25 EUR;  125 aandelen Umicore tegen maximaal 32,20 EUR; 200 aandelen Wilmar International tegen maximaal 25,50 USD en 
250 aandelen GlaxoSmithKline tegen maximaal 1425 pence (PNC)
Verkoop : we verkopen 75 aandelen Deere & Company tegen minimaal 85,25 USD en 50 aandelen Nutreco tegen minimaal 45,60 EUR



32 DECEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN

van 30% betekent dat de winst per
aandeel tot in de buurt van 6 USD zou
dalen. Hierdoor wordt de waardering
van Deere & Company natuurlijk een
stuk minder aantrekkelijk. De waar-
dering van de wereldleider in land-
bouwwerktuigen loopt dan op van
een historische koers-winstverhou-
ding van afgerond 10 naar een ver-
wachte koers-winstverhouding van
14 voor het lopende boekjaar. Dat is
teleurstellend. We verlagen dan ook
het advies naar houden voor de lange
termijn (rating 2A). 

In de voorbeeldportefeuille gaan we
echter over tot een switch binnen het
landbouwthema. De mindere voor-
uitzichten voor het lopende boekjaar
maken van Deere & Co wellicht geen
kandidaat voor een sterke beurspres-
tatie de komende maanden. In een
meerjarenoptiek blijft het een aantrek-
kelijke waarde, maar de volgende
maanden verwachten we een sterkere
beursprestatie van Wilmar Interna-
tional, waar in het afgelopen derde
kwartaal wel sprake was van een aan-
gename verrassing (zie p. 7) en de
koers nog stevig is achtergebleven.
Vandaar het verkooporder voor
Deere & Company en het aankoop-
order voor Wilmar International.

SABMiller blijft groeien
De halfjaarresultaten van SABMiller

voor het boekjaar 2014-2015 (afsluit-
datum 31 maart) waren conform de
trading-update een maand voordien.
Het omzetcijfer tegen constante wis-
selkoersen is met 5% gegroeid (iets
onder de analistenconsensus van

+5,5%). Regionale uitblinkers waren
Afrika (+10%) en Latijns-Amerika
(+7%). Azië-Pacific liet het afweten
met een daling van 1%. Ook de winst
per aandeel tegen constante wissel-
koersen nam met 5% toe, tot 1,26 USD
per aandeel (+3%, tot 1,236 USD in de
boekhouding). 

SABMiller blijft in de voorbeeldpor-
tefeuille, omdat rond het concern wel-

licht iets zal gebeuren de komende
maanden. Ofwel doet SABMiller een
belangwekkende (defensieve) over-
name (genre Heineken of in frisdran-
ken), ofwel lanceert AB InBev het lang-
verwachte bod op SABMiller. We heb-
ben al een stukje winst genomen op
deze positie. Voor de rest wachten we,
zolang het bedrijf groeit, de verdere
ontwikkelingen af (rating 2A). �

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: zowaar overnamespeculatie
doet de koers opveren

� Cosan: extreme koersdaling; positie
aangevuld

� Henkel: verhoging winstmarge leidt tot
koersopleving

� ICBC: nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
zeer goedkope waardering

� Inditex: resultaten derde kwartaal op 11
december

� LVMH: adviesverlaging door koersklim
� SABMiller: halfjaarcijfers iets onder de
verwachtingen (zie boven)

� Volkswagen pref.: kwartaalcijfers beter
dan verwacht; koers in herstel 

� Yum! Brands: gaat komende anderhalf jaar
voor 1 miljard USD eigen aandelen inkopen

Energie
� CGG: Technip biedt 8,30 EUR per aandeel;
CGG-management wijst bod voorlopig af

� Fred Olsen Energy: positie verder
aangevuld; koersdruk blijft na OPEC-
beslissing

