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De voorbije maanden was de
berichtgeving over de groeilan-
den verre van eenduidig posi-

tief. Zelfs de hoerastemming rond
China is al enige tijd verdwenen. Om
maar te zwijgen over Argentinië, Bra-
zilië, Rusland of Turkije. Dat heeft zich
ook vertaald in veel minder sterk pres-
terende aandelenmarkten. Als we de
MSCI Emerging Markets vergelijken
met de MSCI World, zien we al vele
jaren een zwakkere prestatie. Ondanks
een sterkere periode tot september geldt
dat ook voor de eerste elf maanden van
dit jaar: de MSCI World scoort 5,3%
beter dan de MSCI Emerging Markets.
Op drie jaar is sprake van 35% under-
performance. Op vijf jaar doen de groei-
markten het zelfs
43% minder goed. 

Eigenlijk presteren
de beurzen van de
opkomende landen
al sinds 2007 slechter
dan de wereldindex,
die wordt gedomi-
neerd door de mature westerse aan-
delenmarkten. Ongewoon is dat niet.
Als we de voorbije kwarteeuw analy-
seren, zien we een mooie afwisseling
van beter en zwakker presteren. Het
eerste gouden tijdperk van het beleggen
in de opkomende marken was in de
periode 1989-1994, daarna namen de
westerse beurzen (TMT-periode) het
over. Een tweede sterke periode voor
de groeimarkten kwam in 2003-2007,
vooral gedreven door China en grond-
stoffen. Maar sinds 2007 blijven de
beurzen van de groeilanden dus weer
duidelijk achter, met begin dit jaar zelfs
een heuse crisissfeer.

Klaar voor inhaalbeweging
Laten we duidelijk zijn, een no-brainer

wordt het niet meer. Maar er zijn toch

wel een aantal argumenten die aange-
ven dat de opkomende markten de
komende tijd weer een aantrekkelijke
beleggingsregio kunnen worden en de
fakkel van de mature markten kunnen
overnemen.

Ten eerste: de euforie is weg. Haus-
ses ontluiken doorgaans in een nega-
tief sentiment. Ten tweede: de groei-
landen zijn sterk onderwogen. Het
aandeel van de opkomende landen in
het wereld-bbp is toegenomen tot
ongeveer 50%, terwijl het aandeel van
de beurzen uit die landen in de
wereldbeurskapitalisatie is terugge-
vallen tot 23% en in de MSCI World
zelfs tot 13%.

Ten derde: de goedkope waardering.
Die hangt uiteraard
samen met de twee
voorgaande facto-
ren: de gemiddelde
verwachte koers-
winstverhouding
voor 2015 bedraagt
amper 11, tegenover

13 voor de Europese markten en 16
voor Wall Street. Ondanks een veel
groter potentieel voor de bedrijfswin-
sten op lange termijn.

Ten vierde: het verbeterde technische
beeld. We hadden het onlangs over de
uitbodeming van de Chinese beurzen.
Dat proces is door de recente druk op
markten als Brazilië en Rusland nog
niet volledig afgerond voor alle groei-
markten, maar hogere bodems verho-
gen de kansen op een ommekeer in
2015.

Het is dan ook geen toeval dat we de
jongste weken met Industrial &Com-
mercial Bank of China (ICBC), Petro-
bas en Wilmar Internationaleen aantal
erg goedkope aandelen uit de groei-
markten hebben gekocht. We mikken
op een herstel vanaf 2015. �
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De spectaculaire Draghi-hausse
van de voorbije weken werd
even onderbroken door Mario

Draghi zelf. De klim van ongeveer 5%
op de Europese beurzen begon met
uitspraken van de ECB-voorzitter op
21 november dat de Europese Centrale
Bank alles in het werk zal stellen om
inflatie te krijgen in de eurozone, en
dat zo spoedig mogelijk (zie ook p. 1).
Maar een concrete invulling gaf hij
daaraan nog niet op de persconferentie
na de ECB-vergadering van vorige
week donderdag. Ondanks een verla-
ging van de groei- en inflatieprognose
voor 2015. Betere fabrieksorders in

Duitsland vrijdag maakten er maar een
korte onderbreking van.

