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Aan het eind van elk jaar geven
we traditioneel onze favorieten
voor 2015. De klemtoon in ons

lijstje ligt op achterblijvers, waarvan
we volgend jaar een comeback ver-
wachten. 

Top vijf binnenland
q Tessenderlo Group. Al jaren een
achterblijver. Net een kapitaalver-
hoging achter de rug voor toekomst-
gerichte investeringen, zoals nieuwe
fabrieken. De recentste resultaten
hebben al aangetoond dat Tessen-
derlo Group met de steun van Pica-
nol opnieuw een rendabel industri-
eel bedrijf kan worden, met een roos-
kleurige toekomst.

q Resilux. Geen achterblijver, maar
recente deal in de sector heeft nog
aangetoond dat de huidige beurs-
kapitalisatie al de activiteit als pro-
ducent van pet-voorvormen en -fles-
sen dekt. Daarnaast is er de revolu-
tionaire verpakkingstechnologie
AirOPack, waarvan de lancering
van het eerste Procter & Gamble-
product de koers kan doen schitte-
ren.

q Umicore. Geen schitterend 2014
door zwakte edelmetaalprijzen.
Recyclageactiviteit blijft van wereld-
klasse en we geloven dus nog steeds
in het groeiverhaal van Umicore,
waarvan de gemiddelde waardering
is teruggevallen tot op laagste peil
sinds 2019. Dat moet kansen bieden
in 2015. 

q Barco. Al enkele jaren minder op
dreef, want op zoek naar groei. Ver-
koop afdeling Defense & Aerospace
brengt nettokaspositie op 200 miljoen
EUR. Geld dus om groei te kopen
en de aandeelhouders meer te ver-
wennen met hoger dividend en
inkoopprogramma eigen aandelen.

q Solvay.Al twee jaar een duidelijke
achterblijver in de Bel-20-index.
Nochtans stevige dynamiek richting
minder conjunctuurgevoeligheid.
Bovendien 15% goedkoper dan sec-
torgemiddelde en goedkopere olie
is prima zaak. Herstelkandidaat voor
2015.

Top vijf buitenland
q Volkswagen.De grootste autobou-
wer van Europa en weldra waar-
schijnlijk ook van de wereld.
Bovendien de wereldmarktleider
op de Chinese automarkt, onder-
tussen de grootste ter wereld.
Bovendien is er het potentieel van
het herstel op de Europese auto-
markt. 

q ArcelorMittal. De resultaten ver-
beteren al enkele kwartalen bij de
grootste staalgroep ter wereld. Een
betere conjunctuur in Europa en
de opkomende markten en stabi-
lisatie of wat herstel in de ijzererts-
prijs kan van ArcelorMittal een
comebackverhaal in 2015 maken.

q GSK. Achterblijver in de Europese
farma. Meer stabiliteit en voorspel-
baarheid van inkomsten door deal
in consumer healthcare met Novar-
tis. Bovendien mooie pijplijn en ste-
vige dividendbetaler.

q Silver Wheaton. Zilverprijs 70%
gedaald sinds piek in 2011. Erg
goedkoop ten opzichte van goud.
Royalty- of streamingbedrijf Silver
Wheaton goede manier om op her-
stel in te spelen.

q ICBC. Industrial & Commercial
Bank of China, de grootste bank
van China, noteert ondanks aan-
houdende winst- en dividendgroei
spotgoedkoop (5 keer de verwachte
winst; 1 keer de boekwaarde en
7,5% brutodividendrendement). �
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BEELDVORMING

Agfa-Gevaert

Zwart is zo stilaan het nieuwe
rood bij Agfa-Gevaert. De
beeldvormingsgroep boekt al

vier kwartalen op rij winst, en normaal
gesproken wordt 2014 het tweede jaar
op rij dat ze met nettowinst kan afslui-
ten. Als Agfa ook in 2015 uit de rode
cijfers blijft, zal het bedrijf voor het
eerst deze eeuw drie jaar na elkaar
winst maken. Op basis van de recent-
ste en vrij bemoedigende resultaten
moet dat mogelijk zijn, ook al wordt
Agfa ook volgend jaar achtervolgd
door de demonen van het verleden:
de structurele achteruitgang van de
analoge markt en de nog altijd toren-
hoge pensioenverplichtingen. 
Maar met een beetje geluk kan het

een nieuwe stap zetten naar een marge
van 10% van de bedrijfskasstroom
(ebitda). Voor het management is die
marge van essentieel belang om de
toekomst van het bedrijf te verzekeren.
In het derde kwartaal van dit jaar
landde de marge op 8%, tegenover
6,7% in dezelfde periode vorig jaar.
Dat is dus best een mooie klim, zeker
omdat de omzet met 7,7% daalde. 
Voor een deel is die omzetdaling het

logische gevolg van de verdere ach-
teruitgang van de analoge markt. Ook
de haperende conjunctuur in Europa
en in de groeilanden helpt de verkoop
niet vooruit. Alleen de Verenigde Sta-

ten boeren goed, maar daar remt een
onzeker investeringsklimaat bij de zie-
kenhuizen de omzet van Agfa
Healthcare af. Maar deels is de omzet-
daling ook gewild, omdat Agfa én
snoeit in het analoge productaanbod
én er hogere prijzen afficheert. Zo pro-
beert het de klanten te overtuigen om
van het analoge naar het digitale aan-
bod over te schakelen. 
Agfa kan niet zomaar de deur van

het analoge tijdperk achter zich dicht-
trekken, omdat het niet de financiële
slagkracht heeft om deze herstructu-
rering te betalen. Het bedrijf moet dus
kiezen voor een traag analoog uit-
doofscenario, wat ook tijd koopt om
van de digitale producten een succes
te maken. De volgende kwartalen zou
de omzetdaling toch minstens moeten
vertragen, want dalingen van 7 à 8%
zijn op termijn niet vol te houden. 
Intussen kan Agfa dus uitpakken