� Petrobras: koers heel volatiel;
corruptieschandaal volgende item 

� Uranium Participation: koers probeert

weg te raken van bodem na opleving
uraniumprijs 

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

� First Quantum Minerals: kwartaalcijfers
ongunstig onthaald

� Vale: koers onder druk door verdere daling
ijzerertsprijs

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

� Deere & Company: vooruitzichten boekjaar
2014-2015 erg somber; verkooporder

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

� Syngenta: cijfers in lijn met de
verwachtingen

� Tessenderlo: we tekenen in op
kapitaalverhoging tegen 16,50 EUR per
aandeel

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

� Thrombogenics: weinig nieuws bij
kwartaalupdate 

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

Het gebroken boekjaar van
Greenyard Foods loopt van 
1 april tot en met 31 maart. De

verwerker van groenten, fruit en
gebruiksklare bereidingen diende
vorige week sterke eerstehalfjaarcijfers
op. De groepsomzet steeg met 0,7%,
tot 297,6 miljoen EUR. Exclusief wis-
selkoerseffecten was de evolutie vlak
(-0,1%). De afdeling diepvriesverpak-
kingen (Pinguin) zag de omzet met
1,8% terugvallen, tot 187,4 miljoen
EUR (63% van het groepstotaal). Posi-
tieve productmix- en wisselkoers -
effecten werden meer dan tenietge-
daan door een volumedaling. Het
embargo van Rusland had een negatief
effect tijdens de laatste twee maanden,
maar in totaal tekende Rusland slechts
voor 2,2% van de omzet in de eerste
jaarhelft. De conservenafdeling Noliko
boekte wel meer omzet: 110,1 miljoen
EUR, +5,3%. 

We keken echter vooral uit naar de
evolutie van de rendabiliteit. Daar zien
we een sterk positieve trend. De lichte
omzetstijging van 0,7% zorgde voor
een toename van de recurrente bedrijfs-
kasstroom (rebitda) met 62,4%, tot 39
miljoen EUR. De rebitda-marge nam
toe van 8,1% naar 13,1%. De positieve
trend was in de tweede helft van het
vorige boekjaar al zichtbaar (omzet
+0,7%, rebitda +31%), maar versterkt

zich. De toename van de rebitda met
15 miljoen EUR is weliswaar voor 4,7
miljoen EUR te danken aan het weg-
vallen van de huur voor de verworven
productiefaciliteiten (laatste overname
in juli in het Verenigd Koninkrijk; totale
investering rond 120 miljoen EUR).
Het gros (10,3 miljoen EUR) van de
rebitda-toename is afkomstig van
betere operationele en commerciële
resultaten. 

De scherpe focus op interne groei en
integratie van vroegere overnames,
gestoeld op de vier strategische prio-
riteiten (focus op de klant, operationele
verbeteringen, betere kasstroom en
een efficiëntere organisatie), werpt
haar vruchten af. Pinguïn is traditioneel
de minst winstgevende afdeling, maar
slaagde erin om de rebitda met 10,9
miljoen EUR op te krikken, tot 24 mil-
joen EUR (+84%). De rebitda-marge
bedroeg 12,8%, tegenover 6,8% in het

eerste semester vorig jaar, 6,4% op jaar-
basis en 5,2% in het boekjaar 2012-2013. 

De recurrente bedrijfswinst (rebit)
verdubbelde ruimschoots, tot 14,4 mil-
joen EUR (+115,4%). Noliko realiseerde
een toename van de rebitda met 36,8%,
tot 15,1 miljoen EUR, of een rebitda-
marge van 13,7% (was 10,5% in de eer-
ste jaarhelft 2013, 11,9% op jaarbasis
en 10,9% in het boekjaar 2012-2013).
De rebit steeg met 45,2%, tot 8,6 miljoen
EUR. Op groepsniveau bedroeg de
nettowinst 14,3 miljoen EUR (0,87 EUR
per aandeel), tegenover nog een verlies
van 3,3 miljoen EUR (0,19 EUR per
aandeel) in dezelfde periode van 2013.
De nettoschuld blijft met 239,6 miljoen
EUR onder controle. 