Yum! Brands: adviesverlaging
Vooral als gevolg van de Chinese ren-

teverlaging en de aankondiging van
de restaurantketen om voor 31 mei
2016 voor 1 miljard USD aan eigen aan-
delen in te kopen (op een beurskapi-
talisatie van 33 miljard USD of 3%) kon
de beurskoers van Yum! Brands her-
stellen. De koers van de eigenaar van
de ketens KFC, Pizza-Hut en Taco Bell
kreeg een serieuze tik, toen de resul-
taten over het derde trimester werden
bekendgemaakt. De groep bleek

opnieuw met een crisis in China te kam-
pen te hebben. Die ontstond deze
zomer, toen aan het licht kwam dat de
kleinere leverancier Shanghai Husi,
een onderdeel van OSI, knoeide met
de versheid van de aangeleverde pro-
ducten. Yum! verbrak meteen alle ban-
den, maar de schade was toch weer
aangericht. 

De vergelijkbare omzet in China liep
met 14% terug. Yum! rekent op een
negatieve impact van zes tot negen
maanden op de omzet. Daarom werd
de groeiverwachting voor het volledige
boekjaar getemperd tot 6 à 10% winst-
groei per aandeel. De vrees voor de

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Na de Draghi-hausse, het Draghi-dipje

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
+6,1% +55,2% +70,3%
+5,9% +62,9% +46,2%

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

Aankoop: we hebben 250 aandelen Silver Wheaton gekocht tegen 20,83 USD (kost 4238 EUR) en 250 aandelen GlaxoSmithKline gekocht
tegen 1465 pence (PNC; kost 4659,3 EUR); we hebben 75 aandelen First Quantum Minerals bijgekocht tegen 17,69 CAD (kost 954,9
EUR) en 125 aandelen Vale tegen 8,34 USD (kost 854,9 EUR)
Verkoop: we hebben 30 aandelen LVMH verkocht tegen 143,40 EUR (opbrengst 4287,05 EUR)
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negatieve impact van China blijft. Mede
daardoor is het aandeel tegen 24 keer
de verwachte winst voor 2014 en 20,5
keer de verwachte winst voor 2015
weer aan de dure kant geworden. Van-
daar de adviesverlagingnaar houden
voor de lange termijn (rating 2A). Met
Industrial & Commercial Bank of
China (ICBC) hebben we een goed-
kope manier gevonden om op China
in te spelen.

Adidas: Russia without love
Adidas heeft op zijn zachtst gezegd

geen topjaar 2014 achter de rug. De cij-
fers in het derde trimester waren beter
dan de (verlaagde) verwachtingen,
maar de grote schok was met de half-
jaarresultaten gekomen. Toen bleken
de cijfers bij golfdochter TaylorMade
bijzonder zwak te zijn (18% omzetda-
ling). Daarnaast was er de negatieve
impact van Rusland door de geopoli-
tieke spanningen in Oekraïne. De vrije
val van de roebel kan Adidas de
komende kwartalen nog omzet en
winst kosten. Dat verklaart de koers-

zwakte van de jongste dagen. Daarvoor
was er enig koersherstel bij de Duitse
sportartikelengigant. 

Dat was een gevolg van berichten dat
er iets moet gebeuren bij Adidas. Voor-
eerst was sprake dat enkele hedgefond-
sen posities zouden innemen met de

bedoeling het ontslag te eisen van Her-
bert Hainer, die CEO is sinds 2001 en
ook tijdelijk voorzitter van Bayern
München. Daarnaast willen ze een
afsplitsing van de probleemafdeling
Taylor Made en van het succesvollere
Reebok, om aandeelhouderswaarde te

creëren. Maar voorlopig zien we hen
nog niet opduiken in het aandeelhou-
derschap. Toch is de kans groot dat er
maatregelen komen om meer aandeel-
houderswaarde te creëren. De koers is
aan het uitbodemen. Een herstelkan-
didaat voor 2015 (rating 1A). �

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: vrees voor zwakke resultaten in
Rusland tempert koersherstel (zie boven)

� Barco: trading-update liet geen
beterschap zien 

� Bolloré: aandeel in 100 gesplitst door
bod op Havas

� Coca-Cola: overnamespeculatie doet de
koers opveren

� Cosan: extreme koersdaling; positie
aangevuld

� Henkel: verhoging winstmarge leidt tot
recordkoers

� ICBC: nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
zeer lage waardering