met een stijgende marge, met dank
aan een eenvoudiger productaanbod
en de continue zoektocht naar effi-
ciëntieverbeteringen. Daarnaast is het
bedrijf door een portie geluk gediend.
Zo is de zilverprijs in het spoor van
de dalende grondstoffenprijzen tot
het laagste niveau in vijf jaar gedaald.
Omdat Agfa jaarlijks nog altijd 300
ton zilver koopt, geven dalende zil-
verprijzen de bedrijfskasstroom een
zetje. Naast de zwarte winstcijfers en
de stijgende bedrijfsmarge vallen ook
de sterke kasstromen op. 
In de eerste negen maanden van dit

jaar puurde het bedrijf 79 miljoen EUR
uit de operationele activiteiten. Omdat
het bedrijf relatief weinig investeert,
bleef van die operationele kasstroom
68 miljoen EUR vrije kasstroom over
(of 0,4 EUR per aandeel). Agfa
gebruikt deze kasstroom op dit
moment vooral om de schulden af te
bouwen. Eind september bedroeg de
netto financiële schuld nog 175 miljoen
EUR. �

Conclusie
Agfa-Gevaert blijft de forse omzet-

daling de baas dankzij efficiëntiever-
beteringen en dankzij de steun van
lagere zilverprijzen. Als Agfa de winst
van voorbije kwartalen kan volhou-
den volgend jaar, oogt de waardering
met een koers-winstratio van 6 heel
aantrekkelijk. Vandaar de adviesver-
hoging. Wel hoger risico. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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TECHNOLOGIE

Real Dolmen

We hebben dit jaar herhaal -
delijk de wenkbrauwen
gefronst bij de opmars van

het aandeel van RealDolmen. De
groep wisselde het voorbije kalender-
jaar goede met minder goede kwar-
talen af. Desondanks steeg het aandeel
dit voorjaar naar 24 EUR en zette het
deze zomer nog een dubbele top neer.
Het eerder tegenvallende eerste kwar-
taal van het gebroken boekjaar
2014-2015 was opnieuw een oranje
knipperlicht. De echte ontgoocheling
kwam er pas eind vorige maand, toen
de groep met halfjaarresultaten uit-
pakte. De omzet steeg nog wel met
1,5% ten opzichte van dezelfde peri-
ode een jaar eerder, tot 102,8 miljoen
EUR. 
Het was echter vooral de winstge-

vendheid die zwaar ontgoochelde. De
bedrijfswinst voor eenmalige elemen-
ten daalde met 75%, tot 1,44 miljoen
EUR. Daardoor viel ook de operatio-
nele winstmarge terug, van 5,6% naar
1,4%. Ook de marge op de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) daalde van 6,8 naar
een schamele 2,1%. Het management
van RealDolmen verwacht dat de
omzet in het volledige boekjaar onge-
veer op hetzelfde niveau zal blijven
als in 2013-2014. Hoewel de winstge-
vendheid in de tweede jaarhelft wat
zal aantrekken, zal die het niveau van

vorig boekjaar (4,7%) niet evenaren. 
Na de eerste jaarhelft staat RealDol-

men overigens 2,6 miljoen EUR netto
in het rood. Dat is het gevolg van een
verlies (3,3 miljoen EUR) op de ver-
koop van de Franse divisie Airial Con-
seil aan GFI Informatique eerder dit
jaar. Bij Professional Services, de groot-
ste afdeling van de groep, daalde de
omzet met 3,8%, tot 49 miljoen EUR.
De afdeling had te lijden onder het
verlies van een grote klant en daar-
naast waren er ook gewoon minder
projecten waarvoor gespecialiseerde
werknemers van de groep gedeta-
cheerd konden worden. Ook de toe-
genomen concurrentiestrijd in de sec-
tor is een belangrijke reden waarom
Professional Services minder diensten
met een hoge marge aan de man kon
brengen. De bedrijfswinst van de afde-
ling kelderde met 58%, tot 3 miljoen
EUR, waardoor ook de winstmarge

kelderde tot 6,2%, tegenover nog 14%
vorig jaar. 
De afdeling Infrastructure Products

zag de omzet met 10,6% groeien, tot
34 miljoen USD, en ook de winstmarge
ging licht vooruit, van 4,1 naar 4,6%.
RealDolmen heeft echter niet ten volle
van zijn status als marktleider kunnen
profiteren. De tweede jaarhelft zal
voor deze afdeling geen groei brengen.
De impact van het vijfjarig contract
met de Vlaamse overheid zal pas vanaf
volgend boekjaar zichtbaar zijn. 
Bij Business Solutions werd een

goede start van het boekjaar tenietge-
daan door een omzetdaling met 10%
in het tweede kwartaal, waardoor de
halfjaaromzet slechts 1% op jaarbasis
liet bijschrijven. De afdeling verkoopt
eigen licenties voor ziekenhuis- en
archiveringsoplossingen en ook soft-
warelicenties van derden, maar is nog
steeds verlieslatend (-1,49 miljoen EUR
in de eerste jaarhelft). �

Conclusie
Na een sterk herstel van de winst-

gevendheid in 2013-2014 is het dit
boekjaar terug naar af voor RealDol-
men. Op korte termijn lijkt er boven-
dien niet echt beterschap in zicht. Men
kan argumenteren dat het aandeel
tegen 0,7 keer de boekwaarde en onge-
veer 9 keer de verwachte winst niet
duur is. Pas bij een verbetering van de
groeiperspectieven zouden we het aan-
deel in overweging nemen.