Het management verwacht verdere
groei, al zal de toename van de renda-
biliteit in de tweede jaarhelft wat afne-
men. Greenyard Foods kondigde het
vertrek aan van Herwig Dejonghe, het
laatste familielid van de oorspronke-
lijke oprichters van Pinguïn in 1965.
De aandelen van Dejonghe (2,86%)
werden overgenomen door referen-
tieaandeelhouder Hein Deprez
(43,22%). �

Conclusie
De verhoopte verbetering van de ren-

dabiliteit van Greenyard Foods werd
bevestigd. We denken dat de trend zich
zal doorzetten en blijven positief voor
het aandeel, dat tegen amper 0,9 keer
de boekwaarde noteert. 

4

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 2 DECEMBER 2014
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TECHNOLOGIE

ASML

Het management van de Neder-
landse chipmachineproducent
ASML sprak op de investeer-

dersdag van vorige week haar vertrou-
wen uit in de toekomst van het bedrijf,
met prognoses tot het einde van dit
decennium. ASML keek vooruit naar
2020 en verwacht dat jaar de omzetkaap
van 10 miljard EUR te ronden. Vorig
jaar realiseerde ASML een omzet van
5,2 miljard EUR en voor 2014 wordt
een cijfer van 5,6 miljard EUR voorop-
gesteld. Tegelijk zal de winst per aan-
deel verdrievoudigen tegenover het
niveau van dit jaar. De consensusprog-
nose voor 2014 bedraagt 2,65 EUR per
aandeel, wat in 2020 een winstcijfer
van bijna 8 EUR per aandeel impliceert. 

Toch reageerden de beleggers in een
eerste reactie negatief en werd het aan-
deel 4% lager gezet. Er werd namelijk
gehoopt dat deze prognoses al in 2018
of 2019 zouden worden gerealiseerd.
In een toelichting gaf topman Wennink
aan dat de prognoses bewust conser-
vatief werden gehouden en dat het
inderdaad niet uitgesloten is dat de
vooropgestelde omzet- en winstver-
wachtingen al één of twee jaar eerder
worden bereikt. 

Hoe dan ook is de commerciële door-
braak van de EUV-productietechno-
logie (extreem ultraviolet licht) cruciaal
in het realiseren van de doelstellingen.

ASML is met een marktaandeel van
80% met ruime voorsprong de belang-
rijkste leverancier van chipmachines
ter wereld. EUV is licht met een heel
korte golflengte van 13,5 nanometer.
Die productietechnologie laat toe veel
nauwkeuriger te werken in vergelijking
met lichtbronnen uit klassieke halfge-
leidermachines. Het eindresultaat zijn
kleinere en krachtigere halfgeleiders
die bovendien ook energiezuiniger zijn. 

ASML rekent op de EUV-techniek
om zijn technologische voorsprong te
behouden. Veel gevaar om die te ver-
liezen, is er echter niet, want er is op
dit moment geen concurrerend product
op de markt. De performantie van EUV
wordt uitgedrukt in de hoeveelheid
wafers die per uur kunnen worden
belicht en geproduceerd. ASML stelde
voor dit jaar een productiesnelheid van
500 wafers per uur voorop. Vorige
zomer werden op een testmachine zelfs

meer dan 600 wafers gehaald. Toch is
de weg nog lang, want om commercieel
rendabel te zijn is een niveau van 1500
nodig. 

ASML maakte ook bekend dat het
twee EUV-productiesystemen heeft
verkocht aan de Taiwanese chipmaker
TSMC. Daarnaast zal TSMC ook twee
eerder geleverde machines laten upgra-
den zodat ze volgens dezelfde speci-
ficaties als de nieuwe machines kunnen
produceren. Het verschil met eerdere
machines is dat die effectief in de pro-
ductie worden ingezet, terwijl het tot
nog toe in hoofdzaak om testsystemen
ging. De productietechnologie is zowel
toepasbaar voor microprocessoren als
voor geheugenchips. 

ASML voorziet dat de EUV-systemen
tegen 2016 of 2017 kostendekkend zul-
len zijn. De Nederlanders verwachten
aan het einde van dit decennium onge-
veer 50 tot 60 machines op jaarbasis te
verkopen. Deze EUV-machines kosten
momenteel 70 tot 80 miljoen EUR per
stuk. Dit zal de gemiddelde prijs per
verkochte machine omhoog stuwen. �

Conclusie
ASML is een fantastisch bedrijf,

maar na een koersstijging met een
kwart sinds begin dit jaar is het aan-
deel opnieuw duur geworden. Aan 27
keer de verwachte winst zit al heel
wat goed nieuws in de koersen verre-
kend. We zouden wachten op een
terugval vooraleer het aandeel terug
op te pikken.