� Inditex: resultaten derde kwartaal op 11
december

�SABMiller: halfjaarcijfers iets onder de
verwachtingen

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

� Yum! Brands: mooi koersherstel;
adviesverlaging (zie boven) 

Energie
� CGG: koers boven biedprijs van 8,30 EUR
door rapporten over combinatie Technip-
CGG met hogere koersdoelen

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

� Petrobras: koers heel volatiel;
corruptieschandaal volgende item 

�Uranium Participation: koers blijft
dichtbij bodempeil 

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

� First Quantum Minerals: kwartaalcijfers
ongunstig onthaald; positie aangevuld

�Silver Wheaton: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille

�Umicore: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille 

� Vale: koers onder druk door verdere
daling ijzerertsprijs; positie aangevuld

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

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

�Syngenta: cijfers in lijn met de
verwachtingen

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

�Wilmar International: nieuwkomer in de
voorbeeldportefeuille

Vergrijzing
�GlaxoSmithKline: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille

�Sanofi: chef diabetesafdeling Rossilli
heeft ontslag genomen na omstreden
voorspelling voor 2015 

� Thrombogenics: interim-financieel
directeur kocht 32.000 aandelen tegen
minder dan 7 EUR 

� Tubize (fin): positief nieuws bij UCB doet
koers herleven

ADIDAS IS EEN 
HERSTELKANDIDAAT 

VOOR 2015.



VERPAKKING

Resilux

Het Oost-Vlaamse Resilux staat
al twee decennia bekend als
producent van pet-preforms en

-flessen. In die activiteit behoort het
bedrijf van de familie De Cuyper tot
de middelgrote Europese spelers (in
2013 goed voor 4,87 miljard voorvor-
men en 441.000 flessen), met een pan-
Europese aanwezigheid (productie-
vestigingen, naast het Belgische Wet-
teren, ook in Spanje, Rusland, Grieken-
land, Zwitserland en Hongarije) en een
fabriek in de Verenigde Staten. In dat
land wil Resilux de eerstvolgende jaren
verder uitbreiden. Daarna komt Latijns-
Amerika aan de beurt. 

In de eerste zes maanden van het jaar
steeg de toegevoegde waarde (beter
maatstaf dan omzet door de sterke
impact van de grondstoffenprijzen)
met 6,5%, tot een nieuwe recordwaarde
van 33,7 miljoen EUR. Een mooie pres-
tatie die wordt bevestigd door een toe-
name van 8% van de bedrijfskasstroom
(ebitda) tot 18,0 miljoen EUR (evenaring
van het record uit 2011) en een 9%
hogere bedrijfswinst (ebit), tot 11,4 mil-
joen EUR (enkel in 2011 nog hoger cij-
fer). 

Het nettoresultaat in het eerste semes-
ter bedroeg 7,7 miljoen EUR (+3%; 3,83
EUR per aandeel). Tenminste, als we
geen rekening houden met de tweede
dimensie bij Resilux, AirOLux, die is

opgestart in 2009. Want inclusief het
samenwerkingsverband met de Zwit-
sers-Nederlandse groep AirOPack
Technology (voorheen IPS) is er 6,6
miljoen EUR nettowinst (3,27 EUR per
aandeel). 

AirOLux slaat op de ontwikkeling
van AirOPack, de vernieuwde techno-
logie om vloeistoffen, poeders, gassen
en producten met een gemiddelde tot
hoge viscositeit (zoals crèmes, schuim,
gels) af te vullen in PET zonder drijfgas
(aanval op de aerosolmarkt). Die revo-
lutionaire verpakkingsvorm mogen
we als definitief doorgebroken
beschouwd sinds in het najaar van 2013
een vijfjarige overeenkomst werd gete-
kend met Procter & Gamble (P&G),
wereldberoemd van merken als Pam-
pers, Pantène, Always, Ariel, Gillette
en Duracell. De productie in het Zwit-
serse Bilten is in de loop van het jaar
op gang gekomen. 