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B



VOEDING EN DRANK

Pernod-Ricard

Het Franse sterkedrankenconcern
Pernod-Ricard heeft een moei-
lijk boekjaar 2013-2014 (afsluit-

datum 30 juni) achter de rug. Het zat
tegen op de belangrijke markt China.
De overheidscampagnes tegen extra-
vagante feestjes en geschenken wegen
op de vraag naar, vooral, dure whisky-
en cognacsoorten. In het boekjaar
2013-2014 (periode 1 juli -30 juni) is de
groepsomzet dan ook met 7% terug-
gevallen, tot 7,94 miljard EUR. Vooral
de verkoop van de Martell-cognac en
de Royal Salute-whisky ging stevig
achteruit (-9 en -8%). Als we de situatie
regionaal bekijken, zien we een daling
van 12% voor Azië (met -23% voor
China). Zonder China was er een groei
van 5% bij constante wisselkoersen, in
plaats van een terugval met 4%. 
Ondanks het omzetverlies in China

kon het management toch de uitge-
sproken verwachting waarmaken dat
de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het
boekjaar 2013-2014 een groei van 1 à
3% zou kennen, met een toename van
2%, tot 2,06 miljard EUR. Dat is wel-
iswaar de geringste toename sinds het
boekjaar 2009-2010, maar het betekent
wel een stijging van de ebit-marge met
52 basispunten (0,52%), de sterkste
toename in vier jaar. De cijfers over
het eerste kwartaal van het boekjaar
2014-2015 leidden een koersherstel in.

Want vooral de omzetcijfers kwamen
boven de analistenconsensus uit. De
organische omzetgroei bedroeg 2%,
tegenover 1,6% verwacht, door een
sterker dan verwachte groei in Azië. 
Pernod Ricard ontstond in 1975 uit

de fusie van 2 Franse bedrijven, gespe-
cialiseerd in anijsdranken (Pernod en
Ricard). Daarna volgde een hele rist
overnames. We onthouden de aan-
koop van de wijn- en sterkedranken-
activiteit van Seagram in 2001. Verder
werd in 2005, samen met Fortune
Brands, Allied Domecq overgenomen,
waardoor de groep in omvang ver-
dubbelde en ’s werelds nummer twee
in wijnen en sterkedranken werd. Drie
jaar later werd daaraan nog de eigen-
aar van Absolut-vodka toegevoegd,
zodat Pernod Ricard co-wereldmarkt-
leider werd en zich vooral als wereld-
marktleider in premium- en prestige-
merken in sterke drank profileert. 

Door die overnames beschikt de
groep vandaag over 75 bedrijven op
vier continenten met 36 strategische
merken. De helft (18) daarvan zijn
sterke lokale merken, vier wijnmerken
waaronder het Australische Jacob’s
Creek, en de top veertien van inter-
nationale topmerken. Twee zijn
wereldwijde iconen: Absolut-vodka
en Chivas Regal Scotch-whisky. Daar-
naast zijn er zeven ‘premiummerken’:
Ricard-pastis, Ballantine’s-whisky,
Jameson-Irish whisky, Havana Club-
rum, Beefeater-gin, Malibu- en Kah-
lua-likeur. Tot slot zijn er ook vijf ‘pres-
tigemerken’: Martell-cognac, The
Glenlivet- en Royal Salute-whisky,
Mumm- en Perrier-Jouët-champagnes. 
De twee grootste strategische aan-

dachtspunten bij het management van
Pernod Ricard om waarde te creëren
zijn: voortdurende innovatie en
opwaarderingen van de merken,
waarbij het eerste vooral zorgt voor
extra omzet en het tweede voor extra
marge. �

Conclusie
Pernod Ricard heeft recentelijk een

zeer sterke inhaalbeweging gemaakt.
Hierdoor is het aandeel toch weer duur
geworden, tegen 19 keer de verwachte
winst voor het boekjaar 2014-2015 en
vooral een verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda) van 14.
Vandaar de beslissing tot een advies-
verlaging.

INSIDE BELEGGEN 12 DECEMBER 20144

Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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GRONDSTOFFEN

Franco-Nevada

In oktober kondigde het Canadese
royaltybedrijf Franco-Nevada (FNV)
een belangrijke nieuwe streamingover-
eenkomst aan. Het investeert 648 mil-
joen USD voor een goud- en zilver-
stream op de productie van de Can-
delaria-mijn in Chili. Lundin Mining
betaalde 1,8 miljard USD voor de over-
name van de 80% eigendomsrechten
op Candelaria van Freeport-McMo-
Ran. Het gaat om een koper-, goud-
en zilvermijn met twintig jaar produc-
tiehistoriek. De huidige reserves ver-
zekeren productie tot 2028, met boven-
dien nog uitbreidingsmogelijkheden.
FNV betaalt 400 USD per geleverde
ounce goud en 4 USD per ounce zilver.
De deal draagt onmiddellijk bij aan de
productie, en voor 2014 rekent FNV
al op 20 à 30.000 ounce goudequivalent
(goud en zilver gecombineerd). De
volgende jaren zal de productie gemid-
deld 60 à 70.000 ounce bedragen, met
een uitschieter volgend jaar van meer
dan 80.000 ounce. 
Die grote deal verklaart meteen de

onverwachte, maar wel goed getimede
kapitaalverhoging tijdens de zomer.
Het bedrijf haalde 500 miljoen USD op
via de uitgifte van 8,38 miljoen nieuwe
aandelen (5,7% verwatering) tegen
59,75 USD, slechts 1,8% onder de
recordkoers van 12 augustus. De voor-
bije twaalf maanden realiseerde FNV

liefst 35 deals, goed voor een totale
investering van 1 miljard USD. Boven-
dien is de honger duidelijk nog niet
gestild, want topman David Harquail
gaf aan talrijke kansen te bestuderen.
De lage edelmetalenprijzen geven FNV
het voordeel dat de mijnbedrijven meer
geneigd zijn om streamingovereen-
komsten te overwegen, omdat de tra-
ditionele financieringsmiddelen
(schuldfinanciering, kapitaaluitgiftes)
minder aantrekkelijk of zelfs niet toe-
gankelijk zijn. 
FNV beschikt na de deal met Lundin