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

2 DECEMBER 2014 INSIDE BELEGGEN
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TECHNOLOGIE

Hewlett-Packard

Het pas gestarte boekjaar 2015
wordt voor HP het laatste in
zijn huidige vorm. Er zit een

splitsing van het bedrijf aan te komen.
Die operatie zal waarschijnlijk pas eind
volgend jaar worden afgerond, om
dan in het boekjaar 2016 een herstart
te maken. Concreet zal HP Enterprise
alle activiteiten omvatten die te maken
hebben met software, hardware voor
bedrijven (servers, opslag- en netwerk-
systemen) en aanverwante diensten.
HP Inc. wordt de tweede poot, die de
huidige divisies Personal Systems (pc’s,
laptops) en Printers omvat. 

In het derde kwartaal van het fiscale
boekjaar 2014 kon HP voor het eerst
in twaalf maanden een kleine omzet-
groei van 1,3% voorleggen. Die pres-
tatie kon in het vierde kwartaal (drie
maanden tot eind oktober) helaas niet
worden overgedaan. De groepsomzet
van 28,4 miljard USD lag niet alleen
2,5% lager dan een jaar eerder, maar
ook bijna 400 miljoen USD onder de
consensusprognose. De groepswinst
steeg met 2,6%, tot net iets meer dan
2 miljard USD. Dankzij het effect van
de aandeleninkoop lag de toename
van de winst per aandeel (1,06 USD)
zelfs bijna 5% hoger. 

Personal Systems was de enige afde-
ling die aan de verwachtingen kon
voldoen. Er werden 5% meer een -

heden verkocht en de omzet groeide
met 4%, tot 8,95 miljard USD. Vooral
bij de bedrijfsklanten was er een toe-
nemende vraag naar pc’s en laptops
(+7%), terwijl de consumenten het
opnieuw lieten afweten (-2%). De ope-
rationele marge is met 4% wel de laag-
ste van de afdelingen binnen HP. Prin-
ting, ooit de sterkhouder van de groep,
moest opnieuw 5,1% omzet inleveren.
Er was een lichte vooruitgang bij de
bedrijfsklanten, maar de vraag naar
printers en benodigdheden bij parti-
culiere klanten daalde met 9%. HP
zou in de loop van volgend jaar een
hogesnelheid-3D-printer op de markt
brengen. Die technologie zou voor een
kentering moeten zorgen. 

Enterprise ging met 4% achteruit,
waarbij zowel servers, opslagsystemen
als aanverwante diensten ontgoochel-
den. Dat was ook het geval bij de dien-
stenafdeling zelf (outsourcing), waar-

van de omzet met bijna 7% daalde en
de marge op 6,8% bleef steken. Soft-
ware, een van de groeipolen van HP,
liet een lichte achteruitgang van 0,6%
optekenen, tot 1,1 miljard USD. Met
een marge van 31,1% is dit wel de
meest winstgevende afdeling van de
groep. De grote kracht van HP is dat
het, ondanks een gebrek aan omzet-
groei, wel hoge kasstromen blijft gene-
reren. De vrije kasstroom bedroeg in
het pas afgelopen boekjaar 2014 maar
liefst 8,5 miljard USD of 4,4 USD per
aandeel. Het probleem is dat daarmee
weinig aangevangen wordt voor toe-
komstige groei.

HP kocht het voorbije kwartaal wel-
iswaar voor 750 miljoen USD eigen
aandelen in en keert ook een dividend
van 0,61 USD per aandeel uit. Maar
het trackrecord van overnames (EDS,
Autonomy) is belabberd. Met bijna
6 miljard USD aan nettoliquiditeiten
en investeringen behoren overnames
nochtans tot de mogelijkheden. Tegen
het einde van 2015 zullen 55.000
banen verdwenen zijn. HP stelt voor
het pas gestarte boekjaar een winst-
cijfer van 3,83 tot 4,03 USD per aan-
deel voorop. �

Conclusie
Ondanks nog maar eens tegenval-

lende resultaten en onzekere vooruit-
zichten klom het aandeel naar het
hoogste niveau in drieënhalf jaar. Dat
zegt meer over het beursklimaat dan
over de prestatie van HP zelf. 