Halfweg het jaar zaten we op zowat
40% van de capaciteit en dat percentage
zou in de loop van de tweede jaarhelft
verder moeten zijn opgelopen. Al blijft
het lang wachten op de lancering van
het eerste AirOPack P&G-product in
men personal care (wellicht scheerschuim
van Gillette). Dit jaar zou dan ook echt
het laatste verliesjaar van de joint ven-
ture moeten zijn. Er werd ook al aan-
gegeven dat er een tweede fabriek voor
AirOPack op de terreinen van P&G zal
komen. 

Partner AirOPack Technology is
beursgenoteerd in Zürich met een
beurskapitalisatie van omgerekend
86,5 miljoen EUR (43,5 EUR per aan-
deel). Op die basis dekt de joint venture
40% van de beurskapitalisatie van Resi-
lux. Het klassieke Resilux (pet-preforms
en -flessen) wordt op 129 miljoen EUR
of 64,5 EUR per aandeel gewaardeerd.
Dat dit aan de lage kant is, mag blijken
uit een recente overname van sector-
genoot APPE Packaging Division (La
Seda) door Plastipak Packaging. �

Conclusie
De nakende lancering van een Air -

OPack P&G-product en het uitzicht
op het winstgevend worden van de
AirOLux-joint venture in 2015 kan de
koers een nieuwe impuls geven. De
waardering van bij de verkoop van
sectorgenoot Appe laat toe om de faire
waarde te verhogen van 124 naar 135
EUR. Resilux blijft dan ook een van
onze Belgische favorieten. 

4

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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LANDBOUW

Sipef

In oktober maakte de Antwerpse
plantagegroep Sipef een koers-
sprong, nadat de Maleisische palm-

olieproducent Sime Darby een over-
namebod van 1,74 miljard USD deed
op sectorgenoot New Britain Palm Oil
(NBPO). Het bod waardeert de plan-
tages van NBPO op 25.000 USD per
mature hectare (ha), te vergelijken met
12.000 USD per ha op basis van de
beurskapitalisatie van Sipef. Uiteraard
kunnen de twee bedrijven niet perfect
vergeleken worden – Sipef heeft ook
rubber-, thee- en bananenplantages,
terwijl NBPO twee raffinaderijen heeft
en actief is in suiker en rundsvlees 
– maar het geeft wel aan dat de intrin-
sieke waarde van Sipef hoger is dan
de huidige marktwaarde. 

De hoge overnameprijzen (vaak tus-
sen 15 à 20.000 USD per ha) zijn een
gevolg van de steeds schaarsere gron-
den in Maleisië en Indonesië. Snel
groeien is dan ook alleen nog mogelijk
via overnames. Het klassieke uitbrei-
dingspad van gronden verwerven, de
nodige licenties bekomen, compen-
saties afspreken met lokale landbou-
wers, het aanplanten tot uiteindelijk
oogsten, is een proces van minstens
vijf jaar. Op deze manier breidde Sipef
de jongste jaren het areaal jaarlijks uit
met 1000 à 2000ha, op een totaal areaal
eind 2013 van 54.531ha. In 2014 zullen

1600ha aangeplant worden: 1000ha
in Indonesië en 600ha in Papoea-
Nieuw-Guinea. 

De koersopflakkering was evenwel
kortstondig, want al snel ging de aan-
dacht weer naar de dalende palmolie-
prijs. Die noteerde begin 2014 nog 900
USD per ton, maar na een piekniveau
in maart op 992 USD per ton, begon
de daling met als (voorlopig?) diep-
tepunt 677 USD per ton eind augustus
(het laagste niveau sinds 2009). Oor-
zaken voor de daling zijn de record-
oogsten van palmolie en van substi-
tutieproduct sojaolie enerzijds, en een
lager dan verwachte vraag vanuit
India, China en de biodieselindustrie
(Indonesië) anderzijds. 

In oktober was er een herstel tot 755
USD per ton, dankzij de lager dan ver-
wachte productie van palmolie in sep-
tember en oktober en het tijdelijk
opheffen van de palmolie-uitvoerhef-

fing in Maleisië (intussen verlengd tot
eind december) en in Indonesië. 10%
van de palmolie is echter bestemd voor
biodiesel en de recente, forse daling
van de olieprijs haalde de prijs
opnieuw onderuit, tot het huidige
niveau van 690 USD per ton. Sipef ver-
koopt steeds een aanzienlijk deel van
de oogst op voorhand. Het bedrijf anti-
cipeerde echter op een prijsstijging in
het najaar en heeft voor 2015 nog niet
veel productie verkocht. 