Mining nog over ruim 600 miljoen USD
cash en een ongebruikte kredietlijn
van 500 miljoen USD. Het bedrijf is
volledig schuldenvrij. Dankzij de
recente overnames realiseerde FNV in
het derde kwartaal een productie van
70.071 ounce goudequivalent, een stij-
ging met 23,6% in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. De groeps-

omzet nam dankzij lagere gereali-
seerde metalenprijzen slechts met 8,9%
toe, tot 107,6 miljoen USD. De inkom-
sten uit olie- en gasroyalty’s daalden
met 8,1%, tot 20,5 miljoen USD. De
oorzaak is uiteraard de lagere olieprijs,
een element dat in het vierde kwartaal
nog zwaarder zal wegen. De olie-
inkomsten in het vierde kwartaal vorig
jaar bedroegen evenwel slechts 12,6
miljoen USD. 
De voorziene omzetvork voor 2014

ligt op 70 à 80 miljoen USD, waarvan
reeds 62,9 miljoen USD werd gereali-
seerd tijdens de eerste 9 maanden. De
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda)
steeg na 9 maanden met 6,3%, tot 260,7
miljoen USD. Na 9 maanden bedraagt
de recurrente nettowinst per aandeel
0,71 USD, tegenover 0,74 USD vorig
jaar. Door de hoger dan verwachte
productie tot nog toe, en de deal met
Lundin Mining, verhoogde FNV de
productieverwachting voor 2014 sub-
stantieel: van 245 à 265.000 naar 280 à
300.000 ounce. �

Conclusie
Franco Nevada rijgt de nieuwe deals

aan elkaar, gestuwd door de uiterst
moeilijke tijden in de edelmetalensec-
tor. Het aandeel herstelt stilaan van
de terugval na de kapitaalverhoging.
We verhogen opnieuw het advies,
omwille van het defensieve karakter
van het businessmodel, de gespreide
projectenportefeuille en de prima voor-
uitzichten. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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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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SOLVAY

Uit de anonimiteit

We vonden dat het aan het eind
van het jaar tijd was om Sol-
vaynog eens in de schijnwer-

pers te plaatsen. Nochtans is het een
van de weinige multinationals met
wereldwijde activiteiten die ons land
nog rest (117 vestigingen en aanwezig-
heid in 56 landen). Desondanks leidt
het aandeel al het hele jaar een anoniem
bestaan binnen de Bel-20-index. En
eigenlijk is dat verhaal al minstens twee
jaar bezig. De koers staat vandaag nog
altijd in de buurt van het begin van het
jaar en presteert daarmee afgerond 15%
zwakker dan de bekendste referentie-
index van de Brusselse beurs. In 2013
hadden we identiek hetzelfde verhaal,
zodat de achterstand over de voorbije
24 maanden ten opzichte van de Bel-
20-index tot ruim 30% is opgelopen. 
Onze afzijdigheid ten aanzien van

het aandeel de voorbije jaren bleek dus
terecht. Maar er zijn grenzen. Het
bedrijf kreeg flink wat aandacht met
de verkoop in 2009 van de farmapoot
aan Abbott Laboratories en de aankoop
in 2011, met het grootste deel van de
opbrengst, van het Franse Rhodia. Aan-
vankelijk was de markt erg enthousiast,
maar de jongste twee jaar is dat enthou-
siasme volledig weggeëbd. 
Nochtans straalt het bedrijf onder de

bezielende leiding van de Fransman
en ex-topman van Rhodia, Jean-Pierre
Clamadieu, heel wat dynamiek uit. De
conjunctuurgevoeligheid van de acti-
viteiten wordt verminderd en daarvoor
worden een aantal activiteiten verkocht

en andere gekocht. Zo viel de groep
op met de aankoop van Chemlogics,
gelinkt aan de Amerikaanse schalie-
olieboom. Met de verkoop van Solvay
Indupa aan het Braziliaanse Braskem
had de Belgische chemiereus recentelijk
wel pech. De Braziliaanse mededin-
gingsautoriteiten hebben die verkoop
geblokkeerd en Solvay moet dus het
verkoopproces opnieuw opstarten. Her
en der wordt ook aangegeven dat Ace-
tow (sigarettenfilters) niet langer tot
de kernactiviteiten zou behoren en dus
op de verkooplijst staat. 
In elk geval zien we steeds meer een

evenwichtige chemiegroep ontstaan,
zowel qua spreiding over activiteiten,
sectoren als regio’s. Met 31% (cijfers
2013) is Performance Chemicals de
grootste afdeling, gevolgd door Advan-
ced Materials (27%), Advanced For-
mulations (24%), Functional Polymers
(18%) en de rest is Corporate & Busi-
ness Services. Een zeer mooie spreiding
die we ook terugzien in de sectoren.
Consumptiegoederen en gezondheids-
zorg is met 25% de belangrijkste markt,
gevolgd door industriële toepassingen
(19%), automobiel&luchtvaart (17%),
voeding, landbouw en veevoeder
(12%), energie en leefmilieu (11%),
bouw en constructie (10%) en elektri-
citeit en elektronica (6%).
Om te kunnen vergelijken met de