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

INSIDE BELEGGEN 2 DECEMBER 2014
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LANDBOUW

Wilmar International

W ilmar International, een spe-
ler uit de agribusiness, stel-
den we u begin september

al een keer voor. De Aziatische tijger
uit Singapore is echt wel een gigant,
met eind vorig jaar 90.000 mensen in
dienst in vijftig landen, een jaaromzet
van 44,1 miljard USD en een beurs -
kapitalisatie van 16 miljard USD. 

We kunnen de Aziatische groep het
beste vergelijken met Archer Daniels
Midland (ADM), dat met 16,4% ove-
rigens ook de grootste aandeelhouder
is, met zelfs een grotere participatie
dan CEO Kuok Khoon Hong (12%).
Toch zijn er twee essentiële verschillen.
Vooreerst geografisch: bij Wilmar ligt
de klemtoon, logisch, op Azië, maar
ook op Afrika, terwijl bij ADM Noord-
en Zuid-Amerika en Europa de basis
voor de activiteiten uitmaken. Daar-
naast is er de basis voor de verwerking.
Bij ADM zijn dat granen, op de eerste
plaats maïs en soja; bij Wilmar ligt de
klemtoon op palmolie. Van de jaar-
omzet van 2013 kan 44% gelinkt wor-
den aan palmolie, 28% aan granen en
8% aan suiker. Ongeveer 15% zijn con-
sumentenproducten op basis van ver-
schillende landbouwgrondstoffen. 

ADM en Wilmar zouden perfect mat-
chen. In een aantal aspecten is Wilmar
zelfs nog meer geïntegreerd dan bij-
voorbeeld ADM. Zo is Wilmar een van

de grootste eigenaars van palmolie-
plantages ter wereld, met eind vorig
jaar een totaal beplante oppervlakte
van 241.000 hectare (ha), waarvan 71%
in Indonesië, 24% in Maleisië en 5%
in Afrika. Een ander opvallend aspect
aan Wilmar is dat de groep over een
eigen vloot aan schepen beschikt voor
het vervoer van droge (negen schepen
eind vorig jaar) en vloeibare (34 sche-
pen) bulk. Die vloot staan in voor een
deel van het transport. De rest wordt
aangevuld met het charteren van sche-
pen. 

Wilmar was tussen 2004 en 2010 een
rijzende ster op de beurs van Singa-
pore. De koers vertwintigvoudigde
van 0,35 naar 7 Singaporese dollar
(SGD). Maar sinds 2010 is het veel min-
der en is de koers iets meer dan gehal-
veerd; hij kabbelt nu al een tweetal
jaren rond hetzelfde niveau. De grafiek
van Wilmar op die van de palmolie-

prijs leggen, geeft mooie gelijkenissen.
De volumes stijgen nog stevig, maar
door lagere prijzen voor landbouw-
producten (op de eerste plaats palm-
olie) stagneert de omzet en daalt de
winst. De groep diversifieert volop
richting suiker en kocht ook 50% van
de Australische topper in bakkerijpro-
ducten Goodman Fielder. 

In het derde kwartaal kon Wilmar
aangenaam verrassen. Want in tegen-
stelling tot de voorgaande trimesters
was deze keer wel sprake van een stij-
ging van de nettowinst, met 1,5%, tot
422,4 miljoen USD. Halen we er de
eenmalige elementen uit, dan nam de
nettowinst zelfs toe met 10%. Nu het
aandeel zowat uit de (internationale)
beleggersbelangstelling is verdwenen,
is de waardering tegen 12 keer de ver-
wachte winst 2015 en vooral 1 keer de
boekwaarde weer erg redelijk gewor-
den. We kiezen voor de notering op
de Amerikaanse OTC (25 USD; ticker
WLMIY; Isin-code US9714331074)
omdat die beurs voor de Belgische par-
ticuliere belegger toegankelijker is. Het
gaat om ADR-aandelen, waarbij elk
deelbewijs slaat op 10 Singapore-aan-
delen. �

Conclusie
Na de cijfers voor het derde kwartaal

zijn we voldoende gerustgesteld en
overtuigd om Wilmar International
in de voorbeeldportefeuille op te
nemen, als vervanger van Deere &
Company in het thema ‘landbouw’. 