De recente daling is dan ook een
streep door de rekening, want per 100
USD per ton zakt de nettowinst met
12,5 miljoen USD. De recurrente net-
towinst bedroeg in 201346,6 miljoen
USD. Dit jaar werkte de verkoopstra-
tegie wel nog in het voordeel, aange-
zien na negen maanden 89% van de
totale productie van 2014 was ver-
kocht, tegen gemiddeld 944 USD per
ton, of 34 USD per ton meer dan vorig
jaar. Rekening houdend met de hogere
productie (+9,3% na negen maanden)
verwacht Sipef een hogere winst
tegenover 2013. De rubberprijzen lij-
ken stilaan uit te bodemen. �

Conclusie
Tegen nauwelijks meer dan de boek-

waarde en 12 keer een voorzichtige
schatting van de recurrente winst 2015
vinden we het aandeel aantrekkelijk
gewaardeerd vanuit een langetermijn-
perspectief. Op korte termijn is het
wel uitkijken of het steunniveau sinds
2010 van 50 EUR zal standhouden. 

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Glencore 

G lencore zette in 2011 na vier
decennia van relatieve anoni-
miteit de stap naar de beurs.

Glencore, met hoofdzetel in Zwitser-
land, is intussen uitgegroeid tot de op
drie na grootste gediversifieerde
grondstoffengroep ter wereld. De
belangrijkste overnames sinds de
beursintroductie waren die van sec-
torgenoot Xstrata (29 miljard USD),
de grondstoffenhandelaar Viterra (5,4
miljard USD) en recent nog de olie-
producent Caracal Energy (1,3 miljard
USD). Toch was de honger van CEO
Glasenberg daarmee niet gestild. De
topman zette zijn zinnen op Rio Tinto.
Een combinatie van beide bedrijven
zou de grootste grondstoffengroep ter
wereld creëren. Het bod werd echter
van tafel geveegd door Rio Tinto. 

IJzererts is een blinde vlek in het aan-
bod van Glencore. En laat dat nu net
de sterkte van Rio Tinto zijn. Dit bedrijf
haalt meer dan 90% van de groeps-
winst uit ijzererts. Door een combinatie
van overproductie aan de aanbodzijde
en een lagere vraag uit China is de
ijzerertsprijs dit jaar met bijna de helft
teruggevallen, tot het laagste niveau
sinds de zomer van 2009. Analisten
verwachten dat het overaanbod vol-
gend jaar zal verdubbelen tot meer
dan 100 miljoen ton. Glasenberg uitte
bij verschillende gelegenheden kritiek

op de strategie van zowel Rio Tinto
als BHP Billiton om het overaanbod
verder in de hand te werken met een
aanhoudende productietoename. 

Die stijging, die zeker nog tot 2017
zal blijven aanhouden, is het gevolg
van investeringsbeslissingen die wer-
den genomen in 2011 en die niet meer
kunnen worden teruggedraaid. De
lagere ijzerertsprijzen kunnen Glencore
echter ook in de kaart spelen, als de
groep zou beslissen een nieuw bod op
Rio Tinto te lanceren. Dat kan in het
kader van de huidige mededingings-
regels ten vroegste in april volgend
jaar. Hoe lager Rio Tinto noteert, hoe
hoger de premie die Glencore kan bie-
den tegenover de beurswaarde.

Hoe een situatie van overaanbod
moet worden aangepakt, illustreert
Glencore met de eigen steenkooldivi-
sie. De groep is de grootste exporteur
van thermal coal (steenkool voor elek-

triciteitscentrales) ter wereld. Thermal
coal is om dezelfde redenen als bij
ijzererts (overaanbod, China) terug-
gevallen tot het laagste prijspeil in
meer dan vijf jaar. Sinds begin dit jaar
moest de referentiesteenkoolprijs voor
Azië (Australische Newcastle coal)
bijna 30% inleveren. Glencore rea-
geerde door de productie bij de Aus-
tralische steenkoolmijnen van de
groep voor drie weken stil te leggen.
Dat zal de output met 5 miljoen ton
verminderen op een jaarlijkse produc-
tie van 81 miljoen ton (2013). 