(Europese) sectorgenoten hanteren we
de verhouding ondernemingswaarde
(ev) ten opzichte van de bedrijfskas-
stroom (ebitda). Met een verwachte ev-
ebitda-verhouding van 6,5 voor 2014
en minder dan 6 voor volgend jaar is
het aandeel 15% goedkoper dan de
Europese sectorgenoten. We vinden
weinig argumenten om die korting te
rechtvaardigen, temeer omdat Solvay
met een ebitda-marge van bijna 18%

een van de hoogste marges in de sector
heeft. De resultaten van de chemie -
gigant hebben dit jaar niet ontgoocheld.
Aangezien 42% van de omzet over 2013
uit de opkomende landen komt (31%
in Azië en Oceanië en 11% in Latijns-
Amerika), komt het aandeel in aan-
merking voor het thema consumptie
opkomende middenklasse. �

Conclusie
De forse daling van de olieprijs is

goed nieuws voor energie-intensieve
chemiebedrijven als Solvay. Daar -
bovenop is er de onderwaardering ten
opzichte van de Europese sectorgeno-
ten en de status van achterblijver. Bij-
gevolg verhogen we niet alleen het
advies naar koopwaardig, maar leggen
we ook een aankooplimiet voor de
voorbeeldportefeuille.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



INSIDE BELEGGEN 12 DECEMBER 20148

Naar aanleiding van de forse stij-
ging van de Chinese A-aande-
len bekeken we vorige week

(IB49B) de belangrijkste trackers die
de CSI 300- en de MSCI China A-index
schaduwen. In deze bijdrage staan we
stil bij de grootste algemene China-
trackers. Ze zijn erg talrijk en omvatten
ook verschillende nichemarkten (sec-
torgebonden ETF’s), maar we focussen
op trackers met een beheerd vermogen
van minstens 200 miljoen USD. De
algemene trackers doen het een stuk
minder goed dan degene die gespe-
cialiseerd zijn in A-aandelen, om de
redenen die we vorige week aanhaal-
den. Toch verwachten we dat ook de
internationale Chinese aandelen garen
zullen spinnen uit de versoepeling
van de monetaire politiek. Dit is met
name het geval voor de financiële 
sector, die overwogen is in verschil-
lende indexen die de hierna besproken
trackers schaduwen.

iShares FTSE China 25 Index Fund
Tickersymbool: FXI
Eerste notering: oktober 2004
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: +4,6 %
Gemiddeld dagvolume: 21 miljoen
Activa onder beheer: 5,93 miljard USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,73 %

De grote iShares-productfamilie is
eigenlijk de ETF-tak van beurshuis
BlackRock, een ronkende naam in de
financiële sector. De tracker met tic-
kersymbool FXI is veruit de grootste
en ook meest liquide tracker, met een
indrukwekkend beheerd vermogen
van bijna 6 miljard USD en gemiddeld
meer dan 20 miljoen verhandelde deel-
bewijzen per dag. De onderliggende
waarde is de FTSE China 25-index. In
die index heeft de financiële dienst-
verlening het hoogste gewicht met
36%, gevolgd door communicatie
(12%), technologie (11%) en energie
(10,5%). FXI vierde onlangs zijn tiende
verjaardag en kan dit jaar een rende-
ment van bijna 5% voorleggen. Met
een jaarlijkse beheersvergoeding van
0,73% bevindt deze tracker zich in de
middenmoot.

iShares MSCI China ETF
Tickersymbool: MCHI
Eerste notering: maart 2011
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: +0,3 %
Gemiddeld dagvolume: 500000
Activa onder beheer 1,28 miljard USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,61 %

Deze tracker is van dezelfde uitgever
als FXI, maar is het kleinere en jongere
broertje. Toch overstijgen de activa
onder beheer na minder dan vier jaar
ook ruimschoots de grens van 1 mil-
jard USD. Bij MCHI is het gewicht van
de financiële sector met 28% iets lager
in vergelijking met FXI. Dat geldt ech-
ter ook voor het rendement, want de
MCHI schommelt rond het niveau
van het jaarbegin. De onderliggende
index is de MSCI China, die uit 143
bedrijven is samengesteld. MCHI is
ook iets goedkoper dan FXI, met een
jaarlijkse beheersvergoeding van
0,62%.

SPDR S&P China ETF
Tickersymbool: GXC
Eerste notering: maart 2007
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: -0,2 %
Gemiddeld dagvolume: 127000
Activa onder beheer: 1,06 miljard USD
Jaarlijkse beheerkost: 0,59 %

De derde grootste tracker om de
prijsevolutie van Chinese aandelen
te schaduwen, is die van uitgever State
Street. Ook die rondt de kaap van 
1 miljard USD activa onder beheer en
noteert bijna acht jaar. GXC belegt in
Chinese N-aandelen die op de Ame-
rikaanse beurzen als zogenoemd Ame-
rican deposit receipt (ADR) noteren.
Net zoals bij de MCHI schommelt het
rendement dit jaar rond het nulpunt.
GXC volgt de S&P China BMI-index,
die maar liefst 307 bedrijven telt. Het

lagere gewicht van de financiële sector
(24%) wordt gecompenseerd door de
technologiesector, met 21,5%. GXC
is de goedkoopste China-tracker uit
het rijtje dat we bespreken, met een
jaarlijkse beheersvergoeding van
0,59%.

PowerShares Golden Dragon Halter USX
ETF
Tickersymbool: PGJ
Eerste notering: december 2004
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: -8,4 %
Gemiddeld dagvolume: 87000
Activa onder beheer: 242 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,7 %

Deze tracker van uitgever Invesco
onderscheidt zich door de hoge bloot-
stelling aan Chinese technologie -
bedrijven. Die staan in voor 51% van
de onderliggende Halter USX China-
index, die de prijsevolutie van 72 aan-
delen schaduwt. De overweging van
technologie is dit jaar geen voordeel,
want PGJ staat sinds 1 januari op een
verlies van 8,4%.