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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O lie op het vuur, zo kan men
de beslissing van de OPEC
bestempelen om de productie

ongewijzigd te handhaven. Niemand
is er eigenlijk mee gebaat, zelfs de
olieproducerende landen niet. Saoedi-
Arabië, dat de touwtjes strak in han-
den heeft, zal vanaf volgend jaar zijn
kolossale wisselreserves moeten aan-
spreken als de olieprijs onder 80 dol-
lar (USD) per vat blijft schommelen,
als het geen budgettair tekort wil boe-
ken. Alleen die landen die het het
langst kunnen volhouden, zullen de
vruchten van die moordende politiek
plukken.

Noorse kroon onderuit
Ook westerse producerende landen

zullen eronder lijden. Dat is al te mer-
ken op de wisselmarkt, waar de koers
van de Noorse kroon (NOK) 3,4%
kwijtspeelde, dubbel zoveel als de
Canadese dollar (CAD) die met 1,7%
onderuitging. Andere grondstoffen-
munten bleven niet gespaard. De
Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) verloor
1,5%, de Australische dollar (AUD)
2,7 %, de Mexicaanse peso (MXN)
2,1% en de Nieuw-Zeelandse dollar
(NZD) 1,25%. De Amerikaanse dollar
(USD) staat voorlopig niet noemens-
waardig onder druk: hij verloor
slechts 0,5%. Maar dat kan meer wor-

den, omdat een te langdurige daling
van de olieprijs de Amerikaanse eco-
nomische heropleving in het gedrang
kan brengen.

Zoals meermaals aangestipt, is de
oliewinning uit schalie vrij duur en
vereist het een gemiddelde olieprijs
boven 90 USD per vat. Hoe langer de
prijs hieronder bengelt, hoe meer
Amerikaanse oliemaatschappijen en
hun toeleveranciers lijden. De daling
weegt ook op de investeringsinitia-

tieven van de grote oliemaatschap-
pijen. Wat de productie in de toe-
komst in het gedrang kan brengen.
Vermoedelijk maakt dit deel uit van
de intenties van Saoedi-Arabië, om
op die manier concurrenten uit te
schakelen.

De toestand kan ook gevolgen heb-
ben voor de dollar zelf. Zelfs als de
koersdaling van olie weinig invloed
uitoefent op economieën als die van
Rusland of Iran – wat in het Westen

wordt betwijfeld– kan ze die landen
wel aansporen om zo snel mogelijk
hun handelsverrichtingen in andere
deviezen dan de dollar af te wikkelen.
Rusland richt allerlei kartels op, pre-
cies om minder afhankelijk te zijn van
de westerse markthegemonie. 

De olieprijsdaling treft ook de finan-
ciële wereld. Er zijn talloze – econo-
misch vaak nutteloze – producten in
omloop gebracht, waarvan de pres-
tatie rechtstreeks gekoppeld is aan
de olieprijsontwikkeling. Zulke pro-
ducten zijn natuurlijk de jongste
dagen fors in waarde gedaald. Zij
brengen hun emittenten, meestal
grootbanken, in moeilijkheden. JP
Morgan en Wells Fargo zijn nu al van
plan om voor honderden miljoenen
dollars af te schrijven. Andere instel-
lingen zullen hun voorbeeld volgen.