De totale steenkoolproductie van de
groep (Australië, Zuid-Afrika en
Colombia gecombineerd) steeg in het
derde kwartaal met 9,2%, tot 40,2 mil-
joen ton. Die 5 miljoen ton is dus niet
meer dan een symbolische druppel
op een hete plaat, maar wel een
belangrijk signaal dat op korte termijn
enkel ingrepen aan de aanbodzijde
een impact kunnen hebben op het
marktevenwicht. �

Conclusie
Glencore heeft een behoorlijke eerste

jaarhelft achter de rug, maar het
tweede semester kondigt zich moei-
lijker aan door dalende grondstoffen-
prijzen. De goed draaiende handels-
divisie, de aandeleninkoop en het
hogere dividend (rendement van 3,2%)
verzachten wel de pil. We vinden het
aandeel tegen 1,2 keer de boekwaarde
en 15 keer de verwachte winst correct
gewaardeerd. 

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

INSIDE BELEGGEN 9 DECEMBER 2014
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TECHNOLOGIE

Qualcomm

Het Californische Qualcomm is
marktleider in halfgeleiders
voor mobiele telefoons. Het

bedrijf haalt echter meer dan 60% van
de winst uit vergoedingen die het
opstrijkt voor het gebruik van de paten-
ten voor draadloze communicatie die
het ontwikkelde (CDMA). Qualcomm
bezit de intellectuele eigendommen
van een groot aantal protocols die
gebruikt worden in vrijwel alle
moderne mobiele toestellen. Elke pro-
ducent van mobiele toestellen moet
daarvoor per verkocht stuk een ver-
goeding betalen aan Qualcomm. Het-
zelfde geldt voor eigen ontwikkelde
technologieën die een beroep doen op
de patenten van het Amerikaanse
bedrijf. 

Die duale inkomstenbron liet Qual-
comm toe om uit te groeien tot een
dominante speler in de halfgeleider-
sector en de mobiele communicatie
waar concurrenten moeilijk omheen
kunnen. De patentendivisie zorgt voor
een erg hoge winstgevendheid (bruto -
marge van 64,2%) en Qualcomm is ook
een echte cashmachine met een vrije
kasstroom van 6,6 miljard USD op jaar-
basis. De groep is ook schuldenvrij en
beschikt over 17,6 miljard USD aan
liquiditeiten. Het bedrijfsmodel staat
echter onder druk, nadat zowel con-
currenten als regelgevende instanties

moeilijkheden hebben met de manier
waarop Qualcomm te werk gaat. 

Een eerste bron van problemen ligt
in China, waar Qualcomm onder vuur
wordt genomen door de National
Development and Reform Commission
(NDRC). Die startte een onderzoek
naar de prijzenpolitiek van het Ame-
rikaanse bedrijf en de manier waarop
het omgaat met zijn dominante markt-
positie. China zadelt Qualcomm
momenteel met een dubbel gevoel op.
Enerzijds rekent het bedrijf op de groot-
ste draadloze markt ter wereld om ver-
der te kunnen groeien. Anderzijds zorgt
het onderzoek ervoor dat Chinese afne-
mers voorlopig weigeren te betalen
voor de gebruikte patenten. Qualcomm
schat dat het om gemiste royalty’s 
op meer dan 200 miljoen toestellen gaat. 

Na de publicatie van de recentste
kwartaalresultaten liet het bedrijf weten
dat het ook in de Verenigde Staten

(Federal Trade Commission) en Europa
(Europese Commissie) voorwerp
vormt van een onderzoek naar de han-
delspraktijken. Een aantal concurrenten
en klanten van Qualcomm vindt dat
de tarieven die de Amerikanen aanre-
kenen onredelijk zijn en de ontwikke-
lingskost van de technologie ver over-
stijgen. Het gaat niet om de minste want
Intel, Microsoft, Apple, HP en Broad-
com zijn vertegenwoordigd. Zij reke-
nen op de internationale autoriteit voor
technologiestandaarden IEEE om het
vermeende misbruik van Qualcomm
een halt toe te roepen. 