Guggenheim China Small Cap ETF
Tickersymbool: HAO
Eerste notering: juni 2008
Beurs: NYSE Arca
Prestatie sinds 1/1/2014: -2,6 %
Gemiddeld dagvolume: 92000
Activa onder beheer: 220 miljoen USD
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75 %

De China Small Cap tracker van uit-
gever Guggenheim Funds is een bui-
tenbeentje, want zoals de naam sug-
gereert wordt op het smallcapsegment
gemikt. De onderliggende waarde is
de AlphaShares China Small Cap-
index, die 263 bedrijven telt. Daarin
heeft geen enkele sector een hoger
gewicht dan 20%, wat de spreiding
ten goede komt. Technologie heeft het
grootste aandeel (19%), gevolgd door
industriële bedrijven (17%) en consu-
mentengoederen (15%). De beheers-
vergoeding is met 0,75% de hoogste
van de 5 besproken trackers. Dit resul-
teert voorlopig niet in een hoger ren-
dement want de smallcaptracker
noteert sinds begin dit jaar 2,6% in de
min. �

Derivaten

Grote algemene China-trackers

DE INTERNATIONALE 
CHINESE AANDELEN 
SPINNEN GAREN BIJ 

EEN SOEPELERE 
MONETAIRE POLITIEK.
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Markt in beeld
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Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

Over de eerste tien maanden van dit jaar behaalde
bpost een nettowinst van 244,8 miljoen EUR. 85% daar-
van werd bestemd als dividend, wat betekent dat het
postbedrijf een interim-dividend van 1,04 EUR per aan-
deel uitkeerde. Dat is 11,8% meer dan over dezelfde
periode van 2013. Topman Van Gerven schrijft de hogere
winst toe aan een succesvolle strategie en de inspan-
ningen van alle medewerkers. Ondanks een kleine terug-
val van de koers, veroorzaakt door het royale dividend,
blijft de trend van het aandeel sterk stijgend. Op 18 EUR
ligt een sterke horizontale steun. Zolang het aandeel
daarboven noteert, blijft de opwaartse trend intact. 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Twee grootaandeelhouders van Ontex, meer bepaald
Goldman Sachs en TPG, verkochten een belangrijk deel
van hun participatie in Ontex, de Belgische producent
van papieren luiers. Volgens Bloomberg gebeurde de
transactie tegen een koers van 21 EUR per aandeel, onder
de beurskoers. Technisch blijft de trend van het aandeel,
dat in juni van dit jaar opnieuw naar de beurs kwam,
duidelijk stijgend. Rond 21 EUR ligt een eerste horizontale
steunzone, gevolgd door verdere steun op 20 EUR,
terwijl een doorbraak boven de dubbele top op 22,50
EUR de voorbode van een nieuw rondje stijging kan
zijn. 

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Het Franse Saint-Gobain, de grootste leverancier van
bouwmaterialen in Europa, wil voor 2,75 miljard CHF
een meerderheidsbelang verwerven in Sika, een Zwit-
serse producent van bouwchemische producten. Dat
zou gebeuren via de overname van de 16,1% aandelen
en de 52,4% van de stemrechten die Schenker Winkler
Holding in Sika bezit. Saint-Gobain liet weten niet van
plan te zijn een bod op de andere aandelen van Sika uit
te brengen. De koers van Saint-Gobain leverde flink wat
terrein in na de aankondiging van de voorgenomen
overname, die bij het management van Sika in het ver-
keerde keelgat schoot. Saint-Gobain vormde eerder een
bodem op 31 EUR.

De Belgische vastgoedbevak Aedifica, die is gespeci-
aliseerd in residentieel vastgoed, heeft twee nieuwe
woonzorgcentra gekocht: De Notelaar in in Olen en
Overbeke in Wetteren. De groep voerde bij die gelegen-
heid een private kapitaalverhoging voor 23 miljoen EUR
door, waarbij 456.917 nieuwe aandelen werden geplaatst
tegen 52,50 EUR per stuk, een fractie onder de beurskoers.
Technisch blijft de trend van het aandeel sterk à la hausse
gericht. Recentelijk baande de koers zich een weg boven
de horizontale weerstand op 53 EUR. Hier bevindt zich
nu de eerste steun, gevolgd door verdere stevige steun-
zones op 52 en 50 EUR. 
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Beleggers in edelmetalen weten
dat de koersen van goud en
vooral zilver dit jaar aanzienlijk

zijn teruggelopen. Zo noteert de zil-
verprijs sinds begin dit jaar zowat
15% lager. Toch houdt de koers van
de Canadese zilverproducent Silver
Wheaton (21,46 USD) redelijk stand
in die vijandige omgeving. Het aan-
deel staat op hetzelfde niveau als
begin dit jaar, een prima prestatie. In
het derde kwartaal kreeg de groep
per ounce zilver 18,98 USD, terwijl de
productiekosten slechts 4,59 USD
bedroegen. Bovendien heeft Silver
Wheaton een uitgebreid programma
van de opening van nieuwe mijnen
lopen, waardoor de productie van zil-
ver tegen 2018 met zowat een derde
moet stijgen, tot 48 miljoen ons per
jaar. De operationele en financieel risi-
co’s liggen bij Silver Wheaton een stuk
lager dan bij operationele mijnbedrij-
ven.
We vinden het aandeel rond de hui-

dige koersen koopwaardig. Met
gerichte optiecombinaties kunt u pro-
beren een koersstijging van het aandeel
met een hefboom te verzilveren. Voor
opties op Silver Wheaton kunt u
terecht op de Amerikaanse beurs,

waarbij we onze blik richten op de
series die expireren in januari 2016. 