Deflatiegevaar
Het grootste gevaar dreigt echter

op macro-economisch vlak. In een
wereld die gebukt gaat onder de
schulden, moet men alles doen om
deflatie te vermijden. Een olieprijs-
daling is dus het beste te mijden.
Want zodra de deflatie overheerst,
moeten alle schulden in tastbaar geld
terugbetaald worden, iets waartoe
de meeste westerse landen niet langer
in staat zijn. Hoe langer de daling

Obligaties
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PRIJSDALING VAN OLIE
DUURT, HOE GROTER 

HET GEVAAR OP DEFLATIE
VOOR HET WESTEN.
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duurt, hoe groter het gevaar op defla-
tie voor het Westen. Monetaire expan-
sie zal daartegen weinig soelaas bie-
den.

De paniek was al voelbaar op de
kapitaalmarkt. Stukken van oliemaat-
schappijen, en zeker die van innove-
rende bedrijven uit de schaliesector,
leden het zwaarst de afgelopen week.
De vraag naar zulk papier nam overal
fors af. Zowel soevereine emittenten
als prominente bedrijven profiteerden
daarvan. Met als gevolg een verdere
daling van de rentetarieven. De ren-
teschalen verpulverden alweer hun
historische minima, met een vervlak-
king van de curven daarbovenop.
Hoe vlakker een rentecurve zich ont-
wikkelt, hoe moeilijker het wordt de
conjunctuur aan te zwengelen. Precies
omdat de risicovergoeding geen reke-
ning meer houdt met het tijdsverschil.
Waarom zou men dan op lange ter-
mijn investeren als de kortere even-
veel opbrengt?

Positieve trend
De trend op de kapitaalmarkt was

dan ook ronduit positief. Het aantal
stijgende stukken overtrof de dalende
in een verhouding die vaak tot het
vijfvoudige bereikte. Koerswinsten

liepen gemakkelijk op tot boven 5%.
Toch daalden de omzetten. Er werd
veel minder verhandeld dan de voor-
bije weken. Beleggers nemen vermoe-
delijk een afwachtende houding aan.
Opmerkelijk was echter de puike
weerstand van het rommelpapier in
euro (EUR) tegenover dat in andere
munten, waar het flink achteruit
boerde. 

De Russische emittenten verloren
heel wat terrein, net als de roebel
(RUB), die met 7,9% instortte. Ana-
listen vrezen dat Russische emittenten
niet langer in staat zijn om hun ver-
vallende leningen door te rollen, wat
hen zal verplichten om ze effectief
terug te betalen. De redenering houdt
natuurlijk geen rekening met het feit
dat de meeste Russische bedrijven
elders kapitaal zullen kunnen opha-
len, onder andere in China. Toch zul-
len ze de nodige dollars moeten ver-
krijgen om hun stukken af te lossen.

Lage activiteit
De paniek was ook voelbaar op de

primaire markt, waar de activiteit
fors verminderde. Banken blijven
uiteraard massaal uitgeven. En gelet
op het feit dat de rentetarieven in de
nabije toekomst onmogelijk kunnen

stijgen, raakten de meeste stukken
vlot geplaatst. Alleen bedrijfspapier
ondervond wat meer last om kopers
te vinden. Laat u echter niet beet -
nemen door de grijzemarktprestaties.
Een stuk als de Spaanse oliemaat-
schappij Repsol (BBB-) wordt duur-
der verhandeld op de grijze markt
dan op de primaire, ondanks de som-
bere vooruitzichten van de sector.
Dat heeft het stuk alleen te danken
aan de ondersteuning van de banken
belast met zijn plaatsing.

Er kwam bitter weinig uit dat
bestemd was voor de particuliere
belegger. En als iets uitgegeven werd,
bleken de voorwaarden vaak ontoe-
reikend. Zo kan men onmogelijk
tevreden zijn met de nieuwe lening
op naam van Rabobank (A+) in
NZD, die slechts 4,13% rendement
oplevert. Dat is bijna 1% minder dan
het marktgemiddelde voor die kwa-
liteitsklasse. We verwijzen daarom
naar sectorgenoot National Australia
Bank (AA, alt. 1), die kwalitatief hoog-
staander is en meer opbrengt. Zonder
rekening te houden met de kwali-
teitsverbetering mogen de kosten en
het prijsverschil oplopen tot 0,78%
voordat het rendementsvoordeel
wordt opgesoupeerd. �

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

1

1
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

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

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

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

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

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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