In het laatste kwartaal van het boek-
jaar 2013-2014 steeg de omzet met een
vrij magere 3,3%, tot 6,69 miljard USD,
ruim 300 miljoen USD onder de con-
sensusprognose. Naast de problemen
in China speelde ook de shift naar goed-
kopere toestellen en daardoor lagere
verkoopprijzen de groep parten. De
winst per aandeel klom wel met 29%,
tot 1,11 USD. Voor het lopende boekjaar
wordt op een winstcijfer tussen 4,33 en
4,63 USD per aandeel, een pak onder
de consensusverwachting. �

Conclusie
Het lucratieve bedrijfsmodel van

Qualcomm wordt aangevallen door
concurrenten en regelgevers. Het aan-
deel presteerde dit jaar dan ook 15 %
minder goed dan de Nasdaq, maar is
aan 3 keer de boekwaarde en 16 keer
de verwachte winst nog niet goedkoop. 

Wereldaandelen 

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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De werkgelegenheid verbeterde
de afgelopen maand in de Ver-
enigde Staten. Zelfs het uur-

loon steeg lichtjes. De orderboeken
raken voller. Allemaal signalen die
wijzen op een heropflakkering van
de economie. Economen voorspellen
nu al versnelde beterschap. De gezin-
nen zullen hun gestegen inkomens
zeker spenderen in plaats van te spa-
ren, wat de groei zal stimuleren. Dat
is hun argumentatie.

De aankopen tijdens Thanksgiving
bleven echter achter. De Amerikaanse
centrale bank, de Federal Reserve
(Fed), zou bovendien haar monetair
beleid wel eens sneller kunnen ver-
strakken dan verwacht, met een ren-
testijging als gevolg. Die was al merk-
baar op de kortetermijntak van de
curve. De langetermijnrente daaren-
tegen daalde verder, wat de rente-
schaal vervlakte – geen goed teken
voor de conjunctuur. 

Sterke dollar
De dollar (USD) verstevigde tegen-

over de meeste munten. Hij won 1%
tegenover de euro (EUR) en 1,9%
tegenover de yen (JPY). Met het per-
spectief dat de renteschaal zal stijgen,
stroomde het geld van westerse spe-
culanten naar de Verenigde Staten.
Zolang het renteverschil tussen een

dollartegoed en dat van andere wes-
terse landen in het voordeel van de
Verenigde Staten ontwikkelt, zal de
USD sterk blijven en zullen de mark-
ten gretig profiteren van die toevloed.

De Europese Centrale Bank (ECB)
hield haar maandelijkse bijeenkomst
vorige donderdag en besliste niets te
ondernemen. Voorzitter Mario Draghi
beloofde nieuwe interventies vanaf
begin volgend jaar, zonder ze evenwel
toe te lichten. Vermoedelijk wil hij tijd
winnen om zijn tegenstanders de
mond te snoeren de dag dat een
ingreep onvermijdelijk wordt. Wel
staat vast dat de renteschaal in de

eurozone nog een tijdje laag zal ont-
wikkelen. De ECB werkt feitelijk in
het voordeel van de USD.

De daling van de olieprijs kan echter
roet in het eten gooien. Ze tast nu al
tal van leningen aan waarvan de dek-
king afhangt van olieproducten. Niet
alleen oliemaatschappijen zien de
koers van hun leningen doorzakken,
ook andere bedrijven die van de sector
afhangen zagen hetzelfde gebeuren

met hun stukken. Banken eisen van
hen meer dekkingen voor hun
bestaande leningen. Nieuwe uitgiften
worden verdaagd of gewoonweg
geannuleerd. Als de trend zich nog
lang voortzet, zullen heel wat bedrij-
ven in financiële moeilijkheden gera-
ken; zelfs banken zullen er niet aan
ontkomen.

Duikende roebel
Hetzelfde wordt vandaag verwacht

van de Russische bedrijven, als gevolg
van de forse inzinking van de roebel
(RUB). Die verloor de afgelopen week
niet minder dan 7,5% tegenover de
EUR. Toch moet men de gevolgen
van die inzinking nuanceren. Rusland
is een van de zeldzame landen die
volkomen in autarkie kunnen func-
tioneren. Het land bezit alle grond-
stoffen en beschikt over de technolo-
gische vaardigheid om ze te benutten.
De spilbedrijven van het land zitten
gedeeltelijk in overheidshanden. Dat
maakt dat die bedrijven, als ze schul-
den hebben in westerse deviezen, een
beroep kunnen doen op de wissel -
reserves van het land, zo’n 420 miljard
USD groot. Voor 2015 moeten de Rus-
sische bedrijven zowat 25 miljard
USD terugbetalen, een prikje dus
tegenover de omvang van de wissel-
reserves.