Defensieve callspread
Koop call jan ‘1615 @ 7,60 USD
Schrijf call jan ‘1625 @ 2,75 USD
De aankoop van de call januari 2016

met strike 15 kost 760 USD, maar u
recupereert een derde als u gelijktijdig
de call 25 met dezelfde afloopdatum
schrijft. Uw inzet daalt daardoor tot
485 USD (760 – 275), en dat is ook uw
maximale verlies. U lijdt dat maximale
verlies alleen als de koers van Silver
Wheaton op de vervaldag onder 
15 USD noteert. Uw break-even – het
niveau waarop u per saldo winst noch
verlies boekt – ligt op 19,85 USD, 3%
onder de huidige koers. Uiteraard
hoopt u op een hausse van het zilver-
aandeel. Wordt 25 USD aangetikt, dan
behaalt u de maximale winst van 515
USD of een verdubbeling van uw
inzet. Om dat te bereiken, moet de
koers van Silver Wheaton op de ver-
valdag met minimaal 16% stijgen.

Put schrijven
Schrijf put jan ‘1620 @ 3,20 USD
Bij volatiele aandelen kunt u aan-

zienlijke premies binnenrijven, en dat

is uiteraard koren op de molen van
optieschrijvers. In ruil voor de ver-
plichting om tot de vervaldag (derde
vrijdag van januari 2016) 100 aandelen
van Silver Wheaton te kopen tegen 20
USD, krijgt u een premie van 320 USD.
In het slechtste geval betaalt u de stuk-
ken dus 16,80 USD. Blijft de koers
boven 20 USD, dan is aan het einde
van de rit de gekregen premie volledig
verworven. U beschikt in ieder geval
over een baissepremie van 22%.

Driepoot
Koop call jan ‘1620 @ 4,65 USD
Schrijf call jan ’1625 @ 2,75 USD
Schrijf put jan ‘1615 @ 1,20 USD
De aankoop van de call januari 2016

met strike 20 kost 465 USD, maar u
recupereert 275 USD als u gelijktijdig
de call 25 met dezelfde looptijd schrijft.
Ook het schrijven van de put januari
2016 met strike 15 brengt 120 USD in
het laatje. Uw inzet daalt daardoor tot
70 USD (465 – 275 – 120). Als de koers
van Silver Wheaton op de vervaldag
exact 20,70 USD noteert, boekt u winst
noch verlies. Wordt 25 USD aangetikt,
dan behaalt u de maximale winst van
430 USD. Daalt de koers onder 15 USD,
dan lijdt u een bijkomend verlies. �

Ik heb momenteel forse winst op
mijn positie in CFE. Zou ik niet beter
mijn aandelen verkopen?
Het aandeel van de bouw- en bag-

gergroep CFE herstelde volledig van
een forse dip tijdens de beurscorrectie
in oktober. De update over het derde
kwartaal viel nochtans licht tegen. Na
negen maanden steeg de omzet wel-
iswaar met 6,3%, tot 2,64 miljard EUR,
maar in de eerste jaarhelft groeide die
nog met 12,4% (in het eerste kwartaal
zelfs +16%). DEME, een wereldspeler
in baggerwerken en voor 100% eigen-
dom van CFE, realiseerde een omzet-
stijging met 5,5% (9,5% in het eerste

semester). Ook in de bouwactiviteiten
(contracting) vertraagde de groei, van
22,8% in het eerste semester tot +11,7%
na negen maanden. 
Het orderboek van DEME daalde

van 2,81 miljard EUR naar 2,49 miljard
EUR (-11,4%), en op groepsniveau van

3,92 miljard EUR naar 3,52 miljard
EUR (-10,2%). In oktober dikte het
orderboek echter aan door onder meer
een aanzienlijk contract – ter waarde
van 540 miljoen USD (aandeel DEME
75%) – voor de uitdieping en verbre-
ding van een gedeelte van het Suez-

kanaal in Egypte. Het orderboek blijft
vanuit een historisch perspectief op
een hoog niveau en de terugval 
– gedeeltelijk veroorzaakt doordat
selectiever wordt geboden op projec-
ten om de rendabiliteit te vrijwaren –
is dan ook niet verontrustend. 
Beter nieuws was er over de evolutie

van de nettoschuldpositie. DEME
rondde vorig jaar een investeringsplan
af en de combinatie dit jaar van sterke
operationele resultaten, minder werk-
kapitaal en een lager investerings -
niveau drukte de nettoschuld van 605
miljoen EUR eind 2013 naar 378 mil-
joen EUR eind september. 
Met Ackermans & van Haaren

(AvH) als controlerende aandeelhou-
der (60,4%) is het uitkijken welke stap-
pen CFE zal nemen om de bouwacti-

Opties

Lezersvragen

CFE IS CORRECT
GEWAARDEERD.

Haussecombinaties op Silver Wheaton



viteiten te rendabiliseren. AvH heeft
met Van Laere een eigen bouwactivi-
teit en daarnaast bezit het Franse
bouwbedrijf Vinci nog steeds 12,1%
van het kapitaal van CFE. Een eerste
aanzet kwam er vorige week met de
verkoop door CFE van de wegen-
bouwactiviteiten van Aannemingen
Van Wellen nv aan Aswebo. We den-
ken dat er de komende tijd nog stap-
pen zullen volgen om de volledige
waarde van CFE te realiseren. 
Tegen 15 keer de verwachte winst

2015 en een ondernemingswaarde van
6 keer de verwachte bedrijfskasstroom
van 2015 noteert CFE correct. We
bevestigen het advies houden (rating
2B).Zoals bleek in oktober is het aan-
deel wel kwetsbaar voor een beurs-
correctie. Daarom mag u, indien u een
grote positie heeft, gedeeltelijk winst
nemen. 

Ik heb een converteerbare obligatie
van PNE Wind die eind december ver-
valt. Tegen welke voorwaarden kan
ik die omzetten in aandelen? Blijven
de vooruitzichten van PNE positief?
Het gaat om een converteerbare obli-

gatie die PNE Wind uitgaf in 2010,
met vervaldatum 31 december 2014.
De conversieprijs (de koers waartegen
de obligatie kan worden omgewisseld
in nieuwe aandelen) bedraagt 2,2 EUR
per aandeel. Op basis van het huidige
koersniveau van 2,23 EUR is het inte-
ressant om de obligatie om te zetten

in aandelen. Uiteraard kunt u ook kie-
zen om de obligatie te laten uitbetalen.
Zorg ervoor dat u tijdig uw voorkeur
doorgeeft aan uw bank – de aanvraag
tot omruiling moet vóór 31 december
gebeuren. 
Het aandeel van het Duitse wind-

energiebedrijf heeft het lastig sinds de
aankondiging in september van de
onverwachte kapitaalverhoging. Uit-
eindelijk haalde PNE slechts de helft
van het geplande bedrag op: in totaal
40 miljoen EUR, via de uitgifte van
13.931.195 aandelen tegen 2,4 EUR per

aandeel en de uitgifte van een conver-
teerbare obligatie met vervaldatum
oktober 2019 (coupon 3,75% en een
conversieprijs van 3,3 EUR per aan-
deel). 
De minder dan verhoopte opbrengst

volstaat evenwel om de nieuwe acti-
viteit als “independent power producer”
(IPP) op te starten. Een IPP koopt afge-
werkte energieprojecten op van pro-
jectontwikkelaars zoals PNE, en keert
met de opbrengst van de productie
een stabiel dividend uit. IPP’s kunnen
zich goedkoper financieren dan pro-
jectontwikkelaars, gezien het vrij voor-
spelbare karakter van de inkomsten.
PNE wil een portfolio van 150 MW
uitbouwen met eigen projecten. Het
bedrijf zal het onderhoud zelf verzor-
gen, waardoor de omzet van die (zeer
rendabele) afdeling op termijn aan-
zienlijk zal toenemen. Tegen eind 2016
wil het management de IPP volledig
of gedeeltelijk verkopen. De opbrengst
per MW zou hoger moeten liggen dan
bij een verkoop op projectbasis. 
Recentelijk raakte bekend dat PNE

klacht zal indienen tegen Volker Frie-
drichsen, de voormalige eigenaar van
WKN, het Duitse windenergiebedrijf
dat PNE vorig jaar kocht. Mogelijk
was sprake van een overwaardering
van activa. PNE bevestigde de prog-
nose van 110 tot 130 miljoen EUR
cumulatieve bedrijfswinst (ebit) voor
de periode 2014 tot 2016. Bovendien
ziet de topman bij een succesvolle
implementatie van de IPP ruimte om
de ebit-verwachting te verhogen. Het
aandeel is koopwaardig en blijft in
de Inside-selectie (rating 1B). �
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HET AANDEEL VAN PNE
HEEFT HET LASTIG SINDS

DE ONVERWACHTE 
AANKONDIGING VAN EEN

KAPITAALVERHOGING.

Agenda

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Maandag 15 december
VS: industriële productie

Dinsdag 16 december
Duitsland: ZEW-indicator
(investeerdersvertrouwen)
EU: autoverkoop
EU: internationale handel
VS: bouwvergunningen

Woensdag 17 december
EU: inflatie
EU: loonkosten
VS: inflatie
VS: betalingsbalans

Donderdag 18 december
Duitsland: IFO-indicator
(ondernemersvertrouwen)
EU: bouwproductie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
VS: vooruitlopende indicatoren
Nike: resultaten Q22014-2015

Vrijdag 19 december
België: vastgoedprijzen
Duitsland: consumentenvertrouwen 
VS: werkloosheid
Immo Moury: halfjaarresultaten
2014-2015
Ziggo: laatste handelsdag beurs
Amsterdam
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

We hadden Lafarge graag weer
in de voorbeeldportefeuille
opgenomen, maar onze aan-

kooplimiet bleek voorlopig te scherp.
We blijven het aandeel echter opvolgen
en het blijft een portefeuillekandidaat.
Voorlopig richten we onze pijlen op
Solvay (zie Flash, p. 7). Omdat we ook
intekenen op de kapitaalverhoging van
Tessenderlo Group, moet een andere
waarde sneuvelen om een normale
positie in Solvay te kunnen kopen. De
keuze valt vrij logisch op Yum! Brands,
waarvan we het advies in het vorig
nummer nog hebben verlaagd.

Bolloré: 
bod op Havas loopt
Het vrijwillige bod van Bolloré op

de aandelen van Havas (de op vier
na grootste advertentiegroep ter
wereld), die het nog niet in bezit heeft,
is op 1 december van start gegaan en
loopt nog tot en met 9 januari. Bolloré
kocht al tien jaar geleden een belang
van 20% in Havas en had dat pakket
de voorbije jaren direct en indirect
uitgebreid tot 36,2%. Het is de bedoe-
ling een meerderheidsbelang (boven
50%) te verwerven. Het Bolloré-aan-
deel werd in 100 gesplitst, waardoor

we nu 1000 en geen 10 aandelen van
Bolloré in de voorbeeldportefeuille
hebben. Het gaat om een omruilbod,
waarbij vijf Havas-aandelen kunnen
worden ingeruild voor negen Bolloré-
aandelen. 
Onze focus en die van de meeste

investeerders ligt meer op Afrika,
minder op de communicatie- en
mediapoot. Op basis van een faire
waarde van 4,9 EUR per aandeel blijft
het aandeel koopwaardig (rating 1B).
We behouden de positie in de voor-
beeldportefeuille. Wellicht voor lan-
gere termijn. �

Solvay vervangt Yum! Brands

+2,8%

Aankoop: we hebben ingeschreven op 65 nieuwe aandelen Tessenderlo Group tegen 16,5 EUR (betaling/levering 19/12); we kopen 35
aandelen Solvay tegen maximaal 113 EUR
Verkoop: we verkopen 75 aandelen Yum! Brands tegen openingskoers vrijdag