Obligaties
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Bedrijven die hun activiteit in RUB
financieren, maar hun producten in
het buitenland in deviezen verkopen,
profiteren vandaag enorm van de
koersdaling van de RUB. Het is niet
omdat de beurs van Moskou vorige
week onderuitging, dat de economi-
sche toestand van het land er somber
uitziet. Natuurlijk zal de regering
maatregelen moeten nemen om aan
de gewijzigde toestand het hoofd te
bieden, maar dat geldt evenzeer voor
het Westen in het algemeen en de
Europese Unie in het bijzonder.

De beslissing van president Poetin
om de gaspijpleiding South Stream
definitief stop te zetten, zal meer
kwaad aan de Europese Unie berok-
kenen dan aan Rusland. Ze brengt
onenigheid tussen de lidstaten waar-
van de gasvoorziening nu volkomen
afhangt van Oekraïne. Het verplicht
de Unie om meer aandacht te beste-
den aan Oekraïne om haar lidstaten
van voldoende gastoevoer te verze-
keren. Ze brengt ook onenigheid tus-
sen de leden van de Navo, nu Turkije
een energetische bondgenoot van Rus-
land geworden is. Noch Europa, noch
de Verenigde Staten had die zet voor-
zien. Wat betekent dat ze ook geen
alternatief hebben bedacht.

Negatieve trend
Die geopolitiek geladen beslissingen

hebben de kapitaalmarkt flink ver-
stoord. De trend was er ronduit nega-
tief. Men telde gemiddeld vijfmaal
meer dalend gerichte stukken dan
omgekeerd, ongeacht de munt. Soe-
vereine emittenten verstevigden zowat
overal. De uitschieters heetten Portu-
gal, Spanje en Italië. Het rommelpapier
deed het goed in EUR, terwijl het
bedrijfspapier van betere kwaliteit
beter presteerde in USD. De Russische
emittenten gleden zwaar onderuit,
met verliezen die gemakkelijk 5%
overschreden.

Bij de exotische munten wisten alleen
de Australische (AUD) en Nieuw-Zee-
landse (NZD) dollars zich handig uit
de zaak te draaien. Daar overschreden
de stijgende stukken de dalende in
een verhouding van zes tegen één. De
munten zelf verloren weliswaar ter-
rein, respectievelijk 0,8 en 0,3%. In
andere deviezen boerden de obligaties
fors omlaag, met soms vrij hoge ver-
liezen. Stukken in Noorse kroon
(NOK) boden ietwat beter weerstand,
de munt verloor niettemin 1,3%.

Weinig voorhanden
De activiteit op de primaire markt

leed eveneens onder de heersende
onzekerheid. Sommige Amerikaanse
bedrijven waren wel in staat om reus-
achtige leningen uit te geven – Ama-
zon.com, Medtronic, Berkshire Hatha-
way, Becton Dickinson & Co – die vrij
vlot geplaatst geraakten. In EUR blij-
ven de bedrijven institutionele beleg-
gers aanspreken. Voor particulieren
bleek er weinig voorhanden. Rabo-
bank (A+) in Mexicaanse peso (MXN)
is uit den boze. Het is zeker niet het
moment om nulcoupons te kopen.
BNG (AA+, met staatswaarborg) in
pond (GBP) is technisch in orde. Maar
wij zijn geen koper van GBP. 

De nieuwe schijf van IFC (AAA,
supranationaal), de publieke finan-
cieringsarm van de Wereldbank, in
AUD is veel te duur. Er zijn 69 dagen
verlopen interesten te vergoeden.
Ethiopië (B) maakt zijn debuut op de
kapitaalmarkt. Het biedt een rende-
ment van 6,73%, met zuiver rommel-
papier. Wie zich toch aangetrokken
voelt tot zulke zwakke soevereine
debiteurs en zijn portefeuille dyna-
misch beheert, raden we Venezuela
(CCC+, alt. 3) aan, waarvan de stuk-
ken wispelturig ontwikkelen en punc-
tueel puike winsten kunnen voort-
brengen. �

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

1

2
3

1

2
3
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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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